
Przetrwa∏a - a ile˝ wielkich, tragicznych wydarzeƒ historycznych
mia∏o miejsce w tym etapie dziejów. 

Minione 150 lat obejmuje czas zaborów, kiedy to spó∏dzielczoÊç od-
grywa∏a nieznanà dla ˝adnego innego kraju w Europie rol´ w obronie
i wzmacnianiu polskoÊci, gdy naród by∏ rugowany, germanizowany lub
rusyfikowany. Póêniej nastàpi∏ okres I wojny Êwiatowej, odrodzenie si´
Polski i dwudziestolecie mi´dzywojenne, tragiczne wydarzenia II wojny
Êwiatowej, wyzwolenie i czasy PRL. Histori´ zamyka ostatni, zaledwie
dwudziestokilkuletni okres pe∏nej wolnoÊci i suwerennoÊci - poczàtki III
Rzeczpospolitej.

Takie t∏o historyczne towarzyszy∏o rozwojowi polskiej spó∏dzielczo-
Êci, która mimo wielu przeciwnoÊci - istnieje. I jest to sprawa o kapital-
nym znaczeniu, dowodzàca niezb´dnoÊci ruchu spó∏dzielczego, który za-
wsze mia∏ w sobie i ma nadal du˝o autentycznej samorzàdnoÊci. Dzi´ki
temu banki spó∏dzielcze sà dziÊ jedynymi w pe∏ni polskimi bankami.

I Zjazd Delegatów Spó∏ek Zarobkowych i Gospodarczych odby∏ si´
w 1871 roku w Poznaniu pod has∏em: 

„W∏asnà pracà i pomocà a si∏ami zjednoczonymi”. 

Mimo up∏ywu lat has∏o to nie straci∏o swej aktualnoÊci. Nadal te trzy
czynniki - w∏asna praca, integracja wysi∏ków i kooperacja - sà podstawà
osiàgania sukcesów, których szczerze Paƒstwu ˝yczymy.

Redakcja

150 lat istnieje spółdzielczość
bankowa w Polsce.

W różnych okresach różnie nazywana, 
zawsze jednak ze względów społeczno-
-politycznych niezmiernie pożyteczna.
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Na poczàtku XIX wieku nastàpi∏
dalszy rozwój dzia∏alnoÊci spo∏ecz-
no-gospodarczej o cechach spó∏-
dzielczych, a pierwszym organizato-
rem nowych form zespo∏owego go-
spodarowania by∏ ksiàdz Stanis∏aw
Staszic, zwany ojcem polskiej spó∏-
dzielczoÊci. Za∏o˝y∏ on w 1816 r.
Hrubieszowskie Towarzystwo Rol-
nicze, które oprócz wspó∏dzia∏ania
cz∏onków w zakresie ratowania
si´ w nieszcz´Êciach - rozwija∏o
szerokà dzia∏alnoÊç oÊwiatowà,
a tak˝e wprowadzi∏o ró˝ne formy
opieki spo∏ecznej. 

Podstawà Towarzystwa by∏a fundacja o charakterze
filantropijnym, ale jego dzia∏alnoÊç mia∏a wiele cech sa-
mopomocy zrzeszeniowej. Cz∏onkowie Towarzystwa soli-
darnie odpowiadali za niektóre Êwiadczenia, np. p∏acenie
podatków. Cz´Êç majàtku by∏a zagospodarowana zespo-
∏owo (lasy, pastwiska, karczmy, m∏yny), a dochody prze-
znaczano m.in. na dotacj´ dla Banku Hrubieszowskiego,
który udziela∏ po˝yczek na cele inwestycyjne i na rozwój
gospodarki rolnej czy innej dzia∏alnoÊci zarobkowej
cz∏onków Towarzystwa.

Najsilniejszà inspiracj´ dla rozwoju ruchu
spó∏dzielczego stanowi∏y pràdy spo∏eczno
-gospodarcze, zrodzone w Wielkopolsce

w latach trzydziestych XIX wieku. 
Do propagatorów i realizatorów zasad spó∏-

dzielczych zalicza si´: Karola Marcinkowskiego,
Karola Libelta, Augustyna Cieszkowskiego
i Maksymiliana Jackowskiego. G∏osili oni 
program przyspieszenia gospodarczego 

jako najskuteczniejszej formy walki 
z uciskiem pruskiego zaborcy.

„Ten, kto przez swoje życie poprawi 
i udoskonali los współczesnych, lub całych 

pokoleń następnych - ten dopełnia
całkowice swojego tu istnienia

i przeznaczenia”

Ks. Stanis∏aw Staszic

Powstawanie spó∏dzielni w nowoczesnym tego s∏owa
znaczeniu na terenie Wielkopolski wiàza∏o si´ z upo-
wszechnieniem elementów gospodarki kapitalistycznej.
W Wielkopolsce wczeÊnie uporano si´ ze stosunkami
feudalnymi na wsi i by∏o rzeczà niejako naturalnà, ˝e na
tym w∏aÊnie obszarze ziem polskich najpr´dzej powsta∏y
organizacje spó∏dzielcze. 

Ruch spó∏dzielczy ukszta∏towa∏ si´ jako
forma samoobrony ma∏o zamo˝nych

warstw spo∏ecznych przed nieuczciwà, bo
wspomaganà przez aparat zaborcy konku-
rencjà. Ch∏opi i rzemieÊlnicy potrzebowali
rzetelnie skalkulowanego kredytu, który
pozwoli∏by im przetrwaç i rozwijaç si´. 

Podczas gdy gospodarstwa folwarczne mog∏y korzystaç
z kredytów udzielynych im przez utworzone w 1821 r.
Poznaƒskie Ziemstwo Kredytowe, ch∏opi byli tych mo˝li-
woÊci pozbawieni - mogli liczyç tylko na w∏asne si∏y oraz
kosztowne zazwyczaj po˝yczki prywatne, cz´sto lich-
wiarskie. Prób´ uzdrowienia tej sytuacji podjà∏ Karol
Marcinkowski, który zajà∏ si´ o˝ywieniem dzia∏alnoÊci
poznaƒskiego Ziemstwa Kredytowego, za∏o˝y∏ Bazar -
majàcy skupiaç handel produktami rolnictwa i rzemios∏a, To-
warzystwo Pomocy Naukowej oraz Kasy Oszcz´dnoÊci (po-
czàwszy od 1838 r.) w Poznaniu, Bydgoszczy i Mi∏os∏awiu. 

• skladki ogolne 2011  3/28/11  1:00 PM  Page 3

—2 —

Formy pomocy kredytowej by∏y znane 
od dawna. Na ziemiach polskich pierwsze

próby podejmowane ju˝ by∏y w XV w.
W XVI wieku znana by∏a dzia∏alnoÊç
ks. W. Bia∏obrzeskiego i ks. P. Skargi,

a w poczàtkach XIX w. Stanis∏awa Staszica.

W XVI wieku zacz´∏y powstawaç w Polsce tzw. banki
pobo˝ne, oparte na wzorach wytworzonych w po∏udnio-
wej i zachodniej Europie kilkadziesiàt lat wczeÊniej. Mia-
∏y one udzielaç kredytu ubogiej ludnoÊci, aby uchroniç jà
przed koniecznoÊcià korzystania z pomocy lichwiarzy.
Po˝yczki w tych bankach by∏y bezprocentowe albo po-
bierano w nich procent ni˝szy ni˝ normalnie wówczas
stosowano. Kapita∏ obrotowy banki pobo˝ne czerpa∏y
z dobrowolnych ofiar. Pierwszà tego rodzaju instytucjà
by∏a Fundacja Ostro∏´cka Taniego Kredytu, za∏o˝ona
w 1577 r. przez ks. Wawrzyƒca Bia∏obrzeskiego. W 1585
roku bank pobo˝ny w Krakowie za∏o˝y∏ ks. Piotr Skarga.
Podobne banki powstawa∏y póêniej w Warszawie, ¸owi-
czu, Wilnie, ZamoÊciu i wielu innych miastach, funkcjo-
nujàc a˝ do XIX wieku. W XVII wieku powstawa∏y pierw-
sze kasy po˝yczkowe oraz wspólne wiejskie spichrze. Ze
wspólnie zgromadzonych zapasów kasy udziela∏y kredy-
tów na budow´ domów, pomoc w wypadku nieurodzaju,
nauk´ rzemios∏a, dzia∏alnoÊç handlowà itp. W tym cza-
sie tak˝e robotnicy, w celu przeciwstawienia si´ wyzy-
skowi tworzyli tzw. kasy brackie, które wyp∏aca∏y ze
sk∏adek zapomogi potrzebujàcym cz∏onkom stowarzy-
szenia. 

Przedspółdzielcze
formy

kredytowania

Oto staje nas wolna gromada

Budowniczych tworzàcych swój Êwiat,

W których z∏oty cielec ju˝ nie w∏ada,

A nowego w nim ˝ycia tkwi ∏ad.

Niech si´ niesie ten nasz bratni Êpiew

Do miast wszystkich, do sió∏, do gmin,

I niech wo∏a jak zew, ˝e ziemi ten syn,

Ten niech staje w nasz szereg jak brat,

Z prochu dêwignàç ku s∏oƒcu ten Êwiat.

Nam nie trzeba ni w∏adzy, ni z∏ota,

Bowiem duch nasz sprawuje nam rzàd,

Prawem naszym braterska wspólnota,

Wszystki wyzysk wyniszyczym jak tràd.

Niech si´ niesie ten nasz bratni Êpiew

Do miast wszystkich, do sió∏ i do gmin

I niech wo∏a jak zew, ˝e kto ziemi tej syn,

Ten niech staje w nasz szereg jak brat,

Z prochu dêwignàç ku s∏oƒcu ten Êwiat.

Z d∏onià w d∏oni, jak ˝ywe ogniwa,

Âwiat opleciem ∏aƒcuchem swych ràk,

Krzywd´ mi∏oÊç zag∏adzi prawdziwa,

W radoÊç pracy zamieni znój ràk.

Niech si´ niesi ten nasz bratni Êpiew

Do miast wszystkich, do sio∏, do gmin,

I niech wo∏a jak zew, ˝e kto ziemi ten syn,

Ten niech staje w nasz szereg jak brat,

Z prochu dêwignàç ku s∏oƒcu ten Êwiat.

H Y M N

Hymn Spó∏dzielców „Oto staje nas wolna gromada”
s∏owa: Kazimierz Andrzej Czy˝ewski
muzyka: Lucjan Rogowski

Ks. Stanis∏aw Staszic (1755-1826) 

Mieszczanin z pochodzenia, duchowny, filozof i przyrodnik
z wykszta∏cenia. Dzia∏acz i pisarz polityczny, rzecznik 

reform spo∏ecznych w okresie Sejmu Czteroletniego 1788-1792.

Po rozbiorach dzia∏acz gospodarczy i organizator ˝ycia
naukowego. Od 1808 roku prezes Towarzystwa Przyjació∏ Nauk.

W czasie studiów na wy˝szych uczelniach Europy Zachodniej
zainteresowa∏ si´ ideami spo∏ecznymi, rodzàcymi si´ w wyniku

˝ywio∏owo rozwijajàcego si´ kapitalizmu niosàcego robotnikom
wyzysk i n´dz´. Idee te, przeniesione na grunt wiejski, 

wprowadzi∏ w za∏o˝onym przez siebie Hrubieszowskim 
Towarzystwie Rolniczym.

Uwa˝any za ojca polskiej spó∏dzielczoÊci.
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W 1861 roku, w okresie pewnej liberali-
zacji w polityce wewn´trznej paƒstwa pru-
skiego, za∏o˝ono z inicjatywy Mieczys∏awa

¸yskowskiego i kilku bliskich mu osób,
m.in. Hipolita Cegielskiego - Towarzystwo

Po˝yczkowe dla Przemys∏owców miasta
Poznania, uwa˝ane dziÊ za pierwszà pol-
skà spó∏dzielnie kredytowà, prowadzàcà

swà dzia∏alnoÊç w oparciu o przepisy
prawne o spó∏dzielniach. 

Jej statut by∏ wzorowany na zasadach Schulzego z De-
litzsch i przewidywa∏ solidarnà odpowiedzialnoÊç cz∏on-
ków Towarzystwa. Powodzeniu pierwszej organizacji
spó∏dzielczej towarzyszy∏a dobra propaganda prasy pol-
skiej, wspierajàca polskich przemys∏owców i rzemieÊlni-
ków w toczonej przez nich
walce konkurencyjnej. Po czte-
rech latach istnienia Towarzy-
stwo liczy∏o ju˝ 330 cz∏onków.
Og∏oszono wysokoÊç udzia∏u
wst´pnego i sk∏adki miesi´cz-
nej. Swà dzia∏alnoÊç opiera∏a
na zasadzie samopomocy. Za-
rzàd okreÊla∏ terminy udziela-
nych po˝yczek, wysokoÊç opro-
centowania, mo˝liwoÊç prolon-
gaty z odpowiednim oprocen-
towaniem i wysokoÊç wyp∏aca-
nych dywidend. Rok 1861 za-
myka wi´c „prehistori´“ spó∏-
dzielczoÊci polskiej w zaborze
pruskim.

Jeszcze w latach 60. 
pojawi∏o si´ oko∏o 30

podobnych Towarzystw,
wzorowanych przewa˝-
nie na spó∏ce poznaƒ-

skiej. Najwy˝szà w∏adzà
by∏o w nich walne ze-
branie cz∏onków. Ono

decydowa∏o o w∏adach,
funduszach, procentach,

terminach, wysokoÊci
udzia∏u i innych wa˝-

nych szczegó∏ach.

Oprócz zarzàdu w ka˝dej spó∏ce istnia∏a rada nadzorcza,
na bie˝àco kontrolujàca prac´ zarzàdu. Zasoby spó∏ek po-
chodzi∏y z w∏asnych funduszy i po˝yczek zaciàganych
w innych bankach lub instytucjach. Z chwilà przyjmowa-
nia depozytów spó∏ka stawa∏a si´ spó∏dzielnià oszcz´d-
noÊciowo-po˝yczkowà. Spó∏ki otrzyma∏y osobowoÊç
prawnà w 1867 i 1868 roku, pod warunkiem zapisania
si´ do rejestru handlowego. W nast´pnych latach po-
wstawa∏o coraz wi´cej spó∏dzielni pod nazwà Towa-
rzystw Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych bàdê Banków
Ludowych. Z Wielkopolski ruch ten przerzuci∏ si´ na Po-
morze Gdaƒskie, gdzie w 1862 r. utworzone zosta∏y To-
warzystwa Po˝yczkowe w Brodnicy i Golubiu. W 1864 r.
powsta∏a spó∏ka w Gniewie, nast´pnie wiele innych.
Ogó∏em w latach 1862 - 1870 utworzono ponad 30 spó∏-
ek kredytowych w Wielkopolsce i po∏udniowej cz´Êci Po-
morza Gdaƒskiego. Oprócz roli gospodarczej spe∏nia∏y
one wÊród ludnoÊci polskiej (zw∏aszcza na Pomorzu)
równie˝ funkcj´ integracyjnà.

Towarzystwo Pożyczkowe 
dla Przemysłowców miasta Poznania.

Rok 1861

Mieczys∏aw ¸yskowski ks. Augustyn Szamarzewski
Stanis∏aw Staszic

Franciszek Stefczyk ks. Piotr Wawrzyniak Edward Abramowski
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Pierwsze polskie spó∏dzielnie oszcz´dnoÊciowo-po-
˝yczkowe, które swojà dzia∏alnoÊç prowadzi∏y na podsta-
wie przepisów prawnych o spó∏dzielniach i stowarzysze-
niach ró˝ni∏y si´ w swych formacjach organizacyjnych
i zasadach funkcjonowania w zale˝noÊci od sytuacji poli-
tycznej, spo∏eczno-gospodarczej oraz ustawodawstwa
panujàcego w poszczególnych zaborach. Polscy pionierzy
spó∏dzielczoÊci bankowej uwa˝nie przypatrywali si´ za-
sadom jej dzia∏ania w paƒstwach zaborczych i pewne
sprawdzone w praktyce rozwiàzania zacz´li wprowa-
dzaç do nowo zak∏adanych spó∏dzielni. Stàd, mówiàc

w du˝ym uproszczeniu, mo˝na w poszczególnych zabo-
rach podzieliç spó∏dzielczoÊç kredytowà na nast´pujàce
typy:

- banki ludowe w zaborze pruskim,

- towarzystwa zaliczkowe oraz kasy oszcz´dnoÊci i po˝y-
czek (kasy Stefczyka) w zaborze austriackim,

- kasy po˝yczkowe przemys∏owców, towarzystwa wzajem-
nego kredytu, towarzystwa przemys∏owo-oszcz´dnoÊciowe
(udzia∏owe) oraz towarzystwa kredytowe (bezudzia∏owe)
w zaborze rosyjskim.

Jest druga po∏owa XIX wieku. Nasila si´ polityka anty-
polska zaborcy. Prowadzona przez Bismarcka „walka
o kultur´“ jest skierowana przeciw KoÊcio∏owi katolickie-
mu i polskoÊci jednoczeÊnie. Wy∏àcza si´ j´zyk polski ze
szkolnictwa Êredniego, póêniej podstwowego. Uznaje j´-
zyk niemiecki za jedyny urz´dowy. Zmienia si´ polskie
nazwiska i nazwy urz´dowe na niemieckie. Powo∏uje
Pruskà Komisj´ Kolonizacyjnà, celem wykupu ziem z ràk
polskich, przeprowadza „rugi pruskie“, ogranicza nauk´
religii w j´zyku polskim, wprowadza wiele innych ustaw
o charakterze wyjàtkowym, wÊród nich ustaw´ o wy-
w∏aszczeniu. Dzia∏a os∏awiona „Hakata“. 

Z jednej wi´c strony rysuje si´ pot´ga dobrze zorgani-
zowanego paƒstwa, silnego militarnie i gospodarczo,
z drugiej podbity, zniewolony, prawie bez szans prze-
trwania naród - doÊwiadczony niepowodzeniem zbroj-
nych rozstrzygni´ç - podjà∏ „prac´ u podstaw“. Walka
z germanizacjà odbywa∏a si´ na wielu p∏aszczyznach
i przejawia∏a ró˝ne formy.

Obronà materialnego stanu posiadania,
a nawet dà˝eniem do o˝ywienia dzia∏alnoÊci

gospodarczej zajmowa∏y si´ spó∏dzielnie
parcelacyjne, kó∏ka rolnicze, spó∏dzielnie
rolniczo-handlowe i w znacznej mierze 
interesujàce nas spó∏dzielnie bankowe.

W okresie
zaborów

Zabór pruski
- pierwsze spółki kredytowe

Polski ruch stowarzyszeniowy o˝ywi∏ si´ w nast´p-
stwie Wiosny Ludów w 1848 r., kiedy dosz∏o równie˝ do
rewolty mas ludowych Wielkopolski i Pomorza Gdaƒskie-
go. Powsta∏a wówczas - za∏o˝ona z inicjatywy Augusta
Cieszkowskiego - Liga Polska (1948), która by∏a zwiàz-
kiem braterskim ponad wszystkimi stronnictwami. G∏osi-

∏a idee solidaryzmu spo∏ecznego. Z inicjatywy cz∏onków
Ligi doprowadzono do utworzenia federacji w postaci
Centralnego Towarzystwa Gospodarczego i Zwiàzku
Spó∏ek Zarobkowych. Kolejno powsta∏y m.in.: Towarzy-
stwo Kasy Oszcz´dnoÊci i Wzajemnej Pomocy w Pozna-
niu (1849), Kasa Oszcz´dnoÊci w Ârodzie (1849) oraz To-
warzystwo Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek Wekslowych w Âre-
mie (1850), które by∏y niedoskona∏ymi jeszcze spó∏kami
kredytowymi.

Rozwój ruchu spó∏dzielczego odbywa∏ si´ w warun-
kach walki narodowej, która w drugiej po∏owie XIX wie-
ku i na poczàtku XX wieku stawa∏a si´ coraz ostrzejsza.
Przeciwstawianie si´ utrudnieniom administracyjnym
zaborcy wymaga∏o zbiorowego wysi∏ku, uczy∏o Polaków
ufnoÊci do w∏asnych inicjatyw. Pod has∏ami obrony naro-
dowej rozwijano system polskiej spó∏dzielczoÊci, propa-
gowano wzrost przemys∏u, rzemios∏a, handlu i rolnic-
twa. Za argumentami narodowymi, majàcymi sk∏oniç
ka˝dego Polaka do oszcz´dzania i sk∏adania pieni´dzy
w polskich bankach ludowych, sta∏y inicjatywy spo∏ecz-
ne. W rezultacie system spó∏dzielczy stanowi∏ bardzo
istotne ogniwo w polskim systemie gospodarczym i -
tak˝e - politycznym.

Przed bankiem. Mo˝na zauwa˝yç ró˝nice w strojach - zapewne
Êwiadczà one o niejednolitoÊci kulturowej, a byç mo˝e

ekonomicznej przedstawionych tu finansistów. Rys. F. Kostrzewski
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Rozwój spółdzielni zrzeszonych w Związku Spółek Zarobkowych Polskich

Członkowie Udziały (w tys. marek)Depozyty (w tys. marek)

Od 1871 r. szczególnie wysoki odse-
tek przedstawicieli rolnictwa wyst´-
powa∏ na Pomorzu Gdaƒskim, gdzie
na poczàtku XX wieku stanowili oni
62% ogó∏u cz∏onków, a w czasie

I wojny Êwiatowej a˝ 75%. Banki
polskie przyciàga∏y klientów prostà
procedurà udzielania po˝yczek,
w przeciwieƒstwie do biurokracji
instytucji niemieckich.
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Związek Spółek Zarobkowych 
i Gospodarczych. Rok 1871

Z biegiem lat dla pionierów polskiej spó∏dzielczoÊci
kredytowej sta∏o si´ jasnym, ˝e aby sprostaç pot´˝nej
i wrogo nastawionej konkurencji niemieckich organizacji
gospodarczych konieczna jest konsolidacja i stworzenie
silnego systemu spó∏dzielczego. Stàd ogromne znaczenie
dla rozwoju polskich spó∏dzielni kredytowych mia∏o
utworzenie w 1871 r. Zwiàzku Spó∏ek Zarobkowch i Go-
spodarczych w Poznaniu. Zadaniem Zwiàzku by∏o two-
rzenie nowych spó∏ek, wymiana doÊwiadczeƒ, informo-
wanie spo∏eczeƒstwa o dzia∏alnoÊci spó∏dzielni, doskona-
lenie organizacji i u∏atwianie udzielania kredytu. Na cze-
le zwiàzku sta∏ trzyosobowy Komitet G∏ówny, który wy-
biera∏ patrona spó∏ek. Zjazd Delegatów Spó∏ek stanowi∏y
najwy˝szà w∏adz´. Zwiàzek Spó∏ek by∏ cz∏onkiem Mi´-
dzynarodowego Zwiàzku Spó∏dzielczego.

Mieczys∏aw ¸yskowski postulowa∏, aby rozwojowi
spó∏ek poÊwi´ci∏ si´ jeden z dzia∏aczy i sta∏ si´ ich patro-
nem. W 1872 r. znaleziono dobrego kandydata na to od-
powiedzialne stanowisko w osobie ks. Augustyna Szama-
rzewskiego. Ks. Szamarzewski - twórca spó∏dzielni w Âro-
dzie - by∏ doskona∏ym organizatorem, zwolennikiem po-
szerzania liczby spó∏dzielni i ich ekonomicznego rozwoju. 

W 1886 r. jako spó∏ka akcyjna powsta∏ Bank Zwiàzku
Spó∏ek Zarobkowych. By∏ centralà finansowà spó∏ek,
znacznie wzmocni∏ si∏´ ekonomicznà ca∏ego systemu. Ka-
pita∏ Banku, który w roku jego za∏o˝enia wynosi∏ zaled-
wie 40 tys. marek, w 1900 r. wyra˝a∏ si´ ju˝ kwotà milio-
na marek, w 1908 r. - 6 milionów marek, z których 3/4
nale˝a∏o do spó∏ek kredytowych. Na czele Banku przez
20 lat (1886 - 1906) sta∏ Józef Kusztelan, po nim dyrekto-
rami byli: Teofil Rzepnikowski, Micha∏ Wi´ckowski, W∏a-
dys∏aw Tomaszewski i Józef Englich.

Po Êmierci ks. Augustyna Szamarzewskiego w 1891 r.
patronem zwiàzku Spó∏ek zosta∏ ks. Piotr Wawrzyniak,
który wywar∏ ogromny wp∏yw na ruch spó∏dzielczoÊci
bankowej i umocnienie ca∏ego polskiego ruchu gospodar-
czego i narodowego. W 1910 r., po jego Êmierci, na czele
Zwiàzku stanà∏ ks. Stanis∏aw Adamski, równie zas∏u˝ony
dzia∏acz spó∏dzielczoÊci bankowej.

W latach dziewi´çdziesiàtych XIX stulecia
ruch spó∏dzielczy rozszerzy∏ si´ na nowe
tereny. Ju˝ w roku 1892 rozpocz´∏a si´

ekspansja spó∏dzielczoÊci polskiej na 
Pomorzu Gdaƒskim, a od reaktywowania

1895 r. Banku w Pelplinie zacz´∏o si´
tworzenie spó∏ek na Kaszubach, w Êcis∏ej
∏àcznoÊci z po∏udniowà cz´Êcià Pomorza.

Spó∏ki z tego terenu mia∏y charakter wybitnie ch∏op-
ski. Na prze∏omie XIX i XX wieku ostatecznie zakoƒczy∏a
si´ rywalizacja mi´dzy systemami Schulzego i Raiffeisena
- ostatecznie przyj´to, ˝e gwarantujà one te same korzy-
Êci i nie zachodzi koniecznoÊç zak∏adania spó∏ek o odr´b-
nych systemach. Spó∏dzielnie polskie dzia∏a∏y w coraz
wi´kszym zakresie na wsi i trzyma∏y si´ systemu Schul-
zego, dostosowanego bardziej do potrzeb rzemieÊlników
i drobnych kupców, w pewnym stopniu go modyfikujàc.
Co charakterystyczne, banki ludowe, opierajàc si´ na za-
sadach spó∏dzielni typu Schulzego, stroni∏y od wszelkiej
innej dzia∏alnoÊci ni˝ kredytowa, czym ró˝ni∏y si´ od
spó∏ek raiffeisenowskich. Dominowa∏a forma spó∏ek
z nieograniczonà odpowiedzialnoÊcià, choç ustawa
z 1899 r. dopuszcza∏a tak˝e odmienne formy dzia∏ania.

Ks. Pra∏at Piotr Wawrzyniak

Proboszcz parafii farnej w Mogilnie
(1898-1910); organizator spó∏dzielni

bankowych i kó∏ek rolniczych;
Patron Zwiàzku Spó∏ek

Zarobkowych i Gospodarczych 
w Poznaniu; Przewodn. RN Banku

Ludowego w Mogilnie; Pose∏ na
Sejm Pruski w Berlinie; za∏o˝yciel
spó∏dzielni „Rolnik” w Mogilnie 

Augustyn Szamarzewski 

pionier polskiej spó∏dzielczoÊci
bankowej w zaborze pruskim,
twórca spó∏dzielni w Ârodzie,

Patron Zwiàzku Spó∏ek
Zarobkowych i Gospodarczych 

w latach 1872 - 1891

Ksiàdz Stanis∏aw Adamski

Patron Zwiàzku Spó∏ek
Zarobkowych i Gospodarczych 

w latach 1910 - 1927, 
jeden z czo∏owych dzia∏aczy

ruchu spó∏dzielczego 
po 1918 r.

Mieczys∏aw ¸yskowski

za∏o˝yciel spó∏dzielni w Brodnicy 
i Golubiu, inicjator powstania

Towarzystwa Po˝yczkowego dla
Miasta Poznania oraz Zwiàzku

Spó∏ek Zarobkowych 
i Gospodarczych, autor

“Przewodnika dla Spó∏ek
Po˝yczkowych”
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Rzàd, jakkolwiek Towarzystwo istnia∏o z jego upowa˝-
nieniami, nie przyjmowa∏ do kas listów zastawnych To-
warzystwa i nie pozwoli∏ notowaç ich na gie∏dzie wie-
deƒskiej. Obrót ich ograniczono zatem tylko do Galicji.

Obni˝enie wartoÊci waluty austriackiej w 1850 r. przy-
nios∏o Galicji ogromne straty. Kiedy Izba Handlowa
Lwowska zwróci∏a si´ z proÊbà w 1852 r. do minister-
stwa skarbu o udzielenie zapomóg na galicyjskie listy za-
stawne - rzàd odmówi∏ udzielenia zaliczek. 

Kl´ska Powstania Styczniowego przekreÊla∏a na d∏ugo
wszelkie marzenia niepodleg∏oÊciowe Polaków i nakaza∏a
niejako szukaç wspó∏˝ycia z zaborcami. Ale te˝ w tym sa-
mym czasie okolicznoÊcià dla Galicji korzystnà by∏a kl´ska
Austrii z Prusami w 1866 r. pod Sadowà, która Austrii - tej
wielonarodowoÊciowej monarchii - tak˝e kaza∏a szukaç
zbli˝enia do poszczególnych krajów w drodze szerokiej
autonomii, swobód j´zyka i administracji. 

Z koƒcem 1866 r. powo∏a-
ny do ˝ycia polski Sejm

Galicyjski we Lwowie skie-
rowa∏ s∏ynny adres do ce-

sarza Franciszka Józefa, za-
koƒczony s∏owami: „Przy
Tobie najjaÊniejszy Panie
stoimy i staç chcemy“.

Jakkolwiek s∏owa te by∏y bolesne
dla wielu patriotycznych Êrodo-
wisk Polaków i cz´sto szyderczo
cytowane, jednak zawierajà w so-
bie nakaz owej „trzeêwej polityki“
i tworzenia atmosfery ugody z za-

borcà, dla realizacji zadaƒ wynikajàcych z programu „pra-
cy organicznej“ dla przysz∏ej, odrodzonej Polski.

Rozwojowi Galicji nie sprzyja∏o te˝ roz-
darcie narodowoÊciowe, ciàg∏e konflikty

polsko-ukraiƒskie oraz utrzymywanie
w r´kach ludnoÊci ˝ydowskiej, mieszkajà-

cej w miastach i miasteczkach, prawie
ca∏ego handlu i przemys∏u.

Na prze∏omie XIX i XX wieku inicjatorami rozwoju Ga-
licji byli post´powi demokraci, którzy postulowali pod
adresem w∏adz krajowych opracowanie szeroko zakrojo-
nego planu budownictwa gospodarczego i uruchomienia
du˝ych nak∏adów inwestycyjnych na rozwój wielkiego
przemys∏u. Uprzemys∏owieniu Galicji sprzeciwia∏y si´
jednak rzàdzàce nià ugrupowania konserwatywne, po-
wiàzane z wielkà w∏asnoÊcià ziemskà. Lokalni ziemianie
obawiali si´ masowego odp∏ywu si∏y roboczej ze wsi do
miast, co spowodowa∏oby na rynku pracy zmniejsze-
nieiloÊci tanich robotników rolnych. Przyczynà tego sta-
nu rzeczy by∏o te˝ szczególne zainteresowanie ziemian
górnictwem w´glowym i naftowym, przemys∏em spo-
˝ywczym i przetwórstwem p∏odów rolnych. 

¸àcko - 6 luty 1900 rok. Zdj´cie okolicznoÊciowe elity gminy ¸àcko 
z okazji rejestracji Spó∏ki Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek

Mapa ziem polskich 
ok. 1900 r.

—9 —
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Ziemie polskie
pod zaborem
austriackim

Ziemie polskie pod zaborem austriackim znalaz∏y si´
na peryferiach Cesarstwa. Wiedeƒ nie by∏ zaintereso-
wany rozwojem ekonomicznym Galicji, pozostawiajàc
jej rol´ zaplecza surowcowego i odbiorcy produkcji

przemys∏owej rozwini´tych regionów paƒstwa. Domi-
nujàcà ga∏´zià produkcji by∏o rolnictwo.

Na wsi galicyjskiej, obok ogromnych wielkich majàtków ziemskich eg-
zystowa∏a olbrzymia masa drobnych gospodarstw ch∏opskich. W wielu
regionach przewa˝a∏a gospodarka naturalna, si∏a nabywcza rolników by-
∏a niewielka, podobnie jak zapotrzebowanie na przemys∏owe Êrodki pro-
dukcji. Stàd te˝ przemys∏owy charakter mia∏y jedynie: okr´g górnictwa
w´glowego i w pewnym stopniu górnictwa solnego i naftowego. Lud-
noÊç miejska stanowi∏a zaledwie 17% mieszkaƒców Galicji. Tylko Lwów -
siedziba w∏adz krajowych - przekroczy∏ 100 tys. mieszkaƒców. Kraków
zaÊ liczy∏ nieco powy˝ej 60 tys. mieszkaƒców. Ubóstwo i zacofanie Galicji
by∏o przys∏owiowe. Wyró˝nia∏a si´ jednak Galicja rozwini´tym syste-
mem organizacji narodowych, nieêle zorganizowanym szkolnictwem
i szerszym ni˝ w innych zaborach zakresem swobód obywatelskich. Sys-
tem instytucji bankowych w Galicji by∏, podobnie jak ca∏a gospodarka,
s∏abo rozwini´ty. Kredyt bankowy by∏ drogi i wymaga∏ zazwyczaj zabez-
pieczenia hipotecznego. Jeszcze dro˝szy by∏ oczywiÊcie kredyt udzielany
przez prywatne domy bankowe i lichwiarzy. Zapotrzebowanie na tani
i dogodny kredyt, szczególnie ze strony rzemieÊlników, kupców, drob-
nych fabrykantów by∏o olbrzymie.

Sejm galicyjski przez wiele lat przedstawia∏ rzàdowi wiedeƒskiemu
projekty utworzenia instytucji kredytowej. Wreszcie po wielu latach sta-
raƒ, za∏o˝ono w 1844 r. Galicyjskà Kas´ Oszcz´dnoÊci. Rol´ jej poczàtko-
wo hamowa∏y nieuporzàdkowane stosunki hipoteczne. Dla porównania
nale˝y powiedzieç, ˝e kiedy w 1849 r. Polskie Towarzystwo Kredytowe
w Królestwie Polskim potrafi∏o zahipotekowaç przesz∏o 50 mln rubli, to
w Galicji w analogicznej instytucji do koƒca 1850 r. tylko 11 mln z∏.

Franciszek Stefczyk (1861-1924)

To postaç w dziejach polskiej 
spó∏dzielczoÊci wielka i wyjàtkowa. 
W Galicji stworzy∏ ruch spó∏dzielczy 

na miar´ europejskà. 
Urodzi∏ si´ w Krakowie jako syn 

sekretarza tamtejszej Rady Powiatowej, 
pochodzàcego z Bachowic. 
Po ukoƒczeniu w 1879 r. 

Gimnazjum Êw. Anny studiowa∏ na 
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 

Jagielloƒskiego i w Wiedniu. 
W 1887 r. doktoryzowa∏ si´ w zakresie 
nauk historycznych, w latach 1884-98 

by∏ profesorem Szko∏y Rolniczej 
w Czernichowie. W 1890 r. za∏o˝y∏ tam 

pierwszà na ziemiach polskich spó∏dzielni´
oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowà wzorowanà
na kasach Raiffeisena i opublikowa∏ dwie
prace: „O spó∏kach systemu Raiffeisena“
oraz „Przewodnik dla spó∏kowych kas

oszcz´dnoÊci i po˝yczek systemu 
F. W. Raiffeisena“. W latach 1898-99 by∏ 

wspó∏organizatorem i dyrektorem 
Zwiàzku Handlowego Kó∏ek Rolniczych, 
1899-1918 - dyrektorem Biura Patronatu 

dla SOiP przy Wydziale Krajowym 
we Lwowie. 

Prowadzàc szerokà dzia∏alnoÊç 
w zakresie rozwoju spó∏dzielczoÊci 

za∏o˝y∏ ponad 1500 Spó∏ek. 
By∏ wspó∏organizatorem i dyrektorem 
za∏o˝onej w 1909 r.  Centralnej Kasy 

Spó∏ek Rolniczych we Lwowie, od 1919 r. 
- dyrektorem Paƒstwowego Banku 

Rolnego. Redagowa∏ „Roczniki Krajowego 
Biura Patronatu dla SOiP“, od 1904 r. 

- „Czasopismo dla Spó∏ek Rolniczych“. 
Po jego Êmierci w 1924 r. dawne SOiP 

nazwano jego imieniem.

Cz∏onkowie Kasy Stefczyka 
w Gródku
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uproÊci∏a procedur´ legalizycyjnà, orzekajàc, ˝e
tego typu organizacje spó∏dzielcze rejestrujà
swój statut jedynie w Sàdzie Handlowym. W wy-
niku wprowadzenia w ˝ycie tej ustawy iloÊç to-
warzystw w Galicji wzros∏a do 57 ju˝ w 1874 r.

W roku 1912 w ca∏ej Galicji by∏o 238
towarzystw zaliczkowych, zrzeszajà-
cych 350.161 cz∏onków. Dla pe∏nego
obrazu nale˝y te liczby uzupe∏niç ilo-
Êcià powstajàcych od 1890 r. spó∏ek

oszcz´dnoÊci i po˝yczek typu Raiffeise-
na. W zaborze austriackim istnia∏o
w 1913 r. - 1397 spó∏ek tego typu
zrzeszajàcych 321.830 cz∏onków. 

Towarzystwa obejmowa∏y zazwyczaj niewielki obszar
tzw. „powiatu sàdowego”, rzadziej administracyjnego.
Poczàtkowo zak∏adanie „zaliczkówek” utrudnia∏a skom-
plikowana procedura prawna, dopiero ustawy z 1867 ro-
ku i 1873 roku uproÊci∏y procedury rejestracyjne spó∏-
dzielni.  W latach 70-tych XIX wielu Wiedeƒ zaczà∏ oka-
zywaç wi´cej zainteresowania spó∏dzielczoÊcià oszcz´d-
noÊciowo-po˝yczkowà na terenie Galicji.

W miastach potrzeby drobnego kredytu i handlu spra-
wi∏y, ˝e szybko rozprzestrzenia∏a si´ spó∏dzielczoÊç kre-
dytowa. Rozwija∏a si´ te˝ rzemieÊlnicza spó∏dzielczoÊç
zaopatrzenia i zbytu, wytwórcza i pracy. W Galicji du˝y
oddêwi´k wywo∏a∏y koncepcje Schulzego z Delitzsch,
g∏oszàcego, ˝e na bazie spó∏dzielczoÊci kredytowej roz-
winàç si´ mia∏a spó∏dzielczoÊç wytwórcza. „Praca
i Oszcz´dnoÊç“ zapobiec mia∏a proletaryzacji rzemieÊlni-
ków i umo˝liwiaç za∏o˝enie w∏asnego warsztatu. Propa-
gowano idee przekszta∏cenia robotnika najemnego
w udzia∏owca lub drobnego akcjonariusza, by w ten spó-
sób zainteresowaç go wzrostem wydajnoÊci pracy i od-
wieÊç od walki strajkowej.

W Wielkopolsce pol-
skie spó∏dzielnie po-
wstawa∏y bez grosza
kredytu paƒstwowego, ani ˝adnych innych
dotacji. W przys∏owiowo biednej Galicji pomoc z zewnàtrz
okaza∏a si´ konieczna. Bez sta∏ej subwencji Wydzia∏u Kra-
jowego nie mog∏o funkcjonowaç towarzystwo Kó∏ek Rol-
niczych ani Krajowy Patronat dla Spó∏ek Oszcz´dnoÊci
i Po˝yczek. Krajowy Patronat by∏ najÊciÊlej zwiàzany ze
spó∏dzielczoÊcià wiejskà ze wszystkich polskich instytucji
spó∏dzielczych w dobie zaborów. Na skutek jego dzia∏alno-
Êci powsta∏a najg´stsza na ziemiach polskich sieç tereno-
wych spó∏dzielni obejmujàcych swym zasi´giem najodle-
glejsze miejscowoÊci. 

Nie majàc w ogóle samorzàdu na szczeblu
krajowym i powiatowym Patronat rozbu-

dowa∏ najliczniejszy i najbardziej plebejski
samorzàd terenowy o wielkim wówczas

znaczeniu wychowawczym, obywatelskim.
Zarzàdy i rady kas oszcz´dnoÊci i po˝y-
czek sta∏y si´ szko∏à pracy spo∏ecznej

i myÊlenia gospodarczego. 

Ministerstwo rolnictwa zamierza∏o wprowa-
dziç rozpowszechnione w Austrii kasy oszcz´d-
noÊciowo-po˝yczkowe, aby umo˝liwiç rolnikom
korzystanie z ∏atwo dost´pnych i tanich kredy-
tów i tym samym po∏o˝yç kres lichwie. Aby
przekonaç Polaków do przyj´cia instytucji kre-
dytowych dzia∏ajàcych ówczeÊnie w Austrii,
wys∏ano profesora Czes∏awa Marcheta z Wied-
nia w 1875 r. do Galicji, jego misja jednak nie
przynios∏a spodziewanych rezultatów. Nie wy-
wo∏a∏a te˝ po˝àdanego wp∏ywu w Galicji tak˝e
praca Marcheta, opublikowana w 1876 roku pt.:
„W sprawie organizacji kredytu wiejskiego
w Austrii”. Przyczyn niepowodzenia nale˝y
upatrywaç w stosunkach towarowo-pieni´˝-
nych wsi galicyjskiej, które by∏y s∏abiej rozwi-
ni´te ni˝ w Austrii a gospodarstwa ch∏opskie
nie posiada∏y rezerw pieni´˝nych.

—11 —
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Przyj´ty przez w∏adze krajowe plan rozwoju przemy-
s∏u galicyjskiego sprowadza∏ si´ do prób ratowania rze-
mios∏a i „przemys∏u domowego“, czyli utrzymywa∏ ist-
niejàcy uk∏ad ekonomiczny. W tym celu powo∏ano do ˝y-
cia w 1878 r. Kuratorium do Spraw Przemys∏u Domowe-
go i R´kodzielnictwa, którego kontynuatorkà by∏a od ro-
ku 1882 Krajowa Komisja Przemys∏owa. Powsta∏ te˝
w 1883 r. Bank Krajowy, który finansowa∏ g∏ównie prze-
mys∏ r´kodzielniczy i drobny handel.

Szalone rozdrobnienie wsi galicyjskiej sprzyja∏o roz-
wojowi lichwy. Handel, karczmy i szynki wiejskie znajdo-
wa∏y si´ w r´kach ˚ydów i to oni z regu∏y trudnili si´ li-
chwà. Po˝yczki u lichwiarzy mia∏y bardzo wysoki pro-
cent - nawet ok. 500% w stosunku rocznym. Oprócz pro-
centu musia∏ d∏u˝nik bardzo cz´sto uiszczaç pewne do-
bra w naturze (np. mas∏o, drób itp.) lub wykonywaç pra-
c´ fizycznà, je˝eli chodzi∏o o prolongaty d∏ugu.

Tak pisa∏ o tym zjawisku Franciszek Stefczyk: 

„... element ˝ydowski ... wykorzystywa∏ brak organizacji
kredytowej i oplàta∏ rzesze ludnoÊci wiejskiej bezgra-
nicznym wyzyskiem, nieokie∏znanà lichwà pieni´˝nà
i towarowà popartà rozpijaniem ludnoÊci oraz pobudza-
niem jej do lekkomyÊlnoÊci oraz marnotrawstwa...”.

˚ydzi przystàpili tak˝e do organizowania towarzystw
kredytowych. W Galicji w roku 1889 stosunek ˝ydow-
skich spó∏ek kredytowych do chrzeÊcijaƒskich wynosi∏ 55
- 143, z czasem proporcja ta zwi´kszy∏a si´ na korzyÊç

tych pierwszych. Po˝yczki z tych˝e udzielane
by∏y krótkoterminowo, kwit∏o odliczanie pro-
centów od kapita∏u, co nie tylko zwi´ksza∏o
zad∏u˝enie, ale i prowadzi∏o w prostej linii do
licytacji.

Pewne zahamowanie lichwy
przynios∏a ustawa przeciwko niej

z 16 sierpnia 1887 r. Po kilku latach
od wejÊcia w ˝ycie ustawy znaleziono
jednak sposoby, pozwalajàce ominàç
niewygodne przepisy. Oddawano np.,

d∏u˝nikowi byd∏o na wy˝ywienie,
zamiast pobierania procentów itp.

Idee spó∏dzielczoÊci kredytowej w po-
staci sformu∏owanej przez Schulzego z De-
litzsch dociera∏y zarówno z Austrii, jak i z Po-
znaƒskiego. W latach 60. powstajà w Galicji

pierwsze spó∏ki zwane „towarzystwami zaliczkowymi”,
„kasami zaliczkowymi” lub „zaliczkówkami”.

Pierwszym towarzystwem zaliczkowym by∏o Miejskie
Towarzystwo Po˝yczkowe w Brze˝anach za∏o˝one
w 1864 roku. Udzia∏owcami tego Towarzystwa byli
przedstawiciele ró˝nych grup zawodowych - rzemieÊlni-
cy, kupcy, inteligencja, zamo˝niejsi rolnicy. Zgodnie z za-
sadami Schulzego mia∏o ono charakter wszechstanowy.
W ciàgu kilku nast´pnych lat powsta∏y liczne towarzy-
stwa zaliczkowe we wszystkich wi´kszych miastach. 

Drugie Towarzystwo Zaliczkowe powsta∏o w Krakowie
w 1869 r. We Lwowie utworzono podobne w 1871 r. Do
1874 r. powsta∏y dalsze: w Bia∏ej, Bóbrce, Buczaczu, Dà-
browie Tarnowskiej, Drohobyczu, Gorlicach, JaÊle, Kro-
Ênie, Lubaczowie, Mielcu, Oleszycach, PrzemyÊlu, Rzeszo-
wie, Samborze, Sanoku i Toporowie.

W 1873 r. w Cieszynie powsta∏a centrala pod nazwà
Towarzystwo Oszcz´dnoÊci i Zaliczek, która mia∏a filie
w Boguminie, Frysztacie i Jab∏onkowie i skutecznie rywa-
lizowa∏a z silniejszymi ekonomicznie czeskimi i niemiec-
kimi instytucjami kredytowymi.

Zalegalizowanie Towarzystw Zaliczkowych by∏o utrud-
nione przez w∏adze i trwa∏o nieraz lata. Namiestnictwo mu-
sia∏o bowiem zaaprobowaç projekt statutu i wymaga∏o kil-
kukrotnych poprawek owego tekstu. Od 1873 r. nowa usta-
wa o tzw. Stowarzyszeniach Zarobkowych i Gospodarczych

Widok na rynek w RadomyÊlu Wielkim 
z budynkiem Stowarzyszenia Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek
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W 1909 roku Stefczyk utworzy∏ oddzielnà central´ finansowà dla
spó∏ek raiffeisenowskich - powo∏ano wówczas do ˝ycia Centralnà Kas´
Spó∏ek Rolniczych we Lwowie (CKSR). Rozpocz´∏a ona swojà dzia∏al-
noÊç z kapita∏em zak∏adowym w kwocie 520,814 K. podwy˝szonym
w 1914 roku do 15 milionów K. Jednak lokaty do czasów pierwszej
wojny Êwiatowej przekracza∏y zapotrzebowanie kredytu, który
w 1912 roku wyniós∏ ponad 7 milionów koron.

Krajowy Patronat CKSR sprawi∏, ˝e rozwój kas 
Raiffeisena w Ma∏opolsce znacznie si´ spot´gowa∏,

wype∏ni∏ w kredycie rolniczym te luki, które 
nie zosta∏y zape∏nione przez towarzystwa oparte 

na wzorach Schulzego z Delitzsch.

W okresie silnego rozwoju raiffeisenówek, organizacje schulzowskie
obawia∏y si´, ˝e nie wytrzymajà konkurencji. Obawy te by∏y jednak
bezpodstawne, poniewa˝ zestawienia statystyczne dotyczàce dzia∏al-
noÊci obu typów wskaza∏y, ˝e organizacje te nie tylko nie stwarza∏y so-
bie konkurencji, ale zaspokaja∏y równomierne potrzeby kredytowe
wszystkich warstw ludnoÊci. K∏adziono w ten sposób kres rozszala∏ej
lichwie.

Kredyt udzielany przez stowarzyszenia zaliczkowe a tak˝e gminne
kasy po˝yczkowe by∏ poczàtkowo zbyt drogi dla Êrednich i biednych
rolników, a warunki jego uzyskania zbyt skomplikowane. W 1875 roku
po wielkim nieurodzaju w∏adze wiedeƒskie usi∏owa∏y popularazowaç
zasady spó∏dzielczoÊci kredytowej wed∏ug Raiffeisena jako bardziej
w∏aÊciwe dla warstw biedniejszych. Inicjatywie tej sprzeciwi∏o si´ jed-
nak mieszczaƒstwo, Zwiàzek Stowarzyszeƒ Zarobkowych i Gospodar-
czych a tak˝e sejm galicyjski. Widzieli oni w niej form´ obcej ingeren-
cji obawiajàc si´ równoczeÊnie konkurencji dla istniejàcych spó∏ek.

Dzia∏aczem, który zdo∏a∏ zaszczepiç i rozpowszech-
niç nowy system spó∏dzielczoÊci kredytowej, dost´p-

ny tak˝e dla warstw biedniejszych, 
by∏ Franciszek Stefczyk. 

To w dziejach polskiej spó∏dzielczoÊci postaç wielka i wyjàtkowa.
Spó∏dzielczoÊcià zainteresowa∏ si´ jeszcze w czasie studiów na Uni-
wersytecie Jagielloƒskim. W 1882 roku podczas rocznego pobytu
w Wiedniu zapozna∏ si´ z systemem spó∏dzielczym Raiffeise-
na. Studia nad tym systemem pog∏´bi∏ po
obj´ciu stanowiska nauczyciela szko∏y
rolniczej w Czernichowie. Odwie-
dza∏ Zwiàzek Spó∏ek Zarobko-
wych i Gospodarczych w Po-
znaniu. W 1889 roku korzysta-
jàc ze zgromadzonych mate-
ria∏ów i w∏asnych doÊwiad-
czeƒ za∏o˝y∏ w Czernichowie
pierwszà w Galicji spó∏k´
oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowà
systemu Raiffeisena.

Warto w tym miejscu zaznaczaç
obecnoÊç drugiej zupe∏nie nie-
znanej, a istniejàcej do dziasiaj
spó∏dzielni - BS w Gaci (woj.

podkarpackie), której rodowód
si´ga 1 grudnia 1868 r.
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Rozwój stowarzyszeƒ kredytowych w Galicji
zrodzi∏ potrzeb´ powo∏ania organizacji kra-
jowej. Walne zebranie przedstawicieli kas

zaliczkowych zwo∏ane we wrzeÊniu 1874 r.
zdecydowa∏o o powstaniu Zwiàzku Stowa-
rzyszeƒ Zarobkowych i Gospodarczych,

na wzór podobnego zwiàzku poznaƒskiego

Do Zwiàzku przystàpi∏y poczàtkowo tylko 22 stowa-
rzyszenia na 57 istniejàcych, jednak pod koniec tego roku
liczba spó∏ek nale˝àcych do Zwiàzku wzros∏a do 35,
a zrzesza∏y one 135 tysi´cy cz∏onków. Franciszek Stefczyk
wywalczy∏ dla zak∏adanych wed∏ug jego wskazaƒ spó∏-
dzielni Krajowy Patronat we Lwowie w 1899 roku. Co pó∏
roku Patronat urzàdza∏ kursy dla dzia∏aczy spó∏dzielni,
wydawa∏ podr´czniki i czasopisma. Wp∏yn´∏o to dodatnio
na kszta∏towanie si´ stosunków wiejskich. Poczàwszy od
1903 roku na mocy ustawy stowarzyszenia zarobkowe
i gospodarcze musia∏y byç przynajmniej raz na dwa lata
poddane rewizji instancji nadrz´dnej. Zwiàzek po d∏ugich
staraniach uzyska∏ uprawnienia krajowej instancji rewi-
zyjnej. Prowadzi∏ bardzo rozleg∏à dzia∏alnoÊç na rzecz
stowarzyszeƒ: wspomaga∏ komitety za∏o˝ycielskie, poma-
ga∏ opracowywaç statuty, zasady rachunkowoÊci banko-
wej, wzory druków itp.

Cz∏onkami spó∏ek zaliczkowych byli g∏ównie rzemieÊl-
nicy, kupcy, drobni fabrykanci i ziemianie oraz zamo˝niej-
si rolnicy. Udzia∏ cz∏onków zaliczanych do rolników by∏
zazwyczaj doÊç wysoki, powy˝ej 50%. Liczba stowarzy-
szeƒ kredytowych i zrzeszonych w nich cz∏onków ros∏a
szybko. W 1912 r. do 236 stowarzyszeƒ kredytowych na-
le˝a∏o ju˝ 353 tys. osób.

Galicja mia∏a najwi´kszà w Europie liczb´
ludnoÊci rolniczej na kilometr kwadratowy,

a jednoczeÊnie najmniej wydajne rolnic-
two. Dochód na g∏ow´ mieszkaƒca by∏ dwa

razy mniejszy ni˝ np. w Kongresówce,
dziewi´ciokrotnie mniejszy ni˝ w Anglii.
Ignacy Daszyƒski w swoich pami´tnikach

pisze m.in., ˝e w 1898 r. Galicja 

liczy∏a 76 % analfabetów, na 6 tys. gmin
2,5 nie posiada∏o w∏asnych szkó∏.

Powstajàce spó∏dzielnie udziela∏y powszechnie pomo-
cy na budow´ obiektów szkolnych, w tym gimnazjum
w Cieszynie, szko∏y polskiej w Bia∏ej, domów akademic-
kich a tak˝e pomoc materialnà dla studentów i najbied-
niejszych rodzin. Wspomagano zak∏adanie kó∏ek rolni-
czych, stra˝y ogniowych, propagowano zak∏adanie lokal-
nych towarzystw asekuracyjnych

Towarzystwa zaliczkowe wychowywa∏y swych cz∏on-
ków w poczuciu ogólnonarodowej jednoÊci i solidarno-
Êci. Has∏o Schulzego z Delitzsch „pomocy wzajemnej“
oznacza∏o dla cz∏onków towarzystw wezwanie do obro-
ny i umacniania polskich placówek gospodarczych. Ryt-
micznoÊç udzielanych kredytów pozwala∏a uniezale˝niç
si´ od wahaƒ koniunktury, a tak˝e zmniejszyç negatyw-
ne skutki przesileƒ gospodarczych.

O kondycji finansowej poszczególnych towarzystw in-
formowa∏ spó∏dzielców organ Zwiàzku Stowarzyszeƒ Za-
robkowych i Gospodarczych we Lwowie: „Roczniki Staty-
styczne Towarzystw Zaliczkowych“. Redagujàcy pismo
Alfred Zagórski broni∏ autonomii organizacji spó∏dziel-
czych przed ingerencjà paƒstwa. 

Wraz ze wzrostem liczby Spó∏ek Oszcz´d-
noÊci i Po˝yczek w Galicji pojawi∏ si´ pro-
blem ich fachowej obs∏ugi. Ówczesna wieÊ
nie dysponowa∏a ludêmi przygotowanymi
do takiej pracy. Stàd pojawi∏a si´ palàca
potrzeba zorganizowania odpowiednich
kursów szkoleniowych. W grudniu 1899

roku uruchomiono w Nowym Sàczu
pierwszy kurs dla kierowników i kasjerów
spó∏ek. Przeci´tnie koƒczy∏o kursy 20-80
osób rocznie. Ten

typ szkolenia konty-
nuowany by∏ do

wybuchu II wojny
Êwiatowej.

Protoko∏y posiedzeƒ Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Towarzystwa Zaliczkowego w Starym Sàczu
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W warunkach nieograniczonej odpowiedzialnoÊci fun-
dusz udzia∏owy nie decydowa∏ o zaufaniu do spó∏ki,
udzia∏y mog∏y byç te˝ niskie. Kasy nie by∏y nastawione
na osiàgni´cie maksymalnego zysku, stàd te˝ mog∏y pro-
ponowaç niskie oprocentowanie po˝yczek. W praktyce
odsetki za wk∏ad wynosi∏y ok. 4,5%, a za po˝yczk´ 6%.
NiepodzielnoÊç majàtku zapewnia∏a rozwój spó∏ki. Majà-
tek niepodzielny powstawa∏ z wpisowego oraz czystego
zysku, móg∏ on byç u˝yty na pokrycie ewentualnych
strat. Trwa∏oÊç organizacyjnà gwarantowa∏y zasady po-
dejmowania uchwa∏ przy rozwiàzywaniu kas. Zazwyczaj
uchwa∏a taka wymaga∏a dla swojej wa˝noÊci 4/5 g∏osów
walnego zgromadzenia i musia∏a byç zatwierdzona przez
nast´pne walne zgromadzenie. Bezp∏atne pe∏nienie obo-
wiàzków mo˝liwe by∏o ze wzgl´du na niewielki zakres
dzia∏alnoÊci spó∏ek. Z czasem przyznano jednak wyna-
grodzenie pieni´˝ne kasjerowi, który by∏ jednoczeÊnie
rachmistrzem i sekretarzem spó∏ki. Weksle wykluczono
jako form´ nieodpowiednià dla rolników.

W ten sposób powsta∏ model spó∏ki kredytowej zgod-
ny z potrzebami i mo˝liwoÊciami gospodarstw ch∏op-
skich. Nowa forma kooperacji kredytowej z trudem zdo-
by∏a sobie jednak uznanie w∏adz. Sejm krajowy dwukrot-
nie odrzuci∏ wniosek o udzielenie pomocy wiejskim ka-
som oszcz´dnoÊciowym. Uznajàc, ˝e dotychczasowe for-
my drobnego kredytu sà wystarczajàce, odrzuci∏ równie˝
poparcie dla wiejskich spó∏dzielni kredytowych Zarzàd
G∏ówny Kó∏ek Rolniczych.

Dopiero w 1889 roku Sejm upowa˝ni∏ Wydzia∏ Krajo-
wy do obj´cia patronatu nad kasami oszcz´dnoÊciowo-
po˝yczkowymi. Finansowe wsparcie wystarczy∏o zaled-
wie na skromne wyposa˝enie nowej placówki patronac-
kiej zatrudniajàcej poczàtkowo tylko jednego pracowni-
ka, którym zosta∏ Franciszek Stefczyk. Dzia∏alnoÊç biura
patronatu przyspieszy∏a jednak powstanie spó∏dzielni
kredytowych na wsi. Ju˝ po up∏ywie pó∏ roku dzia∏alno-
Êci patronatu liczba kas wzros∏a z 26 do 63.

Wraz z rozwojem kas powsta∏ problem ich kredytowa-
nia. W 1889 roku stworzono przy Banku Krajowym sta∏y
fundusz po˝yczkowy dla tych kas. W 1902 roku utworzo-
no w Banku Krajowym zbiorowy rachunek dla groma-
dzenia oszcz´dnoÊci kas. Wreszcie w 1907 roku Sejm
uchwali∏ statut Krajowej Centralnej Kasy Spó∏ek Rolni-
czych, która rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç dopiero w 1909 roku.
Dyrektorem naczelnym Kasy zosta∏ Franciszek Stefczyk.

Oprócz spó∏dzielczoÊci polskiej rozwija∏a si´ w Galicji
spó∏dzielczoÊç kredytowa innych narodowoÊci, a wÊród
nich g∏ównie niemieckiej i ukraiƒskiej.

Spó∏dzielczoÊç kredytowa w Galicji w ciàgu
krótkiego okresu wykszta∏ci∏a model spó∏-

dzielni, który póêniej upowszechni∏ si´
w Polsce niepodleg∏ej. Po Êmierci 

Franciszka Stefczyka spó∏dzielnie te zwane
by∏y powszechnie Kasami Stefczyka.

Andrzej hrabia Starzeƒski

za∏o˝yciel Towarzystwa
Zaliczkowego 

w Chrzanowie (1881). 
Prezes Zarzàdu 
od 1918 roku

Artur hrabia Potocki

Za∏o˝yciel Towarzystw
Zaliczkowych w Krzeszowicach

(1876) i Chrzanowie (1881).
Marsza∏ek powiatu

chrzanowskiego (1882 - 1891)

Andrzej hrabia Potocki

Za∏o˝yciel Towarzystwa
Zaliczkowego w Chrzanowie
(1881). Marsza∏ek powiatu
chrzanowskiego w latach 

1891 - 1904

Antoni hrabia Wodzicki

Za∏o˝yciel Towarzystwa
Zaliczkowego w Chrzanowie
(1881). Marsza∏ek powiatu
chrzanowskiego w latach 

1904 - 1918

Rada Nadzorcza w okresie jubileuszu 50-lecia 
Towarzystwa Zaliczkowego w Chrzanowie

—15 —
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Odnaleziony dokument tzw. ksi´gi gminnej wsi Gaç
potwierdza, i˝ zalà˝ek dzisiejszego banku nastàpi∏ pod
wymienionà datà przez otwarcie pozycji „za sprzedane
zbo˝e zsypku”. Placówka istnia∏a pod nazwà Gminnej
Kasy Po˝yczkowej. Powsta∏a w czasie, kiedy w Galicji za-
koƒczy∏ si´ okres paƒszczyzny (1848 - 1868) i w ˝yciu wsi
móg∏ rozwinàç si´ niezanany dotàd samorzàd gminny. Po
powstaniu gmin tradycyjne zsypki zbo˝a sk∏adano ju˝
nie u dziedzica, ale u wójta, przez co pojawi∏y si´ trud-
noÊci z jego magazynowaniem. Stàd zalecenia sz∏y w kie-
runku dokonania sprzeda˝y i stworzenia z uzyskanych
funduszy gminnych kas po˝yczkowych. Kapita∏ zak∏ado-
wy w Gaci pochodzi∏ nie z majàtku gminy, ale z zsypku
nale˝àcego wy∏àcznie do w∏oÊcian. Omawiana kasa nie
posiada∏a ˝adnego pisanego statutu i rzàdzi∏a si´ zwy-
czajowym prawem, bie˝àco udoskonalanym przez miej-
scowego wójta i organy gminy wiejskiej. W Gaci kasa na-
zywana cz´sto „zbo˝owà” prowadzi∏a swà dzia∏alnoÊç
na przestrzeni 22 lat, by nast´pnie w 1890 roku prze-
kszta∏ciç si´ w Spó∏kowà Kas´ Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek,
stajàc si´ drugà - obok czernichowskiej - kasà spó∏dziel-
czà w Galicji. W latach 1868 - 1883 prowadzi∏a ona tylko
dzia∏alnoÊç po˝yczkowà, a od 1884 roku przyjmowa∏y
tak˝e wk∏ady oszcz´dnoÊciowe. Ka˝dy ze wsi ubiegajàcy
si´ o po˝yczk´ zobowiàzany by∏ wnieÊç do kasy udzia∏
w wysokoÊci 1 z∏ reƒskiego. Od 1876 roku po˝yczki ewi-
dencjonowano w ksià˝eczkach d∏u˝niczych.

Ciekawa i niecodzienna, ustawiona jakby na przeciw-
nym biegunie jest te˝ historia powstania Chrzanowskie-
go Towarzystwa Zaliczkowego. Otó˝ lata osiemdziesiàte
XIX stulecia by∏y okresem o˝ywienia gospodarczego
i tworzenia przemys∏u w powiecie chrzanowskim. Inspi-
ratorami tego rozwoju byli pozytywistycznie nastawieni
ziemianie i przedstawiciele miejscowej inteligencji. Lu-
dzie ci w rozwoju swej „ma∏ej ojczyzny“ widzieli nie tyl-
ko szans´ post´pu cywilizacyjnego i gospodarczego, ale
te˝ zachowania to˝samoÊci narodowej. Co niezwyk∏e,
˝yczliwym protektorem tych poczynaƒ by∏ sam cesarz
Austro-W´gier - Franciszek Józef I ! 

Inicjatorami powo∏ania Chrzanowskiego
Towarzystwa Zaliczkowego w 1881 r. byli
ludzie bardzo wysoko urodzeni i wybitni:

Artur i Andrzej hr. Potoccy; pierwszy
z nich pe∏ni∏ funkcj´ marsza∏ka powiatu
w latach 1882-1891, zaÊ drugi w latach
1891-1904, Antoni hr. Wodzicki (mar-
sza∏ek powiatu w latach 1904-1918),

Adam hr. Starzeƒski, Zygmunt hr. Szem-
bek i Edward hr. Mycielski. 

W ciàgu 10 lat prób i doskonalenia statutów spó∏ek
ukszta∏towa∏ si´ model kasy oszcz´dnoÊciowo-po˝yczko-
wej przystosowanej do potrzeb i mo˝liwoÊci wsi galicyj-
skiej. Przyj´te zasady modelowe by∏y nast´pujàce: ma∏y
teren dzia∏alnoÊci, solidarna por´ka, niskie udzia∏y, ogra-
niczenie zysków i dywidend, niepodzielnoÊç majàtku
i trwa∏oÊç organizacyjna, bezp∏atne pe∏nienie obowiàz-
ków, wykluczenie weksli.

Ma∏y teren dzia∏alnoÊci spó∏ki zapewniç mia∏ dost´p-
noÊç dla wszystkich mieszkaƒców a jednoczeÊnie umo˝-
liwia∏ wzajemnà kontrol´ funkcjonowania spó∏ki. Soli-
darna por´ka oznacza∏a, ˝e ka˝dy cz∏onek sam i razem
z innymi odpowiada∏ za zobowiàzania spó∏dzielni. Przy-
j´cie nieograniczonej odpowiedzialnoÊci nie by∏o wbrew
pozorom zbyt ryzykowne. Ma∏y okr´g i wzajemna znajo-
moÊç wyklucza∏y nadu˝ycia. 

Wprowadzajàc niskie udzia∏y i ogranicze-
nie zysków i dywidend, Stefczyk przysto-
sowa∏ dzia∏anie spó∏dzielni do potrzeb
i mo˝liwoÊci gospodarstw ch∏opskich.
W spó∏dzielczoÊci oszcz´dnoÊciowo -

po˝yczkowej Stefczyka wniesienie udzia∏u
by∏o obowiàzkiem statutowym. Liczba
udzia∏ów nie mog∏a przekraczaç pi´ciu.

Zawsze jednak cz∏onek spó∏dzielni dyspo-
nowa∏ jednym g∏osem. 

Ks. Jan Dangan

Honorowy obywatel Piwnicznej.
Inicjator za∏o˝enia Kó∏ka

Rolniczego i Spó∏ki Oszcz´doÊci 
i Po˝yczek w 1905 roku

Micha∏ åwikowski

Wójt gminy ¸àcko, 
cz∏onek Rady i Zarzàdu 

Spó∏ki Oszcz´dnoÊci 
i Po˝yczek

Cesarz Austro-W´gier Franciszek Józef I z Andrzejem hrabià Potockim 
- za∏o˝ycielem Chrzanowskiego Towarzystwa Zaliczkowego
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czonego zbo˝a. W roku 1869 zniesiono fundacje zbo˝o-
we i zastàpiono je funduszem pieni´˝nym. Odtàd sta∏ si´
on g∏ównym êród∏em kredytu dla rolnictwa. Na te cele
przeznaczono jednak zbyt skromne fundusze, które nie
mog∏y w pe∏ni zaspokoiç potrzeb wsi. 

Dla zapewnienia prawid∏owego rozwoju gospodarcze-
go powo∏ano w 1869 roku samodzielnà organizacj´ pod-
noszàcà poziom miejscowego rolnictwa - Towarzystwo
Rolnicze, które z czasem po∏o˝y∏o wielkie zas∏ugi na polu
krzewienia oÊwiaty i kultury rolnej na omawianym tere-
nie. Nast´pnie podj´to starania, aby Towarzystwo Rolni-
cze mog∏o Êwiadczyç swoim cz∏onkom równie˝ pomoc
finansowà. W∏adze robi∏y oczywiÊcie wszystko, aby te
wysi∏ki zniweczyç - wielokrotnie odrzucano statut, a ini-
cjatorów powiadamiano o odmowie w∏adz. 

Sprzyjajàce warunki do utworzenia od
dawna oczekiwanej na Âlàsku Cieszyƒskim

polskiej instytucji finansowej powsta∏y
dopiero po ukazaniu si´ specjalnej ustawy
austriackiej o stowarzyszeniach zarobko-
wych i gospodarczych z dnia 9 kwietnia
1873 roku. Po og∏oszeniu owego doku-
mentu miejscowi dzia∏acze, z ksi´dzem 
Leopoldem Otto i prawnikiem Hilarym

Filasiewiczem na czele, przystàpili z energià
do pracy, a jej efektem by∏o przygotowanie

podstaw organizacyjnych i ostateczne 
za∏o˝enie w paêdzierniku 1873 roku 

"Towarzystwa Zaliczkowego w Cieszynie
z nieograniczonà por´kà". 

Pomoc Towarzystw ze Âlàska Cieszyƒskiego, udziela-
na ludnoÊci polskiej, by∏a wszechstronna i obejmowa∏a
prawie wszystkie dziedziny ˝ycia. Instytucje te finanso-
wa∏y powstanie i dzia∏alnoÊç wielu towarzystw i placó-
wek gospodarczych, kulturalnych, oÊwiatowych i spor-
towych. Na listach korzystajàcych z pomocy spó∏dzielni

spotykamy równie˝ ludzi dotkni´tych kl´skami ˝ywio-
∏owymi, biedne dzieci, sieroty, chorych w szpitalach. To-
warzystwo cieszyƒskie przyczyni∏o si´ do zorganizowa-
nia i utrzymania Zwiàzku Spó∏ek Rolniczych w Cieszy-
nie, który sta∏ si´ centralà finansowà polskich kas Raif-
feisena na Âlàsku Cieszyƒskim oraz Szko∏y Gospodyƒ
Wiejskich - bardzo potrzebnej i po˝ytecznej placówki
dla ludnoÊci wiejskiej.

Po zakoƒczeniu I wojny Êwiatowej nasili∏y
si´ spory polsko-czeskie o Âlàsk Cieszyƒski,
zakoƒczone wydaniem przez Rad´ Amba-
sadorów decyzji z dnia 28 lipca 1920 r.,

mocà której w obr´bie 
Republiki Czechos∏owackiej znalaz∏y si´

rejony najbardziej uprzemys∏owione 
i g´sto zaludnione. Polska otrzyma∏a

cz´Êç rolniczà obejmujàcà 44 % ca∏ego
spornego obszaru. Dalszy rozwój obu

cz´Êci tego regionu potoczy∏ si´ zupe∏nie
odmiennymi drogami.

Hilary Filasiewicz 
(1846 - 1922) 

Prawnik i ekonomista, wspó∏twórca
Towarzystwa Oszcz´dnoÊci i Zaliczek 

w Cieszynie (1873 r.)

Ks. Franciszek Michejda
(1848 - 1921) 

Pastor, dzia∏acz narodowy, redaktor.
Prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa
Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek w Cieszynie

w latach 1885 - 1920

Adam Sikora 
(1846 - 1910) 

Spo∏ecznik, dzia∏acz narodowy. 
Dyrektor cieszyƒskiego Towarzystwa 

od 1873 do 1910 roku

Cieszyn - fragment Rynku (stan obecny)
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Spó∏dzielczoÊç oszcz´dnoÊciowo-po˝ycz-
kowa na Âlàsku Cieszyƒskim zawiàza∏a si´
jako pierwsza w Cieszynie, w 1873 roku,

pod nazwà Towarzystwa Oszcz´dnoÊci
i Zaliczek. 

Z up∏ywem lat powstawa∏o coraz wi´cej podobnych
placówek - we Frysztacie (1876), Boguminie (1878), Sko-
czowie (1895), Dàbrowie (1900), ¸azach (1903), Or∏owej
(1914), Suchej Górnej (1918), Trzyƒcu (1918). Niezale˝nie
od istnienia na Âlàsku Cieszyƒskim Towarzystw Oszcz´d-
noÊci i Zaliczek dzia∏a∏y te˝ konkurencyjne Spó∏kowe Ka-
sy Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek, jak choçby za∏o˝ona w 1892
roku w Brennej oraz Kasy Raiffeisena, np. w Ochabach
(od 1909 r.).

W obr´bie Âlàska Cieszyƒskiego ˝y∏y 
obok siebie cztery narodowoÊci - polska,
˝ydowska, czeska i niemiecka. LudnoÊç

polska mia∏a w ogólnym bilansie zdecydo-
wanà przewag´ liczebnà, zw∏aszcza na

wsi, w miastach natomiast mocne pozycje
posiada∏ ˝ywio∏ niemiecki, szczególnie

w dziedzinie ˝ycia politycznego 
i gospodarczego.

Na prze∏omie XIX i XX wieku notujemy na Âlàsku Cie-
szyƒskim silny rozwój przemys∏u. Proces ten pociàgnà∏
za sobà powa˝ne zmiany m.in. w postaci wzrostu iloÊcio-
wego klasy robotniczej. W tym czasie w prasie cieszyƒ-
skiej pojawiajà si´ liczne artyku∏y dotyczàce aktualnych
zagadnieƒ gospodarczych ∏àcznie z problemami lichwy
i kredytów. Tematyka ta znalaz∏a tak˝e ˝ywy odêwi´k
w ko∏ach dzia∏aczy narodowych.

W latach szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego wieku pojawiajà
si´ pierwsze g∏osy na temat towarzystw oszcz´doÊcio-
wo-po˝yczkowych i p∏ynàcych z ich dzia∏alnoÊci korzyÊci.
By∏ to rezultat przenikania nowych idei spó∏dzielczych
z tych terenów, które w tej dziedzinie mia∏y ju˝ znaczne
osiàgni´cia. Dotyczy∏o to zw∏aszcza Wielkopolski, Galicji,
Górnego Âlàska i ziem czeskich. Propagatorkà idei spó∏-
dzielczoÊci w regionie cieszyƒskim by∏a równie˝
"Gwiazdka Cieszyƒska", upatrujàca w tym ruchu dêwi-
gni´ post´pu ekonomicznego dla dyskryminowanego ˝y-
wio∏u polskiego. 

Oto kilka charakterystycznych przyk∏adów: 

"Nieraz ju˝ bàdê w pismach czasowych bàdê na zebra-
niach towarzystw gospodarskich w rozprawach o fundu-
szach kontrybucyjnych i przy ró˝nych innych sposobno-
Êciach mówiono o tym, jakim sposobem mo˝na by urzà-

dziç zak∏ady dla zapomagania rolników w pieni´˝nych
dolegliwoÊciach" (Gwiazda Cieszyƒska, R.16, 1863, nr 39,
s. 100), "Prusy Zachodnie (polskie) sà dziÊ wzorem dla in-
nych krajów polskich pod wzgl´dem podnoszenia oÊwia-
ty, rolnictwa i dobrobytu w∏oÊcian. Staje si´ to za pomocà
stowarzyszeƒ i spó∏ek rolniczych, przy których zak∏adajà
zaraz i ksi´gozbiory i kasy po˝yczkowe. Ca∏y kraj jest
tam jakby obsiany takimi towarzystwami, czyli spó∏ka-
mi. Od kilku lat dopiero dzia∏ajà one, a ju˝ jest widoczny
ich wp∏yw". (Ibidem, R. 20, 1867, nr 45, s. 359.)

"Wielka liczba kas zaliczkowych po ca∏ej
Morawie i Czechach bardzo zbawiennà
rozwija dzia∏alnoÊç. Liczba ta wzrasta 
corocznie i wynosi teraz 252. Kasy te

mno˝à si´ osobliwie mi´dzy s∏owiaƒskà
ludnoÊcià i nie ma ju˝ znaczniejszego 

miasteczka, gdzie by takiej kasy nie by∏o."
(Ibidem, R. 22, 1869, s. 273.)

BezpoÊrednià przyczynà staraƒ o utworzenie polskiej
instytucji finansowej na Âlàsku Cieszyƒskim by∏a potrze-
ba przyjÊcia z pomocà kredytowà rozwijajàcemu si´ rol-
nictwu, rzemios∏u i kupiectwu, a tak˝e ch´ç uwolnienia
spo∏eczeƒstwa od szerzàcej si´ bezwzgl´dnej lichwy
oraz pragnienie uniezale˝nienia ludnoÊci polskiej od nie-
mieckich i czeskich instytucji finansowych. 

Ze wzgl´du na rolniczy charakter Âlàska Cieszyƒskiego
pierwszorz´dne znaczenie mia∏y potrzeby wsi, która
w drugiej po∏owie XIX wieku podejmowa∏a wysi∏ki zmie-
rzajàce do podniesienia poziomu rolnictwa, lecz napoty-
ka∏a na tej drodze ogromne trudnoÊci. Przez blisko sto
lat jedynà formà pomocy dla ch∏opów stanowi∏y tzw.
fundacje kontrybucyjne (1788-1869), w ramach których
rolnik móg∏ w trudnej sytuacji zaciàgnàç po˝yczk´ zbo-
˝owà. Odsetki od niej wynosi∏y od 1/8 do 1/2 iloÊci po˝y-

Galicja 
- Śląsk Cieszyński

Skoczów nad Wis∏à, Austriacki Âlàsk. Rynek z ratuszem. Siedziba
Towarzystwa Oszcz´dnoÊci i Zaliczek w Skoczowie przy Rynku (1895 r.)
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NarodowoÊci Górny Âlàsk Dolny Âlàsk  

tys. 

1014

502

62

-

bd

bd

1578

%

64,3

31,8

3,9

-

bd

bd

100

tys. 

65,8

2539

11,6

28,3

26,8

1,6

2673

%

2,5

95,9

0,4

1,1

1,0

0,1

100

Polacy

Niemcy

Czesi

Serbo∏u˝yczanie

˚ydzi

Inni

Razem

Dolny Âlàsk  

Dane te przedstawiamy po to,
by uzmys∏owiç, ˝e kszta∏towanie
si´ spó∏dzielczoÊci kredytowej na
Âlàsku by∏o w du˝ym stopniu uza-
le˝nione od Niemców, którzy zdecy-
dowanie przewa˝ali w rejencjach le-
gnickiej i wroc∏awskiej. W rejencjach
tych nie dosz∏o do powstania typowo pol-
skiej spó∏dzielczoÊci, choç nie znaczy to wcale, ˝e Polacy nie byli udzia-
∏owcami spó∏dzielni niemieckich. 

Niemiecka spó∏dzielczoÊç kredytowa wymaga odr´bnego potrakto-
wania, ale nie pomini´cia. W osobnej cz´Êci przedstawimy typowo pol-
skie spó∏dzielnie (banki ludowe) w rejencji opolskiej, gdzie dominowa-
∏a ludnoÊç polska.

Górny Âlàsk 

STRUKTURA NARODOWOÂCIOWA ÂLÑSKA W 1890 ROKU

Początki niemieckiej 
spółdzielczości kredytowej 

Tworzenie spó∏dzielni kredytowych w Prusach poczàt-
kowo by∏o utrudnione, co wynika∏o z braku podstaw
prawnych. Mimo to pierwsze spó∏dzielnie zacz´∏y po-
wstawaç zanim wprowadzono do ustawodawstwa poj´-
cie spó∏dzielni. 

Królestwo Pruskie by∏o drugim paƒstwem
w Europie (po Anglii, gdzie ustaw´ o spó∏-
dzielniach uchwalono w 1852 r.), w którym
wprowadzono w ˝ycie prawo spó∏dzielcze. 

Ustawa ta zacz´∏a obowiàzywaç w Prusach w 1867 r.,
dwa lata póêniej obj´∏a ca∏y Zwiàzek Pó∏nocno-Niemiec-
ki, a w 1871 r. przetworzono jà na ustaw´ Rzeszy Nie-
mieckiej. Po nowelizacji w 1889 r., z pewnymi zmianami
w latach póêniejszych, obowiàzuje ona w Niemczech do
dzisiaj. Podstawà tej ustawy by∏y:

1. Uznawanie stowarzyszenia spó∏dzielczego za zwiàzek 
osób, a nie kapita∏u,

2. Zasada obowiàzujàca na walnych zebraniach: 
jeden cz∏onek - jeden g∏os,

3. Lista cz∏onków by∏a zawsze otwarta dla nowych osób.

Rozwój spó∏dzielczoÊci w Niemczech, poza poczàtko-
wym brakiem podstaw prawnych, natrafia∏ tak˝e na in-
ne problemy. Niech´tne temu ruchowi by∏y bowiem w∏a-
dze pruskie. W okresie bujnego rozwoju przemys∏u naj-
w∏aÊciwszà drog´ rozwoju upatrywa∏y one w niczym
nieskr´powanej dzia∏alnoÊci gospodarczej jednostki.
Spó∏dzielczoÊç rozwija∏a si´ g∏ównie wÊród drobnomiesz-
czaƒstwa i ch∏opstwa, spychanych na dalszy plan przez
tworzàcà si´ oligarchi´ przemys∏owà i finansowà, a na-
st´pnie wÊród robotników, które posiada∏y minimalny
wp∏yw na polityk´ w∏adz. 

Spó∏dzielnie w Niemczech rozwija∏y si´ bardzo dyna-
micznie i wkrótce uleg∏y zró˝nicowaniu. Dominowa∏y-
zrzeszenia wytwórców, a wÊród nich najliczniejsze by∏y
oszcz´dnoÊciowe-po˝yczkowe spó∏dzielnie rolnicze, spó∏-
dzielnie spo˝ywców (zwane konsumami), rozpowszechnione
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Przedstawiajàc rozwój banków spó∏dziel-
czych na Âlàsku nale˝y pami´taç o tym, ˝e
w czasie kszta∏towania si´ spó∏dzielczoÊci
kredytowej w Europie, oko∏o po∏owy XIX

wieku, Âlàsk by∏ wschodnià prowincjà
Królestwa Pruskiego. Prusy zdoby∏y go na

Austrii w latach 1740-42, ostatecznie
przeszed∏ pod ich panowanie w roku

1763 po pokoju huberstburskim, koƒczà-
cym wojn´ siedmioletnià. 

Âlàsk pozostawa∏ w tym czasie ju˝ kilkaset lat poza
polskim organizmem paƒstwowym. Jego kontakty z Pol-
skà znacznie os∏ab∏y, ale nie wygas∏y do koƒca. LudnoÊç
polska by∏a drugà co do wielkoÊci, po Niemcach,  narodo-

woÊcià Âlàska, a w niektórych jego cz´Êciach przewa˝a∏a. 

Terytorium prowincji Êlàskiej zajmowa∏o w zaokràgle-
niu 40,3 tys. km2, podzielone by∏o na trzy - prawie równe
co do wielkoÊci - rejencje. Rejencja opolska zajmowa∏a
13,2 tys. km2, wroc∏awska - 13,5 tys. km2 i legnicka - 13,6
tys. km2 (w tym ponad 2 tys. km2 przypada∏o na dwa po-
wiaty po∏o˝one w ca∏oÊci na lewym brzegu Nysy ¸u˝yc-
kiej - obecnie poza Polskà). Trudno jest dzisiaj ustaliç rze-
telnà struktur´ narodowoÊci Âlàska. W∏adze pruskie ze
zrozumia∏ych wzgl´dów stara∏y si´ zani˝yç liczebnoÊç na-
rodowoÊci innych ni˝ niemiecka. Z drugiej zaÊ strony do
pewnego stopnia mo˝na wierzyç ich statystykom. Opiera-
jàc si´ na danych wykorzystujàcych spisy ludnoÊci, prze-
prowadzane w Prusach co trzy lata i opracowaniach sta-
tystyka pruskiego R. Böckha, struktura narodowoÊciowa
Âlàska przedstawia∏a si´ w 1840 r. nast´pujàco:

Rozwój banków spółdzielczych 
na Śląsku

W roku 1849, kiedy powsta∏y pierwszej spó∏dzielni po-
˝yczkowo-oszcz´dnoÊciowe w Niemczech, Polacy nadal
stanowili wi´kszoÊç w rejencji opolskiej - 560 tys. (58,6
%) przy liczbie Niemców  wynoszàcej 334 tys. (35 %). Nie-
stety, zmniejsza∏a si´ liczebnoÊç ludnoÊci polskiej w rejen-
cji wroc∏awskiej. Wed∏ug przekazów oficjalnych, stanow-

czo zbyt niskich, o ile w rejencji tej w 1837 r. mieszka∏o
60 tys. Polaków, o tyle w 1859 r. by∏o ich niespe∏na 54 tys. 

W 1890 roku struktura narodowoÊci na Âlàsku, mimo
szeroko zakrojonej polityki germanizacyjnej II Rzeszy, nie
uleg∏a zasadniczym zmianom. Przedstawia jà poni˝sza
tabela:

NarodowoÊci Górny Âlàsk Dolny Âlàsk  

tys. 

566

270

46

-

15

897

%

63,1

30,1

5,1

-

1,7

100

tys. 

80

1796

7

35

12

1930

%

4,1

93,1

0,4

1,8

0,6

100

Polacy

Niemcy

Czesi

Serbo∏u˝yczanie

˚ydzi

Razem

Dolny Âlàsk  

STRUKTURA NARODOWOÂCIOWA ÂLÑSKA W 1840 ROKU

Górny Âlàsk 
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Liczba cz∏onków

O ile w 1894 roku jedna spó∏dzielnia rolnicza na Âlàsku
przypada∏a na 15 tys. ha u˝ytków rolnych, to w 1899 r.
ju˝ na 2,9 tys. ha. Spó∏dzielnie rolnicze zrzesza∏y w tym
czasie 68,5 tys. cz∏onków, co stanowi∏o niemal 1/3 samo-
dzielnych rolników, traktujàcych rolnictwo jako g∏ówny
zawód. 

W 1895 r., z inicjatywy G∏ównego Zwiàzku Lokalnych
Stowarzyszeƒ Rolniczych Âlàska za∏o˝ono Prowincjonalny
Zwiàzek Âlàskich Spó∏dzielni Rolniczych z siedzibà we Wro-
c∏awiu. Pierwszym dyrektorem tego zwiàzku by∏ Rieger. 

Pod koniec XIX wieku, w 1899 r., na Âlàsku funkcjono-
wa∏y trzy organizacje zrzeszajàce spó∏dzielczoÊç rolniczà:

* Prowincjonalny Zwiàzek Âlàskich Spó∏dzielni Rolniczych
z siedzibà we Wroc∏awiu, skupiajàcy 448 spó∏dzielni, li-
czàcych oko∏o 20 tys. cz∏onków,

* Zwiàzek Generalny Spó∏dzielni Rolniczych w Neuwied,
zrzeszajàcy 289 spó∏dzielni, liczàcych 19 602 cz∏onków,  

* Zwiàzek Âlàskich Spó∏dzielni Rolniczych w Nysie, zrzesza-
jàcy 132 spó∏dzielnie.

G∏ównym typem spó∏dzielni rolniczych na
Âlàsku by∏y spó∏dzielnie oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowe, tzw. kasy oszcz´dnoÊci

i po˝yczek. 

W 1910 r. w 1495 spó∏dzielniach oszcz´dnoÊciowo-
kredytowych rolniczych typu Raiffeisena zrzeszonych by-
∏o niemal 132 tys. cz∏onków. Na jednà spó∏dzielni´ przy-
pada∏o Êrednio 88 cz∏onków, 245 gospodarstw i 1693 ha
u˝ytków rolnych. Dodajàc do tej liczby 18 tys. samodziel-
nych rolników, ogrodników, leÊników i rybaków zrzeszo-
nych w bankach ludowych, czyli spó∏dzielniach oszcz´d-
noÊciowo-po˝yczkowych typu Schulze-Delitzsch, otrzy-
mamy 150 tys. cz∏onków rolników, co stanowi∏o a˝ 83 %
ogólnej liczby w∏aÊcicieli gospodarstw o areale 2-100 ha.

Tu˝ przed wybuchem I wojny Êwiatowej
w 1914 r. spó∏dzielnie oszcz´dnoÊciowo-
kredytowe na Âlàsku dysponowa∏y niema-
∏ym majàtkiem. Zgromadzi∏y oko∏o 200
mln marek wk∏adów oszcz´dnoÊciowych,
udzieli∏y oko∏o 190 mln marek kredytów. 

Na poczàtku 1914 r. na Âlàsku dzia∏a∏y 1851 spó∏dziel-
nie kredytowe, liczàce 284 tys. cz∏onków, z czego wi´k-
szoÊç zlokalizowana by∏a na wsi - 1669 kasy po˝yczko-
we, zrzeszajàce 158 tys. cz∏onków. 

W 1914 r. rolnicza spó∏dzielczoÊç kredy-
towa na Âlàsku zorganizowana by∏a

w czterech zwiàzkach spó∏dzielczych. 

W najstarszym z nich, mianowicie Zwiàzku Âlàskich
Spó∏dzielni Rolniczych we Wroc∏awiu (utworzonym
w 1890 r., na poczàtku dzia∏alnoÊci z siedzibà w Nysie),
w 417 spó∏dzielniach rolniczych zrzeszonych by∏o 46 734
cz∏onków. Do zwiàzku tego nale˝a∏a spora liczba pol-

skich spó∏dzielni wiejskich, które musia∏y do niego przy-
stàpiç, gdy˝ na Âlàsku nie by∏o polskiej organizacji, po-
siadajàcej prawo rewizji.  Od 1904 r. dzia∏a∏a  Centralna
Kasa Spó∏dzielcza Âlàskiego Zwiàzku W∏oÊciaƒskiego
(Centralgenossenschaftskasse des Schlesichen Bauervere-
ins), która mia∏a na celu regulowanie popytu i poda˝y ka-
pita∏ów spó∏dzielczych. Do tej centrali nale˝a∏y wszyst-
kie kasy oszcz´dnoÊci i po˝yczek, których by∏o w 1917
roku 332 z 37 132 cz∏onkami. Na rejencj´ opolskà przypa-
da∏y 252 spó∏dzielnie kredytowe, na rejencje wroc∏awskà
i legnickà razem 80 spó∏dzielni. W 1917 r. Centralna Kasa
Spó∏dzielcza Zwiàzku W∏oÊciaƒskiego posiada∏a prawie
2,5 mln kapita∏u udzia∏owego i w rezerwach oraz 27 mln
kapita∏ów obcych. 

W Prowincjonalnym Zwiàzku Âlàskich Rolniczych
Spó∏dzielni we Wroc∏awiu w 1903 r. zrzeszonych by∏o
619 spó∏dzielni kredytowych z 37 846 cz∏onkami.
W 1914 r. by∏o w nim zarejestrowanych 935 spó∏dzielni
wszystkich rodzajów, które zrzesza∏y 71 tys. cz∏onków.
W 1917 r. Zwiàzek zrzesza∏ 800 spó∏dzielni kredytowych
z 63 633 cz∏onkami. Wi´kszoÊç cz∏onków stanowili rolni-
cy; reprezentowani byli tak˝e rzemieÊlnicy wiejscy,
urz´dnicy i nauczyciele. Po∏owa spó∏dzielni kredytowych 

ROZWÓJ ROLNICZYCH SPÓ¸DZIELNI
KREDYTOWYCH NA ÂLÑSKU 

W LATACH 1901-1915 
PRZEDSTAWIA PONI˚SZE WYKRESY:

Liczba spó∏dzielni
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zw∏aszcza wÊród robotników
i drobnomieszczaƒstwa oraz naj-
mniej liczne spó∏dzielnie budowla-
no-mieszkaniowe.

Wszystkie organizacje
spó∏dzielcze w paƒstwie

niemieckim, tak˝e na Âlà-
sku, nale˝a∏y do wielu

zrzeszeƒ. Dzia∏alnoÊç swà
opiera∏y jednak na dwóch
zasadniczych systemach:

Schulzego z Delitzsch
(g∏ównie w miastach) oraz

Raiffeisena (przede 
wszystkim we wsiach). 

System Franza Hermana Schulzego (1808-1883), zapo-
czàtkowany przez za∏o˝onà w 1849 r. spó∏dzielni´ kredyto-
wà w Delitzsch, opiera∏ si´ na nast´pujàcych za∏o˝eniach:
- podzia∏ nadwy˝ek stosownie do wp∏at udzia∏owych, 
- krótkoterminowe kredyty wekslowe na 3 i 6 miesi´cy,
- udzielanie kredytu ze Êrodków w∏asnych, a wi´c na zasa-

dzie samopomocy,
- solidarna por´ka cz∏onków za zobowiàzania banku;

w póêniejszym czasie obowiàzywa∏a zasada odpowie-
dzialnoÊci do wysokoÊci udzia∏ów i dop∏ata do 3 tys.
marek w razie powstawania straty.
Oparcie dzia∏alnoÊci kredytowej na zasadzie samopo-

mocy zmusza∏o do zwrócenia szczególnej uwagi na gro-
madzenie w∏asnych kapita∏ów. Dlatego Schulze zaleca∏
powszechnoÊç cz∏onkostwa i wysokich udzia∏ów. Cz´Êç
zgromadzonych kapita∏ów banki tego typu lokowa∏y
w innych bankach jako rezerwy, a z otrzymanych odse-
tek pokrywa∏y koszty administracyjne. System ten za-
spokaja∏ g∏ównie potrzeby rzemieÊlników, kupców
i drobnych wytwórców miejskich. 

System Fryderyka Wilhelma Raiffeisena (1818-1888),
zapoczàtkowany przez za∏o˝onà w 1854 r. Heddesdorfer
Wohlthätigkeits-Verein (przekszta∏conà w 1864 r. na Hed-
desdorfer Darlehnskassen-Verein w Heddesdorfer ko∏o
Neuwied) opiera∏ si´ g∏ównie na:
- uspo∏ecznieniu nadwy˝ek w niepodzielnym funduszu za-

sobowym, 
- d∏ugoterminowym kredycie skryptowym, przystosowanym

do potrzeb rolników,
- poczàtkowo braku koniecznoÊci wp∏acenia wpisowego

i udzia∏ów jako warunku cz∏onkostwa; dopiero pod presjà
ustawy o spó∏dzielniach z 1889 r. Raiffeisen wprowadzi∏
obowiàzek posiadania udzia∏u, ale niskiego,

- zwróceniu znacznego nacisku na tworzenie funduszu za-
sobowego, na który w poczàtkowych latach przeznaczano
nawet 100 % zysku, 

- nieodp∏atnej pracy zarzàdu, 
- zasadzie nieograniczonej odpowiedzialnoÊci za zobowià-

zania spó∏dzielni,

- ma∏ym terenie dzia∏ania, umo˝liwiajàcym ocen´ stanu
majàtkowego ka˝dego po˝yczkobiorcy i kontrol´ celowego
zu˝ycia kredytu,

- uznaniu skryptu d∏u˝nego jako podstawowej formy za-
bezpieczenia.

Kasy typu Raiffeisena stawia∏y sobie za cel tak˝e po-
praw´ moralnych i materialnych warunków bytu swoich
cz∏onków.

Szerszy rozwój spó∏dzielczoÊci rolniczej na Âlàsku na-
stàpi∏ w latach dziewi´çdziesiàtych XIX i na poczàtku XX
wieku. Zak∏adano wówczas przede wszystkim spó∏dziel-
nie oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowe, dzi´ki którym zwi´k-
szy∏y si´  mo˝liwoÊci finansowe  zw∏aszcza w∏aÊcicieli
drobnych i Êrednich gospodarstw ch∏opskich. 

Pierwsze spó∏dzielnie oszcz´dnoÊciowo-
po˝yczkowe (Darlehnkassen-vereine), 
czyli kasy typu Raiffeisena, powsta∏y 

na Górnym Âlàsku w 1881 r. w Chrz´sto-
wicach, Kotorzu Wielkim, Zawodziu 

i Sio∏kowicach Starych. 

Inicjatorem organizowania tych spó∏dzielni by∏ baron
von Huene (1837-1900), arystokrata i w∏aÊciciel ziemski,
jeden z przywódców partii Centrum, za∏o˝yciel Âlàskiego
Zwiàzku W∏oÊciaƒskiego. 

W 1886 roku 12 spó∏dzielni zrzesza∏o 759 cz∏onków.
Spó∏dzielnie Êlàskie nale˝a∏y do Zwiàzku Generalnego
Spó∏dzielni Rolniczych w Neuwied. W 1890 r. 12 spó∏-
dzielni Êlàskich od∏àczy∏o si´ od wspomnianego Zwiàzku
i utworzy∏o Zwiàzek Âlàskich Spó∏dzielni Rolniczych
w Nysie, którego dyrektorem zosta∏ von Huene. Pi´ç lat
póêniej organizacja ta zrzesza∏a ju˝ 89 spó∏dzielni,
w tym 88 kas po˝yczkowych.

W 1890 r. na Âlàsku by∏o ogó∏em 58
spó∏dzielni rolniczych ró˝nego typu,

w 1895 r. - 565, w tym 527 oszcz´dno-
Êciowo-po˝yczkowych i 31 mleczarskich.

Franz Herman Schulze (1808-1883) Fryderyk Wilhelm Raiffeisen (1818-1888)
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Mimo intensywnej polityki germanizacyjnej w∏adz pruskich, wi´kszoÊç spó∏dzielni 
niemieckich nie stawia∏a sobie za cel walki z polskoÊcià. Powszechny Zwiàzek Niemieckich

Spó∏dzielni Zarobkowych i Gospodarczych by∏ wielokrotnie atakowany przez ko∏a 
nacjonalistyczne za to, ˝e nie tylko przyjmowa∏ Polaków na cz∏onków, ale nawet 

dopuszcza∏ ich do w∏adz w zwiàzku rewizyjnym.

Ide´ tworzenia spó∏dzielni kredytowych na wzór ist-
niejàcy w Wielkopolsce przenieÊli na Górny Âlàsk po-
znaƒscy dzia∏acze spo∏eczni oraz przedstawiciele wol-
nych zawodów i kupców, których spora liczba przenios∏a
si´ w II po∏owie XIX stulecia na ten w∏aÊnie teren paƒ-
stwa pruskiego. Kierujàc ruchem odrodzenia spo∏eczno-
narodowego stanowili oni wówczas jedynà fachowà ka-
dr´, zdolnà do powo∏ania i zorganizowania spó∏dzielni
kredytowych. 

Polska spó∏dzielczoÊç kredytowa w sàsia-
dujàcej ze Âlàskiem Wielkopolskà by∏a sil-
niej rozwini´ta ni˝ niemiecka. Pomijajàc
ró˝ne, przedspó∏dzielcze formy wspó∏-

dzia∏ania w dawnej Polsce, za dat´ naro-
dzin spó∏dzielczoÊci bankowej przyj´to
rok 1861, w którym powsta∏o Towarzy-

stwo Po˝yczkowe dla Przemys∏owców
Miasta Poznania. 

Rozwija∏o ono dzia∏alnoÊç w czasie, kiedy naród polski
pozbawiony by∏ w∏asnej paƒstwowoÊci, uciskany pod
wzgl´dem narodowym i spo∏ecznym. Rzàd zaborczy Êrod-
kami ekonomicznymi oraz represjami politycznymi dà˝y∏
systematycznie do wynarodowienia ludnoÊci polskiej,
ograniczajàc jej stan posiadania i t∏umiàc wszelkà dzia∏al-
noÊç spo∏eczno-narodowà. Spó∏dzielczoÊç polska by∏a wy-
razem samoobrony najs∏abszych ekonomicznie warstw
ludnoÊci przed lichwà, wyzyskiem i rujnujàcym dzia∏a-
niem panujàcych stosunków spo∏eczno-gospodarczych.

By∏a te˝ przejawem walki z zaborcà w obronie polskiego
stanu posiadania. Dzia∏ajàce wówczas niemieckie banki
finansowa∏y wielkie i Êredniorolne gospodarstwa rolne,
mniejsze pozbawione by∏y mo˝liwoÊci zaciàgania kredy-
tów. Powstajàce na terenie Wielkopolski banki ludowe na-
le˝a∏y do grupy miejskich spó∏ek kredytowych, które po-
czàtkowo by∏y tworzone przede wszystkim przez przed-
stawicieli inteligencji i drobnomieszczaƒstwa. Z czasem
jednak przewag´ wÊród cz∏onków uzyskiwali rolnicy.
Wk∏ady cz∏onków stanowi∏y kapita∏ za∏o˝ycielski i by∏y
na ogó∏ wysokie. Aby umo˝liwiç przystàpienie do spó∏-
dzielni jak najwi´kszej liczbie osób, stosowano przewa˝-
nie bardzo dogodny system ratalnego wp∏acania wk∏a-
dów. Ró˝nymi sposobami propagowano lokowanie
oszcz´dnoÊci w polskich bankach, p∏acàcdeponentom
wy˝sze odsetki ni˝ kasy niemieckie. Po˝yczek, majàcych
przewa˝nie charakter krótkoterminowegokredytu obroto-
wego w niedu˝ej wysokoÊci, udzielano na dogodnych wa-
runkach. By∏ to kredyt taƒszy od udzielanego przez inne

Banki Ludowe na Śląsku
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nale˝àcych do Zwiàzku znajdowa∏a si´ w rejencji wro-
c∏awskiej (398 spó∏dzielni), 216 w legnickiej i 186 w opol-
skiej. Istniejàca od 1895 r. centrala finansowa zwiàzku:
Prowincjonalna Kasa Spó∏dzielcza (Provinzial-Genossen-
schaftskasse) we Wroc∏awiu liczy∏a w 1915 r. 941 spó∏-
dzielni, w tym 804 spó∏dzielnie kredytowe. Kapita∏ w∏a-
sny wynosi∏ 2,64 mln mk, w tym na udzia∏y przypada∏o
2,24 mln mk i 0,4 mln mk na rezerwy. Spó∏dzielnie kredy-
towe mia∏y w centrali z∏o˝one 22 mln mk depozytów,
z których ta ostatnia 19,4 mln mk wypo˝yczy∏a w formie
kredytu swoim cz∏onkom. 

W trzecim zwiàzku spó∏dzielczym powsta∏ym w 1895
r. pod nazwà Zwiàzek Rolniczych Spó∏dzielni Raiffeisena
(Verband ländlicher Genossenschaften Raiffeisenscher
Organisation für die Provinz Schlesien) we Wroc∏awiu na
poczàtku 1914 r. zrzeszonych by∏o 794 spó∏dzielni rolni-
czych z 67 756 cz∏onkami; na poczàtku 1916 r. w 846
spó∏dzielniach by∏o 71 tys. cz∏onków. Pod koniec 1916 r.
omawiany Zwiàzek mia∏ zarejestrowanych 546 spó∏dziel-
ni oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowych, z których na rejencj´
opolskà przypada∏o 196, wroc∏awskà 114 i legnickà 239.
W spó∏dzielniach tych zrzeszonych by∏o 54 251 cz∏on-
ków. Suma udzia∏ów wynosi∏a 568,6 tys. mk, rezerwy - 2
733 tys. mk, kapita∏ obcy -  85 625,3 tys. mk, a ogólny ob-
rót wynosi∏ 227 mln mk. Do spó∏dzielni zrzeszonych
w omawianym zwiàzku nale˝eli g∏ównie ch∏opi. Spó∏-
dzielnie trudni∏y si´ zakupem artyku∏ów rolnych, nawo-
zów sztucznych, w´gla, nasion, maszyn rolniczych. Ich
wartoÊç w 1915 r. wynosi∏a 7,5 mln mk, w 1916 r. - 6,5
mln mk.

Czwarty zwiàzek rewizyjny spó∏dzielni Êlàskich pod
nazwà Âlàski Zwiàzek Spó∏ek Zarobkowych i Gospodar-
czych (Verband der Erwerbs und Wirtschschaftsgenoss-
enschaften Schlesiens) zrzesza∏ niemieckie zwiàzki za-
liczkowe (Vorschuss-Verein) typu schulzedelitz-
schowskiego. Centralnà placówkà finansowà tego
zwiàzku by∏  bank spó∏dzielczy (Deutsche Genossen-
schaftsbank Sörgel, Parrisius & Co. we Frankfurcie n.
Menem i Berlinie, dysponujàcy kapita∏em 30 mln mk.
W 1904 r. zosta∏ przej´ty przez Dresdner Bank. Od tego
czasu polityce finansowej tego banku jako spó∏dzielcze-
go „patrona“ podporzàdkowanych by∏o 86 Êlàskich
spó∏ek kredytowych typu Vorschuss Verein, które

w 1905 r. zrzesza∏y prawie 53 tys. cz∏onków i dyspono-
wa∏y kapita∏em w wysokoÊci 63,9 mln mk. W 1919 r. 82
spó∏ki Êlàskie dysponowa∏y ju˝ 28,6 mln mk Êrodków
w∏asnych i 243,7 mln Êrodków obcych (g∏ównie depozy-
tów drobnej wytwórczoÊci), co stanowi∏o ∏àcznie 272,3
mln mk kapita∏ów zak∏adowych.

Wszystkie spó∏dzielnie, niezale˝nie do którego zwiàz-
ku rewizyjnego nale˝a∏y, mog∏y korzystaç z kredytów
Centralnej Kasy Pruskiej zwiàzanej z Ministerstwem
Skarbu i utworzonej specjalnie w tym celu w 1895 r.

W dzia∏alnoÊci spó∏dzielni na Âlàsku
uczestniczy∏o wielu Polaków, o czym mo˝e
Êwiadczyç m.in. nak∏ad organu prasowego
zwiàzku raiffeisenowskiego we Wroc∏awiu -
„Breslauer Raiffeisenbote“. Pismo to uka-
zywa∏o si´ w 1906 roku w 8 100 egz. wy-
dania niemieckiego oraz 2 100 egz. wyda-
nia polskiego. Jest to jeszcze jeden dowód
na to, ˝e mniejszoÊç polska nie by∏a tak
ma∏a, jak podawa∏y oficjalne statystyki.

Udzia∏ Polaków w Êlàskim ruchu spó∏dzielczym
zmniejsza∏ si´ niestety coraz bardziej, gdy˝ dzia∏ania ze
strony Niemców przyjmowa∏y coraz bardziej antypolski
charakter. Niekiedy tworzono specjalnie spó∏dzielnie,
których celem by∏o zwalczanie polskoÊci. Do takich nale-
˝a∏y np. niemieckie banki ludowe, powstajàce na Gór-
nym Âlàsku od 1908 r., których w 1911 r. by∏o 8 i liczy∏y
3,7 tys. cz∏onków. NacjonaliÊci niemieccy (przywódcy Ha-
katy, którzy nale˝eli do inicjatorów tej akcji) wyobra˝ali
sobie, ˝e pobijà Polaków ich w∏asnà bronià. Skoro sama
polityka w∏adz, prowadzona przy pomocy administracji,
nie dawa∏a spodziewanych rezultatów w walce z pol-
skim systemem kredytowym, sàdzili, ˝e b´dzie mo˝na
zaszkodziç polskim bankom przez stworzenie niemiec-
kiej konkurencji. Jednak niemieckie banki ludowe na Âlà-
sku, mimo poparcia ze strony bogatszych warstw,
zw∏aszcza kupców i urz´dników, czego dowodzà wy˝sze
wk∏ady jednostkowe ni˝ w instytucjach polskich, rozwi-
ja∏y si´ s∏abo, znacznie gorzej od polskich.
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Dobre przyj´cie przez spo∏eczeƒstwo gór-
noÊlàskie Spó∏ki bytomskiej przyczyni∏o si´
do za∏o˝enia kolejnego banku ludowego,

tym razem  w Opolu, który powsta∏
w 1897 roku. Zosta∏ on zorganizowany

przez zespó∏ dzia∏aczy „Gazety Opolskiej“.

G∏ównym inicjatorem jego powstania by∏ redaktor
i wydawca pisma Bronis∏aw Koraszewski. Bank opolski
rozwija∏ si´ równie pomyÊlnie co bytomski. DoÊç powie-
dzieç, ˝e w pierwszym roku istnienia przystàpi∏o do ban-
ku 74 cz∏onków, a po 10 latach dzia∏alnoÊci zgromadzone
depozyty opiewa∏y na kwot´ 2 512 128 mk , majàtek zaÊ
wynosi∏ 65 923 mk.

W najbli˝szych latach powsta∏y kolejno
Banki Ludowe: w Katowicach i Siemiano-
wicach (1898), Raciborzu (1900), Gliwi-

cach, Królewskiej Hucie i Rybniku
(1901), Koêlu i Zabrzu (1903), Pszczynie

(1907), Strzelcach Opolskich (1908).  

W 1908 r. by∏o na Górnym Âlàsku dwanaÊcie Spó∏ek
po˝yczkowych, wszystkie systemu Schulzego-Delitzsch
z nieograniczonà por´kà i jedna Spó∏ka parcelacyjna
z ograniczonà por´kà. Skupia∏y one 7478 cz∏onków, kapi-
ta∏ udzia∏owy wszystkich spó∏ek wynosi∏ 551 597 mk,
fundusze rezerwowe - 349 442 mk, depozyty 19 027 208
mk, po˝yczki -  15 366 188 mk. 

Obok banków ludowych dzia∏a∏y dwa pol-
skie spó∏dzielcze banki rolne: Bank Ziem-
ski w Bytomiu za∏o˝ony w 1900 r., znany
pod nazwà Spó∏ki Parcelacyjnej oraz Bank
Rolników w Opolu, powsta∏y w 1911 r. 

Bank Ziemski w Bytomiu rozwija∏ si´ bardzo pomyÊl-
nie, zajmowa∏ si´ operacjami parcelacyjnymi w rejencji
opolskiej i Galicji, przyjmowa∏ depozyty, poÊredniczy∏
w kupnie-sprzeda˝y ziemi. Podobnymi operacjami zaj-
mowa∏y si´ równie˝ banki ludowe. W∏adze pruskie prze-
ciwdzia∏a∏y tego typu akcjom w obawie, by ziemia nie
dostawa∏a si´ w r´ce polskie.

Spó∏ki kredytowe na Âlàsku jeszcze bardziej ni˝ w in-
nych prowincjach II Rzeszy musia∏y byç nastawione na
gromadzenie oszcz´dnoÊci, pochodzàcych od robotni-
ków, ch∏opów, drobnych rzemieÊlników i kupców. Banki
Ludowe skupia∏y si´ przede wszystkim w miastach okr´-
gu przemys∏owego oraz w nieco mniejszym stopniu
w miastach Opolszczyzny. Do 1913 r. powsta∏y one we
wszystkich powiatach o liczniejszej ludnoÊci polskiej
(z wyjàtkiem prudnickiego). Oprócz wymienionych wcze-
Êniej  powsta∏y banki w Lubliƒcu i Âwi´toch∏owicach
(1909) oraz w Tarnowskich Górach i OleÊnie (1912). Na-
wet na Dolnym Âlàsku utworzony zosta∏ Bank Ludowy
we Wroc∏awiu. 

Nowo powstajàcymi spó∏dzielniami kredytowymi Gór-

nego Âlàska ˝ywo interesowa∏ si´ poznaƒski Zwiàzek
Spó∏ek Zarobkowych i Gospodarczych, udzielajàc im ko-
niecznej pomocy. Nie mogàc przyjàç spó∏dzielni Êlàskich
w poczet swoich cz∏onków, a tym samym przeprowadzaç
ustawowych rewizji, Zwiàzek zmuszony by∏ ograniczaç
si´ do udzielania pomocy organizacyjnej i instrukcyjnej.
Delegaci poszczególnych spó∏dzielni byli zapraszani
i brali udzia∏ w dorocznych sejmikach, organizowanych
na terenie Poznania. Korzystali z wydawnictw Zwiàzku,
mi´dzy innymi „Poradnika dla Spó∏ek Zarobkowych i Go-
spodarczych“, w którym znajdowali cenne rady i wska-
zówki w sprawie prowadzenia interesów banków, jak
równie˝ informacje o ruchu spó∏dzielczym. 

Za radà ksi´dza Piotra Wawrzyniaka spó∏dzielnie na
Górnym Âlàsku zacz´∏y starania o utworzenie osobnego
zwiàzku rewizyjnego, doprowadzajàc 7 grudnia 1907 r.
do powstania „Âlàskiego Zwiàzku Spó∏ek Zarobkowych
i Gospodarczych“. Natychmiast z∏o˝ony do w∏adz pru-
skich wniosek o zatwierdzenie nie doczeka∏ si´, mimo
kilkakrotnych ponagleƒ i up∏ywu trzech lat, pozytywne-
go  za∏atwienia. 2 grudnia 1910 roku nadesz∏a z Mini-
sterstwa Handlu i Przemys∏u w Berlinie odpowiedê od-
mawiajàca przyznania prawa rewizji, uzasadniajàc to
stwierdzeniem, ˝e: 

„w popieraniu samodzielnego polskiego
ruchu spó∏dzielczego nale˝y upatrywaç
Êrodek do narodowego od∏àczenia si´ 

polskiej cz´Êci ludnoÊci”. 

Tak wi´c nadal spó∏dzielnie musia∏y korzystaç z us∏ug
rewidentów bàdê to wyznaczonych przez sàdy, bàdê te˝
przez niemiecki zwiàzek rewizyjny.

Mimo ró˝nych trudnoÊci, rozwój Banków Ludowych
na Âlàsku Opolskim przebiega∏ doÊç pomyÊlnie. W roku
1907 by∏o 13 spó∏dzielni i 7 478 cz∏onków, w 1911 r. - 17
spó∏dzielni i 11 303 cz∏onków, w 1914 r. - 17 spó∏dzielni
i 13 299 cz∏onków. Kapita∏y w∏asne tj. udzia∏y i rezerwy
wynosi∏y w 1910 roku oko∏o 2,7 mln marek, depozyty po-
nad 38 mln, a po˝yczki wekslowe oko∏o 30 mln marek. 

Rzàd pruski by∏ przeciwny rozwojowi polskich spó∏-
dzielni kredytowych. W celu obalenia tego ruchu stoso-
wa∏ ró˝ne metody. Przede wszystkim zmierza∏ do zdys-
kredytowania polskiego ruchu spó∏dzielczego, do znisz-
czenia zaufania do w∏asnych si∏ i wypaczenia podstawo-
wych zasad spó∏dzielczoÊci. Jednym z przyk∏adów by∏
proces przeciwko Bankowi Ludowemu w Bytomiu. 

W∏adze administracyjne ró˝nych szczebli
czy dzia∏acze Hakaty wielokrotnie alarmo-

wali, ˝e polskie banki ludowe to “niebezpie-
czeƒstwo dla górnoÊlàskiej niemczyzny”. 

Rzàd pruski, nak∏adem du˝ych si∏ i Êrodków, przy wy-
korzystaniu wszelkich mo˝liwych nacisków, przystàpi∏
do organizowania niemieckich banków ludowych (Deut-
sche Volksbanken). Pierwszy z nich powsta∏ w 1908 roku
w Katowicach. 
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instytucje. Dzi´ki Bankom Ludowym i ich pomocy finan-
sowej powstawa∏y spó∏dzielnie innych typów, np. parce-
lacyjne, pracy, rolno-handlowe „Rolnik“. Na poczàtku lat
siedemdziesiàtych XIX wieku w Wielkopolsce istnia∏o kil-
kadziesiàt spó∏dzielni. Po powstaniu w 1871 roku Central-
nego Zwiàzku Spó∏ek Zarobkowych i Gospodarczych
w Poznaniu nast´puje ujednolicenie statutów, utworzenie
centrali bankowej i zaostrzenie walki z nacjonalizmem
niemieckim. Wzrasta∏ jednoczeÊnie udzia∏ ch∏opów
w spó∏dzielczoÊci bankowej. Jeszcze w 1873 roku stano-
wià oni czwartà cz´Êç cz∏onków, w 1900 - prawie po∏ow´,
a w roku 1914 - 60 %. Kredyt by∏ dostosowany do rzeczy-
wistych potrzeb rolników przy zastosowaniu ró˝nych
form zabezpieczenia, cz´Êciowych sp∏at i prolongatach
terminów. Stopa procentowa od udzielanych kredytów
by∏a wyznaczana samodzielnie przez spó∏dzielnie. Spó∏-
dzielczoÊç bankowa podczas zaborów sta∏a si´ szko∏à go-
spodarki, przezornoÊci i oszcz´dnoÊci. W spó∏dzielniach
kszta∏ci∏y si´ kadry dzia∏aczy spo∏eczno-ekonomicznych
i tworzy∏a si´ przodujàca grupa dobrych gospodarzy. 

Sukcesy wielkopolskich spó∏dzielców
odbi∏y si´ szerokim echem w sàsiednich
prowincjach paƒstwa pruskiego, w tym

tak˝e na Âlàsku. Tam, gdzie ludnoÊç pol-
ska przewa˝a∏a nad niemieckà, tj. w rejen-

cji opolskiej, którà mo˝emy uto˝samiaç
z Górnym Âlàskiem, zacz´∏y powstawaç

polskie spó∏dzielnie. 

Na poczàtku lat  siedemdziesiàtych XIX w. powstawa∏y
na Górnym Âlàsku g∏ównie spó∏dzielnie spo˝ywców, zwane
konsumami ludowymi, które równie˝ zajmowa∏y si´ dzia-
∏alnoÊcià oszcz´dnoÊciowà. Akcj´ ich tworzenia zainicjo-
wa∏ jeden z najwybitniejszych polskich dzia∏aczy narodo-
wych ówczesnej generacji Karol Miarka. W 1871 r. przyczy-
ni∏ si´ on do za∏o˝enia w Królewskiej Hucie Spó∏ki Spo˝yw-
czej Poczciwych Wiarusów, a siedem lat póêniej GórnoÊlà-
skiego Towarzystwa W∏oÊcian w Miko∏owie. Próba utwo-
rzenia polskiego ruchu spó∏dzielczego na Âlàsku nie od ra-
zu da∏a rezultaty. Wi´kszoÊç pierwszych, s∏abych jeszcze
kadrowo i gospodarczo konsumów wkrótce upad∏a.

W∏aÊciwym  twórcà polskiej spó∏dzielczoÊci
kredytowej na Âlàsku by∏ Juliusz Szaflik.

Przy pomocy M. ¸ysakowskiego 
i  F. Rakowicza, zas∏u˝onych dzia∏aczy spó∏-
dzielczych na terenie Wielkopolski, za∏o˝y∏
on 13 czerwca 1869 roku „Towarzystwo
Po˝yczkowe dla Zawadzkiego i Okolicy“. 

Powstanie tej placówki mo˝na uwa˝aç za dat´ naro-
dzin polskiej spó∏dzielczoÊci kredytowej na Górnym Âlà-
sku, choç cz´Êç badaczy przesuwa t´ dat´ na 1 lipca 1895
roku - powstanie Banku Ludowego w Bytomiu. Pewnie
z uwagi na to, ˝e próba w Zawadzkiem nie do koƒca by∏a
udana. Tamtejsza spó∏dzielnia upad∏a 13 czerwca 1872
roku, po trzech latach zmagaƒ z przemocà pruskiej admi-

nistracji paƒstwowej i gospodarczej. W wyniku represji
g∏ówni dzia∏acze Towarzystwa Juliusz Szaflik i Juliusz Li-
goƒ musieli opuÊciç Zawadzkie, jednak nie zaniechali
dzia∏alnoÊci spo∏ecznej i spó∏dzielczej. Spó∏dzielnia w Za-
wadzkiem swoim istnieniem dowiod∏a silnej wi´zi spo-
∏ecznej Górnego Âlàska z Wielkopolskà. Juliusz Szaflik re-
prezentowa∏ jà na zjeêdzie w Poznaniu w 1871 roku.

O˝ywienie polskiego ruchu spó∏dzielczego
na Âlàsku nastàpi∏o dopiero w po∏owie lat
dziewi´çdziesiàtych XIX w. Sta∏o si´ to za-
pewne wskutek wi´kszej konsolidacji obo-
zu polskiego, w odpowiedzi na zaostrzajà-
cy si´ kurs germanizacyjny w∏adz i nacjo-
nalistycznych kr´gów spo∏eczeƒstwa Rze-
szy, co znamionowa∏y takie wydarzenia,
jak utworzenie bismarckowskiej Komisji

Kolonizacyjnej (1886 r.) czy Ostmarken-
verein, os∏awionej Hakaty (1894 r.).

Jako pierwszy rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç Bank Ludowy
w Bytomiu - 1 lipca 1895 roku. Zgromadzenie za∏o˝yciel-
skie odby∏o si´ 23 maja 1895 roku. Za∏o˝ycielami tej spó∏-
ki kredytowej byli: redaktor „Katolika“ pose∏ Adam Na-
pieralski, Piotr Ko∏odziej, Aleksander Lewandowski, Józef
Klichowski, Walenty Pronobis, ¸ukasz Pogorza∏ek, Jan
St´Êlicki i B∏a˝ej Jaroƒ. Prezesem Rady Nadzorczej zosta∏
Adam Napieralski, dyrektorem zaÊ Banku obrano Juliusza
Szaflika, generalnego agenta „Westy“, Banku Zabezpie-
czeƒ w Poznaniu, kontrolerem Roberta Gajd´, kasjerem
Franciszka Sotzika. Ca∏a polska prasa górnoÊlàska powi-
ta∏a powstanie pierwszej Spó∏ki po˝yczkowej w Bytomiu
z niek∏amanà radoÊcià.

Ju˝ pod koniec pierwszego roku bank bytomski liczy∏
225 cz∏onków, a 349 deponentów z∏o˝y∏o w nim swoje
oszcz´dnoÊci na sum´ 303 053 marek. Ogólna suma po-
˝yczek udzielonych przez Bank wynosi∏a 215 562 mk. Za-
ufanie i ˝yczliwoÊç dla bytomskiego Banku Ludowego
wzmaga∏y si´ z ka˝dym rokiem. W roku 1900 majàtek
w∏asny Spó∏ki wynosi∏ 160 000 mk, depozyty przesz∏o
2,5 mln marek. W 1904 roku Bank bytomski liczy∏ ju˝
1133 cz∏onków. 

Karol Miarka Budynek najstarszego na Górnym
Âlàsku, za∏o˝onego w 1895 roku

Banku Ludowego w Bytomiu
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Banki Ludowe doprowadzi∏y w 1914 roku do powsta-
nia Zwiàzku Spó∏ek GórnoÊlàskich w Katowicach, po∏à-
czonego unià personalnà ze Zwiàzkiem Spó∏ek Zarobko-
wych i Gospodarczych w Poznaniu. Mia∏ on tylko charak-
ter patronacki, bez prawa rewizji. Przewodniczàcym
Zwiàzku zosta∏ wybrany ksiàdz Jerzy Adamski, a jednym
z cz∏onków Zarzàdu - Pawe∏ Gatzka z Raciborza. Do
Zwiàzku tego przystàpi∏y wszystkie banki ludowe na Âlà-
sku w liczbie 16 i Bank Ziemski w Bytomiu. Zwiàzek
utrzymywa∏ si´ ze sk∏adek p∏aconych przez spó∏dzielnie
(1,5 % czystego zysku). Zwiàzek nie rozwinà∏ jednak
szerszej dzia∏alnoÊci, a istniejàc w warunkach wojen-
nych nie mia∏ ku temu mo˝liwoÊci. Kolejnà próbà unieza-
le˝nienia si´ polskich banków ludowych na Âlàsku od
niemieckich organizacji spó∏dzielczych by∏o przystàpie-
nie Banku Ludowego i Banku Rolników z Opola oraz Ban-
ku Ludowego w Bytomiu do poznaƒskiej centrali Zwiàz-
ku Spó∏ek Zarobkowych i Gospodarczych. Polscy dzia∏a-
cze bankowi wykorzystali os∏abionà pod koniec wojny
czujnoÊç w∏adz pruskich i dzi´ki temu poznaƒski ZSZiG
rozszerzy∏ statutowy zasi´g dzia∏alnoÊci na “prowincje
przyleg∏e”, tj. Górny Âlàsk. Niebawem zacz´∏y tam przy-
st´powaç nast´pne górnoÊlàskie placówki kredytowe.  

W przeddzieƒ wybuchu I wojny Êwiatowej istnia∏o na
Âlàsku ∏àcznie z opolskim Bankiem Rolników 18 banków lu-
dowych. Skupia∏y one 13 tys. cz∏onków i blisko 30 tys. osób
posiada∏o w nich swoje wk∏ady. W okr´gu wielkoprzemy-
s∏owym przewa˝ali robotnicy, w zachodnich powiatach rol-
niczych dominowali ch∏opi i drobni rzemieÊlnicy.

Ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci gospodarczej banków ludo-
wych do zakoƒczenia I wojny Êwiatowej nale˝y oceniç
pozytywnie. Niewàtpliwe osiàgni´cia nale˝y w pierw-
szym rz´dzie przypisaç gospodarnoÊci, du˝emu poczuciu

odpowiedzialnoÊci, wreszcie zrozumieniu zadaƒ i roli
spó∏dzielczoÊci ze strony samorzàdu jak i kierownictwa
banków.

Banki Ludowe na Âlàsku przed I wojnà Êwiatowà

Nazwa banku                                 Rok za∏o˝enia

Bank Ludowy w Bytomiu 1895

Bank Ludowy w Opolu 1897

Bank Ludowy w Katowicach 1898

Bank Ludowy w Siemianowicach 1898

Bank Ludowy w Raciborzu 1900

Spó∏ka Parcelacyjna w Bytomiu 1900

Bank Ludowy w Gliwicach 1901

Bank Ludowy w Królewskiej Hucie 1901

Bank Ludowy w Rybniku 1901

Bank Ludowy w Koêlu 1903

Bank Ludowy w Zabrzu 1903

Bank Ludowy w Pszczynie 1907

Bank Ludowy w Strzelcach Opolskich 1908

Bank Ludowy w Lubliƒcu 1909

Bank Ludowy w Âwi´toch∏owicach 1909

Bank Rolników w Opolu 1911

Bank Ludowy w Tarnowskich Górach 1912

Bank Ludowy w OleÊnie 1912

Bank Spó∏dzielczy 
w Pszczynie 

za∏o˝ony w 1907 roku 
(stan obecny)
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W nast´pnych latach, do wybuchu I wojny Êwiatowej
powsta∏o jeszcze na Górnym Âlàsku kilka dalszych nie-
mieckich banków ludowych. Prowadzi∏y one zaciek∏à
walk´ z polskoÊcià, cieszy∏y si´ du˝ym poparciem nie-
mieckiej administracji paƒstwowej i gospodarczej.
WÊród cz∏onków banków niemieckich niema∏y odsetek
stanowi∏a ludnoÊç narodowoÊci polskiej, gdy tymczasem
zakazy niemieckie sprawi∏y, ˝e cz∏onkostwo Niemców
w bankach polskich nale˝a∏o do rzadkoÊci, mimo ˝e ban-
ki te nie odrzuca∏y deklaracji Niemców. 

Niemieckie banki ludowe nie zdo∏a∏y
jednak ca∏kowicie przeszkodziç ekspansji
gospodarczej i dzia∏alnoÊci pozaekono-

micznej polskich placówek. 

Ogromnym atutem polskich banków sta∏a si´ ofiarna
kadra dzia∏aczy, zdolna do entuzjazmu i poÊwi´ceƒ, do-
brze znajàca psychik´ i potrzeby miejscowej ludnoÊci,
majàca cz´sto osobisty, ˝yczliwy kontakt z klientami,
w przeciwieƒstwie do wynios∏ych i nieprzyst´pnych
urz´dników niemieckich. Charakterystyczne, ˝e byli to
ludzie piastujàcy z regu∏y ró˝ne dodatkowe funkcje spo-
∏eczne, Êwietnie znani w swoich Êrodowiskach z dzia-
∏alnoÊci narodowo-polskiej, anga˝ujàcy si´ w prace po-
lityczne i organizacj´ imprez kulturalnych. WÊród za∏o-
˝ycieli, dyrektorów, cz∏onków zarzàdów i rad nadzor-
czych odnajdujemy galeri´ wspania∏ych i znanych
w tamtym okresie postaci, obok wspomnianego ju˝ Ko-
raszewskiego z Banku Ludowego w Opolu, trzeba wy-
mieniç Zygmunta Seyd´ (banki ludowe w Koêlu i Za-

brzu), Maksymiliana Hanke, Józefa Grzegorzka i Wikto-
ra Retzlaffa (Bytom), Feliksa Bia∏ego (Rybnik), Edwarda
Rybarza (Katowice), ks. Feliksa Robot´ (Gliwice), ks. Jó-
zefa Wajd´, Franciszka MyÊliwca i Józefa Wilkowskiego
(Strzelce Opolskie), Maksymiliana Hagera i Karola Pie-
ch´ (Zabrze), Jana Eckerta i Józefa Rostka (Racibórz)
oraz Józefa Dreyz´ (Siemianowice). 

DoÊwiadczeni dzia∏acze polscy prowadzili
swà prac´ w bankach bardzo umiej´tnie,
starajàc si´ nie dawaç stronie niemieckiej
pretekstu do wytoczenia zarzutów o dzia-

∏alnoÊç antypaƒstwowà. Banki bowiem
w rzeczywistoÊci by∏y silnymi oÊrodkami

polskoÊci.

Polityka kredytowa banków górnoÊlàskich s∏u˝y∏a
umacnianiu gospodarczemu polskiego rolnictwa, rzemio-
s∏a i kupiectwa. Realizowano jà poprzez udzielanie po˝y-
czek g∏ównie na budownictwo mieszkaniowe, prowadze-
nie gospodarstw ch∏opskich, zak∏adanie drobnych warsz-
tatów, sklepów i prz´dsi´biorstw. 

Banki ludowe w pierwszym okresie nie korzysta∏y
z kredytów bankowych. Stan wk∏adów oszcz´dnoÊcio-
wych wzrasta∏ natomiast w bardzo szybkim tempie. By∏
to wspania∏y i imponujàcy rozwój idei oszcz´dzania
wÊród ludu Êlàskiego. Decydujàce znaczenie mia∏a tu
kwestia zaufania ludnoÊci do polskich spó∏dzielni zorga-
nizowanych i prowadzonych na bardzo wysokim pozio-
mie. Zaufanie by∏o tym wi´ksze, ˝e w∏adze spó∏dzielni
stanowili ludzie powszechnie znani i szanowani. Lud-
noÊç polska zacz´∏a wycofywaç pieniàdze z niemieckich
instytucji bankowych i sk∏adaç w bankach ludowych. Do
wzrostu ruchu oszcz´dnoÊciowego przyczyni∏a si´ rów-
nie˝ umiej´tna propaganda prowadzona przez spó∏-
dzielnie, jak i pras´ polskà. Wi´kszoÊç deponentów loko-
wa∏a oszcz´dnoÊci na d∏u˝szy okres, a oszcz´dnoÊci
z ponad 6-miesi´cznym terminem wypowiedzenia sta-
nowi∏y przewag´. Podstawowà czynnoÊcià banków lu-
dowych by∏o udzielanie po˝yczek. W myÊl postanowieƒ
statutów spó∏dzielnie udziela∏y po˝yczek tylko swoim
cz∏onkom. Mia∏y one w zasadzie charakter krótkotermi-
nowy, z mo˝liwoÊcià udzielania prolongaty. Przy udzie-
laniu po˝yczek wymagano por´czenia. Decyzje o ich
przyznaniu podejmowa∏ Zarzàd. Banki nie limitowa∏y
górnej granicy kredytu, a w Êlad za wzrostem zapotrze-
bowania na wy˝sze kredyty Walne Zgromadzenia podej-
mowa∏y uchwa∏´ o zwi´kszeniu uprawnieƒ Zarzàdów
w tym zakresie. 

W latach 1900-1916 polskie banki ludo-
we p∏aci∏y odsetki od oszcz´dnoÊci w wy-
sokoÊci 3,5 % - 4 %, a niemieckie 3 % -
3,5 %. JednoczeÊnie polskie banki udzie-
la∏y kredytów na znacznie dogodniejszych
warunkach (5 - 6 %) ni˝ czyni∏y to banki

niemieckie (7 % - 7,33 %).

—26 —

Ratusz w Gliwicach (stan obecny)
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warszawskich banków polskich, od ma∏opolskiej (galicyj-
skiej) wielkiej w∏asnoÊci ziemskiej oraz od przeró˝nych
wschodnioeuropejskich oÊrodków. Tym sposobem, mimo
granic rozbiorowych istnia∏ - choç w niedoskona∏ej for-
mie - jeden polski rynek kredytowy. 

Na obszarze Prus Wschodnich trzy banki
ludowe - w Lubawie, Olsztynie i Szczytnie

- sta∏y si´ g∏ównymi instrumentami
wsparcia finansowego polskich akcji

oÊwiatowych, kulturalnych, prasowych,
osadniczych. Realizowa∏y one ogólnà poli-
tyk´ poznaƒskiego Banku Ziemskiego oraz

Banku Zwiàzku Spó∏ek Zarobkowych.

Polskie banki ludowe obok zwyk∏ych czynnoÊci kredy-
towania dzia∏alnoÊci gospodarczej mia∏y wyznaczone
znacznie szersze zadania i cele. Powiàzane by∏y z rozwi-
jajàcymi si´ kó∏kami i towarzystwami rolniczymi, które
stanowi∏y integralnà cz´Êç polskiej akcji samoobrony go-
spodarczej i polskiego osadnictwa. Towarzystwa propa-
gowa∏y oÊwiat´ rolniczà, prowadzi∏y dzia∏alnoÊç rolni-
czo-handlowà, a tak˝e produkcyjnà. Dzia∏alnoÊç banko-
wa by∏a tak˝e powiàzana z rozwojem towarzystw ludo-
wych, których charakter by∏ wyra˝nie polityczny - popie-
ra∏y one polskie cele gospodarcze oraz wnios∏y du˝y
wk∏ad w rozwój oÊwiaty i kultury. 

Po I wojnie Êwiatowej tereny etnicznie polskie, jak
Warmia, Mazury i PowiÊle znalaz∏y si´ poza granicami
Polski, w obr´bie prowincji Prusy Wschodnie.

Dr Teofil Rzepnikowski

W 1870 r. za∏o˝y∏ Bank Ludowy 
w Lubawie. Zosta∏ przewodniczàcym
Rady Miejskiej, w 1890 roku wybrano

go pos∏em do sejmu pruskiego. 
W 1920 roku zosta∏ pierwszym

lubawskim starostà powiatowym.
W∏àczy∏ si´ do akcji propagandowej
w okresie plebiscytowym na Warmii,

Mazurach i PowiÊlu. 

Teofil Noniewicz 

Lekarz i spo∏ecznik.  Jego nazwisko
figuruje poÊród za∏o˝ycieli

Towarzystwa Oszcz´dnoÊciowo-
Po˝yczkowego w Suwa∏kach.

W 1918 roku sta∏ si´ jednà 
z wiodàcych postaci w odbudowie
polskiej paƒstwowoÊci na terenie
Suwalszczyzny. Imi´ Noniewicza

nosi jedna z g∏ównych ulic Suwa∏k. 

Pierwsza siedziba Banku Ludowego w Lubawie (rok za∏. 1870)

Zabór rosyjski
-rozwój spółdzielni

Ma∏o kto dziÊ pami´ta, ˝e poczàtki nowoczesnej spó∏-
dzielczoÊci po˝yczkowo-oszcz´dnoÊciowej przypadajà na
poczàtek XVII wieku. Na Podlasiu wiàzane sà z osobà
“Pani na Kocku i Siemiatyczach” - ksi´˝nej Anny Jab∏o-
nowskiej, która w II po∏owie XVIII wieku za∏o˝y∏a w Sie-
miatyczach dla zaspokajania potrzeb gospodarczych i za-
bezpieczenia ludnoÊci w wypadku niespodziewanych
kl´sk kas´ po˝yczkowà i magazyn publiczny. Fundusze
zbierane ze sk∏adek mieszczan, rolników, op∏at miej-
skich, kar sàdowych i administracyjnych nie mog∏y byç
u˝ywane inaczej jak tylko na potrzeby mieszkaƒców.
Ârodki kasy po˝yczkowej mog∏y byç wypo˝yczane na
op∏acanie robocizny w dobrach sierociƒców, sp∏aty przy
udziale majàtku rodzicielskiego itp. Magazyn publiczny
mia∏ za zadanie okazywaç pomoc w wypadku nieurodza-
ju, po˝aru, kontrybucji na∏o˝onych przez nieprzyjaciela,
wreszcie przewlek∏ej choroby gospodarza.

Rozwój spó∏dzielczoÊci w zaborze rosyj-
skim, w stosunku do innych ziem polskich

by∏ opóêniony. W∏adze carskie konse-
kwentnie przeciwstawia∏y si´ wszelkim

próbom organizowania si´ spo∏eczeƒstwa
polskiego widzàc w nich - s∏usznie zresztà

- formy walki narodowej.

Istotnà przyczynà utrudniajàcà rozwój spó∏dzielczoÊci
by∏ równie˝ brak w ca∏ym Imperium, a tym samym
i w Królestwie, powszechnego ustawodawstwa spó∏-
dzielczego. Statuty spó∏dzielni musia∏y byç zatwierdzane
w Petersburgu, zaÊ dzia∏alnoÊç ich by∏a obowiàzkowo
poddawana nadzorowi policyjnemu. 

Rozwój ekonomiczny ziem w∏àczonych do zaboru rosyj-
skiego by∏ bardzo zró˝nicowany. Przemys∏ koncentrowa∏ 
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Spo∏ecznoÊç niemiecka Warmii i Mazur posiada∏a
g∏ówny, podstawowy instrument polityczny - paƒstwo,
Polacy natomiast do 1920 r. tego or´˝a byli pozbawieni.
G∏ównym wi´c Êrodkiem - instrumentem politycznym -
dla spo∏ecznoÊci polskiej by∏a ziemia oraz warsztaty pra-
cy. By te Êrodki utrzymaç we w∏asnym posiadaniu i roz-
szerzyç ich dzia∏alnoÊç nale˝a∏o bezzw∏ocznie zorganizo-
waç polskie instytucje kredytowe. Po doÊwiadczeniach
powstania styczniowego ogólnie obowiàzujàcym sta∏ si´
legalizm polityczny, który przesuwa∏ bezpoÊrednià walk´
na dalszà przysz∏oÊç i sprzyjajàce okolicznoÊci. 

Podstawowym instrumentem walki po-
Êredniej, prowadzonej nieustannie, sta∏y
si´ polskie instytucje kredytowe, które

z lepszym lub gorszym skutkiem podj´∏y
si´ konkurencji z niemieckimi instytucjami
kredytowymi, zarówno paƒstwowymi, jak

i spo∏ecznymi.

Rozwijany system bankowoÊci oraz pomoc finansowa
bankom pruskim wzmacnia∏y gospodarczo spo∏eczeƒ-
stwo niemieckie. Powstawanie polskich placówek spó∏-
dzielczo - kredytowych by∏o wyrazem kontrakcji wobec
nasilajàcej si´ presji germanizacyjnej nie tylko w jej kon-
cepcji gospodarczej, ale tak˝e narodowoÊciowej i kultu-
ralnej. Autorami polskiej strategii przeciwdzia∏ania poli-
tyce niemieckiej byli dzia∏acze zwiàzani ze Zwiàzkiem
Spó∏ek Zarobkowych i Gospodarczych Wielkopolski, jak
ks. Piotr Wawrzyniak, ks. Stanis∏aw Adamski, ks. Antoni
Wolszlegier, dr Teofil Rzepnikowski, Mieczys∏aw Leitge-
ber. 

Polityce polskiego osadnictwa w Prusach Wschodnich
patronowa∏ Zwiàzek Spó∏ek Zarobkowych i Gospodar-
czych, którego rola wzros∏a z chwilà powo∏ania Pruskiej
Komisji Osadniczej w 1886 r. Powstanie w tym samym
roku Banku Ziemskiego w Poznaniu, a nast´pnie prowin-
cjonalnych banków ziemskich w Poznaniu i Toruniu oraz
Banku Parcelacyjnego w Poznaniu w 1897 r. by∏o kontr-
akcjà na niemieckie uderzenie kolonizacyjne w skutecz-
nej obronie polskiego stanu posiadania, a tak˝e wspoma-
ganie polskiego osadnictwa na Warmii i Mazurach.

Du˝ej liczbie i sile doskonale zorganizo-
wanych niemieckich instytucji kredyto-

wych spo∏ecznoÊç polska przeciwstawi∏a
swoje banki ludowe w: Pierzchowicach

(powiat Sztum), Golubiu, Toruniu, Tucho-
li, Brodnicy, Górznie, Wàbrze˝nie, Kowa-
lewie, Lisewie, Skórczu, Nowym MieÊcie,

Lubawie, Che∏mnie, Lubiewie, Brusach,
Starogardzie, Oksywiu, Bobowie, Olszty-

nie, Ostródzie, Szczytnie. 

Jakim zagro˝eniem dla paƒstwa niemieckiego by∏y po-
wstajàce polskie banki, Êwiadczà s∏owa kanclerza Rzeszy
Niemieckiej, ksi´cia Hohenloha z 1898 r: 

„Stosunek si∏y pomi´dzy obiema narodowoÊciami przesu-
wa si´ stale na niekorzyÊç Niemców, a po wsiach widocz-
nym jest znaczny wzrost polskiej drobnej w∏asnoÊci ziem-
skiej. Ale i w miastach daje si´ pod wielu wzgl´dami wy-
czuwaç przewag´ narodowoÊci polskiej wÊród warstw
Êrednich, Êcis∏e odgraniczanie si´ tych˝e warstw od ludno-
Êci niemieckiej i zu˝ytkowanie inteligencji, zdobytej dzi´ki
niemieckiej kulturze, dla celów narodowo polskich. Mo˝na
przyjàç, i˝ jest to rezultat gospodarczej i finansowej dzia-
∏alnoÊci polskich instytucji kredytowych“.

W∏adze niemieckie postanowi∏y przeciwstawiç si´ or-
ganizacjom kredytowym spo∏ecznoÊci polskiej i z kasy
paƒstwowej podwoi∏y dotacje kredytowe na niemieckie
osadnictwo. Istotnie, szczególnà aktywnoÊç osadniczà
wykazywa∏y polskie banki, wÊród których prym wiód∏
Bank Ludowy w Lubawie z jego kierownikiem dr Teofi-
lem Rzepnikowskim, który ju˝ w 1899 r. wspólnie z ksi´-
dzem Antonim Wolszlegierem i ksi´dzem Stanis∏awem
Adamskim zamierzali rozszerzyç dzia∏alnoÊç Banku Lu-
bawskiego przez utworzenie jego filii w Szczytnie, Olsz-
tynie oraz E∏ku. Rzepnikowski, wykorzystujàc istniejàcy
od 1882 r. kryzys gospodarczy Niemiec, którego wyrazem
by∏a trudna sytuacja wielkich majàtków ziemskich wy-
stawianych coraz cz´Êciej na sprzeda˝ i licytacj´, za po-
mocà Banku Zwiàzku Spó∏ek Zarobkowych wykupowa∏ je
i parcelowa∏ mi´dzy polskich osadników. 

PodkreÊliç przy tym nale˝y, ˝e wi´kszoÊç kupna majàt-
ków w Prusach Wschodnich z ràk niemieckich przez Po-
laków mo˝liwa by∏a dzi´ki kredytom Banku Ziemskiego,
przelewanym do banków ludowych w Lubawie, a potem
w Olsztynie i Szczytnie. Bank Ziemski okreÊlany by∏
wówczas „bankiem ratunku“ tak dla polskiej wielkiej
w∏asnoÊci ziemskiej jak i dla polskiego kupiectwa, sze-
rzej mieszczaƒstwa. Otrzymywa∏ on kredyty m.in. od

Warmia i Mazury
- polskie spółki kredytowe

UroczystoÊç po∏o˝enia kamienia w´gielnego pod budynek Towarzystwa
Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowego w Suwa∏kach - 22 kwietnia 1912 roku.
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Spó∏dzielczoÊç kredytowa Królestwa zrzesza∏a przede
wszystkim rzemieÊlników i drobnych przemys∏owców,
w znacznie mniejszym stopniu ch∏opów.

W 1903 r. zosta∏a powo∏ana w Warszawie „Komisja
Spó∏dzielcza przy Towarzystwie Popierania Przemys∏u
i Handlu“. Instytucjà regulujàcà obieg pieni´dzy mi´dzy
pojedynczymi Towarzystwami, by∏ za∏o˝ony w 1910 r.
Bank Towarzystw Spó∏dzielczych, który za ich poÊrednic-
twem wspiera∏ przede wszystkim rolnictwo. 

JeÊli chodzi o spó∏dzielnie oszcz´dnoÊciowo-po˝ycz-
kowe zaboru rosyjskiego, to ich pomoc kredytowa dla
wsi by∏a znikoma. Tak np. Towarzystwa Wzajemnego
Kredytu rolnikom kredytów w ogóle nie udziela∏y. Przy-
puszczalnie wieÊ nie uzyskiwa∏a równie˝ pomocy kredy-
towej z Kas Po˝yczkowych Przemys∏owców. Towarzy-
stwa Przemys∏owo-Oszcz´dnoÊciowe obs∏ugiwa∏y wieÊ
tylko w 1/3, a Towarzystwa Kredytowe wprawdzie w 2/3
swojej dzia∏alnoÊci, ale by∏y to organizmy s∏abe ekono-
micznie.

Mimo sta∏ego rozszerzania dzia∏alnoÊci,
stopieƒ uspó∏dzielczenia mierzony liczbà
cz∏onków w stosunku do ogó∏u ludnoÊci

polskiej nie by∏ znaczny. W latach
1910-1912 wynosi∏ on w zaborze

austriackim 13,7%, w pruskim - 6,6%, 
w rosyjskim - 4,3%.

W strukturze zawodowej cz∏onków zaboru rosyjskie-
go rolnicy stanowili w Towarzystwach Kredytowych
67%. W pozosta∏ych typach spó∏dzielni oszcz´dnoÊcio-
wo-po˝yczkowych zaledwie 15-33%. 

Spó∏dzielczoÊç bankowa w zaborze rosyj-
skim odegra∏a pozytywnà rol´, zarówno

w sensie gospodarczym jak i spo∏ecznym.
Do najwybitniejszych propagatorów
i dzia∏aczy spó∏dzielczoÊci nale˝eli: 

Aleksander Makowiecki oraz póêniejszy
pierwszy prezes Banku Towarzystw 

Spó∏dzielczych dr Antoni Rzàd.

Uczestnicy Zjazdu Przedstawicieli 
Stowarzyszeƒ Drobnego Kredytu - Radom, 6 i 7 grudnia 1913 r.
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si´ w dwóch guberniach: piotrkowskiej i warszawskiej,
pozosta∏e regiony by∏y s∏abiej uprzemys∏owione, dwie
trzecie ludnoÊci utrzymywa∏o si´ z pracy na roli. Reforma
agrarna przeprowadzona zosta∏a póêniej ni˝ w innych za-
borach. 

W drugiej po∏owie XIX w. w zaborze rosyjskim nast´-
puje stopniowe zanikanie stanowej struktury spo∏eczeƒ-
stwa, przy równoczesnej urbanizacji i industrializacji
kraju. Szczególne znaczenie dla zachodzàcych przemian
mia∏y reformy uw∏aszczenia ch∏opów, zakoƒczone w Kró-
lestwie Polskim w latach 1861-1864 oraz zniesienie uka-
zem carskim z dnia 9 listopada 1866 r. stosunków domi-
nialnych w miastach. 

Po upadku powstania styczniowego wysuni´to has∏o
legalnej obrony bytu narodowego przez post´p gospo-
darczy i kulturalny. Program pracy organicznej obejmo-
wa∏ przede wszystkim dziedzin´ produkcji oraz dà˝y∏ do
wzmocnienia roli drobnomieszczaƒstwa i wykszta∏cenia
inteligencji zawodowej. Rozwój produkcji w stosunkowo
zacofanym rolnictwie zaboru rosyjskiego wymaga∏ du-
˝ych nak∏adów pieni´˝nych, które w krajach kapitali-
stycznych by∏y ju˝ u schy∏ku XIX wieku przedmiotem
scentralizowanego aparatu kredytowego paƒstwa, towa-
rzystw akcyjnych, zwiàzków spó∏dzielczych i innych sto-
warzyszeƒ.

Na terenie Królestwa Polskiego, gdzie
spó∏dzielczoÊç kredytowa zacz´∏a si´ roz-
wijaç póêniej ni˝ w zaborze pruskim i au-
striackim, w latach 70-tych XIX w. wy-

kszta∏ci∏y si´ cztery typy spó∏dzielni 

oszcz´dnoÊciowo - po˝yczkowych, z tego
dwie zorganizowane wed∏ug Schulzego

z Delitzsch: 
- kasy po˝yczkowe przemys∏owców,

- towarzystwa wzajemnego kredytowania 
oraz spó∏ki typu raiffeisenowskiego,

do których nale˝a∏y: 
- towarzystwa zaliczkowo-wk∏adowe, 

- towarzystwa kredytowe.

Za najstarszà uznaje si´ Kas´ Przemys∏owców w War-
szawie (1870), do 1899 roku powsta∏o jedenaÊcie kas tego
typu, z czego szeÊç w tym samym roku uleg∏o przekszta∏-
ceniu w Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Kasa Po˝ycz-
kowa Przemys∏owców Warszawskich utworzona zosta∏a
przez przemys∏owców, rzemieÊlników i kupców w formie
spó∏ki akcyjnej. WartoÊç jednego udzia∏u okreÊlono na 50
rubli, przy czym cz∏onkowie mogli posiadaç wi´cej ni˝ je-
den  udzia∏. Wk∏ady Kasa przyjmowa∏a na 5-6%. 

Odr´bny charakter nosi∏y Towarzystwa Zaliczkowo-
Wk∏adowe, czyli stowarzyszenia kredytowe o charakte-
rze spó∏dzielczym, majàce za zadanie obs∏ug´ rzemios∏a,
przemys∏u, handlu i drobnych gospodarstw rolnych.
Pierwsze Towarzystwa Zaliczkowo-Wk∏adowe w Króle-
stwie Polskim za∏o˝one zosta∏y na terenie guberni war-
szawskiej, w Grójcu (1872), Kutnie, Wiskitkach (1873),
Siennicy Ró˝anej (1898). 

Dogodne warunki w zaborze rosyjskim dla
rozwoju kredytowania stworzy∏a ustawa
z 7 czerwca 1904 r. Szczególnie szybko

rozwija∏y si´ instytucje kredytu wekslowe-
go czyli Towarzystwa Wzajemnego Kredytu

i Kasy Przemys∏owe Przemy-
s∏owców oraz instytucje kredytu

drobnego, czyli Towarzystwa
Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowe,

Kredytowe i Zaliczkowe.
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ogniwo bankowoÊci niezale˝nej od kapita-
∏ów zagranicznych. W latach katastrofalnej

dewaluacji, zakoƒczonych reformà 
Grabskiego i kryzysu gospodarczego

(1929 - 1934), powa˝nie zosta∏y ograni-
czone mo˝liwoÊci kredytowe banków. 

Jednak dzia∏alnoÊç i postawa spó∏dzielców mia∏y nie-
bagatelny wp∏yw na na przezwyci´˝enie kryzysowych
skutków, odczuwanych zw∏aszcza przez polskà wieÊ
i Êrodowiska ma∏omiasteczkowe. W latach 1925 - 1929
liczba spó∏dzielni oszcz´dnoÊciowych wzros∏a z 3274 do
5666.

Lata 1930 - 1939 by∏y etapem niszczenia spó∏dzielni
pod wp∏ywem kryzysu i powolnego ich odnawiania
w czasie o˝ywienia gospodarczego, z jednoczesnym jed-
nak uzale˝nieniem spó∏dzielczoÊci od pomocy finanso-
wej i polityki paƒstwa. TrudnoÊci finansowe spó∏dzielni
sprawia∏y bowiem, ˝e musia∏y si´ one zad∏u˝yç w ban-
kach paƒstwowych. W 1933 r. zad∏u˝enie spó∏dzielczo-
Êci kredytowej wynios∏o 171 mln z∏. Zmniejszy∏o si´ za-
ufanie spo∏eczeƒstwa do spó∏dzielczego systemu kredy-
towego.

W 1934 r. powsta∏ Zwiàzek Spó∏dzielni Rolniczych
i Zarobkowo-Gospodarczych RP. By∏a to jednak reorgani-
zacja przeprowadzona odgórnie, który m.in. ograniczy∏a
dotychczasowà wolnoÊç zak∏adania spó∏dzielni i ich
zwiàzków, zlikwidowa∏a regionalne zwiàzki rewizyjne
oraz podporzàdkowa∏a spó∏dzielczoÊç kredytowà rewizji
nowo powsta∏ego Zwiàzku. 

Mimo pewnej poprawy sytuacji ekono-
micznej spó∏dzielni w II po∏owie lat trzy-
dziestych, nie zdà˝y∏y one odzyskaç przed

wybuchem II wojny Êwiatowej swej 
mocnej pozycji sprzed wielkiego kryzysu.

Wielkim sukcesem omawianego okresu
jest z ca∏à pewnoÊcià dokonanie dzie∏a
konsolidacji ruchu spó∏dzielczego z za-
chowaniem odr´bnoÊci regionalnych.

Rodzaje Spó∏dzielni w 1921 roku
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W Polsce niepodległej
Trudne lata po I wojnie Êwiatowej wymaga∏y ogrom-

nego wysi∏ku ca∏ego spo∏eczeƒstwa w odbudowie kraju
i procesie scalania poszczególnych dzielnic. W procesach
tych uczestniczy∏a równie˝ spó∏dzielczoÊç bankowa, któ-
rej znaczne zasoby materialne, z trudem gromadzonej
w okresie niewoli, w czasie I wojny Êwiatowej i wojny
polsko-bolszewickiej, zosta∏y powa˝nie nadszarpni´te. 

W wyniku dzia∏aƒ wojennych wiele spó∏-
dzielni zaprzesta∏o dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, a wi´kszoÊç jà ograniczy∏a. Szczegól-
nie ucierpia∏y placówki Królestwa i Gali-
cji, na obszarach przez które przechodzi∏
front. W korzystniejszej sytuacji znalaz∏y
si´ spó∏dzielnie by∏ego zaboru pruskiego

i zachodniej Galicji.

Jednà z podstawowych kwestii dla spó∏dzielczoÊci pol-
skiej tego okresu by∏o stworzenie jednolitych podstaw
prawnych dzia∏ania w wolnej Polsce. 

Ogromne rozbicie organizacyjne ujednolici∏a pod
wzgl´dem form i zasad dzia∏ania ustawa o spó∏dziel-
niach z 1920 r. Ustawa ta, nowelizowana w 1922, 1923
i 1934 r. przez ca∏y okres niepodleg∏oÊci okreÊla∏a prawne
podstawy dzia∏ania polskiej spó∏dzielczoÊci. W miejsce

stosowanych dotàd ró˝nych okreÊleƒ, jak spó∏ka, stowa-
rzyszenie, wprowadzony zosta∏ jednolity termin - spó∏-
dzielnia. Zarzàdzanie nià oddano w r´ce kolegialnych
w∏adz spó∏dzielczych. 

Przygotowania do konsolidacji polskiego
ruchu spó∏dzielczoÊci rolniczej trwa∏y

od 1918 roku. Inicjatywa wysz∏a z Ma∏o-
polski, a jej g∏ównym propagatorem by∏

dr Franciszek Stefczyk.

W procesie scalania ruchu spó∏dzielczego powsta∏y
poczàtkowo dwa zwiàzki: wielkopolsko-pomorska Unia,
ma∏opolskie „Zjednoczenie“ (1924). W ramach tego ostat-
niego rozwija∏y si´ bardzo popularne kasy Stefczyka, któ-
rych wiele powsta∏o w województwach centralnych
i wschodnich. W „Zjednoczeniu“ zgrupowane by∏y g∏ów-
nie spó∏dzielnie oparte na zasadach Raiffeisena, w „Unii“
znalaz∏y si´ spó∏dzielnie dzia∏ajàce wed∏ug zasad Schul-
zego. Centralà finansowà „Zjednoczenia“ by∏a Centralna
Kasa Spó∏ek Rolniczych w Warszawie, zaÊ „Unii“ - Bank
Spó∏ek Zarobkowych w Poznaniu. W koƒcu 1924 r. do
„Zjednoczenia“ nale˝a∏o 1885 spó∏dzielni kredytowych
(227 tys. cz∏onków), do „Unii“ 527 spó∏dzielni (158 tys.
cz∏onków).

Lata 1918 - 1929 to okres dwóch 
kolejnych inflacji i kilku lat 
niez∏ej koniunktury, kiedy 

spó∏dzielczoÊç stanowi∏a wa˝ne 

W∏adys∏aw Grabski
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ETAPY ROZWOJU SPÓ¸DZIELCZOÂCI W POWOJENNEJ POLSCE

Rozwój spó∏dzielczoÊci w powojennej Polsce podzieliç mo˝na na kilka etapów, które 
zarysowa∏y si´ wskutek zmian w ustawodawstwie w dziedzinie bankowoÊci. Dlatego te˝

analizujàc histori´ ruchu spó∏dzielczego po 1945 r. wskazaç nale˝y nast´pujàce daty:  

•  25 paêdziernika 1948 r. - wydanie dekretów o reformie bankowej,

•  13 kwietnia 1956 r. - Zarzàdzenie Ministra Finansów 

w sprawie ustalenia wzorcowego statutu dla kas spó∏dzielczych,

•  12 czerwca 1975 r. - ustawa Prawo Bankowe,

•  20 stycznia 1990 r. - ustawa o zmianach w organizacji 

i dzia∏alnoÊci spó∏dzielczoÊci.

Polska powojenna
Poczàtki dzia∏alnoÊci
kredytowej w pierw-

szych latach powojen-
nych napotka∏y zasadni-

czà barier´ w postaci
braku Êrodków w∏a-

snych. Na zniszczonych
ziemiach Polski panowa∏a
bieda. Cz∏onkowie spó∏-
dzielni nie dysponowali
Êrodkami pozwalajàcymi

na wp∏aty do banku. 

JednoczeÊnie wyst´powa∏o ogrom-
ne zapotrzebowanie na pieniàdz.
Brak Êrodków obrotowych, warunku-
jàcych rozpocz´cie dzia∏alnoÊci kre-
dytowej sprawia∏, i˝ instytucje kredy-
towe nie spe∏nia∏y funkcji w owym
okresie najbardziej po˝àdanej: udzie-
lenia pomocy finansowej odbudowy-
wujàcej si´ gospodarce kraju. 

WyjÊciem z patowej sytuacji dla

wielu banków sta∏o si´ zaciàgni´cie
kredytu bankowego bàdê w regio-
nalnych kasach spó∏ek rolniczych,
bàdê w pe∏niàcym od 1953 r. funkcje
centrali finansowej - Banku Rolnym. 

Wskazaç nale˝y, i˝ nie tylko brak
Êrodków w∏asnych banków stano-
wi∏ jedynà bolàczk´ tego okresu.
Specyfika realiów pierwszych latach
po wojnie przejawia∏a si´ tak˝e
w masowych ruchach ludnoÊci.
Przybywajàcy z innych cz´Êci kraju
osadnicy, poszukujàc dla siebie
miejsca, niejednokrotnie kilka razy
osiedlali si´, obejmowali gospodar-
stwa, na rozruch których zaciàgali
kredyty, a nast´pnie przenosili si´
na inne tereny, pozostawiajàc po so-
bie zapisanà nieruchomoÊç. Tak
wi´c kredytowanie dzia∏alnoÊci nie-
ustabilizowanych osadników i repa-
triantów stwarza∏o dla banków
ogromne ryzyko. Warunki w jakich
znajdowa∏ si´ wówczas kraj nakazy-
wa∏y ryzyko to podejmowaç.
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Spółdzielczość 
w okresie II wojny

światowej
Okres II wojny Êwiatowej by∏ dla

spó∏dzielczoÊcipolskiej trudnym egzami-
nem patriotyzmu i sprawnoÊci organiza-
cyjnej, niezb´dnej z jednej strony do
prowadzenia dzia∏alnoÊci „oficjalnej“,
jawnej, a z drugiej strony do dzia∏alno-
Êci tajnej, polegajàcej na wspieraniu ru-
chu oporu. I w∏aÊnie p∏aszczyzna kon-
spiracyjna wykaza∏a wysokie wartoÊci
moralne spó∏dzielców, którzy udzielali
pomocy ró˝nym formacjom ruchu oporu
w zaopatrzeniu w ˝ywnoÊç, Êrodki fi-
nansowe i Êrodki transportu, wspoma-
gali uwi´zionych, przesiedlonych i Êci-
ganych przez w∏adze okupacyjne. Sytu-
acja ta dotyczy∏a spó∏dzielni znajdujà-
cych si´ w Generalnej Guberni. Stan´∏y
one przed niezwykle trudnym wybo-
rem, likwidacja czy prowadzenie dzia∏al-
noÊci, wykorzystywanej w jakimÊ stop-
niu przez okupanta. Decyzj´ o podj´ciu
pracy u∏atwi∏o postanowienie Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku Spó∏dzielni Rolni-
czych i Zarobkowo Gospodarczych, og∏o-
szone w paêdzierniku 1939 roku. W jed-
nym z jego punktów czytamy: 

„Poczynaniom okupanta w kraju
nale˝y przeciwstawiç opór

wszystkimi Êrodkami obrony 

fizycznych i duchowych si∏
narodu polskiego, umniej-
szania si∏ i zasobów posia-

danych przez okupanta
oraz przygotowania spo∏e-
czeƒstwa do nowego uk∏a-
du jego ˝ycia zbiorowego
po wyzwoleniu. Spó∏dziel-
nie powinny przychodziç
z odpowiednià pomocà

polskim instytucjom opie-
ki spo∏ecznej, jak równie˝
polskim organizacjom ist-
niejàcym w ukryciu przed
okupantem, w tym rów-
nie˝ organizacjom walki

zbrojnej [...]“. 

Na terenach zaj´tych przez
drugiego agresora - Zwiàzek
Radziecki, spó∏dzielnie zosta∏y zlikwido-
wane jako samodzielne jednostki i zo-
sta∏y w∏àczone do systemu Centrosoju-
za. Podobny los spotka∏ spó∏dzielnie
znajdujàce si´ na terenach przy∏àczo-
nych do Rzeszy, ich majàtek zosta∏ za-
grabiony przez przedsi´biorstwa nie-
mieckie.
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nie by∏o miejsca na instytucje samorzàdne,
samodzielne i kreatywne. Spó∏dzielnie 

kredytowe zosta∏y w∏àczone do aparatu
paƒstwowego i o ich rozwoju stanowi∏a 

odgórna polityka paƒstwa. 

Z uwagi na skal´ popularnoÊci i znaczenia spó∏dziel-
czoÊci, instytucje te nie by∏y wolne od nacisków politycz-
nych, a do ich szeregów wprowadzano ludzi dobranych
klasowo i powiàzanych z partiami rzàdzàcymi.

W miejsce dotychczasowej jednolitej struktury  spó∏-
dzielni oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowych wprowadzono
trojakiego rodzaju, odr´bne instytucje:

1. gminne kasy spó∏dzielcze dzia∏ajàce na wsiach,

2. miejskie spó∏dzielnie kredytowe,

3. pracownicze kasy spó∏dzielcze.

SpoÊród nich prób´ czasu wytrzyma∏y jedynie gminne
kasy spó∏dzielcze. 

W porównaniu z rolniczymi spó∏dzielniami po˝yczko-
wo-oszcz´dnoÊciowymi, gminne kasy spó∏dzielcze, funk-
cje instytucji kredytowej sprawowa∏y w ograniczo-
nym charakterze. Pozbawione prawa przyjmowania

na w∏asny rachunek wk∏adów oszcz´dnoÊciowych, (lecz
jedynie na poczet PKO BP), w istocie rzeczy ograniczy∏y
swà rol´ do udzielania pomocy ma∏o- i Êredniorolnym
ch∏opom. Dlatego te˝ w zestawieniu z SOP liczba GKS-ów
zmala∏a.

Ponownie dzia∏alnoÊç rozliczeniowà GKS mog∏y prowa-
dziç od 1950 r. Ostatecznie przej´∏y tak˝e obs∏ug´ kredy-
towà indywidualnych rolników i obs∏ug´ finansowà wsi. 

W omawianym okresie rol´ centrali finansowej, orga-
nizacyjnej , jak równie˝ funkcje komórki rewizyjnej pe∏-
ni∏ w stosunku do GKS-ów Bank Rolny, a od 1953 roku -
Narodowy Bank Polski.
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Liczba spó∏dzielni Liczba cz∏onków w tys.

Spółdzielnie kredytowe
w latach 1948 - 1956

Ju˝ w manifeÊcie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Na-
rodowego (z 22 lipca 1944 r.) znalaz∏o si´ stwierdzenie, i˝
„paƒstwo popieraç b´dzie szeroki rozwój spó∏dzielni“, co
zwiastowaç mia∏o reaktywowanie przedwojennych spó∏-
dzielni, tworzenie nowych i nadanie im szczególnego
znaczenia w procesie odbudowy kraju. 

Mocà dekretów z 25 paêdziernika 1948 roku o:

1. zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsi´biorstw
bankowych,

2. zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu
d∏ugoterminowego, 

3. reformie bankowej,                                 

rozwój ten zosta∏ zahamowany. 

Wówczas wprowadzono te˝ zasady:

1. spó∏dzielnie w ca∏ym kraju tworzone zostajà wed∏ug tego
samego, jednego, nadanego odgórnie schematu,

2. wszystkie - niezale˝nie od miejscowych warunków i po-
trzeb - majà jednolity zakres dzia∏ania,

3. dzia∏alnoÊç spó∏dzielni wytyczajà szczegó∏owe instrukcje
ministra finansów lub banków paƒstwowych, które ogra-
niczy∏y dotychczasowà samodzielnoÊç i samorzàdnoÊç
spó∏dzielni. 

W omawianym okresie pierwotnie funkcje lustracyjne
dla spó∏dzielni pe∏ni∏ Zwiàzek Rewizyjny RP, a funkcje
central finansowych spe∏nia∏y:

- Paƒstwowy Bank Rolny,

- Centralna Kasa Spó∏ek Rolniczych dla spó∏dzielni oszcz´d-
noÊciowo-po˝yczkowych na wsi, a tak˝e:  

- Bank Zwiàzku Spó∏ek Zarobkowych, 

- Bank Spó∏dzielczy  „Spo∏em“ dla spó∏dzielni miejskich.

W 1946 r. funkcje centrali finansowej dla spó∏dzielni
wiejskich przejà∏ Bank Gospodarstwa Spó∏dzielczego. Struk-
tura spó∏dzielni oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowych w powy˝-
szym kszta∏cie przetrwa∏a do reformy bankowej z 1948 r. 

Omawiane lata przynios∏y upadek spó∏dzielczoÊci da-
tujàcy si´ od 1947 r. Wybory w roku 1947 przeprowadzo-
ne pod silnà presjà aparatu propagandowego PPR i przy
ró˝nego rodzaju naciskach w∏adz wzbudza∏y w ówcze-
snym spo∏eczeƒstwie (w opinii wielu dzisiejszych histo-
ryków tak˝e) wiele podejrzeƒ, ˝e zosta∏y sfa∏szowane.
Sta∏o si´. Program rozwoju gospodarki narodowej, og∏o-
szony przez nowy rzàd, daleki by∏ od zasady równorz´d-
nego traktowania wszystkich sektorów. Zak∏ada∏ bo-
wiem kierowniczà rol´ paƒstwa, realizowanà poprzez
podporzàdkowanie oÊrodkowi planowania gospodarcze-
go nast´pujàcych sektorów:  prywatnego, spó∏dzielczego
i samorzàdowego. Takie rozwiàzania oznacza∏y kres sa-
modzielnoÊci spó∏dzielni wszelkich typów. 

Polski ruch spó∏dzielczy podzieli∏ los
wszelkich innych instytucji z ˝ycia 

publicznego. W paƒstwie scentralizowanym,
jakim sta∏a si´ powojenna Polska, 

Rada Nadzorcza Banku Spó∏dzielczego w Ozorkowie (1947 r.)

SPÓ¸DZIELNIE OSZCZ¢DNOÂCIOWO-PO˚YCZKOWE

Liczba spó∏dzielniLiczba cz∏onków w tys.

GMINNE KASY SPÓ¸DZIELCZE

ROZWÓJ SPÓ¸DZIELNI KREDYTOWYCH W LATACH 1945 - 1956
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- gromadzenie oszcz´dnoÊci pieni´˝nych ludnoÊci,

- udzielanie po˝yczek i obs∏uga finansowa ludnoÊci
zamieszka∏ej w zasi´gu terytorialnym spó∏dzielni.

Odzyskanie samodzielnoÊci przez spó∏dzielnie,
chocia˝ niepe∏ne (nadal centralà finansowà by∏
bank paƒstwowy, dzia∏alnoÊç kredytowa prowa-
dzona by∏a w ramach planu kredytowego, a za
zwrot wk∏adów odpowiada∏ Skarb Paƒstwa), za-
owocowa∏o wzrostem liczby spó∏dzielni.

Spó∏dzielnie oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowe 
w latach 1956 -1975

Lata siedemdziesiàte przynios∏y wyraêny
kryzys strukturalnych rozwiàzaƒ ustroju
socjalistycznego. Podzia∏ administracyjny
kraju, wprowadzony 1 czerwca 1975 r.,
likwidujàcy powiaty i zwi´kszajàcy liczb´
województw do 49 by∏ przejawem nasila-
jàcych si´ tendencji centralizacji zarzàdza-

nia gospodarkà i paƒstwem. 

Reforma wywo∏a∏a potrzeb´ przeobra˝eƒ wielu insty-
tucji w kraju, w tym tak˝e spó∏dzielczoÊci oszcz´dnoÊcio-
wo-po˝yczkowej.

Reforma bankowa rozpocz´∏a si´ z chwilà wprowadze-
nia w ˝ycie ustawy Prawo bankowe z 12 czerwca 1975 r.
Wymieniona ustawa okreÊla∏a istniejàce w Polsce rodzaje
banków, zakres ich dzia∏alnoÊci oraz organizacj´. 

Z punktu widzenia sektora banków spó∏dzielczych
najwa˝niejszymi postanowieniami tej ustawy by∏y:

- z po∏àczenia Banku Rolnego, spe∏niajàcego dotàd funkcje
centrali finansowej dla SOP oraz Centralnego Zwiàzku SOP

- centrali organizacyjnej i rewizyjnej powsta∏ paƒstwowo-
spó∏dzielczy (54 % udzia∏ów posiada∏ Skarb Paƒstwa,
a SOP pozosta∏e 46 %) Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej
(BG˚), przejmujàc wszystkie ich funkcje,

- spó∏dzielnie oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowe zosta∏y zobligo-
wa ne do u˝ywania nazwy „bank spó∏dzielczy“ i zrzesze-
nia si´ w BG˚,

- banki spó∏dzielcze nadal stanowi∏y odr´bne jednostki po-
siadajàce osobowoÊç prawnà, samorzàdny i samodzielny
charakter, 

- wycofanie uprawnieƒ decyzyjnych z zarzàdów na rzecz
dyrektorów banków spó∏dzielczych (co stanowi∏o pewne
ograniczenie zasad spó∏dzielczych),

- rozszerzenie zakresu us∏ug poprzez umo˝liwienie kredyto-
wania gospodarki nieuspo∏ecznionej,

- obs∏ug´ osób prawnych spe∏nia∏ BG˚, osób fizycznych -
banki spó∏dzielcze.

Banki spó∏dzielcze by∏y najni˝szym ogniwem polskie-
go systemu bankowego, którego trzon stanowi∏y nadal
banki paƒstwowe. 

Spółdzielczość kredytowa
w latach 1975 - 1989
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Spółdzielczość kredytowa
w latach 1956 - 1975

Dla polskiej spó∏dzielczoÊci kredytowej
prze∏omowy okaza∏ si´ rok 1956, w któ-

rym ukaza∏a si´ uchwa∏a Prezydium rzàdu,
rekonstruujàca ca∏y system spó∏dzielczy.
Uchwa∏a zawiera∏a wzorcowy statut dla
spó∏dzielni kredytowych. Idea nowych

uregulowaƒ sprowadza∏a si´ do przywró-
cenia ruchowi spó∏dzielczemu dawnej

samodzielnoÊci i samorzàdnoÊci. 

Realizacj´ tego za∏o˝enia zapewniç mia∏y nast´pujàce 
rozwiàzania:

- rozszerzono zakres uprawnieƒ organów samorzàdowych
i rozszerzono wp∏yw cz∏onków na ich dzia∏alnoÊç,

- spó∏dzielnie uzyska∏y prawo do gromadzenia wk∏adów
oszcz´dnoÊciowych na w∏asny rachunek, udzielania po˝y-
czek ze Êrodków w∏asnych w nielimitowanym rozmiarze, 

- dowolnoÊç w przyjmowaniu cz∏onków spoÊród osób zwià-
zanych z rolnictwem,

- centralnym organem samorzàdowym kas spó∏dzielczych
ustanowiono Naczelnà Rad´ Spó∏dzielczà,

- NBP utrzyma∏ pozycj´ centrali organizacyjnej, finansowej
i rewizyjnej.

W 1957 r. zosta∏a przywrócona dawna nazwa - „spó∏dziel-
nia oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowa“. W tym te˝ roku wpro-
wadzono podzia∏ na:

1. rolnicze SOP, trudniàce si´ obs∏ugà finansowà
zarówno rolników indywidualnych, jak i rolni-
czych spó∏dzielni produkcyjnych,

2. miejskie SOP,

Dodano spó∏dzielniom nowe uprawnienia do prowadze-
nia samodzielnej dzia∏alnoÊci kredytowej poprzez umo˝li-
wienie im wydawania w∏asnych ksià˝eczek oszcz´dnoÊcio-
wych i przyjmowania wk∏adów na w∏asny rachunek.

W omawianym okresie nastàpi∏a konsoli-
dacja ruchu spó∏dzielczego. Utworzony
w 1957 r. Zwiàzek Spó∏dzielni Oszcz´d-

noÊciowo-Po˝yczkowych w Warszawie sta-
nowi∏ central´ organizacyjno-rewizyjnà.
Natomiast funkcje centrali finansowej

w stosunku do SOP spe∏nia∏ nadal bank
paƒstwowy - NBP, a nast´pnie - do  1975

roku - Bank Rolny.

Krok w uzyskaniu wi´kszej samodzielnoÊci stanowi∏a
ustawa o spó∏dzielniach i zwiàzkach z 1961 r. umo˝liwiajà-
ca spó∏dzielniom przekszta∏canie statutu stosownie do w∏a-
snych potrzeb w drodze walnego zgromadzenia. Ustawa
dawa∏a tak˝e prawo wyboru nazwy instytucji pomi´dzy:

- kasà spó∏dzielczà,

- bankiem spó∏dzielczym,

- spó∏dzielnià oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowà. 

Kolejnym aktem prawodawczym kszta∏tujàcym spó∏-
dzielczoÊç by∏o Prawo bankowe z 1969 r. W akcie tym zo-
sta∏ okreÊlony zakres dzia∏alnoÊci SOP:
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kami za∏o˝ycielami by∏o 130 BS-ów. Poczàtkowo w pla-
nach KZBS by∏o powo∏anie na bazie oddolnych inicjatyw
6 banków regionalnych. 

Jako pierwsze powsta∏y:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu (GBW
S.A.) - dzia∏alnoÊç operacyjnà rozpoczà∏ w czerwcu 1991 r.,

- Gospodarczy Bank Po∏udniowo-Zachodni S.A. we Wroc∏a-
wiu (GBPZ S.A.) - dzia∏alnoÊç operacyjnà rozpoczà∏ w lipcu
1992 r.

Do sieci banków regionalnych grupy KZBS przy∏àczy∏
si´ tak˝e w 1992 r. Bank Unii Gospodarczej S.A. w War-
szawie (BUG S.A.).

Banki regionalne dzia∏a∏y w formie spó∏ek akcyjnych
z zachowaniem regu∏ spó∏dzielczych, w tym podstawo-
wej zasady obowiàzujàcej na walnym zgromadzeniu: je-
den akcjonariusz - jeden g∏os.

Prezes NBP zobowiàza∏ wszystkie banki spó∏dzielcze
do podj´cia decyzji do 31 XII 1992 r. w jakiej strukturze
b´dà dzia∏aç. SpoÊród 1664 jednostek do koƒca roku
zrzeszy∏y si´ 1652 [BG˚ - 1271, KZBS - 381, (w tym: GBW -
108, BUG -81, GBPZ - 192)]. Do 1995 r. BG˚ zrzesza∏ BS-
y ze wszystkich województw, GBPZ z 21 województw,
BUG z 16 województw, a GBW z 14 województw.

Kolejnym krokiem na drodze reform 
organizacyjnych spó∏dzielczego sektora

bankowego w Polsce by∏o wydanie ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o restruktury-

zacji banków spó∏dzielczych i BG˚. 

W wyniku realizacji ustawy dosz∏o do 
od dawna oczekiwanego przekszta∏cenia
paƒstwowo-spó∏dzielczego BG˚ w spó∏k´
akcyjnà o kapitale mieszanym o nazwie
BG˚ S.A. (66% akcji posiada∏ Skarb

Paƒstwa, a pozosta∏e 34% 
- banki spó∏dzielcze).

W za∏o˝eniu wspomnianej ustawy akcje stanowià-
ce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa powinny byç zbyte zrze-
szonym w BG˚ S.A. bankom regionalnym do koƒca
1999 r.

Z pewnym opóênieniem w stosunku do postano-
wieƒ ustawy rozpoczà∏ si´ proces tworzenia trójszcze-
blowej struktury spó∏dzielczoÊci bankowej w Polsce.

Siedziby banków regionalnych wyznaczono w: Byd-
goszczy, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Po-
znaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wroc∏awiu. Granice
poszczególnych regionów wyznaczy∏ Prezes NBP
z porozumieniem z Ministrem Finansów decyzj´
z dnia 23 XII 1994 r.

Do budowanej struktury z KZBS przy∏àczy∏ si´ jedy-
nie Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu na
poczàtku 1995 r. Pozosta∏e dwa banki regionalne: BUG
S.A. i GBPZ S.A. pozosta∏y poza zamierzonà w ustawie
strukturà. 

Dwie pierwsze licencje na utworzenie banków re-
gionalnych Prezes NBP wyda∏ dopiero 14 VI 1995 r.
Otrzyma∏y je: 

- Warmiƒsko - Mazurski Bank Regionalny S.A. w Olsztynie, 

- Lubelski Bank Regionalny S.A. w Lublinie.

W 1996 r. BS-y zrzeszone by∏y ju˝ w siedmiu struktu-
rach. SpoÊród banków nale˝àcych do Krajowej Grupy
Banków Spó∏dzielczych, 518 znajdowa∏o si´ w BG˚, 199
w LBR, 153 w GBW, 137 w W-MBR, 111 w P-KBR. Poza
grupà dzia∏a∏y 173 banki w GBPZ i 102 banki w BUG. 

Prze∏omowym dla spó∏dzielczoÊci 
bankowej w Polsce mia∏ si´ okazaç rok
1998. Zapowiada∏a to decyzja wydana

w styczniu tego roku przez Komisj´ 
Nadzoru Bankowego, która wyznaczy∏a
dzieƒ 1 stycznia 1998 r. jako optymalny

do oceny spe∏nienia przez banki spó∏dziel-
cze wymogów dotyczàcych wielkoÊci 
funduszy w∏asnych. Oznacza∏o to, ˝e 

banki powinny przed 1 stycznia 1999 roku
posiadaç fundusze w∏asne w wysokoÊci

300 tys. ECU, równej 1 165 800 z∏ 
(przy kursie ECU = 3,886 z∏). 

Banki Spó∏dzielcze w ogromnej wi´kszoÊci stan´∏y
przed trudnym wyzwaniem: co nale˝y w tak krótkim
czasie uczyniç?
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Dla spó∏dzielczoÊci bankowej, wyros∏ej
z potrzeb i warunków gospodarki rynko-
wej, skoƒczy∏ si´ okres dla niej obcy, cza-
sami wrogi, kiedy - mniej lub bardziej -

niszczona, ograniczana by∏a jej to˝samoÊç.

Niezb´dne podstawy prawne dla konstrukcji nowo-
czesnego systemu bankowego, w tym sektora spó∏dziel-
czego, da∏y ustawy z 31 stycznia 1989 r.: Prawo bankowe
i o NBP.

G∏ównym zadaniem restrukturyzacji mia∏o si´ staç
ukszta∏towanie nowoczesnych struktur nadbudowy
w celu stworzenia jednolitego, bezpiecznego, zdolnego
do konkurencji sektora bankowego o sprawnym przep∏y-
wie pieniàdza i silnym kapitale. 

Sposób wprowadzenia nowego systemu oburzy∏ wie-
lu spó∏dzielców. Zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 20 stycznia 1990 r. uleg∏y likwidacji wszystkie
zwiàzki spó∏dzielcze. BG˚ (bank paƒstwowo-spó∏dziel-
czy) przesta∏ spe∏niaç w stosunku do banków spó∏dziel-
czych funkcj´ centralnego zwiàzku spó∏dzielczego i ˝ad-
na inna organizacja tych funkcji nie przej´∏a. BG˚ pozo-
sta∏ nadal centralà finansowà, zrzeszenie si´ w nim
BS-ów przesta∏o jednak byç obligatoryjne. SpoÊród zrze-
szonych wczeÊniej z BG˚ 1662 banków spó∏dzielczych
wspó∏prac´ na nowych zasadach, zawieranej dobrowol-
nie umowy cywilno-prawnej, podj´∏o 1577 banków (pra-
wie 95%). 

Nie wszystkie banki by∏y zadowolone z dotychczaso-
wej wspó∏pracy z BG˚. Z inicjatywy dzia∏aczy spó∏dziel-
czoÊci bankowej z Wielkopolski w marcu 1991 powsta∏
Krajowy Zwiàzek Banków Spó∏dzielczych (KZBS). Cz∏on-

Liczba spó∏dzielni

Liczba cz∏onków w tys.

Spółdzielczość
kredytowa 

po roku 1989

Nast´pne regulacje prawne okreÊlajàce 
zasady dzia∏ania banków spó∏dzielczych

i BG˚, wzajemnych mi´dzy nimi stosunków,
wprowadzono w ˝ycie w 1982 r. na mocy
ustaw Prawo bankowe (26 luty) i Prawo

spó∏dzielcze (16 wrzeÊnia). 

Zapewni∏y one BG˚ i bankom spó∏dzielczym pe∏nà au-
tonomi´ poprzez stworzenie warunków dla samodziel-
noÊci, samorzàdnoÊci i zasad demokratycznego dzia∏a-
nia. Wyst´powa∏y jednak powa˝ne od tych zasad odst´p-
stwa, jak choçby sposób mianowania prezesa zarzàdu
BG˚, którego powo∏ywa∏ i odwo∏ywa∏ Prezes Rady Mini-
strów. BS-y musia∏y tak˝e stosowaç z góry ustalone
sztywne stopy procentowe od kredytów i depozytów,
ustalaç p∏ace na podstawie narzuconych taryfikatorów.
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zycj´ w strukturze pasywów BS-ów nadal zajmowa∏y de-
pozyty osób prywatnych (3,99 mld z∏), o tyle w przypad-
ku depozytów jednostek bud˝etowych zanotowano real-
ny spadek o 4,2 %. Wiernymi klientami BS-ów nadal po-
zostali rolnicy. Kredyty rolnicze stanowi∏y a˝ 47,6 % port-
fela kredytowego.

Wed∏ug danych Narodowego Banku 
Polskiego w koƒcu 1997 r. dzia∏a∏o 1295

banków spó∏dzielczych (w 1996 r. -
1394). SpoÊród 99, których uby∏o, 78

po∏àczy∏o si´ z innymi BS-ami, 13 zosta∏o
sprzedanych bankom komercyjnym, 

2 innym bankom spó∏dzielczym, 
pozosta∏e szeÊç upad∏o.

Wszystkie banki, z wyjàtkiem jednego - Spó∏dzielcze-
go Banku Rozwoju Samopomoc Ch∏opska w Warszawie,
zrzeszone by∏y w 9 strukturach. Krajowe Zrzeszenie Ban-
ków Spó∏dzielczych, obejmujàce BG˚ i szeÊç dzia∏ajàcych
ju˝ banków regionalnych, skupia∏o 1042 BS-y, GBPZ we
Wroc∏awiu i BUG w Warszawie gromadzi∏y 252 banki
spó∏dzielcze. 

Kondycja banków spó∏dzielczych na tle ca∏ego sektora
bankowego rysowa∏a si´ nie najgorzej. W ca∏ym sektorze
bankowym wed∏ug NBP wzrost zysku brutto wyniós∏
5,2%, co realnie oznacza∏o spadek o 7,1%, podczas gdy
w sektorze spó∏dzielczym realny wzrost wyniós∏ 17,3%. 

Wzrost wyniku finansowego netto nie by∏ ju˝ tak im-
ponujàcy, ale i tak w sektorze banków spó∏dzielczych re-
alnie wyniós∏ 8,1%, w ca∏ym sektorze bankowym zanoto-
wano realny spadek o 9,2%.

Zmniejszy∏ si´ niestety udzia∏ banków spó∏dzielczych
w aktywach sektora bankowego w Polsce, do 4,5%. Ten-
dencja zni˝kowa utrzymuje si´ ju˝ od kilku lat. Aktywa BS-
ów zwi´kszy∏y si´ w 1997 r. o 23,6%, podczas gdy w ca∏ym
systemie bankowym wzros∏y o 27,6%. Szybciej ni˝ w pozo-
sta∏ych bankach zwi´ksza∏y si´ za to fundusze w∏asne w BS
ich wzrost wyniós∏ 31,2%, w ca∏ym systemie - 28,5%.

Od 1991 r. fundusze w∏asne banków
spó∏dzielczych wzros∏y prawie 6-krotnie.
Dzi´ki temu znacznie poprawi∏ si´ wspó∏-
czynnik wyp∏acalnoÊci, z 2,2% na koniec
1994 r. do Êrednio 11% na koniec 1997. 

Ogólnie rzecz bioràc mo˝na stwierdziç, ˝e w 1997 ro-
ku sytuacja banków spó∏dzielczych by∏a najlepsza od
koƒca lat osiemdziesiàtych, ale w roku tym pojawi∏y si´
powa˝ne zagro˝enia. Jednym z nich by∏o znaczne ograni-
czenie podstawowego êród∏a przychodów, jakim dla wie-
lu BS-ów sta∏o si´ udzielanie rolnikom preferencyjnych
kredytów, do których oprocentowania dop∏aca∏a Agencja
Restrukturyzacja i Modernizacja Rolnictwa. Innym istot-
nym problemem by∏ brak kapita∏ów. Generowanie fundu-
szy wy∏àcznie z wypracowanego zysku okaza∏o si´ nie-
wystarczajàce.

Rok 1998 mia∏ si´ okazaç najbardziej prze∏omowy, jeÊli
chodzi o konsolidacj´ banków spó∏dzielczych. I pewnie
sta∏oby si´ tak, gdyby nie decyzja Komisji Nadzoru Ban-
kowego o od∏o˝eniu terminu osiàgni´cia przez BS-y mini-
malnego poziomu funduszy w∏asnych w wysokoÊci 300
tys. euro do     1 stycznia 2000 roku. Poczàtkowo zak∏ada-
no, ˝e b´dzie to 1 stycznia 1999 roku. Ustalenie tego ter-
minu  okaza∏o si´ ca∏kowicie nierealne.  Jak wskazywa∏y
szacunki NBP na koniec 1998 r. warunku tego nie spe∏-
nia∏o a˝ 81,3 % (967) banków spó∏dzielczych.

Na poczàtku 2000 roku dzia∏alnoÊç 
prowadzi∏o 781 banków spó∏dzielczych,

czyli o 408 mniej ni˝ w roku 1998. 
Z wyjàtkiem jednego - Spó∏dzielczego

Banku Rozwoju Samopomoc Ch∏opska -
zrzeszone by∏y w 11 bankach 
regionalnych i zrzeszajàcych.

W wyniku konsolidacji banków spó∏dzielczych, prawie
po∏owa z nich (356) mia∏a na koniec 1999 r. fundusze
w∏asne przekraczajàce 300 tys. euro, czyli wymagane
przez nadzór bankowy minimum. Z tej liczby 190 spe∏-
nia∏o kolejny próg, czyli posiada∏o fundusze przekracza-
jàce 500 tys. euro, a 42 mia∏y kapita∏y przekraczajàce 1
mln euro, czyli minimum kapita∏owe wymagane w kra-
jach Unii Europejskiej. 

Rzàdowe projekty przewidywa∏y, ˝e 
poziom 500 tys. euro banki spó∏dzielcze
b´dà musia∏y osiàgnàç do koƒca 2003 r., 

a 1 mln euro do koƒca 2006 r., 
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Minione lata, poczàwszy od 1994 r., 
by∏y dla banków spó∏dzielczych okresem

wzmo˝onej konsolidacji. ¸àczenie si´ 
BS-ów wymusza∏a poczàtkowo wy∏àcznie
du˝a konkurencja na rynku bankowym

(∏atwiej by∏o zabiegaç o klientów 
w ramach du˝ych grup bankowych), 

póêniej decyzja Komisji Nadzoru 
Bankowego (wymóg posiadania funduszy

w∏asnych w wysokoÊci co najmniej 
300 tys. EURO).

Jak twierdzi specjalista do spraw konsolidacji BS-ów
Stanis∏aw Tabor z Polskiego Instytutu BankowoÊci o suk-
cesie lub pora˝ce fuzji decyduje „prawo 90 dni“. To
w pierwszych trzech miesiàcach po zawarciu transakcji
istniejà najlepsze warunki do wprowadzenia radykal-
nych, potrzebnych choç cz´sto niepopularnych zmian,
które sprawiajà, ˝e nowa firma odniesie pe∏ny sukces.
Fuzje sta∏y si´ dla wielu banków jedynym, choç cz´sto
bolesnym i trudnym rozwiàzaniem, obronà przed upa-
d∏oÊcià. 

Do koƒca 1996 r., w którym zanotowano znaczne o˝y-
wienie procesów ∏àczeniowych (o 44,2 % wi´cej przy∏à-
czeƒ ni˝ w latach 1994-1995), zdecydowanie przodowa∏y
w tym wzgl´dzie trzy banki zrzeszajàce. Ponad po∏owa
fuzji odby∏a si´ w ramach GBW, BUG i GBPZ, które istnia-
∏y jeszcze przed ustawà o restrukturyzacji BS-ów i BG˚

z czerwca 1994 r. i dysponowa∏y wystarczajàcym poten-
cja∏em do przej´cia innych, s∏abszych banków. 

Na wyniki uzyskane przez banki spó∏dzielcze du˝y
wp∏yw mia∏a, podobnie jak 1995 r., pomoc finansowa
paƒstwa, która w sumie wynios∏a 142,7 mln z∏. Bud˝et
paƒstwa dop∏aca∏ do preferencyjnych kredytów rolni-
czych, które stanowi∏y a˝ 80,6 % kredytów udzielanych
rolnikom prze BS-y.  NBP naby∏ weksle 19 banków przej-
mujàcych banki o s∏abszej kondycji finansowej lub w sta-
nie likwidacji (wyda∏ na ten cel 20,5 mln z∏) oraz zwolni∏
banki realizujàce programy naprawcze z odprowadzenia
rezerwy obowiàzkowej (skorzysta∏o z tego 81 BS-ów).

Pomocy udzieli∏ tak˝e Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
wspierajàc finansowo 2 banki, które przej´∏y 3 znajdujà-
ce si´ w trudnej sytuacji oraz 2 banki realizujàce progra-
my naprawcze. 

Kondycja finansowa banków spó∏dzielczych w 1996 r.
by∏a lepsza ni˝ w roku 1995. Âwiadczy o tym wzrost
Êredniego wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci do 9,2 % (
w 1995 r. - 8,4 %), a tak˝e mniejsza liczba banków (o 12,6
%) o wsp. wyp∏. poni˝ej 8 %. W optymalnym przedziale
8 - 15 % znajdowa∏y si´ 672 banki (48,2 % ogó∏u), ale a˝
w 125 parametr ów ukszta∏towa∏ si´ poni˝ej 0. Niedoka-
pitalizowanie w tej grupie banków wynosi∏o 155, 5 mln
z∏. Jednak˝e nale˝y podkreÊliç, ˝e obni˝y∏o si´ ono w po-
równaniu z koƒcem 1995 r. o 56,6 mln z∏ (o 26,7 %).

W roku 1996 banki spó∏dzielcze nara˝one by∏y na sil-
nà konkurencj´ ban-ków komercyjnych. O ile mocnà po-

Fuzje banków. 
II połowa lat 90.
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zrzeszeƒ, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r., powsta∏y oddolnie trzy zrzeszenia: 

1. GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A. z siedzibà
w Poznaniu. Powsta∏ on w listopadzie 1990 r.,
a w 2001 r. zrzeszy∏ si´ z nim Ba∏tycki Bank Regional-
ny S.A. z siedzibà w Koszalinie oraz w 2002 r. Pomor-
sko-Kujawski Bank Regionalny S.A. z siedzibà w Byd-
goszczy. W Êlad za tà fuzjà w GBW S.A. zrzeszy∏o si´
wiele banków spó∏dzielczych spoza Wielkopolski.  Aby
wyró˝niç si´ na trudnym rynku us∏ug finansowych
Banki Spó∏dzielcze i Gospodarczy Bank Wielkopolski
SA na Zgromadzeniu Prezesów w dniu 26 wrzeÊnia
2001 r. przyj´∏y nowà nazw´ handlowà: Spó∏dzielcza
Grupa Bankowa. Zadaniem nowej nazwy jest wyró˝-
nienie Banków Spó∏dzielczych z wielu innych, dzia∏a-
jàcych na konkurencyjnym rynku us∏ug finansowych
oraz zwrócenie uwagi klientów na nowà jakoÊç i stan-
dard us∏ug oferowanych przez SGB. 

2. BANK POLSKIEJ SPÓ¸DZIELCZOÊCI S.A. z siedzibà we
Wroc∏awiu. Powsta∏ on w 2001 r.  na bazie Gospodar-
czego Banku Po∏udniowo-Zachodniego z siedzibà we
Wroc∏awiu, z którym po∏àczy∏y si´:

a) Banku Unii Gospodarczej S.A. z siedzibà w Warszawie,

b) Warmiƒsko-Mazurskiego Banku Regionalnego S.A.
z siedzibà w Olsztynie,

c) Lubelskiego Banku Regionalnego z siedzibà w Lublinie,

d) Ma∏opolskiego Banku Regionalnego z siedzibà w Kra-
kowie,

e) DolnoÊlàskiego Banku Regionalnego z siedzibà we
Wroc∏awiu,

f) Rzeszowskiego Banku Regionalnego z siedzibà w Rze-
szowie.

3. MAZOWIECKI BANK REGIONALNY z siedzibà w War-
szawie. Otrzyma∏ licencj´ 18.06.1996 r. Zrzesza∏ banki
spó∏dzielcze znajdujàce si´ na terenie by∏ych woje-
wództw: ciechanowskiego, ∏ódzkiego, piotrkowskiego,
p∏ockiego, radomskiego, skierniewickiego i warszaw-
skiego. 20 czerwca 1996 r. pe∏nomocnicy wojewódzcy
w imieniu 156 banków spó∏dzielczych podpisali akt
notarialny, a 15 lipca 1996 r. MR Bank S.A. uzyska∏ oso-
bowoÊç prawnà. W paêdzierniku 1996 r. 152 banki
spó∏dzielcze podpisa∏y tymczasowà umow´ Zrzesze-
nia Regionalnego. 

Zrzeszenie Banku Polskiej
Spółdzielczości Bankowej

01-231 Warszawa, ul. Płocka 9/11B

tel. (0 22) 53 95 100, fax (0 22) 53 95 222

www.bankbps.pl

Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci Spó∏ka Akcyjna z siedzi-
bà Centrali w Warszawie zosta∏ utworzony 15 marca
2002 roku przez przy∏àczenie do Gospodarczego Banku
Po∏udniowo-Zachodniego SA pi´ciu banków - Banku Unii
Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA,
Ma∏opolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego
Banku Regionalnego SA, oraz Warmiƒsko-Mazurskiego
Banku Regionalnego SA.

Misja Banku BPS:

Bank oparty na najlepszych rodzimych tradycjach
spó∏dzielczych, dominujàcy w sektorze bankowoÊci
spó∏dzielczej w Polsce. Bank wspierajàcy i uzupe∏niajà-
cy potencja∏ finansowy oraz ludzki zrzeszonych ban-
ków spó∏dzielczych. Bank wiarygodny, konkurencyjny,
bezpieczny i nowoczesny - dla akcjonariuszy oraz klien-
tów Banku BPS.

Bank dzia∏a na terenie ca∏ej Polski. Poprzez sieç liczàcà
ok. 80 placówek obs∏uguje klientów korporacyjnych, ma-
∏e i Êrednie przedsi´biorstwa oraz klientów indywidual-
nych. Specjalizuje si´ w kompleksowej obs∏udze: samo-
rzàdów, rolnictwa, przemys∏u rolno-spo˝ywczego, han-
dlu, rzemios∏a i turystyki. Âwiadczy nowoczesne us∏ugi
finansowe po bardzo konkurencyjnych cenach.

Bank Polskiej
Spółdzielczości

Spółdzielcza Grupa
Bankowa

Mazowiecki Bank
Regionalny
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Nowa struktura zrzeszeń.
Przemiany przełomu wieków

I Ogólnokrajowe Forum Polskich Banków
Spó∏dzielczych zorganizowane przez KZBS
w 2000 roku w Miko∏ajkach z udzia∏em 
reprezentantów 110 najlepszych Banków 

Spó∏dzielczych w Polsce przynios∏o 
akceptowane przez wi´kszoÊç rozwiàzania 

dotyczàce funkcjonowania Banków 
Regionalnych, Zrzeszajàcych i samych

Banków Spó∏dzielczych, a tak˝e ich relacji 
kapita∏owych w stosunku do BG˚ S.A.

Ustalono, ˝e decydujàcy w∏aÊcicielski wp∏yw Banków
Spó∏dzielczych powinien wyra˝aç si´ wykonywaniem
76% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu BG˚.

Zaaprobowano te˝ celowoÊç ∏àczenia zrzeszeƒ,
zw∏aszcza po wyczerpaniu mo˝liwoÊci generowania do-
chodów Banków Regionalnych z obligacji restrukturyza-
cyjnych i niebezpieczeƒstwa niewype∏niania w pe∏ni re-
alizacji potrzeb zrzeszonych BS-ów.

Stwierdzono, ˝e o przynale˝noÊci do tworzonych
struktur zrzeszajàcych, w tym BG˚ S.A., zadecydujà w∏a-
Êciciele Banków Spó∏dzielczych.

Podj´to decyzj´ o przesuni´ciu terminu uzyskania ka-
pita∏ów w∏asnych w wysokoÊci 500 tys. EURO do 2007 r.,
a w wysokoÊci 1 mln EURO do 2010 r. 

Rozwiàzania przyj´te na Forum sta∏y si´ g∏ównym
atutem merytorycznym wpierajàcym racje spó∏dzielców
w Sejmie.

Delegaci X Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-
Wyborczego KZBS obradujàcego w dniach 22-23 wrze-
Ênia 2000 r. odnieÊli si´ bardzo krytycznie do niektórych
zapisów w projekcie nowej Ustawy, w szególnoÊci doty-
czàcych progów kapita∏owych. Zespó∏ doradczy KZBS

przedstawi∏ pos∏om wnioski i uwagi Êrodowiska Banków
Spó∏dzielczych. 

Sejm RP  w dniu 7 grudnia 2000 r.
uchwali∏ Ustaw´ o funkcjonowaniu 

banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´
i bankach zrzeszajàcych. Zapisano w niej

m.in., ˝e BS-y muszà osiàgnàç kapita∏ 
1 mln EURO do koƒca 2010 r. 
Ârodki z umarzanych obligacji 
restrukturyzacyjnych w kwocie 

120,6 mln z∏ pozwolà na racjonalne 
∏àczenia banków.

Rok 2001 zapoczàtkowa∏ zupe∏nie nowy rozdzia∏ w hi-
storii polskiej spó∏dzielczoÊci bankowej.

W dniu 28 stycznia 2001 r. wesz∏a w ˝ycie obowiàzu-
jàca do dziÊ ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjono-
waniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i ban-
kach zrzeszajàcych. Obok narzucenia bankom spó∏dziel-
czym ÊciÊle okreÊlonych progów kapita∏owych, nowa
ustawa przewidywa∏a dwuszczeblowoÊç struktur ban-
ków spó∏dzielczych. T́  dwuszczeblowà struktur´ tworzà
banki spó∏dzielcze i banki zrzeszajàce. W przeciwieƒ-
stwie do poprzedniej ustawy, stosujàcej kryterium geo-
graficzne, ta zapewnia bankom swobod´ wyboru banku
zrzeszajàcego. 

Ustawa ta daje te˝ bankom spó∏dzielczym mo˝liwoÊç
obj´cia kontroli nad BG˚ S.A., tworzàc równoprawne wa-
runki dzia∏ania dla wszystkich banków zrzeszajàcych,
a tak˝e umo˝liwia ich ∏àczenie. Dzi´ki tym postanowie-
niom sektor banków spó∏dzielczych zakoƒczy∏ rok 2002
w nowej strukturze organizacyjnej. Zamiast jedenastu

ale w póêniejszym czasie terminy te 
uda∏o si´ przed∏u˝yç. 

Wzmocnienie kapita∏owe sektora banków spó∏dziel-
czych przejawia∏o si´ w zwi´kszeniu przeci´tnego wspó∏-
czynnika wyp∏acalnoÊci, który wzrós∏ do 12,8 proc. na ko-
niec 1999 r. W roku 1999 zmniejszy∏ si´ si´ udzia∏ ban-
ków spó∏dzielczych w aktywach systemu bankowego.
Zmala∏ tak˝e udzia∏ BS w ∏àcznych zyskach systemu ban-
kowego, w 1999 r. wyniós∏ 5,2 proc., z czego banki samo-
dzielnie wypracowa∏y 88,36 proc. wyniku, jednak znaczà-
co wi´cej ni˝ w 1998 r. (o 77,04 proc.).

Na poczàtku 2000 r. spoÊród ponad 
10 tys. wszystkich placówek bankowych

w Polsce ponad 1,8 tys. przypada∏o 
na banki spó∏dzielcze, co Êwiadczy∏o

o znaczeniu sektora, który w rejonach
wiejskich jest w zasadzie jedynym 
dostarczycielem us∏ug bankowych. 

Wed∏ug NBP, wyniki 1999 r. i I po∏owy 2000 r. wskazu-
jà, ˝e banki spó∏dzielcze rozpocz´∏y proces racjonalizacji
kosztów. Zmniejszy∏ si´ udzia∏ kosztów dzia∏ania wraz
z amortyzacjà wyniku na dzia∏alnoÊci bankowej, a kore-
lacja pomi´dzy funduszami w∏asnymi a tym udzia∏em
w ciàgu ostatnich lat wskazuje, ˝e jest to sta∏a, pozytyw-
na tendencja.
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Spó∏dzielczà Grup´ Bankowà tworzy 150 Banków Spó∏dziel-
czych oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. G∏ówne atuty
grupy to rozbudowana sieç ponad 1.300 placówek oraz elektro-
niczne kana∏y dost´pu. Ponadto SGB umo˝liwia swoim Klientom
dost´p do Êrodków pieni´˝nych poprzez 3.000 bezprowizyjnych
bankomatów. Po∏àczenie nowoczesnoÊci ze 150-letnià tradycjà
i polskim kapita∏em budowanym od pokoleƒ determinuje mocnà
pozycj´ banków spó∏dzielczych na rynku us∏ug finansowych.

Zgodnie z has∏em „Bank Spó∏dzielczy zawsze po drodze” SGB
jest zawsze blisko swoich Klientów, oferujàc im obs∏ug´ finanso-
wà na najwy˝szym poziomie. Dba∏oÊç o systematyczne podnosze-
nie jakoÊci Êwiadczonych us∏ug to jedno z priorytetowych za∏o˝eƒ
strategii rozwoju Grupy konsekwentnie realizowanej od wielu lat.
Pami´tajàc o tym, ˝e potrzeby Klientów wyznaczajà standardy ob-
s∏ugi, SGB stale dà˝y do wzbogacania swojej oferty o produkty
i us∏ugi, które w pe∏ni sprostajà oczekiwaniom Klientów.

Do podstawowych celów dzia∏alnoÊci banków Spó∏dzielczej
Grupy Bankowej nale˝y zapewnienie kompleksowej obs∏ugi fi-
nansowej firmom dzia∏ajàcym na terenie miast i wsi, przedsi´-
biorstwom sektora rolno – spo˝ywczego oraz rolnikom, jak rów-
nie˝ wspieranie rozwoju gospodarczego Êrodowisk lokalnych.

Banki SGB obecne na rynku od wielu lat sà godnym zaufania
partnerem. Szerokie grono Klientów Êwiadczy o tym, i˝ sà one
w stanie sprostaç bardzo du˝ej konkurencji na rynku us∏ug ban-
kowych.

Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicz-
nych Spó∏dzielcza Grupa Bankowa mo˝e zaoferowaç Klientom
produkty depozytowo – kredytowe na europejskim poziomie
i proponowaç te produkty po coraz ni˝szych kosztach. Poza inte-
resujàcymi liniami kredytowymi Grupa oferuje szerokà gam´ ra-
chunków bankowych, lokat terminowych oraz kart p∏atniczych
m.in. VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard. Jest te˝ w stanie
zapewniç kompleksowà obs∏ug´ w zakresie operacji dewizo-
wych i emisji obligacji komunalnych. Dost´p do swoich us∏ug
SGB oferuje tak˝e za poÊrednictwem internetu, telefonu komór-
kowego lub stacjonarnego.

na kadencj´ w latach 2010 - 2013
- Tadeusz Krotoszyƒski - Przewodniczàcy Rady 

- LBS w Strza∏kowie

- El˝bieta Kuêmicz - Wiceprzewodniczàca Rady 
- BS w Pruszczu Gdaƒskim

- Przemys∏aw Pilarski - Wiceprzewodniczàcy Rady
- GBS w Mosinie

- Ewa Piotrowicz - Sekretarz Rady 
- BS w Santoku

- Jacek Baldy - Cz∏onek Rady 
- BS w Wo∏czynie

- Jerzy Bibro - Cz∏onek Rady 
- BS w Bia∏ogardzie

- Andrzej Górski - Cz∏onek Rady 
- BS w Sm´towie Granicznym

- Rados∏aw Grygier - Cz∏onek Rady 
- BS w KoÊcianie

- Jan Grzesiek - Cz∏onek Rady 
- BS w Jarocinie

- Zdzis∏aw Kozicki - Cz∏onek Rady 
- PBS w Strzelinie

- Zbigniew Krasicki - Cz∏onek Rady 
- BS w Kowalewie Pomorskim

- Waldemar Krzewina - Cz∏onek Rady 
- BS w Kruszwicy

- Janusz Pawlak - Cz∏onek Rady 
- BSZW w Bia∏ej

- Pawe∏ Paw∏owski - Cz∏onek Rady 
- GBW SA

- Stanis∏aw Pyszka - Cz∏onek Rady 
- BS w Bia∏oÊliwiu

- Halina Radziejewska - Cz∏onek Rady 
- BS w Kowalu

- Tomasz Sobolewski - Cz∏onek Rady 
- BS w Goleniowie

- Miros∏aw Stachowiak - Cz∏onek Rady 
- NBS w Rakoniewicach

Rada Zrzeszenia 

Spółdzielcza
Grupa Bankowa

61-725 Poznań, ul. Mielżyńskiego 22

tel. (0 61) 85 62 400, fax (0 61) 85 62 730

www.sgb.pl
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Bank BPS jest bankiem, w których wi´kszoÊciowy
udzia∏ w kapitale zak∏adowym posiadajà polskie podmio-
ty gospodarcze - Banki Spó∏dzielcze. Wraz z bankami
spó∏dzielczymi Bank BPS tworzy najwi´ksze w Polsce
zrzeszenie banków spó∏dzielczych - Grup´ BPS. która
zrzesza obecnie 359 banków spó∏dzielczych (oraz wspó∏-
pracuje z Krakowskim Bankiem Spó∏dzielczym) co stano-
wi ponad 62,33% banków nale˝àcych do sektora spó∏-
dzielczego. Wszystkie systematycznie zwi´kszajà swój
udzia∏ w rynku us∏ug finansowych przy jednoczesnym
zachowaniu samodzielnoÊci funkcjonowania i to˝samo-
Êci spó∏dzielczej, konsekwentnie realizujàc misj´ s∏u˝e-
nia rozwojowi swoich cz∏onków i klientów. Suma bilan-
sowa zrzeszonych banków spó∏dzielczych przekracza
38,8 mld z∏, zaÊ fundusze w∏asne si´gajà 4,1 mld z∏ (wg
stanu na 30.06.2010 roku).

Grupa BPS, pomimo ogólnopolskiego charakteru, za
jedno z g∏ównych zadaƒ uwa˝a wspieranie rozwoju

regionalnego i lokalnego. Prowadzona polityka pro-
duktowo-cenowa jest dostosowana do zró˝nicowania
gospodarczo - ekonomicznego poszczególnych regio-
nów kraju. 

Grupa BPS specjalizuje si´ w obs∏udze rolnictwa i jego
otoczenia, wspiera polskà wieÊ w dostosowywaniu do
unijnych standardów. Istotnym elementem jego strategii
jest wspieranie powstawania i rozwoju rodzimej ma∏ej
i Êredniej przedsi´biorczoÊci. Poprzez sieç prawie 4000
placówek Grupa BPS Êwiadczy us∏ugi ma∏ym i Êrednim
przedsi´biorstwom, jednostkom samorzàdu terytorialne-
go oraz klientom detalicznym.

¸àczàc tradycyjne idee spó∏dzielczoÊci z nowoczesno-
Êcià, BPS oferuje rolnikom i przedsi´biorcom zarówno
tradycyjne jak i nowoczesne produkty bankowe, m.in.
zwiàzane z bankowoÊcià elektronicznà czy mi´dzynaro-
dowe karty VISA i MasterCard.

- Edward Biernacki - Przewodniczàcy 
- Cz∏onek Prezydium Rady Zrzeszenia

- Ryszard Leszczyƒski - Wiceprzewodniczàcy 
- Cz∏onek Prezydium Rady Zrzeszenia

- Kazimierz Majewski - Sekretarz 
- Cz∏onek Prezydium Rady Zrzeszenia

- Stanis∏aw Dembowski
Cz∏onek Prezydium Rady Zrzeszenia

- Robert Pacek
Cz∏onek Prezydium Rady Zrzeszenia

- Zbigniew Urbankiewicz
Cz∏onek Prezydium Rady Zrzeszenia

Rada Zrzeszenia  BPS

Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczo-doradczym Grupy BPS. 

Jej zadaniem jest opiniowanie przedsi´wzi´ç, projektów i rozwiàzaƒ 

dotyczàcych wszystkich zrzeszonych Banków Spó∏dzielczych.

• Sk∏ad Rady Zrzeszenia:

- Krystyna Binek-Ange∏owa
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Helena Wasilewska
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Jacek Drzyzga
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Józef Florek
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Józef Froƒ
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Dariusz Jasiƒski
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Danuta Klabacha
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Wac∏aw Koz∏owski
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Wojciech Laska
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Zygmunt ¸aguna
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Janusz Mazurek
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Ryszard Olszewski
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Maciej Palej
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Miros∏aw Potulski
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Leon Radziwoniuk
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Urszula Sieradzka
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Józef T∏uczek
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Tadeusz Tur
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Janina Wolanin
Cz∏onek Rady Zrzeszenia

- Teresa Wodzyƒska
Cz∏onek Rady Zrzeszenia
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Banki Spó∏dzielcze woj. dolnoÊlàskiego
Bank Spó∏dzielczy w Chojnowie
59-225 Chojnów, Rynek 18/19
tel. 76-818-85-76

Bank Spó∏dzielczy w Dzier˝oniowie
58-200 Dzier˝oniów, ul. Daszyƒskiego 24 
tel. 74-831-29-10

Bank Spó∏dzielczy w G∏ogowie
67-210 G∏ogów, ul. Sikorskiego 15
tel. 76-835-74-14

Bank Spó∏dzielczy w Górze
56-200 Góra, ul. Bojowników 5 
tel. 65-543-23-25

Bank Spó∏dzielczy w Jaworze
59-400 Jawor, ul. Wroc∏awska 2
tel. 76-871-18-12

Bank Spó∏dzielczy w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra, ul. Waryƒskiego 11
tel. 75-754-67-00 

Bank Spó∏dzielczy w Kàtach Wroc∏awskich
55-080 Kàty, Rynek 4
tel. 71-364-69-10 

Bank Spó∏dzielczy w K∏odzku
57-300 K∏odzko, Pl.Chrobrego 4
tel. 74-867-22-01

Bank Spó∏dzielczy w Kobierzycach
55-040 Kobierzyce, ul. Spó∏dzielcza 5 
tel. 71-311-12-28

Bank Spó∏dzielczy w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Wjazdowa 2
tel. 76-852-22-17

¸u˝ycki Bank Spó∏dzielczy w Lubaniu
59-800 Lubaƒ, ul. Spó∏dzielca 10
tel. 75-722-75-00

Bank Spó∏dzielczy w Lwówku Âlàskim
59-600 Lwówek Âlàski, ul. Morcinka 16  
tel. 75-647-74-61

Bank Spó∏dzielczy w Miliczu
56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 7
tel. 71-384-02-80

Bank Spó∏dzielczy w Obornikach Âlàskich
55-120 Oborniki, ul. Trzebnicka 3
tel. 71-310-51-23 

Bank Spó∏dzielczy w OleÊnicy
56-400 OleÊnia, ul. Wroc∏awska 36
tel. 71-398-00-60

Bank Spó∏dzielczy w O∏awie
55-200 O∏awa, ul. Pa∏acowa 13 
tel. 71-381-83-00

Bank Spó∏dzielczy w Pieƒsku
59-930 Pieƒsk, ul.Staszica 20
tel. 75-778-64-84

Bank Spó∏dzielczy w Przemkowie
59-325 Przemków, ul. G∏ogowska 12a 
tel. 76-831-93-15

Gospodarczy Bank Spó∏dzielczy Radków 
z/s w Nowej Rudzie
57-402 Nowa Ruda, ul. Radkowska 4
tel. 74-872-80-43

Powiatowy Bank Spó∏dzielczy w Strzelinie
57-100 Strzelin, ul. KoÊciuszki 46 
tel. 71-392-79-00 

Bank Spó∏dzielczy w Ârodzie Âlàskiej
55-300 Âroda Âl., ul. Wroc∏awska 2
tel. 71-317-38-66

Bank Spó∏dzielczy w Âwidnicy
58-100 Âwidnica, ul. D∏uga 9
tel. 74-852-22-11

Bank Spó∏dzielczy w Trzebnicy
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 1
tel. 71-387-43-21

Bank Spó∏dzielczy w Zàbkowicach Âlàskich
57-200 Zabkowice Âlàskie, Rynek 10
tel. 74-815-16-18

Powiatowy Bank Spó∏dzielczy w Z∏otoryi
59-500 Z∏otoryja, ul. Rynek 42
tel. 76-878-32-55

Bank Spó∏dzielczy w ˚migrodzie
55-140 ˚migród, ul. Marii Konopnickiej 1/3
tel. 71-385-35-50

Banki Spó∏dzielcze woj. kujawsko-pomorskiego
Kujawski Bank Spó∏dzielczy 
w Aleksandrowie Kujawskim
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Chopina 3 
tel. 54-282-20-32

Bank Spó∏dzielczy w Barcinie
88-190 Barcin, ul. KoÊcielna 6
tel. 52-383-27-10

Bank Spó∏dzielczy w Brodnicy
87-300 Brodnica, ul. Kamionka 27
tel. 56-493-00-11

Bank Spó∏dzielczy w Bydgoszczy
85-080 Bydgoszcz, ul. Ko∏∏àtaja 8
tel. 52-322-25-40

Bank Spó∏dzielczy w Che∏mnie
86-200 Che∏mno, ul. Dworcowa 5 
tel. 56-677-18-55

Bank Spó∏dzielczy w Golubiu-Dobrzyniu
87-400 Golub-Dobrzyƒ, Rynek 34 
tel. 56-683-28-16

Bank Spó∏dzielczy w Gr´bocinie
87-122 Gr´bocin, ul. Lubicka 2 
tel. 56-645-90-10

Bank Spó∏dzielczy w Inowroc∏awiu 
88-100 Inowroc∏aw, ul. Solankowa 11 
tel. 52-356-09-10

Piastowski Bank Spó∏dzielczy w Janikowie
88-160 Janikowo, ul. Przemys∏owa 4 
tel. 52-358-39-10

Bank Spó∏dzielczy w Kcyni
89-240 Kcynia, ul. Nakielska 21 
tel. 52-384-71-26 

Bank Spó∏dzielczy w Koronowie
86-010 Koronowo, Plac Zwyci´stwa 12 
tel. 52-382-05-61

Bank Spó∏dzielczy w Kowalu
87-820 Kowal, ul. Pi∏sudskiego 42 
tel. 54-284-22-12

Bank Spó∏dzielczy w Kowalewie Pomorskim
87-410 Kowalewo Pomorskie, ul. 23 Stycznia 14  
tel. 56-684-10-15

Bank Spó∏dzielczy w Kruszwicy
88-150 Kruszwica, ul. Podgórna 2 
tel. 52-354-84-44

Bank Spó∏dzielczy w Lipnie
87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 30 A 
tel. 54-288-61-30

Bank Spó∏dzielczy w Lubraƒcu
87-890 Lubraniec, ul. Ogrodowa 7 
tel. 54-286-20-30 

Bank Spó∏dzielczy w ¸asinie
86-320 ¸asin, ul. Odrodzenia Polski 5 
tel. 56-466-42-50

Bank Spó∏dzielczy w Nakle n. Notecià
89-100 Nak∏o n. Notecià, ul. Sàdowa 10 
tel. 52-386-50-05

Bank Spó∏dzielczy w Nowem n. Wis∏à
86-170 Nowe, ul. Bydgoska 12 
tel. 52-332-85-01 do 7

Bank Spó∏dzielczy w Osiu
86-150 Osie, ul. Dworcowa 8 
tel. 52-332-95-31 

Bank Spó∏dzielczy w Piotrkowie Kujawskim
88-230 Piotrków Kujawski, ul. Poznaƒska 13 
tel. 54-265-40-30 

Bank Spó∏dzielczy w Pruszczu
86-120 Pruszcz, ul. Dworcowa 6 
tel. 52-330-80-00

Bank Spó∏dzielczy w Radziejowie
88-200 Radziejów, ul. KoÊciuszki 26 
tel. 54-285-33-10

Bank Spó∏dzielczy w Sk´pem
87-630 Sk´pe, ul. Sierpecka 72 
tel. 54-287-70-77

Bank Spó∏dzielczy w Strzelnie
88-320 Strzelno, ul. dr. CieÊlewicza 3 
tel. 52-318-92-17

Bank Spó∏dzielczy w Szubinie
89-200 Szubin, ul. Kcyƒska 30 
tel. 52-391-12-12

Bank Spó∏dzielczy w Âwieciu 
86-100 Âwiecie, ul. Wojska Polskiego 127 A 
tel. 52-333-16-10

Bank Spó∏dzielczy w Toruniu
87-100 Toruƒ, ul. Lelewela 33
tel. 56-639-95-00

Bank Spó∏dzielczy w Tucholi
89-500 Tuchola, ul. Âwiecka 15  
tel. 52-334-37-71

Bank Spó∏dzielczy w Wi´cborku
89-400 S´pólno Krajeƒskie, Plac WolnoÊci 21 
tel. 52-388-18-80

Kujawsko-Dobrzyƒski Bank Spó∏dzielczy
87-800 W∏oc∏awek, ul. ˚abia 6 
tel. 54-231-00-85

Bank Spó∏dzielczy Pa∏uki w ˚ninie
88-400 ˚nin, ul. 700-lecia 41 
tel. 52-303-20-50

Bank Spó∏dzielczy w Adamowie
21-412 Adamów, ul. Kleeberga 1
tel. 25-755-31-14

Bank Spó∏dzielczy w Bia∏ej Podlaskiej
21-500 Bia∏a Podlaska, ul. Moniuszki 10
tel. 83-344-71-00

Bank Spó∏dzielczy w Bia∏opolu
22-138 Bia∏opole, ul. Hrubieszowska 4
tel. 82-568-22-23

Bank Spó∏dzielczy w Bi∏goraju
22-400 Bi∏goraj, ul. Pocztowa 3
tel. 84-688-02-27

Bank Spó∏dzielczy w Biszczy
23-425 Biszcza
tel. 84-685-60-04

Rejonowy Bank Spó∏dzielczy w Bychawie
23-100 Bychawa, ul. Pi∏sudskiego 37
tel. 81-566-00-57

Bank Spó∏dzielczy w Che∏mie
22-100 Che∏m, I Pu∏ku Szwole˝erów 9
tel. 82-562-15-55

Bank Spó∏dzielczy w Cycowie
21-070 Cyców, ul. Che∏mska 14
tel. 82-567-70-08

Bank Spó∏dzielczy w Do∏hobyczowie
22-540 Do∏hobyczów, ul. Partyzantów 3
tel. 84-653-23-40

Bank Spó∏dzielczy we Frampolu
23-440 Frampol, Rynek 16
tel. 84-685-75-83

Bank Spó∏dzielczy w Izbicy
22-475 Izbica, ul. Gminna 2
tel. 84-618-30-13

Bank Spó∏dzielczy w Józefowie n/Wis∏à
24-340 Józefów, ul. Opolska 5
tel. 81-828-50-10

Powiatowy Bank Spó∏dzielczy w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski, ul. Wiejska 3
tel. 15-872-04-15

Bank Spó∏dzielczy w Kazimierzu Dolnym
24-120 Kazimierz, Rynek 14
tel. 81-881-01-42

Banki Spó∏dzielcze woj. lubelskiego
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Mazowiecki Bank Regionalny S.A. zosta∏ utworzony w oparciu
o ustaw´ z 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji banków spó∏-
dzielczych i BG˚ przez 159 banków spó∏dzielczych z terenu sied-
miu województw Êrodkowej Polski (ciechanowskie, ∏ódzkie, piotr-
kowskie, p∏ockie, radomskie, skierniewickie i warszawskie). Kapi-
ta∏ akcyjny banku wynosi∏ 16 142 200 z∏. Licencj´ Prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego na utworzenie banku i nadanie statutu
spó∏ce akcyjnej otrzyma∏ 18 czerwca 1996 roku, a 15 lipca 1996
roku zosta∏ wpisany do Rejestru Handlowego.

W 2002 roku Mazowiecki Bank Regionalny S.A. na podstawie
decyzji Komisji Nadzoru Bankowego uzyska∏ status banku zrze-
szajàcego i sta∏ si´ jednym z trzech banków zrzeszajàcych banki
spó∏dzielcze. W tym˝e roku do MR Banu przystàpi∏o 12 banków
zrzeszonych wczeÊniej w Warmiƒsko-Mazurskim Banku Regional-
nym S.A. w Olsztynie oraz 6 banków zrzeszonych z Pomorsko-Ku-
jawskim Bankiem Regionalnym S.A. w Bydgoszczy. 

Obecnie MR Bank zrzesza 66 banków spó∏dzielczych, które dys-
ponujà ponad 500 placówkami bankowymi. MR Bank posiada 7
w∏asnych oddzia∏ów operacyjnych w: Ciechanowie, ¸odzi, ¸owi-
czu, Piotrkowie Trybunalskim, P∏ocku, Radomiu, Warszawie oraz
fili´ w ¸odzi. Fundusze w∏asne MR Banku S.A. i zrzeszonych ban-
ków spó∏dzielczych wynoszà blisko 780 mln z∏, a suma bilansowa
przekracza 8 mld z∏.

Mazowiecki Bank Regionalny S.A. i zrzeszone banki spó∏dziel-
cze tradycyjnie zwiàzane sà z regionem, w którym dzia∏ajà. Ak-
tywnie uczestniczà w procesach rozwojowych zachodzàcych
w rejonie swojego dzia∏ania. Uczestniczà w finansowaniu wielu
projektów inwestycyjnych bezpoÊrednio wp∏ywajàcych na roz-
wój infrastruktury i prowadzenie efektywnej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na terenie dzia∏ania Zrzeszenia. Szczególnie istotna rola
banków Zrzeszenia widoczna jest we wspó∏pracy z samorzàdami
lokalnymi zarówno na szczeblu gminy, jak i powiatu. BankowoÊç
spó∏dzielcza na terenie dzia∏ania MR Banku ma ponad 140-letnià
tradycj´, co Êwiadczy o ogromnym doÊwiadczeniu, znajomoÊci
potrzeb i problemów mieszkaƒców, a tak˝e o stabilnoÊci naszej
struktury.

Zrzeszenie MR Banku S.A. oferuje swoim klientom szeroki wa-
chlarz tradycyjnych i nowoczesnych produktów oraz us∏ug ban-
kowych, z powodzeniem konkurujàc na rynku finansowym. Od

2010 roku wraz z kilkunastoma du˝ymi bankami z pozosta∏ych
dwóch zrzeszeƒ tworzy Federacj´ Banków Spó∏dzielczych, która
jest nowym sposobem wspó∏pracy i integracji w sektorze banko-
woÊci spó∏dzielczej, wzmacniajàcym samodzielnoÊç banków spó∏-
dzielczych i ich decyzje w zakresie relacji biznesowych, jak rów-
nie˝ u∏atwiajàcym rozszerzenie oferty banków o wyspecjalizowa-
ne produkty bazujàce na zaawansowanych rozwiàzaniach tech-
nologicznych.

Mazowiecki Bank Regionalny S.A. jest instytucjà finansowà
o wy∏àcznie polskim kapitale. Jego klientami sà banki spó∏dzielcze,
osoby fizyczne, firmy prywatne, a tak˝e instytucje samorzàdowe
i przedsi´biorstwa paƒstwowe. Wszystkim klientom oferujemy
szerokà gam´ nowoczesnych us∏ug bankowych, w zakresie prowa-
dzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
i przedsi´biorców, udzielania kredytów, produktów depozytowych
i kartowych, zapewniajàc sprawnà obs∏ug´ i wysokà jakoÊç Êwiad-
czonych us∏ug. Z myÊlà o ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach
MR Bank S.A. stworzy∏ specjalnà ofert´ produktowà skierowanà do
tej grupy klientów.

Banki Zrzeszenia, poprzez sieç ponad 500 placówek banko-
wych, zapewniajà klientom dost´p do bezprowizyjnych wyp∏at
gotówki w sieci ponad 3300 bankomatów na terenie ca∏ego kraju
nale˝àcych do zrzeszeƒ MR Banku S.A., BPS S.A., SGB oraz Banku
BG˚.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odby-
∏o si´ 9 lutego 2011 r. akcjonariusze Mazowieckiego Banku
Regionalnego S.A. w Warszawie wi´kszoÊcià 89,5 proc. g∏o-
sów podj´li uchwa∏´ kierunkowà o po∏àczeniu MR Banku
S.A. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A w Pozna-
niu. Po∏àczenie ma nastàpiç zgodnie z ustawà o bankach
spó∏dzielczych oraz kodeksem spó∏ek handlowych poprzez
przeniesienie majàtku MR Banku S.A. do GBW S.A. w za-
mian za akcje. Akcjonariusze MR Banku S.A. zobowiàzali
tak˝e zarzàd MR Banku do przygotowania analizy projek-
towanego po∏àczenia oraz harmonogramu dzia∏aƒ ∏àcze-
nia banków.

Po po∏àczeniu nowy bank b´dzie nosi∏ nazw´ SGB – Bank S.A.
i b´dzie dysponowa∏ sumà bilansowà si´gajàcà 10 mld z∏ oraz
funduszami w∏asnymi w wysokoÊci 500 mln z∏. To wszystko
oznaczaç b´dzie lepszà efektywnoÊç dzia∏ania.

• Marek Byzdra – Przewodniczàcy
• Stefan Wanke – Wiceprzewodniczàcy
• Zbigniew Wa∏achowski – Sekretarz
• Janina Âmigielska – Cz∏onek Rady
• Zdzis∏aw Inglot – Cz∏onek Rady
• Jan Ko∏odziejski – Cz∏onek Rady
• Zenon Mazur – Cz∏onek Rady
• Przemys∏aw J´drzejczak – Cz∏onek Rady
• Zbigniew Trzeciak – Cz∏onek Rady
• Zofia Korczak – Cz∏onek Rady
• Piotr Smo∏uch – Cz∏onek Rady

Rada Nadzorcza

Zrzeszenie MR Bank SA
01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17

tel. (0 22) 56 00 400, fax (0 22) 56 00 528

www.mrbank.com.pl
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Bank Spó∏dzielczy w Strzelcach
99-307 Strzelce, ul. LeÊna 3
24-252-11-19  

Bank Spó∏dzielczy w Szadku
98-240 Szadek, ul. Sieradzka 14 A 
tel. 43-821-58-56

Powiatowy Bank Spó∏dzielczy w Tomaszowie Maz.
97-200 Tomaszów Maz. ul. Handlowa 35/37
tel. 44-726-09-02 

Bank Spó∏dzielczy w Warcie
98-290 Warta, ul. Klasztorna 1
tel. 43-829-40-19

Bank Spó∏dzielczy w Wartkowicach
99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12 
tel. 43-678-51-28

Ludowy Bank Spó∏dzielczy w Zduƒskiej Woli
98-220 Zduƒska Wola, ul. H. Dàbrowskiego 31 
tel. 43-823-40-04

Bank Spó∏dzielczy w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. D∏uga 62A
tel. 42-716-66-00

Bank Spó∏dzielczy w ˚ychlinie
99-320 ˚ychlin, ul. ¸ukasiƒskiego 4
tel. 24-285-10-32  

Bank Spó∏dzielczy w ˚ytnie
97-532 ˚ytno, ul. M.Konopnickiej 26
tel. 34-326-91-11

Banki Spó∏dzielcze woj. ma∏opolskiego
Bank Spó∏dzielczy w Andrychowie
34-120 Andrychów, ul. Krakowska 112
tel. 33-870-41-40

Bank Spó∏dzielczy w Bieczu
38-250 Biecz, Rynek 15
tel. 13-447-12-81

Bank Spó∏dzielczy w Brzesku
32-800 Brzesko, ul. KoÊciuszki 3
tel. 14-686-20-10

Bank Spó∏dzielczy w Brzeênicy
34-114 Brzeênica 36
tel. 33-879-20-04

Tatrzaƒski Bank Spó∏dzielczy 
34-530 Bukowina Tatrzaƒska, ul. KoÊciuszki 56
tel. 18-200-12-30

Bank Spó∏dzielczy w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, Aleja Henryka 22
tel. 32-624-09-99

Bank Spó∏dzielczy w Czarnym Dunajcu
34-470 Czarny Dunajec, ul. Rynek 19
tel. 18-265-71-96

Bank Spó∏dzielczy w Dàbrowie Tarnowskiej
33-200 Dàbrowa Tarn., ul. Jagielloƒska 1a
tel. 14-642-21-78

Bank Spó∏dzielczy w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Kiliƒskiego 2
tel. 12-372-79-01

Bank Spó∏dzielczy w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Stró˝owska 1
tel. 18-353-54-01

Bank Spó∏dzielczy w Grybowie
33-330 Grybów, ul. Rynek 13
tel. 18-440-86-60

Bank Spó∏dzielczy w Jab∏once
34-480 Jab∏onka, ul. Krakowska 3
tel. (0-18) 265-23-01

Bank Spó∏dzielczy w Jordanowie
34-785 Jordanów, Rynek 44
tel. 18-267-55-20

Bank Spó∏dzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej
34-130 Kalwaria, ul. Jagielloƒska 2
tel. 33-876-63-23

Bank Spó∏dzielczy w K´tach
32-650 K´ty, ul. Sobieskiego 16
tel. 33-844-85-00

Bank Spó∏dzielczy Rzemios∏a w Krakowie
31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 7
tel. 12-421-18-00

Krakowski Bank Spó∏dzielczy 
31-150 Kraków, Rynek Kleparski 8
tel. 12-422-09-26

Bank Spó∏dzielczy w KroÊcienku n/D
34-450 KroÊcienko, Rynek 12
tel. 18-262-30-17

Bank Spó∏dzielczy w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 6
tel. 12-282-01-02

Bank Spó∏dzielczy w Limanowej
34-600 Limanowa, Rynek 7
tel. 18-337-91-00

Bank Spó∏dzielczy w Lipinkach
38-305 Lipinki 444
tel. 13-447-70-02

Bank Spó∏dzielczy w ¸àcku
33-390 ¸àcko 814
tel. 18-444-58-73

Bank Spó∏dzielczy w ¸ososinie Dolnej
33-314 ¸ososina Dolna
tel. 18-444-80-24

Bank Spó∏dzielczy w Mszanie Dolnej
34-730 Mszana, Dolna, ul. Rynek 1
tel. 18-331-92-10

Bank Spó∏dzielczy Muszyna-Krynica Zdrój
33-370 Muszyna, ul. Pi∏sudskiego 8
tel. 18-471-40-25

Bank Spó∏dzielczy w Nawojowej
33-335 Nawojowa 99
tel. 18-445-70-79

Bank Spó∏dzielczy w Nowym Sàczu
33-310 Nowy Sàcz, Al. Batorego 78
tel. 18-443-56-30

Bank Spó∏dzielczy w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, Rynek 11
tel. 18-266-27-33

Bank Spó∏dzielczy w Piwnicznej Zdroju
33-350 Piwniczna, ul. Rzeszutka 2
tel. 18-446-40-18

Bank Spó∏dzielczy w Podegrodziu
33-386 Podegrodzie 223
tel. 18-445-91-21

Bank Spó∏dzielczy w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Krakowska 53
tel. 12-386-18-66

Bank Spó∏dzielczy w Rabie Wy˝nej
34-721 Raba Wy˝na 30
tel. 18-269-12-00

Bank Spó∏dzielczy w Skawinie
32-050 Skawina, ul. Rynek 19
tel. 12-276-38-16

Bank Spó∏dzielczy w S∏omnikach
32-090 S∏omniki, ul. ˚eromskiego 1A
tel. 12-388-15-57

Bank Spó∏dzielczy w Starym Sàczu
33-340 Stary Sàcz, ul. Daszyƒskiego 11
tel. 18-446-09-60

Bank Spó∏dzielczy w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Pi∏sudskiego 5
tel. 33-874-50-00

Bank Spó∏dzielczy w Szczucinie
33-230 Szczucin, ul. Dr Rudnickiego 5
tel. 14-643-61-24

Ma∏opolski Bank Spó∏dzielczy w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul. Kiliƒskiego 2
tel. 12-278-13-95

Bank Spó∏dzielczy w Wolbromiu
32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 26
tel. 32-647-20-60

Podhalaƒski Bank Spó∏dzielczy w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. KoÊciuszki 2
tel. 18-201-48-25

Bank Spó∏dzielczy w Zatorze
32-640 Zator, ul. Ró˝ana 2
tel. 33-841-23-40

Banki Spó∏dzielcze woj. mazowieckiego

Bank Spó∏dzielczy w Bia∏obrzegach
26-800 Bia∏obrzegi, ul. Szkolna 6
tel. 48-613-45-56

Bank Spó∏dzielczy im. Stefczyka w Belsku Du˝ym
05-622 Belsk Du˝y, ul. Nocznickiego 3
tel. 48-661-12-11 

Bank Spó∏dzielczy w Bie˝uniu
09-320 Bie˝uƒ, ul. Zamojskiego 27
tel. 23-657-80-03 

Bank Spó∏dzielczy w Chorzelach
06-330 Chorzele, ul. ˚abia 1
tel. 29-751-50-19

Bank Spó∏dzielczy w Chynowie
05-650 Chynów 55 A
tel. 48-661-42-12 

Polski Bank Spó∏dzielczy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 3 Maja 3
tel. 23-673 09 00 

Bank Spó∏dzielczy w Garwolinie
08-400 Garwolin, ul. KoÊciuszki 24
tel. 25-682-21-10

Bank Spó∏dzielczy w Gàbinie
09-530 Gàbin, ul. Dobrzykowska 1
tel. 24-277-11-72  

Bank Spó∏dzielczy w Gàsocinie
06-440 Gàsocin, ul. G∏ówna 23
tel. 23-671-40-92 

Bank Spó∏dzielczy w Glinojecku
06-450 Glinojeck, ul. P∏ocka 14
tel. 23-674-00-76 

Bank Spó∏dzielczy w G∏owaczowie
26-903 G∏owaczów, ul. Bankowa 1
tel. 48-623-10-02  

Bank Spó∏dzielczy w Gostyninie
09-500 Gostynin, Rynek 4/5
tel. 24-235-30-51

Bank Spó∏dzielczy w Goworowie
07-440 Goworowo, ul. KoÊcielna 1
tel. 29-761-53-66  

Bank Spó∏dzielczy w Górze Kalwarii
05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 25
tel. 22-736-49-00 

Bank Spó∏dzielczy w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Maz., ul. Kiliƒskiego 25
tel. 22-734-60-00

Bank Spó∏dzielczy w Grójcu
05-600 Grójec, ul. Jatkowa 3
tel. 48-664-26-89  

Bank Spó∏dzielczy w Grudusku
06-460 Grudusk, Plac Grunwaldu 4 A
tel. 23-671-50-14 

Bank Spó∏dzielczy w Halinowie
05-074 Halinów, ul. Pi∏sudskiego 36
tel. 22-783-60-22 

Bank Spó∏dzielczy w I∏owie
09-535 I∏ów, ul. P∏ocka 4
tel. 24-277-41-16 

Bank Spó∏dzielczy w I∏˝y
27-100 I∏˝a, Rynek 1
tel. 48-616-30-10

Bank Spó∏dzielczy w Jasieƒcu
05-604 Jasieniec, ul. Warecka 44
tel. 48-661-35-66

Po∏udniowo-Mazowiecki Bank Spó∏dzielczy         
w Jedliƒsku
26-660 Jedliƒsk, ul. Warecka 7
tel. 48-321-49-80 

Bank Spó∏dzielczy w Kadzidle
07-420 Kadzid∏o, ul. Kurpiowska 10
tel. 29-761-80-10 

Bank Spó∏dzielczy w Ka∏uszynie
05-310 Ka∏uszyn, ul. Warszawska 37
tel. 25-757-65-91

Bank Spó∏dzielczy w Karczewie
05-480 Karczew, ul. KoÊcielna 59
tel. 22-780-65-34  

Bank Spó∏dzielczy w Kornicy
08-205 Kornica 19 A
tel. 83-358-78-16

Bank Spó∏dzielczy w Krasnosielcu
06-212 Krasnosielec, ul. Cmentarna 7
tel. 29-717-51-06
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Banki Spó∏dzielcze woj. ∏ódzkiego
Bank Spó∏dzielczy w Aleksandrowie ¸ódzkim
95-070 Aleksandrów, ul. Senatorska 2a
tel. 42-712-21-12

Bank Spó∏dzielczy w Andrespolu
95-020 Andrespol, ul. Rokiciƒska 130a
tel. 42-213-20-43

Bank Spó∏dzielczy w Be∏chatowie
97-400 Be∏chatów, ul. Pi∏sudskiego 14
tel. 44-635-72-50 

Bank Spó∏dzielczy w Bia∏ej
98-350 Bia∏a, ul. Rzàdowa 2  
tel. 43-843-97-10

Bank Spó∏dzielczy w Bia∏ej Rawskiej
96-230 Bia∏a Rawska, ul. Jana Paw∏a II 38
tel. 46-813-14-30

Bank Spó∏dzielczy w B∏aszkach
98-235 B∏aszki, Pl. NiepodlegÊci 33  
tel. 43-829-20-20

Nadwarciaƒski Bank Spó∏dzielczy w Dzia∏oszynie
98-355 Dzia∏oszyn, ul. J. Pi∏sudskiego 21A 
tel. 43-841-31-96

Bank Spó∏dzielczy w G∏ownie
95-015 G∏owno, ul. M∏ynarska 5/13
tel. 42-719-01-24 

Bank Spó∏dzielczy w Grabowie
99-150 Grabów, ul. Spó∏dzielcza 1 
tel. 63-273-42-67

Bank Spó∏dzielczy w Kleszczowie
97-410 Kleszczów, ul. G∏ówna 114 
tel. 44-731-31-50 

Bank Spó∏dzielczy w KroÊniewicach
99-340 KroÊniewice, ul. Toruƒska 5
tel. 24-252-30-66  

Bank Spó∏dzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie
99-300 Kutno, ul. Barlickiego 33
tel. 24-254-25-21 

Rejonowy Bank Spó∏dzielczy w Lututowie
98-360 Lututów, ul. Klonowska 2 
tel. 43-871-40-19 

Bank Spó∏dzielczy Ziemi ¸´czyckiej w ¸´czycy
99-100 ¸´czyca, ul. Konopnickiej 12
tel. 24-721-83-50 

Bank Spó∏dzielczy Ziemi ¸owickiej w ¸owiczu
99-400 ¸owicz, Stary Rynek 18
tel. 46-837-22-58

Bank Spó∏dzielczy Rzemios∏a w ¸odzi
90-111 ¸ódê, ul. Moniuszki 6
tel. 42-639-13-00 

Bank Spó∏dzielczy w Opocznie
26-300 Opoczno, Pl. KoÊciuszki 3
tel. 44-755-05-41 

Bank Spó∏dzielczy w Ozorkowie
95-035 Ozorków, Plac Jana Paw∏a II nr 6
tel. 42-718-10-11

Bank Spó∏dzielczy "PA-CO BANK" w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Pu∏askiego 8
tel. 42-225-10-00 

Bank Spó∏dzielczy w Paj´cznie
98-330 Paj´czno, ul. WiÊniowa 32
tel. 34-311-25-51

Bank Spó∏dzielczy Ziemi Piotrkowskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Tryb., ul. Mickiewicza 1
tel. 44-648-09-10/11 

Bank Spó∏dzielczy w Podd´bicach
99-200 Podd´bice, ul. ¸ódzka 33
tel. 43-678-37-00

Bank Spó∏dzielczy w Przedborzu
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 31
tel. 44-685-16-01 

ESBANK Bank Spó∏dzielczy w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Pu∏askiego 11 
tel. 44-744-10-00

Bank Spó∏dzielczy w RuÊcu
98-365 Rusiec, ul. Wieluƒska 42 
tel. 43-676-60-54

Bank Spó∏dzielczy w Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Sukiennicza 3 
tel. 43-827-14-13 

Bank Spó∏dzielczy w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 25
tel. 46-834-48-00

Bank Spó∏dzielczy w Strykowie
95-010 Stryków, ul. Warszawska 29
tel. 42-719-80-26 

Banki Spó∏dzielcze woj. lubuskiego
Lubusko-Wielkopolski 
Bank Spó∏dzielczy w Drezdenku
66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 7 
tel. 95-762-93-23 

Gospodarczy Bank Spó∏dzielczy 
w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 7 
tel. 95-728-41-11 

Bank Spó∏dzielczy w I∏owej
68-120 I∏owa, ul. Kolejowa 4
tel. 68-360-03-45

Bank Spó∏dzielczy w Ko˝uchowie
67-120 Ko˝uchów, ul. Klasztorna 4
tel. 68-355-20-24

Bank Spó∏dzielczy w KroÊnie Odrzaƒskim
66-600 Krosno Odrzaƒskie, ul. ZboWiD 3 
tel. 68-383-52-96

Gospodarczy Bank Spó∏dzielczy w Mi´dzyrzeczu
66-300 Mi´dzyrzecz, ul. Waszkiewicza 24 
tel. 95-742-80-10

Bank Spó∏dzielczy w Nowej Soli
67-100 Nowa Sól, ul. Bankowa 1
tel. 68-387-52-71

Bank Spó∏dzielczy w OÊnie Lubuskim
69-220 OÊno Lubuskie, ul. Chrobrego 5 
tel. 95-757-60-76 

Bank Spó∏dzielczy w Rzepinie
69-110 Rzepin, ul. Dworcowa 9 
tel. 95-759-63-46 

Bank Spó∏dzielczy w Santoku
66-341 Santok, ul. Gralewska 6b 
tel. 95-721-65-65 

Bank Spó∏dzielczy w Trzebielu
68-200 ˚ary, ul. Wroc∏awska 21
tel. 68-363-09-00

Bank Spó∏dzielczy we Wschowie
67-400 Wschowa, ul. Daszyƒskiego 19 
tel. 65-540-51-65 

Bank Spó∏dzielczy w ˚aganiu
68-100 ˚agaƒ, ul. X-lecia 6/1
tel. 68-377-25-16

Bank Spó∏dzielczy w Kocku
21-150 Kock, ul. Krasickiego 31
tel. 81-859-10-22

Bank Spó∏dzielczy w Koƒskowoli
24-130 Koƒskowola, ul. Lubelska 91a
tel. 81-881-62-19

Bank Spó∏dzielczy w Konstantynowie
21-543 Konstantynów, ul. Janowska 7
tel. 83-341-50-90

Bank Spó∏dzielczy Ziemi KraÊnickiej w KraÊniku
23-200 KraÊnik, ul. Ogrodowa 5
tel. 81-884-06-00

Bank Spó∏dzielczy w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, ul. Mostowa 25
tel. 82-576-37-35

Bank Spó∏dzielczy w Krzywdzie
21-470 Krzywda, ul. ¸ukowska 39
tel. 25-755-10-14

Bank Spó∏dzielczy w Ksi´˝polu
23-415 Ksi´˝pol, ul. Bi∏gorajska 10
tel. 84-687-74-11

Bank Spó∏dzielczy w Kurowie
24-170 Kurów, ul. Lubelska 9
tel. 81-881-10-13

Bank Spó∏dzielczy w ¸´cznej
20-010 ̧ ´czna, ul. Partyzancka 17
tel. 81-752-73-10 

Bank Spó∏dzielczy w ¸aszczowie
22-650 ¸aszczów, ul. 3 Maja 13
tel. 84-661-15-11

Bank Spó∏dzielczy w LeÊniowicach
22-122 LeÊniowice 22 A
tel. 82-567-54-65

Bank Spó∏dzielczy w ¸omazach
21-532 ¸omazy, Pl. Jagielloƒski 7
tel. 83-341-70-05

PBS z siedzibà w Lubartowie
21-100 Lubartow, ul. Lubelska 30 a
tel. 81-855-25-51

Bank Spó∏dzielczy w Lubyczy Królewskiej
22-680 Lubycza Król., ul. Kolejowa 14 
tel. 84-661-70-26

Bank Spó∏dzielczy w ¸ukowie
21-400 ¸uków, ul. Chopina 5
tel. 25-798-26-70

Bank Spó∏dzielczy w ¸ukowej
23-412 ¸ukowa  547
tel. 84-687-41-21

Bank Spó∏dzielczy w Mi´dzyrzecu Podlaskim
21-350 Mi´dzyrzec Podl., ul. Warszawska 22
tel. 83-371-42-58

Bank Spó∏dzielczy w Na∏´czowie
24-140 Na∏´czów, ul. 1 Maja 16
tel. 81-501-41-80

Bank Spó∏dzielczy w Niedrzwicy Du˝ej
24-220 Niedrzwica Du˝a, ul. Lubelska 4
tel. 81-517-50-12

BS w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim
22-413 Nielisz, Staw Noakowski
tel. 84-631-27-14

Bank Spó∏dzielczy w Niemcach
21-025 Niemce, ul. Lubelska 190
tel. 81-756-17-30

Bank Spó∏dzielczy w Obszy
23-413 Obsza
tel. 84-689-10-06

Powiatowy Bank Spó∏dzielczy w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, ul. Stary Rynek 48
tel. 81-827-22-09

Bank Spó∏dzielczy w Parczewie
21-200 Parczew, ul. KoÊcielna 27
tel. 83-355-13-26

Spó∏dzielczy Bank Powiatowy w Piaskach
21-050 Piaski, ul. Lubelska 98
tel. 81-582-10-24

Bank Spó∏dzielczy w Poniatowej
24-320 Poniatowa, ul.1 Maja 7 B
tel. 81-820-43-07

NadwiÊlaƒski Bank Spó∏dzielczy w Pu∏awach
24-100 Pu∏awy, ul. Pi∏sudskiego 30 
tel. 81-888-44-95

Bank Spó∏dzielczy w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyƒ, ul. Ostrowiecka 35
tel. 83-352-70-57 do 9

Bank Spó∏dzielczy w Rykach
08-500 Ryki, ul. Warszawska 23
tel. 81-865-26-20

Bank Spó∏dzielczy w Sawinie
22-107 Sawin, Rynek 6
tel. 82-567-30-13

Bank Spó∏dzielczy w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn, ul. Plac T .KoÊciuszki 31
tel. 84-682-11-19

Bank Spó∏dzielczy w Tarnogrodzie
23-420 Tarnogród, ul. Partyzantów 9
tel. 84-689-71-23

Bank Spó∏dzielczy w Tomaszowie Lubelskim
22-600 Tomaszów Lub., ul. Orzeszkowej 2
tel. 84-664-44-28

Bank Spó∏dzielczy w Trzebieszowie
21-404 Trzebieszów 33
tel. 25-796-06-66

Bank Spó∏dzielczy w Werbkowicach
22-550 Werbkowice, ul. Zamojska 1/1
tel. 84-657-26-04

Bank Spó∏dzielczy w Wisznicach
21-580 Wisznice, Rynek 13
tel. 83-378-26-01

Bank Spó∏dzielczy w Wojs∏awicach
22-120 Wojs∏awice, Rynek 23
tel. 82-566-91-01

Bank Spó∏dzielczy w Wysokiem
23-145 Wysokie, Rynek Jab∏onowskich 1
tel. 84-680-62-12

Powiatowy Bank Spó∏dzielczy w ZamoÊciu
22-400 ZamoÊç, ul. Partyzantów 3a
tel. 84-638-14-87
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Banki Spó∏dzielcze woj. podkarpackiego
Bank Spó∏dzielczy w B∏a˝owej
36-030 B∏a˝owa, ul. Bankowa 2
tel. 17-229-70-17

Bank Spó∏dzielczy w Ch∏opicach
37-561 Ch∏opice 192
tel. 16-622-20-03

Bank Spó∏dzielczy w D´bicy
39-200 D´bica, ul. Rzeszowska 14
tel. 14-670-21-37

Bank Spó∏dzielczy w Dynowie
36-065 Dynów, ul. Mickiewicza 3
tel. 16-652-20-13

Bank Spó∏dzielczy w G∏ogowie Ma∏opolskim
36-060 G∏ogów Ma∏opolski, ul. Rynek 23
tel. 17-851-72-13

Bank Spó∏dzielczy w Gr´bowie
39-410 Gr´bów, ul. Szlachecka 387
tel. 15-811-27-26

Bank Spó∏dzielczy w Jaros∏awiu
37-500 Jaros∏aw, ul. S∏owackiego 7
tel. 16-621-04-31

Bank Spó∏dzielczy w Jasionce
36-002 Jasionka 71a
tel. 17-853-40-01

Bank Spó∏dzielczy w Kamieniu
36-053 Kamieƒ 297
tel. 17-855-77-13

Bank Spó∏dzielczy w Kolbuszowej
36-100 Kolbuszowa, ul.T. KoÊciuszki 22
tel. 17-227-10-62

Bank Spó∏dzielczy w Ko∏aczycach
38-213 Ko∏aczyce, ul. Rynek 2
tel. 13-446-03-99

Bank Spó∏dzielczy w Le˝ajsku
37-300 Le˝ajsk, ul. Mickiewicza 38
tel. 17-242-00-73

Powiatowy Bank Spó∏dzielczy w Lubaczowie
37-600 Lubaczów, ul. Rynek 26
tel. 16-632-96-10

Bank Spó∏dzielczy w Lubeni
36-042 Lubenia 142
tel. 17-850-01-34

Bank Spó∏dzielczy w ¸aƒcucie
37-100 ¸aƒcut, ul. Mickiewicza 4
tel. 17-225-41-62

Bank Spó∏dzielczy w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Lwowska 2
tel. 17-586-26-53

Bank Spó∏dzielczy w Narolu
37-610 Narol, ul. KoÊcielna 1
tel. 16-631-70-63

Bank Spó∏dzielczy w Niechobrzu
36-047 Niechobrz 118
tel. 17-859-14-00

Bank Spó∏dzielczy w Pilênie
39-220 Pilzno, ul. Grodzka 2
tel. 14-672-10-11

Bank Spó∏dzielczy w Przec∏awiu
39-320 Przec∏aw, ul. Krótka 2
tel. 17-581-31-91

Bank Spó∏dzielczy w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 11
tel. 16-648-74-50

Bank Spó∏dzielczy w RadomyÊlu Wielkim
39-310 RadomyÊl Wielki, ul. Krótka 2
tel. 14-681-95-30

Bank Spó∏dzielczy w Radymnie
37-550 Radymno, ul. Z∏ota Góra 25
tel. 16-628-10-26

Bank Spó∏dzielczy w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Rynek 13
tel. 17-221-83-24

Bank Spó∏dzielczy w Roêwienicy
37-565 Roêwienica 173
tel. 16-622-67-31

Bank Spó∏dzielczy w Rymanowie
38-480 Rymanów, ul. Rynek 14
tel. 13-435-50-10

Bank Spó∏dzielczy w Rzeszowie
35-025 Rzeszów, ul.p∏k Leopolda Lisa Kuli 16
tel. 17-852-31-84

Express Bank Spó∏dzielczy w Rzeszowie
35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 12b/1a
tel. 17-850-11-55

Podkarpacki Bank Spó∏dzielczy
38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 7
tel. (0-13) 465-58-00

Bank Spó∏dzielczy w S´dziszowie Ma∏opolskim
39-120 S´dziszów M∏p., ul. 3 Maja 18
tel. 17-221-67-72

Bank Spó∏dzielczy w Soko∏owie Ma∏opolskim
36-050 Soko∏ów M∏p., Rynek 4
tel. 17-772-90-13

Bank Spó∏dzielczy w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 56 c
tel. 15-842-10-27

Bank Spó∏dzielczy w Starym Dzikowie
37-632 Stary Dzików, ul. KoÊciuszki 73
tel. 16-631-80-33

Bank Spó∏dzielczy w Strzy˝owie
38-100 Strzy˝ów, ul. S∏owackiego 36
tel. 17-276-10-10

Bank Spó∏dzielczy w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 12
tel. 15-822-33-00

Bank Spó∏dzielczy w Tyczynie
36-020 Tyczyn, ul. Mickiewicza 6
tel. 17-221-92-10

Bieszczadzki Bank Spó∏dzielczy 
w Ustrzykach Dolnych
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Be∏ska 12
tel. 13-461-12-96

Bank Spó∏dzielczy w Wielopolu Skrzyƒskim
39-110 Wielopole Skrzyƒskie, Rynek 196
tel. 17-221-48-66

Bank Spó∏dzielczy w Zaleszanach
37-415 Zaleszany, Plac KoÊciuszki 1
tel. 15-845-07-16

Bank Spó∏dzielczy w ˚o∏yni
37-110 ˚o∏ynia, ul. Kmiecie 1
tel. 17-224-30-09

Bank Spó∏dzielczy w ˚urawicy
37-710 ˚urawica, ul. Bankowa 4
tel. 16-672-37-80

Bank Spó∏dzielczy w ˚yrakowie
39-204 ˚yraków 137 c
tel. 14-670-12-24

Banki Spó∏dzielcze woj. podlaskiego

Bank Spó∏dzielczy w Augustowie
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 13
tel. 87-643-30-29

Bank Spó∏dzielczy w Barg∏owie KoÊcielnym
16-320 Barg∏ów, ul. Tysiàclecia 6a
tel. 87-642-40-21

Bank Spó∏dzielczy w Bia∏ymstoku
15-435 Bia∏ystok, ul. Zamenhofa 4
85-665-23-00 

Bank Spó∏dzielczy w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 14
tel. 85-730-05-55

Bank Spó∏dzielczy w Braƒsku
17-120 Braƒsk, ul. KoÊciuszki 2 A
85-737-95-00

Bank Spó∏dzielczy w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec, Pl. 3 Maja 3
tel. 86-277-10-44

Bank Spó∏dzielczy w Czy˝ewie
18-220 Czy˝ew-Osada, ul. Szkolna 44 
86-275-50-05

Bank Spó∏dzielczy w Jedwabnem
18-420 Jedwabne, ul. Wojska Polskiego 1
tel. 86-217-20-23

Bank Spó∏dzielczy w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Pi∏sudskiego 12
85-682-69-66 

Bank Spó∏dzielczy w Juchnowcu Górnym
16-061 Juchnowiec, ul. Bia∏ostocka 4
tel. 85-719-60-78

Podlaski Bank Spó∏dzielczy w Knyszynie
19-120 Knyszyn, ul. Jagielloƒska 2
tel. 85-716-70-16

Bank Spó∏dzielczy w Kolnie
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 2
tel. 86-278-25-62

Bank Spó∏dzielczy w Korycinie
16-140 Korycin, Rynek 11
tel. 85-721-90-11

Bank Spó∏dzielczy w ¸apach
18-100 ¸apy, ul. Gen. W∏. Sikorskiego 80
85-715-27-91

Bank Spó∏dzielczy w ¸om˝y
18-400 ¸om˝a, Aleja Legionów 5
tel. 86-218-33-33

Bank Spó∏dzielczy w Moƒkach
19-100 Moƒki, ul. Wyzwolenia 13
tel. 85-727-99-10

Bank Spó∏dzielczy w Narwi
17-210 Narew, ul. Dàbrowskiego 1
tel. 85-681-60-36

Bank Spó∏dzielczy w Piàtnicy
18-421 Piàtnica, ul. Stawiskowska 30
tel. 86-219-13-70

Bank Spó∏dzielczy w Rutce-Tartak
16-400 Suwa∏ki, ul. Waryƒskiego 21
tel. 87-565-04-32

Bank Spó∏dzielczy w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Marchlewskiego 1
tel. 87-516-20-12

Bank Spó∏dzielczy w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze, ul. Drohiczyƒska 8
tel. 85-655-26-28

Bank Spó∏dzielczy w Soko∏ach
18-218 Soko∏y, ul. Gen. W∏. Sikorskiego 12
86-274-15-80 

Bank Spó∏dzielczy w Sokó∏ce
16-100 Sokó∏ka, ul. ks. P. Âciegiennego 16
tel. 85-711-20-94

Bank Spó∏dzielczy w Suchowoli
16-150 Suchowola, Pl. KoÊciuszki 1
tel. 85-712-44-20

Bank Spó∏dzielczy w Suwa∏kach
16-400 Suwa∏ki, ul. Utrata 4
tel. 87-565-00-78

Bank Spó∏dzielczy w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, Plac Tysiàclecia 27
tel. 86-272-50-84

Spó∏dzielczy Bank Rozwoju 
18-210 Szepietowo, ul. Kard.S.Wyszyƒskiego 3
tel. 86-477-04-11

Bank Spó∏dzielczy w Szumowie
18-305 Szumowo, ul. XXX-lecia 3
tel. 86-270-70-68

Bank Spó∏dzielczy w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Maz., ul. Jagielloƒska 14
tel. 86-275-24-05

Podlasko-Mazurski Bank Spó∏dzielczy w Zab∏udowie
16-060 Zab∏udów, ul. Sura˝ska 2
tel. 85-717-09-31

Bank Spó∏dzielczy w Zambrowie
18-300 Zambrów, ul. Bia∏ostocka 2
tel. 86-271-07-32
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Bank Spó∏dzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, Rynek 4
tel. 22-774-27-94

Bank Spó∏dzielczy w Lesznowoli
05-506 Lesznowola, ul. S∏oneczna 223
tel. 22-737-45-01

Bank Spó∏dzielczy w Lipsku 
27-300 Lipsko, ul. Sandomierska 8
tel. 48-378-03-35

Bank Spó∏dzielczy w ¸askarzewie
08-450 ¸askarzew, Du˝y Rynek 31
tel. 25-684-50-10

Bank Spó∏dzielczy w ¸ochowie
07-130 ¸ochów, Aleja Pokoju 54
tel. 25-675-12-27

Mazowiecki Bank Spó∏dzielczy w ¸omiankach
05-092 ¸omianki, ul. Szpitalna 8
tel. 22-751-18-61

Bank Spó∏dzielczy w ¸osicach
08-200 ¸osice, ul. Bialska 6
tel. 83-359-05-17

Bank Spó∏dzielczy w Ma∏ej Wsi
09-460 Ma∏a WieÊ, ul. P∏oƒska 7
tel. 24-231-40-46

Bank Spó∏dzielczy w Miƒsku Mazowieckim
05-300 Miƒsk Maz., ul. Pi∏sudskiego 6
tel. 25-758-29-68

Bank Spó∏dzielczy w M∏awie
06-500 M∏awa, ul. Sàdowa 3
tel. 23-654-34-46 

Bank Spó∏dzielczy w Mokobodach
08-124 Mokobody, ul. Siedlecka 16
tel. 25-641-13-94

Bank Spó∏dzielczy w Mrozach
05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 13
tel. 25-757-41-91

Bank Spó∏dzielczy w Mszczonowie
96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 5
tel. 46-857-12-27

Bank Spó∏dzielczy w Myszyƒcu
07-430 Myszyniec, Plac WolnoÊci 56
tel. 29-772-10-22  

Bank Spó∏dzielczy w Nadarzynie
05-830 Nadarzyn, Pl. Ks. J. Poniatowskiego 5A
tel. 22-729-81-24  

Bank Spó∏dzielczy w Nasielsku
06-130 Nasielsk, ul. KoÊciuszki 19
tel. 23-691-23-31 

Bank Spó∏dzielczy w Nowym Dworze Maz.
05-100 Nowy Dwór Maz., ul. S∏owackiego 8
tel. 22-775-29-19

Bank Spó∏dzielczy w Ostro∏´ce
07-410 Ostro∏´ka, ul. Kiliƒskiego 42
tel. 29-764-48-95 

Bank Spó∏dzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Maz., ul. 3-go Maja 32
tel. 29-745-22-63 

Bank Spó∏dzielczy w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Ko∏∏àtaja 1 B
tel. 22-779-57-73 

Bank Spó∏dzielczy w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. KoÊciuszki 32
tel. 22-737-41-17

Bank Spó∏dzielczy w Pionkach
26-670 Pionki, Plac Konstytucji 3 Maja 4
tel. 48-384-84-54  

Bank Spó∏dzielczy w Platerowie
08-210 Platerów, ul. 3 Maja 20
tel. 83-357-84-14

Bank Spó∏dzielczy "Mazowsze" w P∏ocku
09-408 P∏ock, ul. Warmiƒska 12
tel. 24-264-83-07

Bank Spó∏dzielczy w P∏oƒsku
09-100 P∏oƒsk, ul. P∏ocka 28
tel. 23-663-09-00 

Bank Spó∏dzielczy w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. B. Prusa 88
tel. 22-728-50-65

Bank Spó∏dzielczy w Przasnyszu
06-300 Przasnysz, ul. S∏owackiego 1
tel. 29-752-33-00 

Bank Spó∏dzielczy w Przysusze
26-400 Przysucha, ul. Grodzka 3
tel. 48-675-50-94 

Bank Spó∏dzielczy w Pu∏tusku
06-100 Pu∏tusk, ul. KoÊciuszki 1
tel. 23-692-05-72 

Bank Spó∏dzielczy w Racià˝u
09-140 Racià˝, ul. M∏awska 20A
tel. 23-679-96-31

Bank Spó∏dzielczy w Radomiu
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21A
tel. 48-363-93-66

Bank Spó∏dzielczy Rzemios∏a w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kiliƒskiego 15/17
tel. 48-362-66-53

Bank Spó∏dzielczy w Raszynie
05-090 Raszyn, Al. Krakowska 72
22-720-01-16 

Bank Spó∏dzielczy w Ró˝anie
06-230 Ró˝an, ul. Wileƒska 2
tel. 29-766-92-20

Bank Spó∏dzielczy w Sarnakach
08-220 Sarnaki, ul. Kolejowa 2
tel. (0-83) 359-91-61

Bank Spó∏dzielczy w Siedlcach
08-100 Siedlce, ul. Pusta 5/9
tel. 25-644-08-10

Bank Spó∏dzielczy w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Wiosny Ludów 6
tel. 24-275-25-21

Bank Spó∏dzielczy w Skaryszewie
26-640 Skaryszew, ul. ˚eromskiego 7A
tel. 48-610-30-26  

Bank Spó∏dzielczy w Starej Bia∏ej
09-411 Stara Bia∏a, ul. Bankowa 24
tel. 24-364-27-10 

Bank Spó∏dzielczy w Strzegowie
06-445 Strzegowo, ul. Wyzwolenia 6
tel. 23-679-40-11  

Bank Spó∏dzielczy w Sobieniach Jeziorach
08-443 Sobienie Jeziory, ul. Du˝y Rynek 17
tel. 25-685-80-11

Bank Spó∏dzielczy w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Reymonta 18
tel. 46-862-21-96

Powiatowy Bank Spó∏dzielczy w Soko∏owie Podlaskim
08-300 Soko∏ów Podlaski, ul. WolnoÊci 48
tel. 25-781-27-98

Bank Spó∏dzielczy w Staroêrebach
09-440 Staroêreby, Plac Bojowników 3
tel. 24-261-70-72

Bank Spó∏dzielczy w Tarczynie
05-555 Tarczyn, ul. St´pkowskiego 4
tel. 22-727-78-86  

Bank Spó∏dzielczy w Teresinie
96-515 Teresin, ul. Szymanowska 14
tel. 46-861-37-87 

Bank Spó∏dzielczy w Warce
05-660 Warka, ul. Warszawska 5
tel. 48-667-23-11 

Warszawski Bank Spó∏dzielczy
03-984 Warszawa, ul. Fieldorfa 5A
tel. 22-514-89-40 

Bank Spó∏dzielczy w Wàsewie
07-311 Wàsewo, ul. Zastawska 8
tel. 29-645-80-50

Powiatowy Bank Spó∏dzielczy w W´growie
07-100 W´grów, ul. Gdaƒska 10
tel. 25-792-33-13

Bank Spó∏dzielczy w Wiskitkach
96-315 Wiskitki, ul. Stra˝acka 1
tel. 46-856-72-68 

Spó∏dzielczy Bank Rzemios∏a i Rolnictwa
05-200 Wo∏omin, ul. Wàska 18
tel. (0-22) 763-87-00

Polski Bank Spó∏dzielczy w Wyszkowie
07-200 Wyszków, ul. KoÊciuszki 5
tel. 29-743-52-00

NadwiÊlaƒski Bank Spó∏dzielczy 
w Czerwiƒsku n.Wis∏à z/s w Wyszogrodzie
09-450 Wyszogród, ul. R´bowska 2
tel. 24-231-50-02

Bank Spó∏dzielczy w Za∏uskach
09-142 Za∏uski 66
tel. 23-661-96-12  

Mi´dzygminny Bank Spó∏dzielczy w Zbuczynie
08-106 Zbuczyn, ul. Terespolska 9
tel. 25-641-68-39

Bank Spó∏dzielczy w Zwoleniu
26-700 Zwoleƒ, Al. Jana Paw∏a II 25
tel. 48-676-24-96

Bank Spó∏dzielczy w ˚urominie
09-300 ˚uromin, Plac WolnoÊci 3
tel. 23-657-21-00 

Banki Spó∏dzielcze woj. opolskiego
Bank Spó∏dzielczy w Baborowie
48-120 Baborów, ul. Moniuszki 1
tel. 77-486-90-44

Bank Spó∏dzielczy w Bia∏ej
48-210 Bia∏a, ul. Prudnicka 29 a
tel. 77-438-85-20

Bank Spó∏dzielczy w Branicach
48-140 Branice, ul. M.C.Sk∏odowskiej 8a
tel. 77-486-83-24

Bank Spó∏dzielczy w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Chrobrego 11
tel. 77-404-56-50

Bank Spó∏dzielczy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeƒ Wielki, ul. Opolska 3
tel. 77-469-65-43

Bank Spó∏dzielczy w G∏ogówku
48-250 G∏ogówek, Rynek 20 a
tel. 77-437-34-13

Bank Spó∏dzielczy w G∏ubczycach
48-100 G∏ubczyce, Plac 1 Maja 1
tel. 77-485-22-49

Bank Spó∏dzielczy w G∏ucho∏azach
48-340 G∏ucho∏azy, ul. Prymasa S. Wyszyƒskiego 12
tel. 77-439-51-40

Bank Spó∏dzielczy w Gogolinie
47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 13
tel. 77-466-64-04

Bank Spó∏dzielczy Grodków-¸osiów 
z/s w Grodkowie
49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18
tel. 77-415-57-98

Powiatowy Bank Spó∏dzielczy 
w K´dzierzynie-Koêlu
47-200 K´dzierzyn-Koêle, Rynek 6a
tel. 77-406-11-88

Bank Spó∏dzielczy w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Opolska 12
tel. 77-466-14-91

Bank Spó∏dzielczy w LeÊnicy
z/s w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogoliƒska 2
tel. 77-463-92-11 do 13 

Bank Spó∏dzielczy w ¸ubnianach
46-024 ¸ubniany, ul. Osowska 1
tel. 77-421-50-36

Bank Spó∏dzielczy w Namys∏owie
46-100 Namys∏ów, Plac WolnoÊci 8
tel. 77-410-43-51

Bank Spó∏dzielczy "Bank Rolników" w Opolu
45-005 Opole, ul. Ksià˝àt Opolskich 36 a
tel. 77-402-14-42

Bank Spó∏dzielczy w Otmuchowie
48-385 Otmuchów, Rynek 1 B
tel. 77-431-53-95

Bank Spó∏dzielczy w Praszce
46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 1
tel. 34-359-13-32

Bank Spó∏dzielczy w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. T. KoÊciuszki 12
tel. 77-406-51-00

Bank Spó∏dzielczy w Wo∏czynie
46-250 Wo∏czyn, ul. Opolska 5
tel. 77-418-82-18

Bank Spó∏dzielczy w Zawadzkiem
46-059 Zawadzkie, ul. Opolska 38
tel. 77-461-63-92
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Bank Spó∏dzielczy w Busku Zdroju
28-100 Busko Zdrój, ul. Stefana Batorego 1A
tel. 41-378-26-59

Bank Spó∏dzielczy w Chmielniku
26-020 Chmielnik, ul. 1 Maja 27
tel. 41-354-22-67

Bank Spó∏dzielczy Daleszyce Górno 
26-021 Daleszyce, Plac Staszica 32
tel. 41-307-20-18 

Bank Spó∏dzielczy w J´drzejowie
28-300 J´drzejów, ul. Przypkowskiego 30
tel. 41-386-18-80

Bank Spó∏dzielczy w Kielcach
25-015 Kielce, ul. Z∏ota 9
tel. 41-367-00-00

Bank Spó∏dzielczy w Koƒskich
26-200 Koƒskie, ul. Zamkowa 7
tel. 41-372-25-74

Bank Spó∏dzielczy w ¸opusznie
26-070 ¸opuszno, ul. Przedborska 10
tel. 41-391-40-12

Bank Spó∏dzielczy w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim
27-400 Ostrowiec Âw., ul. Wardyƒskiego 15 a
tel. 41-263-31-13

Bank Spó∏dzielczy w O˝arowie
27-530 O˝arów, ul. D∏uga 14
tel. 15-861 10 20

Bank Spó∏dzielczy w Piƒczowie
28-400 Piƒczów, Pl. WolnoÊci 21
tel. 41-357-20-31

Bank Spó∏dzielczy w Po∏aƒcu
28-230 Po∏aniec, ul. ˚apniowska 3
tel. 15-865-00-71

Bank Spó∏dzielczy w Radoszycach
26-230 Radoszyce, ul. 1 Maja 2
tel. 41-373-50-03

Bank Spó∏dzielczy w Samsonowie
26-050 Samsonów 32
tel. 41-300-34-03

Bank Spó∏dzielczy w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 6
tel. 15-832 35 68

Bank Spó∏dzielczy w S´dziszowie
28-340 S´dziszów, ul. LeÊna 7
tel. 41-381-10-16

NadwiÊlaƒski Bank Spó∏dzielczy w Solcu Zdroju
28-131 Solec Zdrój, ul. 1-go Maja 6
tel. 41-377-60-16

Bank Spó∏dzielczy w Starachowicach
27-200 Starachowice, ul. Kiliƒskiego 1
tel. 41-274-64-77

Bank Spó∏dzielczy w Staszowie
28-200 Staszów, ul. KoÊcielna 25
tel. 15-864-24-58

Bank Spó∏dzielczy w Stopnicy
28-130 Stopnica, Pl. Pi∏sudskiego 27
tel. 41-377-90-25

Bank Spó∏dzielczy w Suchedniowie
26-130 Suchedniów, ul. Mickiewicza 8
tel. 41-254-30-21

Bank Spó∏dzielczy w Szyd∏owie
28-225 Szyd∏ów, ul. KoÊcielna 1
tel. 41-354-51-21

Bank Spó∏dzielczy w Wàchocku
27-215 Wàchock, ul. Wielkowiejska 1A
tel. 41-271-50-85

Bank Spó∏dzielczy we W∏oszczowie
29-100 W∏oszczowa, ul. Partyzantów 5
tel. 41-394-29-40

Bank Spó∏dzielczy w Wodzis∏awiu
28-330 Wodzis∏aw, ul. Krakowska 6
tel. 41-380-60-61

Banki Spó∏dzielcze woj. Êwi´tokrzyskiego

Banki Spó∏dzielcze woj. warmiƒsko-mazurskiego

Bank Spó∏dzielczy w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce, ul. Warszawska 1
tel. 89-762-92-10

Bank Spó∏dzielczy Dzia∏dowo z/s w Lidzbarku
13-230 Lidzbark, ul. Nowy Rynek 18
tel. 23-696-11-97  

Spó∏dzielczy Bank Ludowy w Elblàgu
82-300 Elblàg, ul. Zacisze 14/16
tel. 55-232-73-69

Bank Spó∏dzielczy w E∏ku
19-300 E∏k, ul. Mickiewicza 15
tel. 87-621-03-00

Mazurski Bank Spó∏dzielczy w Gi˝ycku
11-500 Gi˝ycko, ul. Wyzwolenia 1
tel. 87-429-62-00

Bank Spó∏dzielczy w I∏awie
14-200 I∏awa, ul. Jana III Sobieskiego 49
tel. 89-644-87-30

Warmiƒski Bank Spó∏dzielczy
11-042 Jonkowo, Pl. 650-lecia Jonkowa 12
tel. 89-512-91-25

Bank Spó∏dzielczy w Lubawie
14-260 Lubawa, ul. Warszawska 20
tel. 89-645-21-99

Bank Spó∏dzielczy w Miko∏ajkach
11-730 Miko∏ajki, ul. M. Kajki 1
tel. 87-421-62-48

Bank Spó∏dzielczy w Mràgowie
11-700 Mràgowo, ul. Królewiecka 53
tel. 89-741-76-06

Bank Spó∏dzielczy w Nidzicy
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 3
tel. 89-625-82-55

Bank Spó∏dzielczy w Olecku
19-400 Olecko, ul. Cicha 2
tel. 87-520-25-10

Spó∏dzielczy Bank Ludowy w Olsztynie
10-959 Olsztyn, ul. 1-go Maja 13
tel. 89-535-12-27

Bank Spó∏dzielczy w Olsztynku
11-015 Olsztynek, ul. Rynek 2
tel. 89-519-20-35

Braniewsko-Pas∏´cki Bank Spó∏dzielczy 
z/s w Pas∏´ku
14-400 Pas∏´k, ul. Westerplatte 17
tel. 55-249-19-30

Warmiƒsko-Mazurski Bank Spó∏dzielczy 
12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 2a
tel. 87-424-19-20

Bank Spó∏dzielczy w Reszlu
11-440 Reszel, ul. Kolejowa 4
tel. 89-755-34-00

Bank Spó∏dzielczy w Suszu
14-240 Susz, ul. Piastowska 11
tel. 55-278-60-78 

Bank Spó∏dzielczy w Szczytnie
12-100 Szczytno, ul. ¸om˝yƒska 20
tel. 89-624-23-09

Bank Spó∏dzielczy w W´gorzewie
11-600 W´gorzewo, ul. Pionierów 27
tel. 87-427-31-58

Moràsko-Zalewski Bank Spó∏dzielczy w Zalewie
14-300 Moràg, ul. Pomorska 21
tel. 89-758-83-16

Banki Spó∏dzielcze woj. wielkopolskiego
Nadnotecki Bank Spó∏dzielczy
89-340 Bia∏oÊliwie, ul. KoÊciuszki 41
tel. 67-287-57-58

Bank Spó∏dzielczy w Chodzie˝y 
64-800 Chodzie˝, ul. Sk∏adowa 1
tel. 67-281-06-00 

Bank Spó∏dzielczy w Czarnkowie
64-700 Czarnków, ul. KoÊciuszki 5
tel. 67-255-28-94

Bank Spó∏dzielczy w Dobrzycy
63-330 Dobrzyca, ul. Nowa 2
tel. 62-741-30-20  

Bank Spó∏dzielczy w Dusznikach
64-550 Duszniki, ul. Kolejowa 7
tel. 61-291-91-92 

Bank Spó∏dzielczy w Gnieênie
62-200 Gniezno, ul. Dàbrówki 19 
tel. 61-424-08-20 

Powiatowy Bank Spó∏dzielczy w Gostyniu 
63-800 Gostyƒ, ul. 1 Maja 18
tel. 65-572-00-77

Bank Spó∏dzielczy w Grodzisku Wlkp.
62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Chopina 1
tel. 61-442-14-50

Bank Spó∏dzielczy w Jarocinie
63-200 Jarocin, Al. Niepodleg∏oÊci 5 
tel. 62-747-22-07

Bank Spó∏dzielczy w Jastrowiu
64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 53
tel. 67-266-21-41

Bank Spó∏dzielczy w Jutrosinie
63-930 Jutrosin, Rynek 18
tel. 65-547-14-13

Spó∏dzielczy Bank Ludowy w K´pnie
63-600 K´pno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 20
tel. 62-597-73-00

Bank Spó∏dzielczy w K∏odawie
62-650 K∏odawa, ul. Kr´pa 2
tel. 63-273-03-91

Bank Spó∏dzielczy w Koninie
62-500 Konin, ul. 3 Maja 68 
tel. 63-242-92-05

Bank Spó∏dzielczy w Kostrzynie Wielkopolskim
62-025 Kostrzyn Wlkp., ul. Warszawska 4
tel. 61-897-04-20  

Bank Spó∏dzielczy w KoÊcianie
64-000 KoÊcian, Rynek 23             
tel. 65-511-92-92

Bank Spó∏dzielczy Ziemi Kaliskiej
62-840 Koêminek, Pl. WolnoÊci 6
tel. 62-767-80-54

Bank Spó∏dzielczy w Kórniku
62-035 Kórnik, Plac Niepodleg∏oÊci 31
tel. 61-817-04-01

Bank Spó∏dzielczy w Krotoszynie
63-700 Krotoszyn, ul. Piastowska 14
tel. 62-725-32-78

Bank Spó∏dzielczy w Lipce
77-420 Lipka, ul. KoÊciuszki 35
tel. 67-266-50-32 

Bank Spó∏dzielczy w ¸ob˝enicy
89-310 ¸ob˝enica ul. Wyrzyska 26
tel. 67-286-00-51

Rejonowy Bank Spó∏dzielczy w Malanowie
62-709 Malanów, ul. Turecka 10
tel. 63-278-87-63 
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Banki Spó∏dzielcze woj. pomorskiego

Bank Spó∏dzielczy w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Wojska Polskiego 33
tel. 59-822-26-27 

Bank Spó∏dzielczy w Chojnicach
89-600 Chojnice, ul. KoÊciuszki 23
tel. 52-396-52-60

Bank Spó∏dzielczy w Czersku
89-650 Czersk, ul. Dr. Zieliƒskiego 4
tel. 52-395-37-50

Bank Spó∏dzielczy w Cz∏uchowie
77-300 Cz∏uchów, ul. Zamkowa 23
tel. 59-834-24-72

Bank Spó∏dzielczy w Dzierzgoniu
82-440 Dzierzgoƒ, ul. Wojska Polskiego 4
tel. 55-270-25-60

Bank Spó∏dzielczy w Gniewie
83-140 Gniew, Plac Grunwaldzki 26
tel. 58-53-52-567

Bank Spó∏dzielczy w KoÊcierzynie
83-400 KoÊcierzyna, ul. Âwi´tojaƒska 1
tel. 58-686-20-78

Bank Spó∏dzielczy w Krokowej 
84-110 Krokowa, ul. ˚arnowiecka 1
tel. 58-675-47-00

PowiÊlaƒski Bank Spó∏dzielczy w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 28
tel. 55-261-45-30

Bank Spó∏dzielczy w Lubichowie
83-340 Lubichowo, ul. Starogardzka 9
tel. 58-58 85 315

Bank Spó∏dzielczy w ¸ebie
84-360 ¸eba, ul. 1 Maja 1B
tel. 59-866 18 33 

Bank Spó∏dzielczy w Malborku
82-200 Malbork, ul.17 Marca 32
55-272-25-44 

˚u∏awski Bank Spó∏dzielczy w Nowym Dworze
Gdaƒskim
82-100 Nowy Dwór Gd., ul. Sikorskiego 52
55-246-91-14

Bank Spó∏dzielczy w Nowym Stawie 
82-230 Nowy Staw, Rynek K. Pu∏askiego 2
55-270-20-50

Bank Spó∏dzielczy w Prabutach
82-550 Prabuty, ul. Kwidzyƒska 3
tel. 55-278-20-73

Bank Spó∏dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim
83-000 Pruszcz Gdaƒski, ul. Wita Stwosza 2a
tel. 58-683-33-11

Bank Spó∏dzielczy w Pszczó∏kach
83-032 Pszczó∏ki, ul. Pomorska 18 a
tel. 58-683-94-21

Bank Spó∏dzielczy w Pucku
84-100 Puck, ul. Gen. J. Hallera 2
tel. 58-673-24-52

Bank Rumia Spó∏dzielczy 
84-230 Rumia, ul. Morska 21
tel. 58-671-00-38

Bank Spó∏dzielczy w Sierakowicach
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 3
tel. 58-681-65-22

Bank Spó∏dzielczy w Skórczu
83-220 Skórcz, ul. G∏ówna 40a
tel. 58-582-43-15

Bank Spó∏dzielczy w Sm´towie
83-230 Sm´towo, ul. Kociewska 3
tel. 58-561-90-90

Bank Spó∏dzielczy w Starogardzie Gdaƒskim
83-200 Starogard Gdaƒski, Rynek 8
tel. 58-562 56 81

Bank Spó∏dzielczy w Stegnie
82-103 Stegna, ul. Lipowa 8
tel. 55-246-90-90

Bank Spó∏dzielczy w Sztumie
82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 36
tel. 55-261-13-00

Bank Spó∏dzielczy w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Paderewskiego 1
tel. 58-531-38-25

Bank Spó∏dzielczy w Ustce
76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 38
tel. 59-815-26-00 

Kaszubski Bank Spó∏dzielczy w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 5
tel. 58-677-24-35

Banki Spó∏dzielcze woj. Êlàskiego
Bank Spó∏dzielczy w B´dzinie
42-500 B´dzin, ul. Modrzejowska 73
tel. 32-267-39-05

Beskidzki Bank Spó∏dzielczy 
43-346 Bielsko-Bia∏a, ul. Komorowicka 272
tel. 33-815-89-76

Bank Spó∏dzielczy w Bystrej
43-360 Bystra, ul. Zdrojowa 3
tel. 33-817-13-71

Bank Spó∏dzielczy Bytom
41-902 Bytom, ul. Krawiecka 4
tel. 32-281-55-58

Bank Spó∏dzielczy w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 4
tel. 33-851-28-20

Bank Spó∏dzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. S∏owackiego 14
tel. 32-214-44-00

Bank Spó∏dzielczy w Gilowicach
34-322 Gilowice, Plac Bankowy 1
tel. 33-865-30-17

Bank Spó∏dzielczy w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41
tel. 32-302-01-00

Bank Spó∏dzielczy w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. KoÊcielna 21 a
tel. 32-451-12-14

Bank Spó∏dzielczy w Jasienicy
43-385 Jasienica, ul. Strumieƒska 894a
tel. 33-815-22-21

Bank Spó∏dzielczy w Jastrz´biu Zdroju
44-330 Jastrz´bie, ul. 1 Maja 10
tel. 32-476-13-21

Bank Spó∏dzielczy w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Stoja∏owskiego 10
tel. 32-616-34-94

Bank Spó∏dzielczy w JeleÊni
34-340 JeleÊnia, ul. ˚ywiecka 8
tel. 33-863-60-25

Âlàski Bank Spó∏dzielczy „SILESIA“ w Katowicach
40-064 Katowice, ul. Kopernika 5
tel. 32-358-98-00

Bank Spó∏dzielczy w K∏obucku
42-100 K∏obuck, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrà 2
tel. 34-317-28-31

Bank Spó∏dzielczy w K∏omnicach
42-270 K∏omnice, ul. Cz´stochowska 42
tel. 34-329-83-37

Orzesko- Knurowski Bank Spó∏dzielczy 
z/s w Knurowie
44-194 Knurów, ul. Kosmonautów 9a
tel. 32-339-17-00

Bank Spó∏dzielczy w Koniecpolu
42-230 Koniecpol, ul. KoÊciuszki 7
tel. 34-354-05-40

Bank Spó∏dzielczy w Konopiskach
42-274 Konopiska, ul. Cz´stochowska 28
tel. 34-378-07-10

Bank Spó∏dzielczy w Kosz´cinie
42-286 Kosz´cin, ul. Sienkiewicza 1
tel. 34-378-07-41/2

Bank Spó∏dzielczy w Krzepicach
42-160 Krzepice, ul. Cz´stochowska 27
tel. 34-317-51-11

Bank Spó∏dzielczy w Krzy˝anowicach
47-450 Krzy˝anowice, ul. Tworkowska 12
tel. 32-419-40-11

Bank Spó∏dzielczy w Âwierklaƒcu
42-622 Âwierklaniec, ul. 3 Maja 33
tel. 32-284-43-13

Bank Spó∏dzielczy w Miedênej
43-227 Miedêna, ul. Wiejska 2
tel. 32-211-61-16

Bank Spó∏dzielczy w Mierz´cicach
42-460 Mierz´cice, ul. Bankowa 22
tel. 32-288-70-39

Miko∏owski Bank Spó∏dzielczy w Miko∏owie
43-190 Miko∏ów, ul. Krakowska 29
tel. 32-226-22-05 

Bank Spó∏dzielczy we Mstowie
42-244 Mstów, ul. 16 stycznia 14
tel. 34-328-41-11

Bank Spó∏dzielczy w Mykanowie
42-233 Mykanów, ul. Samorzàdowa 3
tel. 34-328-80-31

Mi´dzypowiatowy Bank Spó∏dzielczy w Myszkowie
42-300 Myszków, ul. KoÊciuszki 111
tel. 34-313-78-00

Bank Spó∏dzielczy w Paw∏owicach
43-250 Paw∏owice, ul. Zjednoczenia 62 b
tel. 32-472-23-20

Bank Spó∏dzielczy w Poczesnej
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel. 34-371-12-33

Bank Spó∏dzielczy w Popowie z/s w Zawadach
42-110 Popów, ul. Cz´stochowska 8
tel. 34-310-37-31

Bank Spó∏dzielczy w Poràbce
43-353 Poràbka, Rynek 5
tel. 33-810-60-01

Bank Spó∏dzielczy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. Rynek 6
tel. 32-210-36-39

Bank Spó∏dzielczy w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Klasztorna 3
tel. 32-415-20-89

Bank Spó∏dzielczy w Radziechowach - Wieprzu
34-381 Radziechowy 700
tel. 33-867-66-16

Bank Spó∏dzielczy w Rajczy
34-370 Rajcza, ul. Górska 13
tel. 33-864-38-54

Bank Spó∏dzielczy w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Rynek 10
tel. 32-422-37-35

Bank Spó∏dzielczy w Siewierzu
42-470 Siewierz, ul. Cz´stochowska 1
tel. 32-674-13-17

Bank Spó∏dzielczy w Skoczowie
43-430 Skoczów, ul. Objazdowa 10
tel. 33-857-95-00

Bank Spó∏dzielczy w SoÊnicowicach
44-153 SoÊnicowice, ul. Gliwicka 30
tel. 32-238-77-60

Bank Spó∏dzielczy w Szczekocinach
42-445 Szczekociny, ul. ˚eromskiego 8
tel. 34-378-77-77

Bank Spó∏dzielczy w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6
tel. 32-393-90-40

Bank Spó∏dzielczy w Tworogu
42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 15
tel. 32-285-74-62

Bank Spó∏dzielczy w Tychach
43-100 Tychy, ul. Damrota 41
tel. 32-324-83-00

Bank Spó∏dzielczy w Ustroniu
43-450 Ustroƒ, ul. Daszyƒskiego 10a
tel. 33-854-34-57

Bank Spó∏dzielczy w W´gierskiej Górce
34-350 W´gierska Górka, ul. Zielona 45
tel. 33-864-18-90

Bank Spó∏dzielczy w Wilamowicach
43-330 Wilamowice, ul. Paderewskiego 17
tel. 33-845-71-02

Bank Spó∏dzielczy w Wodzis∏awiu Âlàskim
44-300 Wodzis∏aw Âlàski, ul. Mendego 6
tel. 32-455-33-63

Bank Spó∏dzielczy we Wr´czycy Wielkiej
42-130 Wr´czyca Wielka, ul. Sportowa 1
tel. 34-317-02-14

Bank Spó∏dzielczy w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Zegad∏owicza 6
tel. 32-672-29-43

Bank Spó∏dzielczy w ˚orach
44-240 ˚ory, ul. M´czenników OÊwi´cimskich 28
tel. 32-434-27-25

Bank Spó∏dzielczy w ˚ywcu
34-300 ˚ywiec, Rynek 23
tel. 33-861-42-71 
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Jubileusz 150-lecia 
stanowi okazję do podsumowania

dorobku oraz złożenia hołdu

założycielom, działaczom, 

wszystkim, którzy swym uporem 

i niezłomnością przyczyniali się do

rozwoju poszczególnych Banków

Spółdzielczych.

Ich codzienna praca tworzyła, 

tworzy chlubną historię 

Spółdzielczości Bankowej w Polsce.

W części tej prezentujemy historię 
i dzisiejszy wizerunek wybranych 

Banków Spółdzielczych
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Gospodarczy Bank Spó∏dzielczy w Mosinie
62-050 Mosina, ul. Dworcowa 9
tel. 61-819-77-00

Bank Spó∏dzielczy w Nowym TomyÊlu
64-300 Nowy TomyÊl, ul. Marsz. Pi∏sudskiego 2
tel. 61-442 17-50 

Ludowy Bank Spó∏dzielczy w Obornikach
64-600 Oborniki , ul. Powstaƒców Wlkp. 5
tel. 61-296-03-69

Bank Spó∏dzielczy w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Kraszewskiego 11
tel. 62-742-91-00

Pobiedzisko-GoÊliƒski Bank Spó∏dzielczy 
w Pobiedziskach
62-010 Pobiedziska, ul. Tysiàclecia 15
tel. 61-815-37-01  

Bank Spó∏dzielczy w Poniecu
64-125 Poniec, ul. T. KoÊciuszki 12
tel. 65-572-99-00

Poznaƒski Bank Spó∏dzielczy 
60-735 Poznaƒ, ul. G∏ogowska  47/47a
tel. 61-869-57-00

Wielkopolski Bank Spó∏dzielczy
61-752 Poznaƒ, ul. Grochowe ¸àki 4
tel. 61-851-25-04

Nadobrzaƒski Bank Spó∏dzielczy w Rakoniewicach
62-067 Rakoniewice, ul. Powstaƒców Wlkp. 34
tel. 61-442-17-00

Bank Spó∏dzielczy w Raszkowie
63-440 Raszków, ul. Ostrowska 28
tel. 62-734-41-14 

Bank Spó∏dzielczy w Siedlcu
64-212 Siedlec, ul. Zbàszyƒska 25
tel. 68-345-05-00

Bank Spó∏dzielczy Pojezierza Mi´dzychodzko-
Sierakowskiego 
64-410 Sieraków ul. Boles∏awa Chrobrego 6
tel. 61-295-24-24 

Spó∏dzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach
63-460 Nowe Skalmierzyce, ul. Bankowa 1
tel. 62-762-12-66

Bank Spó∏dzielczy w S∏upcy
62-400 S∏upca, ul. A. Mickiewicza 2
tel. 63-275-87-10

Ludowy Bank Spó∏dzielczy w Strza∏kowie
62-420 Strza∏kowo, ul. Kolejowa 2a
tel. 63-275-88-00

Bank Spó∏dzielczy w Âlesinie
62-561 Âlesin, Pl. WolnoÊci 14
tel. 63-270-40-03

Bank Spó∏dzielczy w Âmiglu
64-030 Âmigiel, Pl. Rozstrzelanych 13
tel. 65-518-00-52

Spó∏dzielczy Bank Ludowy
im. Ks. P. Wawrzyniaka 
63-100 Ârem, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3
tel. 61-281-06-20

Bank Spó∏dzielczy w Ârodzie Wielkopolskiej
63-000 Âroda Wlkp., Stary Rynek 7/8
tel. 61-285-22-17

Pa∏ucki Bank Spó∏dzielczy w Wàgrowcu
62-100 Wàgrowiec, ul. Kolejowa 19
tel. 67-268-54-99

Bank Spó∏dzielczy w Wieleniu
64-730 Wieleƒ, ul. KoÊciuszki 20
tel. 67-256-10-12  

Bank Spó∏dzielczy w Wierzbinku
62-619 Sadlno, Wierzbinek 35
tel. 63-261-63-75

Bank Spó∏dzielczy w Witkowie
62-425 Witkowo, Stary Rynek 14
tel. 61-477-99-60

Bank Spó∏dzielczy we W∏oszakowicach
64-140 W∏oszakowice, ul. Kurpiƒskiego 29a
tel. 65-537-00-06 

Bank Spó∏dzielczy we Wronkach 
64-510 Wronki, ul. Poznaƒska 50
tel. 67-254-02-43 

Powiatowy Bank Spó∏dzielczy we WrzeÊni
62-300 WrzeÊnia, ul. Warszawska 36
tel. 61-437-09-80 

Bank Spó∏dzielczy w Wysokiej
89-320 Wysoka ul. Strzelecka 1
tel. 67-287-10-24

Bank Spó∏dzielczy w Zagórowie
62-410 Zagórów, ul. Pyzderska  7

tel. 63-276-10-03 

Spó∏dzielczy Bank Ludowyw Zakrzewie
77-424 Zakrzewo, ul. Dworcowa 4
tel. 67-266 70 92

Spó∏dzielczy Bank Ludowy w Z∏otowie
77-400 Z∏otów, Aleja Piasta 46
tel. 67-263-20-20

Banki Spó∏dzielcze woj. zachodniopomorskiego
Gospodarczy Bank Spó∏dzielczy w Barlinku
74-320 Barlinek, ul. Strzelecka 2
tel. 95-746-04-00

Bank Spó∏dzielczy w Bia∏ogardzie
78-200 Bia∏ogard, ul. Kochanowskiego 6
tel. 94-312-05-00

Bank Spó∏dzielczy w Chojnie
74-500 Chojna, ul. Wilsona 2
tel. 91-464-77-00

Gospodarczy Bank Spó∏dzielczy w Choszcznie
73-200 Choszczno, Rynek 6
tel. 95-765-73-15

Ba∏tycki Bank Spó∏dzielczy w Dar∏owie
76-150 Dar∏owo, ul. Bogus∏awa X nr 3
tel. 94-314-36-41

Bank Spó∏dzielczy w Goleniowie
72-100 Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 20
tel. 91-418-26-67

Bank Spó∏dzielczy w Gryficach
72-300 Gryfice, Plac Zwyci´stwa 5
tel. 91-384-25-46

Bank Spó∏dzielczy w Gryfinie
74-100 Gryfino, ul. Niepodleg∏oÊci 24
tel. 91-416-26-93

Bank Spó∏dzielczy w Kaliszu Pomorskim
78-540 Kalisz Pomorski, ul. WolnoÊci 8
tel. 94-361-62-36

Bank Spó∏dzielczy w Mi´dzyzdrojach
72-500 Mi´dzyzdroje, ul. Âwiatowida 19
tel. 91-32-80-117 

Powiatowy Bank Spó∏dzielczy w Policach
72-015 Police, ul. Piastów 46
tel. 91-312-06-32 

Bank Spó∏dzielczy w Po∏czynie Zdroju
78-320 Po∏czyn Zdrój, ul. Ogrodowa 4
tel. 94-366-22-68

Bank Spó∏dzielczy w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce, ul. 1 Maja 20
tel. 91-570-14-90

Bank Spó∏dzielczy w S∏awnie
76-100 S∏awno, ul. M. Kopernika 5
tel. 59-810-33-35

Bank Spó∏dzielczy Rzemios∏a w Szczecinie
70-435 Szczecin, ul. Jagielloƒska 97
tel. 91-488-27-60 

Pomorski Bank Spó∏dzielczy w Âwidwinie
78-300 Âwidwin, ul. 3 Marca 29
tel. 94-365-23-61

Bank Spó∏dzielczy w Wolinie
72-500 Wolin, ul. Zamkowa 3
tel. 91-326-12-61 

• skladka 49-56 korekta  4/30/11  12:17 PM  Page 56



Bank Spó∏dzielczy w Brodnicy jest zwiàzany z miastem
i regionem od prawie 150 lat. Powo∏any zosta∏ do ˝ycia
w okresie zaborów przez dzia∏aczy gospodarczych miasta w obro-
nie nie tylko ich interesów, ale te˝ polskiej mowy i kultury. To
w Brodnicy 23 marca 1862 r. s´dzia Mieczys∏aw ¸yskowski za∏o˝y∏
Towarzystwo Po˝yczkowe dla Przemys∏owców Miasta Brodnicy
i Okolicy, werbujàc do niego 34 miejscowych rzemieÊlników i 3
przedstawicieli inteligencji.

Celem Towarzystwa by∏o udzielanie po˝yczek ze sk∏adkowej ka-
sy rzemieÊlnikom i przemys∏owcom, by "wyzwoliç potrzebujàcych
od zgubnych lichwiarzy" i przyczyniç si´ do rozwoju przemys∏u
i rzemios∏a. Pi´ç lat póêniej Towarzystwo liczy∏o 180 cz∏onków,
a w 1912 (w roku jubileuszu 50-lecia) - 698, z czego wi´kszoÊç sta-
nowili ziemianie.

W okresie zaborów dzia∏alnoÊç Towarzystwa opiera∏a si´ na
przepisach pruskiego prawa o stowarzyszeniach. Brodnica by∏a
bowiem pod zaborem pruskim. W ÊwiadomoÊci mieszkaƒców To-
warzystwo Po˝yczkowe - protoplasta Banku Spó∏dzielczego
w Brodnicy - funkcjonowa∏o jako Bank Polski i tak te˝ by∏o nazy-
wane w odró˝nieniu od szeÊciu innych, niemieckich banków dzia-
∏ajàcych w mieÊcie.
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Centrala BS w Brodnicy

Prezes Zarzàdu - Józef Mitura
• Zarzàd Banku Spó∏dzielczego w Brodnicy stanowià:

- Józef Mitura - Prezes Zarzàdu

- Miros∏aw Rafa∏o - Wiceprezes Zarzàdu

- Janusz Bronowski - Wiceprezes Zarzàdu

- El˝bieta Zaremska - Cz∏onek Zarzàdu

- S∏awomir Czopur - Cz∏onek Zarzàdu

- Grzegorz Grochowiak - Cz∏onek Zarzàdu

• Rad´ Nadzorczà Banku tworzà:

- El˝bieta Górzyƒska - Przewodniczàca RN

- Edward Komasara - Z-ca Przewodniczàcej RN

- Barbara Paradowska - Sekretarz RN

- Stanis∏aw Antkowiak, Hanna Beszczyƒska, 

Jan Choszczewski, Marek Czmoch, Maciej Kaszuba, 

Marek Pesta, Roman Pytlasiƒski, Tomasz Siekierski, 

Marek TruÊciƒski - Cz∏onkowie RN
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Gmach Banku w Brodnicy w 1939 r.
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• Wyró˝nienie "Gepardy Biznesu 2006" Instytutu BankowoÊci
Spó∏dzielczej w Warszawie, przyznawane najdynamiczniej rozwijajà-
cym si´ bankom spó∏dzielczym.

• I miejsce wÊród najwi´kszych banków spó∏dzielczych w kraju z sumà bi-
lansowà powy˝ej 200mln z∏ w rankingu Krajowego Zwiàzku Banków
Spó∏dzielczych. 

• Wyró˝nienie "Bank Spó∏dzielczy w s∏u˝bie spo∏ecznoÊci lokalnej" przyzna-
ne przez Krajowy Zwiàzek Banków Spó∏dzielczych.

Rok 2007
• Pierwsze miejsce wÊród banków spó∏dzielczych Pomorza i Kujaw - ran-

king zorganizowa∏a redakcja "Gazety Pomorskiej".

• Lider gie∏dy najpopularniejszych przedsi´biorstw Brodnicy - BS w Brodnicy
uzyska∏ najwi´cej g∏osów czytelników regionalnego dziennika "NowoÊci".

• Drugie miejsce w rankingu "Najwi´ksze banki" organizowanym przez
miesi´cznik "Nowoczesny Bank Spó∏dzielczy".

• Drugie miejsce w Polsce wÊród banków z najwi´kszà suma bilansowà
w rankingu Krajowego Zwiàzku Banków Spó∏dzielczych w Warszawie.

Rok 2008
• Trzecie miejsce w rankingu miesi´cznika "Nowoczesny Bank Spó∏dzielczy"

oraz "Miesi´cznika Finansowego BANK" w kategorii "Najwi´ksze banki
spó∏dzielcze w Polsce".

• Trzecie miejsce wÊród polskich banków spó∏dzielczych, które w roku 2007
osiàgn´∏y najwi´kszà sum´ bilansowà - ranking zorganizowa∏y redakcje
miesi´cznika "Nowoczesny Bank Spó∏dzielczy" oraz "Miesi´cznika finanso-
wego BANK"

• Pierwsze miejsce w dorocznym rankingu "Z∏otej Setki Pomorza i Kujaw"
organizowanym przez redakcj´ "Gazety Pomorskiej".

• Nagroda Czytelników "Gazety Pomorskiej" i trzecie miejsce uzyskane
przez oddzia∏ BS w Bydgoszczy za profesjonalnà i mi∏à obs∏ug´.

• Trzecie miejsce wÊród najwi´kszych w Polsce banków spó∏dzielczych w ran-
kingu zorganizowanym przez Krajowy Zwiàzek Banków Spó∏dzielczych.
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Siedziba Oddzia∏u BS 
w Brodnicy przy Du˝ym Rynku 24

Oddzia∏ operacyjny w Wàbrzeênie

Oddzia∏ w Che∏m˝y

Oddzia∏ w Toruniu

Oddzia∏ operacyjny w Bydgoszczy
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Bank Polski w Brodnicy przetrwa∏ trudne okresy w burzliwej
historii naszego kraju. Zmienia∏y si´ jego nazwy, siedziby i zarzà-
dy, a bank trwa∏, dajàc Êwiadectwo swojej niepodwa˝alnej pozy-
cji na lokalnym rynku us∏ug bankowych. W jego stulecie, obcho-
dzone w roku 1962, powrócono do przedwojennej nazwy - Bank
Spó∏dzielczy.

Mocna pozycja BS w Brodnicy na rynku us∏ug bankowych
wià˝e si´ z dwoma osobami: 

- nie˝yjàcym ju˝ dyrektorem Tadeuszem Szypliƒskim, który
w ciàgu 30 lat swojej dzia∏alnoÊci stworzy∏ z prowincjonalne-
go banku silnà, dobrze zarzàdzanà placówk´ bankowà 

- oraz Józefem Miturà, którego zas∏ugà jest dynamiczny rozwój
banku w ciàgu ostatniego dwudziestolecia. To pod jego kie-
rownictwem BS w Brodnicy po∏àczy∏ w jednà struktur´ kilka-
naÊcie banków spó∏dzielczych, dzia∏ajàcych w pobliskich mia-
stach i okolicznych wsiach. Otworzy∏ te˝ szereg nowych placó-
wek, ∏àczàc je w jeden sprawnie dzia∏ajàcy organizm.

W ciàgu ostatniego dziesi´ciolecia BS w Brodnicy sta∏ si´ no-
woczesnà, dobrze zorganizowanà i sprawnie zarzàdzanà struktu-
rà. Profesjonalna kadra, nowoczesna obs∏uga, szeroka gama pro-
duktów stawiajà go w gronie najlepszych banków w Polsce.
W roku 2003 BS w Brodnicy osiàgnà∏ poziom funduszy w∏asnych
powy˝ej 5 milionów, pozwalajàcy na samodzielnà dzia∏alnoÊç po-
za strukturami banków spó∏dzielczych. Znaczàco wzros∏y te˝ de-
pozyty i kredyty. Przybywa klientów.

Oferta Banku Spó∏dzielczego w Brodnicy jest ciàgle poszerzana
i dostosowywana do aktualnych potrzeb i oczekiwaƒ klientów.
Bank specjalizuje si´ w obs∏udze finansowej ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych
oraz jednostek samorzàdu terytorialnego.

Za swoje konsekwentne dzia∏ania i bardzo dobre wyniki finanso-
we Bank Spó∏dzielczy w Brodnicy otrzymuje wiele nagród i wyró˝-
nieƒ. Od kilkunastu lat plasuje si´ na czo∏owych miejscach w kra-
jowych rankingach banków spó∏dzielczych w Polsce. SpoÊród licz-
nych wyró˝nieƒ prezes Józef Mitura szczególnie sobie ceni:

lata 1999-2005
• zdobycie przez Prezesa I miejsca wÊród przedsi´biorców Pomorza

i Kujaw w roku 1999,

• przyznanie mu przez mieszkaƒców i w∏adze Brodnicy honorowe-
go tytu∏u "Brodniczanina roku 2002",

• Oddana do u˝ytku w 2003 r. Centrala BS uzyska∏a tytu∏ "Budowy
na medal Pomorza i Kujaw 2003".

• W roku 2004 otrzyma∏ po raz trzeci wyró˝nienie w organizowa-
nym przez Krajowy Zwiàzek Banków Spó∏dzielczych dorocznym
konkursie pn. "Bank spó∏dzielczy w s∏u˝bie spo∏ecznoÊci lokalnej".

• uzyskanie przez bank (2004 r.) zaszczytnego miana "D´bu Rzecz-
pospolitej".

• W maju 2005 r. po raz kolejny zajà∏ I miejsce w rankingu organi-
zowanym przez "Gazet´ Pomorskà" pn. "Z∏ota Setka Pomorza i Ku-
jaw" w kategorii "Najlepszy Bank Spó∏dzielczy".

Rok 2006
• Wyro˝nienie Burmistrza Miasta Brodnicy za osiàgni´cia w dziedzi-

nie gospodarki.
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Hol g∏ówny w Centrali BS w Brodnicy

Sala posiedzeƒ w Centrali Banku
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Bank specjalizuje si´ w obs∏udze finansowej ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw, gospodarstw rolnych, klientów
indywidualnych oraz jednostek samorzàdu terytorialnego.
Za swoje konsekwentne dzia∏ania i bardzo dobre wyniki fi-
nansowe otrzymuje wiele nagród i wyró˝nieƒ. Od kilku lat
plasuje si´ na czo∏owych miejscach w krajowych rankin-
gach banków spó∏dzielczych. 

¸àczàc tradycj´ z nowoczesnoÊcià, Bank Spó∏dzielczy
w Brodnicy sta∏ si´ placówkà uniwersalnà, Êwiadczàcà us∏ugi
dla najbardziej wymagajàcych klientów, ceniàcych sobie rze-
telnoÊç, stabilnoÊç i zaufanie. Zarówno przed laty, jak i obec-
nie brodnicki bank jest obroƒcà polskiego kapita∏u, a za swo-
je konsekwentne dzia∏ania i bardzo dobre wyniki finansowe
otrzymuje wiele nagród i wyró˝nieƒ. Bardzo dobrze wpisuje
si´ w dzieje siedemsetletniej Brodnicy oraz regionu.
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399 420

334 984

224 909

27 493

273

1 463

4 428

456 789

407 550

267 854

29 160

312

1 464

6 261

561 427

504 142

350 362

35 912

349

1 609

5 261

613 349

546 788

465 264

48 251

358

1 713

8 360

800 092

722 204

522 676

53 177

366

2 186

8 203

832 703

747 818

569 929

61 465

352

2 366

7 061

Suma bilansowa

Depozyty

Kredyty

Kapita∏ brutto

Zatrudnienie

Suma bilans. na prac.

Zysk netto

2004 2005 2006 2007 2008 2009Pozycja (dane w tys. z∏)

DYNAMIKA ROZWOJU BANKU SPÓ¸DZIELCZEGO W BRODNICY (2004 - 2009)

Centrala Banku:
87-300 Brodnica
ul. Kamionka 27

tel. (56) 49 300 11 
fax. (56) 49 840 40
www.bsbrodnica.pl

e-mail:
bank@bsbrodnica.pl
Placówki Banku:
Oddzia∏ Biskupiec

Oddzia∏y operacyjne
ul. Rynek 1, 

13-340 Biskupiec
tel. 56 47 450 07
fax 56 47 450 75

Oddzia∏ Bobrowo
Oddzia∏y operacyjne

Bobrowo 27, 
87-327 Bobrowo
tel. 56 495 18 18
fax 56 495 18 18

Oddzia∏ Brodnica
ul. Du˝y Rynek 24, 
87-300 Brodnica, 
tel. 56 49 300 40
fax 56 49 300 41

Oddzia∏y operacyjne
ul. Lidzbarska 18a, 
87-300 Brodnica

tel. 56 49 400 83
fax 56 49 400 83

Kamionka 27,
87-300 Brodnica

tel. 56 493 00 93
fax 56 493 00 97

Punkty kasowe
Sikorskiego 19, 

87-300 Brodnica
tel. 56 494 30 60

Oddzia∏ Brzozie
Oddzia∏y operacyjne

Brzozie 35, 
87-313 Brzozie,  

tel. 56 493 54 83
fax 56 493 54 83

Oddzia∏ Bydgoszcz
ul. Pelpliƒska 41, 

85-794 Bydgoszcz, 
tel. 52 32 060 66
fax 52 32 060 65

Oddzia∏y operacyjne
M.Konopnickiej 22B, 
85-124 Bydgoszcz
tel. 52 379 44 00
fax 52 379 44 15
Âniadeckich 43,

85-032 Bydgoszcz
tel. 52 366 13 50
fax 52 366 13 54
Oddzia∏ Che∏mno

Oddzia∏y operacyjne
ul. Grudziàdzka 16, 
86-200 Che∏mno

tel. 56 67 903 91/92
fax 56 67 903 93
Oddzia∏ Che∏m˝a

Rynek 2, 
87-140 Che∏m˝a

tel. 56 67 560 58
fax 56 67 560 59

Oddzia∏y operacyjne
Sikorskiego 30, 

87-140 Che∏m˝a
tel. 56 67 514 00
fax 56 67 514 00

Oddzia∏ Dzia∏dowo
Oddzia∏y operacyjne
ul. W∏. Jagie∏∏y 23b, 
13-200 Dzia∏dowo

tel. 23 69 757 90-93
fax 23 69 757 91

Plac Mickiewicza 26, 
13-200 Dzia∏dowo, 
(Urzàd Skarbowy)
tel. 23 69 763 50
fax 23 69 763 50
Oddzia∏ Elblàg

ul. Grunwaldzka 2, 
82-300 Elblàg, 

(teren Gie∏dy Elblàskiej)
tel. 55 23 678 90
fax 55 23 536 08

Oddzia∏y operacyjne
ul. Grobla Âw. Jerzego 13, 

82-300 Elblàg
tel. 55 23 503 11
fax 55 23 503 12

Punkty kasowe
ul. Mickiewicza 43, 

82-300 Elblàg, 
(Urzàd Skarbowy)
tel. 55 23 556 34
fax 55 23 674 51

Oddzia∏ Gdaƒsk
Oddzia∏y operacyjne
ul. Guderskiego 2A/1, 

80-180 Gdaƒsk
tel. 58 32 204 68
fax 58 68 352 71

Oddzia∏ Gdynia
Oddzia∏y operacyjne

ul. Morska 82, 
81-228 Gdynia

tel. 58 66 363 13/14
fax 58 66 300 39

Oddzia∏ Górzno
Oddzia∏y operacyjne

ul. Rynek 4, 
87-320 Górzno

tel. 56 49 893 11
fax 56 49 893 11

Oddzia∏ Grudziàdz
ul. Starorynkowa 2/4, 
86-300 Grudziàdz, 

tel. 56 46 593 53/54
fax 56 46 593 54

Oddzia∏y operacyjne
ul. Legionów 100, 
86-300 Grudziàdz
tel. 56 46 103 25
fax 56 46 103 26

ul. Che∏miƒska 54, 
86-300 Grudziàdz
tel. 56 46 107 40
fax 56 46 295 84

ul. Korczaka 8, 
86-300 Grudziàdz
tel. 56 46 272 63
fax 56 46 276 36

Oddzia∏ Gruta
Oddzia∏y operacyjne
Gruta, 86-327 Gruta
tel. 56 46 831 26
fax 56 46 838 89

Oddzia∏ I∏awa
Oddzia∏y operacyjne

ul. Kard. Wyszyƒskiego 33,
14-200 I∏awa

tel. 89 64 916 48
fax 89 64 482 03

ul. Lubawska 3, 
14-200 I∏awa

tel. 89 64 915 21
fax 89 64 915 21

Oddzia∏ Jab∏onowo
Oddzia∏y operacyjne

G∏ówna 7, 
87-330 Jab∏onowo
tel. 56 498 00 14
fax 56 498 04 26

Oddzia∏ Kurz´tnik
Oddzia∏y operacyjne
ul. Grunwaldzka 39, 
13-306 Kurz´tnik
tel. 56 47 405 10
fax 56 47 405 10

Oddzia∏ ¸asin
Oddzia∏y operacyjne

ul. Rynek 15, 
86-320 ¸asin

tel. 56 46 658 33
fax 56 46 658 34

Oddzia∏ Marz´cice
Oddzia∏y operacyjne
ul. Nowomiejska 7, 
13-314 Marz´cice
tel. 56 47 404 24
fax 56 47 404 14

Oddzia∏ Nowe Miasto
Lubawskie
ul. Rynek 3, 

13-300 Nowe Miasto Lub.
tel. 56 47 426 00
fax 56 47 257 27

Oddzia∏y operacyjne
ul. Grunwaldzka 3, 13-300
Nowe Miasto Lub., (PUP)

tel. 56 47 434 15
fax 56 47 434 15

ul. Dzia∏yƒskich 3, 13-300
Nowe Miasto Lub., 
(Urzàd Skarbowy)
tel. 56 47 244 17

Oddzia∏ Osiek
Oddzia∏y operacyjne

Osiek 67A, 
87-340 Osiek

tel. 56 493 81 89
fax 56 493 81 27

Oddzia∏ Radzyƒ
Che∏miƒski

Oddzia∏y operacyjne
ul. Waryƒskiego 15, 

87-220 Radzyƒ Che∏miƒski
tel. 56 68 860 18
fax 56 68 861 08

Oddzia∏ Rypin
ul. Pi∏sudskiego 36, 

87-500 Rypin, 
tel. 54 28 021 71
fax 54 28 030 05

Oddzia∏y operacyjne
ul. Lissowskiego 13, 

87-500 Rypin
tel. 54 28 003 99
fax 54 28 003 98

Punkty kasowe
ul. Dojazdowa 10, 

87-500 Rypin, 
(Urzàd Skarbowy)
tel. 54 28 029 77

Oddzia∏ Stegna
Oddzia∏y operacyjne

ul. Gdaƒska 36, 
82-103 Stegna

tel. 55 24 764 45
fax 55 24 764 45

Oddzia∏ Âwiecie
ul. Kard. Wyszyƒskiego 15, 

86-100 Âwiecie, 
tel. 52 33 126 00
fax 52 33 126 00

Oddzia∏ Âwiedziebnia
Oddzia∏y operacyjne

Âwiedziebnia 92A, 
87-335 Âwiedziebnia
tel. 56 493 84 14
fax 56 493 77 10

Oddzia∏ Toruƒ
Oddzia∏y operacyjne

Kozacka 8, 
87-100 Toruƒ

tel. 56 65 724 63/64
fax 56 62 308 19

Szosa Che∏miƒska 34/36, 
87-100 Toruƒ

tel. 56 65 106 24/25
fax 56 62 195 77

Oddzia∏ Wàbrzeêno
Oddzia∏y operacyjne
Plac Jana Paw∏a II 10, 
87-200 Wàbrzeêno

tel. 56 68 732 83/84
fax 56 68 732 85

Oddzia∏ Zbiczno
Oddzia∏y operacyjne

Zbiczno 207, 
87-305 Zbiczno

tel. 56 493 93 94
fax 56 493 93 94
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Bank Spó∏dzielczy w Brodnicy s∏u˝y pomocà finansowà wielu instytu-
cjom, organizacjom i osobom prywatnym, wspomaga finansowo ró˝ne
inicjatywy i dzia∏ania spo∏ecznie-u˝yteczne. Jest obecny wsz´dzie tam,
gdzie powstajà dzie∏a, które s∏u˝à rozwojowi gospodarki, nauki, sportu
i kultury w regionie.

Poziomem us∏ug Bank Spó∏dzielczy w Brodnicy nie odbiega od banków
komercyjnych. Kompleksowa komputeryzacja oraz nak∏ady na rozwój tech-
nologii bankowej: homebanking, bankomaty, karty p∏atnicze, obs∏uga kont
poprzez Internet, itp. pozwoli∏y utrzymaç mu na lokalnym rynku finanso-
wym pozycj´ lidera, który oferuje pe∏en zakres us∏ug. W lutym 2004 r. bank
wprowadzi∏ we wszystkich oddzia∏ach obrót walutowy w euro i dolarach.
Poszerzy∏ te˝ ofert´ kredytów i depozytów.

Zaufanie traktowanych po partnersku klientów, dobra wspó∏praca z sa-
morzàdem banku oraz samorzàdami lokalnymi, profesjonalna kadra i ob-
s∏uga to podstawa sukcesu najstarszego w Polsce Banku Spó∏dzielczego
w Brodnicy, który - w liczàcej 28 tys. mieszkaƒców Brodnicy - z niewielkiej
placówki rozwinà∏ si´ w jeden z najsilniejszych banków spó∏dzielczych
w kraju.

Brodnicki Bank Spó∏dzielczy to obecnie najwi´kszy i najsilniejszy bank
spó∏dzielczy na Pomorzu i Kujawach, lider w grupie banków spó∏dziel-
czych w kraju, posiada ponad pi´çdziesiàt placówek w województwach:
kujawsko-pomorskim, warmiƒsko-mazurskim i pomorskim. Bank opiera
swojà dzia∏alnoÊç na wy∏àcznie polskim kapitale i jest jednym z najwi´k-
szych banków zrzeszonych w strukturach Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci.B
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Oddzia∏ operacyjny w Gdyni

Otwarcie Oddzia∏u w Gdyni

Cz∏onkowie Rady Nadzorczej 
w Oddziale w Âwieciu

Oddzia∏ w Grudziàdzu

Oddzia∏ operacyjny w Górznie

Oddzia∏ operacyjny w Che∏mnie

Oddzia∏ operacyjny w Jab∏onowie Pom.
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doraêny jego cel: rozszerzenie obszaru dzia∏ania i szyb-
sze gromadzenie zysku w∏asnego. Na czele Zarzàdu sta-
nà∏ wtedy A. Faustmann. W 1870 r. Sàd okr´gowy
w Brodnicy zarejestrowa∏ placówk´ pod w/w nazwà
z dopiskiem "Spó∏ka Wpisana". Prawne istnienie Towa-
rzystwa nie zmieni∏o poczàtkowego jego charakteru,
bardziej propagandowego ni˝ stricte oszcz´dnoÊciowo
– po˝yczkowego. Dopiero 30.04.1871 r. Zjazd Zwiàzku
Spó∏ek Zarobkowych w Poznaniu, krzewiciel idei: "W∏a-
snà pracà i pomocà a si∏ami zjednoczonymi!" zapoczàt-
kowa∏ fachowy etap us∏ug golubskiego Towarzystwa.
Jego statut z 1878 r. za bran˝owy priorytet ustala "...
prowadzenie interesu bankowego dla wzajemnego do-
starczania Êrodków pieni´˝nych w rzemioÊle, przemy-
Êle i gospodarstwie potrzebnych." Struktura samorzàdu
ma 3 organy: Zarzàd z dyrektorem, podskarbim i kon-
trolerem, 9-osobowà Rad´ Nadzorczà i Walne Zgroma-
dzenie. W przekroju spo∏ecznym doƒ nale˝àcych domi-
nujà do ok. 1869 r. rzemieÊlnicy i drobni przemys∏owcy, potem szeregi za-
silajà licznie miejscowi i okoliczni ch∏opi oraz kilku ziemian. Pod koniec
lat 90-tych XIX wieku w∏aÊnie warstwa rolnicza ma pierwszeƒstwo w za-
wieraniu bankowych transakcji. Zw∏aszcza rok 1871 jest pomyÊlny dla
Banku pod tym wzgl´dem. Obrachunek z okazji 25 lat dzia∏alnoÊci Towa-
rzystwa (17.05.1887) wykazuje 4-krotny wzrost liczby zrzeszonych a pro-
pos 1870 r., do 287; wartoÊç udzielonych kredytów a˝ ponad 18 razy
(110.790 marek niemieckich), oszcz´dnoÊci zgromadzono do  85.265 ma-
rek, tj. wi´cej ni˝ 108-krotnie, a udzia∏y rz´du 14-krotnego zwi´kszenia
da∏y 34.206 marek. Hossa ta, warto podkreÊliç, wynik∏a z w∏asnej pracy
Banku. Dopiero w 1890 roku skorzysta∏ on z po˝yczek od innych placówek. 

PomyÊlny okres organizacyjny golubskiej Spó∏ki to wynik tak˝e cz´stych
kontroli i màdrego korzystania z rad Patrona Zwiàzku Spó∏ek ks. Augustyna
Samarzewskiego, który wizytowa∏ Bank w roku 1872 i 1876. W 1886 r. tu-
tejsza Spó∏ka wykupuje od Banku Zwiàzku Spó∏ek Zarobkowych w Pozna-
niu, tzn. powo∏anej akurat centrali finansowo - doradczej, 5 akcji. W 1893
r. WZ uchwala zmian´ nazwy na "Bank Ludowy". W 1912 r. (50 rocznica ist-
nienia) BL znów si´ga niemal˝e pu∏apu swoich mo˝liwoÊci. W odniesieniu
do 1887 r. grono cz∏onkowskie zwi´kszy∏o si´ ponad 2-krotnie i liczy∏o 387
osób. 5-krotnie wi´cej udzielono po˝yczek - na ogólnà sum´ 569.929 marek
i tyle samo przyby∏o wk∏adów oszcz´dnoÊciowych – 444.604 marek przy
prawie potrójnym wzroÊcie udzia∏ów w∏asnych - do 86.593 marek.   B
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Rozmieszczenie
Placówek Banku

Przewodniczàcy Rady
Nadzorczej Banku 
(pierwszy z lewej) 
oraz Zarzàd Banku

Pracownicy, Zarzàd 
i Przewodniczàcy RN Banku
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17 maja 1862 r. w Golubiu nad Drw´cà (od 1951 r. Golubiu-Dobrzy-
niu ) z Towarzystwa RzemieÊlniczego wykluwa si´ obecny Bank Spó∏-
dzielczy. Zak∏ada go Augustyn Faustmann. Wsparcia i inspiracji szukaç
trzeba w istniejàcych wczeÊniej, najstarszych instytucjach banko-
wych w zaborowej Polsce: w Towarzystwie Po˝yczkowym dla Przemy-
s∏owców miasta Poznania z 1861 r., a zw∏aszcza w o 2 miesiàce star-
szej spó∏dzielni kredytowej w Brodnicy (23.03.1862 r.), dzie∏a Mieczy-
s∏awa ¸yskowskiego. 

Proste credo "Oszcz´dnoÊç i praca naród wzbogaca" ma wówczas
inny sens, równie˝ wznios∏y cel: "... dopomaganie cz∏onkom, po˝ycza-
niem pieni´dzy ku polepszeniu ich bytu przez rozwini´cie i udoskona-
lenie ich przemys∏u." Oto fragment protoko∏u z okazji pó∏wiecza pra-
cy Banku z 1912 r. "Lichwa, która spowodowa∏a zarówno upadek ma-
terialny jak i moralny, by∏a bodêcem jednostek do rozmyÊlaƒ nad po-
prawà losu rzemieÊlników i gospodarzy. Bo kiedy sobie uprzytomni-
my, ˝e udawano si´ po po˝yczki do innowierców, a z braku znajomo-
Êci prawa i skutków wekslowych ze strony d∏u˝nika urzàdzali wierzy-
ciele wprost niesumienne manipulacje i nadu˝ycia. Przypisywano nie
tylko lichwiarskie procenta do sum, od których znów procenta Êciàga-
no, ale i sumy same przeistaczano nieraz potem tak, ˝e ze 100 tala-
rów tworzono 1000, z 200 - 2000 itd ... w ten sposób niejedna posia-
d∏oÊç w∏aÊcicielowi przez lichwiarzy wydartà zosta∏a, a tymczasem
szeregi n´dzarzy si´ wzmaga∏y". Tam˝e sekretarz zapisa∏ "Towarzy-
stwo prze˝ywa∏o ró˝ne ci´˝kie koleje zw∏aszcza w latach poczàtko-
wych, kiedy to z powodu powstania w roku 1863 w∏adze paƒstwowe
upatrywa∏y zbiorowisko pieni´dzy na zasilanie potrzeb ruchu narodo-
wego i stàd te˝ niejedne przykroÊci powstawa∏y. Nie mniej ucià˝liwo-

Êci by∏o w ∏onie w∏asnego spo∏eczeƒstwa, gdy˝ jedni otrzymanà po-
˝yczk´ nie chcieliby najch´tniej ani procentu op∏acaç ani zwróciç ta-
kowej, drudzy, niestety o tyle dali si´ podburzyç od przeciwników, np.
s∏ynnych lichwiarzy aby t´ drewnianà kas´ (jak ówczeÊnie spó∏k´ na-
zywano) rozbiç, tym te˝ t∏umaczy si´, ˝e w pierwszym roku nale˝a∏o
do towarzystwa 26, z których 1O-ciu wystàpi∏o, a wi´c 16 cz∏onków
tworzyli g∏ównà w∏adz´ tj. walne zebranie...". ZaÊ w notatkach Stani-
s∏awa Faustmanna (syna inicjatora golubskiej Kasy) czytamy m.in..
"Cz∏onków skàpo, powoli z wszelkà ostro˝noÊcià i niedowierzaniem
przybywa∏o. Ch´tniejszych i naiwniejszych wstrzymywa∏y szyderstwa
ogó∏u, mówiono bowiem "Do takiej drewnianej, biednej kasy chcesz
wst´powaç?, czy ci si´ to op∏aci? (...). Ci co wst´powali z zamiarem
po˝yczenia pieni´dzy, niebawem - za zwrotem 1 talara wst´pnego i 2
1/2 aus. gr. wk∏adki miesi´cznej - wyst´powali, gdy˝ pieni´dzy na wy-
po˝yczenie nie by∏o (...). Znaczna cz´Êç cz∏onków jako analfabeci tylko
znakiem krzy˝ykiem czynnoÊç przystàpienia do Towarzystwa znaczy-
∏a, weksel forsownie, z koniecznoÊci nauczonemi hieroglifami podpi-
sywa∏a. WÊród 9 cz∏onków komitetu niewielu tylko potrafi∏o czytelnie
protokó∏ odbytego posiedzenia spisaç". Pionierska w∏adza Towarzy-
stwa to dr Teofil Kaczorowski - prezes, Augustyn Faustmann - z-ca, Jan
Kalinowski - sekretarz i Antoni Korzeƒski - skarbnik. Ustalono wyso-
koÊç oprocentowania kredytów na 10%. 

W 3 lata póêniej ju˝ jako "Towarzystwo Po˝yczkowe dla Golubia
i Okolicy" (1865)  zmniejszono je do 6%, co znacznie wp∏yn´∏o na
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Centrala Banku:
ul. Rynek 34, 87-400 Golub-Dobrzyƒ
tel. 56 683 28 16, fax. 56 683 28 15

e-mail: bsgolub@onet.pl

Oddzia∏y Banku: Wàbrzeêno, Ksià˝ki

Filia Banku: D´bowa ¸àka

Punkty Kasowe: Golub-Dobrzyƒ, Wàbrzeêno

Siedziba BS w Golubiu-Dobrzyniu. 
W tle Rynek i zamek w Golubiu
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Oddzia∏ 
w Wàbrzeênie

Sala operacyjna Oddzia∏u w Wàbrzeênie

Za∏oga Oddzia∏u w Wàbrzeênie

klientów. W 1931 r. udziela po˝yczek na 114.800 z∏ (w 1925 r.
tylko 9.570), gromadzi oszcz´dnoÊci do kwoty 74.847 z∏ (1925
r. - 5.328), liczba cz∏onków z w/w roku w 1931 r. powi´ksza
si´ z 260 do 299. Suma funduszu udzia∏owego roÊnie. Hossa
trwa jednak˝e ok. 3 lat,  do 1929 r., kiedy w II RP nachodzi
zwiastun ogólnego kryzysu gospodarczego. Lata 1932-35 rze-
komo normalizujà ekonomik´ kraju, ale straty, g∏ównie
w bankowoÊci trudno pr´dko odbudowaç. Tote˝ amplitudzie
bilansu golubskiej Spó∏dzielni, bazujàcej w wi´kszoÊci na
wspó∏dzia∏aniu z rolnictwem, od 1932 r. towarzyszy∏o g∏ów-
nie Êciàganie zaleg∏ych (tak˝e przedwojennych) d∏ugów,
w myÊl ustawy rzàdowej tzw. odd∏u˝eniowej. Jej inne za∏o˝e-
nia np. konwersja, obni˝anie stopy procentowej kredytów,
prolongata terminowa i materialna czy umorzenie cz´Êci zale-
g∏oÊci - wszystko to doprowadza nasz Bank prawie do upad∏o-
Êci. Jeszcze w 1937 r. kondycja finansowa Banku jest s∏aba.
Stan cz∏onków, najni˝szy od 1883 r. wynosi∏ 184. W stosunku
do udanego roku 1931 dzia∏alnoÊç kredytowa sta∏a si´ 2-krot-
nie mniejsza, a oszcz´dnoÊciowa prawie ˝adna. Ogó∏em na
swej pracy Spó∏dzielnia straci∏a 9.781 z∏. Reszty dokona∏a woj-
na! Na mocy dekretu Hitlera z 8.10.1939 r. Golub i Dobrzyƒ
wcielono do Rzeszy jako Okr´g Gdaƒsk, Prusy Zachodnie.

Okupant ca∏kowicie zlikwidowa∏ golubskà spó∏dzielczoÊç
bankowà. Przepad∏ majàtek Banku wraz z wi´kszoÊcià jego
dokumentacji. Franciszkowi Golusowi uda∏o si´ przechowaç
nieliczne, drobne materia∏y bankowe i akcesoria, które przejà∏
jego syn Eugeniusz. Dzia∏alnoÊç Banku wznowiono w 2 lata
po wojnie 23.03.1947 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
z udzia∏em 11 ocala∏ych przedwojennych pracowników przy-
staje na nazw´ Spó∏dzielni "Bank Ludowy". Rad´ Nadzorczà
stanowili: Marian Jordan - przewodniczàcy, Aleksander Króli-
kowski - z-ca, Leon Warszewski - sekretarz oraz cz∏onkowie:
Bronis∏aw Zygmaƒski, Stanis∏aw Badowski i Jan Czarnecki.
Wybrany przez Rad´ Zarzàd to: Franciszek Golus - prezes i dy-
rektor BL oraz Felicjan Przybyszewski i Marian Znajewski.
Bank nadal pracowa∏ na zasadach starego statutu. Wed∏ug
niego uchwalono, ˝e BL mo˝e zaciàgaç zobowiàzania do 2
mln z∏, cz∏onkowski jednorazowy kredyt mo˝e wynosiç 50
tys. z∏ przy udziale wpisowym 500 z∏. 

Dekret Ministra Skarbu z paêdziernika 1948 roku o reformie bankowej
uprawomocni∏ si´ w styczniu 1950 r. Wówczas golubski BL musia∏ przypiàç
szyld "Gminna Kasa Spó∏dzielcza", bankowcy zaÊ poddaç si´ Êlepo antyauto-
nomicznym i aspó∏dzielczym zasadom prowadzenia swej placówki. Zostaje
ona ÊciÊle podporzàdkowana Bankowi Rolnemu, a nast´pnie NBP. Uprawnie-
nia Kasy w Golubiu sprowadzono do zera. Bran˝owi fachowcy nigdy nie po-
godzili si´ z przymusem gromadzenia oszcz´dnoÊci nie na rzecz w∏asnej jed-
nostki, a jedynie dla PKO. Ani z formà kredytowania, ograniczajàcà si´ do
krótkoterminowych po˝yczek ze Êrodków pieni´˝nych banków paƒstwowych
i przez nie limitowanych. Z owych "go∏ych" dla GKS w Golubiu kredytów 
korzystali nade wszystko ma∏o i Êredniorolni ch∏opi. Ograniczenia dotkn´∏y 
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Piecz´ nad Bankiem w tym czasie sprawowa∏ Zarzàd w sk∏adzie: Jan Tylic-
ki - dyrektor, Franciszek Golus -podskarbi i Tomasz Jordan - kontroler oraz
Rada Nadzorcza: Maksymilian Strzelewicz - prezes, Józef Karpiƒski - wicepre-
zes, Boles∏aw Knast - sekretarz i cz∏onkowie: Damian Trzyƒski, W∏adys∏aw
Prabucki, Jan Zantek, Walenty Klimek i Józef Nozdrzykowski. 

Miar´ wa˝noÊci BL w Golubiu w dziejach kraju poza jego zakresem ekono-
micznym, dostrzeg∏ obecny na obchodach 50-lecia istnienia przedstawiciel  

Patronatu spó∏dzielczoÊci polskiej ks. Feliks Bolt. Powiedzia∏:
"S∏yszy si´ to jak bajka w powieÊci, a jednak dzieje Banku tego
sà niezmiernie interesujàce i pot´˝ne, w∏aÊnie dlatego, ˝e opie-
rajà si´ na sielankowych stosunkach, z których przebija, jak
wielkà ide´ rzucili i wprowadzili w czyn z niezmiernym mozo-
∏em za∏o˝yciele tego˝". 

W okresie I wojny Êwiatowej Bank trwa w stagnacji, nie
przerywa jednak obs∏ugi i ograniczonych czynnoÊci. Mimo
spadku liczby cz∏onków i potrzeb na kredyty sejmik lokalny
zaleca w 1915 r. jeszcze ograniczenie ewentualnych po˝yczek.
Chce w ten sposób stworzyç dla Banku jak najwi´cej rezerw
gotówkowych, liczàc si´ z powojennymi "zawirowaniami"
bankowymi. Tymczasowy wzrost wk∏adów oszcz´dnoÊciowych
ludnoÊci przypisaç nale˝y zauwa˝alnemu ju˝ spadkowi warto-
Êci pieniàdza, równie˝ i brakom podstawowych Êrodków do
˝ycia. 

Wskutek powstaƒ wielkopolskich wolnoÊç do Golubia i Do-
brzynia zawita∏a 17 stycznia 1920 r. po wersalskich rokowa-
niach. Pierwszym burmistrzem Golubia mianowano Franciszka
Golusa (d∏ugoletniego szefa Banku) sprawujàcego swojà funk-
cj´ przy pomocy Rady Miejskiej. Rzecz jasna, i˝ w wielkim za-
pale organizowania na nowo ˝ycia spo∏eczno - politycznego
golubian pobrzmiewa∏y nuty odnowy spó∏dzielczoÊci banko-
wej. Zunifikowano dwie dawne ustawy o polskim ruchu spó∏-
dzielczym z 29.10.1920 r. i znowelizowanà z 4.12.1923 r. Odtàd
Banki mia∏y mieç nazw´ "Spó∏dzielnie" i jako dodatkowy obo-
wiàzek spocz´∏a na nich rola oÊrodków oÊwiatowo - wycho-
wawczych, z ogólnym przes∏aniem krzewienia idei oszcz´dza-
nia, podnoszenia poziomu kulturalnego weƒ zrzeszonych itp.
Golubska Spó∏dzielnia  ulg pod tym wzgl´dem nie mia∏a. Miej-
sce zadaƒ typowo bran˝owych wype∏nia∏y te˝ akcje propagan-
dowe. Dzia∏o si´ tak na skutek g∏ównie szybkiej dewaluacji
wartoÊci marki niemieckiej. 

W roku odzyskania niepodleg∏oÊci golubska Spó∏dzielnia
podupad∏a finansowo do 2-krotnego obni˝enia i tak nik∏ych
zysków w 1919 r., tyle˝ samo kredytu i odchodzeniu odeƒ
cz∏onków. O˝ywienie dzia∏alnoÊci Banku golubskiego notuje-
my dopiero w 1926 r. W ciàgu 5 lat placówka ta osiàga daw-
niejszà rzetelnà obrotnoÊç, fal´ nap∏ywu cz∏onkostwa i renom´ 
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• Od 1998 roku Bankiem kieruje Zarzàd w sk∏adzie: 
- Stanis∏aw Buliƒski - prezes Zarzàdu, 

- Zdzis∏aw Lig´za - wiceprezes Zarzàdu

- Gabriela Jurkiewicz - wiceprezes Zarzàdu.

• Funkcj´ g∏. ksi´gowego od 2009 r. pe∏ni:

- Aleksandra WiÊniewska

• Oddzia∏ami Banku kierujà: 
- Joanna Gierszewska w Wàbrzeênie, Zdzis∏aw Lig´za w Ksià˝kach, 

- Kierownikiem Filii w D´bowej ¸àce jest Hanna Zajàc.

• W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà: 
- Tomasz Skibicki - przewodniczàcy RN

- Tadeusz Przybylski - zast´pca przewodniczàcego RN

- Edmund Chlebowski - sekretarz RN

- Kazimierz Gajtkowski, Stanis∏aw Dàbrowski, 

Józef Wojciechowski, Józef  S∏awkowski, 

Jerzy Kornacki i Marek Szmejchel – cz∏onkowie RN.

Na Zebraniu Przedstawicieli Banku w listopa-
dzie 1996 r. wybrano Rad´ Nadzorczà w sk∏adzie:
Jan Boniecki - Przewodniczàcy, Mieczys∏aw Husarz
- Z-ca, Józef Wojciechowski - Sekretarz, oraz Cz∏on-
kowie: Stanis∏aw Dàbrowski, Leszek Barylski, Kazi-
mierz Gajtkowski, Stanis∏aw Angowski, Wies∏aw
Rafiƒski, Dionizy Janicki, Ireneusz Sowa, Kornel
Âwigoƒski, Henryk Mejger, Tomasz Kujawa, Tade-
usz Przybylski i Andrzej Marchlewski.  Zarzàd sta-
nowili: Jerzy Foksiƒski - Prezes Zarzàdu, Stanis∏aw
Buliƒski - Wiceprezes, oraz Cz∏onkowie: Gabriela
Jurkiewicz i Zdzis∏aw Lig´za. Dyrektorami Oddzia-
∏ów byli Barbara Lula (O/Wàbrzeêno) i Zdzis∏aw Li-
g´za (O/Ksià˝ki). Kierownikiem Filii w D´bowej ¸à-
ce by∏a Hanna Zajàc.

Od 2002 roku Bank zrzeszony jest w Gospodar-
czym Banku Wielkopolski SA z siedzibà w Pozna-
niu. Teren dzia∏alnoÊci zwi´kszy∏ si´ i obecnie obej-
muje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.   

Decyzjà Zarzàdu w 2004 r. powsta∏ Punkt kaso-
wy w Golubiu-Dobrzyniu, a w 2010r. uruchomiono
Punkt kasowy w Wàbrzeênie. 

Na koniec roku 2010 zrzeszonych by∏o w BS
1396 cz∏onków.  

17 maja 2012 roku przypada 150 rocznica utwo-
rzenia Banku Spó∏dzielczego w Golubiu-Dobrzyniu.
Bank ten, mimo i˝ jest s´dziwy jak sama spó∏dziel-
czoÊç bankowa w Polsce - tryska witalnoÊcià i wy-
trwale s∏u˝y mieszkaƒcom regionu. W uznaniu
niewàtpliwych zas∏ug dla ruchu spó∏dzielczego,
przy okazji jego135-lecia, BS w Golubiu-Dobrzyniu
zosta∏ uhonorowany OkolicznoÊciowà Statuetkà
Spó∏dzielczoÊci Bankowej.
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Punkt Kasowy w Wàbrzeênie

Punkt Kasowy w Golubiu-Dobrzyniu
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równie˝ samorzàdu Banku. W miejsce Rady Nadzor-
czej wprowadzono Komisj´ Rewizyjnà. Obowiàzko-
wo weryfikowano nowych cz∏onków Spó∏dzielni,
g∏ównie pod wzgl´dem przekonaƒ politycznych. 

T́  karykaturalnà postaç funkcjonowania polskiej
spó∏dzielczoÊci bankowej zmieni∏ "Paêdziernik '56".
Wraz z rokiem 1962 i 100 rocznicà powstania Ban-
ku miejscowa bankowoÊç wchodzi w dynamiczny
czas rozkwitu. Stan zrzeszonych powi´ksza si´
z 721 w roku 1957 do 1.493 w roku 1961. Fundusze
udzia∏owe rosnà z 39 tys. do 246 tys. z∏, udzielone
kredyty wzrastajà z 3.523 tys. do 7.642 tys. z∏,
a oszcz´dnoÊci w∏asne z 66 tys. do 5.157 tys. z∏. 

Na czele Banku stali wtedy - w Zarzàdzie: Józef
Dàbkowski - prezes i kierownik oraz cz∏onkowie:
Czes∏aw Wójciak i Franciszek Jab∏oƒski. W Radzie
Nadzorczej: Henryk Brzezicki - przewodniczàcy,
a ponadto Stanis∏aw Sitko, Izydor Pekowski, Antoni
¸ydziƒski, Stanis∏aw Koz∏owski i Franciszek Skwi-
rzyƒski.  W tym okresie przeniesiono siedzib´ Ban-
ku do bardziej korzystnego miejsca z pl. 1 Maja 16
pod nr 34 tam˝e.

1.07.1975 r. golubski BS prze˝ywa kolejny rene-
sans organizacyjny. Wchodzi w struktury Êwie˝o
powsta∏ego BG˚. Rozszerza swà dzia∏alnoÊç na ob-
s∏ug´ gospodarki rolnej i rzemios∏a poprzez m.in.
udzielanie po˝yczek na zakup nieruchomoÊci rol-
nych w obrocie prywatnym, kredytowanie indywi-
dualnych producentów, kó∏ek rolniczych bez w∏a-
snej bazy, spó∏ek wodnych itp.  Stara si´ byç Ban-
kiem samowystarczalnym. Nie korzysta z funduszy
refinansujàcych. Jednak˝e w dobie zapotrzebowa-
nia na du˝e inwestycje paƒstwowe musi to czyniç.
Stan wszystkich kredytów na koniec 1986 r., przy
stale rosnàcej pomocy kredytowej, g∏ównie na in-
westycje rolnicze i bie˝àcà produkcj´ rolnà osiàgnà∏
niebagatelnà kwot´ 220 mln z∏. Wzros∏a rentow-
noÊç dzia∏alnoÊci, która jest kilkakrotnie wy˝sza
ani˝eli w roku 1975. Poza tym Bankowi Spó∏dziel-
czemu  przyby∏o nowe grono cz∏onkowskie, liczàce 

w 1986 r. 1583 osoby. Nale˝y dodaç, i˝ statutowà powinnoÊcià ówczesnego Banku,
prócz rozbudowy sfery gospodarczo -finansowej, by∏y dzia∏ania o charakterze spo-
∏ecznikowskim, g∏ównie wÊród m∏odzie˝y. 

Kolejnà Rad´ Nadzorczà stanowili: Izydor Pekowski - przewodniczàcy, Jan Korczak -
z-ca i Kazimierz Boniecki – sekretarz  oraz cz∏onkowie: Tadeusz Roguski, Stanis∏aw
Sitko, Stanis∏aw Zaniewski, Aleksander Chilarecki, Jan Go∏´biowski, Jan Jastrz´bski
i Andrzej Makowski - stan´∏a ona przed trudnym zadaniem Il etapu reformy ekono-
micznej, której wytyczne znalaz∏y odzwierciedlenie w uchwale II Krajowego Zjazdu
Delegatów Spó∏dzielczych w Warszawie w 1981 roku. Przede wszystkim skorygowa-
niu powinny ulec strony negatywne poczàtkowego okresu jej realizacji, jak np.  ogra-
niczenie roli samorzàdu Banku i zwiàzanej z nim autonomii placówki, wtràcanie si´
odgórnych czynników w sprawy czysto wewn´trzne, personalne i merytoryczne Ban-
ku. Pami´taç  jednak nale˝y, ˝e banki dzia∏a∏y w latach 81-84 w hiperspecyficznych
warunkach stanu wojennego. Zarzàd reprezentowali: Jerzy Foksiƒski  - Prezes, Cze-
s∏aw Wójciak - Wiceprezes i Tadeusz Wieczyƒski – Cz∏onek.

W 1990 r. BG˚ przesta∏ pe∏niç dla Banków Spó∏dzielczych funkcj´ centrali organizacyj-
nej, finansowej i rewizyjnej. Golubski Bank na zasadzie dobrowolnej ju˝ umowy pozosta-
wa∏ w jego strukturach, aby w roku 1996 zasiliç szeregi utworzonego Pomorsko - Kujaw-
skiego Banku Regionalnego SA w Bydgoszczy. Golubska placówka, dzi´ki màdremu zarzà-
dzaniu, zwyci´sko wysz∏a z trudnego okresu transformacji poczàtku lat dziewi´çdziesià-
tych. 30 kwietnia 1996 r. nastàpi∏o po∏àczenie BS w Golubiu z BS w Wàbrzeênie i BS
w Ksià˝kach. Oprócz wymienionych Oddzia∏ów w D´bowej ¸àce mieÊci si´ Filia O/Ksià˝ki.   
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Dzia∏alnoÊç Banku w Sk´pem datuje si´ od dnia 9 maja 1900 r.,
kiedy to z inicjatywy miejscowego aptekarza Biegaƒskiego powo-
∏ano do ˝ycia Towarzystwo Kredytowe w Sk´pem. Pierwsze Walne
Zebranie Towarzystwa Kredytowego odby∏o si´ w siedzibie Gminy.

30 lipca 1901 r., gdzie mi´dzy innymi uchwalono „kredyt osobisty
do 300 rubli i rozszerzenie dzia∏alnoÊci w promieniu 10 wiorst’’.

W roku 1908 Towarzystwo Kredytowe zmieni∏o nazw´ na Gminnà
Kas´ Oszcz´dnoÊciowo- Po˝yczkowà, która dzia∏a∏a do 1926 roku
przyjmujàc dalej nazw´ Gminnej Kasy Po˝yczkowo-Oszcz´dnoÊciowej
im. Stefczyka w Sk´pem.

I i II wojna Êwiatowa oraz lata okupacji to przerwana dzia∏alnoÊç
w historii Banku. Mimo sporego dorobku w latach mi´dzywojennych,
wojna spowodowa∏a du˝e straty zarówno materialne jak i ludzkie.

Powojenna reaktywacja dzia∏alnoÊci nastàpi∏a we wrzeÊniu 1945 r.
ju˝ pod nazwà Kasa Stefczyka w Sk´pem. Pierwszy Statut spó∏dzielni
z nieograniczonà odpowiedzialnoÊcià zatwierdzono 1 wrzeÊnia 1946 r.
i zarejestrowano w Okr´gowym Sàdzie Rejestrowym w Toruniu Wy-
dzia∏ Zamiejscowy we W∏oc∏awku.

Kasa Stefczyka w Sk´pem zmienia∏a niejednokrotnie nazw´ na
Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà, potem na  Bank Ludowy SOP – obecnie na
Bank Spó∏dzielczy w Sk´pem.

Lata  90-te - okres przystosowania spó∏dzielczoÊci bankowej do go-
spodarki rynkowej, spowodowa∏ wiele zmian w strukturach organiza-
cyjnych, sytuacji prawnej i ekonomicznej Banków.

Liczba banków spó∏dzielczych zmniejszy∏a si´, nastàpi∏y pierwsze

∏àczenia. Bank Spó∏dzielczy w Sk´pem przy∏àczy∏ do struktury dwa
Banki - BS w Skrwilnie /1-V-1997r./ oraz BS w Ostrowitem /1-I-1999r./,
rozpocz´to otwieranie Filii i P/K. 

Du˝ym wyzwaniem dla Banków Spó∏dzielczych by∏o osiàgni´cie
w krótkim czasie 3 progów kapita∏owych. Dzi´ki zaanga˝owaniu
udzia∏owców Banku, Rady Nadzorczej, Zarzàdu oraz pracowników,
progi kapita∏owe „pokonano”.

Od wielu lat wypracowywane dochody przeznaczane sà na dokapi-
talizowanie Banku.

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci oraz wymogi nadzorcze sà na adekwat-
nym poziomie, co daje podstaw´ dalszego bezpiecznego dzia∏ania.

W roku 2010 uroczyÊcie obchodzono jubileusz 110-lecia 
Sk´pskiego Banku. 

Bank Spó∏dzielczy w Sk´pem jest obecny w ˝yciu spo∏ecznym i kul-
turalnym na terenie dzia∏ania. Wspiera inicjatywy lokalnego Êrodowi-
ska. Posiada wy∏àcznie polski kapita∏.

Posiada bogatà ofert´ us∏ug bankowych, atrakcyjne oprocentowa-
nie, niskie prowizje i op∏aty. Prowadzi obs∏ug´ poprzez 7 jednostek
organizacyjnych, tj.:
- Central´  BS  w Sk´pem,
- Oddzia∏y  BS  w Skrwilnie i Ostrowitem,
- 3 Filie zlokalizowane w Rogowie, Sk´pem i Brzuzem 

oraz Punkt Kasowy w Sk´pem.
Ca∏odobowa obs∏uga klienta odbywa si´ poprzez 4 BANKOMATY,

a tak˝e konta internetowe w CUI.
Teren dzia∏ania stanowi: Powiat lipnowski i rypiƒski, a tak˝e powia-

ty sàsiednie, tj. golubsko-dobrzyƒski i brodnicki w województwie ku-
jawsko-pomorskim oraz powiaty sierpecki i ˝uromiƒski w wojewódz-
twie mazowieckim. 

Jest zrzeszony w Spó∏dzielczej Grupie Bankowej w Gospodarczym
Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu.

Zapraszamy do odwiedzin  www.bs.skepe.sgb.pl
oraz naszych placówek.
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Centrala Banku:
Ul. Sierpecka 72, 87-630 Sk´pe
Tel. (54) 287-70-77
oraz:
Filia Banku, ul. KoÊcielna
Punkt Kasowy, ul. 1 Maja
Placówki poza Sk´pem:
Oddzia∏ w Skrwilnie
Oddzia∏ w Ostrowitem
Filia BS w Rogowie
Filia BS w Brzuzem

Sala operacyjna BS w Sk´pem

Pracownicy Centrali BS w Sk´pem

Pracownicy Oddzia∏u w Ostrowitem
Pracownicy Oddzia∏u w Skrwilnie
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Bank Ludowy w Kowalewie Pomorskim powsta∏
21 lipca 1873 r. Jego za∏o˝ycielami byli: Jan Jarzem-
ski, Edward Donimirski i ksiàdz Antoni Maraƒski,
proboszcz z Ryƒska, który zosta∏ wybrany pierw-
szym prezesem Rady Nadzorczej. Jan Jarzemski zo-
sta∏ pierwszym dyrektorem Zarzàdu. 8 paêdzienika
1873 r. Bank Ludowy w Kowalewie Pomorskim zosta∏
wpisany do rejestru handlowego oraz zarejestrowa-
ny w Sàdzie Powiatowym w Toruniu.

Dzia∏alnoÊç Banku Ludowego oparta by∏a poczàt-
kowo na zasadach pruskiego prawa spó∏dzielczego
z 1868 r. Od maja 1889 r. wesz∏o w ˝ycie nowe nie-
mieckie prawo spó∏dzielcze, które wprowadzi∏o zasa-
d´ udzielania kredytów tylko cz∏onkom oraz na∏o˝y∏o
na Spó∏dzielni´ obowiàzek tworzenia niepodzielnego
funduszu rezerwowego.

Zgodnie z za∏o˝eniami wielkopolskiego systemu
spó∏dzielczoÊci kredytowej, który ostatecznie wy-
kszta∏ci∏ si´ w latach 1872-91, a wi´c podczas patro-
natu ks. Augustyna Samarzewskiego, Bank kowalew-
ski cechowa∏o dà˝enie do wprowadzenia nieograni-
czonej solidarnej odpowiedzialnoÊci cz∏onków ich ca-
∏ym majàtkiem, uniwersalnoÊç sk∏adu spo∏ecznego,
dobrowolnoÊç zrzeszania, dost´pnoÊç i formalnie
nieograniczony zasi´g dzia∏ania oraz zasada uspo-
∏eczniania czystego zysku w funduszu rezerwowym.

Pierwszymi dyrektorami byli: Jan Jarzemski (1876-
1884), Franciszek Rzeszetarski (1885-1887) i Jan Ze-
garski (1888-1911). Natomiast pierwszymi prezesami
Rady Nadzorczej Banku byli: ks. Antoni Maraƒski
(1873-1884), Józef Sadowski (1885-1886), Edward Do-
nimirski (1887-1891), Kazimierz Cichocki (1891-1915). 

Od poczàtku istnienia Bank zamyka∏ swojà dzia-
∏alnoÊç bilansem dodatnim. W 1898 r. Bank Ludowy
w Kowalewie obchodzi∏ uroczyÊcie srebrny jubileusz,
w którym wzià∏ udzia∏ Patron Spó∏ek - ks. Piotr Waw-
rzyniak. Rok ten zakoƒczy∏ pierwszy etap rozwoju
Spó∏ki, który charakteryzowa∏ si´ doskonaleniem me-
tod organizacyjnych oraz ostro˝noÊcià w podejmo-
waniu skomplikowanych operacji finansowych. 

W okresie najwi´kszej prosperity dyrektorem Ban-
ku Ludowego w Kowalewie by∏ Jan Zegarski (1888-
1911), kontrolerami Jan Jarzemski (1882-1905), Fran-
ciszek Piotrowski (1906-1914, 1916-1924), funkcj´
podskarbiego pe∏ni∏ dyrektor Boles∏aw Niewiada
(1894-1915). Prezesem Rady Nadzorczej by∏ od 1891 r.
Kazimierz Cichocki, a v-ce prezesem zosta∏ w 1906 r.
ks. Feliks Bolt. Kazimierz Cichocki bra∏ czynny udzia∏
w wielu sejmikach Zwiàzku Spó∏ek reprezentujàc
Bank Ludowy w Kowalewie. Ks. Feliks Bolt zwany oj-
cem spó∏dzielczoÊci kupieckiej zwiàza∏ si´ z Bankiem
Ludowym w Kowalewie w 1906 r. obejmujàc stano-

wisko wiceprezesa, póêniej sta∏ si´ cenionym dzia∏a-
czem spó∏dzielczym, a zarazem najwybitniejszà po-
stacià historii kowalewskiego Banku. 

Od 1920 r. banki coraz bardziej podupada∏y. Kry-
zys objà∏ swym zasi´giem równie˝ Spó∏dzielni´
w Kowalewie. Katastrofalna sytuacja gospodarcza,
w jakiej znalaz∏a si´ Polska w 1923 r. wywo∏a∏a kolej-
ny kryzys rzàdowy i doprowadzi∏a do radykalnych
posuni´ç ekonomicznych. Bank Ludowy w Kowalewie
koƒczy∏ swój 50 rok dzia∏alnoÊci bardzo os∏abiony
gospodarczo i organizacyjnie.

Wybuch II wojny Êwiatowej zamknà∏ ten nieko-
rzystny dla Banku i miasta okres poddajàc go z kolei
brutalnej polityce eksterminacyjnej okupanta hitle-
rowskiego. W tych warunkach Bank Ludowy przesta∏
istnieç, a swojà dzia∏alnoÊç wznowi∏ dopiero na wio-
sn´ 1947 r. W sk∏ad pierwszego po wojnie Zarzàdu
weszli: Wac∏aw Zi´tek, Zofia Szczepaƒska-Smoliƒska
i Kazimierz Czajkowski. Pierwszà po wojnie Rad´
Nadzorczà BL w Kowalewie stanowili: Mieczys∏aw
Puciata - przewodniczàcy, ks. Jan Mykowski - z-ca
przewodniczàcego, Jan WrzuÊ - sekretarz oraz Alfons
Jaworski i Konrad Malinowski - cz∏onkowie.

Utworzone na podstawie dekretu o reformie ban-
kowej z 1948 r. Gminne Kasy Spó∏dzielcze (GKS) mia∏y
ograniczony zasi´g dzia∏ania i dlatego rozwija∏y si´
bardzo powoli. Ju˝ w 1956 r. wraz ze zmianami orga-
nizacyjnymi w spó∏dzielczoÊci kredytowej rozpoczà∏
si´ dla Banku w Kowalewie okres prosperity, który
trwa po dzieƒ dzisiejszy. W kwietniu 1960 r. wesz∏a
w ˝ycie nowa ustawa o prawie bankowym, która
znacznie poszerzy∏a zakres wykonywanych czynno-
Êci. Na poczàtku 1961 r. zmar∏ d∏ugoletni kierownik
Banku i przewodniczàcy Zarzàdu od 1947 r. - Kazi-
mierz Czajkowski. Przyczyni∏ si´ on w g∏ównej mie-
rze do jego osiàgni´ç. Obowiàzki przewodniczàcego
Zarzàdu powierzono Zygmuntowi ˚u∏awskiemu. Na
Walnym Zgromadzeniu Kasy Spó∏dzielczej w Kowale-
wie w kwietniu 1961 r. postanowiono zmieniç do-
tychczasowà nazw´ na Bank Ludowy.

W roku 1975 na podstawie ustawy o Prawie ban-
kowym SOP-y uzyska∏y jednà wspólnà nazw´ - banki
spó∏dzielcze. Ponadto utworzony zosta∏ paƒstwowo -
spó∏dzielczy Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej. Zasad-
nicza reforma systemu politycznego, spo∏ecznego
i gospodarczego w latach 1989/90 spowodowa∏a
zmiany w strukturze spó∏dzielczoÊci bankowej. Usta-
wa Prawo bankowe z 31.01.1989 r. zwi´kszy∏a auto-
nomi´ banków i poszerzy∏a zakres i przedmiot dzia-
∏ania. Dzi´ki màdroÊci cz∏onków Banku, Rady Nadzor-
czej i Zarzàdu trudy transformacji ustrojowej poko-
nano bez jakichkolwiek przeszkód i strat.

24 czerwca 1994 r. Sejm RP uchwali∏ ustaw´ o re-
strukturyzacji banków spó∏dzielczych i BG˚. Ustawa
ta stworzy∏a nowy system pracy dla sektora banków
spó∏dzielczych w Polsce. Banki te tworzà banki regio-
nalne, sà ich akcjonariuszami, majà obowiàzek zrze-
szania si´ we w∏aÊciwym terytorialnie banku regio-
nalnym. Wolà organów samorzàdowych BS by∏o
przystàpienie do Pomorsko - Kujawskiego Banku Re-
gionalnego S.A. w Bydgoszczy. Obecnie BS w Kowale-
wie Pomorskim dzia∏a w strukturach Spó∏dzielczej
Grupy Bankowej.
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Centrala Banku:
ul. 23 Stycznia 14

87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (56) 684 10 15
fax (56) 684 12 89
www.bskowalewo.pl

e-mail: bank@bskowalewo.pl

Oddzia∏y Banku:
Radziki Du˝e, tel. (56) 493 82 79

Radomin, tel. (56) 683 75 24

Punkt Kasowy
Kowalewo Pomorskie, Rynek

Prezes Zarzàdu - Zbigniew Krasicki

Sala operacyjna BS w Kowalewie

Punkt Kasowy w Kowalewie Pom.

Oddzia∏ w Radzikach Du˝ych

Oddzia∏ w Radominie
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Poczàtki dzia∏alnoÊci Banku Spó∏dzielczego
w Radziejowie datujà si´ od roku 1926. W dniu
05.02.1926 roku zosta∏a za∏o˝ona „Kasa Stefczyka” przez
trzech mieszkaƒców Radziejowa  (powiat nieszawski,
woj. warszawskie), którzy stanowili pierwszy sk∏ad Za-
rzàdu powsta∏ej Kasy. Rejestracji Spó∏dzielni dokonano
27.03.1926 roku. Zrzesza∏a ona wówczas 83 cz∏onków.

Historia Banku si´ga jeszcze g∏´biej, to jest do roku
1922, w którym to powsta∏o Spó∏dzielcze Stowarzysze-
nie „Przysz∏oÊç” z Kasà Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowà
w Dobrem. Kasa wspiera∏a najbiedniejszych – zw∏aszcza
rolników.

W czasie swego istnienia Spó∏dzielnia przyjmowa∏a
ró˝ne nazwy. Po wojnie, od 15.08.1947 roku prowadzi∏a
dzia∏alnoÊç pod nazwà „Bank Ludowy w Radziejowie”. 

Pierwsze po wojnie Walne Zgromadzenie Organizacyj-
ne powo∏a∏o Zarzàd w sk∏adzie: Tadeusz Brudzicz, Zdzi-
s∏aw Radzimirski, Piotr Strzelecki. Na tymczasowy lokal
banku jeden z cz∏onków Zarzàdu - Pan Tadeusz Brudzicz
odstàpi∏ jeden pokój w swoim mieszkaniu o pow. 16 m
kw. W dniu 01.12.1948 roku na pierwszego kierownika
i ksi´gowego w jednej osobie powo∏ano Pana Bronis∏a-
wa Szynkowskiego, który pe∏ni∏ t´ funkcj´ do dnia
01.01.1975 roku (tj. do dnia Êmierci). Dwuosobowy ze-
spó∏ pracowników obs∏ugiwa∏ klientów – rolników do
1950 r. Wzrost obrotów i czynnoÊci bankowych zmusi∏
Zarzàd do powi´kszenia zespo∏u pracowniczego i ko-
niecznoÊci powi´kszenia lokalu.

W dniu 21.07.1964 roku przekazano do u˝ytku nowy
budynek banku przy ul. KoÊciuszki 26, który jest siedzi-
bà Banku do chwili obecnej. dla Oddzia∏u w Dobrem od-
dano nowy budynek 14 grudnia 1994 roku.

Od 2007 roku utworzono punkt kasowy przy Urz´dzie
Skarbowym w Radziejowie.

Obecnie Bank zrzesza 1097 Cz∏onków.

• Obecnie Bankiem kieruje Zarzàd w sk∏adzie:

- El˝bieta Andrzejczak – Prezes Zarzàdu

- Jolanta Tomczak – Cz∏onek Zarzàdu

- Agnieszka Ch´ciƒska – Cz∏onek Zarzàdu.

• Nad ca∏okszta∏tem dzia∏alnoÊci Banku nadzór 
sprawuje 9-osobowa Rada Nadzorcza, 
w sk∏ad której wchodzà:

- Waldemar Michalak – Przewodniczàcy RN

- Kazimiera Staszyƒska – Z-ca Przewodniczàcego RN

- Bo˝ena Skocz – Sekretarz RN

- Jolanta Kotlarz – Cz∏onek RN

- Henryk Rosiƒski – Cz∏onek RN

- Franciszek Banaszkiewicz – Cz∏onek RN

- Miros∏aw Linowiecki – Cz∏onek RN

- Wies∏aw Migdalski – Cz∏onek RN

- Piotr Kruszyniak – Cz∏onek RN. B
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Centrala Banku:
ul. KoÊciuszki 26

88-200 Radziejów
tel./fax: (54) 285-33-10, 

(54) 285-32-99,
e-mail: biuro@bs.radziejow.sgb.pl

Placówki Banku:
Punkt Kasowy 

w Urz´dzie Skarbowym 
w Radziejowie
ul. Rolnicza 6a

88-200 Radziejów
tel. (54) 285-44-33

Oddzia∏ w Dobrem
ul. Fabryczna 4a
88-210 Dobre

tel./fax 54 285-03-90, 
(54) 285-01-46
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Z dokumentów historycznych wynika, ˝e 5
sierpnia 1945 roku w lokalu Powiatowej Spó∏-
dzielni Rolniczo-Handlowej w Lipnie odby∏o
si´ Organizacyjne Walne Zgromadzenie, na
którym powo∏ano Powiatowy Bank Spó∏dziel-
czy w Lipnie - Spó∏dzielni´ z odpowiedzialno-
cià ograniczonà. Wsród za∏o˝ycieli byli rolni-
cy, kupcy oraz urz´dnicy z Lipna i okolic.

Walne zgromadzenie przyj´∏o statut oraz
dokona∏o wyboru 9-osobowej Rady Nadzor-
czej. Tego samego dnia Rada Nadzorcza wy-
bra∏a Zarzàd skadajàcy si´ z 3 cz∏onków. Sie-
dziba Banku mieÊci∏a si´ w pomieszczeniach
po Banku Ziemi Dobrzyƒskiej w Lipnie. Pierw-
szym kierownikiem Powiatowego Banku Spó∏-
dzielczego w Lipnie zosta∏ Marian Adamkow-
ski, który po krótkim czasie zrezygnowa∏ z te-
go stanowiska, a jego miejsce zajà∏ Jerzy Kop-
cewicz.

W dniu 9 sierpnia 1945 roku Powiatowy
Bank Spó∏dzielczy w Lipnie zosta∏ przyj´ty
w poczet cz∏onków Zwiàzku Rewizyjnego
Spó∏dzielni RP, a dnia 22 sierpnia 1945 roku
zarejestrowano go w Sàdzie Okr´gowym
w Toruniu.

Terenem dzia∏ania Banku by∏ powiat lip-
nowski, a cel jego dzia∏alnoÊci stanowi∏o pod-
niesienie dobrobytu cz∏onków przez dostar-
czenie im dogodnego kredytu i krzewienie
oszcz´dnoÊci.

Z dniem 1 lipca 1975 roku w wyniku doko-
nanych zmian w podziale administracyjnym
kraju zmianie uleg∏a struktura spó∏dzielczoÊci
bankowej. Funkcj´ centrali wobec banków
spó∏dzielczych przejà∏ BG˚. Terenem dzia∏al-
noÊci Banku by∏y wówczas miasto i gmina
Lipno w województwie w∏oc∏awskim.

W dniu 30 listopada 1994 roku Zebranie
Przedstawicieli podj´∏o uchwa∏´ o przystàpie-
niu do Banku Regionalnego w Bydgoszczy. Te-
go samego dnia podj´to uchwa∏´, ˝e BS w Lip-
nie jako bank przejmujàcy ∏àczy si´ z BS
w Chrostkowie jako bankiem przejmowanym.
Faktyczne po∏àczenie nastàpi∏o 1 kwietnia

1995 roku. Od tego czasu BS w Lipnie syste-
matycznie otwiera nowe p∏acówki:

• 1 marca 1997 - Oddzia∏ w T∏uchowie przy
ul. 3 Maja 8

• 1 paêdziernika 1999 - Punkt Kasowy
w Lipnie przy ul. Sierakowskiego

• 1 grudnia 1999 - Punkt Kasowy w Kikole
przy ul. KoÊciuszki 7

• 10 paêdziernika 2001 - Punkt Kasowy w ¸o-
chocinie

• 1 maja 2003 - Punkt Kasowy w PUP

• 20 sierpnia 2003 - Punkt Kasowy w Czerni-
kowie przy ul. S∏owackiego 1

• 8 paêdziernika 2003 - Punkt Kasowy w Lip-
nie przy ul. 3 Maja 3

• 1 grudnia 2004 - Punkt Kasowy w Bobrow-
nikach przy ul. Pl. WolnoÊci 21

• 15 grudnia 2004 - Punkt Kasowy w Dobrzy-
niu n/Wis∏à przy ul. S∏owackiego 20

• 29 czerwca 2006 - Punkt Kasowy w Lipnie
przy ul. Mickiewicza 46

• 20 grudnia 2006 - Punkt Kasowy w Brudze-
niu Du˝ym 21

• 26 wrzeÊnia 2007 - Oddzia∏ w Lipnie przy
ul. 3 Maja 20

• 4 paêdziernika 2007 - Punkt Kasowy w Lip-
nie przy ul. 22 Stycznia 2 (PKS).

Od 22 marca 2002 roku Bank Spó∏dzielczy
w Lipnie jest zrzeszony w Mazowieckim Ban-
ku Regionalnym S.A. w Warszawie.

• Zarzàd Banku Spó∏dzielczego w Lipnie:
- Maria Roman - Prezes Zarzàdu

- Krystyna Grudowska - Z-ca Prezesa Zarzàdu

- Miros∏awa Ka∏min - Z-ca Prezesa Zarzàdu

- Anna Koz∏owska - Z-ca Prezesa Zarzàdu.

• Przewodniczàcym Rady Nadzorczej jest:
- Edward Cackowski.B
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Centrala Banku:
87- 600 Lipno, Mickiewicza 30a 

tel. (54) 288 61 30, fax. (54) 288 61 31 
www.bslipno.lo.pl

Oddzia∏y Banku: 
Lipno, Chrostkowo, T∏uchowo

Punkty Kasowe:
Lipno – 5 placówek, Kikó∏, Dobrzyƒ n/Wis∏à,

¸ochocin, Czernikowo, Bobrowniki, Brudzeƒ Du˝y

Obecna siedziba BS w Lipnie

Zarzàd BS w Lipnie

Sala operacyjna BS w Lipnie

Oddzia∏ w Lipnie

Oddzia∏ w T∏uchowie Punkt Kasowy w Kikole

Wizualizacja nowej 
siedziby BS w Lipnie
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Zmieniona zosta∏a nazwa naszej placówki ze
Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowej na
Bank Spó∏dzielczy w Kowalu.

29.10.1977 roku Bank Spó∏dzielczy zaszczy-
ci∏ swojà obecnoÊcià Przewodniczàcy Rady Paƒ-
stwa profesor Henryk Jab∏oƒski.

Lata osiemdziesiàte to dynamiczny rozwój
BS w Kowalu. Bank ca∏kowicie bazowa∏ na fun-
duszach w∏asnych. Wzrasta∏a systematycznie
liczba cz∏onków i klientów Banku.

W latach 1989-1990 nastàpi∏y zasadnicze
zmiany w polityce gospodarczej. Banki Spó∏-
dzielcze sta∏y si´ ca∏kowicie samodzielne i nie-
zale˝ne. System bankowy w Polsce ulega∏ sta-
∏ym zmianom. 24.06.1994 roku Sejm RP uchwa-
li∏ ustaw´ o restrukturyzacji Banków Spó∏dziel-
czych i BG˚, która zobowiàzywa∏a banki spó∏-
dzielcze do zrzeszania si´ w Bankach Regional-
nych. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli
BS w dniu 30.11.1994 roku podj´∏o uchwa∏´
o zrzeszeniu si´ w Pomorsko-Kujawskim Banku
Regionalnym SA w Bydgoszczy.

W 1995 roku Bank w Kowalu otworzy∏ swój
Oddzia∏ w gminie Choceƒ z siedzibà w Choce-
niu. W 1996 r. rozpocz´liÊmy proces ∏àczenia
si´ Banków Spó∏dzielczych w naszym woje-
wództwie. W dniu 1.10.1996 r. nastàpi∏o po∏à-
czenie Banku Spó∏dzielczego w Szpetalu Gór-
nym z Bankiem Spó∏dzielczym w Kowalu,
w wyniku którego na bazie tego banku powsta∏
nasz Oddzia∏. Na Nadzwyczajnym Zebraniu
Przedstwicieli Banku Spó∏dzielczego w Konecku
i Banku Spó∏dzielczego w Kowalu w 1997 roku
podj´to decyzj´ o po∏àczeniu si´ BS w Konecku
z BS w Kowalu. Fizycznie nastàpi∏o to z dniem
1.01.1998 r., na bazie tego banku powsta∏ Od-
dzia∏ naszego Banku.

W dniu 26.08.1998 roku otworzyliÊmy Punkt
Kasowy w Czerniewicach w celu usprawnienia
obs∏ugi klientów. W tym samym roku na Nad-
zwyczajnym Zebraniu Banku Spó∏dzielczego

w Lubieniu Kujawskim i Banku
Spó∏dzielczego w Kowalu podj´to uchwa∏´
o po∏àczeniu si´ BS w Lubieniu Kujawskim
z BS w Kowalu. Fizycznie po∏àczenie nastàpi-
∏o z dniem 1.01.1999 roku. Na bazie tego ban-
ku powsta∏ Oddzia∏ naszego Banku.

W roku 1999 Bank w Kowalu osiàgnà∏ do-
bre wyniki finansowe, niezaprzeczalnie
wzmocni∏ swojà pozycj´ jako instytucji silnej,
potrafiàcej przeciwstawiç si´ konkurencji. 

W dniu 12.07.2000 roku w Lubieniu Ku-
jawskim oddana zosta∏a do u˝ytku nowa sie-
dziba Oddzia∏u Banku.

W dniu 29.01.2002r. nastàpi∏o uroczyste
otwarcie nowo wybudowanej sali operacyjnej
w centrali banku w Kowalu. Uroczystego prze-
ci´cia wst´gi dokona∏ Burmistrz Miasta Pan Eu-
geniusz Go∏embiewski. 

W dniu 27.02.2002 r. bank nasz zrzeszy∏ si´
ze Spó∏dzielczà Grupà Bankowà GBW S.A. w Po-
znaniu. Wa˝nym wydarzeniem w tym roku by-
∏y obchody 75-lecia banku. UroczystoÊç z tej
okazji odby∏a si´ w dniu 30.11.2002 r. 

Osiàgane przez bank wyniki ekonomiczne
pozwoli∏y wybudowaç nowy lokal Oddzia∏u
banku w Choceniu. Uroczyste otwarcie tej pla-
cówki nastàpi∏o 8.12.2003 r. 

W 2004 roku do sukcesów banku nale˝y zali-
czyç pe∏nà centralizacj´ bazy danych wszyst-
kich jednostek banku. 

Nast´pne lata to dalszy rozwój i wzmocnie-
nie kapita∏owe oraz prowadzenie wyt´˝onej
dzia∏a∏noÊci inwestycyjnej,  wszystkie placówki
wyposa˝one sà w bankomaty.Na koniec 2010r.
Bank zrzesza 3233 cz∏onków, fundusze w∏asne
wynoszà 12.198 tys.z∏. a wynik finansowy
1.357 tys.z∏. Bank oferuje pe∏nà gam´ produk-
tów bankowych a profesjonalnà obs∏ug´ klien-
ta zapewnia zespó∏ 52 pracowników o wyso-
kich kwalifikacjach zawodowych.
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Szpetal Górny
ul. W∏oc∏awska 61
87-811 Fabianki
tel. (54) 237 12 01
tel./ fax 237 14 40

Koneck
87-702 Koneck
tel. (054) 272 20 13

Lubieƒ Kujawski
ul. KoÊciuszki 2
87-840 Lubieƒ Kujawski
tel. (54) 284 30 12
tel./ fax 284 30 64

Punkt Kasowy w Czerniewicach
ul. Âw. Antoniego 2
87-850 Choceƒ
tel. (54) 284 22 29

• Dzia∏alnoÊcià Banku kieruje Zarzàd w sk∏adzie: 
•  Halina Radziejewska - Prezes Zarzàdu
•  Anna Grabowska - Viceprezes Zarzàdu

•  El˝bieta Nowakowska - Cz∏onek Zarzàdu
• Nadzór nad dzia∏alnoÊcià sprawuje Rada Nadzorcza w sk∏adzie: 

•  Stanis∏aw Piwiƒski - Przewodniczàcy Rady Nadzorczej
• Gra˝yna Makowska -Z-ca Przewodniczàcego Rady Nadzorczej

•  Wojciech Rudziƒski - Sekretarz Rady Nadzorczej
• Anna B∏a˝ejczak, Kazimierz Falkowski, Wojciech Kurant,
Sylwester Nakonowski, Teresa Pawlak, Zbigniew S∏omski, 

Marek Szprengiel, Roman Tomaszewski - Cz∏onkowie RN.

Siedziba i sala operacyjna Oddzia∏u w Choceniu

Oddzia∏ w Baruchowie

Oddzia∏ w Lubieniu Kujawskim
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Bank Spó∏dzielczy w Kowalu powsta∏ 8.12.1927 roku jako Kasa Spó∏-
dzielcza im. Kazimierza Wielkiego z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià.
Na zebraniu organizacyjnym by∏o 51 cz∏onków. Do Zarzàdu wybrano Pana Eusta-
chego Bojakowskiego i Pana Antoniego Mizerskiego. Kasa Spó∏dzielcza opiera∏a
swojà dzia∏alnoÊç na statucie spó∏dzielni, za zobowiàzania spó∏dzielni odpowiadali
cz∏onkowie zadeklarowanymi udzia∏ami. O tym jak potrzebna by∏a Kasa Spó∏dziel-
cza w Kowalu Êwiadczy fakt, ˝e corocznie przybywa∏o cz∏onków. Kasa mieÊci∏a si´
w ma∏ym pomieszczeniu na Placu Rejtana.
Wybuch II wojny Êwiatowej przerwa∏ na kilka lat dzia∏alnoÊç Kasy Spó∏dzielczej.

Okupant zlikwidowa∏ Kas´ Spó∏dzielczà i niemiecki Urzàd Miejski przejà∏ jej doku-
mentacj´.

1.09.1946 roku reaktywowano dzia∏alnoÊç Kasy Spó∏dzielczej. Wybrano 3-osobowy
Zarzàd w sk∏adzie: Mieczys∏aw Radecki - skarbnik, Izydor Strzelecki - sekretarz, Ro-
man Pawlicki - rachmistrz oraz wybrano 3-osobowà Rad´ Nadzorczà: Czes∏aw Âpiewa-
kowski - przewodniczàcy, Jan Hofman , zast´pca przewodniczàcego, Roman Woêniak -
sekretarz. Kasa Spó∏dzielcza spe∏nia∏a w tym czasie bardzo wa˝nà rol´ w prawid∏o-
wym rozwoju rolnictwa.

Na posiedzeniu Zarzàdu i Rady 30.05.1948 roku zmieniono nazw´ Kasy Spó∏dziel-
czej im. Kazimierza Wielkiego na Bank Spó∏dzielczy w Kowalu. Nast´pnie w dniu
25.06.1950 roku na Walnym Zgromadzeniu delegatów zgodnie z dekretem o reformie
bankowej, przyj´to nowy statut i zmieniono nazw´ Bank Spó∏dzielczy na Gminnà Ka-
s´ Spó∏dzielczà.

W dniu 25.11.1951 roku otworzono w wynaj´tym lokalu Punkt Kasowy w Barucho-
wie w celu szybszej i wygodniejszej obs∏ugi rolników z gminy K∏ótno.

W 1956 roku nastàpi∏y radykalne i bardzo korzystne zmiany w spó∏dzielczoÊci ban-
kowej spowodowane zmianami w polityce rolnej Paƒstwa. G∏ównym celem wprowa-
dzenia zmian statutowych by∏o przywrócenie spó∏dzielczoÊci jej spó∏dzielczo-samo-
rzàdowego charakteru.

W 1957 roku powo∏ano w kraju Zwiàzek Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczko-
wych i nasza placówka bankowa przyj´∏a nowà nazw´ Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo-
Po˝yczkowej (SOP).

W latach szeÊçdziesiàtych nastàpi∏ rozwój dzia∏alnoÊci gospodarczej, kulturalno-
oÊwiatowej i wychowawczej naszej placówki. Dzia∏alnoÊç gospodarcza koncentrowa-
∏a si´ na gromadzeniu wk∏adów oszcz´dnoÊciowych, udzielaniu kredytów, prowadze-
niu rozliczeƒ finansowych.

We wrzeÊniu 1966 roku oddano do u˝ytku nowy lokal Punktu Kasowego w Baru-
chowie. Na poczàtku lat siedemdziesiàtych wysi∏ki Zarzàdu i Rady Nadzorczej koncen-
trowa∏y si´ wokó∏ budowy nowego biurowca banku w Kowalu. Rok 1975 powinien
byç w naszym Banku zapisany z∏otymi literami, otworzyliÊmy nowy, du˝y, pi´kny pi´-
trowy budynek. Rok ten charakteryzowa∏ si´ ponadto du˝ymi zmianami w statucie,
organizacji i zadaniach Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowej. Wydano nowà
ustaw´ o prawie bankowym. Z dniem 1.07.1975 roku powo∏ano Bank Gospodarki
˚ywnoÊciowej jako bank paƒstwowo-spó∏dzielczy, który przejà∏ funkcj´ po by∏ym
Banku Rolnym i Centralnym Zwiàzku Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych.

Siedziba i sala operacyjna Centrali Banku

Punkt Kasowy w Czerniewicach

Oddzia∏ w Szpetalu Górnym

Oddzia∏ w Konecku

Zarzàd 
BS w Kowalu
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Centrala Banku:
ul. Marsz. J. Pi∏sudskiego 42

87-820 Kowal
tel. (54)  284 22 03
fax: (54) 284 23 50 

www.bank@bskowal.pl
e-mail: 

sekretariat@bskowal.pl

Oddzia∏y Banku:

Baruchowo
87-821 Baruchowo

tel. (54) 284 56 21

Choceƒ
ul. Sikorskiego 7a

87-850 Choceƒ
tel. (54) 284 65 57
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zakresie dzia∏alnoÊci. Rosnà zadania i obowiàzki, pi´trzà si´ trudnoÊci orga-
nizacyjne g∏ównie z powodu braku odpowiedniego lokalu administracyjne-
go. Sytuacj´ tà rozwiàzuje pobudowanie w roku 1982 przy ulicy Ogrodowej
7 w∏asnego lokalu, dostosowanego do obecnych potrzeb. W wyniku reakty-
wowania Gminy w Boniewie, z dniem 1 stycznia 1985 roku Punkt Kasowy
w Boniewie zostaje przekszta∏cony w Oddzia∏ Banku Spó∏dzielczego w Lu-
braƒcu. Formalnie Bank dzia∏a na terenie dwóch gmin i jest jednym z wi´k-
szych tego typu placówek w by∏ym województwie w∏oc∏awskim. W grudniu
1998 roku Bank zrzesza∏ 1.928 cz∏onków oraz zatrudnia∏ 26 pracowników.

KoniecznoÊç dostosowania si´ naszego systemu bankowego a wi´c rów-
nie˝ i banków spó∏dzielczych do wymogów rynku a w szczególnoÊci
uchwa∏a z sierpnia 1998 roku przez Komisj´ Nadzoru Bankowego w spra-
wie szczegó∏owych zasad wyposa˝enia banków spó∏dzielczych w kapita∏
za∏o˝ycielski w wysokoÊci 300 tyÊ. ECV spowodowa∏a, ˝e uchwa∏ami Ze-
braƒ Przedstawicieli BS w Lubraƒcu jak równie˝ odpowiednich w∏adz sà-
siednich BS w Chodczu i Izbicy Kujawskiej aby sprostaç wymogom kapita∏o-
wym doprowadzi∏y z dniem 1 stycznia 1999 roku do procesu po∏àczeniowe-
go wy˝ej wymienionych Banków Spó∏dzielczych. Ustalono, ˝e BS w Lubraƒ-
cu b´dzie Bankiem przejmujàcym i na bazie BS w Chodczu i Izbicy Kuj.
utworzy tam si´ Oddzia∏y.

Po po∏àczeniu Bank zrzesza∏ 3.439 cz∏onków, zatrudnia∏ 50 pracowników,
jego fundusze w∏asne posiada∏y wymagany próg kapita∏owy oraz za zgodà
Komisji Nadzoru Bankowego uzyska∏ prawo prowadzenia dzia∏alnoÊci na
terenie wszystkich powiatów z terenu by∏ego województwa w∏oc∏awskie-
go. Powo∏ano pi´cioosobowy etatowy Zarzàd oraz 15-to osobowy sk∏ad Ra-
dy Nadzorczej. W kolejnych latach dzia∏alnoÊci Banku zmienia∏y si´ sk∏ady
osobowe oraz iloÊciowe zarówno Rady Nadzorczej jak i Zarzàdu. Obecnie
Bankiem kieruje etatowy Zarzàd w trzyosobowym sk∏adzie natomiast funk-
cje kontrolne sprawuje Rada Nadzorcza w 11-to osobowym sk∏adzie.

Wed∏ug stanu z dnia 31 grudnia 2010 roku Bank zatrudnia∏ 45 pracowni-
ków oraz zrzesza∏ 2.621 cz∏onków.

Obecnie Bank dzia∏a na terenie powiatów: aleksandrowskiego, lipnow-
skiego, radziejowskiego, w∏oc∏awskiego oraz miasta W∏oc∏awek /b´dàcego
na prawach powiatu/ w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Wypada te˝ wspomnieç, ˝e po wejÊciu w ˝ycie ustawy z 24 czerwca
1994 roku „o restrukturyzacji banków spó∏dzielczych i BG˚” Bank by∏ zrze-
szony w Pomorsko-Kujawskim Banku Regionalnym w Bydgoszczy. W wyni-
ku po∏àczenia si´ Banków Regionalnych – Gospodarczego Banku Wielkopol-
ski SA w Poznaniu z PKBR w Bydgoszczy oraz zaprzestania dzia∏alnoÊci
przez PKBR, Bank Spó∏dzielczy w Lubraƒcu w dniu 27 marca 2002 roku pod-
pisa∏ umow´ zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA w Po-
znaniu i obecnie razem ze 150 bankami Spó∏dzielczymi zrzeszonymi w wy-
mienionym Banku tworzy tak zwanà Spó∏dzielczà Grup´ Bankowà zwanà
w skrócie SGB.
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Oddzia∏ w Chodczu

Oddzia∏ w Boniewie
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Historia Banku Spó∏dzielczego w Lubraƒcu rozpoczyna si´ w roku w 1950.
W tym bowiem roku 24 marca w obecnoÊci 32 osób odby∏o si´ zgromadzenie
za∏o˝ycielskie Spó∏dzielni pod nazwà Gminna Kasa Spó∏dzielcza. Siedzibà pla-
cówki zosta∏o miasto Lubraniec a terenem dzia∏ania miejscowoÊci po∏o˝one
w dawnej Gminie Piaski. Po dokonaniu w dniu 5 lipca 1950 roku przez Sad
Okr´gowy we W∏oc∏awku rejestracji placówka rozpoczyna dzia∏alnoÊç.

Zgromadzenie Za∏o˝ycielskie powo∏a∏o trzyosobowy Zarzàd w sk∏ad które-
go weszli: Jan Piekarski, Maria Szymaƒska i Feliks Swarcewicz wszyscy za-
mieszkali w Lubraƒcu.

Wybrano równie˝ 9-cio osobowà Komisj´ Rewizyjnà, której Przewodniczà-
cym zosta∏ Kazimierz Jedwabny z Lubraƒca. Kierownikiem Spó∏dzielni a póêniej
Prezesem Zarzàdu zosta∏ Feliks Swarcewicz, który funkcj´ tà pe∏ni∏ do kwietnia
1969 roku t.j. do chwili przejÊcia na emerytur´. W pierwszym roku swej dzia∏al-
noÊci Spó∏dzielnia zatrudnia∏a 5 pracowników etatowych, zajmowa∏a dwa po-
mieszczenia na parterze prywatnego budynku przy Placu 1-go maja 2.

Od momentu za∏o˝enia do koƒca 1950 roku a wi´c w okresie zaledwie kilku
miesi´cy liczba cz∏onków z 32 zwi´kszy∏a si´ do 543 a w dwa lata od rozpo-
cz´cia dzia∏alnoÊci liczba ta wzrasta do 768.

W roku 1958 siedziba Spó∏dzielni zostaje przeniesiona z Placu 1-go Maja do
wi´kszego pomieszczenia przy ul. Brzeskiej 49 stanowiàcego w∏asnoÊç Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Lubraƒcu. W kolejnych latach swej dzia∏alnoÊci
GKS zmienia trzykrotnie swà nazw´: w roku 1959 na Kas´ Spó∏dzielczà Spó∏-
dzielni´ Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowà w trzy lata póêniej na Bank Ludowy
Spó∏dzielni´ Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowà oraz w roku 1973 na obecnie obo-
wiàzujàcà Bank Spó∏dzielczy.

Od maja 1969 roku do wrzeÊnia 1974 roku kierownictwo placówki i jej za-
rzàdzanie obejmuje Stanis∏aw Marciniak z Lubraƒca a od paêdziernika 1974
roku Krzysztof WczeÊniak z W∏oc∏awka, który pe∏ni tà funkcj´ równie˝ obec-
nie jako Prezes Zarzàdu.

W roku 1973 siedziba Banku z ulicy Brzeskiej zostaje ponownie przeniesio-
na do lokalu przy Placu 1-go Maja 3 zajmowanego poprzednio przez Miejskà
Rad´ Narodowà.

W wyniku wprowadzenia zmian w podziale administracyjnym naszego wo-
jewództwa, likwidacji Gminy Boniewo i po∏àczenia jej z Miastem  i Gminà
w Lubraƒcu z dniem 1 lipca 1976 roku nast´puje  po∏àczenie Banków Spó∏-
dzielczych w Lubraƒcu i Boniewie. Rozszerza si´ teren dzia∏alnoÊci Banku.
W Boniewie zostaje utworzony wieloosobowy Punkt Kasowy o rozszerzonym

Zarzàd Banku Spó∏dzielczego w Lubraƒcu

Siedziba Banku 

Sala operacyjna Centrali Banku

Oddzia∏ w Izbicy Kujawskiej
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Centrala Banku:
87-890 Lubraniec, ul. Ogrodowa 7

tel./ fax (54) 286 20 30, 286 22 79
e-mail: biuro@bslubraniec.pl

Oddzia∏y Banku:
Boniewo

tel. (54) 284 01 27 

Chodecz
tel. (54) 284 80 88,

Izbica Kujawska
tel. (54) 286 50 29
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i Radziejowie. Du˝e nak∏ady finansowe poniesiono na
rozwój technologiczny i modernizacj´ wszystkich obiek-
tów bankowych, dzi´ki czemu podnios∏a si´ jakoÊç ob-
s∏ugi klienta. Suma bilansowa Banku na koniec 2010 ro-
ku wynios∏a 85 111 tys. z∏, wypracowano zysk netto na
poziomie 1 134 tys. z∏.

Bank w swoich dziejach miewa∏ zarówno okresy
ÊwietnoÊci, jak i trudniejsze chwile, wynikajàce z go-
spodarczych kryzysów, wojen, okupacji i przemian
ustrojowych. Dok∏adna historia zosta∏a spisana przez
dra Jaros∏awa Ko∏tuniaka w dwóch ksià˝kach: „Bank
Spó∏dzielczy w Piotrkowie Kujawskim (1874-2009)”
oraz „135 lat bankowoÊci spó∏dzielczej na Kujawach”
Wydawnictwa BIOMAL.

Obecnie Bank Spó∏dzielczy w Piotrkowie Kujawskim
stanowi nowoczesnà instytucj´ finansowà, zatrudnia-
jàcà 52 osoby. 

• Bankiem kieruje trzyosobowy Zarzàd w sk∏adzie:

1. Rafa∏ Marciniak - Prezes, 

2. Krzysztof Paw∏owski - V-ce Prezes, 

3. Alicja Czarnecka - V-ce Prezes.

• Dziesi´cioosobowej Radzie Nadzorczej Banku
przewodniczy Józef Rzadkowolski, zast´puje go Jacek
Niewiadomski, funkcj´ Sekretarza Rady pe∏ni Marian
Michalik. Pozostali Cz∏onkowie Rady to: Andrzej Bo-
rys, Roman K´piƒski, Lubomir Kie∏kowski, Zdzis∏aw
Kobierski, Stanis∏aw So∏tysiƒski, Tomasz Szymaƒski
i Wawrzyniec Ward´cki. B
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Walne Zgromadzenie
Cz∏onków Banku

Obchody 135-lecia Banku
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Bank Spó∏dzielczy w Piotrkowie Kujawskim jest jednà
z najstarszych instytucji gospodarczych w regionie.
Udokumentowana historia Banku datuje si´ od 1874
roku, kiedy to pod zaborem rosyjskim utworzono, z ini-
cjatywy ówczesnego burmistrza miasta - Tytusa Kwiat-
kowskiego, Gminnà Kas´ Po˝yczkowo-Oszcz´dnoÊciowà.
Odzwierciedla∏a ona potrzeby okolicznych rolników
i w∏adz gminy, szybko zintegrowa∏a si´ ze Êrodowiskiem
lokalnym, stajàc si´ wa˝nym elementem ˝ycia gospodar-
czego osady. Dynamiczny rozwój Kasy zahamowa∏ wy-
buch pierwszej wojny Êwiatowej. Po odzyskaniu przez
Polsk´ niepodleg∏oÊci Kasa, podobnie jak i ca∏e spo∏e-
czeƒstwo, prze˝ywa∏a trudnoÊci b´dàce wynikiem kry-
zysu ekonomicznego i hiperinflacji. Notowany od 1938
roku wzrost obrotów Kasy zosta∏ przerwany wybuchem
drugiej wojny Êwiatowej i okupacjà hitlerowskà. 

Zmiany, jakie zasz∏y w Polsce po drugiej wojnie Êwiato-
wej mia∏y ogromny wp∏yw na rozwój spó∏dzielczoÊci

oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowej. Kasa funkcjonowa∏a po-
dobnie jak inne banki spó∏dzielcze, jej dzia∏alnoÊç by∏a
w pe∏ni podporzàdkowana Ministrowi Finansów. 

10 sierpnia 1950 roku Sàd Okr´gowy Rejestrowy we
W∏oc∏awku zarejestrowa∏ spó∏dzielni´ pod nazwà:
"Gminna Kasa Spó∏dzielcza w Piotrkowie Kujawskim",
natomiast dnia 21 sierpnia 1956 roku ten sam Sàd zare-
jestrowa∏ Spó∏dzielni´ pod nazwà "Kasa Spó∏dzielcza
w Piotrkowie Kuj." 5 sierpnia 1961 roku znów zmieniono
nazw´ spó∏dzielni, tym razem na "Kasa Spó∏dzielcza -
Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊciowo Po˝yczkowa w Piotrkowie
Kujawskim". W nast´pnym roku, dnia 7 sierpnia 1962,
zmieniono nazw´ na "Bank Ludowy, Spó∏dzielnia
Oszcz´dnoÊciowo - Po˝yczkowa w Piotrkowie Kujaw-
skim". Dzisiejsza nazwa zosta∏a przyj´ta 3 sierpnia 1973
roku jako "Bank Spó∏dzielczy w Piotrkowie Kujawskim".

Ostatnie dziesi´ç lat to czas najbardziej dynamicznego roz-
woju Banku Spó∏dzielczego w Piotrkowie Kujawskim.
W wyniku konsolidacji nastàpi∏o po∏àczenie z innymi,
mniejszymi bankami, a tak˝e wzros∏a liczba placówek.
Obecnie poza centralà w Piotrkowie Kujawskim Bank posia-
da oddzia∏y w Dàbrowie Biskupiej i Zbójnie a tak˝e cztery
punkty kasowe: w Bytoniu, Dzia∏yniu, Golubiu-Dobrzyniu

Zarzàd Banku
Siedziba BS w Piotrkowie Kujawskim
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Centrala Banku:
ul. Poznaƒska 13, 88-230 Piotrków Kujawski
tel. (54) 26 54 030, tel./fax (54) 26 54 963 

e-mail: sekretariat@bspiotrkowkuj.pl

Placówki Banku:
Oddzia∏ Dàbrowa Biskupia, tel. (52) 351 21 90 

Oddzia∏ Zbójno , tel. (54) 280 19 11 
Punk Kasowy w Dzia∏yniu , tel. (54) 260 16 22 
Punkt Kasowy w Bytoniu, tel. (54) 285 13 76 

Punkt Kasowy Golub - Dobrzyƒ, tel. (56) 472 12 56 
Punkt Kasowy w Radziejowie, tel. (54) 285 47 80
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Wydarzeniem w historii miasta by∏ jubileusz
60-lecia pracy lekarskiej dr. Jakuba CieÊlewicza
(29.07.1930 r.]. Burmistrz Stanis∏aw Radomski
nada∏ mu tytu∏ ,,honorowego Obywatela Miasta”.
Uniwersytet Poznaƒski przyzna∏ dyplom ,,Honoris
Causa”, a Uniwersytet w Halle ,,Dyplom Doktora
Wszechnauk Lekarskich”. Zmar∏ 20.08.1930 r.
w Strzelnie.

Lata 1926-28 to lata t∏uste dla Banku. Nastàpi∏o
o˝ywienie gospodarcze, spadek bezrobocia, popra-
wa stopy ˝yciowej ludnoÊci. Ruch endecki szerzàcy
si´ w Zarzàdzie i RN strzeleƒskiego Banku spowo-
dowa∏, ˝e w∏adze sanacyjne zabroni∏y zasilania go
kredytami Paƒstwowego Banku Rolnego. Wedle opi-
nii w∏adz RP podzia∏ kredytów zwiàzany by∏ z sym-
patiami politycznymi i nie stanowi∏ gwarancji sp∏a-
ty. Przez kilka lat BL zamyka∏ bilans niskimi zyska-
mi – ok. 2 500 z∏, które pozwala∏y jedynie prze-
trwaç czas pokryzysowy. Tote˝ wiele firm i gospo-
darstw rolnych bankrutowa∏o. Przyk∏adem Spó∏-
dzielnie,,Rolnik” w Strzelnie. Skutkiem zmian po-
dzia∏u administracyjnego kraju, Strzelno w roku
1932 spada do rangi miejscowoÊci prowincjonalnej.
Liczy na pomoc Mogilna, stolicy powiatu, bez wi´k-
szego zainteresowania jej w∏odarzy w ratowaniu
strzeleƒskich finansów. Ostatnie przedwojenne
Walne Zgromadzenie BL odby∏o si´ 14.03.1939 roku.

14.09.1939 roku dla prastarego grodu nasta∏
czas okupacji. WÊród licznych egzekucji znaleêli
si´ dzia∏acze BL: Kazimierz Georgie, Albin Radom-
ski i Marian Plewiƒski. Aresztowano Boles∏awa
Bro˝ka i Stefana P∏ócienniczaka. Do Generalnej Gu-
bernii wys∏ano Stanis∏awa Bro˝ka i Józefa Grubiasa
z rodzinami.

Bank wznowi∏ prac´ ju˝ 27.04.1945 r. Powo∏ano
Zarzàd: Bronis∏aw Bro˝ek – I cz∏onek, Józef Grubias
– II cz∏onek i III cz∏onek (powo∏any 26.08.1945 r.) –
Janina P∏ócienniczak. Pracowano popo∏udniami
i wieczorem; wczeÊniejszà por´ dnia wykorzysty-
wano na prac´ organizacyjnà. CzynnoÊci podj´∏a
tak˝e RN, która zacz´∏a Êciàgaç przedwojenne na-
le˝noÊci, odzyskujàc oko∏o 110 tys. z∏ z tytu∏u po-
˝yczek. Rada Nadzorcza by∏a nowo powo∏ana (na 3
lata) w sk∏adzie: S. P∏ócienniczak – Prezes, Cz. Be-
nedykciƒski- sekretarz, F.Ka˝mierczak, F.Szydzik,
K.Jaroszewski, F.Sawicki, J.Nadolski-cz∏onkowie.
W latach 1950-55 Bank w Strzelnie nosi∏ nazw´
Gminna Kasa Spó∏dzielcza, co w istocie znaczy∏o
przekszta∏cenie go w agend´ banku Paƒstwowego,
póêniej NBP. Ustalony kolejny statut z 21.05.1950 r.
ró˝nicowa∏ cz∏onków Kasy. Pierwszeƒstwo w kre-
dytowaniu mieli bezrolni i ma∏orolni ch∏opi. Kredyt
móg∏ otrzymaç ka˝dy, kto spe∏nia∏ odpowiednie
kryteria polityczne. Preferowano rolników posiada-
jàcych do 12 ha ziemi. Na wsparcie GKS nie mogli
liczyç rzemieÊlnicy i kupcy (tzw. element kapitali-
styczny). Poszerzono grono Zarzàdu o 3 narzucone
z ministerstw osoby. W miejsce RN powo∏ano 9-
osobowà Komisje Rewizyjnà, która wraz z zarzà-
dem pilnowa∏y prawid∏owego wykonania odgór-
nych planów gospodarczych popiera∏y walk´ klaso-

wà wsi. O reszt´ troszczy∏ si´
Bank Rolny w Mogilnie – regulowa∏ ekonomik´
GKS w Strzelnie.

Ustawa z 13.09.1956 roku stworzy∏a korzystne
warunki dla spó∏dzielczoÊci kredytowej w Strzel-
nie. Na Walnym Zgromadzeniu 31.03.1958 roku
zmieniona zosta∏a nazwa Banku na ,,Bank Ludowy
SOP w Strzelnie”. Prezesem i kierownikiem Banku
by∏ Stanis∏aw Bro˝ek, pomagali mu – Andrzej
Pruczkowski i Kazimierz Namiernik. Radzie prze-
wodzi∏ nadal Stefan Filipiak. Od 1963 roku zmieni∏
si´ sk∏ad personalny, dosz∏o 7 nowych cz∏onków.
Ogó∏em przynale˝a∏o do Banku 1709 osób. Rozwój
us∏ug kredytowych SOP w Strzelnie ∏àczy∏ si´ z li-
beralnà politykà ekonomicznà Banku. Od 1969 roku
wprowadzono powszechne czeki. Niemniej Bank
nie by∏ rentowny. Poprawa nadesz∏a w 1970 roku.
Wymienia si´ jej dwie przyczyny: uzyskanie dotacji
do us∏ug po˝yczkowych oraz zmala∏y koszty uzy-
skania majàtku trwa∏ego Banku. W 1973 roku
zmieniona zosta∏a nazwa banku na ,,Bank Spó∏-
dzielczy”. Od 1975 roku strzeleƒski BS dzia∏a w ra-
mach organizacyjnych BG˚. 11.09.1975 roku powo-
∏ana zostaje Rada Nadzorcza, której przewodniczy
J.Lewandowski. Zarzàd pozosta∏ ten sam: S.Kac-
przak – prezes, F.Koz∏owsk-zast´pca prezesa, T.Ko-
walski-cz∏onek. 11.09.1976 roku uroczyÊcie przeka-
zano Bankowi nowà siedzib´. Prezes Zarzàdu Sta-
nis∏awa Kacprzak otrzyma∏a dwa presti˝owe od-
znaczenia bran˝owe:,,Z∏otà” oraz,,Srebnà Odznak´
Ministra Finansów”.

Finansów chwilà wejÊcia w ˝ycie ustawy
20.01.1989 roku BS w Strzelnie sta∏ si´ w pe∏ni au-
tonomicznà instytucjà, tak organizacyjnie jak i fi-
nansowo. 28.11.1990 r. BS w Strzelnie podpisuje
umow´ z GBW S.A. w Poznaniu, a Prezes S.Kac-
przak zostaje powo∏ana do jego komisji kredyto-
wej, co ma du˝y wp∏yw na dalsze bran˝owe losy
Strzelna. 31.05.1994 roku powo∏ano na okres 4 lat
nowà Rad´ Nadzorczà, której przewodniczy∏ M.Ko-
Êcielak. Okres ostatnich lat pokaza∏, ˝e strzeleƒski
Bank, mimo wielu trudnoÊci, s∏u˝y dobrze miastu,
regionowi i jego mieszkaƒcom, uczestniczàc przy
tym we wszystkich inicjatywach spo∏ecznych.

Obecnie Bank Spó∏dzielczy, w Strzelnie posiada
dwa Oddzia∏y: w Jeziorach Wielkich i Rogowie. Od-
dzia∏ Jeziora Wielkie powsta∏, 31 poaêdziernika
1997 roku – Dyrektorem by∏ Boles∏aw Marciniak.
Obecnie kierownikiem Oddzia∏u jest Maria Czapik.
Oddzia∏ Rogowo utworzono 1 stycznia 1999 roku.
Kierownikiem Oddzia∏u jest Krystyna Morkowska.

W roku 2010 BS w Strzelnie obchodzi∏ uroczy-
Êcie Jubileusz 145-lecia swego istnienia.

• W sk∏ad Zarzàdu Banku wchodzà:
- Urszula Bukowska - Prezes Zarzàdu
- Alina Walkiewicz - Wiceprezes Zarzàdu
- Anna Krzewina - Wiceprezes Zarzàdu.

• Radzie Nadzorczej przewodniczy:
- Grzegorz Koz∏owski.
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Punkt Kasowy w Strzelnie - Rynek

Oddzia∏ Jeziora Wielkie

Oddzia∏ Rogowo

Pracownicy BS w Strzelnie
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W 1865 r. w Strzelnie powsta∏ Bank Ludowy - jedna z najstarszych instytucji kredytowych
w zaborze pruskim. By∏ reakcjà na skutki upadku powstania styczniowego. Fundamenty pod
wy˝ej wymieniony Bank sà dzie∏em grupy patriotów ze Strzelna i okolic. Przewodzi∏ im Mie-
czys∏aw ¸yskowski, za∏o˝yciel strzeleƒskiej ,,spó∏ki po˝yczkowej”. Przyj´to statut Towarzy-
stwa Po˝yczkowego (np. tani kredyt i samopomoc cz∏onków, przewa˝nie drobnych wytwór-
ców ma∏orolnych ch∏opów) w celu przerwania lichwiarskich zabiegów. Bank posiada∏ odpo-
wiedzialnoÊç nieograniczonà. Kredytowa∏ na 3 lub 6 miesi´cy, mo˝liwoÊcià prolongaty sp∏at.
Po˝yczkobiorca musia∏ mieç 3 lub 6 por´czycieli. Najpowszechniejszà formà wsparcia finan-
sowego by∏y weksle i skrypty d∏u˝ne. Przekrój spo∏eczny doƒ przynale˝nych by∏ ró˝ny: od
duchowieƒstwa, ziemiaƒstwa, przez bur˝uazj´, na zubo˝a∏ych rolnikach koƒczàc.

W 1867 roku M. ¸yskowski i F. Rakowicz, redaktor,,Gazety Toruƒskiej” nosili si´ z zamia-
rem konsolidacji istniejàcych ju˝ banków ludowych (Inowroc∏aw, Mogilno, Che∏mce, JakoÊç,
G´bice i Kruszwica), w organizacj´ zwiàzkowà, by pomno˝yç w∏asne Êrodki kredytowe. Do-
pi´li swego i dopiero w 1871 r.-utworzony zosta∏ Zwiàzek Spó∏ek Zarobkowych na Wielkie
Ksi´stwo Poznaƒskie i Prusy Zachodnie. Strzeleƒski Bank ochoczo przystàpi∏ do ww. zwiàzku
jako pe∏noprawny uczestnik. W roku 1872 r. sejmik powo∏uje na patrona zwiàzku ks. Augu-
styna Szamarzewskiego. Dzia∏acze Banku Ludowego w Strzelnie sà pod wp∏ywem jego rad
i poglàdu, ˝e ,,(…)materialna podstawa to pierwszy, kardynalny warunek uratowania naro-
dowoÊci polskiej w zaborze pruskim, a zarazem fundament dalszej pracy warstw Êrednich
nie tylko oko∏o siebie, ale i oko∏o warstw ni˝szych. Bez tej materialnej podstawy ustaje wiara
i nadzieja nasza”. Przy udziale wspomnianego M. ¸yskowskiego - Ferdynand Amrogowicz, Ja-
kub CieÊlewicz, Antoni Kantecki, Leon Kittel, Maksymilian Koz∏owski, Zygmunt Matczyƒski,
Józef Wagner i W∏adys∏aw Zab∏ocki- stanowià palestr´ za∏o˝ycielskà i grono zarzàdzajàce pla-
cówk´ bankowà. Pod opiekà i sponsorowaniem Banku wydawano od 9.11.1887 r. pismo
o orientacji narodowo-katolickiej ,,Nadgoplanin” – w redakcji: Leona Waleciekiego, dr. Jakuba
CieÊlewicz, Piotra Opaliƒskiego, ks. prof. Karola Wojczyƒskiego i innych; utworzenie Towarzy-
stwa Gimnastycznego ,,Sokó∏” i Kujawskiej Spó∏ki Rolniczej. Dzi´ki pomocy ks. A. Szamarzew-
skiego ustawa strzeleƒskiego Banku przewidywa∏a maksymalnà wysokoÊç udzia∏ów: obo-
wiàzkowego do 50 talarów oraz dobrowolnego do 200 talarów. Bank Ludowy stanowi∏ jed-
nostk´ autonomicznà i ponosi∏ ca∏kowità odpowiedzialnoÊç za siebie. Struktura w∏adz przed-
stawia∏a si´ nast´pujàco: walne zgromadzenie (najwy˝szy organ) wybiera∏o 9-osobowà Rad´
Nadzorczà. Kadencja Rady trwa∏a 3 lata, ale co roku ubywa∏o z niej 3 cz∏onków zast´powa-
nych przez nowych. Rada reprezentowa∏a wszystkich cz∏onków spó∏ki i strzeg∏a ich intere-
sów. ÂciÊle kontrolowa∏a Zarzàd i czuwa∏a nad prawid∏owym funkcjonowaniem Banku. Za-
rzàd wybierany przez Rad´ sk∏ada∏ si´ z 3 osób. Prowadzi∏ wszelkie czynnoÊci spó∏ki i podle-
ga∏ merytorycznie tylko Radzie Nadzorczej. Oprócz przepisów ogólnych,,prawa pó∏kowego”
strzelecki Bank kierowa∏ swà pracà w oparciu o statut wewn´trzny, który mog∏o zmieniç je-
dynie Walne Zgromadzenie. Ono te˝ zatwierdza∏o regulamin pracy Zarzàdu, Komisji Rewizyj-
nej i cz∏onków Rady Nadzorczej.

W 1893 roku nast´pca zmar∏ego patrona A. Szamarzewskiego – ks. Piotr Wawrzyniak wi-
zytowa∏ strzeleckà spó∏dzielni´ porzàdkujàc dzia∏ ksi´gowoÊci i usprawniajàc organizacj´
pracy. W 1900 roku za∏o˝y∏ on pierwszà spó∏dzielni´,,Rolnik” dla wspólnego zakupu i zbytu
rolniczego. 4 lata wczeÊniej w Strzelnie utworzono podobnà jednostk´ – Spó∏k´ Rolniczo –
Handlowà ,,Gleba”. Jej kontynuatorem by∏,,Rolnik” strzeleƒski. Progres Banku Ludowego zale-
˝a∏ zw∏aszcza od liczby udzia∏ów, kapita∏u i transakcji. W 1887 roku Kujawy Nadgoplaƒskie
ze Strzelnem i Kruszwicà w∏àczono do powiatu inowroc∏awskiego z niego powsta∏ powiat
strzeleƒski. Bank Ludowy skupia∏ wówczas 135 cz∏onków, ale ju˝ w 1893 r. gwa∏townie spa-

da liczba jego udzia∏owców do 44. Powodem tego by∏o utworzenie przez ks. prob. Kaspera
Karczmarka w 1891 roku nowego Banku Ludowego w Che∏mcach. W dziejach banku nie no-
tuje si´ znacznych sukcesów finansowych, bo te˝ takiego celu jego dzia∏acze sobie nie posta-
wili. Niemniej, dzi´ki wieloletniemu (47 lat pracy) dyrektorowi dr. Jakubowi CieÊlewiczowi
Bank zdoby∏ zaufanie w regionie. OsobowoÊç CieÊlewicz te˝ mia∏a swój udzia∏ w skromnych
hossach Spó∏dzielni, z co najmniej dwóch powodów: by∏ lekarzem z wykszta∏cenia, zawód
ten by∏ niejako legitymacjà zaufania), a rzetelna i uczciwa praca bankowa dodawa∏a mu tylko
estymy wÊród spo∏ecznoÊci.

Bardzo pomyÊlne dla strzeleƒskiego Banku by∏y lata 1913-14. Liczba zrzeszonych powi´k-
szy∏a si´ do 426, w roku 1914 do 455. W chwili wybuchu i wojny Êwiatowej bilans kszta∏to-
wa∏ si´ na poziomie 1 501 937 mk przy zysku 17 709 mk. Rezerwa specjalna spad∏a do 637
mk. Choç w okresie wojennym zyski Banku drastycznie spada∏y, to bilans zachowa∏ równo-
wag´ tj. poziom 1 500 00 mk.

Odwrotnie ni˝ w spó∏kach poznaƒskiego strzeleƒski BL, w latach 1915-18 prze˝ywa∏ po-
wi´kszanie si´ grona cz∏onkowskiego (odpowiednio 465, 491). Spó∏ka sta∏a si´ ,,zbiorem”
drobnych kapita∏ów. W tym˝e roku odby∏o si´ ostatnie w okresie zaborów Walne Zgromadze-
nie BL w Strzelnie. Powo∏ano Zarzàd dr. Jakub CieÊlewicz, Ignacy Szczepaƒski i Wojciech Ma-
jewski oraz rad´ Nadzorczà pod przewodnictwem Franciszka Wagnera. Organem prasowym
Spó∏ki sta∏ si´ ,,Dziennik Kujawski”.

W mi´dzywojniu BL prze˝ywa∏ lata chude (1935, -28, -32, -39r.) i t∏uste. Kredytowanie pa-
rali˝owa∏a przede wszystkim inflacja. Stopieƒ zad∏u˝enia rolnictwa wzrós∏ do rozmiarów nie
do opanowania w∏asnymi si∏ami. Bank ponosi∏ fiasko. Lata 1920-23 to okres hiperinflacji.
Operacje bankowe Spó∏ki pozostajà w miejscu. O dziwo w tym czasie wzrasta liczba cz∏on-
ków – do 598. Wzgl´dne prosperity Bank osiàga w 1924 roku i kilku nast´pnych. Znów
zwi´ksza si´ grono cz∏onkowskie do 724 (1938r.). Dywidenda si´ga poziomu 10-12%.

Po 47 latach oddania Spó∏ce odszed∏ na emerytur´ dr. Jakub CieÊlewicz – twórca bankowo-
Êci strzeleƒskiej. Jego funkcj´ przejà∏ W∏odzimierz Wojciechowski, a po jego Êmierci, w latach
1924-39 stanowisko to piastowa∏ Kazimierz Georgie. W 1929 roku w sk∏ad Zarzàdu weszli:
Kazimierz Georgie – dyrektor i jego zast´pca Ignacy Szczepaƒski, zaÊ Radà Nadzorczà kiero-
wa∏ Edward Budzyƒski.

Siedziba i sala 
operacyjna BS w Strzelnie

Prezes Zarzàdu - Urszula Bukowska Wiceprezes Zarzàdu - Anna Krzewina Wiceprezes Zarzàdu - Alina Walkiewicz

B
a

n
k

 S
p

ó
ł

d
z

ie
l

c
z

y
 w

 S
t

r
z

e
l

n
ie

Centrala Banku:
ul. dr J. CieÊlewicza 
388-320 Strzelno

tel.: (52) 318-92-17
fax: (52) 318-92-69

www.bs.strzelno.sgb.pl
e-mail: bs.strzelno@bsstrzelno.cui.pl

Punkty Kasowe w Strzelnie:
ul. Rynek 9, 

Os. Piastowskie 1

Oddzia∏y Banku:
Jeziora Wielkie, 

Rogowo
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Historia Banku datuje si´ od 13 marca 1869 roku, kiedy to kilku-
nastu obywateli wiejskich za∏o˝y∏o stowarzyszenie pod nazwà
"Towarzystwo kredytowe dla Koronowa i okolic". Spó∏dzielnia
og∏osi∏a jednak upad∏oÊç w 1890 roku i nie wiadomo jaki by∏ jej
stan finansowy. W miejsce zlikwidowanej spó∏dzielni kredytowej
15 maja 1892 roku adwokat Stanis∏aw Golon, lekarz Antoni Ch∏a-
powski i kupiec Józef Rybarczyk za∏o˝yli nowà, pod nazwà Bank
Ludowy.
W roku 1907 Zarzàd Banku Ludowego naby∏ dom bankowy przy
rynku. Owy budynek do dziÊ jest w∏asnoÊcià Banku i siedzibà Cen-
trali oraz oddzia∏u.

Lata okupacji to czarna karta w historii Banku Ludowego. Ca∏y dorobek uleg∏ likwidacji.
Lata powojenne znane sà ju˝ naszemu pokoleniu. Z upowa˝nienia b. Zwiàzku Rewizyjnego Spó∏dzielni Rzeczpo-
spolitej Polskiej z 18 paêdziernika 1945 roku Franciszek Jarzyna przystàpi∏ do reaktywowania Banku Ludowego.
15 listopada tego˝ roku odby∏o si´ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a w nast´pnym dniu Bank rozpoczà∏ dzia-
∏alnoÊç. Dekretem z 25 paêdziernika 1948 roku o reformie bankowej narzucono zmian´ nazwy na "Gminna i Spó∏-
dzielcza". Ograniczono dzia∏alnoÊç samorzàdowà i oszcz´dnoÊciowo-kredytowà. Dopiero w 1956 roku nastàpi∏o
przywrócenie nazwy Bank Ludowy SOP oraz rozszerzono uprawnienia dzia∏alnoÊci oszcz´dnoÊciowo - kredytowej.
W 1974 roku nastàpi∏a zmiana nazwy na "Bank Spó∏dzielczy w Koronowie”.
Rozpocz´ty w latach 1991-1993 proces restrukturyzacji ban-
ków spó∏dzielczych, powstajàca na rynku finansowym konku-
rencja innych banków, wola istnienia polskiego sektora banko-
woÊci spó∏dzielczej z ponad 100-letnimi tradycjami i solidarnoÊç
spó∏dzielcza spowodowa∏y potrzeb´ dialogu i wspó∏pracy z in-
nymi bankami, zw∏aszcza tymi, które zetkn´∏y si´ z problemami
finansowymi, bàdê których zasoby i rozmiary dzia∏alnoÊci nie
rokowa∏y samodzielnego istnienia w d∏ugiej perspektywie.
Procesy integracji funkcjonujàcych w okolicy banków spó∏-
dzielczych wokó∏ Banku Spó∏dzielczego w Koronowie przepro-
wadzi∏ Prezes Andrzej Drews: przy∏àczy∏ dwa banki spó∏dziel-
cze, tj. Bank Spó∏dzielczy w Gostycynie i Bank Spó∏dzielczy
w Lubiewie, nast´pnie utworzony zosta∏ Oddzia∏ w Kamieniu
Krajeƒskim. W 1998 roku przy∏àczone zosta∏y kolejne Banki
Spó∏dzielcze z Brus, Cekcyna, Mroczy i Âliwic. Proces dalszego
rozwoju Banku Spó∏dzielczego w Koronowie, poprzez tworzenie nowych jednostek Banku, kontynuowa∏a obecna
Pani Prezes Alicja Ma∏aczyƒska. W roku 2004 otwarta zosta∏a Filia w Dobrczu, w 2005 roku Filia w Koronowie
oraz dwa bydgoskie Oddzia∏y: I Oddzia∏ w Fordonie, II Oddzia∏ na B∏oniu. W 2008 roku powsta∏a II Filia w
Koronowie. W dniu 24 paêdziernika 2009 roku zakoƒczono uroczyÊcie blisko dwuletni okres generalnego remon-
tu Centrali Banku, który przywróci∏ kamienicy pierwotny, okaza∏y wyglàd, a wewnàtrz budynku pozwoli∏ urzà-

dziç funkcjonalne i nowoczesne biura.
W ciàgu swojej wieloletniej historii Bank kilkakrotnie zmienia∏ struktury
w ramach, których funkcjonowa∏ w strukturach Banku Gospodarki ˚ywno-
Êciowej, zrzeszony by∏ z Pomorsko-Kujawskim Bankiem Regionalnym S.A.
w Bydgoszczy, a 28 marca 2002 roku zrzeszy∏ si´ z Gospodarczym Bankiem
Wielkopolski SA w Poznaniu. W ramach struktur Spó∏dzielczej Grupy Banko-
wej funkcjonuje do dziÊ.
W miar´ powi´kszania sieci placówek i rozwoju dzia∏alnoÊci na rynku wielu
konkurujàcych ze sobà instytucji bankowych i parabankowych, Bank systema-
tycznie doskonali swojà ofert´ produktowà oraz technicznà i informatycznà in-
frastruktur´, aby w pe∏ni zaspokajaç rosnàce oczekiwania Klientów.
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Bydgoski Bank powsta∏ 10 grudnia 1926 r. i zosta∏ zarejestrowany w Sàdzie Rejo-
nowym w Bydgoszczy pod nr. rejestru 126 jako spó∏dzielnia kredytowa pod nazwà
Kasy Stefczyka. Pierwsze za∏o˝ycielskie Walne Zgromadzenie Cz∏onków wybra∏o Ra-
d´ Nadzorczà w sk∏adzie: Henryk Soko∏owski, Micha∏ Buchaniec (przewodniczàcy),
Jan Motyka, Kasper Jajko, Wawrzyn Polewski i Leon Kosak. Bydgoska Kasa Stefczy-
ka, mimo kryzysu lat trzydziestych rozwijala si´ znakomicie - w roku 1936 wybudo-
wano na wczeÊniej zakupionym placu w∏asnà siedzib´ przy Karpackiej 48, na owe
czasy bardzo nowoczesnà. 

Okres okupacji przyniós∏ totalne zniszczenie podstaw materialnych pot´˝nej ju˝
Kasy i fizyczne unicestwienie wielu jej dzla∏aczy. Ju˝ 25.11.1945 r.grupa przedwo-
jennych cz∏onków Banku organizuje Walne Zgromadzenie, które reaktywuje prze-
rwanà dzia∏alnoÊç i przyjmuje statut spó∏dzielni oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowej
pod nazwà: Kasa Stefczyka, Spó∏dzielnia z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià. Kasa
obj´∏a swà dzia∏alnoÊcià miejscowoÊci: Bydgoszcz, Przy∏´ki, Zielonka, Brzoza, Nowa
WieÊ Wielka, Wtelno, Huta i Witoldowo. W sk∏ad ówczesnych Zarzàdów (do 1950 r.)
wchodzili: Mieczys∏aw Stachowicz, Józef Jose, Kasper Miazga, Micha∏ Buchaniec
i Feliks LeÊniewski. W 1948 r. liczba cz∏onków Kasy wynosi∏a 93, w rok póêniej zrze-
szonych by∏o 215. 

Dnia 30.06.1950 r. Walne Zgromadzenie przyj´∏o statut Gminnej Kasy Spó∏dziel-
czej w Bydgoszczy, którà przeniesiono z dotychczasowej siedziby Kasy Stefczyka
przy ul. Karpackiej na Aleje 1 Maja 16. GKS obejmowa∏a dzia∏alnoÊcià miasto i gmi-
n´ Bydgoszcz, Âlesin, Osielsko, Dàbrówk´ i Fordon (od 1954 r. tak˝e Dobrcz, Bia∏e
B∏ota, Brzoz´, ¸ochowo, Sicienko, Strzelce Górne). Centralà finansowà, organizacyj-
nà i rewizyjnà GKS by∏ Bank Rolny. W 1951 roku Kasa zatrudnia∏a jedynie pi´ç osób.
24.06.1956 r. zmieniona zosta∏a nazwa Spó∏dzielni, która od tej pory przyj´∏a szyld:
Kasa Spó∏dzielcza w Bydgoszczy. 

W 1958 r. nastàpi∏a kolejna zmiana siedziby Banku, który mieÊcil si´ od tego roku
przy Placu WolnoÊci 1. Od maja 1960 r. Kasa dzia∏a∏a pod nazwà: Bank Ludowy Spó∏-
dzielnia Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowaw Bydgoszczy. W 1964 zakupiono nierucho-
moÊç przy ul. Ko∏∏àtaja 8, przeznaczonà pod budow´ w∏asnej siedziby. Bydgoski Bank
rozwija∏ si´ dobrze - od 1967 r. rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç filie w Âlesinie i Sicienku. 

W 1973 r. nastàpi∏a zmiana nazwy Spó∏dzielni na obowiàzujàcà po dziÊ dzieƒ:
Bank Spó∏dzielczy w Bydgoszczy. W 1978 r. rozpocz´to budow´ nowego obiektu Ban-
ku przy ul. Ko∏∏àtaja 8, który zosta∏ oddany do u˝ytkuw 1983 r., i stanowi jeden z do-
wodów, jak wspania∏à drog´ rozwoju przeszed∏ bydgoski Bank od chwili, gdy zatrud-
nia∏ pi´ç osób do dnia dzisiejszego, kiedy jest jednym z najsilniejszym w wojewódz-
twie, plasujàc si´ przy tym w Êcis∏ej czolówce krajowej Banków Spó∏dzielczych. 

Bydgoski Bank, od 1975 r. zwiàzany organizacyjnie z BG˚, posiada∏ ju˝ w tamtym
okresie cztery oddzia∏y na terenie województwa: w Bia∏ych B∏otach, Dàbrowie Che∏-
miƒskiej, Osielsku i Sicienku. W 1987 r. podj´to decyzj´ o przebudowie i moderniza-
cji Oddzia∏u w Dàbrowie Che∏miƒskiej, rok póêniej Zarzàd postanowi∏ orozpocz´ciu
budowy nowych obiektów dla Oddzia∏ów w Bia∏ych B∏otach i Sicienku. W tym˝e ro-
ku (11 11.1988) odby∏a si´ tak˝e uroczystoÊç wr´czenia sztandaru BS w Bydgoszczy. 

Rok 1989 przyniós∏ ca∏ej Polsce - tak˝e bankom spó∏dzielczym - ogromne zmiany,
BS w Bydgoszczy odzyska∏ samodzielnoÊç gospodarczà i samorzàdnoÊç,ogromnie
rozszerzono dzia∏alnoÊç kredytowà; aby sprostaç coraz liczniejszym zadaniom wpro-
wadzono m.in. komputerowy system operacji bankowych. W 1990 r. BG˚ przesta∏
pe∏niç funkcj´ centralnego zwiàzku spó∏dzielczoÊci dla banków spó∏dzielczych. Byd-
goski Bank zawar∏ z BG˚ umow´ o wspó∏pracy, której w 1992 r. nie przed∏u˝y∏. 

Siedziba BS w Bydgoszczy

Oddzia∏ w Z∏otnikach Kujawskich

Oddzia∏ w Osielsku
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Centrala Banku:
ul. Ko∏∏àtaja 8, 85-080 Bydgoszcz

tel. (52) 322-15-71, 322-68-53, 322-25-40, 
fax (52) 321-01-49

e-mail: bank@bsbydgoszcz.pl 
www.bsbydgoszcz.pl

Oddzia∏y Banku:
Bia∏e B∏ota, Dàbrowa Che∏miƒska, 

Dobrcz z s. w Kotomierzu, Osielsko, Sicienko, 
Z∏otniki Kujawskie 

Mimo zawi∏ej i trudnej sytuacji ekonomicznej lat dziewi´çdziesiàtych, ro-
snàcej konkurencji - BS w Bydgoszczy przybywa∏o klientów, obroty zwi´ksza∏y
si´,ka˝dy rok koƒczono dobrymi wynikami. W roku 1990 powsta∏ pierwszy
nieza∏e˝ny Bank Zrzeszajàcy BS - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Po-
znaniu, którego BS Bydgoszcz sta∏ si´ akcjonariuszem (26.11.1990). 17 Grudnia
1991 r. podpisana zosta∏a umowa zrzeszenia z GBW S.A. W 1992 r. uroczyÊcie
oddano do u˝ytku nowy budynek Oddzia∏u w Bia∏ych B∏otach. W 1993 r. (15
lipca) dokonano otwarcia nowo wybudowanego obiektu Oddzia∏u w Sicienku.
Zmodernizowano równie˝ sal´ kredytowà BS w Bydgoszczy. Wspó∏praca
z GBW S.A. trwa∏a do koƒca 1995 r. W zwiàzku z Ustawà o Restrukturyzacji
BG˚ i BS z 1994 r. GBW S.A podpisa∏o umow´ wst´pnà o wspó∏pracy z BG˚ S.A.
Wobec powy˝szego BS Bydgoszcz, zachowujàc dalej niezale˝noÊç postanowi∏
podpisaç Umow´ Zrzeszenia z Bankiem Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie.
Bank Spó∏dzielczy w Bydgoszczy ∏àczy si´ z innymi BS aby staç si´ jeszcze sil-
niejszym i bardziej atrakcyjnym dla klienta. W 1997 do bydgoskiego BS do∏à-
czy∏y banki spó∏dzielcze z Dobrcza i Z∏otnik Kujawskich. Obecnie oprócz pla-
cówki macierzystej funkcjonuje szeÊç oddzia∏ów. 

17 marca 2002 r. Bank zrzeszy∏ si´ w Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.
w Warszawie.

Dotychczasowa polityka prowadzona przez zarzàdzajàcych sprawi∏a, i˝
Bank cieszy si´ dziÊ dobrà kondycjà finansowà prowadzi dzia∏alnoÊç w pe∏-
nym zakresie, stale przybywa mu klientów, poprzez swojà ekspansywnoÊç
zwi´ksza teren dzia∏ania i w∏asne mo˝liwoÊci, b´dàc rzeczywiÊcie konkuren-
cyjnym na coraz bardziej wymagajàcym rynku us∏ug bankowych. 
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Rok póêniej, w paêdzierniku 1997 r. przeprowadzona zosta∏a fuzja z Bankiem
Spó∏dzielczym w Wyrzysku. Jego cz∏onkowie, na Zebraniu Przedstawicieli zade-
cydowali, ˝e ma∏y bank rolniczy nia ma mo˝liwoÊci rozwoju bez silnego partne-
ra. Dzieje wyrzyskiej placówki si´gajà roku 1901, kiedy to 29 wrzeÊnia, z inicja-
tywy ks. dra Skrzyd∏owskiego odby∏o si´ zebranie organizacyjne, efektem które-
go by∏o powstanie „Banku Ludowego w Wyrzysku” zarejstrowanego pod tà na-
zwà w dniu 4 paêdziernika 1901 roku. D∏ugoletnie tradycje Banków w Wyrzysku
i Wi´cborku tworzà wspólny rodowód historyczny i dlatego te˝ w 2001 roku ob-
chodzono uroczyÊcie 100-lecie dzia∏alnoÊci Banku Spó∏dzielczego w Wi´cborku
na terenie gminy Wyrzysk. 

Aktualnie Bank Spó∏dzielczy w Wi´cborku prowadzi dzia∏alnoÊç poprzez 7
Oddzia∏ów w: Wi´cborku, S´pólnie, Kamieniu Krajeƒskim, Chojnicach, SoÊnie i
Wyrzysku, 1 fili´ w Sypniewie i 3 punkty kasowe w: S´pólnie Krajeƒskim,
Chojnicach i Bia∏oÊliwiu. W Banku zatrudnionych jest obecnie 82 pracowników.
Aktualny stan cz∏onków to 1192 osoby. Udzia∏ cz∏onkowski wynosi 560 z∏. 
• Sk∏ad Zarzàdu:

1. Adam Trzos – Prezes Zarzàdu
2. Teresa Krasicka – Wiceprezes Zarzàdu
3. Mi∏osz Oczki – Wiceprezes Zarzàdu
4. Tomasz Dobrowolski – Cz∏onek Zarzàdu
• Sk∏ad Rady Nadzorczej:
1. Roman Starzecki – Przewodniczàcy RN
2. Kazimierz Warylak – Zast´pca Przewodniczàcego RN

3. Celina Chrapkowska – Sekretarz RN
4. Rafa∏ Fàs – Cz∏onek RN
5. Zygmunt G∏àb – Cz∏onek RN
6. Piotr Koêlikowski – Cz∏onek RN
7. Ryszard Toczko – Cz∏onek RN.

Bank oferuje dziÊ najnowsze, na europejskim poziomie  modele komputero-
wej obs∏ugi klienta - INTERNET BANKING, ELIXIR, HOME BANKING i SMS
BANKING gwarantujàce pewnoÊç, bezpieczeƒstwo i przede wszystkim wygod´
klientów. Wszystkie placówki BS po∏àczone sà ze sobà systemem ON-LINE. Pla-
cówki w Wi´cborku, S´pólnie, Kamieniu, Wyrzysku, Chojnicach, SoÊnie, Sypnie-
wie i Bia∏oÊliwiu wyposa˝ono w bankomaty, co pozwoli∏o na wyeliminowanie
kolejek przy okienkach kasowych. Bank posiada tak˝e bankomat w miejscowoÊci
Charzykowy. Oferujemy bardzo szeroki zakres produktów bankowych.

Wypada wspomnieç o jeszcze jednym aspekcie dzia∏alnoÊci Banku. Otó˝
kultywowane sà idee, które przyÊwieca∏y pionierom spó∏dzielczoÊci bankowej,
a dotyczàce wspierania lokalnego ˝ycia kulturalnego i gospodarczego na wielu
p∏aszczyznach, co sprawia, ˝e Bank Spó∏dzielczy pozostaje bardzo wa˝nym
ogniwem cementujàcym spo∏ecznoÊç naszego regionu.

Aktualnie Bank dzia∏a na terenie powiatu s´poleƒskiego i pilskiego oraz:
tucholskiego, chojnickiego, cz∏uchowskiego, nakielskiego, bydgoskiego, 
z∏otowskiego, wa∏eckiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego

i wàgrowieckiego.
Bank Spó∏dzielczy w Wi´cborku zrzeszony jest w Gospodarczym Banku 

Wielkopolski SA w Poznaniu od poczàtku jego istnienia.
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Oddzia∏ w Kamieniu Krajeƒskim
Pl. Odrodzenia 3 , 89-430 Kamieƒ Kraj.

tel. (52) 388 69 01, fax (52) 388 72 29

Oddzia∏ w Chojnicach
ul. M∏odzie˝owa 7,89-600 Chojnice

tel. (52) 396 24 12 , fax (52) 396 24 15

Oddzia∏ w SoÊnie
Al. Jana Paw∏a II 18, 89-412 SoÊno

tel. (52) 389 12 83

Oddzia∏ w Wyrzysku
ul. S. Staszica 3, 89-300 Wyrzysk

tel. (67) 286 24 72, fax (67) 286 24 21

Filia w Sypniewie
ul. 29 Stycznia 36

tel. (52) 389 20 96

Punkt Kasowy w S´pólnie Krajeƒskim
ul. T. KoÊciuszki 22, 89-400 S´pólno Kraj.

tel. (52) 388 83 38

Punkt Kasowy w Chojnicach
ul. Âwi´tope∏ka 16, 89-600 Chojnice

tel. (52) 396 0330

Punkt Kasowy w Bia∏oÊliwiu
ul. Podgórna 10,89-340 Bia∏oÊliwie

tel. (67) 287 55 08

Oddzia∏ w Chojnicach

Oddzia∏ w Wi´cborku

Filia w Sypniewie

Oddzia∏ w SoÊnie

Punkt Kasowy w Wi´cborku (Centrum Handlowe)
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W dniu 21 paêdziernika 1907 roku w Wi´cborku, grupa miejscowych i oko-
licznych polskich dzia∏aczy gospodarczych postanowi∏a za∏o˝yç spó∏k´ pod na-
zwà Bank Ludowy. Inicjatywa ta s∏u˝yç mia∏a obronie polskiego stanu posiada-
nia przed zaborczoÊcià w∏adz pruskich, walce z lichwà, podnoszeniu Êwiado-
moÊci spo∏ecznej i narodowej oraz rozwijaniu kultury polskiej. W zebraniu
tym uczestniczy∏ Patron ks. Piotr Wawrzyniak - proboszcz z Mogilna, który
w obronie polskoÊci, w∏aÊnie na niwie gospodarczej pok∏ada∏ nadzieje na oca-
lenie to˝samoÊci narodu. Pierwszym dyrektorem Banku zosta∏ ks. Julian Flack
z Zabartowa, natomiast prezesem Rady Nadzorczej - ks. Stanis∏aw Wojciechow-
ski z Wàwelna. Udzia∏ cz∏onkowski ustalono na niema∏à jak na owe czasy kwo-
t´ 500 marek.

6 listopada 1907 roku w Sàdzie Grodzkim w Wi´cborku nastàpi∏a rejestra-
cja  Banku. Dwa lata póêniej Bank zrzesza∏ 62 cz∏onków. W ciàgu nast´pnych
lat ich liczba trzykrotnie wzros∏a.

Dzia∏alnoÊç Banku trwa∏a bez przerwy a˝ do odzyskania przez Polsk´ nie-
podleg∏oÊci. Pierwsze lata w odrodzonej Polsce by∏y dla wi´cborskiego BL bar-
dzo trudne. Skutki wojny, szalejàca inflacja, dewaluacja pieniàdza, niestabilna
sytuacja gospodarcza paƒstwa - wszystko to stanowi∏o zagro˝enie dla dzia∏al-
noÊci i rozwoju Banku. Âwiatowy kryzys gospodarczy poczàtku lat trzydzie-
stych - którego skutki boleÊnie odczu∏o zw∏aszcza rolnictwo - sprawi∏, ˝e Bank
coraz cz´Êciej wykazywa∏ strat´. W tym czasie klientami Banku Ludowego
w Wi´cborku byli g∏ównie obywatele z klas posiadajàcych, gdy˝ ludnoÊci ubo˝-
szej nie staç by∏o ani na wp∏acenie udzia∏u cz∏onkowskiego (500 z∏), ani na ko-
rzystanie z kredytów. Ostatnim Dyrektorem Banku przed wybuchem II wojny
Êwiatowej by∏ Bronis∏aw Nierzwicki. Podczas okupacji Bank zosta∏ zlikwidowa-
ny, a jego majàtek zagrabiony przez okupanta.

Kilka miesi´cy po wyzwoleniu reaktywowano dzia∏alnoÊç Banku, pod na-
zwà „Bank Ludowy - Spó∏dzielnia w Wi´cborku”. Oficjalne otwarcie nastàpi∏o
31 paêdziernika 1945 r., a jego Dyrektorem zosta∏ ponownie Bronis∏aw Nie-
rzwicki. W 1946 roku Bank zrzesza∏ 44 cz∏onków, a pi´ç lat póêniej (1951)
cz∏onkami by∏o ju˝ 500 osób. W 1957 r. nastàpi∏a zmiana nazwy na „Spó∏dziel-
ni´ Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowà”, zaÊ w 1961 r. na „Bank Ludowy w Wi´c-
borku“. Zrzesza∏ on wtedy 1954 cz∏onków. Bank obs∏ugiwa∏ klientów poprzez
central´ w Wi´cborku oraz w punkty kasowe w Sypniewie, SoÊnie i Wàwelnie.

Od 1972 roku do 1991 r., czyli przez prawie 20 lat Bankiem kierowa∏ Kazi-
mierz Szymaƒski. Za jego kadencji wybudowana zosta∏a nowa siedziba Banku
(1979 r.) na Rynku Miejskim w Wi´cborku. W 1974 r. nastàpi∏a te˝ kolejna
zmiana nazwy na „Bank Spó∏dzielczy w Wi´cborku“. Rok wczeÊniej dotychcza-
sowa filia w SoÊnie sta∏a si´ samodzielnym Bankiem. W tym okresie Bank
znacznie poszerzy∏ zakres us∏ug poprzez przej´cie obs∏ugi kredytowej gospo-
darstw rolnych i miejscowych jednostek bud˝etowych. W 1989 roku Bank zo-
sta∏ uznany jednym z najlepszych w ówczesnym województwie bydgoskim. 

Reformy i zmiany ustrojowe lat 1989-1990 oraz kolejne lata coraz ostrzej-
szej konkurencji i walki o klienta wymusi∏y koniecznoÊç dalszych przekszta∏ceƒ
i ciàg∏ego unowoczeÊniania oferowanych us∏ug. Wi´cborski Bank sta∏ si´ wspó∏-
za∏o˝ycielem i akcjonariuszem pierwszego niepaƒstwowego banku regionalne-
go w Polsce - Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu. W 1996 r. Ze-
brania Przedstawicieli BS w Wi´cborku i Banku Spó∏dzielczego w SoÊnie zadecy-
dowa∏y o po∏àczeniu si´. Celem by∏a poprawa bezpieczeƒstwa ekonomicznego
poprzez wzmocnienie kapita∏owe i obni˝enie kosztów. W tym˝e roku urucho-
miony zosta∏ Oddzia∏ Banku w S´pólnie Krajeƒskim i Punkt Kasowy w Kamieniu
Krajeƒskim w miejsce upad∏ego Banku Spó∏dzielczego w S´pólnie Krajeƒskim.

Centrala i II Oddzia∏ Banku w S´pólnie Krajeƒskim

I Oddzia∏ w S´pólnie Krajeƒskim

Oddzia∏ w Wyrzysku

Oddzia∏ w Kamieniu Krajeƒskim
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Centrala Banku:
Plac WolnoÊci 21, 89-400 S´pólno Krajeƒskie

tel. (52) 388-18-88, fax (52) 388-18-89

www.bswiecbork.pl
e-mail: bswiecbork@bswiecbork.pl

Placówki Banku:
Oddzia∏ w Wi´cborku
Plac Jana Paw∏a II 5

tel. (52) 389-71-35, fax (52) 389-78-70

I Oddzia∏ w S´pólnie Krajeƒskim
ul. T. KoÊciuszki 16, 89-400 S´pólno Kraj.
tel. (52) 388 30 03, fax (52) 388 84 16

II Oddzia∏ w S´pólnie Krajeƒskim
Pl. WolnoÊci 21,89-400 S´pólno Kraj.

tel. (52) 388 28 10, fax (52) 388 18 89
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tych spó∏dzielni. Naszà centralà rewizyjnà, or-
ganizacyjnà i finansowà by∏ Bank Rolny a na-
st´pnie NBP. W tym samym roku tracimy pra-
wo do gromadzenia oszcz´dnoÊci na w∏asny
rachunek, a w to miejsce zleca si´ nam obs∏ug´
obrotu oszcz´dnoÊciowego na rzecz PKO. Ten
stan rzeczy utrzymuje si´ do roku 1957, w któ-
rym nast´puje powa˝ne o˝ywienie w rolnic-
twie, a tym samym naszej dzia∏alnoÊci. 

Wiosnà 1961 r. przyjmujemy nowy statut
i wracamy do dawnej nazwy. Od tej pory dzia-
∏amy jako Bank Ludowy Spó∏dzielnia Oszcz´d-
noÊciowo-Po˝yczkowa. Zakres naszej dzia∏al-
noÊci systematycznie si´ zwi´ksza. Na po-
wi´kszenie obsady personalnej CZ SOP odma-
wia dodatkowych etatów. W tej sytuacji za-
chodzi potrzeba zmniejszenia terenu dzia∏al-
noÊci. Organizujemy wi´c dwa nowe banki.
Pierwszy z nich pod nazwà Bank Ludowy
w Gostycynie rozpoczyna dzia∏alnoÊç wiosnà
1961 r., a drugi jako Bank Ludowy w Cekcynie
jesienià tego samego roku.

W dniu 13 paêdziernika 1968 r. obchodzi-
my jubileusz 100-lecia Banku Ludowego.
W tym czasie Bank zatrudnia∏ 18 pracowni-
ków i zrzesza∏ 2350 cz∏onków. Przewodniczà-
cym Rady Banku by∏ Stanis∏aw Kopras, a se-
kretarzem Franciszek ZakryÊ. W sk∏ad Zarzàdu
wchodzili: Stefan Zwiefka - prezes, Tadeusz
¸apka - cz∏onek, Leon Karnowski - cz∏onek. 

Z dniem 1 lipca 1975 r. po∏àczono Bank Rol-
ny z Centralnym Zwiàzkiem SOP i powo∏ano
do ˝ycia Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej, któ-
ry od tego momentu sta∏ si´ centralà organi-
zacyjnà, rewizyjnà i finansowà. Uczyniono to
bez jakichkolwiek konsultacji oddolnych.
Opracowany przez BG˚ nowy statut Walne
Zgromadzenie naszego Banku przyj´∏o 8
wrzeÊnia 1975 r., zmieniajàc zarazem nazw´
z Banku Ludowego na Bank Spó∏dzielczy. Od
tego momentu banki spó∏dzielcze sta∏y si´
bankami gmin w dos∏ownym tego s∏owa zna-
czeniu. Taki stan rzeczy trwa∏ do 1989 r. Zo-
sta∏ on ca∏kowicie zburzony ustawà z 28
grudnia 1989 r. o uporzàdkowaniu stosunków
kredytowych, która w miejsce sta∏ej stopy
wprowadzi∏a zmiennà stop´ oprocentowania,
która na poczàtku 1990 r. by∏a bardzo wysoka
i liczona w stosunku miesi´cznym.  Spowodo-
wa∏o to lawinowe sp∏aty kredytów, których
stan tylko w styczniu zmala∏ o po∏ow´. No-
wych kredytów nikt nie zaciàga∏. Dopiero po

z∏agodzeniu warunków
dzia∏alnoÊç kredytowa zacz´∏a si´ rozwijaç. 

W dniu 31 sierpnia 1993 roku dotychczaso-
wy dyrektor Stefan Zwiefka przeszed∏ na za-
s∏u˝onà emerytur´, a nowym dyrektorem zo-
staje Bogumi∏a Be∏dzikowska a od 1994 roku
równie˝ Prezesem Zarzàdu.

Od 1996 r. Bank Spó∏dzielczy w Tucholi by∏
zrzeszony w Pomorsko-Kujawskim Banku Re-
gionalnym SA w Bydgoszczy. Od 2002 r. jest
zrzeszony w Gospodarczym Banku Wielkopol-
ski SA w Poznaniu i przyjà∏ wspólne logo
i jednolità nazw´ handlowà: Spó∏dzielcza Gru-
pa Bankowa.

Bank przez ca∏y okres swojej dzia∏alnoÊci
prowadzi o˝ywionà dzia∏alnoÊç kredytowà,
oszcz´dnoÊciowà i rozliczeniowà na terenie
powiatu tucholskiego. Klientami Banku sà rol-
nicy, prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà,
osoby fizyczne oraz emeryci i renciÊci, którzy
mogà korzystaç z bardzo szerokiego wachla-
rza oferowanych us∏ug Banku. O tym, ˝e ko-
rzystajà Êwiadczy dynamiczny przyrost ra-
chunków bie˝àcych, ROR, oraz przyrost obliga
kredytowego i gromadzonych Êrodków pie-
ni´˝nych. Osiàgane dotychczas wyniki sà za-
dowalajàce, umo˝liwia∏y osiàgaç poszczegól-
ne wymagane progi kapita∏owe do 1 mln.
EURO w∏àcznie.

W 1998 roku przeprowadzono remont Ban-
ku, w 2002 r. remont Oddzia∏u, w 2006 za-
adoptowano pomieszczenia znajdujàce si´ na
I pi´trze naszego budynku, w 2009 otwarto
nowy Punkt kasowy, co w istotny sposób
przyczyni∏o si´ do polepszenia warunków ob-
s∏ugi klientów i pracy pracowników.

Za swojà prac´ Bank Spó∏dzielczy 
w Tucholi by∏ wyró˝niany:

- w 2002 roku w rankingu Gazety Pomorskiej
„Z∏ota 100 Pomorza i Kujaw” BS w Tucholi za-
jà∏ wysokie czwarte miejsce, w 2006 roku
otrzyma∏ miano „Darczyƒcy roku 2005” Sto-
warzyszenia „Dziecko w rodzinie”, w maju
2009 roku Bank zosta∏ „Przyjacielem jedynki”,
w lipcu w X edycji Rankingu KZBS „Najlepszy
Bank Spó∏dzielczy w Polsce w 2009 roku”
Bank zajà∏ zaszczytne III miejsce, w listopa-
dzie Bank otrzyma∏ miano Darczyƒcy V- lecia
Stowarzyszenia „Dziecko w rodzinie”, w grud-
niu Bank otrzyma∏ tytu∏ „Innowacyjny Bank
Spó∏dzielczy.
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• Obecny sk∏ad Zarzàdu tworzà:
- Bogumi∏a Be∏dzikowska - Prezes Zarzàdu

- Barbara Idzikowska - Cz∏onek Zarzàdu
- Barbara Szachta - Cz∏onek Zarzàdu.

• W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà:
- Stanis∏aw Turzyƒski - Przewodniczàcy RN
- Eliasz Adamczewski - Z-ca Przewodn. RN

- Bogdan B∏a˝ejewski - Sekretarz RN
oraz Cz∏onkowie: 

- El˝bieta Brachowska, Stanis∏aw Czapiewski, 
Romuald Gierszewski, Stefania Gliszczyƒska, 

Piotr Micha∏owski, Marian Olejnik.

Sala operacyjna BS w Tucholi

Zarzàd BS w Tucholi

Oddzia∏ w K´sowie

Punkt Kasowy w Tucholi

Punkt Kasowy w Tucholi
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Bank Spó∏dzielczy w Tucholi zosta∏ za∏o˝ony w roku 1868 jako
pierwsza placówka tego typu na terenie pó∏nocnego Pomorza.
W pi´ç lat póêniej, czyli w roku 1873 powstaje Bank Ludowy w Âliwicach
a w roku 1876 Bank Ludowy w Lubiewie. Najstarszym dokumentem mówiàcym
o historii naszego Banku jest 16-te sprawozdanie Zwiàzku Spó∏ek Zarobkowych
w Wielkim Ksi´stwie Poznaƒskim i Prusach Zachodnich za rok 1887, znajdujàce
si´ w Izbie Pamiàtek Banków Spó∏dzielczych w Jarocinie, woj. wielkopolskie. Ze
sprawozdania tego wynika, ˝e „Tucholski Bank Ludowy“ za∏o˝ony zosta∏ 15
marca 1868 roku, a do rejestru handlowego zosta∏ wpisany 14 marca 1872 ro-
ku. W sk∏ad Zarzàdu Banku w tym roku wchodzili: Juliusz Szmelter - jako dyrek-
tor, mistrz siodlarski Florian Puppel - jako kontroler i poborca podatkowy, Fran-
ciszek Frydrychowicz - jako podskarbi. Prezesem Rady Nadzorczej by∏ Józef
Kr´cki, a sekretarzem Jan Gulgowski. Cz∏onków Banku by∏o 92, z czego odda-
nych rolnictwu 42, przemys∏owi i rzemios∏u - 29 i innym zawodom - 21.

Z braku historycznych materia∏ów z pierwszych 18 lat dzia∏alnoÊci Banku,
mo˝na tylko domniemywaç, ˝e wÊród osób wy˝ej wymienionych znajdujà si´
równie˝ nazwiska za∏o˝ycieli naszego Banku. Kolejna zmiana w sk∏adzie Zarzà-
du mia∏a miejsce w roku 1890. Prezesem Rady Nadzorczej zosta∏ Adam Pó∏czyƒ-
ski a sekretarzem Franciszek Bieƒkowski.

O dobrych wynikach i polskim charakterze naszej spó∏dzielni mówi, znajdu-
jàcy si´ w Archiwum Paƒstwowym w Bydgoszczy raport tucholskiego landrata
z roku 1892, w którym donosi on swoim zwierzchnikom - cytuj´: „Patrzàc
z perspektywy minionych d∏ugich lat na dzia∏alnoÊç spó∏dzielni stwierdziç trze-
ba, ˝e legitymujà si´ one Êwietnymi wynikami. Po˝a∏owania godnym jest tylko
fakt, ˝e spó∏dzielnie te posiadajà wybitnie polski charakter“. W dalszej cz´Êci
raportu landrat ów proponuje, by ze wzgl´dów politycznych zak∏adaç tego ro-
dzaju spó∏dzielnie niemieckie. Faktem jest, ˝e w∏aÊnie w tych latach pod zabo-
rem pruskim powstajà niemieckie spó∏dzielnie kredytowe, w tym równie˝
w naszym mieÊcie.

Nie zahamowa∏o to bynajmniej rozwoju naszego Banku. W roku 1894 no-
wym dyrektorem zostaje M. W´sierski, który po 3 latach zostaje odwo∏any, a je-
go miejsce zajmuje dr Karasiewicz. Do sk∏adu Zarzàdu wraca ponownie Florian
Puppel. W roku 1900 nowym przewodniczàcym Rady Nadzorczej zostaje dr Le-
on Janta Po∏czyƒski a sekretarzem Teodor Szmidt.

W roku 1906, w miejsce ust´pujàcego Floriana Puppla, do Zarzàdu wybrany
zosta∏ mistrz malarski Klemens Rzendkowski jako kontroler a dwa lata póêniej
w miejsce zmar∏ego Franciszka Frydrychowicza wybrany zosta∏ organista Józef
Gajda jako podskarbi. Zarzàd w powy˝szym sk∏adzie pracowa∏ przez nast´p-
nych kilkanaÊcie lat, przy czym na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje dzia∏al-
noÊç dr. Karasiewicza, o którym pami´ç zachowa∏a si´ po dzieƒ dzisiejszy,
o czym Êwiadczyç mo˝e fakt nazwania jego imieniem jednej z ulic i Szko∏y Pod-
stawowej nr 2 w Tucholi, szlaku turystycznego. 

Pod kierownictwem dr. Karasiewicza w latach 1909-1910 Bank wybudowa∏
dom mieszkalno-handlowy, w którym do dzisiaj mieszczà si´ biura naszego
Banku. Dr Karasiewicz na stanowisku dyrektora doczeka∏ chwili, kiedy po I woj-
nie Êwiatowej Polska odzyska∏a niepodleg∏oÊç. Z jego inicjatywy Bank nasz po-
Êpieszy∏ z pomocà finansowà na rzecz m∏odego Paƒstwa Polskiego i uchwali∏ ze
swych funduszy 640 tys. marek tytu∏em po˝yczki paƒstwowej. Po 23 latach nie-
przerwanego kierowania dzia∏alnoÊcià Banku na polecenie w∏adz pruskich
zmuszony by∏ opuÊciç Tuchol´. W dniu 20 kwietnia 1920 roku na prezesa Zarzà-
du i dyrektora Banku wybrany zosta∏ kupiec Wojciech Pril z Bys∏awia. 

Z dniem 1 stycznia 1920 r. przyj´to nowy statut oparty na ustawie o spó∏-
dzielniach z 29 X 1920 r. oraz przyj´to nazw´ Bank Ludowy Spó∏dzielnia Kredy-
towa z odpowiedzialnoÊcià nieograniczonà. W sk∏adzie Zarzàdu Banku nast´pu-
jà cz´ste zmiany. Kolejnymi dyrektorami Banku zostajà: kupiec Stanis∏aw Janecz-
kowski z Tucholi, bankowiec Zygmunt Jurkiewicz z Tucholi, bankowiec Franci-
szek Drà˝kowski z Tucholi. JednoczeÊnie coraz bardziej pot´guje si´ atmosfera
chaosu inflacyjnego, zapoczàtkowanego ju˝ pod koniec I wojny Êwiatowej. 

1 stycznia 1927 r. na stanowisko prezesa Zarzàdu i dyrektora Banku, Rada
Nadzorcza wybra∏a (posiadajàcego ju˝ kilkunastoletnià praktyk´ bankowà) Le-
ona Rochona, b´dàcego pracownikiem Banku Zwiàzku Spó∏ek Zarobkowych
i Gospodarczych w Bydgoszczy. Pan Rochon zasta∏ nasz Bank w sytuacji kata-
strofalnej, która uleg∏a radykalnej poprawie, kiedy Bank, w zamian za po˝yczk´
udzielonà Paƒstwu, uzyska∏ papiery wartoÊciowe Skarbu Paƒstwa na kwot´ 330
tys. z∏ oraz dodatkowo 90 tys. z∏ z tytu∏u procentów od tej po˝yczki. Z roku na
rok ros∏y wi´c oszcz´dnoÊci oraz sumy udzielonych po˝yczek, zapewniajàce
Bankowi dobrà rentownoÊç. W drugiej po∏owie lat 30. Bank nale˝a∏ ju˝ do czo-
∏ówki dobrze prosperujàcych banków Pomorza. 

Dzia∏alnoÊç Banku przerywa II wojna Êwiatowa. Po wyzwoleniu odbudowa
˝ycia gospodarczego przemawia∏a za jak najszybszym wznowieniem dzia∏alno-
Êci Banku. Pobyt Leona Rochona w obozie jenieckim powodowa∏ jednak, ˝e
dzia∏alnoÊç Banku zosta∏a wznowiona 1 stycznia 1946 r. Ca∏y personel Banku
sk∏ada∏ si´ z dwóch urz´dujàcych cz∏onków Zarzàdu, a mianowicie Leona Ro-
chona jako dyrektora i Stefani Glaza jako kasjerki. W miesiàc po reaktywowaniu
Banku, czyli 1 lutego 1946 roku Zarzàd przyjmuje do pracy w charakterze prak-
tykanta Stefana Zwiefk´, który objà∏ stanowisko ksi´gowego.

Jesienià 1946 r. powracamy do naszego przedwojennego lokalu bankowego.
W paêdzierniku 1948 r. Rada Nadzorcza wybra∏a na cz∏onka Zarzàdu Stefana
Zwiefk´. Radzie Nadzorczej przewodniczy∏ w tym czasie przedsi´biorca budow-
lany Konstanty Szatkowski z Tucholi. 

Rozmiary naszej dzia∏alnoÊci w pierwszych latach powojennych by∏y bardzo
skromne. W paêdzierniku 1948 r. wydany zosta∏ dekret o reformie bankowej,
na mocy którego Bank Ludowy przekszta∏cony zostaje w Gminnà Kas´ Spó∏-
dzielczà. Dotychczasowy dyrektor Banku Ludowego Leon Rochon w maju 1949
r. awansuje na stanowisko dyrektora Banku Rolnego - przez ponad rok przewo-
dzi obu bankom, a od 29 czerwca 1950 r. kierownictwo GKS przejmuje Stefan
Zwiefka. GKS przejmuje wszystkie kredyty ze zlikwidowanej Komunalnej Kasy
Oszcz´dnoÊci i od tej pory kredytuje umowy kontraktacyjne produkcji rolnej. 

Jesienià 1951 r. na polecenie NBP przejmujemy kasy Gminnych Spó∏dzielni
i tworzymy sta∏e punkty kasowe, wprowadzajàc tak zwanà jednoÊç kasowà dla
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Centrala Banku:
89-500 Tuchola, ul. Âwiecka 15

tel. (52) 334 37 71, tel./ fax 334 22 89
e-mail: bstuchola@bstuchola.pl

Oddzia∏ Banku:
K´sowo, ul. G∏ówna 24, tel. (52) 334 40 24

Punkt Kasowy:
Tuchola, ul. Piastowska 5a, tel. (52) 334

Sala operacyjna BS w Tucholi

Siedziba BS w Tucholi
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Bank Spó∏dzielczy w Pruszczu Pomorskim powsta∏ w 1945 r.
Poczàtkowo rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç na terenie czterech
gmin: Pruszcza, Serocka, Âwiekatowa i Bukowca. Bank zosta∏
zarejestrowany przez Sàd Okr´gowy w Grudziàdzu dnia 25
wrzeÊnia 1945 r. pod nazwà: Bank Spó∏dzielczy "Samopomoc
Ch∏opska" w Pruszczu. 

W marcu 1961 roku nastàpi∏a zmiana statutu i Bank przyjà∏ na-
zw´: Bank Spó∏dzielczy Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo- Po˝yczkowej
w Pruszczu. Terenem dzia∏ania by∏y gminy: Pruszcz, Serock, Âwie-
katowo i Sucha. W roku 1962 zmieniono nazw´ na Bank Ludowy
SOP. Obecnie Bank nosi nazw´ Bank Spó∏dzielczy w Pruszczu Po-
morskim. 

Od 1996 roku terenem dzia∏ania Banku by∏o województwo byd-
goskie z wy∏àczeniem terenu dzia∏ania Banku Spó∏dzielczego
w Dàbrowie Biskupiej, Jeziorach Wielkich, SoÊnie i Janowcu Wiel-
kopolskim. Od 1997 roku Bank rozpoczà∏ proces ∏àczenia si´ z in-
nymi bankami. Pierwszym bankiem przy∏àczonym do BS w Prusz-
czu Pomorskim by∏ Bank Spó∏dzielczy w Rojewie, który jest oddzia-
∏em banku od dnia 1 lipca 1997 roku. Rok póêniej przy∏àczony zo-
sta∏ Bank Spó∏dzielczy w Dàbrowie. Trzecim oddzia∏em od dnia 
1 stycznia 1999 r. sta∏ si´ Bank Spó∏dzielczy w PakoÊci. W 1999 ro-
ku bank otworzy∏ równie˝ nowà placówk´ w Bydgoszczy. 

W chwili obecnej Bank dzia∏a na terenie województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Pomimo rozszerzonego terenu dzia∏ania Bank
Spó∏dzielczy w Pruszczu Pomorskim obs∏uguje przede wszystkim
gminy: Pruszcz, Rojewo, Dàbrowa oraz miasto i gmin´ PakoÊç.

• Bankiem kieruje Zarzàd w sk∏adzie:

- Prezes Zarzàdu - Beata Banasiak

- Wiceprezes Zarzàdu ds. finansowych - Danuta Dàbrowska

- Wiceprezes Zarzàdu ds. handlowych - Maria Krakowska

• W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà:

- Przewodniczàcy RN - Zdzis∏aw Burczyƒski

- Z-ca Przewodniczàcego RN - Miros∏aw Markiewka

- Sekretarz RN - Kazimierz Kaszowski

- Cz∏onkowie RN - Piotr Ma∏etka, Aleksander Mróz, 
W∏adys∏aw ˚urawski, Wies∏aw Ga∏àzka, Pawe∏ Grzybek, 
Jan Jurkiewicz, Jan Koszowski, Dariusz Putynkowski.

Centrala Banku:
86-120 Pruszcz
ul. Dworcowa 6

tel.: 52 330-80-00, 
330-80-05

fax: 52 330-80-10
e-mail: bank@bspruszcz.pl

Placówki Banku:
Punkt Kasowy w Serocku

Oddzia∏ w Rojewie 
Oddzia∏ w Dàbrowie 
Oddzia∏ w PakoÊci Siedziba BS w Pruszczu Pomorskim

Oddzia∏ w PakoÊci

Oddzia∏ w Dàbrowie

Oddzia∏ w Rojewie
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Bank Spó∏dzielczy w Nowem n/Wis∏à powsta∏ 28 czerwca
1874 r. pod nazwà Bank Ludowy w Nowem, liczy 137 lat.
W swej historii wielokrotnie zmienia∏ nazw´, zakres us∏ug
oraz teren dzia∏ania, by ostatecznie przyjàç nazw´ – Bank
Spó∏dzielczy w Nowem n/Wis∏à.
Poczàtkowo zadania banku sprowadza∏y si´ do wspó∏dzia∏a-
nia w rozwijaniu produkcyjnych inicjatyw wsi, przez odpo-
wiednie ukierunkowanie pomocy kredytowej i obj´cie tà po-
mocà jak najwi´kszej liczby gospodarstw oraz oddzia∏ywanie
poprzez kredyt na rozwój rzemios∏a.
Zadania te rozszerzono o rozwijanie ró˝nych form oszcz´dza-
nia dla ogó∏u ludnoÊci, usprawnienie rozliczeƒ rolników z in-
stytucjami prowadzàcymi skup i zaopatrzenie wsi w Êrodki
produkcji oraz wprowadzenie w szerszym stopniu rozliczeƒ
bezgotówkowych.
Od 1 lipca 1975 r. bank przejà∏ od by∏ego Banku Rolnego zada-
nie udzielania wszystkich kredytów dla indywidualnych go-
spodarstw rolnych, na terenie swojego dzia∏ania oraz kredyto-
wanie obrotu nieruchomoÊciami rolnymi, kredytowanie i fi-
nansowanie zespo∏ów rolników indywidualnych, spó∏ek wod-
nych, kó∏ek rolniczych i innych zrzeszeƒ rolników, jak równie˝
rzemios∏a prywatnego, handlu i us∏ug. Sta∏ si´ jedynym ban-

Siedziba i sala operacyjna Centrali Banku

Oddzia∏ w Warlubiu
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Centrala Banku:
86-170 Nowe, ul. Bydgoska 12

tel. (52) 332-85-04
fax (52) 332-85-01

e-mail: info@bsnowe.com.pl

Placówki Banku:
Oddzia∏ w Warlubiu
Oddzia∏ w Je˝ewie
Filia w Laskowicach

kiem w gminie, za pomocà którego realizowana by∏a ca∏a polityka kredytowa wÊród
ludnoÊci wiejskiej.
Obecnie Bank prowadzi dzia∏alnoÊç na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
oraz na terenie powiatów starogardzkiego i tczewskiego w oparciu o Central´ Banku
w Nowem, Oddzia∏ w Warlubiu, Oddzia∏ w Je˝ewie i Fili´ w Laskowicach.
Bank Spó∏dzielczy w Nowem n/Wis∏à jest nowoczesnym, uniwersalnym i przyjaznym
bankiem, z lokalnym, polskim kapita∏em, doÊwiadczony w kompleksowej obs∏udze
ma∏ych i Êrednich firm, rolnictwa, handlu, samorzàdów i klientów indywidualnych.
Bank ∏àczy tradycj´ z nowoczesnoÊcià, oferujàc produkty i us∏ugi dla klienta wyma-
gajàcego i takiego, który korzysta wy∏àcznie z prostych us∏ug bankowych. Bank stara
si´ zapewniç klientom korzystne i wygodne warunki wspó∏pracy m. in. us∏ugi inter-
netowe dla klienta indywidualnego i instytucjonalnego, powiadamianie przez SMS,
dost´p do bankomatów w gminach Nowe, Warlubie i Je˝ewo, w tym jeden z funkcjà
wp∏atomatu i jeden z funkcjà depozytu kopertowego.
Poza tradycyjnym profilem dzia∏alnoÊci Bank Spó∏dzielczy w Nowem n/Wis∏à stara
si´ byç obecny w ˝yciu spo∏eczno-gospodarczym terenu, na którym funkcjonuje.
W ramach sponsoringu uczestniczy w wi´kszoÊci imprez kulturalno-sportowych,
wspó∏pracuje ze szko∏ami w celu aktywnego uczestniczenia w budowaniu wi´zi Ban-
ku z m∏odzie˝à i uczniami jako przysz∏ymi klientami Banku poprzez m. in. zakup na-
gród dla Szkolnych Kas Oszcz´dnoÊci.
Bank stara si´ utrzymywaç i rozwijaç wi´ê z cz∏onkami poprzez wyp∏at´ dywidendy
oraz stworzenie mo˝liwoÊci uczestnictwa w organizowanych z udzia∏em cz∏onków
wycieczkach i corocznych balach karnawa∏owych.
Atutem Banku sà produkty bardzo podobne do oferowanych przez banki komercyjne
lecz za ni˝szà cen´ w warunkach bardziej przyjaznych dla klienta.
• Aktualnie Zarzàd Banku Spó∏dzielczego w Nowem n/Wis∏à stanowià:
- Daniela Rycka – Prezes Zarzàdu
- El˝bieta A∏aszewska – Wiceprezes Zarzàdu ds. Finansowych – G∏. Ksi´gowy
- Anna MiÊ-Reszka – Wiceprezes Zarzàdu ds. Handlowych.
• W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà:
- ¸ucjan Lewandowski – Przewodniczàcy RN
- Jan Czajka – Zast´pca Przewodniczàcego RN
- Henryk Liczkowski – Sekretarz RN
- Roman Lewandowski, Tadeusz Makowski, Wojciech Balewski, Tadeusz Danielewicz – Cz∏onkowie RN.
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wybuchem II wojny Êwiatowej. Spó∏dzielczoÊç bankowa ponios∏a w latach 1939-
1945 znaczne straty materialne, straci∏a te˝ wielu aktywnych dzia∏aczy central-
nych i terenowych” - fragment przemówienia obecnego dyrektora BS w Che∏mnie
mgr Janiny Âmigielskiej podczas obchodów 123 lat istnienia tej instytucji.

W dniu 16 marca 1946 roku w siedzibie Banku Ludowego w Che∏mnie przy
Rynku 20 obdy∏o si´ Walne Zebranie. Obecnych by∏o 18 cz∏onków. Na Zgromadze-
niu zgodnie z punktem drugim protoko∏u podj´to uchwa∏´ o wznowieniu dzia∏al-
noÊci Spó∏dzielni. Statut Banku buchwalono wed∏ug przed∏o˝onego Statutu sprzed
1939 roku, który zachowa∏ si´ w aktach, uwzgl´dniajàc jednak takie zmiany jak:
udzia∏, wpisowe, odpowiedzialnoÊç. Na tym samym Walnym Zgromadzeniu po-
wzi´to uchwa∏´ o po∏àczeniu Spó∏dzielczego Banku Che∏miƒskiego z Bankiem Lu-
dowym w Che∏mnie. Walne Zgromadzenie g∏osami wszystkich obecnych uchwali-
∏o fuzj´ obu spó∏dzielni. Bankiem przejmujàcym by∏ BL w Che∏mnie a podstawà
po∏àczenia by∏ jego Statut, w którym udzia∏ podwy˝szono z kwoty 300 do 500 z∏.
Podstawà rachunkowà po∏àczenia by∏y bilanse obydwu ∏àczàcych si´ Spó∏dzielni.
Do Rady Nadzorczej BL w Che∏mnie wybrano9 osób, którym przewodniczy∏ pan
Zawodziƒski. Pozostali cz∏onkowie to: ¸ucjan Bartosiƒski, Franciszek Go∏´biewski,
Kazimierz Szymaƒski, Pawe∏ KraÊkiewicz, Leonard Garczyƒski, Teofil Arendt, Paw-
∏owski i Grubczyk. Pierwsze po po∏àczeniu posiedzenie Rady Nadzorczej BL
w Che∏mnie odby∏o si´ dnia 20.03.1946 roku. Wybrano na nim 3 cz∏onków Zarzà-
du: Anastazego Ka∏dowskiego, Leonarda Garczyƒskiego i W∏adys∏awa Doleckiego.
Ustalono równie˝, ˝e otwarcie Banku nastàpi 06.04. tego˝ roku.

W lipcu 1950 r. na mocy dyrektyw Ministerstwa Skarbu przemianowano nazw´
Banku na Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà. Zarzàd Kasy stanowili: Jerzy Woliƒski, Jan
Ko∏dyƒski i Jan Madej. Pod nazwà tà Bank dzia∏a∏ do 26.03.1961 roku. Tego dnia
Walne Zgromadzenie przyj´∏o nowy Statut i nazw´: Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊcio-
wo-Po˝yczkowa w Che∏mnie. Wybrano nowy Zarzàd Banku w sk∏adzie: Boles∏aw
Maƒkowski - prezes, Stefan CieÊliƒski - cz∏onek i Józef Rutkowski - cz∏onek a póê-
niej wiceprezes Zarzàdu (do 1992 roku). 25.03.1962 roku ponownie nastàpi∏a
zmiana nazwy na Bank Ludowy Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowa
w Che∏mnie. Siedzibà Banku by∏y wynajmowane pomieszczenia przy Rynku 20.
26.03.1973 roku w zwiàzku ze zmianà przepisów Spó∏dzielnia przemianowuje si´
na Bank Spó∏dzielczy w Che∏mnie. Zarzàd Banku w tym okresie stanowili: Ludwik
Matus - prezes, Józef Rutkowski i Heliodor Zawadziƒski - cz∏onkowie. W 1975 roku
Bank zrzeszy∏ si´ w nowo powsta∏ym Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej. BG˚ sta∏
si´ dla BS-ów Centralnym Zwiàzkiem Spó∏dzielczym i Kontrolnym, g∏ównie jednak
instytucjà organizacyjno-finansowà. Od 1976 roku siedzibà Banku sta∏y si´ po-
mieszczenia przy ul. Dworcowej 5, nale˝àce uprzednio do Banku Rolnego.

Od tej pory rozpoczà∏ si´ dynamiczny rozwój Spó∏dzielni. 1.09.1986 roku zmie-
niono kierownictwo Banku. Dyrektorem zosta∏a Janina Âmigielska pe∏niàca t´
funkcj´ do chwili obecnej. Podj´to dzia∏ania majàce na celu odzyskanie praw w∏a-
snoÊci do nieruchomoÊci przy ul. 1 Maja w Che∏mnie. Po negocjacjach dokonano
zamiany budynków bankowych, uzyskujàc tytu∏ w∏asnoÊci obecnie zajmowanego
budynku przy ul. Dworcowej 5.

7.02. 1990 rok to data roz∏amu ekonomicznego BG˚ i Banków Spó∏dzielczych,
w tym i che∏miƒskiej placówki. Obecnie czynnoÊci BS reguluje ustawa rzàdowa
z 24.06.1994 roku. Na jej mocy BG˚ sta∏ si´ spó∏kà akcyjnà, a banki spó∏dzielcze
mia∏y obowiàzek tworzenia tzw. banków regionalnych. Che∏miƒska jednostka
zosta∏a jednym z za∏o˝ycieli Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego. Obecnie
Bank zrzeszony jest z Mazowieckim Bankiem Regionalnym w Warszawie.

W latach dziewi´çdziesiàtych BS w Che∏mnie - obok istniejàcego Oddzia∏u
w Stolnie - przy∏àczy∏ Banki Spó∏dzielcze w P∏u˝nicy, Lisewie, Papowie Biskupim
i ostatni - przy∏àczony w lipcu 1998 roku BS w Kijewie Królewskim.
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• Obecny Zarzàd 
BS w Che∏mnie

stanowià:

-  Janina Âmigielska 
- Prezes Zarzàdu

- Eugeniusz Szumski 
- Wiceprezes Zarzàdu

-  Krystyna Bonek 
- Cz∏onek Zarzàdu.

Sala operacyjna Oddzia∏u w Che∏m˝y

Oddzia∏ w Che∏m˝y

Oddzia∏ w Lisewie
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W 1874 roku na mocy ustawy bankowej z 4 lipca 1868 roku dla Zwiàzku Spó∏ek
Zarobkowych w Wielkim Ksi´stwie Poznaƒskim i Prusach Zachodnich, powstaje
w Che∏mnie „Towarzystwo Po˝yczkowe dla Che∏mna i Okolicy” (Eingetrangene Ge-
nossenschaft), zarejestrowane w tym˝e roku w miejscowym Sàdzie Okr´gowym.

Pierwszy Zarzàd Towarzystwa stanowili: dr Leon Polewski - dyrektor, Ignacy Ry-
bicki - kontroler (obaj wybrani do 20.02.1887 roku), Marcin Jagodziƒski - podskarbi
(do 30.03.1878 roku). Rada Nadzorcza sk∏ada∏a si´ z nast´pujàcych osób: W∏adys∏a-
wa Zapalskiego - prezesa, Mariana Wadarzyƒskiego - z-cy prezesa, sekretarza Fran-
ciszka Reiske, oraz cz∏onków: Walentego Terberta, Augusta Terberta, Marcina Mi-
chalskiego, Franciszka Romanowskiego, Jan Odrowskiego i Teofila Zieliƒskiego.

W powsta∏ym Towarzystwie zrzeszonych by∏o 193 osoby, z czego 63 by∏o rolni-
kami, 105 - rzemieÊlnikami i przemys∏owcami, oraz 27 - innych profesji. W pierw-
szym kwartale istnienia od wpisowego pobierano 8%, póêniej 9%, zaÊ po˝yczek
udzielano na niski procent (4-5%). 

Od 10.05.1874 roku che∏miƒskie Towarzystwo nale˝a∏o i by∏o zarazem akcjona-
riuszem Banku Zwiàzku Spó∏ek Zarobkowych. Organem prasowym zosta∏ „Przyja-
ciel Ludu”. Wed∏ug dokumentacji z 1894 roku sporzàdzonej przez ksi´dza Piotra
Wawrzyniaka, Patrona Zwiàzku Spó∏ek Zarobkowych i Gospodarczych na Poznaƒskie
i Prusy Zachodnie, Towarzystwo Po˝yczkowe dla Che∏mna i Okolicy przekszta∏cono
w 1893 roku w Bank pod nazwà „Spó∏ka”. Spó∏k´ owà zarejestrowano w che∏miƒ-
skim Sàdzie Okr´gowym 30.12. tego˝ roku. Zarzàd w tamtym okresie stanowili: Lu-
dwik Nawrocki - dyrektor, Leon Polewski - kontroler i Ignacy Rybicki - podskarbi. Ra-
d´ Nadzorczà reprezentowali: Pawe∏ Stefaƒski - prezes, Józef Sommerfeld - zast´pca
oraz cz∏onkowie: Wincenty Weso∏owski, Hieronim Kamiƒski, Leopold Kamiƒski i Wa-
lenty Gapski. Obowiàzywa∏o wpisowe cz∏onkowskie 50 marek, przy czym suma od-
powiedzialnoÊci opiewa∏a na kwot´ 1000 marek. Informacje o dzia∏alnoÊci placówki
publikowano na ∏amach „Gazety Gdaƒskiej”. Wynika z nich, ˝e w 1895 roku Bank
zrzesza∏ 74 osoby, dywidenda za rok poprzedni wynios∏a 6%, deponentów by∏o 38,
„weksli w portfelu by∏o na nowy rok sztuk 56, pobierano od nich 6%, najwy˝sza po-
˝yczka wynios∏a 3000 marek” oraz, ˝e „rewizya Spó∏ki przypada najpóêniej do dnia
23 maja 1897 roku”.

Ponad 130-letnia tradycja BS w Che∏mnie, wyros∏a z zaboru pruskiego, opiera∏a
si´ na dominujàcym wówczas na owych terenach modelu Banku Ludowego. Formu-
∏a BL oznacza spó∏dzielni´ powszechnà, cz∏onkowskà, której wzór funkcjonowania
stworzy∏ Fryderyk Schulze z Delitzsch. Za naczelnà zasad´ Banki Ludowe, tak˝e
che∏miƒski, uznawa∏y wszechstronnà dzia∏alnoÊç bankowà.

Poza ekonomicznà stronà dzia∏aƒ tutejszy BL prowadzi∏ walk´ o utrzymanie pol-
skiego stanu posiadania. Odegra∏ niebagatelnà rol´ w powstrzymywaniu  po-
wszechnej na terenach Pomorza Ârodkowego lichwy, m.in. zadziwiajàce dzisiejszego
czytelnika niskie procenty udzielanych kredytów. 1905 rok przyniós∏ bardziej libe-
ralne prawo dla instytucjonalnego udzielania drobnych po˝yczek. Tote˝ ros∏a
w che∏miƒskiej Spó∏dzielni liczba kredytobiorców ale g∏ównie udzia∏y cz∏onkowskie.
„Spis przedwojennych cz∏onków Spó∏dzielczego Banku Che∏miƒskiego Sp. z o.o.
w Che∏mnie” wykazuje 137 osób. Amalogiczny z 1.09.1939 roku - 377 zrzeszonych.
Nie trzeba szczegó∏owych danych, by ustaliç tez´, ˝e Bank che∏miƒski od chwili za-
rania (1874 r.) poprzez okres I wojny Êwiatowej i w mi´dzywojniu obs∏ugiwa∏ ze
zmiennym powodzeniem - pomijajàc krach kryzysu gospodarczego lat 29-35 - klien-
tów miejskich i okolice. Wskazuje na to iloÊç zrzeszonych, których liczby w prze-
dziale czasowym 65 lat pomno˝y∏a si´ prawie 5-krotnie - z 74 do 377, a w obliczu
zagro˝enia okupacjà nie zmniejszy∏a si´.

„ ... Zadania i funkcje SOP w okresie 20-lecia mi´dzywojennego, poza dzia∏alnoÊcià
gospodarczà, obejmowa∏y równie˝ liczne przedsi´wzi´cia na rzecz kulturalno-oÊwia-
towego i cywilizacyjnego post´pu. Dzia∏alnoÊç SOP zosta∏a brutalnie przerwana 

Siedziba BS w Che∏mnie

Sala operacyjna BS w Che∏mnie

Punkt Kasowy w Che∏mnie (Intermarche)
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Centrala Banku:
86-200 CHE¸MNO, ul. DWORCOWA 5
tel. 56 677 18 55, Fax 56 677 18 37, 

e-mail: bankspoldzielczychelmno@pro.onet.pl

ODDZIA¸Y BANKU: 
CHE¸MNO, STOLNO, LISEWO, P¸U˚NICA,
PAPOWO BISKUPIE, KIJEWO KRÓLEWSKIE,

WÑBRZEèNO, CHE¸M˚A, BRODNICA, ÂWIECIE

PUNKTY KASOWE:
CHE¸MNO (5 Punktów Kasowych)

ÂWIECIE, BYDGOSZCZ, GOLUB-DOBRZY¡
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Franciszek Rekowski, Edmund Czepek i Jan Kandy-
ba. Dnia 5 sierpnia 1946 r. skierowa∏ on wniosek do
Sàdu Okr´gowego - Wydzia∏ Rejestru Handlowego
w Grudziàdzu o odtworzenie zaginionego w czasie
wojny rejestru spó∏dzielni (RS 26) i wpisania jej do
nowego rejestru wraz ze statutem i nazwiskami
cz∏onków Zarzàdu. Zaproponowano równie˝ zmia-
n´ nazwy omawianej instytucji na: “Bank Ludowy.
Spó∏dzielnia z odpowiedzialnoÊcià ograniczonà
w ¸asinie”. Sàd Okr´gowy w Grudziàdzu po rozpa-
trzeniu w dniu 29 paêdziernika 1946 r. sprawy Ban-
ku Ludowego w ¸asinie postanowi∏ odtworzyç za-
giniony rejestr spó∏dzielni i wpisaç jà pod nowy
numer (RS 146) oraz zatwierdziç nowà nazw´. 

Uchwalona w dniu 17 lutego 1961 r., ustawa
o spó∏dzielniach i ich zwiàzkach, która zastàpi∏a
zdezaktualizowanà ju˝ dawno ustaw´ o spó∏dziel-
niach z 1920 r., okreÊli∏a miejsce i rol´ spó∏dzielni
oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowych w ca∏ym systemie
spó∏dzielczym, ich struktur´ oraz wyraênie wskaza-
∏a na przys∏ugujàce bankom ludowym uprawnienia
i stojàce przed nimi zadania. Wkrótce potem, na
Walnym Zgromadzeniu Kasy Spó∏dzielczej w ¸asinie
w kwietniu 1961 r., postanowiono przywróciç zgod-
nie z zaleceniami II Krajowego Zjazdu Delegatów
SOP z 16 maja 1960 r. - dawnà nazw´ tej instytucji,
mianowicie: “Bank Ludowy. Spó∏dzielnia Oszcz´dno-
Êciowo-Po˝yczkowa” oraz przyj´to nowy statut. 

Z dniem 1 stycznia 1966 r. Zarzàd SOP powo∏a∏
do ˝ycia samodzielnà spó∏dzielni´ w Âwieciu nad
Osà, wychodzàc tym samym naprzeciw mieszkaƒ-
com Âwiecia i Lisnowa. W zwiàzku z przekazaniem
temu bankowi agend i funduszy poszczególne
wskaêniki dzia∏alnoÊci SOP w ¸asinie obni˝y∏y si´.
W zwiàzku z tym zmniejszy∏ si´ równie˝ teren
dzia∏alnoÊci banku w ¸asinie. W 1966 r. obejmowa∏
on 1 miasto (¸asin), cztery gromady (¸asin-wieÊ,
Wydrzno, Rogóêno, Boguszewo) i 36 wsi, na terenie
których znajdowa∏y si´ 1932 gospodarstwa indywi-
dualne. Natomiast liczba cz∏onków obni˝y∏a si´ do
1664 osób. 

Ponowne po∏àczenie spó∏dzielni Banku Spó∏-
dzielczego w Âwieciu nad Osà i Banku Spó∏dzielcze-
go w ¸asinie nastàpi∏o w 1996 r., aktualnie Bank
Spó∏dzielczy w Âwieciu nad Osà jest oddzia∏em
Banku Spó∏dzielczego w ¸asinie. W zwiàzku z no-
wym podzia∏em terytorialnym zmieni∏ si´ teraz ob-
szar, na którym dzia∏a∏ Bank Ludowy w ¸asinie,
obejmujàc miasto i gmin´ ¸asin oraz gmin´ Rogóê-

no. Na terenie tym znajdowa-
∏o si´ 2064 indywidualnych gospodarstw rolnych.
Dla obs∏ugi finansowej rolników jak równie˝ dzia-
∏alnoÊci us∏ugowej na rzecz rolników i instytucji
wspó∏pracujàcych z rolnictwem, spó∏dzielnia pro-
wadzi∏a Kas´ macierzystà w ¸asinie, Oddzia∏ w Ro-
góênie oraz 3 jednoosobowe punkty kasowe w ¸a-
sinie, Plesewie i Rogóênie-Zamku. Na Walnym Ze-
braniu Przedstawicieli Banku w dniu 31 maja 1973
r. zmieniono jego nazw´ na: “Bank Spó∏dzielczy
w ¸asinie”. 

Rok 1990 by∏ kolejnym prze∏omowym rokiem
w spó∏dzielczoÊci bankowej. W wyniku zachodzà-
cych w Polsce zmian ustrojowych i wynikajàcych
z tego zmian w polskim prawie, od stycznia 1990
roku przesta∏a obowiàzywaç zasada zwierzchnoÊci
Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej nad bankami
spó∏dzielczymi. Nadzór nad BS zaczà∏ sprawowaç
Narodowy Bank Polski.

Bank Spó∏dzielczy w ¸asinie w paêdzierniku
1990 roku przystàpi∏ jako akcjonariusz - za∏o˝yciel
do Gospodarczego Banku Wielkopolski SA z siedzi-
bà w Poznaniu, zaÊ w marcu 1991 r. do Krajowego
Zwiàzku Banków Spó∏dzielczych - organizacji, która
postawi∏a sobie za cel tworzenie nowoczesnego
systemu bankowoÊci spó∏dzielczej z zachowaniem
jej historycznych tradycji i zasad. Od roku 2001
Bank funkcjonuje te˝ w ramach Spó∏dzielczej Gru-
py Bankowej, która jest handlowà nazwà banków
spó∏dzielczych zrzeszonych w Gospodarczym Ban-
ku Wielkopolski SA. Celem utworzenia SGB by∏a
ch´ç funkcjonowania zrzeszonych w GBW banków
pod jednym znakiem firmowym, podkreÊlajàcym
ich odr´bnoÊç i wyjàtkowoÊç na konkurencyjnym
rynku us∏ug finansowych.

Bank Spó∏dzielczy w ¸asinie stale rozwija swojà
dzia∏alnoÊç, wprowadza nowe produkty, wspiera fi-
nansowo rozwój ˝ycia kulturalnego i sportowego,
pomaga miejscowej s∏u˝bie zdrowia, parafiom,
szko∏om. Wspiera Ochotnicze Stra-
˝e Po˝arne i kluby sportowe. Bank
obecnie posiada 3 oddzia∏y
(w Âwieciu nad Osà, w Grudzià-
dzu, w Radzyniu Che∏miƒskim) i 5
punktów kasowych (w Rogóênie,
w Grucie oraz w Grudziàdzu: przy
Starostwie, przy Urz´dzie Gminy
i przy Powiatowym Urz´dzie Pra-
cy), zatrudnia 51 osób. 
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• Aktualny sk∏ad Zarzàdu
przedstawia si´ nast´pujàco:

• Wiceprezes Zarzàdu p. o. Prezesa 
– Wies∏aw Dro˝d˝a,

• Wiceprezes Zarzàdu
– Kazimierz Przystawski,

• Cz∏onek Zarzàdu
– Maria Makuracka.

• Aktualny sk∏ad 
Rady Nadzorczej Banku:

• Przewodniczàcy RN
– Bogdan Kamrowski,

• Zast´pca Przewodniczàcego RN
– Albin Lesiƒski,

• Sekretarz RN
– Miros∏aw Kochanek,

• Cz∏onek RN 
– Stanis∏aw Kula

• Cz∏onek RN 
– Marek Ostrowski,

• Cz∏onek RN 
– Waldemar Sitnik,

• Cz∏onek RN 
– Leszek Su∏ek.

Punkt Kasowy w Grucie
Punkt Kasowy w Rogóênie

Oddzia∏ w Âwieciu nad Osà

Oddzia∏ w Radzyniu Che∏miƒskim

Pracownicy 
Centrali Banku 

w ¸asinie
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Zgodnie z historycznymi dokumentami,
inicjatywa utworzenia Banku w ¸asinie
zrodzi∏a si´ 25.02.1909 r., kiedy to Juliusz
Bartkowski – dzier˝awca probostwa w Wy-
ganowie, Aleksander Oszwa∏dowski – lekarz
z ¸asina, Leonard Mayer – w∏aÊciciel ziemski
z ¸asina, Tomasz Brocki - rencista z ¸asina
i ksiàdz Boles∏aw Heese z Szembruka posta-
nowili utworzyç Bank Ludowy. Przewodnià
myÊlà twórców Banku by∏a ch´ç wzmocnie-
nia gospodarczego regionu, obrona polskie-
go stanu posiadania i jednoczeÊnie unieza-
le˝nienia si´ od kapita∏u niemieckiego dzi´ki
wzajemnej, solidarnej samopomocy.

Dzia∏alnoÊç Banku Ludowego w ¸asinie
w pierwszym okresie swego istnienia po-
dobnie jak innych tego typu instytucji
w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdaƒskim
oparta by∏a na zasadach niemieckiego pra-
wa spó∏dzielczego z 1 maja 1889 r. Przed-
miotem dzia∏alnoÊci spó∏ki by∏o udzielenie
kredytów tylko swoim cz∏onkom. Samorzàd
spó∏dzielni tworzy∏y trzy organy: Zarzàd,
Rada Nadzorcza i Walne Zebranie Cz∏onków. 

Kilka miesi´cy po wyzwoleniu Zarzàd
Banku Ludowego w ¸asinie pismem z dnia
15 maja 1920 r. zwróci∏ si´ do Sàdu Powiato-
wego w Grudziàdzu o spolszczenie nazwy
spó∏ki i umieszczenie w rejestrze nazwy:
“Bank Ludowy. Spó∏ka zapisana z nieograni-
czonà odpowiedzialnoÊcià”, co nastàpi∏o
dnia 17 czerwca 1920 r. W pó∏ roku póêniej
29 paêdziernika Sejm uchwali∏ nowà ustaw´
o spó∏dzielniach, znowelizowanà nast´pnie

4 grudnia 1923 r. 

Nowe prawo spó∏dzielcze wprowadzi∏o
jednolità nazw´ dla polskich instytucji kre-
dytowych, mianowicie “spó∏dzielnia”, za-
miast cz´sto u˝ywanego terminu “spó∏ka”
oraz postanowi∏o, ˝e udzia∏y muszà byç jed-
nakowej wysokoÊci. Natomiast okreÊlenie
wysokoÊci udzia∏u pozostawiono statutowi. 

G∏ównym zadaniem spó∏dzielni kredyto-
wych nadal mia∏o byç “dostarczenie cz∏on-
kom tanich i dogodnych po˝yczek w celu
unowoczeÊnienia technicznego warsztatów
pracy i u∏atwienia ich prawid∏owego rozwo-
ju”. Ponadto rozszerzono zakres dzia∏ania
spó∏dzielni m.in. o dzia∏alnoÊç oÊwiatowo-
wychowawczà, której zadaniem mia∏o byç
krzewienie idei oszcz´dzania, podnoszenie
poziomu kulturalnego swych cz∏onków itp. 

Rozumna polityka Zarzàdu Banku Ludo-
wego w ¸asinie, którego dyrektorem by∏
w latach 1914-1929 ksiàdz proboszcz Bole-
s∏aw Heese oraz Rady Nadzorczej spowodo-
wa∏y, ˝e te ci´˝kie czasy bank przetrwa∏ bez
wi´kszych za∏amaƒ. Natomiast przeprowa-
dzona w 1924 r. reforma walutowa oraz uzy-
skane po˝yczki zagraniczne poprawi∏y nieco
sytuacj´ ekonomicznà kraju i wp∏yn´∏o do-
datnio na dzia∏alnoÊç banków ludowych. 

Dnia 10 wrzeÊnia 1946 r. Zwiàzek Rewi-
zyjny RP - Okr´g Pomorski w Toruniu wyra-
zi∏ swà zgod´ i stwierdzi∏ potrzeb´ reakty-
wowania Banku Ludowego w ¸asinie, zwra-
cajàc si´ do Sàdu Okr´gowego w Grudziàdzu
z proÊbà o jego ponowne zarejestrowanie.
To samo uczyni∏ wczeÊniej pierwszy powo-
jenny Zarzàd spó∏dzielni, który tworzyli:

Siedziba 
Banku w ¸asinie

Zarzàd BS w ¸asinie
Sala operacyjna Centrali Banku

Oddzia∏ w Grudziàdzu
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Centrala Banku:
ul. Odrodzenia Polski 5, 86-320 ¸asin 
tel. (56) 466 42 50, (56) 466 43 55

tel./fax (56) 466 47 82 
e-mail: bank@bslasin.pl

Oddzia∏y Banku:
Âwiecie nad Osà, 

Grudziàdz, 
Radzyƒ Che∏miƒski

Punkty Kasowe:
Grudziàdz 

(Starostwo Powiatowe, 
Urzàd Gminy, Powiatowy 

Urzàd Pracy),
Rogóêno, Gruta
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Regionalnego sprowadza∏y si´ do takiego samego stanowiska, ˝e w województwie gdaƒskim
b´dzie tylko kilka Banków Spó∏dzielczych.                              

Poczàtek nowego stulecia zapoczàtkowa∏ szereg zmian w Banku Spó∏dzielczym w Starogar-
dzie Gdaƒskim. Wskutek fuzji na poziomie Banków Zrzeszajàcych wywo∏anych zmianami
w sektorze bankowoÊci spó∏dzielczej, zmianie uleg∏ Bank Regionalny, jest nim obecnie Gospo-
darczy Bank Wielkopolski S.A. z siedzibà w Poznaniu.

Bank Spó∏dzielczy w Starogardzie Gdaƒskim posiada obecnie struktur´ wielooddzia∏owà,
w ramach której funkcjonujà 4 oddzia∏y i 9 filii. Zasi´giem swego dzia∏ania obejmuje 9 gmin
z Powiatu Starogardzkiego oraz Powiatu KoÊcierskiego, co spowodowa∏o, ˝e Bank Spó∏dziel-
czy w Starogardzie Gdaƒskim, którego korzenie tkwià w stolicy etnograficznego Kociewia
„przeniós∏” zasi´g swojego dzia∏ania równie˝ na obszar Kaszub.

Aktualnie Bank Spó∏dzielczy w Starogardzie Gdaƒskim oprócz placówki macierzystej po-
siada Oddzia∏y w Skarszewach, Lipuszu i Starej Kiszewie oraz filie w Bobowie, w Starogardzie
Gdaƒskim (Filia Nr 1 - Starostwo Powiatowe, Filia Nr 2 - ul. Wybickiego, Filia Nr 3 - Urzàd
Miejski oraz Filia Nr 4 - Urzàd Skarbowy), ponadto filie w Skarszewach, Nowej Karczmie, Li-
niewie oraz w Dziemianach.

Dzia∏alnoÊç Banku rozwini´ta zosta∏a na szerokà skal´. Z niewielkiej instytucji finansowej
ÊciÊle zwiàzanej z rolnictwem przekszta∏ci∏a si´ w nowoczesny i dynamicznie rozwijajàcy si´
Bank, obs∏ugujàcy nie tylko rolnictwo, ale równie˝ mikro, ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa,
osoby fizyczne oraz jednostki samorzàdu terytorialnego. Wymieniç tu nale˝y wszystkie jed-
nostki samorzàdów gminnych z terenu dzia∏ania Banku, jak równie˝ Starostwo Powiatowe
w Starogardzie Gdaƒskim, poczàwszy od 2002 r. i Gmin´ Miejskà Starogard Gdaƒski od 2007 r.

Bank oferuje swoim klientom bogatà gam´ produktów bankowych, niczym nie ust´pujàc 
swojà atrakcyjnoÊcià bankom komercyjnym, wymieniç nale˝y m.in.:

- prowadzenie rozliczeƒ elektronicznych mi´dzybankowych i mi´dzyoddzia∏owych w trybie
SYBIR i ELIXIR,

- obs∏ug´ Klientów poprzez wprowadzenie najnowoczeÊniejszego systemu informatyczne-
go w Polsce DEF3000,

- wprowadzenie nowoczesnej bankowoÊci elektronicznej  iBS24,
- powstanie sieci bankomatów usytuowanych na terenie wszystkich gmin obs∏ugiwanych

przez Bank  na chwil´ obecnà posadowionych jest 9 urzàdzeƒ bankomatowych,
- wydawanie i promowanie mi´dzynarodowych kart bankomatowych w tym debetowych

i kredytowych oraz typu charge wydawanych przez wiodàce organizacje Êwiatowe typu
Visa i Mastercard,

- prowadzenie pe∏nej obs∏ugi dewizowej (zarówno klientów detalicznych jak i firm) oraz
kantorowej w zakresie trzech podstawowych walut tj. funt brytyjski, dolar amerykaƒski,
euro oraz obs∏uga rozliczeƒ mi´dzynarodowych.
Sytuacja finansowa BS w Starogardzie Gdaƒskim jest na dzieƒ dzisiejszy zadowalajàca

i ustabilizowana, o czym Êwiadczà chocia˝by dodatnie wyniki finansowe, systematyczny
wzrost sumy bilansowej, obliga kredytowego oraz wzrost funduszy w∏asnych, których po-
ziom 1 mln euro Bank ju˝ dawno przekroczy∏.

Mimo, i˝ dzia∏a w otoczeniu du˝ej konkurencji doskonale sobie radzi, a wzrost otoczenia
konkurencyjnego spowodowa∏ nasilenie dzia∏aƒ reklamowych i promocyjnych Banku.

Bank Spó∏dzielczy w Starogardzie Gdaƒskim dorównuje swojà bogatà ofertà, bankom ko-
mercyjnym, a tym co Go odró˝nia, jest wra˝liwoÊç na problemy lokalne, ch´ç wspierania lo-
kalnych spo∏ecznoÊci i zrozumienie ich potrzeb. BS w Starogardzie Gdaƒskim, jak wszystkie
Banki Spó∏dzielcze w Polsce zawsze s∏u˝y potrzebom Êrodowiska, charakteryzujac si´ m.in.
tym, ˝e posiada miejscowe korzenie, polski kapita∏, lokalny oÊrodek decyzyjny. Âwiadczy jed-
noczeÊnie kompleksowy zakres us∏ug, powszechny i ∏atwo dost´pny, w myÊl has∏a: „Banki
Spó∏dzielcze zawsze po drodze”, a w odniesieniu do BS w Starogardzie Gdaƒskim dodatkowo:
„Bogata tradycja, pewna przysz∏oÊç”.

Te cechy sprawiajà, ˝e Bank Spó∏dzielczy w Starogardzie Gdaƒskim od zawsze uczestniczy∏
w ˝yciu lokalnych spo∏ecznoÊci, nie tylko poprzez swojà dzia∏alnoÊç finansowà, ale równie˝
poprzez wspieranie wielu inicjatyw spo∏ecznych zmierzajàcych do rozwoju danego obszaru
jak i spo∏ecznoÊci lokalnych na nim ˝yjàcych.

Bank doskonale zna swoich klientów, którzy poprzez korzystanie z licznych us∏ug banko-
wych budujà jednoczeÊnie wspania∏e wi´zi, co z kolei przek∏ada si´ na zaufanie, które final-

nie stanowi p∏aszczyzn´ do zbudowania partnerstwa.
Silna pozycja Banku Spó∏dzielczego w Starogardzie Gdaƒskim oraz jego wiarygodny i prze-

konywujàcy wizerunek sprawiajà, ˝e jest on pr´˝nie dzia∏ajàcà instytucjà finansowà, inicjato-
rem i fundatorem projektów o charakterze gospodarczym, spo∏ecznym i kulturalnym. Udziela
licznych darowizn zarówno osobom fizycznym, jak równie˝ licznym placówkom oÊwiato-
wym, wychowawczym, sponsoruje liczne dzia∏ania organizacji pozarzàdowych – dzia∏alnoÊç
licznych Kó∏ Gospodyƒ Wiejskich oraz Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych. Dzi´ki temu podmioty
te mogà czynnie uczestniczyç w licznych konkursach i imprezach, które sà organizowane na
poziomie nie tylko gminnym, ale równie˝ powiatowym, a niekiedy o zasi´gu wojewódzkim i
ogólnopolskim.

Nowe wyzwania stan´∏y przed Bankami Spó∏dzielczymi w Polsce po przystàpieniu do Unii
Europejskiej. Bank Spó∏dzielczy w Starogardzie czynnie uczestniczy we wszystkich procesach.
Dowodem na to jest powo∏anie w Banku Punktu Doradztwa Unijnego, jako komórki informa-
cyjnej i doradczej dla Klientów Banku w celu uzyskania przez nich kompleksowej i szybkiej
informacji nt. mo˝liwoÊci pozyskania funduszy unijnych. W tym celu Bank wyszed∏ z inicjaty-
wà specjalnych linii kredytowych do obs∏ugi zadaƒ realizowanych przy pomocy Êrodków
unijnych.

BS w Starogardzie Gdaƒskim wykorzysta∏ swojà szans´ w Pilota˝owym Programie
LEADER+ wchodzàc w struktury Lokalnej Grupy Dzia∏ania „Chata Kociewia” jako partner
wspierajàcy to Stowarzyszenie. Program LEADER daje wielkà szans´ Bankowi i pozwoli na
przekszta∏cenie GO w lokalne centrum us∏ug finansowych i doradczych. ObecnoÊç Banku
w strukturach LGD w charakterze cz∏onka lub doradcy zapewni racjonalnà weryfikacj´ po-
wstajàcej strategii oraz stabilnoÊç i d∏ugofalowoÊç podejmowanych przez nià dzia∏aƒ na
rzecz rozwoju lokalnych spo∏eczeƒstw tzw. „ma∏ych ojczyzn”.

Bank jest popularyzatorem oszcz´dzania wÊród dzieci i m∏odzie˝y, zw∏aszcza w szko∏ach
podstawowych i gimnazjach z terenu dzia∏ania BS, gdzie pod patronatem Banku Spó∏dzielcze-
go m∏odzie˝ szkolna bierze udzia∏ w corocznym konkursie oszcz´dzania pod has∏em: „DziÊ
oszcz´dzam w SKO jutro w Banku Spó∏dzielczym”. Rozstrzygni´cie konkursu nast´puje
w przeddzieƒ zakoƒczenia roku szkolnego, a jego uczestnicy obdarowani sà przez Bank war-
toÊciowymi nagrodami.

D∏ugoletnia tradycja oraz pozycja Banku zaowocowa∏y otrzymaniem szeregu nagród 
i wyró˝nieƒ. Oto niektóre przyk∏ady:

- Za zas∏ugi dla spó∏dzielczoÊci i bankowoÊci w 1998 r., za wysokà jakoÊç oferowanych pro-
duktów produktów us∏ug oraz dzia∏alnoÊç na rzecz rozwoju ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw, za którà Bank zosta∏ uhonorowany przez Krajowà Izb´ Gospodarczà i Warszawski
Instytut BankowoÊci trzykrotnie w latach: 1999, 2000, 2003 god∏em promocyjnym „BANK
PRZYJAZNY DLA PRZEDSI¢BIORCÓW”,

- Podwójne wyró˝nienie i god∏o promocyjne w X edycji Konkursu w 2008 r. „Bank Przyjazny
dla Przedsi´biorcow” oraz Wyró˝nienie Honorowe Bank Przyjazny dla Przedsi´biorców
w roku 2005,

- Gmina Wiejska Starogard  Gdaƒski jako jedynemu bankowi przyzna∏a medal – Za zas∏ugi
dla Gminy Starogard Gdaƒski,

- Wyró˝nienie w II edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2007 w kategorii „Najdynamiczniejszy
bank spó∏dzielczy województwa pomorskiego” organizowanego pod patronatem Instytu-
tu BankowoÊci Spó∏dzielczej,

- Laureat nagrody im. E. Kwiatkowskiego „Przedsi´biorczoÊç” w kategorii us∏ugi,
- Laureat konkursu „Firma z PrzyszloÊcià 2008” w kategorii Êrednich przedsi´biorstw,
- Wyró˝nienie i statuetka w Konkursie „Bank Spó∏dzielczy w s∏u˝bie spo∏ecznoÊci lokalnej”

za 2010 r.
- Nagrody Mecenas Sportu i Mecenas Kultury za 2009 i 2010 r.
- Laureat XIV edycji Konsumenckiego Konkursu JakoÊci Us∏ug „Najlepsze w Polsce - The best

in Poland” za 2010 r.
Powa˝ne osiàgni´cia Banku Spó∏dzielczego w Starogardzie Gdaƒskim oraz jego ugrunto-

wana, wysoka pozycja w spó∏dzielczoÊci bankowej, a co za tym idzie w ca∏ym polskim syste-
mie bankowym, sà zas∏ugà zaanga˝owania dzia∏aczy, odpowiedzialnego Zarzàdu BS oraz
wysoko wykwalifikowanej, gotowej na wszelkie wyzwania, operatywnej i zdyscyplinowanej
kadry, która dba o szybkà, profesjonalnà i w mi∏à obs∏ug´ Klientów.

• Nadzor nad dzia∏alnoÊcià banku sprawuje
Rada Nadzorcza w sk∏adzie:

- Jan Wierzba – Przewodniczàcy RN
- Antoni Borzyszkowski – Z-ca Przewod. RN

- Józef Bieliski – Z-ca Przewod. RN
- Teofil Skwierawski – Sekretarz RN

- Bo˝ena Pietraszek, Halina Chmielecka, 
Stanislaw Stormowski, Zenon Gostomski, 

Roman Brzoskowski, Piotr Kiedrowski 
– Cz∏onkowie RN.

• Bankiem kieruje Zarzàd w sk∏adzie:
- Zenon B∏aƒski – Prezes Zarzàdu

- Kazimierz Knasiak  - Wiceprezes Zarzàdu
- Barbara Cejrowska – Wiceprezes Zarzàdu

• G∏ównym ksi´gowym Banku jest:
- Krystyna Pastwa.
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Filia nr 2 w Starogardzie Gdaƒskim Filia nr 2 w Starogardzie Gdaƒskim Filia Bobowo Filia Dziemiany

Oddzia∏ Lipusz Oddzia∏ Stara Kiszewa

Oddzia∏ Skarszewy

Filia Nowa Karczma Filia Nr 1 w Skarszewach

WYBRANE PLACÓWKI 
BANKU SPÓ¸DZIELCZEGO W STAROGARDZIE GDA¡SKIM
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„Bogata tradycja – pewna przysz∏oÊç”
Bank Spó∏dzielczy w Starogardzie Gdaƒskim obchodzi∏ w 2007 r. Jubileusz 110-lecia swoje-

go istnienia i tym samym zaliczany jest do grona najstarszych Banków Spó∏dzielczych  na Po-
morzu Gdaƒskim.

Dawne dzieje Banku z okresu XIX wieku i poczàtków XX wieku oraz okresu mi´dzywojen-
nego sà trudne do odtworzenia, co niejednokrotnie wià˝e si´ z brakiem historycznych da-
nych, a relacje ustne ze wzgl´du na up∏ywajàcy czas sà bardzo skàpe, a w wi´kszoÊci przy-
padków  niemo˝liwe do ustalalenia.

Poza tym w archiwum Banku Spó∏dzielczego w Starogardzie Gdaƒskim nie zachowa∏y si´
dokumenty z okresu zaboru pruskiego, dwudziestolecia mi´dzywojennego i lat okupacji hitle-
rowskiej, brak te˝ znacznej cz´Êci dokumentacji z pierwszych lat dzia∏alnoÊci banku po dru-
giej wojnie Êwiatowej.

Podwaliny pod starogardzkà spó∏dzielczoÊç bankowà zosta∏y stworzone ponad wiek temu.
Z historycznych dokumentów êród∏owych wynika, ˝e Bank Ludowy - spó∏ka z niograniczonà
odpowiedzialnoÊcià z siedzibà w Starogardzie Gaƒskim  zostal reaktywowany 16 listopada
1987roku i dnia 2 grudnia 1897 roku zapisany zosta∏ do rejestru spó∏kowego w Sàdzie Okre-
gowym w Starogardzie Gdaƒskim. Cz∏onków zalo˝ycieli by∏o 23.

Istniejà pewne przypuszczenia, ˝e Towarzystwo Po˝yczkowe dla Starogardu Gdaƒskiego
moglo powstaç ju˝ w drugiej po∏owie XIX wieku, prawdopodobnie w 1866 roku, jednak czy
jest to data pewna nie mo˝na jednoznacznie odpowiedzieç ze wzgl´du na brak wiarygod-
nych danych êród∏owych. 

W sk∏ad pierwszego Zarzàdu Banku Ludowego wchodzi∏ ks. Józef Block – jako przewodni-
czàcy i jednoczeÊnie dyrektor banku, Franciszek Nagórski – kontroler i Wac∏aw Kurowski –
podskarbi, zaÊ na czele 9 osobowej Rady Nadzorczej sta∏ ks. Józef Larischek – jako prezes
i Aleksy Chmielecki – jako wiceprezes, sk∏ad pozostalych cz∏onków ówczesnej Rady stanowili:
A. Gapski, F. Zygowski, J. D∏ugoƒski, F. Baranowski, S. Drzewicki, Prz´dziƒski oraz ks. H. Tr´-
towski.

Bank Ludowy w Starogardzie Gdaƒskim rozpoczà∏ swojà dzialalnoÊç kredytowà z dniem 2
stycznia 1898 roku i liczy∏ na koniec tego˝ roku 167 cz∏onków, a obowiàzkowy udzia∏ wyno-
si∏ 500 marek. W roku 1904 nastàpi∏ wzrost liczby cz∏onków do 560, a w 1919 roku iloÊç
cz∏onków osiàgn´la liczb´ 1020. Udzia∏owcami Banku byli kupcy, rzemieÊlnicy, przedsi´biorcy
oraz ch∏opi.

Z danych êród∏owych dotyczàcych okresu poprzedzajàcego wybuch I wojny Êwiatowej,
a tak˝e czasu jej trwania wynika, ˝e Bank zaliczany by∏ do grona banków Êredniej wielkoÊci
przy sta∏ej tendencji wzrostowej pod wzgl´dem liczby cz∏onków i wielkoÊci sumy bilansowej.
Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych Bank kontynuowal swojà dzia∏alnoÊç. 

W dniu 28 stycznia 1921 r. Walne Zgromadzenie dokona∏o zmiany nazwy Banku, który od-
tàd zaczà∏ funkcjonowaç jako Bank Ludowy – spó∏dzielnia z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
w Starogardzie Gdaƒskim.

W grudniu 1926 roku Ministerstwo Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej wyda∏o Bankowi Lu-
dowemu w Starogardzie Gdaƒskim zezwolenie na zakup i sprzeda˝ walut zagranicznych na
rachunek wlasny i obcy. Bank liczy∏ wówczas 1275 cz∏onków. WysokoÊç wk∏adu po reformie
W∏adys∏awa Grabskiego (ówczesnego premiera i ministra skarbu RP), która mia∏a miejsce
w 1924 roku zosta∏a ustalona na poziome 500 z∏otych polskich.

Jeszcze nie zabliêni∏y si´ rany spowodowane przez inflacj´, a ju˝ w 1929 roku rozpoczà∏
si´ w Polsce wielki kryzys ekonomiczny, który sparali˝owa∏ gospodark´ w tym równie˝ spól-
dzielczoÊç bankowà. Druga po∏owa lat trzydziestych to trudny okres dla ogó∏u spóldzielni,
w tym Banku Ludowego w Starogardzie Gdaƒskim.

Bank Ludowy w Starogardzie Gdaƒskim, choç sam boryka∏ si´ z wieloma trudnoÊciami,
przychodzi∏ spo∏eczeƒstwu Kociewia z pomocà i taka sytuacja trwa∏a  do czasu wybuchu dru-
giej wojny Êwiatowej.

W dniu 2 wrzeÊnia 1939 roku miasto Starogard Gdaƒski zosta∏o zaj´te przez wojska hitle-
rowskie, zaczà∏ si´ trwajàcy do poczàtków marca 1945 r. re˝im, okupant w tym czasie pod-
da∏ represjom wielu dzia∏aczy i cz∏onków Banku. 10 maja 1940 r. Bank Ludowy zosta∏
postawiony w stan likwidacji. W czasie wojny przepad∏y kapita∏y banku, nie przeszkodzi∏o to
jednak w latach 1946-1947 w podj´ciu przez ówczesnych dzia∏aczy spó∏dzielczych trudnej
decyzji o reaktywacji i przywrócenia na nowo dzia∏alnoÊci Banku. 

Bank mia∏ swoje wzloty i upadki. Te pierwsze by∏y wynikiem niezwykle ofiarnej i pe∏nej
patriotyzmu i zaanga˝owania postawy dzia∏aczy, zaÊ drugie to wynik ucisku pruskiego zabor-
cy dà˝àcego do zniszczenia polskoÊci na Pomorzu Gdaƒskim.

W pierwszym okresie powojennej historii Bank nie skupia∏ jeszcze du˝ej liczby cz∏onków,
ale stopniowo rozwija∏ swojà dzia∏alnoÊç operacyjnà i w krótkim okresie czasu rozwinà∏ gro-
madzenie wk∏adów pieni´˝nych i udzielanie potrzebnych szczególnie w tamtym czasie kre-
dytów. 

W 1948 roku Bank liczy∏ 298 cz∏onków, wysokoÊç udzia∏u wynosi∏a 2000 z∏otych. W tym
roku zosta∏y rozwiàzane równie˝ problemy lokalowe Banku i ostatecznie przydzielono mu lo-
kal przy ul. Rynek 8, w którym to funkcjonuje po dzieƒ dzisiejszy.

Dzi´ki wielkiemu uporowi i zaanga˝owaniu ówczesnych dzia∏aczy i pracowników Bank
w krótkim czasie swojej dzia∏alnoÊci stanà∏ w rz´dzie dobrze dzia∏ajàcych instytucji finanso-
wych woj. gdaƒskiego.

W okresie swej d∏ugoletniej historii Bank dzia∏a∏ pod ró˝nymi nazwami: Bank Ludowy w
Starogardzie Gdaƒskim, Bank Ludowy – Spó∏dzielnia z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
w Starogardzie Gdaƒskim, Gminna Kasa Spó∏dzielcza, Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊciowo-Po˝ycz-
kowa (SOP). Obecna nazwa Bank Spó∏dzielczy w Starogardzie Gdaƒskim obowiàzuje od 1973
roku. Liczne zmiany nazwy nie mia∏y jednak nic wspólnego ze zmianà profilu dzia∏alnoÊci,
a wr´cz przeciwnie Bank realizowa∏ i realizuje swoje pierwotne cele, poprzez finansowanie
lokalnej spo∏ecznoÊci, propagujàc jednoczeÊnie umiej´tnoÊç gospodarowania zasobami pie-
ni´˝nymi.

Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 roku „O zmianach w organizacji i dzia∏alnoÊci spó∏dziel-
czoÊci” wymaga∏a dzia∏aƒ zwiàzanych m.in. z organizacjà Zebraƒ Przedstawicieli, wyborem
nowej Rady Nadzorczej i Zarzàdu Banku. Zacz´∏o si´ wchodzenie w etap nowego formu∏owa-
nia funkcji polskiej spó∏dzielczoÊci oraz okreÊlenia jej form dzia∏ania. Bank Gospodarki ˚yw-
noÊciowej przedstawi∏ ofert´ us∏ug i czynnoÊci jakie mo˝e wykonywaç na rzecz zrzeszonych
na zasadach dobrowolnoÊci zrzeszonych z nim Bankow Spó∏dzielczych. W tej sytuacji ówcze-
sna Rada Nadzorcza Banku w dniu 31 grudnia 1992 roku podj´∏a uchwa∏´ o podpisaniu umo-
wy o zrzeszeniu si´ pomi´dzy Bankiem Spó∏dzielczym w Starogardzie Gdaƒskim, a Bankiem
Gospodarki ˚ywnoÊciowej.

24 czerwca 1994 roku Sejm RP uchwali∏ ustaw´ o restrukturyzacji Banków Spó∏dzielczych
w Polsce, zgodnie z którà Banki Spo∏dzielcze zachowa∏y daleko idàcà autonomi´.

Do sukcesów Banku nale˝y zaliczyç wprowadzenie na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych
pe∏nej komputeryzacji. W 1994 roku w tajnym g∏osowaniu nastàpi∏a zmiana na stanowisku
prezesa Zarzàdu, którym zosta∏ i jest po dzieƒ dzisiejszy Zenon B∏aƒski.

Drugim bardzo wa˝nym wydarzeniem dla Banku Spó∏dzielczego w Starogardzie Gdaƒskim
by∏o podj´cie uchwa∏y przez Rad´ Nadzorczà o przy∏àczeniu kolejnych Oddzia∏ów:
- w Skarszewach - 1.04.1997 r. wraz z filiami w Nowej Karczmie i Liniewie
- w Lipuszu - 1.07.1998 r. wraz z filià w Dziemianach
- w Starej Kiszewie - 1.07.1998 r.

Takie zmiany by∏y potrzebà chwili, gdy˝ za∏o˝enia Narodowego Banku Polskiego jak i Banku
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Centrala Banku:
83-200 Starogard Gdaƒski, ul. Rynek 8

tel. 58 562 56 81, 58 56260 21, 
fax 58 562 60 21

e-mail: centrala@bs-starogard.pl
www.bs-starogard.pl

Oddzia∏y Banku: 

Skarszewy, Lipusz, Stara Kiszewa 

Filie Banku:

Bobowo, Dziemiany, Liniewo, 
Nowa Karczma, Skarszewy, Starogard Gdaƒski:

• Filia Nr 1 - Starostwo Powiatowe, 
• Filia Nr 2 - ul. Wybickiego, 
• Filia Nr 3 - Urzàd Miejski, 

• Filia Nr 4 - Urzàd Skarbowy
Siedziba BS w Starogardzie Gdaƒskim

Prezes Zarzàdu - Zenon B∏aƒski
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Bank Spó∏dzielczy w Dzierzgoniu w roku 2010
obchodzi∏ pi´kny jubileusz 60-lecia dzia∏alnoÊci.
Powsta∏ na podstawie Statutu Gminnej Kasy Spó∏-
dzielczej z dnia 5 maja 1950 roku. Za∏o˝ycielskie
Zgromadzenie GKS w Dzierzgoniu odby∏o si´ 8
lipca 1950 roku. Komitet organizacyjny zgroma-
dzenia liczy∏ 34 osoby.

Pierwsza rejestracja Banku i Zarzàdu nastàpi∏a
11 sierpnia 1950 roku pod nr RS 138 w Sàdzie
Okr´gowym w Elblàgu. Pierwszym Przewodni-
czàcym Zarzàdu Kasy by∏ Franciszek J´drzejczak
jego zast´pcami - Henryk Rakowski i Franciszek
Drzyzga, cz∏onkami Zarzàdu zostali Jan Kamy-
szewski oraz Zenon Berger. 

16 sierpnia 1957 roku GKS zostaje przekszta∏-
cona w Kas´ Spó∏dzielczà o wyraênie zaznaczo-
nym charakterze samorzàdowym. W latach 1958-
1962 Kasà Spó∏dzielczà w Dzierzgoniu kierowa∏
Tadeusz Warsz, nast´pnie W∏adys∏aw Rojek, a po
nim Tadeusz Kaliƒski, któremu powierzono funk-
cj´ kierownika przekszta∏conej w 1962 roku KS
na Spó∏dzielni´ Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowà.
Pod tà nazwà w 1963 roku zostaje zrzeszona
w Zwiàzku Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝ycz-
kowych, Oddzia∏ Wojewódzki w Gdaƒsku. Popu-
larny SOP obs∏ugà obejmuje sàsiednià gmin´
Szropy. W 1966 roku stan cz∏onków ∏àcznie z te-
renem Szrop wynosi∏ 945 osób. Wk∏ad cz∏onkow-
ski wynosi∏ wówczas 1000 z∏, a wpisowe 100 z∏.

W 1976 roku zmniejsza si´ obszar dzia∏alnoÊci
Banku i obejmuje jedynie teren miasta i gminy
Dzierzgoƒ. Oddzia∏ w Szropach administracyjnie
podporzàdkowany zostaje Bankowi Spó∏dzielcze-
mu w Sztumie.

W 1977 roku na Dyrektora BS w Dzierzgoniu
powo∏ano Jana Czubka, 16 sierpnia 1979 roku
stanowisko to objà∏ Edward Gajewski, który póê-
niej pe∏ni∏ funkcj´ Prezesa Zarzàdu BS. W latach
1982-1989 nast´powa∏a dalsza liberalizacja usta-
wodawstwa bankowego. Okres tych lat charakte-
ryzuje si´ wa˝nymi zmianami w ustawodaw-
stwie bankowym i spó∏dzielczym, wprowadzono
przepisy ustawy Prawo Spó∏dzielcze z 16 wrze-
Ênia 1982 roku. 

W kolejnym etapie rozwoju, od 1990 roku
Bank uzyskuje pe∏nà osobowoÊç prawnà jako sa-
modzielny podmiot ekonomiczny. Zniesione zo-
staje podporzàdkowanie szczeblowe na rzecz do-
browolnoÊci umów i wspó∏pracy w myÊl Prawa
bankowego. W tym okresie po dokonaniu weryfi-
kacji cz∏onków w 1996 roku maleje ich liczba
i wynosi 505, ale jednoczeÊnie wzrasta fundusz
udzia∏owy, który w roku 1999 zamknà∏ si´ kwotà

1.350 tys. z∏otych.
K∏opoty lokalowe utrudniajàce obs∏ug´ klien-

tów (Bank pi´ciokrotnie zmienia∏ siedzib´) zosta-
∏y ostatecznie rozwiàzane w maju 1993 roku.
Wtedy to Bank przeprowadzi∏ si´ do wybudowa-
nej z w∏asnych Êrodków i kredytu, pi´knej archi-
tektonicznie i nowoczesnej siedziby przy ul. Woj-
ska Polskiego 4, która jest ozdobà ca∏ego mia-
steczka.

W dniu 28 marca 2002 roku zosta∏a podpisana
umowa zrzeszenia pomi´dzy Gospodarczym Ban-
kiem Wielkopolskim S.A. z siedzibà w Poznaniu
a Bankiem Spó∏dzielczym w Dzierzgoniu, na mo-
cy której Êwiadczone sà kompleksowe us∏ugi fi-
nansowe a tak˝e wzajemna pomoc i wspó∏praca
w realizacji zadaƒ statutowych.

Ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci Banku w minionym
60-leciu zawsze zwiàzany by∏ z ludêmi, którzy
z wnieÊli du˝o serca w rozwój placówki. Zwi´k-
szeniu, zw∏aszcza w obs∏udze finansowej, uleg∏y
zadania Banku. Umocni∏a si´ jego rola i presti˝
wÊród mieszkaƒców miasta i gminy. Statutowym
celem Banku jest aktywne uczestnictwo w proce-
sie przekszta∏ceƒ strukturalnych, a tak˝e wsi
i rolnictwa, handlu i drobnej przedsi´biorczoÊci. 

Pracownicy Banku doskonale znajà swoich
klientów i ich potrzeby. Za∏atwianie ich spraw
odbywa si´ nie tylko osobiÊcie przy okienku ban-
kowym. Od d∏u˝szego czasu Bank Spó∏dzielczy
stawia na rozwój bankowoÊci elektronicznej.
Bank uczestniczy równie˝ w sieci SGB w rozwija-
niu nowoczesnych us∏ug bankowych. Staraniem
Banku jest to, aby jego us∏ugi by∏y w zasi´gu r´ki
ka˝dego klienta, a has∏o brzmi: “Bank Spó∏dziel-
czy zawsze po drodze”.

Bank oferuje rolnikom liczne linie kredytowe
o preferencyjnym oprocentowaniu z dop∏atami
z Ari MR oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej. W ten sposób wieÊ w naszym rejo-
nie rozwija si´ i pi´knieje.

Bank pomaga w∏adzom samorzàdowym
wspieraç ró˝nego rodzaju wa˝ne akcje spo∏ecz-
no-kulturalne. Wspiera te˝ rodzimych przedsi´-
biorców, dzi´ki czemu mogà one rozwijaç swoje
firmy, tworzyç nowe miejsca pracy. I to jest misjà
naszego Banku.
• Bankiem kieruje Zarzàd w sk∏adzie:
- Dobros∏awa Fràczek - Prezes Zarzàdu
- Roman Kun - Wice-Prezes Zarzàdu
- Janina Charmu∏owicz - Cz∏onek Zarzàdu.
• Radzie Nadzorczej BS przewodniczy:
- Henryk Wojtowicz.
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Centrala Banku:
82-440 Dzierzgoƒ
ul. Wojska Polskiego 4
tel. (55) 270 25 60
fax (55) 270 25 61
e-mail: 
sekretariat@bsdzierzgon.pl

Punkt Kasowy:
Dzierzgoƒ, ul. 1 Maja 27

Siedziba Banku Spó∏dzielczego w Dzierzgoniu

Sala operacyjna BS

Punkt Kasowy

Sala operacyjna
i Ksi´gowoÊç BS
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Bank Spó∏dzielczy w Nowym Stawie rozpoczà∏ swoja dzia∏alnoÊç
w dniu 23 stycznia 1946 r. Poczàtkowo nazwa brzmia∏a "Bank Ludowy
Spó∏dzielnia z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià w Nytychu", a póêniej w No-
wym Stawie. Na przestrzeni czasu przechodzàc ró˝ne nazwy ostatecznie
przyj´to nazw´ "Bank Spó∏dzielczy w Nowym Stawie". Teren dzia∏ania banku
jak i wszelkie zmiany z tym zwiàzane sà zarejestrowane w Sàdzie.

Bank Spó∏dzielczy jest jedynym bankiem na terenie dzia∏ania i jest us∏ugo-
dawcà na lokalnym rynku jako instytucja finansowa, obdarzona du˝ym za-
ufaniem nie tylko swoich cz∏onków (udzia∏owców) ale tak˝e powi´kszajàce-
go si´ grona Klientów. Bank Spó∏dzielczy w Nowym Stawie stara∏ si´ i nadal
stara si´ pomagaç ludnoÊci z terenu dzia∏ania, aby nast´powa∏ systematycz-
ny rozwój sektora ˝ywnoÊciowego oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.
Rozwój dzia∏alnoÊci kredytowej, oszcz´dnoÊciowej, rozliczeniowej przyczy-
nia∏ si´ do zapewnienia Klientom potrzebnych Êrodków na rozwój dzia∏alno-
Êci produkcyjnej, us∏ugowej, handlowej jak równie˝ do wspierania w miar´
swoich mo˝liwoÊci wszelkiej dzia∏alnoÊci spo∏eczno-kulturalnej. 

Bank Spó∏dzielczy w Nowym Stawie pomimo tego, ˝e jest jednym z naj-
mniejszych Banków w zrzeszeniu nie odbiega znaczàco od wszelkich inno-
wacji, nowoÊci , a rozwój informatyki przyczyni∏ si´ do korzystania z nowo-
czesnych programów informatycznych w du˝ym zakresie zaspakajajàc nie-
zb´dne potrzeby Klientów. 

Sytuacja finansowa Banku jest ustabilizowana o czym Êwiadczà dobre wyni-
ki finansowe oraz sta∏y wzrost funduszy w∏asnych Banku. 

5 czerwca 2009 r oddany zosta∏ do u˝ytku zmodernizowany lokal Banku,
który przyczyni∏ si´ do zwi´kszenia jego powierzchni u˝ytkowej i unowocze-
Ênieniu obs∏ugi Klientów Banku. 

• Ryszard Matura - Prezes Zarzàdu BS,
• Regina Bernacka - Wiceprezes Zarzàdu BS,

Pracownicy Banku. Od lewej: Halina Jaworska, Irena Osijewska, 
Magdalena Michniewicz-Kownacka, Wioletta Korycka, Marta ˚a∏oba, 

Barbara Dobrowolska, Ma∏gorzata Wilczyƒska, Marzena Górska, 
Alicja Jurecka, Lidia Lisius, Regina Bernacka, Ryszard Matura.
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Centrala Banku:
82-230 Nowy Staw
Rynek Pu∏askiego 2
tel. (55) 270 20 50
fax (55) 271 51 89 

e-mail: 
nowystaw@bs.mrbank.com.pl
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Bank Spó∏dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim posiada wieloletnie do-
Êwiadczenie w obs∏udze osób fizycznych, przedsi´biorców rolnych
jak i podmiotów instytucjonalnych. Bioràc pod uwag´ nowe oczeki-
wania klientów, na bie˝àco podnosimy swoje kwalifikacje w zakresie
obs∏ugi. Dysponujemy dobrze wykszta∏conà kadrà pracowniczà, gwa-
rantujàcà fachowe i rzetelne podejÊcie do ka˝dego klienta.

Bie˝àcà dzia∏alnoÊcià Banku kieruje trzyosobowy Zarzàd w sk∏adzie:

1. El˝bieta Kuêmicz – Prezes Zarzàdu

2. Jacek Wegner – Wiceprezes Zarzàdu

3. Pawe∏ B∏aszczyk – Cz∏onek Zarzàdu.

Lokalizacja jednostki macierzystej (Centrali) w Pruszczu Gdaƒskim
pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby naszych klientów, by
Êwiadczyç us∏ugi najwy˝szej jakoÊci po mo˝liwie najni˝szej cenie.
Obs∏uga klientów zapewniona jest w przestronnych i estetycznych
salach operacyjnych przez wykwalifikowanych i doÊwiadczonych pra-
cowników.

Bank Spó∏dzielczy czerpiàc doÊwiadczenie z wieloletniej tradycji
bankowoÊci, proponuje us∏ugi, których standard dostosowany jest do
oczekiwaƒ wspó∏czesnych, nowoczeÊnie dzia∏ajàcych klientów. Z ro-
ku na rok zwi´kszana jest skala operacji finansowych, systematycz-
nie powi´kszane sà fundusze w∏asne stanowiàce podstaw´ dyna-
micznego rozwoju. Bank Spó∏dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim jest zrze-
szony w Spó∏dzielczej Grupie Bankowej i nale˝y do Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego. Dzi´ki temu klienci majà zapewniony dost´p
do najnowszych produktów bankowych, atrakcyjnych promocji oraz
zagwarantowane bezpieczeƒstwo swoich Êrodków finansowych.

Obecnie Bank Spó∏dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim znajduje si´
w czo∏ówce sektora bankowoÊci spó∏dzielczej w Polsce. Bank Spó∏-
dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim jako bank lokalny z wieloletnià trady-
cjà wp∏ywa bezpoÊrednio na rozwój swojego regionu. Bank aktywnie
uczestniczy w rozwoju kulturalno-oÊwiatowym miejscowego Êrodo-
wiska poprzez wspieranie finansowe przedsi´wzi´ç kulturalnych,
oÊwiatowych i sportowych. Te i podobne dzia∏ania Banku Spó∏dziel-
czego w Pruszczu Gdaƒskim przyczyni∏y si´ do przyznania wielu wy-
ró˝nieƒ w tym wyró˝nienia „w s∏u˝bie spo∏ecznoÊci lokalnej”.

Przyj´ta i konsekwentnie realizowana strategia dzia∏ania Banku
Spó∏dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim przynosi wymierne efekty,
wzrastajà fundusze w∏asne, suma bilansowa, obligo kredytowe, de-
pozyty, liczba rachunków bankowych.

W strategii Banku wa˝nà rol´ przypisuje si´ doskonaleniu umiej´t-
noÊci kadry pracowniczej, zdobyciu praktycznej wiedzy pozwalajàcej
na obs∏ug´ klienta na poziomie europejskim, przygotowanie profesjo-
nalnej kadry mened˝erskiej do Êwiadczenia us∏ug bankowych w za-
kresie doradztwa dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz rolni-
ków w zwiàzku z Cz∏onkostwem w Unii Europejskiej.

Dzisiaj Bank Spó∏dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim jest Bankiem no-
woczesnym, uniwersalnym wychodzàcym naprzeciw wszystkim po-
trzebom zg∏aszanym przez Klientów Banku. W∏aÊnie ten styl pracy,
zyska∏ w oczach klientów najwi´ksze uznanie.

Wysokà pozycj´ Banku na rynku us∏ug finansowych potwierdzajà
otrzymane wyró˝nienia:

• tytu∏ „Najlepszy Bank Spó∏dzielczy w Polsce” w rankingu Gazety
Bankowej w roku 2009

• tytu∏ „Innowacyjny Bank Spó∏dzielczy” w edycji regionalnej Kon-
kursu Krajowi Liderzy Innowacji oraz wyró˝nienie w edycji ogól-
nopolskiej – „Innowacyjny bank – bank du˝y”

• „Z∏oty Gepard” w Ogólnopolskim Konkursie Najdynamiczniejszy
Bank Spó∏dzielczy – Gepardy Biznesu

• wyró˝nienie w konkursie konsumenckim „Najlepsze w Polsce”

Bardzo dobre wyniki finansowe Banku, fachowa obs∏uga klientów,
nowoczesna technologia i elektronika pozwalajà sprostaç wyzwa-
niom jakie niesie dzia∏anie w warunkach konkurencji na rynku finan-
sowym i sà podstawà optymistycznych prognoz na lata nast´pne.

Centrala Banku: 
83-000 Pruszcz Gdaƒski 
ul. Wita Stwosza 2a
tel. 58 683-33-11
fax 58 682-25-22
e-mail: bank@bspruszczgd.pl
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www.bspruszczgd.pl

Centrala BS w Pruszczu Gdaƒskim
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Bank Spó∏dzielczy w Pszczó∏kach
zosta∏ wpisany pod nazwà Kasa
Spó∏dzielcza w Pszczó∏kach do kra-
jowego rejestru spó∏dzielni w dniu
23 marca 1960 r.

W statucie Kasy widnia∏y zapisy, ˝e
ówczesnym celem jej dzia∏ania by∏o
„udzielanie po˝yczek w ramach paƒ-
stwowych planów kredytowych, zalicz-
kowanie kontraktacji, wyp∏aty za dosta-
wy p∏odów rolnych, a tak˝e przyjmowa-
nie i i wyp∏acanie wk∏adów oszcz´dno-
Êciowych”. Kasa Spó∏dzielcza, która na-
st´pnie zmieni∏a nazw´ na Bank Ludo-
wy, popularyzowa∏a oszcz´dzanie tak˝e
wÊród m∏odzie˝y szkolnej poprzez orga-
nizowanie Szkolnych Kas Oszcz´dnoÊci.

W 1973 roku nastàpi∏a zmiana nazwy Banku na dzisiejszà - Bank Spó∏dzielczy w Pszczó∏kach.

W roku 1974 kierownikiem Banku zosta∏ Henryk Schulz, pracujàcy obecnie jako Prezes
Zarzàdu Banku. Wtedy w∏aÊnie, przy du˝ym wsparciu cz∏onków Banku i w∏adz gminy roz-
pocz´to budow´ w∏asnego budynku bankowego przy ulicy Pomorskiej 18A, do którego Bank
przeniós∏ si´ ju˝ w 1975 roku, opuszczajàc wynajmowane naprzeciw pomieszczenia. Gmach
nadal jest centralà Banku. Pomimo up∏ywu lat, dzi´ki nak∏adom przeznaczanym na podno-
szenie jakoÊci obs∏ugi klientów i warunków pracy personelu, obiekt spe∏nia warunki sta-
wiane nowoczesnym placówkom zapewniajàc wysoki standard obs∏ugi oraz bezpieczeƒ-
stwo systemów i us∏ug poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii.

Od lipca 1975 roku Bank Spó∏dzielczy w Pszczó∏kach uzyska∏ nowe kompetencje przewi-
dziane dla banków spó∏dzielczych i przejà∏ ca∏à obs∏ug´ kredytowà ludnoÊci wiejskiej,
w tym rolnictwa indywidualnego. Wykonywa∏ tak˝e czynnoÊci zwiàzane ze zbywaniem nie-
ruchomoÊci Paƒstwowego Funduszu Ziemi. 

W roku 1976 Bank skierowa∏ swojà ofert´ do sektora pozarolniczego i osób fizycznych.
Ponadto rozpoczà∏ obs∏ug´ rachunków Gminy, która w roku 1977 powi´kszy∏a si´ o w∏àczo-
nà do Gminy Pszczó∏ki Gmin´ Suchy Dàb. Bank pracowa∏ nieprzerwanie w ustalonym uk∏a-
dzie organizacyjnym, a w latach dziewi´çdziesiàtych w∏àczy∏ si´ w proces dostosowania
spó∏dzielczoÊci bankowej do gospodarki rynkowej i sytuowania spó∏dzielczoÊci bankowej
w ramach polskiego systemu bankowego. Do roku 1999 Bank wybudowa∏ i otworzy∏ swojà
fili´ w Suchym D´bie. Obecnie Bank wchodzi w sk∏ad Spó∏dzielczej Grupy Bankowej.

• Bie˝àcà dzia∏alnoÊcià banku zarzàdza Zarzàd w sk∏adzie: Henryk Schulz – Prezes Zarzà-
du, Marzena Go∏yƒska–Stelmach – Wiceprezes Zarzàdu, Zbigniew Fia∏ek – Cz∏onek Zarzàdu. 

• Funkcje nadzorcze i kontrolne pe∏ni Rada Nadzorcza Banku, w sk∏ad której wchodzà
osoby wybrane przez Zebranie Przedstawicieli: Antoni Ciunowicz – przewodniczàcy, Ry-
szard Benedyk – zast´pca przewodniczàcego, Jan Freda – sekretarz oraz cz∏onkowie: Franci-
szek Bini´da, Dariusz ¸aga, Edward Matusz, Ryszard Turczak.

Bank Spó∏dzielczy w Pszczó∏kach od lat z powodzeniem rywalizuje na miejscowym rynku
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Centrala Banku:
ul. Pomorska 18 A
83 - 032 Pszczó∏ki

tel. 0-58 683-94-21
e-mail: bank@bspszczolki.pl

www.bspszczolki.pl

FILIA W SUCHYM D¢BIE
ul. Gdaƒska 32 A

83 - 022 Suchy Dàb
tel. 0-58 682-86-70

us∏ug finansowych, oferujàc nowoczesne produkty bankowe.
Bank oferuje szerokà gam´ produktów kredytowych, depozyto-
wych i rozliczeniowych, w tym równie˝ za poÊrednictwem inter-
netu. Proponuje karty p∏atnicze i kredytowe, poÊrednictwo
w rozliczeniach dewizowych oraz poÊrednictwo ubezpieczeniowe.
Zapewnia dost´p do bankomatów. Poprzez nieustannà aktywnoÊç
Banku oferta jego dzia∏alnoÊci systematycznie roÊnie. Wskaêniki
ekonomiczno–finansowe Banku lokujà si´ znaczàco powy˝ej od
Êredniego poziomu w SGB i obrazujà jego bardzo dobrà sytuacj´
ekonomiczno–finansowà. Konsekwencja przyj´tej strategii rozwo-
ju Banku Spó∏dzielczego przynosi wymierne efekty w postaci
wzrostu: funduszy w∏asnych, wyniku finansowego, obliga kredyto-
wego, depozytów oraz liczby prowadzonych rachunków.

W 2008 roku Bank Spó∏dzielczy w Pszczó∏kach otrzyma∏ wy-
ró˝nienie za zaj´cie III-go miejsca w klasyfikacji na „Najlepszy
Bank Spó∏dzielczy w Polsce” w grupie bilansowej 25-50 mln z∏.

Jako przedsi´biorstwo Bank aktywnie uczestniczy w rozwoju
lokalnej spo∏ecznoÊci poprzez wspieranie finansowe organizowa-
nych imprez kulturalnych, projektów oÊwiatowych i przedsi´-
wzi´ç sportowych.

Prezes Zarzàdu - Henryk Schulz

Sala operacyjna Centrali Banku

Siedziba Banku Spó∏dzielczego w Pszczó∏kach

Filia w Suchym D´bie
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Bank Spó∏dzielczy w Stegnie powo-
∏any zosta∏ na zebraniu za∏o˝yciel-
skim, które odby∏o si´ w Sztutowie
31 paêdziernika 1948 roku.

Osadnicy, którzy przybywali na ˚u-
∏awy ju˝ od po∏owy 1945 roku, zaj´ci
byli przede wszystkim odbudowà go-
spodarstw i osuszaniem zalanych
przez wycofujàce si´ wojska niemiec-
kie ˝yznych ˝u∏awskich ziem. Szybko
okaza∏o si´, ˝e brak jest êród∏a finan-
sowania kosztownych robót, nie ma
za co kupiç ziarna na siew, czy mate-
ria∏ów budowlanych. 

W Sztutowie znalaz∏a si´ grupa
osób zainteresowanych utworzeniem
kasy spó∏dzielczej. Wed∏ug ksi´gi
protoko∏ów, na zebraniu za∏o˝yciel-
skim obecnych by∏o 16 osób, które
ju˝ wczeÊniej zadeklarowa∏y wol´ za-
∏o˝enia Kasy. Przewodniczàcym ze-
brania wybrany zosta∏ Jan Skowroƒ-
ski, asesorami Czes∏aw Kaczmarek
i Pawe∏ Filipiuk, sekretarzem Józef Pa-
nasiuk. Przyj´to statut i nazw´
"Gminna Kasa Spó∏dzielcza z odpo-
wiedzialnoÊcià udzia∏ami" z siedzibà
w Sztutowie. 

Od 1962 roku na stanowisko Kie-
rownika Gminnej Kasy powo∏ano Mi-
cha∏a Pietrucina, który nast´pnie pe∏-
ni∏ funkcj´ dyrektora, V-ce Prezesa
a obecnie pe∏ni funkcj´ Prezesa. Od
daty zatrudnienia na stanowisko kie-
rownika  Micha∏a Pietrucina nastàpi∏
intensywny rozwój Gminnej Kasy

Spó∏dzielczej a obecnie Banku
Spó∏dzielczego, gdy˝ od 1948
roku do 1990 r. wszyscy cz∏on-
kowie Zarzàdu pracowali spo-
∏ecznie. 

Do najbardziej zas∏u˝onych
cz∏onków Zarzàdu  pracujàcych
spo∏ecznie w tym okresie nale˝y
zaliczyç Marcina JuÊko jako pre-
zesa Zarzàdu i Jana Sum´ jako

V-ce Prezesa Zarzàdu, którzy praco-
wali w tym banku ponad 38 lat.

Od 1990 roku do 28 listopada 2008
roku funkcj´ Prezesa Zarzàdu pe∏ni∏a
Gra˝yna Spychalska.

W dniu 28 listopada 2008 roku
dokonano wyboru nowego sk∏adu
Zarzàdu:
• Prezes Zarzàdu – Micha∏ Pietrucin
• V-ce Prezes – Grzegorz Witkowski
• Cz∏onek Zarzàdu – Józef Stefaniak.

Rada Nadzorcza Banku obecnie
sk∏ada si´ z 9 cz∏onków. Do najbar-
dziej zas∏u˝onych cz∏onków Rady na-
le˝y zaliczyç: Micha∏a Jasiewicza, Jó-
zef´ ¸ukasik którzy pe∏nili funkcj´
Przewodniczàcych Rad przez okres
od 20 do 30 lat. 

Bank Spó∏dzielczy w Stegnie z ka˝-
dym rokiem osiàga pozytywne wyni-
ki finansowe. Na dzieƒ 30 listopada
2010 r. suma bilansowa zbli˝a si´ do
100 mln z∏, kapita∏ w∏asny przekra-
cza 8 mln z∏, obligo kredytowe prze-
kracza 60 mln z∏, a Êrodki zgroma-
dzone na rachunku wynoszà 67 mln
z∏,  liczba cz∏onków wynosi 565 osób,
przeci´tny udzia∏ cz∏onkowski na 1
cz∏onka wynosi 3.400 z∏.

Bank obs∏uguje klientów w liczbie
ponad 6.500, w 6 placówkach banko-
wych, zatrudniajàc 36 pracowników. 

Na terenie dzia∏ania Banku urucho-
miono 7 bankomatów.

Filia BS w Stegnie

Filia BS w Krynicy Morskiej

Punkt Kasowy w Drewnicy
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Centrala Banku: 82-103 Stegna, ul. Lipowa 8
Tel. 55 246 90 90, 246 90 91, Fax 55 246 90 89

e-mail: sekretariat@bsstegna.pl

Placówki Banku: Filia w Stegnie 
Filia w Krynicy Morskiej, Filia w Sztutowie

Punkt kasowy w Drewnicy
Punkt kasowy w Mikoszewie

Siedziba BS w Stegnie

Filia BS w Sztutowie
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Udokumentowane dzieje usteckiego
BS si´gajà wczesnej wiosny 1948 roku.
Kilkunastu mieszkaƒców tego nadmorskiego,
ju˝ wtedy popularnego wczasowiska, podj´∏o
wysi∏ki zmierzajàce do utworzenia w Ustce
banku spó∏dzielczego. W dniu 12 marca 1948
roku odby∏o si´ Walne Zgromadzenie Za∏o˝y-
cielskie Banku. Na Zebraniu tym podpisano
pierwsze deklaracje cz∏onkowskie i uchwalono
statut oraz wybrano pierwszà Rad´ Nadzorczà.  

Dnia 01 kwietnia 1948 r. powstaje nowa
jednostka - obecny Bank Spó∏dzielczy w Ustce z siedzibà przy
ul. Marynarki Polskiej, w którym do dziÊ mieÊci si´ Centrala
Banku.

W paêdzierniku 1980 roku Dyrektorem Banku zostaje Irena
Klein, która jako Prezes Zarzàdu, kieruje Bankiem do dziÊ.
Za najwi´kszy sukces zawodowy uznaje fakt, ˝e z malutkiego
banku obs∏ugujàcego mieszkaƒców jednego miasteczka i jed-
nej gminy, uda∏o si´ stworzyç Bank uniwersalny, który ma dziÊ
jedenaÊcie placówek w niemal ca∏ym powiecie s∏upskim
i w jednej gminie województwa zachodniopomorskiego.
Wszystkie placówki zosta∏y wyremontowane i zmodernizowa-
ne oraz wyposa˝one w technologie informatyczne, co w pe∏ni
pozwoli∏o na sprostanie wymogom w warunkach silnie rozwi-
jajàcej si´ konkurencji oraz w znacznym stopniu wp∏yn´∏o na
wzmocnienie wizerunku Banku.

Bank Spó∏dzielczy w Ustce obs∏uguje zarówno klientów indy-
widualnych, jak i przedsi´biorców, rolników, rybaków, samo-
rzàdy i instytucje. Prowadzi rachunki bie˝àce dziesi´ciu sa-
morzàdów gminnych: miasta i gminy Ustka, miasta i gminy
K´pice oraz gmin: Damnica, D´bnica Kaszubska, G∏ówczyce,
Postomino, Pot´gowo, S∏upsk i Smo∏dzino. Na wszystkie wy-
gra∏ przetargi. Ma jedenaÊcie sta∏ych bankomatów, w tym trzy
w Ustce, po jednym w Damnicy, D´bnicy Kaszubskiej, G∏ówczy-
cach, K´picach, Postominie, Pot´gowie, Smo∏dzinie oraz

w S∏upsku. Bank Êwiadczy ponadto w ramach Punktu Doradz-
twa Unijnego pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy struk-
turalnych. Cz´Êç pracowników przesz∏a w tym celu szereg spe-
cjalistycznych szkoleƒ. Z ich wiedzy i doÊwiadczenia skorzysta-
li w szczególnoÊci rolnicy w zakresie wniosków o dop∏aty bez-
poÊrednie oraz armatorzy i rybacy z Ustki i okolic w zakresie
dofinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjne-
go dla rybo∏ówstwa. 

Na koniec 2009 roku Bank zrzesza∏ 1758 cz∏onków i zatrud-
nia∏ 62 pracowników. Prowadzi∏ 13.506 rachunków depozyto-
wych oraz 8.658 rachunków kredytowych. 

Bank zrzeszony jest obecnie w Gospodarczym Banku Wielko-
polski S.A. w Poznaniu i wspó∏pracuje z nim w ramach Zrzesze-
nia Spó∏dzielczej Grupy Bankowej, dzia∏ajàcej obecnie na ob-
szarze dwóch trzecich powierzchni kraju i zrzeszajàcej 151
Banków Spó∏dzielczych.

Wa˝nym wydarzeniem w dzia∏alnoÊci Banku Spó∏dzielczego
w Ustce by∏o nawiàzanie z inicjatywy Prezesa Zarzàdu – Ireny
Klein pierwszych kontaktów zagranicznych. W roku 1999 r.
Bank zapoczàtkowa∏ wspó∏prac´ z Volks und Raiffeisenbank
z partnerskiego miasta Ustki w Niemczech – Kappeln. Od tego
czasu odby∏o si´ wiele wzajemnych wizyt cz∏onków Zarzàdów
obydwu banków oraz jego pracowników majàcych na celu wy-
mian´ doÊwiadczeƒ z zakresu bankowoÊci. Wspó∏praca ta kon-
tynuowana jest do dzisiaj.

M∏oda kadra pracownicza na tle siedziby banku

Centrala Banku:
76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 38
tel. (59) 8152 600, fax (59) 8152 604

e-mail: bsustka@bsustka.pl

Oddzia∏y Banku:
G∏ówczyce, K´pice, Postomino, 

Filie Banku:
D´bnica Kaszubska, S∏upsk, Ustka,

Damnica, Pot´gowo, Smo∏dzino

Punkt Kasowy:
S∏upsk (przy Urz´dzie Skarbowym)

Powy˝ej: siedziba Banku Spó∏dzielczego w Ustce.
Po lewej: Prezes Zarzàdu - Irena Klein.
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Ponad 70 lat temu,
w styczniu 1938 roku
25 Êwiat∏ych mieszkaƒ-
ców gminy Krokowa
powo∏a∏o do ˝ycia in-
stytucj´ oszcz´dnoÊcio-
wo-po˝yczkowà pod na-
zwà Bank Spó∏dzielczy. 

Pod datà 1 luty 1938 r.
w Rejestrze Okr´gowego
Zwiàzku Spó∏dzielni Rolni-
czych i Zarobkowo - Gospo-
darczych Rzeczypospolitej Polskiej w Toruniu widnieje
wpis o przyj´ciu w poczet spó∏dzielni Banku Spó∏dziel-
czego w Krokowej, któremu nadano nr 446.

Nast´pnie Sàd Rejestrowy w Gdyni, w dniu 9 sierp-
nia 1938 roku pod nr 82 wpisa∏ do rejestru spó∏dzielni Bank Spó∏dziel-
czy w Krokowej z odpowiedzialnoÊcià ograniczonà.

Swym zasi´giem Bank obejmowa∏ gmin´ Krokowa, mieszczàcà si´
w Powiecie Morskim, Województwo Pomorskie.

Pierwszy Zarzàd Banku Spó∏dzielczego stanowili:
- Augustyn Konkol - w∏aÊciciel Jeziora ˚arnowieckiego zam. Nadole
- Reinhold Kroków - w∏aÊciciel dóbr Krokowa, zam. Krokowa
- Józef Zygmuntowicz - sekretarz gminy Krokowa, zam. Krokowa.

WysokoÊç jednego udzia∏u ustalona zosta∏a na poziomie 25 z∏otych.
Informacje wy˝ej przedstawione odnalezione zosta∏y w Archiwum

Akt Nowych w Warszawie.
Ambitne cele okreÊlone w statucie, Bank móg∏ realizowaç do wrze-

Ênia 1939 roku. Wtedy to banki spó∏dzielcze, ludowe oraz kasy Stef-
czyka na terenach przy∏àczonych  do Rzeszy Niemieckiej postawione
zosta∏y w stan natychmiastowej likwidacji. Taki los spotka∏ równie˝
Bank Spó∏dzielczy w Krokowej.

Wznowienie dzia∏alnoÊci Banku w Krokowej po wojnie nastàpi∏o
w dniu 10 paêdziernika 1948 roku. Odby∏o si´ wtedy zebranie organi-
zacyjne, na którym powo∏ano do ˝ycia Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà. Ini-
cjatorem i wspó∏za∏o˝ycielem Kasy by∏ Pan Ludwik Gàska, który zna-
laz∏ si´ w sk∏adzie 3-osobowego Zarzàdu.

Wówczas Prezesem Zarzàdu zosta∏ Pan Józef Trella, który funkcj´ t´
pe∏ni∏ do 30.06.1949 r. Po nim, do 17.06.1956 r., a nast´pnie od
26.05.1973 r. do 29.03.1990 r. Prezesem Zarzàdu by∏ wymieniony
wczeÊniej Pan Ludwik Gàska. Nast´pnym Prezesem Zarzàdu zosta∏ Pan
Jan Struck. Po nim funkcj´ Prezesa Zarzàdu objà∏ Pan Zygmunt Dudek,
który kieruje Bankiem w Krokowej do dziÊ.

Obecnie Bank Spó∏dzielczy w Krokowej dzia∏a w oparciu o 6 placó-
wek, czyli central´  w Krokowej, oddzia∏y we W∏adys∏awowie, Luzinie,

Pucku, filie w Karwi i w Wierzchucinie. Placówki te obs∏ugujà
g∏ównie teren gminy Krokowa, gminy Luzino, miasta W∏adys∏awowa
oraz miasta i gminy Puck. 

Bank Spó∏dzielczy w Krokowej od 1938 roku Êwiadczy swoim klien-
tom us∏ugi o najwy˝szym standardzie. Przynale˝noÊç do Spó∏dzielczej
Grupy Bankowej zobowiàzuje nas do zwi´kszania jakoÊci i komplekso-
woÊci Êwiadczonych us∏ug. Wcià˝ poszerzamy swojà ofert´, aby
w pe∏ni sprostaç oczekiwaniom swoich klientów. W 2000 roku otrzy-
maliÊmy tytu∏ BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSI¢BIORCÓW przyznawany
przez Krajowà Izb´ Gospodarczà. Nasza oferta kierowana jest nie tylko
dla przedsi´biorców, ale i dla rolników. Klienci mogà liczyç w naszym
Banku na szczególnie bogatà gam´ us∏ug. Dzi´ki poszukiwaniu no-
wych rozwiàzaƒ technicznych, nasze us∏ugi sà nowoczesne i przyja-
zne dla klienta. Wykorzystywane przez nas nowoczesne rozwiàzania
pozwalajà w ka˝dej chwili po∏àczyç si´ z naszymi placówkami. Nasi
pracownicy wcià˝ podnoszà swoje kwalifikacje zawodowe, aby lepiej
spe∏niaç potrzeby i oczekiwania klientów oraz aby sprostaç wcià˝
rosnàcej konkurencji na terenie dzia∏ania Banku.

Bank Spó∏dzielczy w Krokowej zatrudnia obecnie 76 osób. 
Nasz bank to bank PEWNY, BEZPIECZNY, gdzie pracujà uprzejmi,

kompetentni pracownicy. U nas ka˝dy klient mo˝e liczyç na:
- szybkà i profesjonalnà obs∏ug´,
- pomoc w za∏atwianiu wszelkich formalnoÊci,
- wykwalifikowany personel. 

O korzystny wizerunek Banku dba Zarzàd w sk∏adzie:
1. Zygmunt Dudek  —  Prezes Zarzàdu
2. Ewa Lesner  —  Wiceprezes Zarzàdu
3. Romualda Pulczyƒska  —  Wiceprezes Zarzàdu
4. Maria Koss  —  Cz∏onek Zarzàdu
5. Kazimierz Hinc  —  Cz∏onek Zarzàdu.

oraz Rada Nadzorcza, której przewodniczy Pan Andrzej J´drusik.
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ul. ˚arnowiecka 1, 84-110 Krokowa
tel. sekretariat (58) 675 47 00 
fax sekretariat (58) 673 78 02

ZAJRZYJ: www.bs.krokowa.pl  
NAPISZ: bank@bs.krokowa.pl

NASZE PLACÓWKI:
ODDZIA¸ WE W¸ADYS¸AWOWIE

ODDZIA¸ W LUZINIE 
ODDZIA¸ W PUCKU

FILIA W WIERZCHUCINIE
FILIA W KARWI

Siedziba Banku w Krokowej

Prezes Zarzàdu - Zygmunt Dudek
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Aktualnie Bank prowadzi swojà
dzia∏alnoÊç w 14 placówkach za-
trudniajàc 77 osób. Pracuje w opar-
ciu o scentralizowany system infor-
matyczny z wykorzystaniem 9 w∏a-
snych bankomatów. Wspólnie z 150-
oma Bankami Spó∏dzielczymi i Go-
spodarczym Bankiem Wielkopolski
S.A. w Poznaniu tworzy Spó∏dzielczà Grup´ Bankowà. 

• Bankiem kieruje Zarzàd w sk∏adzie:

- Jerzy Bibro – Prezes Zarzàdu

- Maria Krystyna Balcerzak – Wiceprezes Zarzàdu

- Ireneusz Górski – Wiceprezes Zarzàdu.

• W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà:

- Pawe∏ Marcinkowski – Przewodniczàcy RN

- Janusz Fija∏kowski – Z-ca Przewodniczàcego RN, 

- Zofia Gr´êlikowska – Sekretarz RN.

- Zygmunt Adaszewski, Jan Budzyƒski, Tadeusz Grosicki, 
Grzegorz Jesionowski, Janina K∏osowska, Franciszek Mróz, 
W∏adys∏aw Pietraszewski, Leszek Sokó∏ - Cz∏onkowie RN.
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Oddzia∏ Barwice
ul. Bankowa 9

tel. 94 373 62 68
tel./fax 94 373 63 31

Filia w Grzmiàcej
ul. Kolejowa 7

tel./fax 94 373 68 80

Punkt Obs∏ugi Klienta w Barwicach
Plac WolnoÊci 12

tel. 94 373 22 50

Oddzia∏ Karlino
ul. Koszaliƒska 33
tel. 94 311 72 71
fax 94 311 02 66

Punkt Obs∏ugi Klienta
w Urz´dzie Gminy Biesiekierz

tel. 94 318 03 67

Punkt Obs∏ugi Klienta
w Starych Bielicach 31a

tel. 94 316 31 70

Oddzia∏ Dygowo
ul. Kolejowa 14, tel. 94 358 42 48

94 358 42 28

Punkt Obs∏ugi Klienta w Ko∏obrzegu
ul. èródlana 5, tel. 94 352 19 21

Punkt Obs∏ugi Klienta w Ustroniu Morskim
ul. Wojska Polskiego 15 N

tel. 94 351 50 20

Oddzia∏ w Tychowie

Oddzia∏ w Karlinie

Filia w Grzmiàcej

Punkt Obs∏ugi Klienta w Barwicach

Oddzia∏ w Barwicach
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W dniu 17 grudnia 1945 roku
w Bia∏ogardzie (wówczas Bia∏o-
grodzie) odby∏o si´ zgromadzenie
organizacyjne Powiatowego Ban-
ku Spó∏dzielczego. Uchwalony sta-
tut  podpisa∏o  11-tu  za∏o˝ycieli
spó∏dzielni. 

Wybrano 6-osobowà Rad´ Nad-
zorczà w sk∏adzie: Domach Pawe∏, Wagner Ludomir, Adryanczyk
Aleksander, Momentowicz Zdzis∏aw, Morzyƒski Adam, Kubiak
Kazimierz. Powo∏ano Zarzàd w osobach: Markiewicz Józef, Ma-
traszek Aleksander, Hajduk Halina. Takie by∏y poczàtki Banku,
który wspiera∏ wówczas osadników z ró˝nych zakàtków kraju,
rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç na ziemi bia∏ogardzkiej.

Rok  1956 przynosi tak w kraju jak i w spó∏dzielczoÊci szereg
zmian, wraz ze zmianà  nazwy spó∏dzielni na Kas´ Spó∏dzielczà
w Bia∏ogardzie. W 1958 roku Kasa Spó∏dzielcza przyst´puje do
Zwiàzku Spó∏dzielƒ Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych. Walne
Zgromadzeniem Delegatów dnia 15  maja  1960  r. podj´∏o
uchwa∏´  o zmianie  nazwy na „Bank Spó∏dzielczy Spó∏dzielnia
Oszcz´dnoÊciowo Po˝yczkowa”, a nast´pnie w 1962 roku na
Bank Spó∏dzielczy w Bia∏ogardzie, która utrzymuje si´ do chwili
obecnej. W kolejnych latach bank rozwija si´ dynamicznie. Gru-
pa d∏ugoletnich dzia∏aczy spó∏dzielczych podejmuje starania
o budow´ siedziby banku. W 1966 roku bank przenosi si´ do
obecnie zajmowanego lokalu. 

Lata dziewi´çdziesiàte charakteryzujà si´ niezwykle wa˝nymi
przemianami. Odradza si´ samorzàdnoÊç spó∏dzielcza, jednocze-
Ênie nakazem czasów staje si´ konsolidacja banków spó∏dziel-
czych.  Bank Spó∏dzielczy w Karlinie przy∏àcza si´ do Banku
Spó∏dzielczego w Bia∏ogardzie w 1995 roku. Kolejne po∏àczenia
zrealizowane zosta∏y z dniem 1 paêdziernika 1999 roku z Ban-
kiem Spó∏dzielczym w Barwicach i Bankiem Spó∏dzielczym w Ty-
chowie, a nast´pne od dnia 1 lipca 2000 roku z Bankiem Spó∏-
dzielczym w Dygowie.

Centrala Banku
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Centrala Banku:
Bia∏ogard, ul. Kochanowskiego 6

tel./fax 94 312 0500
www.bsbialogard.pl

Placówki Banku:
Oddzia∏ Bia∏ogard

ul. Kochanowskiego 6
tel. 94 312 21 73,

94 312 27 44

Punkt Obs∏ugi Klienta 
w Bia∏ogardzie (Kaufland)

tel. 94 311 02 00

Oddzia∏ Tychowo
ul. Dworcowa 9a, tel. 94 311 50 13

tel./fax 94 311 50 25

Punkt Obs∏ugi Klienta w Tychowie
w Urz´dzie Miasta, ul. Bobolicka 17

tel. 94 311 54 28

Prezes Zarzàdu - Jerzy Bibro

Punkt Obs∏ugi Klienta w Ustroniu Morskim

Punkt Obs∏ugi Klienta w Ko∏obrzegu

Oddzia∏ w Dygowie
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Filia w Âwidwinie

PK w Brze˝nie

PK w Ràbinie

PK w S∏awoborzu

Oddzia∏ w Âwidwinie

2002 roku na stanowisko Prezesa Zarzàdu Banku powo∏ano,
za zgodà Komisji Nadzoru Bankowego w Warszawie,
Krzysztofa Drapa∏a, a jego zast´pcami zostali: Zbigniew Ja-
nuszaniec i Teresa Turkacz, a Cz∏onkami Zarzàdu Banku: Ire-
na Hudaniec i Irena Kowalska, b´dàca jednoczeÊnie G∏ównà
Ksi´gowà Banku. Od 12 czerwca 2003 roku Iren´ Kowalskà
zastàpi∏ Leszek Nienartowicz. 

• Aktualny sk∏ad Zarzàdu PBS w Âwidwinie stanowià:
– Krzysztof Drapa∏a – Prezes Zarzàdu
– Leszek Nienartowicz – Wiceprezes Zarzàdu
– Tomasz Âwi´s – Wiceprezes Zarzàdu.
• W kwietniu 2008 roku wybrano Rad´ Nadzorczà Banku 

III kadencji, której sk∏ad tworzà:
– Mieczys∏aw Skrzypczak – Przewodniczàcy RN
– Miros∏aw Ekiert – Z-ca Przewodniczàcego RN
– Zbigniew Kunsztowicz – Sekretarz RN
– oraz: Agnieszka Bachorowska, Jan Chmielewski, 

Czes∏aw Chocho∏, Józef Kania, Stanis∏aw Kuczyƒski, 

Krystyna Jakubiec, Józef Lewita, Danuta Mendel, 

Stanis∏aw Miko∏ajczyk, Wies∏aw Reichert, Jan Szachnowski

Gra˝yna Szczepanik – Cz∏onkowie Rady Nadzorczej.
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Centrala Banku:
78-300 Âwidwin, ul. 3 Marca 29

tel. (94) 365 23 61
fax. (94) 365 07 42
www.pomorski-bs.pl

e-mail: pomorski-bs@pomorski-bs.pl
ODDZIA¸Y PBS:

Âwidwin, tel./fax 94 365 23 61
B´dzino, tel./fax 94 316 22 07

Borne Sulinowo, tel./fax 94 373 38 69
Czaplinek, tel./fax 94 375 52 57
GoÊcino, tel./fax 94 351 25 29
Rymaƒ, tel./fax 94 358 31 85

Filie PBS:
Mielno, tel./fax 94 342 16 22
Âwidwin, tel./fax 94 365 33 77

Punkty Kasowe PBS:
Brze˝no, MÊcice, Ràbino, SiemyÊl, 

S∏awoborze

Zarzàd PBS w Âwidwinie

Rada Nadzorcza Banku

Pracownicy Centrali Banku w Âwidwinie

Pomorski Bank Spó∏dzielczy
z siedzibà w Âwidwinie powsta∏
z dniem 1 lipca 1999 roku w wyni-
ku uchwa∏ ∏àczeniowych podj´-
tych przez Banki Spó∏dzielcze w:
Âwidwinie, B´dzinie, Bornem Suli-
nowie, Czaplinku, GoÊcinie i Ry-
maniu. Od tego dnia rozpoczà∏ si´
nowy rozdzia∏ w historii  banków,
które utworzy∏y PBS.

Poczàtkowo pracà Banku kierowa∏
Zarzàd w trzynastoosobowym sk∏adzie,
a Prezesem Zarzàdu zosta∏ Andrzej
Przygórski. 

Rada Nadzorcza powo∏ana zosta∏a
w pi´tnastoosobowym sk∏adzie repre-
zentujàcym wszystkie Oddzia∏y Banku.
Przewodniczàcym Rady Nadzorczej PBS
pierwszej kadencji by∏ Andrzej Cogiel,
a sk∏ad Rady Nadzorczej stanowili po-
nadto Wies∏aw Reichert – Zast´pca
Przewodniczàcego Rady Nadzorczej,
Franciszek Makarewicz – Sekretarz Rady
Nadzorczej oraz: Marek Barna, Tadeusz
Berczyƒski, Jan Chmielewski, Janusz Ci-
rin, Zbigniew Dybowski, Józef Kania,
Jan Kopeç, Mieczys∏aw Skrzypczak, Jan
Szachnowski, Jan Scis∏o, Bogus∏aw Ty-
ma, jako Cz∏onkowie Rady Nadzorczej.

W 2002 roku nastàpi∏y zmiany
w strukturze organizacyjnej Banku -
Zarzàd Banku zosta∏ powo∏any w pi´-
cioosobowym sk∏adzie. Od 6 grudnia
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Oddzia∏ w B´dzinie

Filia w Mielnie

Oddzia∏ w GoÊcinie

PK w SiemyÊlu

PK w MÊcicach

- w Oddziale w Rymaniu: Jolanta Ko˝uszek – Dyrektor
Oddzia∏u, Renata Bukowska, Urszula Pilewska, Krzysz-
tof Teper, Henryka Wo∏odkiewicz.

- w Oddziale w Bornem Sulinowie: Iwona Krawczyk –
Dyrektor Oddzia∏u, Katarzyna Czerniec, Krystyna
Krzysztofiak, Magdalena Papierkiewicz, Urszula Papier-
kiewicz, Paula Rewoliƒska. 

- w Oddziale w B´dzinie: Teresa Turkacz – Dyrektor Oddzia∏u,

Beata Jasiƒska, Wanda Lenarcik, Ma∏gorzata Proskura,
Ma∏gorzata Reczkowska, Zofia Staƒczak, Wies∏awa Ste-
faƒska, Irena Szwonka, Agnieszka WiÊniewska, Halina
Wojciechowska. 

- W Oddziale w GoÊcinie: Arkadiusz Stasiorek – Dyrektor
Oddzia∏u, Magdalena Ko∏odziejska, El˝bieta Michalczuk,
Kamilla Sichau, Ma∏gorzata Wojtala, Wies∏awa Zwoliƒ-
ska, Barbara ˚mudê.
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Oddzia∏ w Czaplinku

Oddzia∏ w Bornem Sulinowie

Oddzia∏ w Rymaniu

W strukturze organizacyjnej Banku wyodr´bnione zosta∏y:
Centrala Banku w Âwidwinie, szeÊç Oddzia∏ów Banku: B´-
dzino, Borne Sulinowo, Czaplinek, GoÊcino, Rymaƒ, Âwi-
dwin; Filie Banku w Mielnie i Âwidwinie oraz pi´ç Punktów
Kasowych: Brze˝no, MÊcice, Ràbino, SiemyÊl i S∏awoborze. 

Bank obs∏uguje jedenaÊcie jednostek samorzàdów teryto-
rialnych. W strukturze Klientów Banku przewa˝a  sektor
rolniczy (oko∏o 50%), sektor ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw (oko∏o 25%) oraz istotny udzia∏ stanowià osoby
prywatne (oko∏o 25%).

PBS posiada 8 bankomatów: w B´dzinie, Bornem Sulino-
wie, Czaplinku, GoÊcinie, Mielnie, Rymaniu, Âwidwinie
i SiemyÊlu (dwa nast´pne w S∏awoborzu i Âwidwinie sà
w planach na najbli˝szy rok). Bank wydaje tak˝e karty p∏at-
nicze oraz Êwiadczy us∏ugi bankowoÊci internetowej PBS 24
oraz PBS 24 – BIZNES.

Suma bilansowa netto Banku wynosi blisko 130 milionów
z∏otych, a obligo kredytowe ponad 90 milionów z∏otych.
PBS w Âwidwinie zgromadzi∏ ponad 108 milionów z∏otych
depozytów i posiada blisko 13 milionów z∏otych funduszy
w∏asnych. Bank prowadzi oko∏o 6900 rachunków osób fi-
zycznych, rolników oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. 

• Na efekty dzia∏alnoÊci Banku ma wp∏yw 
74 – osobowa za∏oga, którà stanowià:

- w Centrali Banku w Âwidwinie: Krzysztof Drapa∏a –
Prezes Zarzàdu, Leszek Nienartowicz – Wiceprezes Za-
rzàdu, Tomasz Âwi´s – Wiceprezes Zarzàdu, Irena Holak
- G∏ówny Ksi´gowy, Czes∏awa Bajson, El˝bieta Brodo-
wicz, Danuta Czerniec, Izabela K∏y˝, Grzegorz Mojsym,
Agata Pianka, Katarzyna Piekarska, Ewa Pietrzyk, Wan-
da Pocheç, Zofia Riha, Paulina Tetera, Barbara ˚ytko. 

- w Oddziale w Âwidwinie: Janusz Wierzbicki – Dyrektor
Oddzia∏u, Ma∏gorzata Bajson, Ewelina Bochniarz, Anna
Charuta, Wioleta Ch∏osta, Magdalena Ekiert, Agnieszka
Grzywacz, Ewa Jagie∏∏o, Ma∏gorzata Kruczkowska, El˝-
bieta Kucharska, Jolanta ¸upandzin, Henryka Paw∏ow-
ska, Sabina Strenk, Ewa Szczepaƒska, Zofia Szulczyk,
Wioleta Âledê, Hanna Telak, El˝bieta Wierzbicka, Gra˝y-
na Worach, Izabela Woêniak. 

- w Oddziale w Czaplinku: Irena Hudaniec – Dyrektor Od-
dzia∏u, Michalina Bo∏dysz, Katarzyna Jarczyƒska – Ba-
dek, Ewa Kowalczyk, Elwira Marsza∏ek, Barbara Ozimek,
Jolanta Popowska, Anna Teleszczuk, Adam WiÊniewski,
Joanna Zielonko. 
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Na przestrzeni prawie ca∏ej dekady lat 80-tych
wskaêniki ekonomiczne Banku wykazywa∏y ten-
dencj´ wzrostowà. Sytuacja ta zmieni∏a si´ od
1987 r., kiedy to w zwiàzku z wdra˝aniem drugie-
go etapu reformy gospodarczej - zw∏aszcza zapo-
wiadanych podwy˝ek cen - ludnoÊç masowo wy-
biera∏a oszcz´dnoÊci. W zakresie kredytów odno-
towano bardzo wysokie zapotrzebowanie i reali-
zacj´ wyp∏at kredytów obrotowych, lecz za sytu-
acjà gospodarczo-ekonomicznà nie nadà˝a∏y przy-
znawane przez BG˚ limity kredytowe. Powoli, ale
systematycznie wzrasta∏a liczba cz∏onków Banku,
która na koniec wynosi∏a 1988 r. 3.126 osób.
W Êlad za tym wzrasta∏ fundusz udzia∏owy. 

Okres transformacji poskiej spó∏dzielczoÊci
bankowej do gospodarki rynkowej zapoczàtkowa-
ny zosta∏ na prze∏omie lat 1989/90 zmianami
w strukturze organizacyjnej i statusie ekonomicz-
no-prawnym banków spó∏dzielczych. Ustawa
o zmianach w organizacji i dzia∏alnoÊci spó∏dziel-
czoÊci z 20.01.1990 r. pozbawi∏a BG˚ roli central-
nego zwiàzku wobec BS. Pozosta∏ nadal centralà
finansowà, zrzeszanie si´ w nim banków spó∏-
dzielczych przesta∏o jednak byç obigatoryjne. Mi-
mo to Bank Spó∏dzielczy w Gryfinie podjà∏ wspó∏-
prac´ z BG˚ na zasadach dobrowolnej umowy cy-
wilno-prawnej. W paêdzierniku 1994 roku gryfiƒ-
ski BS przystàpi∏ jako cz∏onek-za∏o˝yciel do Ba∏tyc-
kiego Banku Regionalnego SA w Koszalinie. 

Trwajàcy w poczàtkach lat 90-tych g∏´boki kry-
zys gospodarczy w rolnictwie i przemyÊle sta∏ si´
przyczynà powa˝nych i pog∏´biajàcych si´ k∏opo-
tów finansowych banków spó∏dzielczych, których
- w latach 1990-95, wskutek upadku lub po∏àcze-
nia - uby∏o 150. W ten trudny okres gryfiƒski
Bank uszczuplony o placówk´ w Swobnicy i Krzy-
winie. Stabilizacji i ciàg∏oÊci w pracach Banku nie
sprzyja∏a te˝ du˝a rotacja w kadrze kierowniczej.
Sytuacja personalna stabilizuje si´ dopiero w roku
1996, wraz z obj´ciem funkcji prezesa Zarzàdu
przez Aleksandra Brzeêniakiewicza.

Dekada lat 90-tych to dla Spó∏dzielni w Gryfi-
nie okres najtrudniejszy w dziejach. Przedstawio-
ne wy˝ej trudnoÊci w gospodarce kraju i spó∏-
dzielczoÊci bankowej, w przypadku BS Gryfino
spot´gowane zosta∏y jeszcze wielkim wysi∏kiem
finansowym zwiàzanym z budowà nowej siedziby
przy ul. Niepodleg∏oÊci. Uroczyste otwarcie nowe-
go lokalu Banku odby∏o si´ 30 sierpnia 1993 roku.
Rok 1994 zamknà∏ si´ jednak stratà bilansowà
i konieczne sta∏o si´ wprowadzenie programu na-
prawczego. W styczniu 1995 r. Zarzàd Banku
opracowa∏ plan uzdrowienia BS Gryfino i przystà-
piono do energicznych dzia∏aƒ majàcych na celu

egzekucj´ bàdê restrukturyzacj´ trudnych nale˝-
noÊci. Zredukowano liczb´ pracowników, w celu
obni˝enia kosztów zmienino status oddzia∏ów
w Baniach i Widuchowej na filie, okrojono pod-
wy˝ki i premie dla pracowników. Aby utrzymaç
przy sobie "du˝ych" po˝yczkobiorców, utworzono
konsorcjum bankowe z BS Mi´dzyzdroje (1996)
i BS Chojna (1999). Wszystkie te wysi∏ki samorzà-
du i pracowników Banku uwieƒczone zosta∏y suk-
cesem, a stopieƒ realizacji programu naprawcze-
go by∏ systematycznie przekraczany. Osiàgni´te
wyniki finansowe by∏y znacznie wi´ksze od zak∏a-
danych w planie naprawczym, nie wyst´powa∏o
zagro˝enie p∏ynnoÊci finansowej Banku ani dla je-
go dalszej dzia∏alnoÊci. W po∏owie 2000 roku fun-
dusze Banku przekroczy∏y 1,5 mln z∏, czyli równo-
wartoÊç wymaganego ustawà progu kapita∏owe-
go 300 tys. euro. Osiàgni´cie kolejnych progów
kapita∏owych sta∏o si´ tylko kwestià czasu.

W wiek XXI Bank Spó∏dzielczy w Gryfinie
wkroczy∏ jako jednostka silna, stabilna, zaharto-
wana w walce o swoje samodzielne istnienie,
a przez to jeszcze trwalsza i pewniejsza. 

Dzisiejszy Bank Spó∏dzielczy w Gryfine cieszy
si´ opinià Banku przyjaznego zw∏aszcza dla osób
mniej zamo˝nych, z którego us∏ug korzystajà za-
równo klienci indywidualni, jak i podmioty gospo-
darcze dzia∏ajàce na jego terenie. To, ˝e dzisiaj
Bank istnieje, jest zas∏ugà pracowników i orga-
nów samorzàdowych, którzy przez podejmowa-
nie w∏aÊciwych decyzji, a tak˝e konsekwentne ich
egzekwowanie, prowadzà polityk´ finansowo -
gospodarczà zgodnà z wolà udzia∏owców.

Obecnie Bank Spó∏dzielczy w Gryfinie jest Ban-
kiem na wskroÊ nowoczesnym. Jego klienci majà
do dyspozycji - obok szerokiej gamy us∏ug kla-
sycznych bankowoÊc - szereg us∏ug i produktów
bankowych: bogaty asortyment kart bankowych,
mo˝liwoÊç nieodp∏atnych wyp∏at z bankomatów
Banku, mo˝liwoÊç zdalnego zarzàdzania rachun-
kiem bankowym w systemie Home- Banking.

Przynale˝noÊç Banku do Spó∏dzielczej Grupy
Bankowej i bezpoÊrednia wspó∏praca z GBW S.A.
w Poznaniu gwarantuje stabilnoÊç i wsparcie
w realizacji bie˝àcych zadaƒ jak i strategicznych
planów rozwojowych. Ka˝dy nowy rok przynosi
nowe wyzwania, zmierzajàce do zapewnienia
klientom Banku pe∏nej realizacji ich oczekiwaƒ,
dlatego celem strategicznym BS w Gryfinie jest
identyfikowane si´ z potrzebami lokalnego spo∏e-
czeƒstwa, zw∏aszcza cz∏onków spó∏dzielni.

• Zarzàd BS w Gryfinie:

1.  Ma∏gorzata Kaêmierczak 
- Prezes Zarzàdu

2.  Halina WiÊniewska 
- Cz∏onek Zarzàdu

3.  Monika ¸ysakowska 
- Cz∏onek Zarzàdu.

• Rada Nadzorcza BS w Gryfinie:

1.  Aleksander Brzeêniakiewicz - Przewodn. RN

2.  Zbigniew Kotnis - Z-ca Przewodniczàcego RN

3.  Stanis∏aw Hutnik - Cz∏onek RN

4.  Janusz Borkowski - Cz∏onek RN

5.  Stanis∏aw Fedorski - Cz∏onek RN.

Sala operacyjna BS w Gryfinie

Filia w Przec∏awiu

Filia w Widuchowej

Filia w Baniach
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Bank Ludowy w Gryfinie zarejestrowany zosta∏ 15 kwietnia 1948 roku
w Sàdzie w Szczecinie. Pierwszy zachowany protokó∏ z posiedzenia Zarzàdu
Banku datowany jest na 2 paêdziernika 1948 roku. W Zarzàdzie od poczàt-
ku znaleêli si´: Adam Jastrz´bski - prezes i kierownik BL, Franciszek Lewan-
dowski i Marian Ptasznik - cz∏onkowie Zarzàdu. Radzie Nadzorczej prze-
wodniczy∏ Zenon Wilczek. Posiedzenia Zarzàdu i Rady odbywa∏y si´ w loka-
lu w∏asnym Banku, przy ul. Grunwaldzkiej 11.

Na mocy dekretu o reformie bankowej z 25 paêdziernika 1948 roku i za-
rzàdzenia Ministra Skarbu z 4 stycznia 1950 roku ujednolicony zosta∏ sys-
tem spó∏dzielczy w Polsce. Gryfiƒski Bank Ludowy przekszta∏cony zostaje
w Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà w po∏owie 1950 roku. W tym czasie stanowi-
sko kierownika Kasy pe∏ni Jadwiga Kamiƒska, zastàpiona w po∏owie 1951 r.
przez Ameli´ Kowalskà. Okres ten stoi pod znakiem cz´stych zmian w kie-
rownictwie spó∏dzielni. Sytuacja stabilizuje si´ w po∏owie 1954 roku, kiedy
to kierownikiem Kasy i wkrótce przewodniczàcym Zarzàdu zostaje Fabian
Rzeszowski. Powi´ksza si´ teren dzia∏ania GKS Gryfino, rozszerza si´ te˝ jej
sieç placówek. W 1954 roku przej´ta zostaje GKS w Baniach i na jej bazie

Prezes Zarzàdu - Ma∏gorzata Kaêmierczak

Sala operacyjna Banku

Sala operacyjna Banku

Siedziba BS w Gryfinie

Przewodniczàcy RN - Aleksander Brzeêniakiewicz
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Centrala Banku:
ul. Niepodleg∏oÊci 24, 74-100 Gryfino

tel. 91 416-26-93, tel./fax 91 416-25-23
e-mail: bsgryfino@wp.pl

Filia Przec∏aw
Przec∏aw 97A, 72-005 Przec∏aw, kom. 503-087-482

Filia Banie
ul. Targowa 22, 74-110 Banie

tel./fax 91 416-63-19, kom. 503-097-853
Filia Widuchowa

ul. Grunwaldzka 11, 74-120 Widuchowa
tel./fax 91 416-72-44, kom. 503-084-176

otwarty tam zostaje punkt kasowy. 1 sierp-
nia 1954 r. GKS Gryfino posiada 3 punkty ka-
sowe: Banie, Swobnica i Borzym oraz sezo-
nowe kasy w Krzywinie i Lisim Polu. Mimo
wielu trudnoÊci gryfiƒska Kasa powoli, ale
systematycznie rozwija si´, zyskuje zaufa-
nie coraz wi´kszej rzeszy cz∏onków i jest
pozytywnie oceniana przez instytucj´ nad-
rz´dnà, jakà jest NBP. 

W 1956 r. zarzàdzeniem Ministra Finan-
sów przyj´to wzorcowy statut i zmieniono
nazwy spó∏dzielni na Kasa Spó∏dzielcza. Z∏a-
godzono polityk´ Paƒstwa wobec spó∏dziel-
ni, poszerzono te˝ uprawnienia samorzà-
dów, przyznajàc Kasom m.in. prawo wyboru
Rady, Komisji i Zarzàdu. 

24 kwietnia 1960 roku Walne Zebranie
Przedstawicieli podj´∏o decyzj´ o zmianie
nazwy spó∏dzielni na Bank Ludowy w Gryfi-
nie. Rok póêniej, 23 kwietnia 1961 r., aby
podkreÊliç spó∏dzielczy charakter instytucji,
decyzjà WZP nazwa Banku zostaje poszerzo-
na i odtàd brzmi: Spó∏dzielczy Bank Ludo-
wy. Od 1961 r. prezesem i kierownikiem
Banku by∏ Szczepan Chojnacki. Bank prowa-
dzi∏ dzia∏alnoÊç poprzez Central´ i 5 sta∏ych
punktów kasowych w Swobnicy, Krzywiniu,
Widuchowej, Chwarstnicy i Baniach. Wzra-
sta∏y szeregi jego cz∏onków, odnotowywano
du˝y post´p w dzia∏alnoÊci kredytowej oraz
wk∏adach i rachunkach bie˝àcych. 

W dekad´ lat 70-tych gryfiƒska spó∏dziel-
nia wkracza ju˝ pod nazwà funkcjonujàca
do dziÊ: Bank Spó∏dzielczy w Gryfinie, pro-
wadzàcy dzia∏alnoÊç poprzez jednostk´ ma-
cierzystà i 2 oddzia∏y, w Widuchowej i Ba-
niach. Okres ten stoi pod znakiem systema-
tycznego zwi´kszania wk∏adów oszcz´dno-
Êciowych, niski by∏ natomiast stan po˝y-
czek, co wynika∏o z trudnoÊci z nabyciem
materia∏ów budowlanych i niewielu rolni-
ków prowdzi∏o inwestycje. 

1 lipca 1975 r. rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç Bank
Gospodarki ˚ywnoÊciowej, przejmujàc wo-
bec banków spó∏dzielczych funkcj´ centrali

organizacyjnej, finansowej i rewizyjnej. Ban-
ki spó∏dzielcze przej´∏y ca∏oÊç kredytowania
indywidualnego rolnictwa, kredytowania bu-
downictwa mieszkaniowego, inwentarskie-
go, maszyn i urzàdzeƒ rolniczych, obs∏ug´ fi-
nansowà bud˝etu gmin i innych jednostek
bud˝etowych, finansowanie obrotu grunta-
mi PFZ, ewidencj´ produkcji sprzedanej dla
potrzeb systemu emerytalnego. 

1 stycznia 1975 r. funkcj´ prezesa BS
w Gryfinie obejmuje Jerzy Juszczak, a od
kwietnia tego˝ roku na stanowisko dyrekto-
ra Banku i cz∏onka Zarzàdu (w miejsce Fr.
Balcerzaka) powo∏any zostaje Edward Wil-
czyƒski. Sytuacja Banku jest stabilna i do-
bra. Dalszy wzrost wk∏adów oszcz´dnoÊcio-
wych stawia gryfiƒski BS w sierpniu 1975 r.
na 1. miejscu w kraju pod wzgl´dem zgro-
madzonych wk∏adów oszcz´dnoÊciowych.
Wzrasta te˝ liczba udzielanych kredytów,
szczególnie ogólnoobrotowych, zwiàzanych
z rozwijajàcà si´ na terenie okolicznych
gmin produkcjà jajczarsko-drobiarskà. Bank
w skali województwa szczeciƒskiego zajmo-
wa∏ 3. miejsce pod wzgl´dem umów kredy-
towych, 5. lokat´ pod wzgl´dem rachunków
oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowych, a w za-
kresie obrotów i rozliczeƒ by∏ w wojewódz-
twie liderem.

Wielkà wag´ przyk∏adali gryfiƒscy spó∏-
dzielcy do popularyzacji akcji oszcz´dzania.
W 1980 roku pod patronatem BS Gryfino dzia-
∏a∏o 19 Szkolnych Kas Oszcz´dnoÊci, w któ-
rych oszcz´dza∏o 66% ogó∏u uczniów z wyso-
koÊcià wk∏adów 2.448 tys. z∏, co stawia∏o gry-
fiƒski Bank, obok BS Chojna, na czo∏owym
miejscu w województwie szczeciƒskim.
W omawianym okresie Zarzàdowi przewodni-
czy∏ Henryk Dutkiewicz, stanowisko dyrekto-
ra BS piastowa∏a Helena Kru˝yƒska, zastàpio-
na w 1985 r. przez Ann´ Wilczyƒskà. Taki
sk∏ad Zarzàdu, uzupe∏niony przez Edwarda
Wajkerta, utrzyma∏ si´ do 1990 roku. W tym
czasie Bank posiada 2 oddzia∏y (Banie, Widu-
chowa) i 4 sta∏e punkty kasowe (Chwarstnica,
Swobnica, Krzywin i Gryfino). 
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W lata 80 - te Bank wchodzi pod kierownic-
twem nowopowo∏anej Dyrektor Banku Pani Ge-
nowefy Orlik, która funkcj´ t´ piastowa∏a w la-
tach 1979 - 1986.  

Dyrektorem Banku 16 paêdziernika 1986 r. zo-
staje Pan Józef K´dziora.

Bank w tym czasie dzia∏a w oparciu o placów-
k´ macierzystà w Pyrzycach, Oddzia∏ w Warni-
cach oraz sta∏e punkty kasowe w Pyrzycach, Te-
tyniu, Kozielicach, Brzesku, Miel´cinie i Warni-
cach. Zatrudnia ∏àcznie 35 pracowników.

Na przestrzeni prawie ca∏ej dekady lat 80-tych
wskaêniki ekonomiczne Banku wykazywa∏y ten-
dencj´ wzrostowà, czasami bardzo du˝à. 

Jednym z najbardziej istotnych wydarzeƒ lat
80-tych by∏o oddanie do u˝ytku nowego lokalu,
przeznaczonego na siedzib´ jednostki macierzy-
stej w Pyrzycach. Od roku 1989 siedziba ta mieÊci
si´ w Pyrzycach przy ul. 1-go Maja 20, zajmujàc
parter budynku mieszkalnego administrowanego
przez Spó∏dzielni´ Mieszkaniowà w Pyrzycach.

W paêdzierniku 1989 roku, w zwiàzku ze
Êmiercià dotychczasowego Prezesa Zarzàdu Pana
Józefa Cha∏asiƒskiego, funkcj´ Prezesa powierzo-
no Panu Henrykowi Sikorze.

Wraz z rozpocz´ciem przystosowywania pol-
skiej gospodarki do realiów gospodarki rynkowej
rozpoczà∏ si´ wa˝ny i trudny okres tak˝e w histo-
rii BS w Pyrzycach.

Z dniem 1.12.1991 r. na stanowisko Dyrektora
Banku powo∏ano Pana Miros∏awa Skrobka. Zmie-
niona 24.03.1994 r. Rada Nadzorcza na swego
Przewodniczàcego wybra∏a Pana Józefa Jakrzew-
skiego syna wieloletniego cz∏onka Zarzàdu w la-
tach 50-tych i 60-tych, który funkcj´ t´ pe∏ni  nie-
przerwanie do chwili obecnej.

W kwietniu 1994 r. nowowybrana Rada Nad-
zorcza dokona∏a wyboru Zarzàdu Banku. Preze-
sem Zarzàdu pozosta∏ Pan Henryk Sikora,
a w sk∏ad Zarzàdu weszli Pan Miros∏aw Skrobek
jako Zast´pca Prezesa i Pan Stanis∏aw Grzejsz-
czak jako Cz∏onek Zarzàdu.

W paêdzierniku 1994 r. pyrzycki BS przystàpi∏
jako cz∏onek - za∏o˝yciel do Ba∏tyckiego Banku
Regionalnego SA w Koszalinie.

W kwietniu 1995 r. Rada Nadzorcza Banku,
wykonujàc postanowienia wy˝ej wymienionej
ustawy dokona∏a zmian w sk∏adzie Zarzàdu. Pre-
zesem Zarzàdu zosta∏ Pan Miros∏aw Skrobek, Wi-
ceprezesem Pani Helena Karolczuk, a Cz∏onkiem
Zarzàdu Pani Stanis∏awa Âwieca.

Bank spó∏dzielcze zachowa∏y daleko idàcà au-
tonomi´, prowadzàc swojà dzia∏alnoÊç na ograni-
czonym terenie. Z kolei zakres us∏ug zosta∏ ogra-
niczony do podstawowych czynnoÊci banko-
wych. Dlatego te˝ trzeba by∏o szukaç nowych
rozwiàzaƒ pozwalajàcych rozszerzyç zasi´g dzia-

∏ania na coraz
to wi´kszy teren, powi´kszajàc jedno-
czeÊnie struktury i sieç placówek. Jedynym roz-
wiàzaniem by∏o szukanie partnerów do ∏àczenia
si´. Realizujàc t´ strategi´, po posiedzeniach Ze-
braƒ Przedstawicieli, które odby∏y si´ 7.06.1996 r.
w Bielicach i 10.07.1996 r. w Pyrzycach podj´te
zosta∏y decyzje o po∏àczeniu Banku Spó∏dzielcze-
go w Pyrzycach jako przejmujàcym - z Bankiem
Spó∏dzielczym w Bielicach. Powy˝sze po∏àczenie
banków by∏o pierwszym tego typu przedsi´wzi´-
ciem na terenie by∏ego woj. szczeciƒskiego.

Kolejna fuzja mia∏a miejsce w 1999 roku. 8
kwietnia w Dolicach i 10 kwietnia w Pyrzycach
Zebrania Przedstawicieli podj´∏y odpowiednie
uchwa∏y a dat´ po∏àczenia wyznaczono na dzieƒ
30.04.1999 r.

Proces ∏àczeniowy zakoƒczy∏o po∏àczenie BS
w Pyrzycach jako przejmujàcym z Bankiem Spó∏-
dzielczym w Stargardzie Szczeciƒskim jako przej-
mowanym. Po∏àczenie, wyznaczone na dzieƒ
31.08.2001 r. podj´∏y Zebrania Przedstawicieli
w Stargardzie Szczeciƒskim - 20.04.2001 roku
i w Pyrzycach - 25.06.2001 r.

Uwieƒczeniem ca∏ego procesu konsolidacji by-
∏a zmiana nazwy banku na „Pyrzycko-Stargardzki
Bank Spó∏dzielczy”, która to nazwa w sposób
najbardziej precyzyjny okreÊla teren, na którym
bank prowadzi swojà dzia∏alnoÊç gospodarczà.

W pierwszej dekadzie obecnego wieku Bank
poczyni∏ istotne inwestycje. W roku 2002 oddano
do u˝ytku nowy lokal z przeznaczeniem na Od-
dzia∏ Banku w Stargardzie Szczeciƒskim przy ul.
Czarnieckiego 23, a w roku 2008 lokal nowego
Oddzia∏u Banku w Dolicach przy ul. Wiejskiej 3.

W wiek XXI Bank Spó∏dzielczy wkroczy∏ jako
jednostka silna, stabilna, zahartowana w konku-
rencyjnym wspó∏istnieniu, a przez to jeszcze
trwalsza i pewniejsza. Na przestrzeni lat Bank,
podobnie jak inne banki spó∏dzielcze, przecho-
dzi∏ ró˝ne koleje losu, zmienia∏y si´ tak˝e jego
nazwy. Zawsze jednak by∏ bankiem, który finan-
sowa∏ dzia∏alnoÊç rolnictwa indywidualnego,
handlu, us∏ug jak i drobnego rzemios∏a.

Przynale˝noÊç do Spó∏dzielczej Grupy Bankowej
i bezpoÊrednia wspó∏praca z Gospodarczym Ban-
kiem Wielkopolski SA w Poznaniu gwarantuje za-
równo stabilnoÊç i wsparcie w realizacji bie˝àcych
zadaƒ, jak i strategicznych planów rozwojowych.

Polityka d∏ugofalowa Banku to umocnienie
uzyskanej pozycji rynkowej poprzez sprawny
i powszechny system rozliczeƒ bankowych, nie-
ustanne zwi´kszanie zakresu i poziomu Êwiad-
czonych us∏ug bankowych oferowanych klien-
tom, pozyskiwanie coraz wi´kszej liczby klien-
tów poprzez stosowanie wysokiej jakoÊci Êwiad-
czonych us∏ug i oferowanie produktów banko-
wych po konkurencyjnych cenach.
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Obecnie Bankiem kieruje Zarzàd w sk∏adzie:
- Prezes: Miros∏aw Skrobek 

- Wiceprezes: Stanis∏aw Szewczuk 
- Cz∏onkowie: Helena Karolczuk

Jerzy Wojciechowski.

Oddzia∏ w Dolicach

Oddzia∏ w Warnicach

Oddzia∏ w Bielicach

Sala operacyjna w Centrali Banku

Oddzia∏ w Stargardzie Sczeciƒskim
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Zgromadzenie Za∏o˝ycielskie Spó∏dzielni pod nazwà „Gminna Kasa Spó∏dzielcza
w Pyrzycach” odby∏o si´ 2 lipca 1950 r. W obradach uczestniczy∏o 29 osób. Wybrano
Zarzàd sk∏adajàcy si´ z 3 cz∏onków i 2 zast´pców: Pan Józef Wojtas - rolnik z Brzeska
jako przewodniczàcy, Pan Piotr Turek - rolnik z Chrapowa jako cz∏onek, Pan Leon
Truszkowski - rolnik z Gi˝yna jako cz∏onek, Pani Urszula Piekarska - rolniczka z Prze-
lewic jako zast´pca cz∏onka, Pan Franciszek Krzyna - spó∏dzielca z Tetynia jako za-
st´pca cz∏onka. Wybrano równie˝ Komisj´ Rewizyjnà pod przewodnictwem Pana Ste-
fana Susfa∏a - rolnika z Mechowa.

Dzia∏alnoÊç operacyjnà spó∏dzielnia rozpocz´∏a 1 wrzeÊnia 1950 r. Na koniec 1950
r. GKS liczy∏a 153 cz∏onków, z tego: 122 rolników, 19 pracowników umys∏owych, 7
rzemieÊlników i 5 robotników. Kierownikiem G.K.S. by∏ Pan Edward Koƒczak. Pierw-
szymi pracownikami ponadto byli Pani Krystyna Maciak jako ksi´gowa, Pani Emilia
Kapka - kontystka i Pan Ryszard Tylkowski.

W pierwszych latach dzia∏alnoÊci wyst´powa∏y problemy organizacyjne, do któ-
rych w pierwszej kolejnoÊci zaliczyç mo˝na brak wykwalifikowanej kadry pracowni-
czej oraz k∏opoty lokalowe. Sytuacja ulega poprawie od chwili obj´cia kierownictwa
GKS przez Pana Henryka Romanowskiego w dniu 1 grudnia 1953 r. WczeÊniej, bo
w roku 1954 Kasa przejmuje zlikwidowane GKS Dolice i Warnice.

Od roku 1956 Spó∏dzielnia zmienia nazw´ na „Kasa Spó∏dzielcza w Pyrzycach”.
Oprócz jednostki macierzystej funkcjonujà Sta∏e Punkty Kasowe w Dolicach, Sàdowie
i Warnicy. Kasa liczy∏a 374 cz∏onków

W sierpniu 1957 r. Krajowy Zjazd Delegatów SOP powo∏a∏ do ˝ycia Zwiàzek Spó∏-
dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych, który rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç od 1 stycznia
1958 r.  Z∏agodzono polityk´ Paƒstwa wobec spó∏dzielni, przyznano im prawo do
prowadzenia dzia∏alnoÊci oszcz´dnoÊciowej na w∏asny rachunek, co stworzy∏o pod-
stawy do prowadzenia samodzielnej dzia∏alnoÊci kredytowej. Poszerzono te˝ upraw-
nienia samorzàdów, przyznajàc Kasom m.in. prawo wyboru Rady, Komisji i Zarzàdu.

W lata 60-te Kasa Spó∏dzielni w Pyrzycach wchodzi z Zarzàdem w sk∏adzie: Pan
Henryk Romanowski - przewodniczàcy, Pan Stefan Ga∏a, Pan Józef Jakrzewski - cz∏o-
nkowie. Obs∏uguje bardzo rozleg∏y teren, obejmujàcy 15 gromad i 65 wsi. W Kasie
pracuje 16 osób na sta∏e oraz sà 2 etaty sezonowe w okresie nasilonych dostaw p∏o-
dów rolnych, np. SPK w Bielicach jest czynny codziennie tylko w okresie ˝niw, w po-
zosta∏e miesiàce tylko 1 raz w tygodniu w dni „sp´dów”. Spó∏dzielnia posiada moto-
cykl s∏u˝bowy marki „Jawa”. 

Kasa nale˝y do przodujàcych na terenie województwa. W grudniu 1961 r. otrzy-
muje od Zwiàzku SOP O/Wojewódzki w Szczecinie najwy˝szà (równorz´dnà wraz
z SOP Choszczno) nagrod´ za osiàgni´cia w pracy. Kierownik Romanowski zosta∏ wy-
brany na cz∏onka Rady Wojewódzkiej i Rady Krajowej Zwiàzku SOP.

Od stycznia 1963 r. rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç na bazie dotychczasowego punktu ka-
sowego samodzielna SOP w Dolicach. Obs∏ugiwa∏a ona teren dzia∏ania gromad Doli-
ce, Kolin, P∏otno i Rzeplino. 

25 kwietnia 1965 r. Walne Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwa∏´ o zmianie
statutu. Ulega zmianie m.in. nazwa Banku na „Bank Spó∏dzielczy w Pyrzycach”.

Od 1 stycznia 1966 r. Bank otrzyma∏ lokal po siedzibie NBP przy ul. Dworcowej 9.
Dzia∏alnoÊç bankowa wykonywana by∏a równie˝ w czterech sta∏ych punktach kaso-
wych w Warnicy, Tetyniu, Bielicach i Pyrzycach przy ul. Szkolnej oraz w punkcie okre-
sowym w Okunicy czynnym od sierpnia do listopada.

W Warnicy na bazie sta∏ego punktu kasowego 1 kwietnia 1967 r. zorganizowano
fili´, której pierwszym kierownikiem jest Pani Czes∏awa Podkowa.

Do Banku zakupiono maszyny ksi´gujàce. 
W roku 1968 Bank zrzesza 2482 cz∏onków, w tym 1817 rolników. Na obs∏ugiwa-

nym terenie 73 % rolników jest cz∏onkami Banku.
Bank jest najwi´kszy w województwie pod wzgl´dem zgromadzonych wk∏adów

oszcz´dnoÊciowych - koncentruje 10 % oszcz´dnoÊci województwa szczeciƒskiego.
Równie˝ dzia∏alnoÊç kredytowa nale˝y do najwi´kszych w województwie. 

WejÊcie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1973 r. reformy administracyjnej kraju by∏o in-
spiracjà powo∏ania na terenie gminy Bielice samodzielnej jednostki bankowej. Pan
Henryk Romanowski zosta∏ pierwszym prezesem i kierownikiem BS Bielice, a na tym
stanowisku w Banku Spó∏dzielczym w Pyrzycach zastàpi∏ go Pan W∏adys∏aw Piwo-
warczyk. Równie˝ w 1973 r. zosta∏ zorganizowany Oddzia∏ Banku w Warnicach pod
kierownictwem Pani Krystyny Posiada∏y.

Pod koniec lat siedemdziesiàtych sytuacja Banku jest stabilna mimo, i˝ przeprowa-
dzone kontrole zewn´trzne wskazujà na istotne niedomagania w bie˝àcej pracy.

Siedziba Banku w Pyrzycach

Rada Nadzorcza Banku
Zarzàd Banku

Centrala Banku:
74-200 Pyrzyce, ul. 1-go Maja 20

tel.: (91) 570 14 90, fax: (91) 570 10 26

e-mail: biuro@bs.pyrzyce.sgb.pl

www.bs.pyrzyce.sgb.pl

Oddzia∏y Banku:
Bielice, Dolice, Warnice, Stargard Szczeciƒski
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Pracownicy na tle siedziby Banku
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Has∏em przewodnim Banku Spó∏dzielczego w Trzebielu jest: 

„Byç uniwersalnym, solidnym, cieszàcym si´ pe∏nym
zaufaniem Klientów, zdolnym do obs∏ugi finansowej
w szczególnoÊci podmiotów gospodarczych, rolnic-
twa i jego otoczenia, wykorzystujàc d∏ugoletnià tra-
dycj´ spó∏dzielczoÊci bankowej oraz znajomoÊç Âro-
dowisk i ich mieszkaƒców.”

Bank Spó∏dzielczy w Trzebielu powsta∏ w kwietniu
1950 roku. W poczàtkowym okresie swojego istnienia
by∏ bankiem ma∏ym dzia∏ajàcym na terenie niedu˝ego
oÊrodka gospodarczego jakim jest Gmina Trzebiel. 

W 1989 roku nastàpi∏y zmiany zwiàzane z nowelizacjà prawa
spó∏dzielczego. Bank rozpoczà∏ samodzielnà dzia∏alnoÊç, bez
koniecznoÊci zrzeszania si´ w BG˚. SamodzielnoÊç, rozsàdna
polityka kierownictwa Banku (z Mieczys∏awem Ryczkowskim,
który od 1981 roku do chwili obecnej jest Prezesem Zarzàdu),
bliskoÊç granicy oraz dynamiczny rozwój ˝arskiej gospodarki sta∏y
si´ atutami pr´˝nego rozwoju dzia∏alnoÊci BS Trzebiel. Szansa ta
zosta∏a w pe∏ni wykorzystana, czego dowodem mo˝e byç
rozszerzenie terenu obj´tego dzia∏alnoÊcià BS w Trzebielu, ciàg∏a
poprawa warunków pracy i obs∏ugi klientów oraz poprawa
wyników ekonomiczno-finansowych.

Bank Spó∏dzielczy w Trzebielu w dniu 01.07.1999 roku,
przy∏àczy∏ Bank Spó∏dzielczy w ˚arach.

• Obs∏uga bankowa prowadzona jest w nast´pujàcych
Punktach Obs∏ugi Klienta:

* Trzebiel - ul. ˚arska 45, * ˚ary - ul. U∏aƒska 3/4a

* ˚ary - ul. Okrzei 31-35, * ˚ary - ul. Moniuszki 30, 

* ˚ary - Urzàd Skarbowy - ul. Osadników Wojskowych 3, 

* ˚ary-Kunice - ul. Grunwaldzka 26a, * Lubsko - ul. XX-lecia, 

* Jasieƒ - ul. XX-lecia 4, * Lipinki ¸u˝yckie - ul. G∏ówna 9, 

* Olszyna - przejÊcie graniczne, * Zielona Góra - ul. Zimna 1.

Bank swojà dzia∏alnoÊcià obejmuje ca∏y powiat ˝arski ponadto
nale˝y nadmieniç, ˝e bank posiada du˝e zasoby majàtku trwa∏ego
stanowiàce jego w∏asnoÊç.

Umiejscowienie Banku pozwala na dok∏adnà znajomoÊç
klientów, co umo˝liwia stosowanie uproszczonego systemu oceny
zdolnoÊci kredytowych, dzi´ki temu znacznie skraca czas
oczekiwania na decyzje kredytowe. 

Atutami banku jest nie tylko tradycja, znajomoÊç lokalnego
rynku gospodarczego, ale równie˝ stuprocentowy kapita∏ polskich
udzia∏owców. Osigni´to wymagane prawem bankowym progi
kapita∏owe, jednostka udzia∏owa wynosi 3.300 z∏.

• Bankiem kieruje 3 osobowy Zarzàd, 

- Mieczys∏aw Ryczkowski - PREZES ZARZÑDU 

- Iwona Gutowska-Gruchot - WICEPREZES ZARZÑDU

- Barbara Jaƒczak  - WICEPREZES ZARZÑDU.

• Sk∏ad Rady Nadzorczej obecnej kadencji tj. lata 2010-2014:
- Roman Lichwiarz  - Przewodniczàcy RN

- Józef Su∏kowski - Zast´pca Przewodniczàcego

- Stanis∏aw Ponichtera - Cz∏onek RN                                

- Irena Rzymska   - Cz∏onek RN  

- Krystyna Król     - Cz∏onek RN.

Placówka w Trzebielu

Centrala Banku:
ul. Wroc∏awska 21

68-200 ˚ary 
tel. (68) 363 09 00 
fax. (68) 363 09 14

e-mail: 
sekretariat@bstrzebiel.pl

Placówka w Jasieniu

Siedziba 
i sala operacyjna Centrali Banku

Placówka w Lubsku
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W minionym okresie, jak wi´k-
szoÊç podobnych placówek przecho-
dzi∏ ró˝ne koleje losu: od pe∏nego
uzale˝nienia w latach 50-tych do
pe∏nej samodzielnoÊci w okresie
wspó∏czesnym.

Po uniezale˝nieniu si´ od struktur
BG˚, od roku 1990 Bank podejmuje
budow´ nowej struktury i to˝samo-
Êci, anga˝ujàc  nowà kadr´ i wpro-
wadzajàc nowoczesne technologie
obs∏ugi Klientów.

Szczególnie dynamiczny rozwój
Banku nast´puje w okresie ostat-
nich 5-ciu lat, czego przyk∏adem jest
ponad 3-krotny wzrost sumy bilan-
sowej i kapita∏ów. Obecnie,  z sumà
bilansowà powy˝ej 110 mln z∏.,
Bank plasuje si´ w grupie Êrednich
Banków Zrzeszenia SGB. Jest to
Bank w pe∏ni nowoczesny z nowà
siedzibà Centrali w Choszcznie
i zmodernizowanymi placówkami
Oddzia∏ów w terenie. Oprócz banko-
woÊci tradycyjnej Bank oferuje sze-

rokà gam´ produktów i us∏ug elek-
tronicznych poprzez sieç 5-ciu ban-
komatów, ok. 1000 instalacji inter-
netowych i 2500 kart p∏atniczych.

Dynamiczny rozwój Banku zostaje
zauwa˝ony i doceniony zarówno
w lokalnych, jak te˝ krajowych ran-
kingach i konkursach. W latach
2007 – 2010 Bank zostaje dwukrot-
nie uhonorowany statuetkà „Gepar-
dy biznesu”, god∏em promocyjnym
„Bank przyjazny dla przedsi´bior-
ców”, a w roku 2010 zostaje uznany
za „Przedsi´biorstwo Roku 2009 Po-
wiatu Choszczeƒskiego”. Od kilku
lat Bank rozwija us∏ugi ubezpiecze-
niowe. W latach 2007 i 2010 Bank
uzyska∏ 1 lokat´ w konkursach pro-
mujàcych te us∏ugi.

Wyró˝nienia te Êwiadczà o bar-
dzo dobrej wspó∏pracy w∏adz Ban-
ku i ponad 40-osobowej za∏ogi oraz
o wysokim zaufaniu klientów, co
dobrze rokuje na najbli˝szà przy-
sz∏oÊç.

Siedziba GBS w Choszcznie

Zarzàd GBS w Choszcznie

Sala operacyjna 
w Centrali Banku
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Centrala Banku:
ul. Rynek 6, 73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie

tel. 95 765 73 15, tel./fax 95 765 84 24
e-mail: sekretariat@gbschoszczno.pl

Placówki Banku:
Oddzia∏ w Drawnie, Oddzia∏ w Krz´cinie, Oddzia∏ w Reczu

Filia w Dobiegniewie, 3 Agencje w Choszcznie

• Zarzàd Banku pracuje w sk∏adzie:
- Prezes – Tadeusz Drabik

- Wiceprezes – Anna Borkowska

- Wiceprezes – Mariusz Adamkiewicz.

• Rad´ Nadzorczà Banku tworzà:
- Przewodniczàcy Rady – Pawe∏ Kost 

- Zast´pca Przewodniczàcego 
– Stanis∏aw Wàsowicz 

- Sekretarz Rady – Eugeniusz Nykiel

- Cz∏onek Rady – Ma∏gorzata Buchajczyk 

- Cz∏onek Rady – Tomasz Bodnar.

Gospodarczy Bank Spó∏dzielczy w Choszcznie 
zosta∏ za∏o˝ony w roku 1948 jako 

Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowa,
a wi´c dzia∏a na Pomorzu Zachodnim ju˝ 63 lata.
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Oddzia∏ Kostrzyn nad Odrà
ul. Or∏a Bia∏ego 22

66-470 Kostrzyn nad Odrà
tel./fax: 95 728 32 56

Oddzia∏ Sul´cin
ul. KoÊciuszki 46
69-200 Sul´cin

tel. / fax: 95 755 93 25
Oddzia∏ Lubniewice
ul. Jana Paw∏a II 27
69-210 Lubniewice

tel./fax: 95 755 85 88
Punkt Kasowy w S∏ubicach 
(w Urz´dzie Skarbowym)
ul. Wojska Polskiego 155

69-100 S∏ubice
tel./fax: 95 758 23 73

- pomyÊlnie zrealizowano program naprawczy,

- przeprowadzono modernizacj´ pomieszczeƒ w Oddziale w Sul´cinie.

Od dnia 1 maja 2000 roku rozpocz´to przejmowanie dzia∏alnoÊci filii GBW
SA w S∏ubicach oraz punktu kasowego w Górzycy, gdzie utworzono nowe pla-
cówki Banku. Trzy lata póêniej, 1 paêdziernika 2003 roku otwarto Oddzia∏
w Kostrzynie nad Odrà. 

Obecnie Bank Spó∏dzielczy w OÊnie Lubuskim dzia∏a na terenie trzech po-
wiatów: s∏ubickiego (gminy: OÊno Lubuskie, S∏ubice i Górzyca), sul´ciƒskiego
(gminy: Sul´cin i Lubniewice) i gorzowskiego (gmina – Kostrzyna nad Odrà).
Jest Bankiem umiej´tnie ∏àczàcym tradycj´ z nowoczesnoÊcià. Wieloletnie do-
Êwiadczenie sprawia, ˝e potrafi odpowiednio dobieraç produkty finansowe do
potrzeb poszczególnych klientów. 

50-letnia tradycja zobowiàzuje Bank do ciàg∏ego uatrakcyjniania oferty pro-
duktów i us∏ug oraz tworzenia bezpiecznych warunków deponowania
oszcz´dnoÊci. Placówki BS w OÊnie wyposa˝one sà w nowoczesne systemy in-
formatyczne, sukcesywnie modernizowany sprz´t komputerowy, sprz´t telein-
formatyczny sprawiajà, ˝e Bank nie ust´puje nowoczesnoÊcià innym bankom,
w tym tak˝e komercyjnym. Aby usprawniç obs∏ug´ klientów, BS wyposa˝y∏
swoje placówki w bankomaty, zlokalizowane w OÊnie Lubuskim, S∏ubicach,
Górzycy, Kostrzynie nad Odrà, Sul´cinie i Lubniewicach.

• Na przestrzeni 50 lat dzia∏alnoÊci Banku Spó∏dzielczego 
w OÊnie Lubuskim jego kierownikami i dyrektorami byli:

- Micha∏ Kraszewski, Helena Margiewicz, Czes∏aw Bujko, 
Stanis∏aw Wasilenko.

• Obecnie Bankiem kieruje Zarzàd, w sk∏ad którego wchodzà:
- Prezes Zarzàdu - Aniela Kijkowska
- V-ce Prezes Zarzàdu - Urszula K∏uciƒska
- V-ce Prezes Zarzàdu - Roman Urbanek
- Cz∏onek Zarzàdu - Maria Hertel
- Cz∏onek Zarzàdu - Ewa P∏uciennik.
• Prawid∏owoÊç dzia∏ania Banku ocenia i kontroluje 

Rada Nadzorcza w sk∏adzie:
- Przewodniczàcy RN - Józef Apanowicz 
- Z-ca Przewodniczàcego RN - Zenon MaÊluk 
- Sekretarz RN - Stanis∏aw Bohuszko 
- Cz∏onkowie RN: Ryszard Stachowiak, Czes∏aw Michniewicz, 

Marek Kossiƒski, Marek Tombak, Jadwiga Synówka, 
Leon Woêniczka, Jerzy Chudziƒski, Eugeniusz Sembratowicz.

Oddzia∏ w Kostrzynie n/Odrà

Oddzia∏ w S∏ubicach

Oddzia∏ w Górczycy

Oddzia∏ w Sul´cinieOddzia∏ w Lubniewicach
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Bank Spó∏dzielczy w OÊnie Lubuskim rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç na terenie obecnej Gminy OÊno Lubuskie
11 czerwca 1961 roku. Powo∏ano go decyzjà Walnego
Zgromadzenia Organizacyjnego Kasy Spó∏dzielczej
w OÊnie Lubuskim z dnia 11czerwca 1961 roku, które od-
by∏o si´ w lokalu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. 

Pierwszym Prezesem Zarzàdu zosta∏ Henryk Osoliƒski,
a kierownikiem Banku - Micha∏ Kraszewski. 

Przedmiotem rozpoczynajàcej si´ dzia∏alnoÊci by∏o
m.in. gromadzenie Êrodków pieni´˝nych na rachunkach

Siedziba BS w OÊnie Lubuskim
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Centrala Banku:
ul. Boles∏awa Chrobrego 5

69-220 OÊno Lubuskie
tel./fax: 95 757 60 76

e-mail:biuro@bs.osno.sgb.pl

Placówki Banku:
Oddzia∏ S∏ubice

ul. Krzywoustego 2
69-100 S∏ubice

tel./fax: 95 758 27 13
Oddzia∏ Górzyca

ul. 1 Maja 1B
69-113 Górzyca

tel./fax: 95 750 83 12

oszcz´dnoÊciowych, udzielanie kredytów i po˝yczek
na potrzeby indywidualnych gospodarstw rolnych,
rozdzielanie Êrodków uzyskanych ze êróde∏ paƒstwo-
wych stosownie do postanowieƒ Statutu i ustaleƒ
w∏adz nadzorczych.

W wyniku zmian organizacyjnych w 1959 roku zmieniono nazw´ na „Spó∏-
dzielni´ Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowà”, a od 1975 roku ponownie na „Bank
Spó∏dzielczy”. Od tej ostatniej daty nast´puje rozwój dzia∏alnoÊci kredytowej.
Rozpocz´to pe∏nà obs∏ug´ rolnictwa indywidualnego, udzielajàc kredytów ob-
rotowych, indywidualnych, na dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz budownictwo
mieszkaniowe. Bank poÊredniczy∏ w organizowaniu i kredytowaniu obrotu zie-
mià. Pr´˝nie rozwija∏a si´ dzia∏alnoÊç oszcz´dnoÊciowa, zak∏adano wk∏ady pre-
miowane ci´gnikami, przyjmowano przedp∏aty na samochody osobowe, propa-
gowano oszcz´dzanie wÊród dzieci i m∏odzie˝y w ramach SKO.

Lata osiemdziesiàte charakteryzowa∏y si´ systematycznym wzrostem dzia-
∏alnoÊci kredytowej, oszcz´dnoÊciowej i rozliczeniowej. Sprzyja∏o to wypraco-
wywaniu wi´kszych zysków, które przeznaczono na zwi´kszenie funduszy
w∏asnych.

Kolejny etap w rozwoju dzia∏alnoÊci Banku to lata dziewi´çdziesiàte, kiedy po-
wsta∏a mo˝liwoÊç prowadzenia dzia∏alnoÊci w oparciu o mechanizmy rynkowe.

25 lat po utworzeniu oÊnieƒskiego Banku,  11 wrzeÊnia  1996 roku Bank
Spó∏dzielczy w OÊnie Lubuskim przy∏àczy∏ Bank Spó∏dzielczy w Sul´cinie wraz
z Punktem Kasowym w Lubniewicach, w wyniku czego rozszerzona zosta∏a
dzia∏alnoÊç o gminy Sul´cin i Lubniewice.

• Lata 1997-1999 by∏y okresem szczególnie pomyÊlnym dla rozwoju Banku 
Spó∏dzielczego, poniewa˝:

- wypracowywane wyniki finansowe pozwoli∏y na zwi´kszenie funduszy 
w∏asnych do poziomu 500 tys. EURO,

Pracownicy Centrali Banku
w OÊnie Lubuskim

Prezes Zarzàdu - Aniela Kijkowska

Sala operacyjna Centrali Banku
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Siedziba i pracownicy Oddzia∏u w Zwierzynie Siedziba i pracownicy Oddzia∏u w Krzy˝u Wielkopolskim

Pracownicy  Oddzia∏u w Krzy˝u Wielkopolskim

Pracownicy  Oddzia∏u w Strzelcach KrajeƒskichPracownicy  Filii w Drezdenku

Centrala Banku w Drezdenku zatrudnia∏a 24 pracowników, pracujàcych na nie-
wielkiej powierzchni ok. 170 m2, co negatywnie wp∏ywa∏o na prac´.

Po przejÊciu w grudniu 1981 roku na emerytur´ Pana Stanis∏awa Kasiniaka dyrek-
torem Banku zosta∏ Pan Andrzej Kiszakiewicz – pracujàcy w nim od paêdziernika
1978 rok. Powo∏anie na to stanowisko nastàpi∏o w kwietniu 1982 roku, natomiast
w styczniu 1984 roku Rada Nadzorcza powo∏a∏a Pana Andrzeja Kiszakiewicza na sta-
nowisko Prezesa Zarzàdu, które pe∏ni do dnia dzisiejszego.

W latach 1983-1985 – zosta∏o zrealizowane jedno z najwi´kszych zadaƒ inwesty-
cyjnych Banku – remont kapitalny i budowa nowej siedziby Banku przy ul. Chrobre-
go 7 w Drezdenku. Po raz pierwszy w swojej historii BS w Drezdenku dzia∏a∏ we
w∏asnej siedzibie – przebudowanym i zmodernizowanym, zabytkowym budynku,
który dobrze s∏u˝y drezdeneckim spó∏dzielcom do chwili obecnej. Koniec lat osiem-
dziesiàtych – to zakup pierwszego w∏asnego samochodu Nysa dla potrzeb Banku
(1986 r.) oraz budowa gara˝u.

Rok 1990 sta∏ pod znakiem zdecydowanego prze∏omu w dzia∏alnoÊci BS. Nastàpi∏
rozwój dzia∏alnoÊci finansowej BS Drezdenko, który – majàc niedu˝o w∏asnych Êrod-
ków – uzyska∏ du˝e kredyty refinansowe. Dzi´ki tym Êrodkom Bank pozyska∏ no-
wych klientów, którzy zwiàzali si´ z Bankiem na wiele lat. Posuni´cia te przynios∏y
bardzo dobre wyniki finansowe, dzi´ki czemu szybko wzros∏y fundusze –kapita∏y
w∏asne Banku. Lata 90-te to tak˝e bardzo szybki rozwój Spó∏dzielni w zakresie po-
szerzania terenu dzia∏ania i zdobywania nowych cz∏onków. Ju˝ w roku 1992 utwo-
rzono pierwszà, zewn´trznà Fili´ Banku w Mi´dzychodzie. By∏o to pierwsze udane
wejÊcie podmiotu gospodarczego z Drezdenka na teren Wielkopolski.

W 1993 r. Bank zakupuje i remontuje nowy, w∏asny budynek Oddzia∏u w Starym
Kurowie, a w 1996 do BS Drezdenko przy∏àczony zosta∏ BS w Strzelcach Krajeƒskich
i w ten sposób teren dzia∏ania powi´kszy∏ si´ o miast i gmin´ Strzelce Krajeƒskie.
oraz gmin´ Zwierzyn, gdzie strzelecki Bank posiada∏ swój Oddzia∏. Rok póêniej do-
sz∏o do przej´cia BS w Krzy˝u Wlkp., chocia˝ program ∏àczeniowy by∏ realizowany
jeszcze w latach 1998-2001. Przejmowane banki by∏y w trudnej sytuacji finansowej
– wykazywa∏y straty  w dzia∏alnoÊci.

W latach 1999-2000 wybudowano od podstaw budynek nowej Filii Banku
w Zwierzynie, zakupiono lokal i utworzono Fili´ Banku  w centrum Drezdenka
(2001r.), zainstalowano pierwsze dwa bankomaty w Drezdenku i Krzy˝u Wlkp. oraz
przyj´to nowy statut, który okreÊli∏ aktualnà nazw´ – Lubusko-Wielkopolski Bank
Spó∏dzielczy z siedzibà w Drezdenku.

W roku 2004 zosta∏ utworzony punkt kasowy w Górkach Noteckich, a w 2005 –
kolejny punkt kasowy w Drezdenku, przy Urz´dzie Skarbowym. W 2006 roku uru-
chomiono nast´pne trzy bankomaty – w Strzelcach Krajeƒskich, Zwierzynie i Sta-
rym Kurowie. Rok 2007 to równie˝ najwi´kszy sukces Banku, który w konkursie na
najbardziej efektywnie dzia∏ajàcy BS w Polsce – spoÊród 100 najlepszych BS-ów osià-
gnà∏ 4 pozycj´, uzyskujàc w najwa˝niejszych wskaênikach efektywnoÊci bankowej
ROA i ROE – 2 i 1 miejsce. Równie˝ w 2007 r. Bank otrzyma∏ certyfikat ,,Najlepsze
w Polsce” za pakiet us∏ug bankowoÊci elektronicznej oraz zajà∏ 4 miejsce w konkur-
sie Towarzystwa Ubezpieczeniowego Concordia Capital, a w roku 2008 zosta∏ wy-
ró˝niony tytu∏em ,,Geparda Biznesu”.

Rok 2008 to uroczyste obchody 60-lecia istnienia Banku, które zaszczycili swojà
obecnoÊcià wojewoda lubuski oraz starostowie, burmistrzowie i wójtowie wspó∏-
pracujàcych samorzàdów. Ten rok równie˝ przyniós∏ rekordowe wyniki finansowe –
zysk Banku przekroczy∏ znacznie kwot´ 4 mln z∏, a wskaêniki efektywnoÊci – ROA –
zwrot z aktywów oraz ROE zwrot z kapita∏ów by∏y jednymi z najlepszych w grupie
banków spó∏dzielczych.

Efektem dobrych wyników by∏o zdobycie I-go miejsca w 2009 roku w konkursie
zorganizowanym przez Krajowy Zwiàzek Banków Spó∏dzielczych w konkursie na
Najlepszy Bank Spó∏dzielczy w Polsce w grupie banków o sumie bilansowej 100-200
mln z∏. 

Równie˝ w tym roku Bank zdoby∏ Z∏otego Geparda Biznesu za najlepsze wyniki
w grupie banków woj. lubuskiego.

Rok 2010 to zdobycie 2 miejsca w konkursie na Najlepszy Bank Spó∏dzielczy
w Polsce oraz zdobycie tytu∏u Najbardziej Efektywnego Banku spó∏dzielczego w Pol-
sce w konkursie organizowanym przez Gazet´ Bankowà. Ocen´ banków dokonywa-
∏a renomowana amerykaƒska firma audytowa Princewvoterhaus Coopers.

Osiàgane dobre wyniki, szybki rozwój Banku, gdzie wartoÊç funduszy osiàga
wartoÊç 5 mln euro kapita∏ów w∏asnych, to efekt dobrego zarzàdzania Bankiem
oraz pracy 68 dobrych, doÊwiadczonych pracowników, którzy  wi´kszoÊç gdy˝ 23
osoby pracujà ponad 25 lat, a 20 osób od 10-25 lat.

Najwi´kszà wartoÊcià Banku, od 62 lat wpisanego w pejza˝ lokalnego Êro-
dowiska, b´dà zawsze jego cz∏onkowie i klienci, gdy˝ to w∏aÊnie oni stano-
wià o dzisiejszej pozycji i sile Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spó∏dzielczego
z/s w Drezdenku.
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Poczàtki dzia∏alnoÊci Banku Spó∏dzielczego w Drezdenku si´gajà 
5 czerwca 1948 roku, kiedy to odby∏o si´ spotkanie, na którym powo∏ano
Komitet organizacyjny Banku Ludowego. Walne Zebranie, w którym
uczestniczy∏o 17 osób – przysz∏ych cz∏onków, odby∏o si´ 20 czerwca 1948
roku i przyj´∏o statut spó∏dzielni oraz nazw´ Bank Ludowy Spó∏dzielnia
z nieograniczonà odpowiedzialnoÊcià w Drezdenku. Teren dzia∏ania obej-
mowa∏ miasto Drezdenko oraz Gminy Trzebicz i Niegos∏aw. 

Centrala Banku w Drezdenku

Zarzàd Banku
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Centrala Banku:
Drezdenko, ul. Boles∏awa Chrobrego 7, tel./fax (95) 76 29 323
www.lwbsdrezdenko.pl; e-mail: sekretariat@lwbsdrezdenko.pl

Oddzia∏y Banku: Krzy˝ Wielkopolski, Strzelce Krajeƒskie,
Stare Kurowo, Zwierzyn, Mi´dzychód

Filia Banku: Drezdenko - Rynek

Punkty Kasowe: Drezdenko (Urzàd Skarbowy), Górki Noteckie

Podj´to decyzj´ o przystàpieniu do Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz wybrano Rad´
Banku w osobach: Edmund Stefaniak – prze-
wodniczàcy Rady, Wawrzyniec Baczyƒski – za-
st´pca przewodniczàcego, Edmund Przybysz –
sekretarz, Stefan Hoffman, Stanis∏aw Szwer-
bel, Franciszek Odrobny – cz∏onkowie Rady.

W sk∏ad pierwszego Zarzàdu wybrano:
Zygmunta Nowickiego jako prezesa oraz Jana
Grocholewskiego i Stanis∏awa Kasiniaka.

Pan Zygmunt Nowicki, w którego prywat-
nym mieszkaniu urz´dowa∏ Zarzàd, pe∏ni∏
funkcj´ Prezesa – kierowa∏ Bankiem przez
okres 10 lat do 1958 roku.

Poczàtkowo – w grudniu 1948 roku udo-
st´pniono Bankowi pokój w biurze Spó∏dzielni
,,Spo∏em” przy ulicy Niepodleg∏oÊci. Rok póê-
niej w paêdzierniku 1949 r., Bank otrzyma∏
nowà siedzib´ – sal´ operacyjnà oraz dwa po-
koje i skarbiec, stanowiàcych cz´Êç pomiesz-
czeƒ by∏ego niemieckiego Banku Komunalne-
go przy ulicy Nowogrodzkiej. Mia∏a to byç
tymczasowa siedziba a tymczasem s∏u˝y∏a
Bankowi do 1985 roku.

W latach pi´çdziesiàtych XX wieku, Bank
którego nazwa w 1950r. zosta∏a zmieniona na
Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà, zatrudnia 11 pra-
cowników.

W po∏owie 1956 roku Spó∏dzielnia przyj-
muje nazw´ Kasa Spó∏dzielcza w Drezdenku
i zostaje przyj´ta w poczet cz∏onków Zwiàzku
Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowej w
Warszawie. W tym czasie Kasa liczy 1339
cz∏onków, na 2066 gospodarstw istniejàcych
na terenie jej dzia∏ania. Teren dzia∏ania obej-
mowa∏ 33 wsi i miasto Drezdenko.

Od 1958 roku Zarzàdowi przewodniczy pan
Edmund Przybysz kierujàcy pracà Kasy do ro-
ku 1961.

Rok 1961 by∏ wa˝nym okresem w dzia∏al-
noÊci Spó∏dzielni. Zosta∏ przyj´ty nowy statut
okreÊlajàcy nazw´ Bank Spó∏dzielczy w Drez-
denku, która to nazwa funkcjonowa∏a przez
40 lat do 2001 roku.

W marcu funkcj´ Prezesa Zarzàdu, wów-
czas spo∏ecznie, objà∏ Pan Józef Gaczyƒski
i pe∏ni∏ jà do 1971 roku oraz od 1977 roku do
Êmierci w roku 1983. Stanowisko Kierownika
Banku, zmienione w 1975 roku na dyrektora,
powierzono na ponad 20 lat Panu Stanis∏awo-
wi Kasiniakowi.

Na poczàtku lat szeÊçdziesiàtych powsta∏
Bank Spó∏dzielczy w GoÊcimiu przejmujàc ob-
s∏ug´ gromad Trzebicz i GoÊcim, natomiast
Bank w Drezdenku obs∏ugiwa∏ miasto Drez-
denko, gromady Niegos∏aw i Drawiny oraz
oko∏o 950 gospodarstw po∏o˝onych w 20 so-
∏ectwach.

Poza Centralà w Drezdenku, Bank posiada∏
sta∏e punkty kasowe przy Gminnej Spó∏dzielni
,,SCh” w Drezdenku i Niegos∏awiu.

W 1975 roku BS Drezdenko, po przyj´ciu od
Banku Spó∏dzielczego w Strzelcach Krajeƒ-
skich Oddzia∏u Stare Kurowo, rozpoczà∏ obs∏u-
g´ terenu Gminy Stare Kurowo. Dwa lata póê-
niej, w 1977 roku, zosta∏ przej´ty cz´Êciowo
likwidowany Bank Spó∏dzielczy w GoÊcimiu.

Pod koniec lat siedemdziesiàtych Bank za-
trudnia 33 pracowników w tym 6 w Oddziale
Stare Kurowo oraz po jednym w istniejàcych
punktach kasowych przy GS ,,SCh” Drezdenko,
w GoÊcimiu i Trzebiczu.

Pracownicy Centrali Banku

Oddzia∏ w Starym Kurowie

Pracownicy Oddzia∏u w Starym Kurowie
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Wyniki finansowe Banku za 2010 r. przedstawiajà si´ 
nast´pujàco:

Lp. Wyszczgólnienie WartoÊç w tys. z∏ 

1. Suma bilansowa 120.279

2 Wynik finansowy brutto 1.575

3 Fundusze w∏asne 9.466

4. Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci 10,61%

5. Kredyty ogó∏em 93.718

6. Depozyty ogó∏em 105.106

Zatrudniamy 47 osób, z których po∏owa posiada wy˝sze wy-
kszta∏cenie.

Jednà z nadrz´dnych przes∏anek dzia∏ania Banku jest ˝yczli-
woÊç i partnerstwo w kontaktach personelu z klientami. Byli-
Êmy i jesteÊmy postrzegani jako solidny partner, z którym „in-
teresy” za∏atwia si´ sprawnie i w mi∏ej atmosferze.

Profesjonalizm pracowników wià˝e si´ nierozerwalnie ze
standardami obs∏ugi klienta. Zamierzamy wzmocniç us∏ugi na
rzecz doradztwa oraz zindywidualizowanej opieki nad klien-
tem. Zdobywamy nowych klientów i upewniamy w swoim
wyborze tych, którzy ju˝ wczeÊniej nam zaufali.

Od 2004 r. prowadzimy dzia∏alnoÊç dewizowà a w 2005 r.
wprowadziliÊmy do swojej oferty kolejny produkt, tj. karty
kredytowe, które pozwalajà zaspakajaç potrzeby klientów
w dogodnym dla nich momencie.

Zaanga˝owaliÊmy si´ równie˝ w proces pomocy przedsi´-
biorcom i rolnikom, podejmujàcym si´ realizacji projektów
wspó∏finansowanych ze Êrodków unijnych.

Oferujemy dziÊ najnowsze, europejskie modele

komputerowej obs∏ugi klienta:

•   Karty p∏atnicze i kredytowe

•  Home banking

•   Internet banking 

•   SMS banking

gwarantujàc pewnoÊç, bezpieczeƒstwo i przede wszystkim
wygod´. Wszystkie placówki SBL po∏àczone sà ze sobà syste-
mem ON-LINE. Centrala w Zakrzewie i Oddzia∏y zosta∏y wypo-
sa˝one w bankomaty.

SBL w Zakrzewie nie tylko promuje i unowoczeÊnia swojà
ofert´, ale tak˝e wspiera potrzebujàcych. Wiemy, ˝e prowa-
dzenie „biznesu” to nie tylko zysk, dlatego te˝ aktywnie
uczestniczymy w ˝yciu lokalnej spo∏ecznoÊci anga˝ujàc si´
w sfer´  nauki, kultury, sportu i bezpieczeƒstwa – g∏ównie po-
˝arowego. Z tego tytu∏u otrzymujemy liczne podzi´kowania,
których nie sposób wymieniç. W roku 2003 Prezes Zarzàdu
otrzyma∏ z ràk Prymasa Polski g∏ównà nagrod´ Caritasu, tj.
statuetk´  Âw. Faustyny, co by∏o dla nas bardzo du˝ym wyró˝-
nieniem. W roku 2010 Kapitu∏a Wielkopolska Konkursu Lodo-
∏amacze 2010 przyzna∏a nam bràzowy medal w kategorii
Otwarty Rynek Pracy.

• Bankiem kieruje Zarzàd w sk∏adzie:

- Wiktor Kaaz – Prezes Zarzàdu

- Jerzy Bieluszko – Wiceprezes Zarzàdu ds. Finansowych

- Teresa Konicer – Wiceprezes Zarzàdu ds. Handlowych.

• Nad ca∏okszta∏tem prac nadzór sprawuje Rada Nadzorcza 
w sk∏adzie: 

- Stanis∏aw Betaƒski – Przewodniczàcy Rady

- Andrzej ¸ugowski – Zast´pca Przewodniczàcego Rady

- Tadeusz Jutrzenka – Sekretarz Rady

oraz Cz∏onkowie: Irena Pietkun, Franciszek Stachyra, 
Zenon Barabasz, Dominik Suchy, Zenon Toczek, 
Zbigniew Stelmach.
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Siedziba i sala operacyjna Oddzia∏u w Pile

Oddzia∏ w Cz∏opie

Sala operacyjna Oddzia∏u w Wa∏czu
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Centrala Spó∏dzielczego Banku Ludowego mieÊci
si´ w Zakrzewie przy ul. Dworcowej 4. Bank ten
za∏o˝ony zosta∏ w 1915 r. przez Ks. B. Domaƒ-
skiego (ówczesnego zakrzewskiego proboszcza).
JesteÊmy wierni tej nazwie do dnia dzisiejszego.

Spó∏dzielnia nasza skupia 1346 cz∏onków. Wypracowany
zysk Zebranie Przedstawicieli przeznacza na kapita∏y Banku
i dywidend´ dla cz∏onków (10% za rok 2010).

JesteÊmy zrzeszeni z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski
S.A. w Poznaniu, tworzàc Spó∏dzielczà Grup´ Bankowà. Pro-
wadzimy dzia∏alnoÊç na terenie woj. wiel-
kopolskiego.

W dniu 1 grudnia 2000 r. SBL w Zakrzewie przy∏àczy∏ BS
w Cz∏opie a 12 lutego 2002 r. otworzyliÊmy Oddzia∏ w Z∏otowie,
który, mimo du˝ej konkurencji, rozwija si´ dynamicznie.

W grudniu 2004 r. uruchomiliÊmy punkt kasowy w Z∏otowie,
natomiast w dniu 14 kwietnia 2005 r. nastàpi∏o otwarcie kolej-
nego Oddzia∏u, którego siedziba mieÊci si´  w Wa∏czu.

W roku 2008 rozpocz´ta zosta∏a budowa nowej siedziby Od-
dzia∏u w Z∏otowie, której otwarcie planowane jest w I pó∏roczu
2011 r. 

Cz∏onkowie Rady Nadzorczej i Zarzàdu Banku dokonali
w dniu 27 kwietnia 2010 r. otwarcia nast´pnego Oddzia∏u,

którego siedziba mieÊci si´ w Pile.

Efekty pracy przyczyniajà si´ do
uzyskiwania wysokich wyników

finansowych i pozwoli∏y
nam  osiàgnàç  kapita∏y

w wysokoÊci 9.466 tys.
z∏ Dzia∏alnoÊç banko-

wà prowadzimy
w oparciu o w∏asne

Êrodki i depozyty
ludnoÊci.

Siedziba Banku
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Wizualizacja Oddzia∏u w Z∏otowie

CENTRALA BANKU:
ul. Dworcowa 4
77-424 Zakrzewo
tel. 67 266 70 92
www.sblzakrzewo.pl

email: bszakrzewo@hot.pl

ODDZIA¸Y BANKU:

ODDZIA¸ Z¸OTÓW
ul. Cechowa 14
77-400 Z∏otów

tel. 67 265 00 64

ODDZIA¸ CZ¸OPA
ul. KoÊciuszki 14
78-630 Cz∏opa

tel. 67 259 10 53

ODDZIA¸ WA¸CZ
ul. Wojska Polskiego 2-6

78-600 Wa∏cz
tel./ fax 67 258 04 75

ODDZIA¸ W PILE
AL. Piastów 18

64-920 Pi∏a
tel./fax 67 215 25 32
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kredytowe. Aktualnie liczba udzia∏owców Banku
przekracza 5000.

Bank w istotny sposób wp∏ywa na rozwój gospodar-
czy i kulturalny regionu, poprzez wspieranie lokal-
nych inicjatyw spo∏eczno-kulturalnych. Pod patro-
natem Banku dzia∏a 18 Szkolnych Kas Oszcz´dnoÊci,
którym Bank poÊwi´ca du˝o serca i uwagi. SKO to
„kuênia” naszych nast´pców w lokalnych ojczy-
znach, w spo∏eczeƒstwie obywatelskim.

To, ˝e klienci i cz∏onkowie Banku oraz ca∏y region,
mogà si´ wspólnie pr´˝nie rozwijaç, jest êród∏em
sukcesów i powodzenia Banku. 

Bank zosta∏ laureatem presti˝owej nagrody Konsu-
menckiego Konkursu JakoÊci Us∏ug „Najlepsze
w Polsce” – „The best in Poland” oraz otrzyma∏ re-
gionalnà nagrod´ za sukces rynkowy „Orze∏ Agro-
biznesu”, a tak˝e zosta∏ wyró˝niony w konkursie
Krajowi Liderzy Innowacji – Edycja 2009 na szcze-
blu ogólnopolskim.

Osiàgni´cia Banku Spó∏dzielczego w Chodzie˝y sà
dowodem na to, ˝e dobrze zorganizowany i zarzà-
dzany kapita∏ s∏u˝y rozwojowi inicjatyw lokalnej
spo∏ecznoÊci, a misja zapoczàtkowana w 1913 roku
przez jego za∏o˝ycieli: „lokalny kapita∏ na lokal-
nym rynku” – jest ciàgle aktualna.

www.bschodziez.pl

e-mail: bschodziez@bschodziez.pl
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Oddzia∏ w Chodzie˝y
ul. Sk∏adowa 1

64-800 Chodzie˝
tel./fax. 67 281 06 00

Filia w Chodzie˝y
ul. Rynek  19

64-800 Chodzie˝
tel./fax. 67 281 06 05

Punkt Kasowy w Chodzie˝y 
ul. Ofiar Gór Morzewskich 1

64-800 Chodzie˝
tel. 67 281-26-23

Oddzia∏ w Budzyniu
ul. Dworcowa 11
64-840 Budzyƒ

tel./fax. 67 284-33-00

Punkt Kasowy w Wyszynach
64-834 Wyszyny

tel./fax. 67 284-36-17

Oddzia∏ w  Kaczorach
ul. Nowe Osiedle 2

64-810 Kaczory
tel./fax. 67 284-22-91

Oddzia∏ w Margoninie
ul. 22 Stycznia 25
64-830 Margonin

tel./fax. 67 283-51-00

Oddzia∏ w Szamocinie
ul. Plac WolnoÊci 2
64-820 Szamocin

tel./fax. 67 283-31-00

Filia w UjÊciu
ul. Czarnkowska 32

64-650 UjÊcie
tel./fax. 67 215-25-02

Placówki Banku:

Oddzia∏ w Margoninie

Oddzia∏ w Budzyniu

Oddzia∏ w Budzyniu

Oddzia∏ w Margoninie
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Bank Spó∏dzielczy w Chodzie˝y dzia∏a na lokalnym
rynku ju˝ od 1913 roku. 

W tym czasie sta∏ si´ nowoczesnym, solidnym i dyna-
micznie rozwijajàcym si´ bankiem, który na trwa∏e zapi-
sa∏ si´ w historii Ziemi Chodzieskiej. 

Bank prowadzi dzia∏alnoÊç poprzez sieç placówek znaj-
dujàcych si´ we wszystkich gminach powiatu chodzie-
skiego – Chodzie˝, Budzyƒ, Margonin, Szamocin – oraz
w gminach  Kaczory i UjÊcie w powiecie pilskim. Dzi´ki
temu Bank jest blisko swoich klientów, zna ich potrzeby
i mo˝e im s∏u˝yç. Bank gwarantuje profesjonalnà obs∏u-
g´ – rolników, przedsi´biorców, jednostek samorzàdu te-
rytorialnego i osób prywatnych. 

Cz∏onkiem i klientem Banku mo˝e byç ka˝dy, kto ceni so-
bie, oprócz kompleksowej i korzystnej oferty us∏ug fi-
nansowych, równie˝ dobro lokalnej spo∏ecznoÊci, rozwój
regionu i pomyÊlnoÊç jego mieszkaƒców. 

Oferta Banku pozwala zaspokoiç zapotrzebowanie na
us∏ugi finansowe, zarówno w zakresie obs∏ugi rachun-
ków w walucie polskiej i dewizach, lokat, kredytów, roz-
liczeƒ, jak i us∏ug oferowanych za pomocà kana∏ów elek-
tronicznych – konta internetowe, karty p∏atnicze, karty

Centrala i Oddzia∏ w Chodzie˝y

Oddzia∏ w Chodzie˝y

Oddzia∏ w Kaczorach

Oddzia∏ w Szamocinie

Filia w Chodzie˝y
Filia w UjÊciu
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Poczàtki spó∏dzielczoÊci kredytowej w Koninie si´gajà koƒca XIX wieku.
W archiwum Banku Spó∏dzielczego w Koninie zachowa∏ si´ statut Towarzy-
stwa Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowego, zatwierdzony przez najwy˝sze w∏adze
ministerstwa finansów Imperium Rosyjskiego w Petersburgu z datà 18 wrze-
Ênia 1899 r. Podstawowym celem Towarzystwa, skupiajàcego obywateli miasta
Konina i okolic by∏o dostarczanie swoim cz∏onkom mo˝liwoÊci otrzymywania na
nieucià˝liwych warunkach po˝yczek przeznaczonych na potrzeby rozwoju dzia∏al-
noÊci gospodarczej. O sk∏adzie w∏adz Towarzystwa dowiadujemy si´ z protoko∏u
pokontrolnego sporzàdzonego 4 wrzeÊnia 1902 r., podpisanego przez cz∏onków
Zarzàdu Antoniego Nowierskiego i Micha∏a Opasa oraz cz∏onków Rady Nadzorczej:
Ganowicza, Drygasa Kobyliƒskiego.

W 1906 r. decyzjà Komitetu Gubernialnego dla Spraw Drobnego Kredytu w Kaliszu
z 18 lipca obszar dzia∏ania Banku zosta∏ rozszerzony na 67 okolicznych miejscowo-
Êci, wÊród których znalaz∏y si´: Bielawy, Brzeêno, G∏odno, Gos∏awice, Kawnice, Ma-
liniec, Nies∏usz, Paprotnia, S∏awsk, Stare Miasto, Ruda, W´glew i ˚ychlin. Bank ko-
niƒski od poczàtku istnienia uczestniczy∏ w ˝yciu miejscowego Êrodowiska, wspie-
rajàc ró˝ne organizacje. Dowodem tego jest chocia˝by pismo Koniƒskiej Ochotni-
czej Stra˝y Ogniowej z 18 marca 1909 r. z podzi´kowaniem za przekazany jej da-
tek pieni´˝ny. 

Po okresie pewnego o˝ywienia gospodarczego, jakie mia∏o miejsce przed wybu-
chem I wojny Êwiatowej, w czasie jej trwania bank koniƒski podzieli∏ los innych
towarzystw oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowych, z których wi´kszoÊç nie prowadzi∏a
˝adnej dzia∏alnoÊci.

Po odzyskaniu przez Polsk´ niepodleg∏oÊci w 1918 r. w∏adze Banku w Koninie bar-
dzo szybko przystàpi∏y  do wznowienia dzia∏alnoÊci placówki. Od 20 kwietnia
1922 r. bank koniƒski funkcjonowa∏ jako Bank Ludowy w Koninie - Spó∏dzielnia
z odpowiedzialnoÊcià nieograniczonà. W tym samym roku - 1922 - Bank koniƒski
uzyska∏ uprawnienia komisjonera dewizowego, dzi´ki czemu móg∏ skupowaç wa-
luty zagraniczne z obowiàzkiem odsprzedawania ich Polskiej Krajowej Kasie Po-
˝yczkowej. Zachowane protoko∏y walnych rocznych zgromadzeƒ cz∏onków Banku
Ludowego wykazujà, ˝e do roku 1930 spó∏dzielnia osiàga∏a zyski (1927 r. - 11

562,43 z∏, 1929 r. - 33 040,25 z∏, 1930 r. - 53 052,5 z∏). Jednak w 1931 r. powszech-
nie panujàcy kryzys gospodarczy dotknà∏ równie˝ Bank Ludowy w Koninie.

Mimo ogromnych trudnoÊci w okresie wielkiego za∏amania gospodarczego w la-
tach 1929-1933 i póêniej w∏adze i cz∏onkowie Banku nie dopuÊcili do jego likwida-
cji i zachowali historycznà ciàg∏oÊç jego dzia∏alnoÊci.

Pierwsze po II wojnie Êwiatowej wspólne posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarzàdu
Banku odby∏o si´ 7 grudnia 1945 roku. Wzi´li w nim udzia∏ cz∏onkowie Rady Nad-
zorczej: Edward Sikorski (przewodniczàcy), Antoni Pawlak (wiceprzewodniczàcy),
Kazimierz Skàpski, Mieczys∏aw Wdzi´czny, Henryk Szymczak i Walenty Bielawski
oraz cz∏onkowie Zarzàdu: W∏adys∏aw Stasiƒski (przewodniczàcy) i Kazimierz Wal-
kowski (zast´pca przewodniczàcego). Ustalono termin wznowienia dzia∏alnoÊci
Banku na 1 stycznia 1946 r. W marcu 1946 r. odby∏o si´ nadzwyczajne walne zgro-
madzenie cz∏onków Spó∏dzielni, na którym uchwalono statut i wybrano nowe w∏a-
dze. Spó∏dzielnia uzyska∏a wpis do rejestru sàdowego 29 listopada 1947 roku; za-
si´g jej dzia∏alnoÊci obejmowa∏ powiat koniƒski. 

Ostatnie zgromadzenie Banku Ludowego Spó∏dzielni z ograniczonà odpowiedzial-
noÊcià odby∏o si´ 29 czerwca 1950 r. Zatwierdzono na nim wzorcowy statut,
w myÊl którego nowa nazwa Spó∏dzielni brzmia∏a Gminna Kasa Spó∏dzielcza w Ko-
ninie z odpowiedzialnoÊcià udzia∏ami, a teren dzia∏alnoÊci obejmowa∏ miasto Ko-
nin oraz gminy Brzeêno, Gos∏awice i Stare Miasto. 

W 1956 roku Gminna Kasa Spó∏dzielcza w Koninie wraz z nast´pujàcà w Polsce
„odwil˝à“ uleg∏a przekszta∏ceniu w Kas´ Spó∏dzielczà. Otrzyma∏a jednoczeÊnie nie-
co wi´kszy zakres swobody w prowadzeniu dzia∏alnoÊci na wsi, odzyska∏a cz´Êcio-
wo samorzàdny charakter; co najwa˝niejsze nowy wzorcowy statut przywraca∏ in-
stytucj´ Rady i dawa∏ mo˝liwoÊç udzielania cz∏onkom po˝yczek ze Êrodków w∏a-
snych. 

Na walnym zgromadzeniu w dniu 27 marca 1960 r. uchwalono zmian´ nazwy na
„Bank Spó∏dzielczy“. W 1962 r. ze struktury Banku Spó∏dzielczego w Koninie wy-
odr´bni∏y si´ BS-y w Gos∏awicach i Starym MieÊcie. By∏ to trudny okres dla Banku,
który odnotowa∏ straty, jednak w po∏owie lat 60. sytuacja ustabilizowa∏a si´ i Bank
ponownie zaczà∏ wykazywaç zysk. Reforma najni˝szego szczebla administracji
w kraju spowodowa∏a w 1973 r. zmiany w terenie dzia∏ania Banku, który od tej
chwili obejmowa∏ gmin´ Krzymów i miasto Konin. 

Przekszta∏cenia, jakie mia∏y miejsce w sektorze bankowoÊci spó∏dzielczej w 1975 r.
- utworzenie centrali rewizyjnej, finansowej i organizacyjnej pod nazwà Bank Go-
spodarki ˚ywnoÊciowej i uchwalenie standardowego statutu dla spó∏dzielni -
znacznie rozszerzy∏y zakres uprawnieƒ, ale tak˝e obowiàzków Banku Spó∏dzielcze-
go w Koninie. Placówka, kierowana przez dyrektora i prezesa Zarzàdu Krzysztofa
Jóêwiaka (na stanowisku od 1974 r.), koordynowana przez Rad´ Nadzorczà pod
przewodnictwem Kazimierza Wiktorskiego, p∏aci∏a podatek dochodowy w wysoko-
Êci a˝ 65%. Nie wszystkie banki wytrzymywa∏y tak du˝e obcià˝enia finansowe.
W 1976 r. Bank koniƒski po∏àczy∏ si´ (jako jednostka przejmujàca) z Bankiem Spó∏-
dzielczym w Gos∏awicach.  B
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Centrala Banku:
ul. 3 Maja 68, 62-500 Konin

tel. 63-242 92 05
tel./fax 63-242 96 23

e-mail: bskonin@bskonin.pl

Prezes Zarzàdu - Krzysztof Jóêwiak

Siedziba Centrali Banku
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Historia bankowoÊci spó∏-
dzielczej w Zagórowie si´ga
poczàtku XX wieku, kiedy to
w 1901 roku powo∏ano do ˝y-
cia Zagórowskie Towarzystwo
Po˝yczkowo-Oszcz´dnoÊciowe,
jednà z pierwszych instytucji
finansowych w okolicy.

Towarzystwo utworzy∏a grupa
Êwiat∏ych przedstawicieli polskie-
go spo∏eczeƒstwa, a g∏ównym ini-
cjatorem jego powstania i pierw-
szym d∏ugoletnim prezesem Za-
rzàdu by∏ doktor Konstanty Lidma-
nowski, postaç niezwykla zas∏u˝ona dla Zagórowa. Zagórowskie
Towarzystwo dzia∏alnoÊç rozpocz´∏o 2 paêdziernika 1901 roku, pod
tà datà statut Towarzystwa zatwierdzony zosta∏ przez ministra fi-
nansów imperium rosyjskiego w Petersburgu. Towarzystwo od po-
czàtku prowadzi∏o efektywnà dzia∏alnoÊç gospodarczà, pomna˝ajàc
swoje aktywa, o czym Êwiadczy wybudowanie w 1903 r. ∏aêni lub -
w 2 lata póêniej - zakupienie nowej, murowanej rzeêni. Dowodzi
to, ˝e kondycja finansowo-ekonomiczna Zagórowskiego Towarzy-
stwa Po˝yczkowo-Oszcz´dnoÊciowego musia∏a byç w tym okresie
bardzo dobra.

Po zakoƒczeniu I wojny Êwiatowej i odzyskaniu niepodleg∏oÊci
nastàpi∏a reorganizacja zagórowskiego Towarzystwa. 7 kwietnia
1922 roku przyj´to nowy Statut, który m.in. okreÊla∏ nowà nazw´
spó∏dzielni: Bank Spó∏dzielczy z nieograniczonà odpowiedzialno-
Êcià udzia∏ami z siedzibà w Zagórowie, powiatu s∏upeckiego ziemi
kaliskiej. W tym okresie Bank z powodzeniem kontynuowa∏ dzia∏al-
noÊç na rzecz swoich cz∏onków w rozmiarze, który gwarantowa∏
bezpieczeƒstwo powierzonych Bankowi Êrodków depozytowych,
a jednoczeÊnie zaspokaja∏ zapotrzebowanie klientów na Êrodki kre-
dytowe, co zapewnia∏ odpowiednio wysoki poziom funduszy w∏a-
snych. OtwartoÊç Banku na pozyskiwanie klientów spoza terenu
w∏asnej gminy pozwoli∏a Bankowi staç si´ instytucjà o zasi´gu po-
nadlokalnym. Rozwój i stabilnoÊç w okresie mi´dzywojennym Bank
Spó∏dzielczy w Zagórowie zawdzi´cza w du˝ej mierze zarzàdzaniu
przez prezesa Konstantego Lidmanowskiego, kierujàcemu Bankiem
a˝ do Êmierci, na poczàtku lat 40-tych.

Reaktywowanie dzia∏alnoÊci Banku, przerwanej wojnà i okupa-
cjà, nastàpi∏o 31 marca 1946 roku. Pierwszym prezesem Zarzàdu
wybrany zosta∏ Marian Marczuk, w kolejnych latach funkcj´ t´ pe∏-
nili: W∏odzimierz Jerzykiewicz, Andrzej ¸uczak, Kazimierz Sznajder
(od 1952 do 1970 r.), Henryk Marcjan, Zenon P´czkowski, Oles∏aw

Wa∏owski( od 1983 do chwili obecnej). W okresie PRL-u zagórowski
Bank podlega∏ takim samym regu∏om, jak ca∏a spó∏dzielczoÊç ban-
kowa w Polsce. Pozbawiony samorzàdnoÊci i wielu uprawnieƒ,
przemianowany zosta∏ w 1950 roku na Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà,
w 1956 na Kas´ Spó∏dzielczà, aby 2 lata póêniej powróciç do daw-
nej  nazwy: Bank Spó∏dzielczy w Zagórowie, która obowiàzuje do
dnia dzisiejszego.

Prze∏om  lat 80-tych i 90-tych, stojàcy pod znakiem przemian po-
lityczno-gospodarczych i wprowadzenia wolnego rynku, mimo
kryzysu gospodarki w kraju, nale˝a∏ do najlepszych w historii Ban-
ku. W 2010 roku cz∏onkami Spó∏dzielni by∏y 1193 osoby, suma bi-
lansowa osiàgn´∏a blisko 28 mln z∏, a fundusze w∏asne wynosi∏y 
5 mln z∏. Zgromadzone kapita∏y i osiàgni´cie wymaganych przez
NBP progów kapita∏owych pozwalajà cz∏onkom Banku Spó∏dziel-
czego w Zagórowie  bez obaw patrzeç w przysz∏oÊç, dzia∏ajàc i s∏u-
˝àc miejscowej spo∏ecznoÊci, która go w tym celu - 110 lat temu -
do ˝ycia powo∏a∏a.

• Aktualnie w sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà:

- Zygmunt Jakubowski - Przewodniczàcy RN

- Micha∏ Ulatowski - Wiceprzewodniczàcy RN

- Jolanta Borowska - Sekretarz RN

- Piotr Bartecki, Halina Czerniak, Scholastyka LeÊniewicz, 
Marian ¸yskawiƒski i Roman Woêniak - Cz∏onkowie RN. 

• Pracami Banku kieruje Zarzàd w osobach:

- Oles∏aw Wa∏owski - Prezes Zarzàdu

- Teresa Nowak - Cz∏onek Zarzàdu.

- Katarzyna GoÊliƒska - Cz∏onek Zarzàdu.

Centrala Banku:
62-410 Zagórów
ul. Pyzderska 7

tel. (63) 276 10 03
fax (63) 274 37 34

e-mail: bszagorow@e-post.pl

Siedziba BS w Zagórowie

Punkt Kasowy w Zagórowie
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Dzisiaj Bank Spó∏dzielczy w Koninie posiada nowà siedzib´ centrali oraz szesna-
Êcie zmodernizowanych placówek bankowych. Umiej´tnie ∏àczy nowoczesnoÊç
z tradycjà. Wieloletnie doÊwiadczenie sprawia, ˝e potrafi odpowiednio dobieraç
produkty finansowe do potrzeb jednostkowych klientów. Bank, obs∏ugujàc zarów-
no podmioty instytucjonalne, jak i indywidualne osoby, mo˝e poszczyciç si´ du˝à
iloÊcià zadowolonych klientów.

Od wielu lat doskonale uk∏ada si´ wspó∏praca koniƒskiego Banku z jednostkami
samorzàdu terytorialnego na terenie jego dzia∏ania.

Wysokà skutecznoÊç dzia∏aƒ zapewnia system centralowy oparty na programie
NOVUM ¸om˝a, który pozwala na prowadzenie rozliczeƒ mi´dzy placówkà koniƒ-
skà i oddzia∏ami Banku w czasie rzeczywistym; sprawnie prowadzone sà rozlicze-
nia mi´dzybankowe z wykorzystaniem systemu Elixir. Oprócz bankowoÊci trady-
cyjnej Bank oferuje szerokà gam´ produktów i us∏ug elektronicznych.

Nowoczesne placówki, sieç 14 bankomatów, bankowoÊç internetowa to innowacje
wprowadzone w Banku w ciàgu ostatnich lat.

Wyrazem efektywnoÊci pracy koniƒskiego Banku jest jego wysoka pozycja w co-
rocznych niezale˝nych rankingach banków spó∏dzielczych m.in. otrzymane w la-
tach 2007 i 2009 statuetki "Gepard Biznesu" oraz wiele innych dowodów uznania
w formie statuetek, dyplomów, podzi´kowaƒ i listów gratulacyjnych. Wp∏yw na
dynamiczny rozwój Banku ma stabilny od lat sk∏ad Zarzàdu i Rady Nadzorczej.
Organy te w 2011 roku reprezentowane sà przez:

• Zarzàd Banku:
- Krzysztof Jóêwiak - Prezes Zarzàdu

- Zofia Chudziak - Wiceprezes Zarzàdu

- Zdzis∏aw Cichy - Wiceprezes Zarzàdu

- Karol Szefliƒski - Wiceprezes Zarzàdu

• Rada Nadzorcza:
- Henryk Janasek  - Przewodniczàcy Rady 

- Kazimierz Wiktorski - Zast´pca Przewodniczàcego Rady 

- W∏adys∏aw Kowalski  - Sekretarz Rady 

- Józef Malinowski  - Cz∏onek Rady 

- Stanis∏aw Janaszkiewicz  - Cz∏onek Rady 

- Ryszard Janowski - Cz∏onek Rady 

- Ryszard Kujawa  - Cz∏onek Rady 

- Danuta Krawczyk  - Cz∏onek Rady.
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Filia w Krzymowie, 
ul KoÊcielna 3, 62-513 Krzymów 

tel./fax 63-246 00 12
Oddzia∏ w Rychwale, 

ul. Kaliska 3a, 62-570 Rychwa∏, 
tel. 63-248 10 09, 

tel./fax 63-248 11 28
Oddzia∏ w Starym MieÊcie, 

ul. G∏ówna 18, 62-571 Stare Miasto, 
tel./fax 63-241 62 19
Oddzia∏ w Tuliszkowie, 

ul. M. Buczka 1, 62-740 Tuliszków, 
tel. 63-279 30 03, 

tel./fax 63-279 36 08
Oddzia∏ Turek, 

ul. Pi∏sudskiego 2, 62-700 Turek, 
tel. 63-278 55 11, 

tel./fax 63-278 52 96
Oddzia∏ w Turku Fila w Przykonie, 
ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, 

tel. 63-278 61 70
Oddzia∏ w Turku 

Filia we W∏adys∏awowie,
Rynek 30, 62-710 W∏adys∏awów, 

tel. 63-279 50 01
Punkt Kasowy w Turku, 

Urzàd Skarbowy, ul. Koniƒska 1, 
62-700 Turek, tel. 63-278 46 00

Oddzia∏ w Wilczynie, 
62-550 Wilczyn, 

tel./fax 63-268 30 06

Filia w Krzymowie Filia w Kramsku

Pracownicy, Cz∏onkowie Zarzàdu i Rady Nadzorczej Banku oraz przedstawiciele
samorzàdów lokalnych odznaczeni na uroczystoÊci 110-lecia Banku

GoÊcie obchodów jubileuszu BS w Koninie 
uhonorowani medalami okolicznoÊciowymi
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Rok 1989 by∏ rokiem prze∏omu w ustroju politycznym i gospodarczym, nowe Prawo ban-
kowe nada∏o du˝à samodzielnoÊç bankom spó∏dzielczym i uwolni∏o ich od obligatoryjnej
zale˝noÊci od BG˚.  W 1990 r. Bank Spó∏dzielczy w Koninie przyjà∏ zmiany statutowe za-
proponowane przez prezesa Krzysztofa Jóêwiaka, a w dniu 1 kwietnia 1990 roku uchwa-
lono po∏àczenie z BS w Kazimierzu Biskupim (jako bankiem przy∏àczanym). 

Konkurencja du˝ych banków komercyjnych zmusi∏a BS-y do powi´kszania funduszy w∏a-
snych, bo one w decydujàcym stopniu wp∏ywajà na rozmiary dzia∏alnoÊci handlowej.
W nast´pnych latach dokonano fuzji z Bankami Spó∏dzielczymi w Wilczynie (1992), Sta-
rym MieÊcie (1995) i Grodêcu (1996). Intensyfikacja procesów ∏àczeniowych nastàpi∏a
w 1999 roku, kiedy to przy∏àczono Banki Spó∏dzielcze w Rychwale, Golinie, Tuliszkowie
i Turku. Równie˝ w tym˝e roku nastàpi∏o otwarcie nowej siedziby Centrali Banku w Koni-
nie. WczeÊniej, bo w 1995 r. BS Konin zrzeszy∏ si´ z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski
SA w Poznaniu, który wraz z tworzàcymi go bankami spó∏dzielczymi w 2001 roku przyjà∏
wspólne logo i jednolità nazw´ handlowà: Spó∏dzielcza Grupa Bankowa i do dziÊ dzia∏a
jako akcjonariusz w jego strukturze. W 2000 roku Bank Spó∏dzielczy w Koninie uroczy-
Êcie obchodzi∏ jubileusz 100 - lecia dzia∏alnoÊci. W XXI wiek koniƒski Bank wszed∏ jako
du˝a i silna Spó∏dzielnia, prowadzàca dzia∏alnoÊç poprzez 16 placówek bankowych na te-
renie miasta Konin i trzynastu gmin powiatów koniƒskiego i turkowskiego. Fundusze
w∏asne Banku wynosi∏y ponad 8 mln z∏otych, co znacznie przekracza∏o wyznaczony
przez Komisj´ Nadzoru Bankowego najwy˝szy próg kapita∏owy (1 mln EURO). W kolej-
nych latach nadal si´ rozwija∏. Otwarto Oddzia∏ Banku w Cukrowni Gos∏awice i Punkt Ka-
sowy w Urz´dzie Skarbowym w Turku (2001), oddano do u˝ytku parking przy Oddziale
w Wilczynie (2003), wybudowano i otwarto nowy obiekt bankowy w Krzymowie (2004).
W 2007 roku koniƒski Bank przejà∏ cz´Êç agend od GBW S.A. w Poznaniu i zakupi∏ lokal
przy ul. Bankowej w Koninie, gdzie utworzony zosta∏ I Oddzia∏ BS w Koninie. W 2010 ro-
ku Bank Spó∏dzielczy w Koninie obchodzi∏ jubileusz 110 - lecia istnienia. Uroczyste ob-
chody po∏àczone zosta∏y z XIV Krajowym Âwi´tem Spó∏dzielczoÊci Bankowej i odby∏y si´
w dn. 15-16 lipca 2010 r. w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Swojà obecnoÊcià obcho-
dy uÊwietni∏o ponad 200 zaproszonych goÊci z ca∏ego kraju, m.in. prezes KZBS - Jerzy Ró-
˝yƒski, prezes GBW S.A. - Pawe∏ Paw∏owski, prezes MBR S.A. - Danuta Kowalczyk oraz wi-
ceprezes BPS S.A. - Piotr Pokropek. W trakcie uroczystoÊci odznaczeniami bran˝owymi
i spó∏dzielczymi wyró˝niono pracowników, cz∏onków Rady Nadzorczej Banku oraz przed-
stawicieli samorzàdów - strategicznych partnerów Banku Spó∏dzielczego w Koninie.

Liczàca dziÊ 116 osób za∏oga Banku sk∏ada si´ z oddanych firmie, doskonale znajàcych
klientów i dobrze wykwalifikowanych pracowników. Imponujàcy jest te˝ dorobek koniƒ-
skiego BS w odniesieniu do pomna˝ania majàtku trwa∏ego i wyposa˝enia stanowisk pra-
cy w nowoczesne narz´dzia obs∏ugi klienta.  

ZAPRASZAMY 
DO NASZYCH PLACÓWEK
Oddzia∏ Pierwszy w Koninie, 

ul. Bankowa 3, 62 -500 Konin, 
tel. 63-242 92 05, 

tel./fax 63-242 96 23
Oddzia∏ Konin - Zatorze, 

ul. Chopina 16a, 62-510 Konin, 
tel. 63-245 67 04, 

tel./fax 63-245 67 05
Oddzia∏ w Cukrowni Gos∏awice, 

Aleja Cukrownicza 15, 
tel. 63-242 79 87, 

tel./fax 63-242 79 86
Oddzia∏ w Golinie, 

ul. Stra˝acka 5, 62-590 Golina, 
tel. 63-241 80 60, 

tel./fax 63-241 86 08
Oddzia∏ w Grodêcu, 

ul. G∏ówna 22, 62-580 Grodziec, 
tel. 63-248 50 14, 

tel./fax 63-248 50 72
Oddzia∏ w Kazimierzu Biskupim, 

ul. Marii Konopnickiej 10, 
62-530 Kazimierz Biskupi, 

tel. 63-241 13 11
Filia w Kramsku, 

ul. Wojska Polskiego 62-511 Kramsk, 
tel. 63-247 00 21

Oddzia∏ w Koninie

Oddzia∏ w Turku

Oddzia∏ w Starym MieÊcie

Oddzia∏ Zatorze

Za∏oga Oddzia∏u Zatorze
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WA˚NIEJSZE DATY Z HISTORII
BANKU SPÓ¸DZIELCZEGO
W WITKOWIE 
1888 - rejestracja sàdowa 

Banku Ludowego 
1889 - zakup akcji Banku 

Spó∏ek Zarobkowych 
i Gospodarczych 
w Poznaniu 

1905 - przeprowadzka do pierwszej w∏asnej siedziby 
1913 - wybudowanie nowej siedziby przy Rynku 
1918 - podpisanie w bu-dynku Banku Ludowego aktu kapitulacyjnego (29 grudnia) 
1919 - powstanie w Powidzu Banku Ludowego - Spó∏dzielni z nieograniczonà 

odpowiedzialnoÊcià 
1924 - reforma Grabskiego -przeliczenie funduszy, udzia∏ów i wk∏adów 

(1 z∏ = 1800000 marek) 
1925-1930 - dynamiczny rozwój dzia∏alnoÊci 
1930-1939 - lata kryzysu gospodarczego 
1938 - 50-lecie dzia∏alnoÊci 
1939-1945 - okupacja niemiecka i przerwa w dzia∏alnoÊci 
1945 - reaktywowanie dzia∏alnoÊci Banku Ludowego  (1 lipca)
1946 - pierwsze powojenne Walne Zebranie 
1950 - przy∏àczenie Banku Ludowego w Powidzu i przemianowanie na Kas´ Spó∏dzielczà 
1952 - pozbawienie prawa gromadzenia wk∏adów oszcz´dnoÊciowych 
1957 - przywrócenie prawa gromadzenia wk∏adów oszcz´dnoÊciowych 
1958 - powrót do pierwotnej nazwy Bank Ludowy 
1962 - zorganizowanie szkolnych kas oszcz´dnoÊci 
1963 - rozszerzenice dzia∏alnoÊci punktu kasowego w Powidzu 
1973 - przyj´cie nazwy Bank Spó∏dzielczy 
1974 - podj´cie uchwa∏y o zakupie nicruchomoÊci w Powidzu 
1975 - dzia∏alnoÊç pod przewodnictwem BG˚, uchwalenie nowego prawa bankowego 
1986 - obchody 125-lecia bankowoÊci spó∏dzielczej w Polsce 
1988 - 100-lecie dzia∏alnoÊci Banku 
1989-1990 - zmiany organizacyjno-gospodarcze w Polsce 
1990 - wspó∏praca z BG˚ w warunkach gospodarki rynkowej 
1991 - komputeryzacja banku 
1995 - podpisanie umowy zrzeszenia z GBW SA 
1998 - 110-lecie dzia∏alnoÊci 
2000 - modernizacja sali operacyjnej i instalacja pierwszego bankomatu 
2001 - remont elewacji budynku banku 
2002 - przy∏àczenie Banków Spó∏dzielczych w Dàbiu i Przedczu 
2003 - wdro˝enie scentralizowanego systemu informatycznego 
2007 - oddanie do u˝ytku nowego budynku w Dàbiu oraz modernizacja oddzia∏u 

w Przedczu 
2008 - wystawa numizmatyczna - poczàtek obchodów 120-lecia dzia∏alnoÊci Banku 

Spó∏dzielczego w Witkowie (luty)
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Centrala Banku:
Tel: 61 477 99 60, Fax: 61 477 99 92
e-mail: bswitkowo@poczta.onet.pl

Oddzia∏ Dàbie
Tel: 63 272 41 23, Fax: 63 272 41 22

Oddzia∏ Przedecz
Tel: 63 272 41 16, Fax: 63 272 41 14

• Aktualny Zarzàd  Banku  Spó∏dzielczego  w  Witkowie:

- Adam Rydlewicz - Prezes Zarzàdu

- Zenobia Jaworska - Wiceprezes Zarzàdu

- Wies∏awa Kaêmierczak - Wiceprezes Zarzàdu

• Rada Nadzorcza Banku Spó∏dzielczego w Witkowie:

- Janusz Tomczak - Przewodniczàcy Rady

- Antoni Ka∏u˝ny - Z-ca Przewodniczàcego Rady

- Leszek Biƒkowski - Sekretarz Rady

- W∏adys∏aw Marciniak - Cz∏onek  Rady

- Ignacy Maroszek - Cz∏onek  Rady

- Pawe∏ Lisiak - Cz∏onek Rady

- Józef Po∏atyƒski - Cz∏onek Rady

- Wies∏aw Dalak - Cz∏onek Rady

- Andrzej Kuczyƒski - Cz∏onek  Rady

Sala operacyjna Centrali Banku

Siedziba BS w Witkowie

Oddzia∏ w Dàbiu

Oddzia∏ w Przedczu
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Bank Ludowy – spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià w Pobiedziskach zosta∏
zarejestrowany w Sàdzie Okr´gowym w Poznaniu pod datà 3 marca 1906 roku.
Powsta∏ z inicjatywy przedsi´biorczych mieszkaƒców Pobiedzisk i okolic, wÊród których
byli dr Tadeusz Jackowski – w∏aÊciciel Wronczyna, ks. Kazimierz Smorawski, Tomasz Ku-
Ênierkiewicz – rzemieÊlnik i Antoni Alkiewicz – lekarz.

W 1906 roku w gronie cz∏onków Banku figurowa∏o 41 rolników, 24 rzemieÊlników i 7
osób innych zawodów. Rozwój dzia∏alnoÊci kredytowej Banku od pierwszych lat istnienia
oparty by∏ na zasadzie samopomocy, a wi´c na funduszach w∏asnych i zgromadzonych
wk∏adach oszcz´dnoÊciowych.

W latach 1906 – 1918 dzia∏alnoÊç Banku Ludowego zamyka∏a si´ zyskiem, którego cz´Êç
przeznaczano na fundusz rezerwowy. 

Pierwsze lata paƒstwowoÊci polskiej up∏yn´∏y pod znakiem pot´gujàcej si´ inflacji, któ-
ra w 1924 roku doprowadzi∏a do dewaluacji marki polskiej. Suma bilansowa wynoszàca
prawie 78 milionów marek polskich po przeliczeniu wynosi∏a zaledwie 43 z∏ote i 26 groszy.

Wk∏ady oszcz´dnoÊciowe zacz´∏y nap∏ywaç ju˝ od 1924 roku, osiàgajàc najwy˝szà wy-
sokoÊç w 1930 roku, jednak rosnàce zapotrzebowanie na nowe kredyty zmusi∏o Bank do
zad∏u˝enia si´ w innych bankach. 

Druga wojna Êwiatowa przerwa∏a dzia∏alnoÊç Banku Ludowego w Pobiedziskach.

Oddzia∏ Murowana GoÊlina

Filia Biskupice
Filia Swarz´dz

POK Swarz´dzPOK Gruszczyn

Centrala Banku Pobiedziska
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Centrala Banku:
62-010 Pobiedziskach

ul. Tysiàclecia 15
tel. 61 8-153-701
fax 61 8-177-571

e-mail: 
biuro@pgbs.e-plus.com.pl

Placówki Banku:
Oddzia∏ Murowana GoÊlina

Filia Biskupice, Filia Swarz´dz
POK Gruszczyn, POK Swarz´dz

Pierwsze po wojnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odby∏o si´ 13
kwietnia 1946 r. Wprowadzone zmiany w statucie polegajàce m. in. na ogra-
niczeniu odpowiedzialnoÊci cz∏onków za zobowiàzania Banku zwi´kszy∏y
zainteresowanie spo∏eczeƒstwa tà placówkà. Doprowadzi∏o to do szybkiego
przyrostu liczby cz∏onków Banku.

Poczàtek lat pi´çdziesiàtych, to okres zaniku wk∏adów oszcz´dnoÊcio-
wych i stagnacji funduszy oraz przekszta∏cenia Banku w Gminnà Kas´ Spó∏-
dzielczà. Pozytywne zmiany nastàpi∏y w 1956 roku, po tym roku nastàpi∏o
znaczne o˝ywienie dzia∏alnoÊci Spó∏dzielni. Zwi´kszy∏y si´ szeregi cz∏on-
ków, znacznie wzros∏y fundusze, nastàpi∏ du˝y przyrost sumy wk∏adów
oszcz´dnoÊciowych i udzielonych kredytów. 

W 1969 roku Bank otwiera placówk´ w Biskupicach Wlkp.
Ten dynamiczny rozwój pobiedziskiego Banku, trwajàcy te˝ w latach sie-

demdziesiàtych i osiemdziesiàtych w g∏ównej mierze by∏ nast´pstwem
wzrastajàcych przychodów ludnoÊci, rozwijania obrotu bezgotówkowego
oraz sprawnej obs∏ugi obrotu oszcz´dnoÊciowego i du˝ego wk∏adu pracy
Banku w propagowaniu idei oszcz´dzania.

W 1989 roku Bank w warunkach dostosowania si´ do nowych regu∏ ryn-
ku finansowego, po wyjÊciu ze struktury BG˚ wspó∏uczestniczy w tworze-
niu Gospodarczego Banku Wielkopolski w Poznaniu, którego akcjonariuszem
jest do dziÊ i wspólnie ze 150 bankami spó∏dzielczymi tworzy obecnie Spó∏-
dzielczà Grup´ Bankowà.

Trudne warunki lokalowe sprawi∏y, ˝e w 1990 roku podj´to inicjatyw´
budowy nowego, w∏asnego budynku bankowego w Pobiedziskach przy ulicy
Tysiàclecia 15. Uroczyste oddanie budynku do u˝ytkowania nastàpi∏o w li-
stopadzie 1996 roku.

Wa˝nym wydarzeniem by∏o po∏àczenie si´, z dniem 1 stycznia 1999 roku,
z Bankiem Spó∏dzielczym w Murowanej GoÊlinie i przyj´cie w 2000 roku no-
wej nazwy: Pobiedzisko – GoÊliƒski Bank Spó∏dzielczy w Pobiedziskach.

Od tego momentu Bank notuje sta∏y wzrost sumy bilansowej portfela
kredytowego i kapita∏ów w∏asnych.

Od roku 1999 do 2007 Bank otwiera trzy kolejne placówki, dwie w Swa-
rz´dzu i jednà w Gruszczynie.

Obecnie Bank dzia∏a na terenie trzech gmin powiatu poznaƒskiego: Po-
biedziska, Murowana GoÊlina i Swarz´dz, prowadzàc dzia∏alnoÊç w szeÊciu
placówkach, oddajàc do dyspozycji Klientów pi´ç w∏asnych bankomatów
czynnych 24 h na dob´.

Na koniec 2010 roku Bank zrzesza∏ 956 udzia∏owców i zatrudnia∏ 49 pra-
cowników. Bank dysponuje wykwalifikowanà kadrà pracowników, która
gwarantuje szybkie i sprawne przeprowadzanie operacji bankowych.

Bank dà˝y do zapewnienia swoim klientom obs∏ugi na najwy˝szym po-
ziomie, oferujàc obs∏ug´ kont przez Internet, homebanking, bankofon. Ofer-
ta Banku skierowana jest przede wszystkim dla rolników, ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw oraz osób fizycznych. Bank posiada bogatà ofert´ produkto-
wà w zakresie kredytów, rachunków bie˝àcych i oszcz´dnoÊciowych, elek-
tronicznych rozliczeƒ pieni´˝nych oraz us∏ug za pomocà kart p∏atniczych. 

Bankiem kieruje Zarzàd w osobach: El˝bieta Szofiƒska – prezes Zarzàdu,
Ewa Przydró˝na – wiceprezes Zarzàdu, Aleksandra Go∏´biewska – cz∏onek
zarzàdu, Jan Grzegorowski – cz∏onek Zarzàdu, Andrzej Doro˝a∏a – cz∏onek
Zarzàdu.

W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà: Józef Micha∏owski – przewodniczàcy,
Ryszard Sakowicz – z-ca przewodniczàcego, Marian Lisiecki – sekretarz oraz
cz∏onkowie: Roman Bia∏achowski, Dionizy Gàsiorowski, Jerzy Kowalski,
Grzegorz Patalas, W∏odzimierz Paw∏owski, W∏adys∏aw Rajewicz.

Bli˝ej z ofertà banku mo˝na zapoznaç si´ w placówkach oraz 
na stronie internetowej: www.pgbs.pobiedziska.sgb.pl
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Bank Spó∏dzielczy we W∏oszakowicach powsta∏ 29 grudnia 1904 roku w po-
bliskim Bukówcu Górnym z inicjatywy dzia∏aczy miejscowego Kó∏ka Rolniczego.
Na zebraniu wiejskim utworzono spó∏k´ oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowà, obs∏ugujàcà g∏ównie
ch∏opów. Na cz∏onków z ustalonym udzia∏em w wysokoÊci 150 marek wpisa∏o si´ 98 miesz-
kaƒców, w tym 93 rolników.

W sk∏ad pierwszego Zarzàdu weszli: Marcin Poloch, Franciszek Kaczmarek, Boles∏aw
Grzesiecki. Prezesem Rady Nadzorczej zosta∏ Ksiàdz Roman Jaensz.

Siedzibà Banku Ludowego by∏ dom Franciszka Kaczmarka - cz∏onka Zarzàdu i kasjera.
Zasady dzia∏alnoÊci oparto na Statucie Banku Spó∏ek Kredytowych. Kredytobiorcami mogli
byç wy∏àcznie Polacy bioràcy kredyt na okreÊlony cel, zazwyczaj na rozwój gospodarstwa
lub warsztatu.

Koniec  I wojny Êwiatowej przyniós∏ reorganizacj´ Zarzàdu i Rady Nadzorczej. Zarzàd re-
prezentowali: Ks. Ryszard Platz – dyrektor, Franciszek Kaczmarek – kasjer, Leon Przezbórski
– II cz∏onek Zarzàdu. Rad´ stanowili mieszkaƒcy Bukówca Górnego oraz przemys∏owiec Jan
Nitsche z D∏u˝yny i Ks. Proboszcz Gluth z Krzycka Ma∏ego jako jej prezes.

Reforma walutowa W∏adys∏awa Grabskiego z roku 1924 (wprowadzenie z∏otego równe-
go 1,8 mln marek) spowodowa∏a powa˝ny spadek wk∏adów i masowe odchodzenie Klien-
tów, ale ju˝ w trzy lata póêniej sytuacja ta uleg∏a poprawie, by w 1930 roku ustabilizowaç
si´ na dobre na korzyÊç Spó∏dzielni. W Banku wprowadzono ca∏otygodniowy czas pracy.

Wyzwolenie w 1945 roku zmobilizowa∏o ˝yjàcych przedwojennych dzia∏aczy Banku Lu-
dowego do wznowienia jego dzia∏alnoÊci. Zebranie organizacyjne wy∏oni∏o nowy Zarzàd:
Rufina Ma∏eckiego, Jana Rydlichowskiego i Józefa Maçkowiaka. Reaktywowany Bank Ludo-
wy prowadzi∏ dzia∏alnoÊç w domu Rufina Ma∏eckiego – Prezesa Zarzàdu. Ze wzgl´du na
brak  deponentów , zaciàgni´to kredyt refinansowy w Banku Rolnym w Lesznie.

Dekret o reformie z 1950 roku, ku niezadowoleniu zrzeszonych cz∏onków, scala Bank Lu-
dowy w Bukówcu Górnym z Bankiem Ludowym w Brennie w Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà
z siedzibà we W∏oszakowicach w domu P. Wilczaka przy ul. Dworcowej.

Nowy podzia∏ administracyjny kraju w 1954 roku w∏àczy∏ Brenno do powiatu wschow-
skiego w województwie zielonogórskim. Efektem tego by∏o od∏àczenie terenu Brenna, gdzie
powsta∏ Punkt Kasowy w Wijewie, nale˝àcy do Gminnej Kasy Spó∏dzielczej we Wschowie.

W roku 1956 opracowano nowy wzorcowy Statut, wprowadzajàc nowà nazw´ ”Kasa
Spó∏dzielcza”, której zwi´kszono uprawnienia. W roku 1957 powsta∏ Centralny Zwiàzek Spó∏-
dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych, jako centrala organizacyjno-rewizyjna. Spó∏dzielnie
mog∏y znów udzielaç po˝yczek z w∏asnych Êrodków, gromadziç wk∏ady oszcz´dnoÊciowe na
w∏asny rachunek.  W dniu 31 sierpnia 1959 roku zmieniono nazw´ na Bank Spó∏dzielczy.

W dniu 1 lipca 1975 roku Bank Rolny i Centralny Zwiàzek Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo –
Po˝yczkowych ∏àczà si´ w Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej (BG˚). Z tym dniem koƒczy si´
kredytowanie rolników przez Bank Rolny w Lesznie, a Bank Spó∏dzielczy we W∏oszakowi-
cach zosta∏ podporzàdkowany  BG˚ w Lesznie.

Zmiany te przyczyni∏y si´ do wzrostu znaczenia  Banku Spó∏dzielczego w terenie, rozsze-
rzy∏y zakres wykonywanych us∏ug, z drugiej zaÊ strony sta∏y si´ powa˝nym hamulcem na
odcinku dzia∏alnoÊci samorzàdowej. Przynale˝noÊç do BG˚ by∏a obowiàzkowa. Dzia∏alnoÊç
samorzàdowa by∏a zepchni´ta na margines, a charakter spó∏dzielczy by∏ pozorowany.

Po zmianach w strukturze administracji kraju (28.05.1975 r.), likwidacji powiatów, nie-
których gmin i utworzeniu województwa leszczyƒskiego, zwi´kszy∏ si´ terytorialny zakres
dzia∏ania Banku poprzez przy∏àczenie terenu dzia∏ania by∏ego BS w Wijewie, gdzie utwo-
rzono Punkt Kasowy. Po∏àczenia obu banków dokonano na wspólnym zebraniu przedstawi-
cieli w dniu 17.05.1975 roku.

Dnia 20 wrzeÊnia 1975 roku Bank Spó∏dzielczy przenosi si´ do w∏asnego nowo wybudo-
wanego budynku przy ulicy Kurpiƒskiego 29a. Dyrektorem i Prezesem Zarzàdu by∏ wów-
czas Janusz J´chorek, a cz∏onkami Piotr G∏uszak i Stefan K´dziora.

Prze∏om, który nastàpi∏ w ˝yciu politycznym na poczàtku lat osiemdziesiàtych mia∏
istotny wp∏yw na losy banków spó∏dzielczych. Wprowadzone zmiany prawa bankowego
i spó∏dzielczego przywróci∏y pierwsze miejsce organom samorzàdowym banku. Lata 1982
i 1983 przywróci∏y niektórym rejonom kraju rang´ gminy. Tak by∏o z Wijewem, które jako
samodzielny Bank Spó∏dzielczy wznowi∏o prac´ z dniem 26. O4.1983 r.

Pe∏nà swobod´ decydowania o swoim losie banki spó∏dzielcze odzyska∏y w 1990 roku
(ustawa z dnia 20.01.1990 r. „O zmianach w organizacji i dzia∏alnoÊci spó∏dzielczoÊci”).
W koƒcu tego roku przy udziale naszego Banku jako akcjonariusza powsta∏ pierwszy w Pol-
sce niezale˝ny bank regionalny w Poznaniu pod nazwà Gospodarczy Bank Wielkopolski
Spó∏ka Akcyjna. W GBW jesteÊmy zrzeszeni od 1 lutego 1993 roku.

Poczàtki lat dziewi´çdziesiàtych by∏y okresem przystosowania si´ BS do funkcjonowania
w ramach gospodarki wolnorynkowej. Zachodzàce zmiany w sektorze bankowoÊci spó∏-
dzielczej sta∏y si´ czynnikiem dynamicznego rozwoju naszego Banku. Z dniem 1 lipca 2001
roku zainstalowaliÊmy bankomat, dajàcy dost´p do gotówki przez 24 godziny na dob´,
a z dniem 15 paêdziernika tego˝ roku otworzyliÊmy Punkt Kasowy w Krzycku Wielkim.

W 2007 roku Bank osiàgnà∏ fundusze w∏asne na poziomie 1.000.000,- EURO co pozwoli∏o
zachowaç samodzielnoÊci  Banku.

W 2009 roku nastàpi∏a zmiana na stanowisku Prezesa Zarzàdu w zwiàzku z przejÊciem
na zas∏u˝onà emerytur´, po 32 latach pracy w banku, wieloletniego Prezesa Pani Marii Apo-
linarskiej.

Sytuacja finansowa Banku jest ustabilizowana, o czym Êwiadczà dobre wyniki finanso-
we, sta∏y wzrost sumy bilansowej, obliga kredytowego, depozytów i funduszy w∏asnych.

Bank nasz jest ma∏ym bankiem, dzia∏ajàcym na terenie jednej Gminy, dlatego te˝ g∏ów-
nym naszym celem jest umocnienie si∏y kapita∏owej, zachowanie samodzielnoÊci i sta∏e
podnoszenie poziomu jakoÊci i standardu Êwiadczonych us∏ug.

Na przestrzeni swojej stuletniej dzia∏alnoÊci w∏oszakowicki Bank pracowa∏ i pracuje na
rzecz mieszkaƒców tutejszej Gminy, czynnie uczestniczymy w ró˝norakich przedsi´wzi´-
ciach, wspierajàc dotacjami miejscowe organizacje. Od wielu lat Bank ÊciÊle wspó∏pracuje
z m∏odzie˝à szkolnà, sprawujàc patronat nad Szkolnymi Kasami Oszcz´dnoÊciowymi, pro-
pagujàc wÊród uczniów nawyk oszcz´dzania.
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Centrala Banku:
64-140 W∏oszakowice
ul. Kurpiƒskiego 29 a 
tel. (65) 537 00 06
tel./fax 537 00 37

e-mail: bank@bswloszakowice.pl

Punkt Kasowy 
w Krzycku Wielkim

Rad´ Nadzorczà tworzà obecnie:
- Henryk Kiciƒski – Przewodniczàcy RN

- Kazimierz Kurpisz – Z-ca Przewodn. RN
- Henryk Ma∏ecki – Sekretarz RN

oraz Cz∏onkowie RN: Irena Przezbór, Marek
Dworczak, Andrzej Czajka, Zenon Bula.

Zarzàd Banku stanowià:
- Dorota Grygiel  –  Prezes Zarzàdu

- Maria Apolinarska  –  Cz∏onek Zarzàdu
- Gabriela Janiszewska  –  Cz∏onek Zarzàdu. Siedziba Banku Spó∏dzielczego we W∏oszakowicach

Pracownicy BS we W∏oszakowicach

Narada z pracownikami Dzia∏u Kredytów
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Rok 1868 przyjmuje si´ za dat´ powstania Kasy
Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek w Jarocinie. Jarociƒskà placówk´
za∏o˝y∏ dr Józef Niklewski - powstaniec styczniowy pe∏-
niàcy funkcj´ komisarza obwodowego na miasto Jarocin.
Pierwszy dokument - notatka zawarta w Dzienniku Poznaƒskim nr 67
z dnia 22 marca 1872r. podaje nazw´ jarociƒskiej Kasy: Prywatne Towa-
rzystwo Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek Wekslowych w Jarocinie, jej charakter
by∏ wyraênie ch∏opski. W skali Wielkiego Ksi´stwa Poznaƒskiego i Prus
Zachodnich zajmowa∏a ona bardzo wysokà lokat´.

Dyrektorem Kasy po doktorze Niklewskim zosta∏ Ludwik Klinkowski
(1904 - 1924) - zas∏u˝ony dzia∏acz spo∏eczny. Po odzyskaniu niepodleg∏o-
Êci w 1918 r. poprzez jarociƒskà kas´ p∏ynà∏ szeroki strumieƒ z∏ota i skre-
bra sk∏adany przez mieszkaƒców regionu na rzecz pierwszej po˝yczki
paƒstwowej. Nie zdo∏ano jednak opanowaç trudnej sytuacji gospodarczej
- post´pujàca inflacja w latach 1920 - 24 pog∏´bi∏a trudne warunki mate-
rialne spo∏eczeƒstwa, ograniczajàc dzia∏alnoÊç kredytowà Kasy. 

W 1925 r. wybrano nowego dyrektora - Ernesta Sablika. W 1928 r. Spó∏-
dzielnia przyjmuje nowà nazw´: Bank Ludowy. Ostatnie Walne Zgroma-
dzenie cz∏onków Banku przed wybuchem II wojny Êwiatowej odby∏o si´
31 sierpnia 1939 r. - we wrzeÊniu Bank ludowy w Jarocinie, decyzjà oku-
panta, uleg∏ likwidacji.

Prace nad reaktywowaniem Banku po wojnie rozpoczà∏ jego dyrektor
sprzed okupacji - Walenty Jerzyniak. Pierwsze posiedzenie rady Nadzor-
czej odby∏o si´ 31 sierpnia 1945 r. Podj´to uchwa∏´ o wznowieniu dzia∏al-
noÊci od 1 wrzeÊnia 1945 r. W 1946 r. Bank zarejestrowa∏ 371 cz∏onków.
W 1950 r. w miejsce Banku powo∏ano Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà. 

26 kwietnia 1959 r. zmieniona zosta∏a nazwa na Bank Spó∏dzielczy
w Jarocinie. Nast´pnie na walnych Zgromadzeniach w 1960 r. i 1962 r.
uchwalone zosta∏y nowe statuty Spó∏dzielni. W tym okresie Bank podjà∏
i zrealizowa∏ szereg przedsi´wzi´ç w celu podniesienia sprawnoÊci obs∏u-
gi swoich klientów i dalszego zacieÊniania wi´zi cz∏onkowskiej takich jak:
modernizacj´ lokalu bankowego, usprawnienie wprowadzone w dzia∏al-
noÊci kredytowej i rozliczeniowej oraz uruchomienie filii w gminie Kotlin.
Siedzibà filii by∏y pomieszczenia GS Kotlin. Na koniec 1968 roku Bank uzy-
ska∏ 7 lokat´ w województwie pod wzgl´dem uzyskanej sumy wk∏adów. 

1 lipca 1975 r. nastàpi∏y istotne zmiany w instytucjach bankowych.
W wyniku po∏àczenia by∏ego Banku Rolnego i cenralnego Zwiàzku Spó-
dzielni Oszcz´dnoÊciowo - Po˝yczkowych ∏àcznie z zrzeszonymi w nim
spó∏dzielniami powsta∏ Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej posiadajàcy cha-
rakter Banku paƒstwowo-spó∏dzielczego. Przed Bankiem Spó∏dzielczym
w Jarocinie stan´∏y nowe zadania. Rozszerzono dzia∏alnoÊç o pe∏nà obs∏u-
g´ finansowo - kredytowà ∏àcznie z kredytami Kó∏ek Rolniczych, zespo∏ów

i zrzeszeƒ rolników indywidualnych, sprzeda˝à paƒstwowych nierucho-
moÊci rolnych i dzia∏ek budowlanych. W zwiàzku z zaistania∏à sytuacjà
dnia 30 grudnia 1975 r. dokonano zmian na stanowisku dyrektora Banku
oraz w sk∏adzie Zarzàdu.

Lata 1976 - 1980 by∏y okresem doskonalenia funkcjonowania Banku. Je-
go dzia∏alnoÊç w tym okresie by∏a bardzo aktywna i przyczyni∏a si´ do
wzrostu produkcji rolnej, pog∏´bianiu kooperacji i specjalizacji gospo-
darstw ch∏opskich, popularyzacji oszcz´dzania, szczególnie wÊród dzieci
i m∏odzie˝y. Rok 1989 by∏ dla rolników korzystny ze wzgl´du na bardzo
wysokà stop´ inflacji i wzrastajàce ceny na produkty rolne. Sytuacja
w tym zakresie zmieni∏a si´ ju˝ w drugiej po∏owie 1989 r., a od 1990 r.
w sposób radykalny, niespotykany dotàd. Sytuacja powy˝sza spowodowa-
∏a wzrost zad∏u˝enia klientów w Banku.

W 1991 r. BS w Jarocinie zadeklarowa∏ przystàpienie do Gospodarczego
Banku Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu widzàc w tym szanse obrony in-
teresów spó∏dzielczoÊci oraz pomocy w organizowaniu normalnych zasad
Bankowych. Prze∏om w sytuacji bankowej nastàpi∏ w roku 1992 kiedy to
rozpocz´te zosta∏y zmiany w organach samorzàdowych Banku i to zarów-
no w Zarzàdzie jak i Radzie Nadzorczej. RównoczeÊnie nastàpi∏y zmiany
w funkcjonowaniu banku, m. in. dokonano komputeryzacji, zmieniono
organizacj´ pracy, w kolejnych latach zmniejszano iloÊç personelu i zre-
formowano system wynagrodzeƒ. Dzia∏ania te by∏y trudne, wymagajàce
przede wszystkim zrozumienia, wyrzeczeƒ i wytrwa∏oÊci.

Bank Spó∏dzielczy w Jarocinie na przestrzeni 143 lat swojej dzia∏alno-
Êci ulega∏ ró˝nym przeobra˝eniom i reorganizacjom. Obecnie poprzez sieç
10 palcówek bankowych, zatrudniajàc 71 pracowników, s∏u˝y ofertà
us∏ug finansowych na terenie 2 powiatów.  DziÊ Bank Spó∏dzielczy w Jaro-
cinie jest bankiem uniwersalnym, nowoczesnym, przyjaznym i bliskim
swoich klientów. 

• Zarzàd Banku stanowià:
- Jan Grzesiek - Prezes Zarzàdu BS 

- Teresa Kuszyƒska - Wiceprezes Zarzàdu 

- Violetta Pietrowska - Wiceprezes Zarzàdu 

- Danuta Âwidurska - Wiceprezes Zarzàdu.

• Rad´ Nadzorczà tworzà:
- Roman Molski - Przewodniczàcy RN

- Jacek Krawczyk - Z-ca Przewodniczàcego RN

- Krystyna LeÊnierowska - Sekretarz RN

- Roman Dworzyƒski, Marian Karliƒski, Zdzis∏aw Kubis, Ignacy Mazurek,
Janusz Mikler, Pawe∏ Pyzik, Czes∏aw Skibiƒski, Konrad Tomczak 
- Cz∏onkowie RN.

Centrala Banku:
Al. Niepodleg∏oÊci 5

63-200 Jarocin
e-mail: centrala@bsjarocin.pl

Tel./Fax 62 747 22 07

Placówki Banku:
Oddzia∏ w Jaraczewie
Oddzia∏ w Kotlinie

Oddzia∏ w Ko˝minie Wlkp
Filia w Koêminie Wlkp

Filia w Witaszycach
Filie w Jarocinie:

- os. Konstytucji 3-go Maja 12
- ul. Warciana 9

- ul. Maratoƒska 1
- ul. Wojska Polskiego 55

130

B
a

n
k

 S
p

ó
ł
d

z
ie

l
c

z
y

 w
 J

a
r

o
c

in
ie

•skladka 129-136  4/19/11  1:44 PM  Page 130



Historia dziejów Banku Spó∏dzielczego w Dobrzycy si´ga XIX wieku.
W dniu 10 kwietnia 1898 roku ówczesny proboszcz parafii Dobrzyca - Stani-
s∏aw Niziƒski, wraz z w∏aÊcicielem dóbr dobrzyckich - hrabià Józefem Czar-
neckim i gospodarzem z Klonowy - Andrzejem Morkowskim, utworzyli Bank
Ludowy w Dobrzycy. Prezesem Rady Nadzorczej zosta∏ hrabia Czarnecki. 

Najstarszym dokumentem stwierdzajàcym dzia∏alnoÊç Banku Ludowego jest Ksià˝-
ka Protoko∏ów Zarzàdu i Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Dobrzycy, która rozpo-
cz´∏a si´ równie˝ od 10.04.1898 roku. W roku 1899 bank przystàpi∏ do Zwiàzku spó∏ek
Zarobkowych. W razie potrzeby Zwiàzek udziela∏ bankowi kredytów na dogodnych
warunkach, bank zaÊ by∏ zobowiàzany do wnoszenia odpowiedniej sk∏adki na rzecz
Zwiàzku. G∏ówny kapita∏, jaki by∏ w posiadaniu banku w momencie za∏o˝enia to wk∏a-
dy jego cz∏onków.

Bank Ludowy od poczàtku za∏o˝enia bardzo dobrze prosperowa∏. Osiàga∏ coraz
wi´ksze zyski, co umo˝liwi∏o mu w dniu 17 paêdziernika 1907 roku podj´cie decyzji
o zakupie posiad∏oÊci za równowartoÊç 33 tysi´cy marek. Do tego czasu bank nie mia∏
w∏asnej siedziby, ale ciàgle zwi´ksza∏ liczb´ cz∏onków, których w 1910 roku by∏o ju˝
497. Bank zosta∏ ubezpieczony na wypadek kradzie˝y na kwot´ 100 000 marek.
W 1914 roku rozpocz´∏a si´ I wojna Êwiatowa. Nie przerwa∏o to dzia∏alnoÊci banku
jednak trudno by∏o przeprowadziç jakiekolwiek inwestycje, gdy˝ pieniàdz traci∏ swà
wartoÊç. Zakoƒczenie wojny w 1918 roku nie poprawi∏o sytuacji banku poniewa˝ go-
spodark´ dotkn´∏a inflacja. Aby uniknàç strat wstrzymano dzia∏alnoÊç kredytowà. Su-
my zdeponowane w latach 1921 -1924 uleg∏y ca∏kowitej dewaluacji. W dniu 1 maja
1924 roku Banku zawiesi∏ swà dzia∏alnoÊç z powodu braku kapita∏u obrotowego.
W 1936 roku sytuacja znacznie si´ poprawi∏a jednak II wojna Êwiatowa doprowadzi∏a
bank do upadku. Budynek Banku w Dobrzycy przerobiono na poczt´, a oszcz´dnoÊci
przepad∏y bezpowrotnie. 

Dzia∏alnoÊç banku wznowiono dopiero po wojnie. pierwsze po wojnie zebranie ra-
dy nadzorczej i zarzàdu odby∏o si´ 03.04.1945 roku. Od marca 1947 roku siedziba ban-
ku znajdowa∏a si´ w dawnym ratuszu w Dobrzycy. Bank dzia∏a∏ pod nazwà "Bank Lu-
dowy". Funkcj´ prezesa rady nadzorczej objà∏ W. Goliƒski a w 1949 roku R. Wilczyƒski.
w roku 1950 Bank Ludowy w Dobrzycy przekszta∏cono w Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà,
której kierownikiem zosta∏ Stanis∏aw Namys∏ i pe∏ni∏ tà funkcj´ do czerwca 1978 roku.
Po tej dacie dyrektorem banku zosta∏a Pani Kazimiera Maciejewska. Stanowisko to pia-
stowa∏a do marca 1994 roku.

W roku 1956 minister finansów wyda∏ rozporzàdzenie, które przywróci∏o bankom
brawo do przyjmowania wk∏adów na w∏asny rachunek. Kasa Spó∏dzielcza przyj´∏a
ostateczna nazw´ placówki 10 maja 1959 roku na walnym zgromadzeniu. Zosta∏a ona
zmieniona na Bank Spó∏dzielczy, pod która dzia∏a do dnia dzisiejszego.

7 wrzeÊnia 1975 roku odby∏o si´ zebranie przedstawicieli banku spó∏dzielczego, na
którym wprowadzono zmiany w statucie. w dniu 28.07.1975 roku na posiedzeniu rady
nadzorczej podj´to decyzj´ o zakupie dzia∏ki przy ul. Nowej 2 pod budow´ nowej sie-
dziby banku. W lutym 1984 roku dokonano wmurowania aktu erekcyjnego. Uroczyste
oddanie do u˝ytku nowego lokalu banku odby∏o si´ 08.09.1986 roku. Zbieg∏o si´ to
z obchodami 125-lecia bankowoÊci spó∏dzielczej w Polsce.

W latach 1987-1989 rewidenci dokonali pe∏nej lustracji banku i dzia∏alnoÊç ta zosta-
∏a oceniona pozytywnie. Bardzo korzystnym zjawiskiem by∏y dzia∏ania banku zmierza-
jàce do powi´kszania funduszy w∏asnych poprzez podwy˝szenie w 1989 roku jednost-
ki udzia∏u statutowego i wpisowego. Od 1994 roku po dziÊ dzieƒ funkcj´ prezesa za-
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rok za∏o˝enia 1898

Centrala Banku:
ul. Nowa 2

63-330 Dobrzyca
tel. 62 741 30 20 
fax: 62 741 30 52

e-mail:sekretariat@bsdobrzyca.pl

Placówki Banku:
Oddzia∏ w Odolanowie

tel. 062 733 13 41

Oddzia∏ w Rozdra˝ewie
tel. 062 722 13 26

Punkt Kasowy w SoÊniach
tel. 062 739 10 27

rzàdu banku pe∏ni Gra˝yna Palczewska. Wa˝nà decyzjà dla dzia∏alnoÊci ban-
ku by∏o podpisanie w dniu 29.06.1995 r. umowy o zrzeszeniu si´ z Gospodar-
czym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu. 

Bank Spó∏dzielczy w Dobrzycy starajàc si´ poszerzaç swojà dzia∏alnoÊç
przejà∏ w roku 1996 Bank Spó∏dzielczy w Rozdra˝ewie, a w 1999 roku Bank
Spó∏dzielczy w Odolanowie. Aktualnie dzia∏alnoÊç banku obejmuje powiaty:
pleszewski, krotoszyƒski, ostrowski oraz jarociƒski.

• Obecny sk∏ad Zarzàdu Banku:

- Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Palczewska 

- Wiceprezes Zarzàdu: Miros∏awa Rosiak 

- Wiceprezes Zarzàdu: Ma∏gorzata Fràszczak.

• Obecny sk∏ad Rady Nadzorczej:

- Przewodniczàcy Rady: Tadeusz Fabisiak

- Z-ca Przewodniczàcego Rady: Zdzis∏aw Gertig

- Sekretarz Rady: Henryk W∏odarczyk

- Cz∏onkowie: Stefan Jasik, Wojciech Pawlak, Marian Dolata, 
Zygmunt Maciejewski, Ryszard Koperniak, Mieczys∏aw Dolata, 
Stanis∏aw GrzeÊkowiak, Micha∏ Sztuder, Tadeusz G∏uch.

Siedziba i sala operacfyjna Banku Spó∏dzielczego w Dobrzycy

Sala operacyjna Oddzia∏u w Rozdra˝ewie
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Spó∏dzielnia zosta∏a za∏o˝ona 19 listopada
1863 r. pod nazwà „Towarzystwo Zaliczkowe z od-
powiedzialnoÊcià ograniczonà”. Jej za∏o˝ycielami
byli tutejsi kupcy i rzemieÊlnicy narodowoÊci pol-
skiej i niemieckiej. W nast´pnych latach przeciw-
stawiajàc si´ niemieckiemu naporowi, zacz´to wy-
bieraç do w∏adz Towarzystwa wy∏àcznie Polaków.
Niemcy zareagowali na to powo∏aniem konkuren-
cyjnej „Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowej”.

W odpowiedzi – z inicjatywy ludnoÊci polskiej
– powo∏ano drugà spó∏dzielni´ w Jutrosinie pod
nazwà „Bank Ludowy z odpowiedzialnoÊcià nie-
ograniczonà”. By∏a to placówka o lokalnym zna-
czeniu i niewielkiej liczbie cz∏onków. W 1920r. To-
warzystwo zosta∏o przemianowane na „Bank Po˝yczkowy”, który po siedmiu latach
znów zmieni∏ nazw´ na „Spó∏dzielczy Bank Po˝yczkowy”.

W czasie II wojny Êwiatowej Bank Po˝yczkowy, jak równie˝ dzia∏ajàcy od 1907r.
Bank Ludowy przerwa∏y dzia∏alnoÊç. Restytucja nastàpi∏a 16 maja 1945r. 

W dniu 17 stycznia 1948 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podj´∏o uchwa∏´
o po∏àczeniu Banku Ludowego z Spó∏dzielczym Bankiem Po˝yczkowym.

W 1950 r. w miejsce Banku powo∏ano Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà, ograniczajàc
znacznie zakres dzia∏alnoÊci. Funkcj´ centrali organizacyjnej, rewizyjnej i finanso-
wej przejà∏ Bank Rolny, a w latach 1953 – 1958 Narodowy Bank Polski.

17 czerwca 1956 r. Walne Zgromadzenie cz∏onków GKS uchwali∏o nowy Statut
Banku, przywracajàc tradycyjne organy samorzàdu i przyjmujàc nazw´ „Kasa Spó∏-
dzielcza w Jutrosinie”. W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych w 1959 r. pla-
cówk´ przemianowano na „Bank Spó∏dzielczy – Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊciowo – Po-
˝yczkowa w Jutrosinie”, a w 1975 r. na „Bank Spó∏dzielczy”. Funkcj´ centrali organi-
zacyjnej, finansowej i rewizyjnej pe∏ni∏ Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej. W ramach
zrzeszenia z BG˚ Bank funkcjonowa∏ do 1995 r. Lata 1980 – 1990 przynios∏y du˝à
samodzielnoÊç bankowi, co spowodowa∏o jego dalszy, dynamiczny rozwój.

Uchwa∏a z 1994 r. zobligowa∏a banki do zrzeszenia si´ w odpowiednich bankach
regionalnych. Decyzjà swoich cz∏onków Bank Spó∏dzielczy w Jutrosinie w dniu 29
czerwca 1995 r. podpisa∏ umow´ zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopol-
skim S.A. w Poznaniu i pozostaje w tej strukturze do dziÊ.
• Obecnie pracà Banku kieruje Zarzàd w sk∏adzie:
- Maria Âwiàtnicka – Prezes Zarzàdu
- Gra˝yna Stelmach – Zast´pca Prezesa
- Agnieszka Langner – Cz∏onek Zarzàdu
- Ma∏gorzata Medyƒska – Cz∏onek Zarzàdu/G∏ówny Ksi´gowy Banku.

Rada Nadzorcza naszego Banku zosta∏a wybrana przez Zebranie przedstawicieli 
w dniu 18 czerwca 2009 r., w sk∏adzie 7 – osobowym.

• Prezydium Rady:
- Przewodniczàcy – Józef Domaniecki – Domaradzice
- Zast´pca – Feliks Lorenc – Golejewo
- Sekretarz – Tadeusz Pepliƒski – Jutrosin
• Cz∏onkowie Rady Nadzorczej:
- Stanis∏aw Leciejewski – Góreczki Wielkie, Stefan Mielcarek – Âlàskowo, 

Jan Ostrowski – Pakos∏aw, Jerzy Pawlak – Sielec Nowy.

• Aktualnie Bank zatrudnia 24 pracowników:
- Maria Âwiàtnicka, Gra˝yna Stelmach, El˝bieta Mikulska, Urszula Szczurna, Anna

Piszczan, Danuta Lis, Cecylia Jaró˝ek, Emilia Jarzyna, Helena Bender, Anna Sta-
chowska, Krystyna Standera, Krystyna Kapa∏a, Monika Pawlak, Ma∏gorzata Me-
dyƒska, Bo˝ena Stankowiak, Agnieszka Langner, Urszula ¸´cka, Agnieszka Kle-
jewska, Daria Ma∏ecka, El˝bieta Tatarek, Jowita Maciejowska, Tomasz Mosiek,
Monika Miko∏ajewska, Bogumi∏a GrzeÊkowiak.
Na przestrzeni swojej 140 letniej dzia∏alnoÊci Bank na sta∏e wpisa∏ si´ w krajo-

braz lokalnego Êrodowiska czynnie uczestniczàc w ˝yciu spo∏eczno – gospodarczym
i kulturalnym.

Sytuacja naszego Banku jest dobra i ustabilizowana i nie ma zagro˝eƒ dla jego sa-
modzielnej dzia∏alnoÊci  – o czym Êwiadczà dobre wyniki finansowe, systematyczne
zwi´kszanie sumy bilansowej, depozytów, obliga kredytowego i funduszy w∏asnych.

Oddzia∏ w Pakos∏awiu
Bank Spó∏dzielczy w Pakos∏awiu powsta∏ 24 paêdziernika 1901 r. w pobliskim Go-

lejewie, jako spó∏ka z nieograniczonà odpowiedzialnoÊcià. Inicjatorem – za∏o˝ycie-
lem by∏ ks. Zdzis∏aw Zakrzewski, proboszcz z Golejewka. W sk∏ad pierwszego Zarzà-
du wchodzili te˝ Micha∏ Ha∏as i Ignacy Wawrzyniak.

W 1901 r. Bank skupia∏ 48 cz∏onków, w 1915 r. ju˝ 700. Jego organem prasowym
by∏o pismo „Wielkopolanin”. Wielki kryzys mi´dzywojenny Bank przetrwa∏ bez strat
pod kierownictwem ks. Z. Zakrzewskiego, nast´pnie Tadeusza Sikorskiego.

Po okresie okupacji Bank odrodzi∏ si´ w 1950 r. jako Gminna Kasa Spó∏dzielcza,
której siedzib´ przeniesiono do Pakos∏awia. W sk∏ad pierwszego Zarzàdu GKS we-
szli: Feliks Kusz, Jan Matysiak i Józef Rabiega. W 1956 r. Bank przyjà∏ nazw´ „Kasa
Spó∏dzielcza”, a z poczàtkiem lat 70-tych „Bank Spó∏dzielczy”.

W szeÊcioletnim okresie 1976 – 1982 z powodu likwidacji gminy Pakos∏aw tutej-
szy Bank podlega∏ Miejskiej Górce. W 1983 r. reaktywowano gmin´ Pakos∏aw, a wraz
z nià – Bank Spó∏dzielczy. W celu zapewnienia lepszej stabilnoÊci Spó∏dzielni Walne
Zebrania Banków w Pakos∏awiu i Jutrosinie podj´∏y uchwa∏y o po∏àczeniu obu placó-
wek, w wyniku czego BS w Pakos∏awiu od 1997 r. sta∏ si´ Oddzia∏em Banku Spó∏-
dzielczego w Jutrosinie, którym kieruje Danuta Lis.

Punkt Kasowy Szkaradowo
17 maja 2006 r. Bank Spó∏dzielczy w Jutrosinie poszerzy∏ swojà dzia∏alnoÊç

otwierajàc Punkt Kasowy w Szkaradowie. Kolejnym krokiem ukierunkowanym na
zaspokojenie potrzeb miejscowych klientów by∏o uruchomienie w czerwcu 2010 r.
bankomatu.
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Centrala Banku:
63-930 Jutrosin, ul. Rynek 18

tel. 65 547 15 74, tel./fax 65 547 14 13
e-mail: bank@bsjutrosin.pl 

Oddzia∏ Banku:
Pakos∏aw, ul. Kolejowa 4, tel. 65 547 87 19

Punkt Kasowy:
Szkaradowo 114, tel. 695 899 164

Punkt Kasowy w Szkaradowie
Oddzia∏ Banku w Pakos∏awiu

Siedziba Banku Spó∏dzielczego w Jutrosinie
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Spó∏dzielczy Bank Ludowy w Skalmie-
rzycach w ubieg∏ym roku tj. 2010 ob-
chodzi∏ swoje 100 – lecie dzia∏alnoÊci. 
Zebranie za∏o˝ycielskie Banku odby∏o
si´ w niedziel´ 31 lipca 1910 roku
w sali wybudowanego rok wczeÊniej
Domu Katolickiego w Skalmierzycach.
Na zebranie przyby∏o trzydziestu
cz∏onków za∏o˝ycieli, którzy przyj´li
i podpisali wzorcowy statut, przywie-
ziony przez wicepatrona ks. Stanis∏a-
wa Adamskiego. Wybrano pierwszà
Rad´ Nadzorczà. Na swym pierwszym
posiedzeniu dnia 1 sierpnia 1910 roku
Rada powo∏a∏a Zarzàd Banku.
Niemiecki sàd rejestrowy w Ostrowie
wpisa∏ Bank Ludowy w Skalmierzycach
do rejestru w dniu 10 sierpnia 1910 ro-
ku. Przyj´ty statut okreÊla∏ Bank jako
spó∏dzielni´ z nieograniczonà odpowiedzialnoÊcià. Oznacza∏o to, ˝e za zobowià-
zania Banku jego cz∏onkowie odpowiadajà ca∏ym swoim majàtkiem. Wymaga∏o
to odpowiedzialnego dzia∏ania organów Banku i dobrze zorganizowanej kontroli,
którà nad Zarzàdem Banku sprawowa∏a Rada Nadzorcza. Statut stanowi∏, ˝e
przedmiotem dzia∏ania przedsi´biorstwa „jest udzielanie cz∏onkom osobistego
kredytu. Po˝yczek udzielano tylko na weksle i wy∏àcznie wspólnikom”. 
Od samego poczàtku w Banku Ludowym przestrzegano podstawowej zasady
spó∏dzielczej, ˝e jest to zwiàzek osób a nie kapita∏u. Logicznà konsekwencjà tej
zasady jest postanowienie, w myÊl którego na walnych zgromadzeniach ka˝dy
cz∏onek posiada jeden g∏os, a lista cz∏onków jest zawsze otwarta dla osób nowo
wst´pujàcych.  
Godne podkreÊlenia jest równie˝ wielkie przywiàzanie skalmierzyckich spó∏-
dzielców bankowców do wartoÊci patriotycznych i narodowych. To przywiàza-
nie pozwoli∏o im zapisaç pi´knà kart´ w historii Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 roku, kiedy siedziba Banku Ludowego sta∏a si´ jednym z oÊrodków
organizacji dzia∏aƒ powstaƒczych (to przywiàzanie kosztowa∏o te˝ wielu z nich
ofiar´ ˝ycia w czasach okupacji hitlerowskiej). 
Rozwój Banku pozwoli∏ równie˝ na przy∏àczenie sàsiednich Banków, które
w momencie zak∏adania by∏y dla niego wzorem tj. Banku w O∏oboku i Drosze-
wie. Systematycznie powi´kszano teren dzia∏ania Banku. Bardzo wa˝nym mo-
mentem w historii Banku by∏o otwarcie w 1965 roku nowo wybudowanej sie-
dziby przy ulicy Bankowej nr 1, która s∏u˝y skalmierzyckim bankowcom i klien-
tom do dziÊ. W 1975 roku oddano do u˝ytku nowà Fili´ Banku w Rososzycy.
W okresie swojej dzia∏alnoÊci Bank przechodzi∏ ró˝ne koleje losu, tak jak bogata
jest historia naszego narodu. Bank zmienia∏ swojà struktur´ organizacyjnà i na-
zw´, jednak˝e przez ca∏y czas istnienia by∏ obecny w ˝yciu gospodarczym i spo-
∏ecznym swojego terenu. 

Przez ca∏y okres swojej dzia∏alnoÊci Spó∏dzielczy Bank Ludowy
w Skalmierzycach cieszy si´ zaufaniem spo∏ecznym. Zawsze s∏u˝y
pomocà i jest êród∏em wsparcia finansowego dla swych cz∏onków
i klientów Banku. Wspomaga∏ i wspomaga finansowo ró˝ne inicja-

tywy i dzia∏alnoÊç wielu organizacji spo∏ecznych.
W latach 1993-1998 pokonujàc kryzys ekonomiczno-finansowy rozpoczà∏ odbu-
dow´ zaufania publicznego i swoich kapita∏ów, a przede wszystkim swojej po-
zycji jako instytucji gospodarczo finansowej. Dzi´ki rzetelnej pracy Spó∏dziel-
ców rozszerzono struktur´ organizacyjnà  tworzàc kolejne placówki. 
Spó∏dzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach posiada trzy Oddzia∏y oraz trzy Punk-
ty Kasowe. Prowadzi swojà dzia∏alnoÊç na terenie: Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce, Gminy Sieroszewice, Miasta Kalisz oraz Miasta Ostrów Wielkopolski. 
Wychodzàc naprzeciw potrzebom konsumenta kredytuje osoby fizyczne, dzia-
∏alnoÊç rolniczà, budownictwo mieszkaniowe, inicjatywy samorzàdowe, wspie-
ra us∏ugi i handel. W swojej ofercie posiada takie produkty jak: niskooprocento-
wane linie kredytowe, atrakcyjnie oprocentowane depozyty i rachunki oszcz´d-
noÊciowe, karty p∏atnicze, us∏ugi internetowe itp. Ponadto uruchomiono proce-
dury pozyskiwania Êrodków finansowych w ramach programów unijnych i tym
zakresie organizuje szkolenia.
Spó∏dzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach  na terenie swojego dzia∏ania jest
organizatorem szkoleƒ dla  rolników. Wspó∏pracuje z instytucjami paƒstwowy-
mi, szko∏ami, wy˝szymi uczelniami w zakresie sta˝y absolwenckich, praktyk
szkolnych i zawodowych. Wspó∏pracuje aktywnie z samorzàdami terenowymi
i uczestniczy w rozwoju gospodarczym Êrodowiska lokalnego.
Bank sta∏ si´ bankiem konkurencyjnym na rynku lokalnym. Realizuje zadania
okreÊlone w strategii Banku. Rozwija dzia∏alnoÊç handlowà, osiàga zadawalajà-
ce wyniki finansowe, umacnia p∏ynnoÊç finansowà i wspó∏czynnik wyp∏acalno-
Êci oraz gromadzi kapita∏y. Jest bankiem uniwersalnym, z którego korzystajà
klienci detaliczni, rolnicy oraz ma∏e i Êrednie firmy.
• Sk∏ad Zarzàdu Banku stanowià: 
- Teresa Artmaƒska – Prezes Zarzàdu, Magdalena Woêniak – Wiceprezes Zarzàdu,

Rafa∏ Gàsiorek – Cz∏onek Zarzàdu ds. finansowych. B
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Centrala Banku:
Skalmierzyce ul. Bankowa 1

tel. 62 762-12-66 
fax 62 762-28-45

e-mail: sbl.skalmierzyce@post.pl
www.sbl.skalmierzyce.pl 

Oddzia∏ Rososzyca
ul. Ostrowska 11

tel. 62 739-60-87

Oddzia∏ Kalisz
Al. WolnoÊci 15/1a 
tel. 62 757-10-83

Oddzia∏ Ostrów Wlkp.
ul. Âmigielskiego 1
tel. 62 594-36-26 Siedziba SBL 

w Skalmierzycach

Sala operacyjna Centrali Banku

Zarzàd SBL w Skalmierzycach
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10 marca 1872 r. powsta∏a Spó∏ka pod nazwà „To-
warzystwo Po˝yczkowe dla przemys∏owców miasta
Krotoszyna”. W pierwszym roku dzia∏ania Towarzystwo
skupia∏o 64 cz∏onków. 

W 1881 r. podj´to uchwa∏´ o przystàpieniu do Zwiàzku
Spó∏ek Zarobkowych. W 1916 r. Bank Ludowy w Krotoszy-
nie, spoÊród banków w Wielkim Ksi´stwie Poznaƒskim,
plasowa∏ si´ na czwartym miejscu pod wzgl´dem iloÊci
cz∏onków (2.226 cz∏onków).

Okres I wojny Êwiatowej i toczàce  si´ dzia∏ania wojen-
ne nie mia∏y wielkiego wp∏ywu na krotoszyƒski bank.
Bank Ludowy w Krotoszynie, tak jak inne banki, by∏ zmu-
szony poÊrednio finansowaç niemieckà machin´ wojennà.
Bardzo trudnym okresem dla krotoszyƒskiego Banku oka-
za∏y si´ pierwsze lata wolnoÊci odzyskanej przez Polsk´ po
123 latach niewoli. Utrata wartoÊci pieniàdza powodowa-
∏a znaczne k∏opoty w funkcjonowaniu banku, zagra˝a∏a
te˝ jego egzystencji. 

Od 1911 r. obok Banku Ludowego, funkcjonowa∏ tak˝e
w Krotoszynie Bank Kupiecki. Istnienie obok siebie dwóch
polskich banków powodowa∏o pomi´dzy nimi konkuren-
cj´, co nie by∏o zjawiskiem pozytywnym. Dlatego te˝
w 1934 r. dosz∏o do po∏àczenia Banku Kupieckiego i Banku
Ludowego w Krotoszynie jako banku przejmujàcego, a no-
wa jego nazwa brzmia∏a – Bank Ludowy w Krotoszynie
spó∏dzielnia z nieograniczonà odpowiedzialnoÊcià. Inicja-
torem fuzji obu banków by∏ Bank Polski. Centralà finanso-
wà i organizacyjnà banku by∏ Zwiàzek Spó∏ek Zarobko-
wych i Gospodarczych w Poznaniu. 

W 1939 r. wraz z wybuchem II wojny Êwiatowej
i wkroczeniem wojsk niemieckich na ziemie polskie, na-
stàpi∏a natychmiastowa likwidacja banków, taki sam los
spotka∏ Bank w Krotoszynie.

Bank Ludowy w Krotoszynie jako spó∏dzielnia z nie-
ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç po
wojnie 7 kwietnia 1945 r. Centralà organizacyjnà do 1947
r. by∏ Zwiàzek Spó∏dzielni Zarobkowych i Gospodarczych
w Poznaniu. W∏adz´ spó∏dzielni stanowi∏: 3 osobowy Za-
rzàd, 9 osobowa Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.
Od 1947 r. Bank by∏ cz∏onkiem Zwiàzku Rewizyjnego Spó∏-

dzielni Rzeczpospolitej Polskiej Okr´g Poznaƒski. 

Zarzàdzeniem Ministra Skarbu z 4 stycznia 1950 r.
Bank Ludowy przekszta∏cono na Gminnà Kas´ Spó∏dziel-
czà z odpowiedzialnoÊcià udzia∏ami. Kasa ta powsta∏a
z przekszta∏cenia Baku Ludowego w Sulmierzycach i Ban-
ku Ludowego w Krotoszynie jako banku przejmujàcego.
Terenem dzia∏ania kasy by∏o – miasto Krotoszyn, Zduny,
Sulmierzyce oraz gminy Zduny i Krotoszyn, a siedzibà
Krotoszyn. Natomiast centralà finansowà, organizacyjnà
i rewizyjnà – Bank Rolny.

W 1956 r. na mocy zarzàdzenia Ministra Finansów
przywrócono Bankowi prawo przyjmowania wk∏adów na
swój w∏asny rachunek. Po regresie lat stalinowskich o˝y-
wieniu uleg∏a dzia∏alnoÊç kredytowa. Od tego te˝ roku na-
zwa brzmia∏a – Kasa Spó∏dzielcza w Krotoszynie. Centra-
là organizacyjnà, finansowà i rewizyjnà by∏ Narodowy
Bank Polski, w∏adzami statutowymi – Walne Zgromadze-
nie, Rada Kasy i Zarzàd.

24 marca 1958 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów
Kasy Spó∏dzielczej dosz∏o do zmiany dotychczasowej na-
zwy: Kasa Spó∏dzielcza na Bank Spó∏dzielczy w Krotoszy-
nie, która obowiàzuje do dnia dzisiejszego.

W 1972 r. bank obchodzi∏ 100-lecie istnienia, i w tym
roku osiàgnà∏ bardzo dobre wyniki finansowe.

W 1975 r. po reformie administracyjnej nastàpi∏a inte-
gracja bankowoÊci paƒstwowej i spó∏dzielczej w sferze
obs∏ugi wsi i rolnictwa. W znacznym stopniu ograniczone
zosta∏y kompetencje rad nadzorczych i zarzàdów banków.
Zmiany te nie omin´∏y BS Krotoszyn, który od 1975 r. by∏
zrzeszony w Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej.

Rok 1989 rozpoczà∏ w dziejach spó∏dzielczoÊci banko-
wej bardzo trudny okres. Poczàtek budowy gospodarki
rynkowej spowodowa∏ g∏´boki kryzys, który dotknà∏ mi´-
dzy innymi spó∏dzielczoÊç i rolnictwo.

27 paêdziernika 1995 r. podpisano umow´ Zrzeszenia
z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu. 

Donios∏ym wydarzeniem dla krotoszyƒskiego BS-u by∏o
w∏àczenie do swojej struktury Banku Spó∏dzielczego
w Kobylinie, które nastàpi∏o z dniem 01.01.1999 r. na mo-
cy uchwa∏ Zebraƒ Przedstawicieli. Celem konsolidacji obu
banków by∏o umocnienie kapita∏owe, posuni´cie to
zwi´kszy∏o mo˝liwoÊci dzia∏ania na rynku.

Bank Spó∏dzielczy dysponuje obecnie 6 placówkami na
trenie dzia∏ania banku i wraz z 150 bankami spó∏dzielczy-
mi i Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Pozna-
niu tworzy Spó∏dzielczà Grup´ Bankowà.

Siedziba BS w Krotoszynie

Oddzia∏ w Kobylinie

Oddzia∏ w Sulmierzycach

Filia w KrotoszynieB
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Centrala Banku:
ul. Piastowska 14, 63-700 Krotoszyn

e-mail: poczta@bskrotoszyn.pl
www.bskrotoszyn.pl

Oddzia∏y Banku:
Kobylin, Sulmierzyce, Zduny, 

Filia w Krotoszynie, 
Punkt Kasowy w Krotoszynie

Aktualny sk∏ad Zarzàdu Banku:

• Prezes Zarzàdu: Jan Pluta

• Wiceprezes Zarzàdu: Jadwiga ˚yto

• Wiceprezes Zarzàdu: Monika Kaczmarek.

• Rada Nadzorcza BS: 
• Przewodniczàcy Rady: Stanis∏aw Minta, 

• Z-ca Przewodniczàcego Rady: Tadeusz D˝yga∏a, 
• Sekretarz Rady: Ewa Wawrzyniak, 

• Cz∏onkowie: Robert Czajka, Stanis∏aw Machowski,
Stanis∏aw Broda, Tadeusz Dymarski, Jacek Styburski,

Andrzej Pospiech, Krzysztof Biliƒski

Oddzia∏ w Zdunach
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• Bankiem kieruje trzyosobowy Zarzàd:

- na czele z Prezesem - Marianem Fità 

- wraz z Sabinà Kowalczyk oraz Sylwià Kurzaj 
- Cz∏onkami Zarzàdu.

• Nad ca∏okszta∏tem dzia∏alnoÊci Rejonowego Banku 
Spó∏dzielczego w Lututowie czuwa Rada Nadzorcza
w sk∏adzie.

- Józef Grzegorek - Przewodniczàcy RN 

- Leszek Jeziorny - Zast´pca Przewodniczàcego RN

- Anna Tokarek - Sekretarz RN

oraz Cz∏onkowie RN: Marian Biel, Andrzej Cha∏upka, 
Wies∏aw D´bski, Alfreda Domaƒska, Marek Kapica, 
Szymon LeÊnik, Jerzy ¸uszczek, Hubert Stasierski, 
Ryszard Strzelczyk, Stanis∏aw Pogonowicz, 
Czes∏aw Warszawski, Wac∏aw ˚bikowski.  

Z historii Rejonowego Banku Spó∏dzielczego 
w Lututowie 

Bank przechodzi∏ ró˝ne koleje losu, podobnie jak ca∏a
spó∏dzielczoÊç bankowa w Polsce. Wielokrotnie zmieniano
nazw´ Banku. Historia Banku w Lututowie rozpocz´∏a si´
17.08.1924 roku, gdzie Walne Zgromadzenie Cz∏onkowskie
Towarzystwa Po˝yczkowo - Oszcz´dnoÊciowego, przyj´∏o
nowy Statut opracowany na podstawie ustawy o spó∏dziel-
czoÊci z 1920 roku oraz nastàpi∏a zmiana nazwy na Spó∏-
dzielni´ Ludowà z odpowiedzialnoÊcià ograniczonà. W ro-
ku 1925 przemianowano Spó∏dzielni´ Ludowà na Spó∏dziel-
czy Bank Ludowy, a w roku 1938 Walne Zgromadzenie
zmieni∏o nazw´ z dotychczasowej na Kas´ Stefczyka. Lata
powojenne to próby wskrzeszenia dzia∏alnoÊci Banku. 17
czerwca 1950 roku odby∏o si´ pierwsze po zakoƒczeniu
wojny Walne Zgromadzenie Spó∏dzielni pod nazwà Kasa
Stefczyka, która zosta∏a przekszta∏cona w Gminnà Kas´
Spó∏dzielczà z siedzibà w Lututowie. W roku 1958 nastàpi-
∏a kolejna zmiana nazwy na Spó∏dzielni´ Oszcz´dnoÊciowo- 
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Prezes Zarzàdu - Marian Fita

Pracownicy Centrali i Oddzia∏u w Lututowie

Dyrektorzy Oddzia∏ów i Zarzàd RBS w Lututowie

Kierownitwo Centrali i Zarzàd RBS w Lututowie

Sala operacyjna RBS w Lututowie
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Siedziba RBS w Lututowie

Zarzàd RBS w Lututowie

Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych w LututowieKoÊció∏ w Lututowie
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Oddzia∏y RBS w Lututowie:
Bràszewice 98-277 Bràszewice, ul. Górna 9, tel. 43 821 17 17

Czajków 63-524 Czajków 34, tel. 62 731 10 03
Czastary 98-410 Czastary, ul. WolnoÊci 26, tel. 62 784 31 15

Galewice 98-405 Galewice, ul. Przemys∏owa 7, tel. 62 783 80 78
Grabów n/Prosnà 63-520 Grabów n/Prosnà, ul. Rynek W∏. Jagie∏∏y 1c, 

tel. 62 730 50 73
Klonowa 98-273 Klonowa, ul. Z∏oczewska 9, tel. 43 820 84 23

Kraszewice 63-522 Kraszewice, ul. Wieluƒska 23, tel. 62 731 20 07
Lututów 98-360 Lututów, ul. Klonowska 2, tel. 43 871 40 23
Mikstat 63-510 Mikstat, ul. Krakowska 6, tel. 62 731 92 13

Ostrówek 98-311 Ostrówek 114, tel. 43 841 50 96
Sokolniki 98-420 Sokolniki, ul. Pi∏sudskiego 1, tel. 62 784 61 25

Wieluƒ 98-300 Wieluƒ, Plac Legionów 2, tel. 43 843 96 92
Wieruszów 98-400 Wieruszów, ul. Âwierczewskiego 12, tel. 62 784 16 10

Z∏oczew 98-270 Z∏oczew, ul. Starowieluƒska 18, tel. 43 820 22 75

Filie Banku:
Kurów 98-300 Wieluƒ, Kurów, ul. Wieluƒska 11a, tel. 43 842 74 20 

Wieluƒ 98-300 Wieluƒ, os. Ks. Kard. Wyszyƒskiego 40, tel. 43 843 83 69
Wieruszów 98-400 Wieruszów, ul. Fabryczna 6, tel. 62 784 12 58

Punkty Kasowe:
Wielgie 98-311 Ostrówek, Wielgie 4, tel. 43 841 87 43

Wieluƒ 98-300 Wieluƒ, ul. Sieradzka 62, tel. 43 842 05 05 
Wieruszów 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 12/13, tel. 62 783 19 71 wew. 36

Z∏oczew 98-270 Z∏oczew, ul. Parkowa 6, tel. 43 820 22 52

Agencje Bankowe: 
w gminie Galewice - 4 Agencje Bankowe
i w gminie Wieluƒ - 4 Agencje Bankowe

Centrala Banku:

98-360 Lututów
ul. Klonowska 2

tel. (43) 871 40 91
(43) 871 41 34 

rbslututow@pro.onet.pl
www.rbs.lututow.pl

Rozmieszczenie Placówek RBS
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1999 roku oraz zmianie nazwy na Rejonowy Bank Spó∏dzielczy
w Lututowie. Przy∏àczone banki spó∏dzielcze zosta∏y prze-
kszta∏cone w Oddzia∏y. W roku 2000 celem u∏atwienia i ulep-
szenia organizacji pracy wydzielono w Lututowie Oddzia∏
i Central´. W tym samym roku utworzono Oddzia∏ w Grabowie
n/Prosnà, a w roku 2001 podj´to decyzj´ o uruchomieniu kolej-
nych trzech placówek: Oddzia∏u w Wieluniu, Filii oraz Punktu
Kasowego w Wieruszowie. W paêdzierniku 2003 roku Bank
otworzy∏ Fili´ w Mikstacie, która zosta∏a przekszta∏cona w Od-
dzia∏ w 2005 roku. W lipcu 2005 roku z myÊlà o dobro Klientów
utworzony zosta∏ Punkt Kasowy w Wielgiem. Majàc na wzgl´-
dzie du˝e zainteresowanie, jakim cieszy∏ si´ Oddzia∏ w Wielu-
niu podj´to decyzj´ o otwarciu w tym mieÊcie w 2006 r. Filii na
os. Ks. Kard. Wyszyƒskiego 40. W roku 2008 uruchomiony zo-
sta∏ Punkt Kasowy w Z∏oczewie w Zak∏adzie Energetycznym,

a w roku 2009 Punkt Kasowy w Wieluniu równie˝ w Zak∏adzie
Energetycznym.    

W wyniku dokonanych ∏àczeƒ i otwarç Rejonowy Bank Spó∏-
dzielczy w Lututowie prowadzi dzia∏alnoÊç na terenie czterech
powiatów: wieluƒskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego
i ostrzeszowskiego, w dwóch województwach: ∏ódzkim i wiel-
kopolskim, posiadajàc Central´, 14 Oddzia∏ów, 3 Filie, 4 Punkty
Kasowe oraz 8 Agencji Bankowych. Rejonowy Bank Spó∏dziel-
czy w Lututowie zrzeszony jest w Spó∏dzielczej Grupie Banko-
wej, a Bankiem Zrzeszajàcym jest Gospodarczy Bank Wielko-
polski SA w Poznaniu. 

D∏ugoletnia tradycja Banku zaowocowa∏a bardzo dobrà zna-
jomoÊcià potrzeb Klientów. Bank zdoby∏ na rynku renom´ nie-
zawodnego i godnego zaufania Partnera. 
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Oddzia∏ w Grabowie nad Prosnà

Oddzia∏ w Galewicach

Oddzia∏ w Klonowej
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Po˝yczkowà, a od roku 1968 Bank funkcjonowa∏ pod nazwà
Bank Spó∏dzielczy w Lututowie.

W ciàgu tych kilkudziesi´ciu lat dzia∏alnoÊci lututowski Bank
prze˝ywa∏ lepsze  i gorsze czasy. Prze∏omowe dla spó∏dzielczo-
Êci bankowej okaza∏y si´ lata 90-te kiedy nastàpi∏o jej pe∏ne
usamodzielnienie. Dla Banku rozpoczà∏ si´ najbardziej dyna-
miczny i ekspansywny rozwój. Nastàpi∏o wiele zmian organiza-
cyjnych. Przystàpiono do szybkiej komputeryzacji majàcej na
celu sprawnà obs∏ug´ Klienta. W roku 1993 Zarzàd Banku pod-
jà∏ uchwa∏´ o utworzeniu I Oddzia∏u Banku w Czajkowie. Uro-
czystego otwarcia dokonano 2 lutego 1994 roku i tym sposo-
bem Bank rozszerzy∏ teren dzia∏ania na obecne województwo
wielkopolskie. Z dniem 01.01.1997 r. przy∏àczono Bank Spó∏-
dzielczy w Bràszewicach. W roku tym Zarzàd podjà∏ decyzj´

o utworzeniu nowych placówek w Z∏oczewie i Klonowej. Naj-
wa˝niejszà sprawà w tym okresie by∏o, by ludnoÊç z tych tere-
nów mia∏a zapewnionà pe∏nà obs∏ug´ bankowà, a celem tych
dzia∏aƒ by∏o przywrócenie wiarygodnoÊci do spó∏dzielczoÊci
bankowej. Dnia 01.06.1998 roku uruchomiona zosta∏a kolejna
placówka Banku w Kraszewicach. W dynamicznym rozwoju
Banku pomog∏a konsolidacja i zgodna wspó∏praca z kierownic-
twem przy∏àczonych banków spó∏dzielczych. W drugiej po∏o-
wie 1998 roku KNB wyznaczy∏a dla banków spó∏dzielczych pro-
gi kapita∏owe w wysokoÊci 300 tys. euro. Spowodowa∏o to, ˝e
Zarzàdy i Rady Nadzorcze sàsiednich banków dosz∏y do poro-
zumienia i postanowi∏y utworzyç wspólnie silny kapita∏owo
Bank. W listopadzie 1998 roku Nadzwyczajne Zebranie Przed-
stawicieli Banków w: Ostrówku, Wieruszowie, Czastarach i Lu-
tutowie podj´∏y uchwa∏y o po∏àczeniu si´ z dniem 1 stycznia 
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Oddzia∏ w Bràszewicach

Oddzia∏ w Czajkowie

Oddzia∏ w Czastarach
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Bank stara si´ zapewniç Klientom jak najlepszy dost´p do
wszystkich oferowanych produktów i us∏ug oferujàc nowocze-
sne produkty bankowoÊci elektronicznej, takie jak Internet
Banking, Internet Banking Plus, SMS Banking, Bankofon. 

Specyfika terenu dzialania Banku powoduje, ˝e du˝e grono
Klientów to rolnicy oraz ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa a tak-
˝e osoby fizyczne nie prowadzàce dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Bank prowadzi obs∏ug´ niemal wszystkich jednostek samo-
rzàdu terytorialnego z terenu swojego dzia∏ania. Specjalnie dla
tej grupy Klientów Bank posiada w swojej ofercie kredyty na
przedsi´wzi´cia z zakresu infrastruktury, jakoÊci dróg, dost´p
do oczyszczalni Êcieków itp.

Bank zapewnia Klientom kompleksowoÊç obs∏ugi, nie tylko
w zakresie us∏ug bankowych, a tak˝e ubezpieczeniowych, le-
asingowych i doradczych.

Wspiera dzia∏alnoÊç lokalnych instytucji i organizacji, cz´sto
bezpoÊrednio poprzez dofinansowanie imprez sportowych, kul-
turowych oraz rozrywkowych. Dzia∏ania podejmowane w tym
zakresie tworzà wizerunek Banku jako przyjaciela lokalnej spo-
∏ecznoÊci. 

Dba∏oÊç o najlepszà, profesjonalnà obs∏ug´ Klientów zapew-
nia za∏oga 168 pracowników z bardzo wysokimi kwalifikacjami
zawodowymi. Kapita∏ ludzki jest jednym z podstawowych za-
sobów Banku i tak˝e jednym ze êróde∏ trwa∏ej przewagi konku-
rencyjnej nad innymi bankami.
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Oddzia∏ w Wieluniu

Filia w Wieluniu
Punkt Kasowy w Wieluniu

Oddzia∏ w Sokolnikach
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• Oferta Rejonowego Banku Spó∏dzielczego w Lututowie 

Bank oferuje szerokà gam´ rachunków bankowych w z∏otych
i w walucie oraz wyjàtkowo korzystne formy lokowania nad-
wy˝ki Êrodków finansowych. Zapewnia swobodne korzystanie
ze zgromadzonych Êrodków oferujàc szeroki wachlarz kart
p∏atniczych sytemu Visa i MasterCard, jak równie˝ poprzez roz-
wój sieci bankomatów. Prowadzi obs∏ug´ walutowà tj. skup
i sprzeda˝ euro, dolara amerykaƒskiego, funta brytyjskiego
oraz rozliczenia zagraniczne.

W zakresie kredytów proponuje szereg rozwiàzaƒ, które
czynià ofert´ kredytowà atrakcyjnà i konkurencyjnà. Posiada
bogatà ofert´ kredytów konsumenckich. W placówkach mo˝na
ubiegaç si´ o kredyt na dowolny cel konsumpcyjny, jak rów-

nie˝ kredyt studencki z dop∏atà bud˝etu paƒstwa oraz kredyt
z dotacjà NFOÂiGW na zakup i monta˝ kolektorów s∏onecz-
nych. Bank oferuje kredyty mieszkaniowe. Nieod∏àcznym ele-
mentem dzia∏alnoÊci ka˝dego banku sà, oparte o rynkowà ce-
n´ pozyskania pieniàdza, kredyty komercyjne z przeznacze-
niem na dzia∏alnoÊç gospodarczà. Bank dok∏ada wszelkich sta-
raƒ aby zaoferowaç Klientom równie˝ produkty dajàce mo˝li-
woÊç pozyskania taƒszego êród∏a finansowania swojej dzia∏al-
noÊci. Udziela kredytów inwestycyjnych i obrotowych z dop∏a-
tami do oprocentowania ze Êrodków ARiMR, jak równie˝ pre-
ferencyjnie oprocentowane kredyty na rozwój przedsi´biorczo-
Êci na terenach wiejskich i w ma∏ych miastach ze Êrodków
EFRWP. 
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Oddzia∏ w Kraszewicach

Oddzia∏ w Mikstacie

Oddzia∏ w Ostrówku
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• Nagrody i wyró˝nienia zdobyte przez Rejonowy Bank 
Spó∏dzielczy w Lututowie 

Od wielu lat osiàgane wyniki finansowe, jak równie˝ dynamiczny roz-
wój Banku plasujà go wysoko wÊród banków spó∏dzielczych w Polsce.   

Ka˝dego roku wiele dyplomów uznania, podzi´kowaƒ oraz statu-
etek otrzymuje Bank i Prezes Marian Fita od w∏adz 
samorzàdowych, jak równie˝ przedstawicieli ró˝nych organizacji
i Êrodowiska lokalnego.      

Za swe zaanga˝owanie we wspieraniu kultury, edukacji i sportu Bank
wielokrotnie by∏ Laureatem konkursu „Dobroczyƒca Ziemi Wieru-
szowskiej” - w kategorii du˝ych przedsi´biorstw. Co roku jest wyró˝-
niany za szczególne zaanga˝owanie na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej
w konkursie organizowanym przez Krajowy Zwiàzek Banków
Spó∏dzielczych w Warszawie.
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REJONOWY BANK SPÓ¸DZIELCZY 

W LUTUTOWIE

BANK KTÓREMU MO˚NA ZAUFAå

Niektóre nagrody przyznane Bankowi 
w Lututowie oraz jego Prezesowi

Marianowi Ficie

Oddzia∏ w Z∏oczewie

Punkt Kasowy w Z∏oczewie
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Wskaêniki obrazujàce dzia∏alnoÊç Banku kszta∏towa∏y si´ na pozio-
mie Êwiadczàcym o bardzo dobrej pracy Banku oraz o bezpieczeƒ-
stwie zgromadzonych w nim wk∏adów. 
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Oddzia∏ w Wieruszowie

Filia w Wieruszowie

Filia w Kurowie

Punkt Kasowy w Wieruszowie
Punkt Kasowy w Wielgiem
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Historia Banku Spó∏dzielczego
w Obornikach Âlàskich rozpoczy-
na si´ 2 lipca 1950 roku. 

W tym dniu zosta∏ sporzàdzony
protokó∏ zgromadzenia za∏o˝y-
cielskiego Spó∏dzielni.

12 lipca 1950 roku Bank Rolny
O/Woj we Wroc∏awiu  wyda∏ ze-
zwolenie na za∏o˝enie Gminnej
Kasy Spó∏dzielczej w Obornikach
Âlàskich, natomiast sama reje-
stracja Spó∏dzielni nastàpi∏a przez Sàd Okr´gowy we Wroc∏awiu w dniu 31
lipca 1950 r.

Dzia∏alnoÊç GKS by∏a ograniczona a jej cel zosta∏ okreÊlony w § 4 statutu
jako „pomoc w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, ma∏orolnych
i Êredniorolnych ch∏opów, zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi”.

Nazwa „Bank Spó∏dzielczy w Obornikach Âlàskich” pojawi∏a si´ dopiero
w 1961 r., (oczywiÊcie po licznych wczeÊniejszych przekszta∏ceniach).

Prze∏omowe daty w funkcjonowaniu Banków Spó∏dzielczych  w tym na-
szego BSu to rok 1975, 1977, 1981 i 1982 gdzie Prawo bankowe i Prawo
spó∏dzielcze w istotny sposób zmieni∏y zasady funkcjonowania BS – ów
oraz przywróci∏y samorzàdnoÊç i samodzielnoÊç opartà na rachunku ekono-
micznym, prze∏om lat 1989/1990 i dalsze zwi´kszenie autonomii pozbawia-
jàce BG˚ centralnego zwiàzku z bankami spó∏dzielczymi, rok 1994 i wejÊcie
w ˝ycia tzw. „ustawy Êwi´tojaƒskiej”. Od 1997 r. Bank nasz by∏ zrzeszony
w DBR S.A. we Wroc∏awiu, nast´pnie w GBPZ S.A. we Wroc∏awiu, a po licz-
nych zmianach, ∏àczeniach przekszta∏ceniach w Banku Polskiej Spó∏dziel-
czoÊci S.A. w Warszawie gdzie nadal funkcjonuje w ramach Grupy BPS zaj-
mujàc dobrà pozycj´.

Ustawa z 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzesza-
niu si´ i bankach zrzeszajàcych okreÊlajàca m.in. wysokoÊç kapita∏u, wymo-
g∏a na kierownictwie Banku podjecie skutecznych dzia∏aƒ na rzecz zwi´k-
szania funduszy w∏asnych. W wyniku tego, uchwa∏à NZP z dnia 25 listopada
1998 roku dosz∏o do po∏àczenia si´ z dniem 1 stycznia 1999 roku z Bankami
Spó∏dzielczymi w Brzegu Dolnym i Prusicach, które zosta∏y oddzia∏ami BS
w Obornikach Âlàskich. Obecnie prócz ww. Oddzia∏ów BS w Obornikach Âlà-
skich posiada 1 fili´ i 6 punktów kasowych a jego teren dzia∏ania obejmuje
województwo dolnoÊlàskie.

Pomimo istniejàcej konkurencji Bank posiada dobrà kondycj´ finansowà,
która pozwala na ciàg∏e inwestowanie i rozwój. 
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Centrala Banku:
ul. Trzebnicka 3, 55-120 Oborniki Âl.
tel./fax 71 310 51 23
e-mail: oborniki.slaskie@nasz-bs.pl
www.oborniki.slaskie.bs.net.pl

Oddzia∏y Banku:
Brzeg Dolny, Prusice

Siedziba BS w Obornikach Âlàskich

Sala operacyjna Centrali Banku
Prezes Zarzàdu - Przemys∏aw Andrzejewski

Oddzia∏ w Prusicach
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Bank Spó∏dzielczy w Grabowie powsta∏ w 1930 r. Pierwszy Zarzàd stano-
wili: Józef Kuliƒski - prezes, Maciejewski - sekretarz, Leonard Pawlak - skarb-
nik. W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzili: Majkowski- przewodniczàcy, Piotr
Borowski, Antoni Drzewiecki, Jan Kaêmierczak, Adam Koliƒski, Antoni Fel-
czak, Micha∏ ¸opaciƒski, Marian Moks i Wac∏aw Wenerski - cz∏onkowie. Od
1935 r. przewodniczàcym Rady by∏ ksiàdz Urbanski.

W 1939 r. liczba cz∏onków wynosi∏a ponad 500 osób, udzia∏ wynosi∏ 25 z∏,
wpisowe 3 z∏. Jeden udzia∏ upowa˝nia∏ do zaciàgni´cia kredytu w wysokoÊci
ponad 500 z∏. Ârodki bank czerpa∏ z kredytów zaciàganych w Banku Spó∏ek
Rolniczych w Warszawie. Wybuch wojny spowodowa∏ utrat´ ca∏ej dokumen-
tacji Kasy Stefczyka.

W 1946 r. Sàd okr´gowy w ¸odzi zarejestrowa∏ SOP i statut Kasy Stefczyka.

Siedziba BS 
w Grabowie

Pracownicy i Cz∏onkowie BS
na wycieczce

Pracownicy Banku na wycieczce

Prezes Zarzàdu - Stanis∏aw Tracz
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Centrala Banku:
ul. Spó∏dzielcza 1, 99-150 Grabów
tel. (63) 273 42 67, fax 273 43 89

e-mail: bank@bsgrabów.pl

Pierwszy powojenny Zarzàd stanowili: W. Maciejewski -
prezes, A. Koliƒski - sekretarz i L. Pawlak - skarbnik.
W sk∏ad Rady wchodzili: S. Zemiga∏a - przewodniczàcy,
Fajndt, Borowski, Czajka, D´biƒski, Kaêmierczak, Konarski,
Zieliƒski - cz∏onkowie.

W 1950 r. na prezesa Zarzàdu powo∏ano A. Koliƒskiego.
Od 1956 r. przewodniczàcym Rady jest A. Koliƒski, a za-

rzàdu Józef Bajerski. W tym okresie funkcj´ kierownika
banku pe∏ni Zenon Duszczyk.

W 1961 r. stanowisko kierownika banku i wiceprezesa
Zarzàdu objà∏ Stanis∏aw Tracz a g∏. ksi´gowego Zenon
Duszczyk.

Dzia∏alnoÊó banku z ka˝dym rokiem powi´ksza si´
o czym mo˝e Êwiadczyç wypracowany zysk oraz suma bi-
lansowa. W 1960 r. - zysk wyniós∏ 61 tys. z∏, w 1962 r. 249
tys. z∏, w 2010 r.  zysk wyniós∏ 651 tys. z∏, a suma bilanso-
wa 47 mln z∏.

Od 1974 r. prezesem Zarzàdu oraz dyrektorem Banku
jest Stanis∏aw Tracz. Od 1965 r. przewodniczàcym Rady
jest K. Tomczak. Od 1973 r. przewodniczàcym Rady zostaje
A. Koliƒski, a od 1983 r. przewodniczàcym Rady jest R. We-
nerski. 

Od 2006 r. przewodniczàcym Rady jest Teodor Koliƒski,
zast´pcà Feliks Jab∏oƒski, sekretarzem Maria Królasik,
cz∏onkowie Rady to: Czes∏aw Stolarczyk, Dominik So∏tysie-
wicz, Wies∏aw Starzyƒski, Gra˝yna Majchrzak.

Pracownicy Banku to: Marianna Niedomaga∏a, Dariusz
Tracz, Barbara Olczak, Ewa Sokolska, Anna Ko∏odziejczak,
Zofia Wasiak, Ewa Sokolska, Magdalena Pachniewicz, Zofia
Huszaluk, Iwona Mo˝d˝eƒ, Wioletta Kawczyƒska, El˝bieta
Pawlak, Janina W∏adyka, Bogumi∏a Sikorska, Jadwiga Rysz-
kiewicz, Mariusz Lewkowicz, Anna Puchalska, Piotr Gra-
czyk, Anna Pomorska, Bo˝ena Manicka.
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29 listopada 1951 roku
w Sàdzie Powiatowym zosta∏
zarejestrowany Bank Spó∏-
dzielczy w G∏ogowie. Dat´ t´
przyjmuje si´ za rozpocz´cie dzia-
∏alnoÊci Banku, który zosta∏ zorga-
nizowany pod nazwà: Gminna Kasa
Spó∏dzielcza w Nosocicach. Siedzi-
bà by∏y Nosocice a terenem dzia∏al-
noÊci Gminy: G∏ogów, Bia∏o∏´ka,
Gr´bocice, Nosocice w powiecie
g∏ogowskim w województwie zie-
lonogórskim. W 1957 roku siedziba Banku zosta∏a przeniesiona do G∏ogowa, poczàtkowo
do czynszowego bloku przy Al. WolnoÊci, a nast´pnie, w 1962 roku - przy du˝ym zaanga-
˝owaniu ludnoÊci, dzi´ki dobrowolnym wp∏atom cz∏onków na fundusz udzia∏owy i inwe-
stycyjny - wybudowany zosta∏ wy∏àcznie w oparciu o w∏asne fundusze budynek bankowy
w G∏ogowie przy ul. Sikorskiego 15, do którego przeniesiono siedzib´ Banku. 

W powojennym okresie funkcjonowania banków spó∏dzielczych cz´sto zmienia∏a si´
struktura organizacyjna banków, spowodowana zmianami organizacyjnymi w Polsce. By-
∏y okresy gdy Bank Spó∏dzielczy w G∏ogowie podlega∏ Centralnemu Zwiàzkowi Spó∏dziel-
ni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych, nast´pnie Bankowi Gospodarki ˚ywnoÊciowej. Od
1990 r. BS G∏ogów obra∏ samodzielnà drog´. Wystàpi∏ z BG˚, a w 1992 r. zrzeszy∏ si´
w Gospodarczym Banku Po∏udniowo-Zachodnim S.A. we Wroc∏awiu, który 2002 r. - po
przy∏àczeniu 5-ciu Banków Regionalnych zrzeszajàcych banki spó∏dzielcze - przyjà∏ na-
zw´ Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A. w Warszawie.   

Bank Spó∏dzielczy w G∏ogowie w ca∏ym okresie swojego dzia∏ania, ka˝dego roku wy-
pracowywa∏ zysk, który w istotny sposób wp∏ywa∏ na rozwój dzia∏alnoÊci.

Obecnie BS G∏ogów mo˝e zaprezentowaç bardzo dobre wyniki uzyskiwane z dzia∏alnoÊci
Banku. Bez ˝adnych fuzji z innymi bankami BS wypracowa∏ fundusze w∏asne przekraczajàce
3 miliony 800 tys. EURO i dawno osiàgnà∏ norm´ obowiàzujàcà w Krajach Unii Europejskiej.

W gospodarce wolnorynkowej przy silnej konkurencji mi´dzybankowej, BS G∏ogów ob-
ra∏ strategi´ rozszerzania sieci placówek bankowych. W 2001 r. Bank uruchomi∏ placówk´
przy ul. Mickiewicza 55 w Urz´dzie Skarbowym oraz Fili´ na Starym MieÊcie przy ul.
Grodzkiej 37. Kolejnà fili´ Banku otwarto w 2008 roku w P´c∏awiu.

Tak˝e powa˝nà inwestycjà by∏ zakup od Urz´du Miasta w G∏ogowie sàsiadujàcej nieru-
chomoÊci, na której znajduje si´ budynek przy ul. Sikorskiego 13. Po rozbudowie i moder-
nizacji, w 2010 roku oba gmachy zosta∏y po∏àczone, wskutek czego sala operacyjna zy-
ska∏a wi´kszà przestrzeƒ, a Wydzia∏ Kredytów zosta∏ przeniesiony do budynku obok.  

Dobre wyniki finansowe Banku, fachowa obs∏uga klienta, nowoczesna technologia
i elektronika pozwalajà sprostaç wyzwaniom jakie stojà przed Bankiem w latach nast´p-
nych w warunkach konkurencji na rynku finansowym.

• Bankiem kieruje Zarzàd w sk∏adzie:
- Zofia Jaworska - Prezes Zarzàdu
- Maria Lewiƒska - Wiceprezes Zarzàdu
- Czes∏awa Sypniewska - Cz∏. Zarzàdu
- Melania Ksenicz - Cz∏onek Zarzàdu.

• Przewodniczàcym Rady Nadzorczej jest:
- Zbigniew Wróblewski.
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Centrala Banku:
67-200 G∏ogów
ul. Sikorskiego 15
tel. (76) 835 74 14
fax (76) 835 74 11
e-mail: bs_glogow@pro.onet.pl

Placówki Banku:
Filia w G∏ogowie, ul. Grodzka 37
Oddzia∏ w Jerzmanowej
Punkt Kasowy w G∏ogowie, ul. Mickiewicza 55
Filia w P´c∏awiu

Siedziba BS w G∏ogowie

Sala operacyjna Centrali Banku

Dzia∏ Kredytów

Filia w G∏ogowie
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Bank Spó∏dzielczy w Legnicy istnieje
od 13.09.1950 r. Rok 2010 jest rokiem
jubileuszowym – Bank Êwi´towa∏ 60

lecie istnienia.
Bank Spó∏dzielczy w Legnicy dzia∏a na

terenie powiatów: legnickiego, polkowic-
kiego, g∏ogowskiego, lubiƒskiego, wo∏ow-
skiego, Êredzkiego, jaworskiego, z∏otoryj-
skiego, boles∏awieckiego oraz ˝agaƒskiego.
W swojej strukturze organizacyjnej posia-
da Central´ Banku (w Legnicy) 4 Oddzia∏y
(w Kunicach, Krotoszycach, Legnickim Po-
lu, Gaworzycach), 2 Filie ( w Radwanicach
i ˚ukowicach) oraz na terenie Legnicy  2
Punkty Kasowe. 

• Na przestrzeni lat – Bank rozwijajàc
dzia∏alnoÊç i tworzàc swój  wizerunek –
dokona∏ licznych inwestycji:

1) w 1999 r.– wybudowano siedzib´ Oddzia-
∏u Banku w Legnickim Polu, 

2) w 2000 r. –wyremontowano  Central´
Banku,  Oddzia∏ w Krotoszycach, Fili´
w ˚ukowicach,

3) w 2002 r.– wybudowano siedzib´ Od-
dzia∏u Banku w Kunicach, zakupiono
bankomat do Kunic

4) w 2001 r.- uruchomiono Punkt Kasowy
nr 1 przy Urz´dzie Celnym w Legnicy,

5) w 2004 r. - scentralizowano system
ksi´gowy Banku defBank, 

6) w 2006 r. rozpocz´to dzia∏alnoÊç dewi-
zowà, wyremontowano Fili´ Banku
w Radwanicach,

7) w 2007 r. zakupiono kolejny nowy sa-
mochód s∏u˝bowy, zakupiono nowy
serwer g∏ówny, 

8) w 2008 r. uruchomiono Punkt Kasowy
nr 2 w Legnicy, zakupiono 2 bankoma-
ty: do Legnickiego Pola i do Punktu Ka-
sowego nr 2,

9) w 2008 r. zakupiono cz´Êç nieruchomo-

Êci od Banku BG˚ SA w Legnicy (od
I do III kondygnacji),

10) w 2009 r. zakupiono bankomat
do Gaworzyc, zakupiono nowà tele-

wizj´ przemys∏owà. 

O sta∏ym rozwoju Banku Êwiadczà jego
pozytywne  wyniki ekonomiczno-finansowe.

Mimo rosnàcej konkurencji ze strony
banków komercyjnych –Bank skutecznie
dzia∏a na rynku mi´dzybankowym. Przyja-
zny stosunek do klienta, kompetencja i co-
raz szerszy zakres Êwiadczonych us∏ug po-
zwala pozyskiwaç nowych klientów. Bank
oferuje kary p∏atnicze, kredytowe, debeto-
we, dost´p do rachunku przez Internet, ga-
m´ ró˝norodnych produktów kredytowych.
U progu lat 90 –tych  Bank  jako pierwszy
w Legnicy – mia∏ zainstalowany w∏asny
bankomat. Wszystko to przynosi pozytyw-
ne efekty wyra˝ajàce si´  znacznym wzro-
stem sumy bilansowej, obliga kredytowe-
go, stanu depozytów i funduszy w∏asnych.

Bank Spó∏dzielczy w Legnicy ma t´
przewag´ nad bankami komercyjnymi, ˝e
szybko reaguje na potrzeby klientów, do-
stosowuje swojà ofert´ produktów do po-
trzeb i oczekiwaƒ. Dzia∏ania podejmowane
w Banku cechuje znacznie mniejszy forma-
lizm, przez co stajà si´ one szybsze i wy-
godniejsze dla klienta. Bank Spó∏dzielczy
w Legnicy ma trwa∏e podstawy dalszego
rozwoju, dlatego ˝e jest to Polski Bank
z miejscowym kapita∏em, zrodzony z wy-
si∏ku  i pracy ludzi tu mieszkajàcych. 

Dzisiejszy Bank Spó∏dzielczy w niczym
nie przypomina prowincjonalnego Banku
z przed kilkudziesi´ciu lat. DziÊ jest  w sta-
nie zapewniç sprawnà obs∏ug´ nie tylko
swoim cz∏onkom, ale równie˝ rolnikom, lo-
kalnym ma∏ym i Êrednim przedsi´bior-
stwom. 

Wyzwaniem dla Banku Spó∏dzielczego
w Legnicy na najbli˝szà przysz∏oÊç b´dzie
utrzymanie  dotychczasowych klientów,
ale równie˝ pozyskanie nowych poprzez
realizacj´ przyj´tych celów strategicznego
rozwoju Banku.

Rada Nadzorcza Banku
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Centrala Banku:
Legnica, ul. Wjazdowa 2

tel. 76 85-22-217
76 86-203-39
www.bslegnica.pl

e-mail: sekretariat@bslegnica.pl

• Aktualnie Bankiem kieruje 
i reprezentuje go Zarzàd w sk∏adzie:

- Gabriela So∏obodowska – Prezes Zarzàdu 

- Aneta Maksymczuk – Zast´pca Prezesa
Zarzàdu ds. handlowych 

- Ma∏gorzata Brzeska – Zast´pca Prezesa
Zarzàdu ds. finansowo-ksi´gowych.

Zarzàd Banku

Pracownicy Obs∏ugi Klienta w Centrali Banku

Oddzia∏ Legnickie Pole

Oddzia∏ Kunice
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Bank Spó∏dzielczy w Lwówku Âlàskim
rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç w 1950 roku
pod nazwà Gminna Kasa Spó∏dzielcza.
25 czerwca 1950 roku w sali konferencyj-
nej Powiatowej Rady Narodowej w Lwów-
ku Âlàskim odby∏o si´ zebranie za∏o˚yciel-
skie Gminnej Kasy Spó∏dzielczej rejonu
Lwówek Âlàski. 30 sierpnia zarejestrowa-
no Statut Gminnej Kasy Spó∏dzielczej. Te-
renem dzia∏ania Kasy by∏o miasto Lwówek
Âlàski oraz wsie: P∏awna, Rad∏ówka, Sobo-
ta, Zby∏utów. G∏ównym celem kasy by∏a
dzia∏alnoÊç kredytowa i us∏ugowa. 

W 1955 roku Kasa zrzeszy∏a 234 cz∏on-
ków, których fundusz udzia∏owy wyniós∏
7.128,50 z∏. 

10.04.1960 roku Uchwa∏à Walnego
Zgromadzenia dokonano zmiany nazwy
Gminnej Kasy Spó∏dzielczej na
Spó∏dzielni´ Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczko-
wà. W tym roku zrzeszonych cz∏onków
by∏o 1.062, a fundusz udzia∏owy wynosi∏
84.046,45 z∏. Pi´ç lat pó˝niej utworzone
zosta∏y trzy punkty kasowe w P∏awnej,
Chmielnie i Sobocie. Teren dzia∏ania po-
wi´kszy∏ si´ obejmowa∏ miasto Lwówek
Âlàski i 39 okolicznych wiosek. Liczba
cz∏onków zwi´kszy∏a si´ do 1.222, a fun-
dusz udzia∏owy wzrós∏ do 504.000 z∏. 

W 1970 roku Spó∏dzielnia Oszcz´dno-
Êciowo-Po˝yczkowa przenios∏a si´ do no-

wego lokalu, który jest
przestronny, wygodny
i co bardzo wa˝ne mie-
Êci si´ w centrum mia-
sta. Od roku 1975
bank dzia∏a ju˝ pod
nazwà "Bank Spó∏-
dzielczy w Lwówku
Âlàskim".

W latach 80-tych dzia∏alnoÊç kredyto-
wa skierowana jest na szybki wzrost to-
warowej produkcji rolnej, budow´ i mo-
dernizacj´ budynków inwentarskich, go-
spodarczych, zakup maszyn rolniczych,
kombajnów. BS poÊredniczy∏ tak˝e
w sprzeda˝y paƒstwowych nieruchomo-
Êci rolnych na terenie gmin: Lwówek Âlà-
skich i Wleƒ. 

W czasie przemian politycznych i burz-
liwych wydarzeƒ historycznych nastàpi∏y
trudne lata dla Banków Spó∏dzielczych.
Bank w Lwówku Âlàskim przetrwa∏ dzi´ki
odpowiedniej strategii dzia∏ania, nadal
si´ rozwija i wzmacnia swojà pozycj´.
Wprowadzono nowy sprz´t komputero-
wy, elektroniczny system rozliczeƒ, po-
wi´kszono kadr´ pracowniczà, która cià-
gle jest szkolona dzi´ki wyjazdom na se-
minaria i kursy szkoleniowe. Dzi´ki temu
szybko dostosowaliÊmy swojà dzia∏alnoÊç
do wymogów na rynku finansowym. ofe-
rujemy swoim Klientom nowe produkty
bankowe. 

W roku 1988 przej´liÊmy BS Wleƒ i BS
Lubomierz tworzàc tam swoje oddzia∏y.
Aktualnie jesteÊmy zrzeszeni w Spó∏dziel-
czej Grupie Bankowej. Posiadamy dwie
placówki, zatrudniamy 20 pracowników. 

• Bankiem kieruje Zarzàd w sk∏adzie: 
- Jolanta Zamara - Prezes Zarzàdu
- W∏adys∏awa Sawicz - Wiceprezes Zarzàdu
- Emilia Barszczewska - Cz∏onek Zarzàdu.

• Rad´ Nadzorczà tworzà: 
- Ryszard Trochimowicz, Henryk Rzepecki,

Piotr Luszka, Stanis∏aw Machowski, 
Eugeniusz Cybulski, Bronis∏aw 
Dowgia∏owicz.
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Centrala Banku:
59-600 Lwówek ÂIàski
ul. Morcinka 16 
tel. (75) 782 50 61
tel./ fax (75) 647 74 60
e-mail: bs_lwowek_sl@jg.home.pl

Oddzia∏ Wleƒ
59-610 Wleƒ, ul. KoÊcielna 17
tel. (75) 713 63 34 

Oddzia∏ Lubomierz
59-623 Lubomierz, Plac WolnoÊci 53
tel./ fax (075) 783 37 32 

Zarzàd BS w Lwówku Âlàskim

Sala operacyjna BS w Lwówku Âlàskim

Sala operacyjna BS w Lwówku Âlàskim

Dzia∏ Kredytów
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Bank Spó∏dzielczy w Ârodzie Âlàskiej powsta∏ 6 wrzeÊnia 1950
roku pod nazwà Gminna Kasa Spó∏dzielcza. W trakcie swojej dzia-
∏alnoÊci, dostosowujàc si´ do zmian w polskiej spó∏dzielczoÊci
bankowej, zmieni∏ nazw´ na Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊciowo - Po-
˝yczkowa, a nast´pnie na Bank Spó∏dzielczy.

Bank zajmowa∏ si´ i zajmuje nadal obs∏ugà finansowà ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw, gospodarstw rolniczych, klientów in-
dywidualnych oraz jednostek samorzàdu terytorialnego.

17 listopada 1998 r. Bank dokona∏ fuzji po∏àczenia z Bankiem
Spó∏dzielczym w Udaninie i Bankiem Spó∏dzielczym w Mi´kini.

Obecnie Bank dzia∏a na terenie województwa DolnoÊlàskiego

• Zarzàd Banku stanowià:
- Czes∏aw Woêniakowski – Prezes Zarzàdu

- Bo˝ena Chrobak – Wiceprezes Zarzàdu

- Teresa Jackowiak – Cz∏onek Zarzàdu.

• Sk∏ad Rady Nadzorczej Banku Spó∏dzielczego 
w Ârodzie Âlàskiej:

- Antoni Czechowicz – Przewodniczàcy RN

- Stanis∏aw Po∏eç – Z-ca Przewodniczàcego RN

- Anna KrzyÊ – Sekretarz RN

- Tadeusz Hamka∏o – Cz∏onek RN

- Gra˝yna Kowalczyk – Cz∏onek RN

- Danuta Kowalska – Cz∏onek RN

- Adolf Krzyszczuk – Cz∏onek RN

- Maria Lalewicz – Cz∏onek RN

- Franciszek Kuriata – Cz∏onek RN

- Mieczys∏aw Niewiadomski – Cz∏onek RN

- Krzysztof Prus – Cz∏onek RN.

Pracownicy BS w Ârodzie Âlàskiej

Siedziba BS w Ârodzie Âlàskiej

Sala operacyjna BS w Ârodzie Âlàskiej

Oddzia∏ w Udaninie

Sala operacyjna Oddzia∏u w Udaninie
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Centrala Banku:
ul. Wroc∏awska 2

55-300 Âroda Âlàska
tel. (71) 317 38 66

e-mail:
bank@bssrodasl.pl

Oddzia∏y Banku:
Malczyce
Mi´kinia
Udanin
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Dewizà pracowników Banku jest solidna i uczciwa praca
zgodna z normami prawnymi, etycznymi i najlepszymi prak-
tykami bankowymi. 

W codziennej dzia∏alnoÊci opieramy si´ na uznanych przez
nas za podstawowe wartoÊciach takich jak: profesjonalizm,
solidnoÊç, gospodarnoÊç oraz dba∏oÊç o bezpieczeƒstwo Ban-
ku i naszych klientów.

Ârodki gromadzone na rachunkach w Banku Spó∏dzielczym
w Kamiennej Górze sà bezpieczne - Bank posiada gwarancje
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bank nasz jest zrzeszony w Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci.

• Bankiem kieruje Zarzàdu w sk∏adzie:

- Edward Buczek - Prezes Zarzàdu

- Zbigniew Komorowski - Wiceprezes Zarzàdu

- S∏awomira Kubacka - Cz∏onek Zarzàdu.

• W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà:

- Jan Dorobek - Przewodniczàcy RN

- Alina Buczek - Z-ca Przewodniczàcego RN

- Roman Mizera - Sekretarz RN

- Fryderyk Ditterla - Cz∏onek RN

- Henryk Duda - Cz∏onek RN

- Kazimierz Fedoruk - Cz∏onek RN

- Danuta Suchwa∏ko - Cz∏onek RN

- Jan Szymiczek - Cz∏onek RN

- Halina Tykierko - Cz∏onek RN.
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Siedziba BS w Kamiennej Górze - widok od strony wejÊcia

Sala operacyjna BS w Kamiennej Górze
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Bank Spó∏dzielczy w Kamiennej Górze dzia∏a na rynku us∏ug fi-
nansowych od 1950 roku. Jest instytucjà finansowà o znaczeniu
lokalnym - dzia∏ajàcà na terenie Dolnego Âlàska. Jako taki - od-
grywa niezwykle wa˝nà rol´ w zaspokajaniu potrzeb lokalnej
spo∏ecznoÊci, podmiotów gospodarczych i jednostek samorzàdu
terytorialnego na us∏ugi finansowe, sprawnie konkurujàc w tej
mierze z placówkami banków komercyjnych. 

SamodzielnoÊç i samofinansowanie si´ Banku, odgrywa istotnà
rol´ w mo˝liwoÊci konkurowania z innymi jednostkami Êwiad-
czàcymi us∏ugi finansowe, a lokalna decyzyjnoÊç i uwra˝liwienie
na potrzeby rozwoju regionu sà gwarantem skutecznego i efek-
tywnego dzia∏ania na rzecz lokalnego Êrodowiska. 

Bank Spó∏dzielczy w Kamiennej Górze jest instytucjà rozwijajàcà
si´ dynamicznie. O dynamizmie rozwoju Êwiadczy nie tylko wy-
pracowywany wynik, ale równie˝ co roku zwi´kszajàca si´ suma
bilansowa. 

Realizacja zak∏adanych do osiàgni´cia celów ukazuje Bank jako:
uniwersalnà instytucj´ finansowà Êwiadczàcà kompleksowe
us∏ugi finansowe o wysokiej jakoÊci, odpowiednio do zmieniajà-
cych si´ potrzeb klientów; instytucj´ finansowà przyjaznà dla
klienta; instytucj´ wspomagajàcà w ramach swoich mo˝liwoÊci
rozwój spo∏ecznoÊci lokalnej.

Bank jako instytucja finansowa zawodowo zajmujàca si´ obro-
tem pieniàdza jest miejscem pracy dla dobrze przygotowanych
pracowników, którzy swojà fachowoÊç i talenty wykorzystujà
zgodnie z zak∏adanymi celami Banku i z poszanowaniem praw
klientów. 

Siedziba BS w Kamiennej Górze
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Centrala Banku:
ul. Waryƒskiego 11

58-400 Kamienna Góra
e-mail: bskamgora@bskamgora.pl

tel./fax 75 754-67-00

Oddzia∏ w Lubawce
Plac WolnoÊci 19
58-420 Lubawka

tel. 75 741-14-61

Punkt Obs∏ugi Klienta w Jeleniej Górze
ul. Jana Paw∏a II 24 

(pasa˝ supermarketu KAUFLAND)         
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 764-31-60

Punkt Obs∏ugi Klienta w Kamiennej Górze
ul. Sienkiewicza 6a

58-400 Kamienna Góra
tel. 75 744-13-08 

Punkt Kasowy w Marciszowie
ul. Szkolna 8B

58-410 Marciszów
tel. 75 741-03-66

Punkt Kasowy w Kamiennej Górze
(Budynek Spó∏dzielni Mieszkaniowej SZAROTKA)

ul. M.C. Sk∏odowskiej 12
58-400 Kamienna Góra

tel. 75 742-89-31
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Historia spó∏dzielczoÊci oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowej na terenie gminy Branice
si´ga roku 1950. Wtedy to powo∏ana zosta∏a do ˝ycia instytucja o nazwie „Gminna
Kasa Spó∏dzielcza z odpowiedzialnoÊcià udzia∏ami w Branicach”. Przedmiotem
dzia∏ania Kasy by∏o gromadzenie Êrodków pieni´˝nych w formie wk∏adów, ustala-
nie zapotrzebowaƒ kredytów dla indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu
gminy ze szczególnym uwzgl´dnieniem potrzeb bezrolnych, ma∏orolnych i Êrednio-
rolnych ch∏opów. Do statutowych zadaƒ Kasy nale˝a∏o tak˝e rozdzielanie Êrodków
pieni´˝nych (zarówno zgromadzonych przez siebie, jak i uzyskanych ze êróde∏ paƒ-
stwowych) zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami oraz postanowieniami statutu
i ustalonymi przez w∏adze nadzorcze zasadami.

WysokoÊç jednego udzia∏u cz∏onka spó∏dzielni ustalono na 100 z∏, choç Zarzàd
mia∏ mo˝liwoÊç w specjalnie uzasadnionych przypadkach zmniejszyç obowiàzkowà
wysokoÊç udzia∏u o po∏ow´. Pe∏en udzia∏ nale˝a∏o wp∏aciç w maksymalnie czterech
kwartalnych ratach, nie d∏u˝ej ni˝ w przeciàgu jednego roku.

Gminna Kasa Spó∏dzielcza w Branicach oficjalnie zarejestrowana zosta∏a 27 lipca
1950 roku przez Wydzia∏ Rejestrowy Sàdu Okr´gowego w Raciborzu. Pierwszy Za-
rzàd GKS w Branicach tworzyli cz∏onkowie: Micha∏ Marynowicz, Jan Maƒkiewicz
i Bronis∏aw Maksymowicz. Zast´pcami cz∏onków Zarzàdu zostali Antoni Ko∏odziej
i Boles∏aw WaÊ.

Pierwszy okres dzia∏alnoÊci Kasy, lata 1950 - 1956, sta∏y pod znakiem du˝ych
ograniczeƒ w dzia∏alnoÊci zarówno po˝yczkowej jak i oszcz´dnoÊciowej. Brak swo-
body w podejmowamiu decyzji, ograniczona rola samorzàdu, wàski zakres dzia∏al-
noÊci w dziedzinie po˝yczek i oszcz´dnoÊci - to g∏ówne wyznaczniki tego okresu.
Zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu spó∏dzielni wprowadzone zosta∏y w 1956 ro-
ku. Wraz z przyj´ciem wzorcowego statutu dla kas spó∏dzielczych rozszerzone zo-
sta∏y uprawnienia samorzàdu spó∏dzielczego, dzia∏alnoÊcià obj´to ca∏à ludnoÊç
wiejskà, przywrócono prawo prowadzenia dzia∏alnoÊci oszcz´dnoÊciowej na w∏a-
sny rachunek, umo˝liwiono udzielanie Êrednioterminowych kredytów inwestycyj-
nych. W przyj´tym wzorcowym statucie Kasy okreÊlono Branice jako jej siedzib´
oraz teren dzia∏ania spó∏dzielni - gromady: Branice, Wysoka, Pilszcz, W∏odzienin
i Zubrzyce w powiecie g∏ubczyckim.

Centralà organizacyjnà, finansowà i rewizyjnà Kasy by∏ Zwiàzek Spó∏dzielni
Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych w Warszawie. Z nielicznych, zachowanych z tam-
tego okresu dokumentów wynika, ˝e branicka Kasa, choç niewielka, dzia∏a∏a spraw-
nie i nie odnotowywano w jej pracy ˝adnych uchybieƒ. 

W drugiej po∏owie lat pi´çdziesiàtych na czele Zarzàdu sta∏ Leon Sowa. Obok
niego w Zarzàdzie dzia∏ali Franciszek Motak i Zygmunt Ostrowski a Rad´ Nadzorczà
tworzyli: Kazimierz Lichtorowicz - Przewodniczàcy oraz Jan Olender, Zdzis∏aw Ba-
dower, W∏adys∏aw Rabicki, Alfons Borzucki, Józef Kopczyƒski, Paulina Szymczyna,
Jan St´ch∏y.

W 1960 roku w miejsce ust´pujàcego przewodniczàcego Zarzàdu - Leona Sowy
powo∏ano na to stanowisko Kazimierza Lenartowicza. Sk∏ad Zarzàdu uzupe∏niali:
Franciszek Motak i Henryk Gofryk. Kierownikiem Kasy by∏ równie˝ Henryk Gofryk.

W latach szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych samorzàd Kasy w Branicach du˝à
uwag´ przyk∏ada∏ do propagowania swej dzia∏alnoÊci i pozyskiwania nowych
cz∏onków. Prowadzono akcje nawo∏ujàce do lokowania oszcz´dnoÊci w Kasie, wy-
wieszano plakaty propagandowe, transparenty zach´cajàce do masowego oszcz´-
dzania. Przeprowadzano pogadanki w szko∏ach i zak∏adano Szkolne Kasy Oszcz´d-
noÊci (SKO), organizowano konkursy oszcz´dzania itp. Corocznie te˝ przeznaczano
cz´Êç nadwy˝ki bilansowej na cele spo∏eczne, wspomagano szko∏y, miejscowe orga-
nizacje, dotowano imprezy okolicznoÊciowe, wspomagano rodziny najubo˝szych
cz∏onków spó∏dzielni itp. W tym okresie Kasa funkcjonowa∏a pod nazwà „Spó∏dziel-

nia Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowa w Branicach” i posiada∏a prawdopodobnie punkt
kasowy we W∏odzieninie.

W latach siedemdziesiàtych w Zarzàdzie - ju˝ wtedy - Banku Spó∏dzielczego
w Branicach nadal swe funkcje pe∏nili: Kazimierz Lenartowicz, Franciszek Motak
i Henryk Gofryk - przeniesiony w 1973 roku na stanowisko starszego inspektora.
Stanowisko kierownika BS obj´∏a Kazimiera Bàk, piastujàca dotychczas równorz´d-
ne stanowisko w Banku Spó∏dzielczym w Baborowie. Wkrótce sk∏ad Zarzàdu uzu-
pe∏ni∏ W∏adys∏aw Turowski, natomiast Kazimier´ Bàk (po przyj´ciu jej rezygnacji ze
stanowiska kierownika BS) zastàpi∏ na krótko Ryszard Mielnik i - w 1974 roku - Ta-
deusz Naciuk. Od 1980 do 2010 roku stanowisko dyrektora Banku, a tak˝e prezesa
Zarzàdu piastowa∏ Józef Marian Kawecki.

ÓwczeÊnie Bank w Branicach obok jednostki macierzystej prowadzi∏ dzia∏alnoÊç
w Sta∏ych Punktach Kasowych: w Uciechowicach i W∏odzieninie oraz w Branicach
na terenie szpitala.

Sytuacja finansowa Banku na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia by∏a dobra,
a oceny lustracyjne pozytywne. Bank corocznie wypracowuje nadwy˝k´ bilansowà,
z której cz´Êç nadal przeznaczana jest na dotacj´ dla organizacji i instytucji spo-
∏ecznych oraz na uroczystoÊci okolicznoÊciowe, imprezy kulturalno-oÊwiatowe itp.

WÊród wielu dzia∏aczy i pracowników majàcych swój wk∏ad w rozwój branickiej
spó∏dzielni, wyró˝niç nale˝y takie osoby, jak: Leon Sowa, Kazimierz Lenartowicz,
Henryk Gofryk, Jan Olender, Bronis∏aw Maksymowicz, W∏adys∏aw Turowski, Franci-
szek Motak i wielu innych.

Aktualnie Bank Spó∏dzielczy w Branicach prowadzi dzia∏alnoÊç na terenie powia-
tu g∏ubczyckiego, kedzierzyƒsko-kozielskiego, prudnickiego w woj. opolskim oraz ra-
ciborskiego w woj. Êlàskim, zrzeszajàc w swych szeregach 2390 cz∏onków.
• Nad ca∏oÊcià dzia∏alnoÊci Banku czuwa Rada Nadzorcza w sk∏adzie:
- Jan Lenartowicz - Przewodniczàcy RN
- Marian Szponder - Wiceprzewodniczàcy RN
- Janusz Gu˝da - Sekretarz RN
- Kazimierz Chorostecki, Deberny Eugeniusz, Benedykt Pospiszyl, Piotr Enenkiel 

- Cz∏onkowie RN.
• Bank zatrudnia nast´pujàcych pracowników: 
- Sabina ˚ywina – g∏ówny ksi´gowy, Józef Marian Kawecki, El˝bieta Jaworska, Jan

Lenartowicz, Wac∏aw Lisowiec, Anna Maliborska – Walzner, Stanis∏awa Rudyszyn,
Gabriela Uliczka, Jerzy Chojnacki, Janina Iluk, Agnieszka Lenartowicz, Ma∏gorzata
Lipa, Joanna Wilczyƒska, Tomasz Kawecki.
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Centrala Banku:
48-140 Branice

ul. M. Curie-Sk∏odowskiej 8a
tel./ fax (77) 486 83 16

tel. (77) 486 83 24
e-mail: bs_branice@interia.pl

• Pracami BS kieruje Zarzàd 
w sk∏adzie:

-  Gra˝yna Gràdowska 
– p. o. prezesa Zarzàdu

-  Krystyna Borzucka 
– wiceprezes Zarzàdu

-  Piotr Enenkiel 
– cz∏onek Zarzàdu

Siedziba BS w Branicach

Sala operacyjna BS w Branicach
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Bank Spó∏dzielczy w Zàbkowi-
cach Âlàskich rozpoczà∏ swojà
dzia∏alnoÊç pod nazwà Gminna
Kasa Spó∏dzielcza, która zosta∏a
zarejestrowana w Sàdzie Okr´go-
wy w K∏odzku w dniu 10 listopa-
da 1950 r. 

Pierwszà siedzibà by∏ lokal Ban-
ku Rolnego w Zàbkowicach Âl.,
a pierwszymi kierownikiem zosta∏
Pan Stanis∏aw Urbaƒski. W roku
1956 przeniesiono siedzib´ do bu-
dynku Gminnej Spó∏dzielni Rynek
29. Zàbkowicka Gminna Kasa

Spó∏dzielcza ju˝ wówczas obs∏ugiwa∏a teren powiatu
zàbkowickiego. W wyniku uchwalonej przez Sejm re-
formy bankowej w 1957 roku Kasa zmieni∏a nazw´ na
Spó∏dzielni´ Oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowà w Zàbko-
wicach Âl.

W roku 1961 powsta∏ Centralny Zwiàzek Spó∏-
dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych. W tym˝e ro-
ku przyj´to nowy statut zmieniajàc nazw´ Spó∏dziel-
ni na Bank Spó∏dzielczy z siedzibà w mieÊcie Zàbko-
wice Âl.

Bank nasz otworzy∏ 3 punkty klasowe w Zàbkowi-
cach Âl., Zwróconej, Przy∏eku. W latach 1970 Bank
preferowa∏ udzielanie kredytów rolnikom, osobom za-
trudnionym w rolnictwie a tak˝e drobnemu rzemio-
s∏u. W 1975 roku utworzono Bank Gospodarki ˚yw-
noÊciowej, który ca∏kowicie przejà∏ nadzór nad ban-
kami spó∏dzielczymi. Obowiàzywa∏y centralnie usta-
lone regulaminy, instrukcje jednakowe w ca∏ym kraju
odsetki na oszcz´dnoÊci i kredyty.

Dzia∏ania Banku Spó∏dzielczego w Zàbkowicach Âl.
zwiàzane by∏y ÊciÊle z BG˚ w Âwidnicy. W okresie tym
BS objà∏ obs∏ug´ Miasto i Gmin´ Niemcza otwierajàc
swój Oddzia∏ w Niemczy przyjmujàc ten teren od BS
w ¸agiewnikach , który wszed∏ do woj. wroc∏awskie-
go. Wówczas te˝ BS zosta∏ przeniesiony do pomiesz-
czeƒ po zlikwidowanym Banku Rolnym (Rynek 10) tj.
do lokalu aktualnie zajmowanego przez Bank. 

Kolejna wa˝na data to 31 stycznia 1989 r. - uchwa-
lona przez Sejm ustawa „Prawo bankowe” pozwala∏a
na uzyskanie niezale˝noÊci. Banki Spó∏dzielcze rozpo-
cz´∏y proces tworzenia struktury regionalnej w for-
mie spó∏ki akcyjnej w pe∏ni kontrolowanej przez w∏a-
Êcicieli. Lata 90-te to poczàtki zupe∏nie nowej ery
w dziejach banku. Bank szybko dostosowa∏ dzia∏al-
noÊç banku do warunków gospodarki rynkowej.
W roku 1992 bank wraz z 254 innymi bankami spó∏-
dzielczymi utworzy∏ w∏asne, oparte na partnerskich

i spó∏dzielczych zasadach zrzeszenie - Gospo-
darczy Bank Po∏udnio-

wo-Zachodni we Wroc∏awiu. W marcu 1993 roku do-
tychczasowy Prezes Zarzàdu Banku Pan Zdobys∏aw
Lis zostaje powo∏any na Wiceprezesa GBPZ S.A. Wro-
c∏aw. Kierownictwo Banku Zàbkowickiego obejmuje
Józefa Warechowicz. 

Rok 1995 otworzy∏ nowy rozdzia∏ w dziejach Ban-
ku Spó∏dzielczego w Zàbkowicach Âl. W tym˝e roku
bank przy∏àczy∏ Banki Spó∏dzielcze w Budzowie, Cie-
p∏owodach, Kamieƒcu Zàbk. a w 1997 roku otworzy∏
Oddzia∏ w Zi´bicach. Obejmujàc swoim dzia∏aniem
powiat zàbkowicki oraz Miasto i Gmin´ Niemcza. Za-
rzàd i Rada nadzorcza opracowa∏a nowà strategi´
rozwoju banku, którà zaakceptowa∏o Walne Zgroma-
dzenie Banku. Celem w∏adz BS-u w Zàbkowicach Âl.
by∏o zbudowanie banku przyjaznego dla klienta, sil-
nego kapita∏owo sprawnego organizacyjnie.

Dzi´ki aktywnoÊci i màdroÊci udzia∏owców bank
poprzez swojà prac´ udowodni∏, ˝e jest powa˝nym
i wiarygodnym partnerem wspierajàcym lokalnà ak-
tywnoÊç gospodarczà. PostawiliÊmy na jakoÊç pro-
duktów oraz nowoczesnoÊç us∏ug.

BS posiada fundusze w∏asne wypracowane z zysku
w wysokoÊci 20 mln, co daje 4 mln EURO.

Zaufanie klientów BS zdoby∏ dzi´ki zakupie nowo-
czesnego systemu informatycznego EuroBankNet fir-
my SoftNet z Krakowa i udost´pnieniu klientom: kont
internetowych, sms, obs∏ugi kont przez telefon, info-
linii, mo˝liwoÊci obs∏ugi klienta we wszystkich na-
szych placówkach, a tak˝e nowoczesnych produktów:
karty p∏atnicze, (VISA Electron, VISA Business), karty
kredytowe, (VISA Classic), 15 w∏asnych bankomatów 

JesteÊmy po to aby dobrze s∏u˝yç lokalnej spo∏ecznoÊci.
Wspomagamy kultur´, oÊwiat´ i przeznaczamy spore

Êrodki na cele charytatywne i spo∏eczne.

Sukces banku to nasz wspólny sukces 
i znaczny wk∏ad w rozwój tego regionu.

• Zarzàd Banku:
- Józefa Warechowicz - Prezes Zarzàdu

- Zofia Bobrowska - Wiceprezes Zarzàdu
- Arkadiusz Lis - Cz∏onek Zarzàdu

• Rada Nadzorcza Banku:
- Henryk Marciniak - Przewodniczàcy Rady

- Robert Szwarc - Zast´pca Przewodniczàcego
- Edward Ostaszewski - Sekretarz

- Aleksander Antosz - Cz∏onek
- Miros∏aw Bàbka - Cz∏onek

- Zygmunt Bàk - Cz∏onek
- Franciszek Dmytruk - Cz∏onek

- Maria Kacik - Cz∏onek
- Marian Piàtek - Cz∏onek

Siedziba BS w Zàbkowicach Âlàskich

Rada Nadzorcza Banku

Zarzàd Banku

Oddzia∏ w Zàbkowicach Âl.
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Centrala Banku:
Rynek 10

57-200 Zàbkowice Âlàskie
tel. (74) 815-16-18

tel./fax (74) 815-72-78
e-mail: info@bs-zabkowicesl.pl

Oddzia∏y Banku:
Zàbkowice Âlàskie

Bardo
Budzów

Ciep∏owody
Kamieniec Zàbkowicki

Niemcza
Zi´bice

Z∏oty Stok
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BS - KALENDARIUM WYDARZE¡:
1947 rok - 22 lutego w lokalu Gmin-
nej Spó∏dzielni „SCH” zebra∏a si´
dwunastoosobowa grupa inicjatyw-
na, która podpisa∏a statut i za∏o˝y∏a
Spó∏dzielni´ pod nazwà Bank Spó∏-
dzielczy w Baborowie. 
1950 rok - Bank Spó∏dzielczy- jak
wszystkie dzia∏ajàce w tym okresie
spó∏dzielnie bankowe przekszta∏ci∏
si´ w Kas´ Spó∏dzielczà.  
1975 rok - zgodnie z nowà ustawà
o prawie bankowym, placówk´
przekszta∏cono w „Bank Spó∏dziel-
czy”. Centralà finansowà i rewizyj-
nà Banku sta∏ si´ Bank Gospodarki
˚ywnoÊciowej (BG˚).
1987 rok - 21 grudnia oddano do
u˝ytku nowy budynek Banku Spó∏-
dzielczego przy ul. Moniuszki 1. 
2002 rok - 27 marca podpisano
umow´ o przystàpienie do Zrzesze-
nia Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci
SA w Warszawie.
2003 rok - zmiana w sk∏adzie Zarzàdu. Po odejÊciu prezes Stanis∏aw Flak na emerytu-
r´ funkcje prezesa obj´∏a dotychczasowa g∏. ksi´gowa Teresa Demianowska, do Za-
rzàdu powo∏ano Krystyn´ Liszka pracownika ds. kredytów . Stanowisko g∏. Ksi´go-
wego obj´∏a pracownica ksi´gowoÊci Alicja Fitzoƒ.
2005 rok - w zwiàzku ze Êmiercià d∏ugoletniego cz∏onka Zarzàdu pana W∏adys∏awa
Ârutwa powo∏ano w sk∏ad Zarzàdu Alicj´ Fitzoƒ.
2007 rok - uruchomienie Punktów Kasowych w Suchej Psinie oraz w T∏ustomostach.
2008 rok - uruchomienie kantora wymiany walut oraz wprowadzenie rachunków
walutowych.

Bank Spó∏dzielczy w Baborowie mimo rosnàcej konkurencji ze strony banków ko-
mercyjnych oraz instytucji parabankowych, skutecznie dzia∏a na rynku mi´dzyban-
kowym. Przyjazny stosunek do klientów , kompetencja i coraz szersza gama us∏ug
bankowych pozwala utrzymaç obecnych i pozyskaç nowych klientów. Przynosi to
pozytywne efekty wyra˝ajàce si´ wzrostem sumy bilansowej, obliga kredytowego,
oszcz´dnoÊci oraz funduszy w∏asnych banku.
•  Istotne zagadnienia, na które Bank zwraca uwag´ w swoim dzia∏alnoÊci to:
- osiàgni´cie dominujàcej roli na terenie dzia∏ania banku, budowanie i utrwalanie wi´zi

mi´dzy bankiem i klientem, dalsze ekonomiczne i spo∏eczne umacnianie pozycji na rynku.  
Realizujàc swoje zadania statutowe Bank  uczestniczy w ˝yciu lokalnym. Dofinan-

sowujemy imprezy organizowane na terenie gminy Baborów wspieramy finansowo B
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Centrala Banku:
48-120 Baborów

ul. St. Moniuszki 1
tel. 77 486 90 44, 486 98 80
e-mail: bsbaborow01@onet.eu

Szko∏y, Przedszkola, Kluby Sportowe, Ochotniczà Stra˝ Po˝arnà,
Zwiàzki i Stowarzyszenia.
• Nad ca∏okszta∏tem dzia∏alnoÊci BS w Baborowie czuwa Rada 

Nadzorcza w sk∏adzie:
- Krzysztof Krzy˝ewski – przewodniczàcy Rady, 
- Irena Âwi´s – z-ca przewodniczàcego Rady, 
- Maria Cymbaluk – sekretarz Rady, 
- Ryszard Wo∏k, Ewald Surma, Aleksander Liszka – cz∏onkowie.
• Bie˝àcà dzia∏alnoÊcià Banku Spó∏dzielczego kieruje Zarzàd 

w sk∏adzie:
- Teresa Demianowska – prezes Zarzàdu, 
- Alicja Fitzoƒ – wiceprezes Zarzàdu, 
- Krystyna Liszka – cz∏onek Zarzàdu.
• SpoÊród najbardziej zas∏u˝onych dzia∏aczy spó∏dzielczych 

nale˝y wymieniç: 
- Pana Eryka Scholz, który by∏ cz∏onkiem RN ponad 40 lat, Panià Ma-

ri´ Cymbaluk cz∏onek RN ponad 30 lat, Pana Edmunda Ripa, by∏e-
go prezesa Pana Stanis∏awa Flak oraz wspomnieç nie˝yjàcych – Pa-
nià El˝biet´ Bednarskà i Pana W∏adys∏awa Ârutwa, którzy byli d∏u-
goletnimi cz∏onkami Zarzàdu.

Bank Spó∏dzielczy w Baborowie 
zapewnia profesjonalnà obs∏ug´

Serdecznie wszystkich zapraszamy

Sala operacyjna BS w Baborowie

Prezes Zarzàdu - Teresa Demianowska

Siedziba BS w Baborowie

Sala operacyjna

Dzia∏ Kredytów

155

•skladka 153-160  4/26/11  3:02 PM  Page 155

Za dat´ powstania Banku Spó∏dzielczego w Gogolinie
przyjmuje si´ 15.05.1950 r., kiedy to Sàd Powiatowy w Opo-
lu zarejestrowa∏ Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà. Liczba cz∏onków
wynosi∏a 580 osób, a udzia∏ 30 z∏. W sk∏ad Zarzàdu powo∏ani zostali: Ja-
dwiga Soko∏owska - Przewodniczàcy oraz Cz∏onkowie: Juliusz Piàtek, Flo-
rian Krawiec, Ludwik Wieczorek, Józef Greif. Funkcj´ kierownika pe∏ni∏
Erwin Szmidt. Terenem dzia∏ania by∏y gminy Gogolin I i II, Otm´t i Zdzie-
szowice, wówczas w powiecie strzeleckim. Uruchomione by∏y dwa
punkty kasowe w Zdzieszowicach i Kamieniu Âlàskim. Powo∏ano nowy
Zarzàd, w sk∏ad którego weszli: Edward Szostek - Przewodniczàcy, oraz
Cz∏onkowie: Joachim Konieczny, Józef Kondziela, Gerard Wieczorek, Fran-
ciszek Kania. Rad´ reprezentowali: Franciszek Ferdusz, Jan Makosz. Funk-
cj´ Kierownika pe∏ni∏ Joachim Konieczny.

W roku 1961 uchwa∏à Walnego Zgromadzenia Delegatów przyj´to no-
wy wzorcowy statut, zmieniono dotychczasowà nazw´ na Bank Ludowy
Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowa, zmieniono teren dzia∏ania
oraz Zarzàd: Edward Szostek - Prezes, Cz∏onkowie: Józef Kondziela i Mie-
czys∏aw Augustyn. W dniu 26.04.1966 r. powo∏ano na stanowisko Kierow-
nika Stanis∏awa Opi∏k´. Funkcj´ Przewodniczàcego Rady pe∏ni∏ Piotr Zwior.

W roku 1973 ju˝ nie Bank Ludowy Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊciowo-Po-
˝yczkowa, a Bank Spó∏dzielczy w Gogolinie przejà∏ w pe∏ni dzia∏alnoÊç
kredytowà gospodarki nieuspo∏ecznionej Banku Rolnego w Krapkowi-
cach. Dyrektorem zosta∏ Henryk Gaida, a jego Zast´pcà Stanis∏aw Opi∏ka.
Zwi´kszono równie˝ iloÊç etatów. Funkcj´ Przewodniczàcego Rady Ban-
ku Spó∏dzielczego w Gogolinie pe∏ni∏ Rafa∏ Piszczor. Zarzàd reprezento-
wali: Maria Baron i Maria Wojtala.

W roku 1977 powo∏ano na stanowisko Dyrektora banku Marka Smo-
lenia. W lipcu 1977 r. z uwagi na rozpocz´cie remontu budynku Urz´du
Miasta i Gminy w Gogolinie, Bank by∏ zmuszony do zmiany siedziby, któ-
rà zajmowa∏ od poczàtku i zosta∏ przeniesiony do budynku szko∏y przy
ul. 15-go Grudnia . Budynek ten by∏ przeznaczony do remontu, jednak
dzi´ki w∏adzom szkolnym Bank móg∏ zajàç pomieszczenia tej szko∏y. Pra-
ca w tym okresie by∏a bardzo trudna, warunki socjalne niedostosowane
do potrzeb, a zadania stojàce przed bankiem - jego dzia∏alnoÊcià - coraz
wi´ksze. Pomimo jeszcze gorszych warunków od poprzednich, Bank sta-
ra∏ si´ zrealizowaç swoje zadania. 12 grudnia 1978 roku rozpocz´to bu-
dow´ nowej siedziby banku. Od chwili rozpocz´cia budowy funkcje Dy-
rektora banku pe∏nili panowie Marek Smoleƒ i Jan Pulka, a funkcj´ Za-
st´pcy Dyrektora powierzono Stanis∏awowi Opi∏ce. W marcu 1980 roku
stanowisko Dyrektora objà∏ Jerzy Klimas, a Zast´pcà Dyrektora by∏a Bo-
˝ena Dàbrowska. Wówczas budynek banku by∏ w stanie surowym. Mimo
problemów w dniu 16 marca 1981 roku pracownicy rozpocz´li obs∏ug´
klientów w nowym, przestronnym, obecnym lokalu.

UroczystoÊç otwarcia, która mia∏a miejsce 17 marca 1981 roku
uÊwietni∏ wyst´p m∏odzie˝owego zespo∏u amatorskiego prowadzonego
przez by∏à G∏ównà Ksi´gowà Dorot´ Hergesell.

W latach 80-tych Bank prowadzi∏ w szerokim zakresie dzia∏alnoÊç
kulturalno-oÊwiatowà. W maju 1982 roku w banku goÊci∏a delegacja
spó∏dzielców z krajów rozwijajàcych si´. W grudniu 1984 roku z inicjaty-
wy Dyrektora banku J. Klimasa, powsta∏ przy banku zespó∏ folklorystycz-
ny, który uÊwietnia∏ wiele uroczystoÊci, a na festiwalach pieÊni ludo-
wych zajmowa∏ wysokie lokaty.

Rok 1990, w zwiàzku z g∏´bokimi przemianami spo∏eczno-gospodar-
czymi i ustrojowymi sta∏ si´ prze∏omowym. Bank rozwinà∏ dzia∏alnoÊç
kredytowà, rozpoczà∏ obrót dewizami. Dobre wyniki ekonomiczne po-
zwoli∏y na rozpocz´cie w 1990 roku prac wdro˝eniowych zwiàzanych
z komputeryzacjà banku, które zakoƒczone zosta∏y w marcu 1991 roku. 

W kwietniu 1990 roku odby∏o si´ spotkanie dyrektorów banków
spó∏dzielczych województwa opolskiego z panem Micha∏em Gackiem -
Prezesem Komitetu Organizacyjnego Gospodarczego Banku Dolnego Âlà-
ska Spó∏dzielczej Spó∏ki Akcyjnej. W styczniu 1992 roku powstaje Gospo-
darczy Bank Po∏udniowo-Zachodni Spó∏ka Akcyjna we Wroc∏awiu, z któ-
rym 3 grudnia 1992 roku Bank podpisa∏ umow´ zrzeszenia. W styczniu
1993 roku, po ci´˝kiej chorobie, zmar∏ Dyrektor banku Jerzy Klimas, któ-
ry ma wielki wk∏ad w rozwój banku. 10 lutego 1993 roku, Rada Nadzor-
cza wybra∏a na Prezesa Zarzàdu i powierzy∏a stanowisko Dyrektora Bo-
˝enie Dàbrowskiej, dotychczasowemu Zast´pcy.

W grudniu 1995 roku w Banku przebywa∏ Henryk Grocholski - szef
misji ds. organizacji banków regionalnych w ramach projektu Phare/Fapa
oraz konsultant francuskiego banku Credit Agricole. Pan Grocholski prze-
prowadzi∏ w naszym banku szkolenie z zakresu obs∏ugi klientów i mar-
ketingu. Banki Spó∏dzielcze w Prószkowie i Strzeleczkach w dniem
01.01.1999 roku podj´∏y uchwa∏´ o po∏àczeniu si´ z Bankiem Spó∏dziel-
czym w Gogolinie. W marcu 1999 roku Bank otworzy∏ Fili´  w Krapkowi-
cach-Otm´cie.
• Od 01.01.2008 r. Bankiem kieruje Zarzàd w sk∏adzie:
- Bo˝ena Dàbrowska – Prezes Zarzàdu
- Danuta Nowakowska – Z-ca Prezesa ds. kredytów i oszcz´dnoÊci
- Barbara Szice – Zast´pca Prezesa ds. finansowo-ksi´gowych
- Piotr Tomala – Cz∏onek Zarzàdu
- Zofia Wilczek – Cz∏onek Zarzàdu.
• W sk∏ad Rady Nadzorczej w obecnej kadencji wchodzà:
- Zenon Dro˝yƒski – Przewodniczàcy Rady
- Józef Kamiƒski – Zast´pca Przewodniczàcego Rady
- Zygmunt Dreszer – Sekretarz Rady

oraz Cz∏onkowie Rady: Adelajda Bomba, El˝bieta Grobarek, 
Urszula Konieczny i Zbigniew Nowak. 
Od 2002 roku zrzeszeni jesteÊmy z Bankiem Polskiej Spó∏dzielczoÊci

S.A. i tworzymy Grup´ BPS. Bank rozwija si´. RoÊnie suma bilansowa
i kapita∏y. Oferta Banku dostosowywana jest do potrzeb Klientów. Posia-
damy 7 bankomatów, z których mogà korzystaç posiadacze kart wyda-
nych przez banki krajowe i zagraniczne. Prowadzimy obs∏ug´ dewizowà.
Âwiadczymy us∏ugi internetowe. Uzyskiwane wyniki plasujà nasz Bank
na bardzo dobrej pozycji w grupie rówieÊniczej BS. 

ODDZIA¸ W PRÓSZKOWIE
Poczàtki spó∏dzielczoÊci bankowej w Prószkowie datujà si´ od 1960

roku. W dniu 23.10.1960 roku odby∏o si´ Walne Zgromadzenie Cz∏onków
Kasy Spó∏dzielczej w Prószkowie, które uchwali∏o ramowy program dzia-
∏alnoÊci kasy oraz jej statut, okreÊlajàcy teren dzia∏ania, wysokoÊç udzia-
∏u, najwy˝szà sum´ zobowiàzaƒ oraz wybra∏o w∏adze kasy. Wed∏ug za∏o-
˝eƒ uczestniczàcych w zebraniu cz∏onków, powo∏ana kasa spó∏dzielcza
mia∏a s∏u˝yç paƒstwu i rolnikom. Kasa Spó∏dzielcza SOP w Prószkowie
zosta∏a zarejestrowana w Sàdzie Powiatowym w Opolu w dniu 3.12.1960
roku pod nr RS 568.

W sk∏ad pierwszego Zarzàdu weszli: Stanis∏aw Gelner - rolnik - Pre-
zes Zarzàdu, Tomasz Burghardt - rolnik - Cz∏onek, Konstanty Skrzypczyk -
rolnik - Cz∏onek. Terenem dzia∏ania kasy spó∏dzielczej by∏y gromady:
Prószków i Boguszyce. Kasa Spó∏dzielcza SOP, a od 8.06.1962 roku Bank
Spó∏dzielczy w Prószkowie, dzia∏a∏y w trudnych warunkach lokalowych.
Spó∏dzielnia jednak z roku na rok si´ rozwija∏a. Przybywa∏o nowych
cz∏onków. Dzia∏a∏a dodatkowo przez punkty kasowe w Boguszycach,
Zimnicach Wielkich i w Prószkowie. Kolejni dyrektorzy czynili starania
w kierunku budowy w∏asnej siedziby banku.

15 grudnia 1990 roku mia∏o miejsce oddanie do u˝ytku nowej siedzi-
by banku, po∏o˝onej w centrum Prószkowa. Dzie∏a budowy dokona∏ ów-

czesny Prezes Zarzàdu i Dyrektor Banku (od 10.1978 r. - 08.1991 r.) - Józef
Kamiƒski. Po rezygnacji z pracy w banku J. Kamiƒskiego, stanowisko Dy-
rektora powierzono pani Zofii Wilczek.

D∏ugoletnimi dzia∏aczami organów samorzàdowych BS w Prószkowie
byli: Joanna Zàbek, Wilibald Król, Alojzy Walecko, Alfred Nowak (19 lat
pracy w RN), Norbert Wieszala (15 lat pracy w RN), Jan Pawleta 15 lat
pracy w RN i Zarzàdzie BS, Gizela Czech 14 lat pracy w Zarzàdzie BS. Na
bazie  BS w Prószkowie powsta∏ Oddzia∏ Banku w Gogolinie.

ODDZIA¸ W STRZELECZKACH
W historii spó∏dzielczoÊci oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowej w Strze-

leczkach wa˝nà datà jest 2 lipiec 1950 roku, kiedy to odby∏o si´ w obec-
noÊci 14 cz∏onków za∏o˝ycieli, zgromadzenie za∏o˝ycielskie spó∏dzielni
pod nazwà Gminna Kasa Spó∏dzielcza. Zgromadzenie to odby∏o si´ na
podstawie Dekretu z dnia 25.10.1948 r. o reformie bankowej oraz
w oparciu o plan rozmieszczenia gminnych kas spó∏dzielczych - Zarzà-
dzenie Ministra Skarbu z 4 stycznia 1950 roku.

31 sierpnia 1950 roku Oddzia∏ Banku Rolnego w Prudniku przekaza∏
spó∏dzielni kredyty drobnego rolnictwa. W dniu 27.09.1950 r. Sàd Okr´-
gowy w Nysie z siedzibà w Prudniku wyda∏ postanowienie o wpisaniu
do rejestru spó∏dzielni nr I RS III 198 Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà w Strze-
leczkach. Pierwszymi Cz∏onkami Zarzàdu byli: Jerzy Honisz - Przewodni-
czàcy, Bronis∏aw Deszczka - Cz∏onek i Walenty Janocha - Cz∏onek.

Od 30.05.1962 roku nast´puje zmiana nazwy  na Bank Spó∏dzielczy
w Strzeleczkach, który w 1968 roku otwiera Sta∏y Punkt Kasowy w ¸ow-
kowicach, a w 1969 roku w Zielinie. W 1960 roku siedziba banku prze-
prowadzona zosta∏a do nowego lokalu przy Placu WolnoÊci 19.

Od lutego 1994 roku stanowisko Dyrektora powierzono Piotrowi Tomali.
W zwiàzku z uchwa∏à nr 9/98 w sprawie szczegó∏owych zasad wy-

posa˝enia banków spó∏dzielczych w kapita∏ za∏o˝ycielski, w dniu
16.11.1998 roku zwo∏ano Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli, które
podj´∏o uchwa∏´ o po∏àczeniu Banku Spó∏dzielczego w Strzeleczkach
z Bankiem Spó∏dzielczym w Gogolinie. Z dniem 1.01.1999 roku, Bank
Spó∏dzielczy w Strzeleczkach zosta∏ przekszta∏cony w Oddzia∏ Banku
w Gogolinie.

ODDZIA¸ W ZDZIESZOWICACH
Poczàtkiem Oddzia∏u w Zdzieszowicach by∏ punkt kasowy, który

otwarty zosta∏ równolegle z Bankiem w Gogolinie. W 1968 roku punkt ka-
sowy zosta∏ przekszta∏cony w Fili´, na bazie której w 1971 roku powsta∏
Oddzia∏. W 1979 roku otwarto tak˝e punkt kasowy. Dzia∏aczami spo∏ecz-
nymi byli: Jan Hulik, Maria Bustrycka, ¸ucka Kap∏on, Renata Hanko.

Staraniem kierownictwa banku, w 1982 roku uda∏o si´ przenieÊç Od-
dzia∏ do bardziej atrakcyjnego lokalu po∏o˝onego w centrum miasta. Od-
dzia∏em kierowa∏a pani Janina Sieƒko, od czasu jego powstania do 1991
roku, kiedy to w marcu przesz∏a na emerytur´. Wówczas kierowanie Od-
dzia∏em powierzono p. Marii Luber. Po jej odejÊciu na emerytur´ funkcj´
t´ obj´∏a Gra˝yna Sobocka.

Nast´puje rozwój oddzia∏u tak, ˝e zasz∏a koniecznoÊç poszerzenia
powierzchni. Du˝a liczba klientów posiadajàcych rachunki oszcz´dno-
Êciowo-rozliczeniowe przyczyni∏a si´ do zainstalowania we wrzeÊniu
1999 roku bankomatu.

Siedziba Banku w Gogolinie
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Centrala Banku:
47-320 Gogolin
ul. Strzelecka 13 

tel./ fax 77 466 63 87
tel. 77 466 64 04

Placówki Banku:
Oddzia∏ Prószków

46-060 Prószków, ul. Zawadzkiego 8 
tel./ fax 77 464 80 26, 464 81 18

Oddzia∏ Strzeleczki 
47-364 Strzeleczki, ul. Rynek 19

tel./ fax 77 466 81 11, 466 81 55
Oddzia∏ Zdzieszowice 

47-330 Zdzieszowice, ul. Chrobrego 2 
tel./ fax 77 484 44 36

Filia Krapkowice-Otm´t 
47-303 Krapkowice, ul. Hotelowa 4

tel. 77 466 58 21

Sala posiedzeƒ

Sala operacyjna
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zasi´g dzia∏ania - zgodnie z nowym, wprowadzonym w 1973 roku podzia∏em admini-
stracyjnym (m.in. likwidujàcym gromady) - obejmujmowa∏ miasto i gmin´ Krapkowice oraz gmin´
Walce. W wyniku tego teren dzia∏alnoÊci Banku powi´kszy∏ si´ o miejscowoÊci przej´te od BS
w Strzeleczkach - Steblów, Kornica, Âciborowice i Nowy Dwór

1 lipca 1975 r. rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç paƒstwowo-spó∏dzielczy Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej, po-
wo∏any na mocy ustawy o prawie bankowym z po∏àczenia Banku Rolnego i Centralnego Zwiàzku
Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych, przejmujàc wobec banków spó∏dzielczych funkcj´ cen-
trali organizacyjnej, finansowej i rewizyjnej.

Dzia∏alnoÊç banków spó∏dzielczych w okresie pi´tnastolecia (1975-1990) nie by∏a oparta o w∏aÊci-
wy rachunek ekonomiczny. W wyniku rosnàcego braku równowagi pomi´dzy iloÊcià pieniàdza i po-
da˝à Êrodków produkcji rozszerzono limitowanie i obwarowywanie szczegó∏owymi przepisami za-
sad i form dzia∏alnoÊci kredytowej. W tendencjach tych nie mo˝na nie dostrzec pewnych analogii
z okresu lat 1949-1955, choç zjawiska te wyst´powa∏y w innej skali i inne by∏o ich pod∏o˝e. Mimo te-
go wszystkiego okres ten sta∏ pod znakiem intensywnego rozwoju Banku Spó∏dzielczego w Krapko-
wicach.

Przemiany polityczne i spo∏eczno - gospodarcze, jakie dokona∏y si´ po 1989 roku znalaz∏y swoje
odbicie w zmianach sektora spó∏dzielczoÊci bankowej. Poczàtki lat dziewi´çdziesiàtych by∏y okresem
przystosowania si´ banków spó∏dzielczych do funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnoryn-
kowej. 24 czerwca 1994 r. Sejm RP uchwali∏ ustaw´ o restrukturyzacji banków spó∏dzielczych i BG˚
oraz zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta stworzy∏a nowy stan prawny dla sektora banków spó∏-
dzielczych w Polsce, nakreÊlajàc niezb´dne zmiany organizacyjne, które musia∏y byç dokonane w ce-
lu restrukturyzacji spó∏dzielczego sektora bankowego i zbudowania nowoczesnej, trójszczeblowej
struktury bankowej, opartej na rozwiàzaniach sprawdzonych ju˝ w krajach Europy Zachodniej.

Wraz z rozpocz´ciem przystosowywania polskiej gospodarki do realiów gospodarki rynkowej roz-
poczà∏ si´ wa˝ny i trudny okres tak˝e w historii BS w Krapkowicach. Zmiany w Prawie Spó∏dziel-
czym zmusi∏y równie˝ samorzàdowców Spó∏dzielni do dokonania przyspieszonych wyborów Przed-
stawicieli do Rady Nadzorczej i Zarzàdu. Zebranie Przedstawicieli, które odby∏o si´ 27.03.1990 r. doko-
na∏o wyboru 15-stoosobowej Rady Nadzorczej, na czele której pozosta∏ nadal jej d∏ugoletni (od 1982
do 2002 roku) przewodniczàcy - Herbert Rosenberg. Z kolei Rada Nadzorcza powo∏a∏a nowy Zarzàd
w sk∏adzie: - Piotr Soloch - prezes Zarzàdu, - Krystyna Âliwiƒska - wiceprezes Zarzàdu, - Antoni Za-
wadzki - cz∏onek Zarzàdu.

Mimo energicznych staraƒ nowych w∏adz Banku, sytuacja stawa∏a si´ trudna. Banki spó∏dzielcze,
w tym równie˝ BS w Krapkowicach, dysponujàc niskimi funduszami w∏asnymi, mia∏y niewielkie
mo˝liwoÊci udzielenia kredytów ze Êrodków w∏asnych.

Kolejne lata sta∏y pod znakiem systematycznego rozwoju krapkowickiej Spó∏dzielni, która rozwi-
ja∏a si´ corocznie w tempie ok. 20%. Przyk∏adem tego jest przyrost sumy bilansowej z poziomu 25
mln z∏ w 1998 roku do 150 mln z∏ na 31.03.2011 r. Kapita∏y w∏asne Banku wynoszà 11,8 mln z∏, tj. ok.
3 mln euro.

W poszukiwaniu nowych dróg rozwoju BS Krapkowice szuka∏ rozwiàzaƒ pozwalajàcych rozsze-
rzyç zasi´g dzia∏ania na coraz to wi´kszy teren, powi´kszajàc jednoczeÊnie struktur´ i sieç placówek.
Jeszcze w 1999 roku, 28 sierpnia, odby∏o si´ uroczyste otwarcie nowej siedziby oddzia∏u przy ul. Opol-
skiej 65 w Walcach, utworzono w lutym 1999 roku Fili´ Banku w Krapkowicach - Otm´cie przy ul. Ki-
liƒskiego 1, Oddzia∏ Banku w Tarnowie Opolskim - luty 2000 r. oraz Fili´ w Przyworach Opolskich
(styczeƒ 2001 r.). W dniu 16 wrzeÊnia 2003 roku odby∏a si´ uroczystoÊç otwarcia szóstej w kolejnoÊci
placówki - oddzia∏u w Strzelcach Opolskich przy ulicy Bursztynowej 2, natomiast od 16.09.2008 r.
otwarto POK w Krapkowicach-Otm´cie.

Dzisiejszy Krapkowicki BS nale˝y do grupy najwi´kszych banków spó∏dzielczych Opolszczyzny.
Tradycja zobowiàzuje Bank do bezustannego uatrakcyjniania oferty produktów i us∏ug oraz tworze-
nia bezpiecznych warunków deponowania Êrodków. B
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Pracownicy 
Centrali Banku 

w Krapkowicach

Sala operacyjna Centrali Banku w Krapkowicach

Oddzia∏ w Walcach

Oddzia∏ w Strzelcach Opolskich

Oddzia∏ w Tarnowie Opolskim

Zarzàd Banku Spó∏dzielczego w Krapkowicach stanowià:

• Teodor Pandel - Prezes Zarzàdu

• Ginter Jasik - Wiceprezes Zarzàdu

• Karina Schreiber - Cz∏onek Zarzàdu
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Krapkowice, tak jak ca∏y Âlàsk opolski do 1945 roku funkcjonowa∏y w granicach Nie-
miec. Historia spó∏dzielczoÊci bankowej w Krapkowicach si´ga XIX wieku. Pierwszymi
opisanymi bankami o charakterze spó∏dzielczym w Krapkowicach by∏ „Bank fur Handel
und Gewerbe” (Bank handlowy i Rzemios∏a)  oraz „Volksbank E.G.M.B.H.”.

Ostatni z tych banków zakoƒczy∏ dzia∏alnoÊç w styczniu 1945 roku przed wkrocze-
niem armii sowieckiej do Krapkowic. Dane o dzia∏alnoÊci wy˝ej wymienionych spó∏dziel-
czych banków niemieckich sà doÊç skromne. Z dost´pnych êróde∏ (miedzy innymi wspo-
mnieƒ mieszkaƒców Krapkowic i opisów w lokalnej prasie) wynika, ˝e cz∏onkami tych
banków byli przede wszystkim rolnicy, kupcy i rzemieÊlnicy. WÊród cz∏onków i klientów
du˝y udzia∏ stanowili ˚ydzi i Czesi. Kres I wojny Êwiatowej mia∏ negatywny wp∏yw na
ich dzia∏alnoÊç. W latach 1914 – 1918 Klienci wycofali wi´kszoÊç depozytów. W zwiàzku
z tym ograniczono znacznie dzia∏alnoÊç kredytowà. W latach 1923 – 1926 banki te roz-
wija∏y si´ w miar´ pomyÊlnie (ros∏a iloÊç cz∏onków i Klientów zwi´kszy∏y si´ stany depo-
zytów i kredytów). 

W 1927 lub 1928 roku Bank fur Handel und Gewerbe zosta∏ przej´ty wraz z ca∏ym ma-
jàtkiem przez Volksbank E.G.M.B.H. W latach 1929-1932 w zwiàzku z kryzysem gospodar-
czym i finansowym w Niemczech miejscowa ludnoÊç praktycznie nie korzysta∏a z us∏ug
bankowych. Obrót i rozliczenia gospodarcze by∏y dokonywane w formie gotówkowej. Po
zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej w latach 1945-1948 w Krapkowicach brak by∏o jakich-
kolwiek banków. W dniu 25 kwietnia 1948 roku na polecenie miejscowych w∏adz poli-
tycznych zwo∏ane zosta∏o Walne Zgromadzenie cz∏onków z zamiarem utworzenia nowe-
go Banku. Ze êród∏owych zapisów wynika, ˝e cz∏onkami tego banku byli wi´kszoÊci
cz∏onkowie dawnego Volksbank E.G.M.B.H. oraz ludnoÊç nap∏ywowa z terenów dzisiejszej
Ukrainy, Podkarpacia i Ma∏opolski, Za∏o˝ycielami Banku byli: Jan Bieniarz, Józef Hyla, Jó-
zef Kopiec, Pawe∏ Haberecht, Jan KoÊmider, Józef Lisoƒ, Mieszys∏aw JaÊlar, Marian Sarnec-
ki, Piotr Âwierc, Tadeusz Skraiƒski, Kasper Ka∏duczka. Zaproszony na to spotkanie przed-
stawiciel Zwiàzku Rewizyjnego Spó∏dzielni Rzeczpospolitej Polskiej, Maciej Karkosza od-
czyta∏ wzorcowy Statut, który obecni przyj´li jednog∏oÊnie. Powo∏ano wi´c do ˝ycia Bank
Ludowy, Spó∏dzielni´ z odpowiedzialnoÊcià ograniczonà w Krapkowicach, obejmujàcà
swym zasi´giem okr´g Sàdu Grodzkiego w Krapkowicach.

Na posiedzeniu ukszta∏towa∏a si´ szeÊcioosobowa Rada Nadzorcza Banku, w sk∏ad
której weszli: Józef Hyla, Józef Lisoƒ, Jan Bieniarz, Marian Sarnecki, Mieczys∏aw JaÊlar
i Józef Kopiec. Na zast´pców cz∏onków Rady wybrano Piotra Âwierca i Kaspra Ka∏duczk´.
W sk∏ad pierwszego Zarzàdu Banku weszli: Tadeusz Skraiƒski, Jan KoÊmider i Pawe∏ Ha-
brecht.

Spó∏dzielnia zarejestrowana zosta∏a 18 paêdziernika 1948 r. w Sàdzie Okr´gowym
w Opolu i wpisana do rejestru spó∏dzielni pod numerem 153.

W czerwcu 1949 roku nowo wybrana Rada Nadzorcza pod przewodnictwem Francisz-
ka Ruszkowskiego powo∏a∏a nowy Zarzàd w osobach: Pawe∏ Widera, Jerzy Koszmider
i Marian Sarnecki. Warto podkreÊliç dobrà wspó∏prac´ Banku z Gminna Spó∏dzielnià „Sa-
mopomoc Ch∏opska” w Krapkowicach, majàcà swego reprezentanta w radzie Nadzorczej
BL i zwiàzanà umowà kasjerskà z Bankiem, dla którego ta wspó∏praca stanowi∏a kluczo-
we êród∏o dochodów. Ponadto Bank w pe∏ni obs∏ugiwa∏ Robotniczà Spó∏dzielni´ Spo˝yw-
ców w Otm´cie, fabryk´ obuwia OTA w Otm´cie, Âlàskie Zak∏ady Obuwia itp. Na koniec
1949 r. cz∏onkami Banku by∏o 136 osób posiadajàcych 579 udzia∏ów na ∏àcznà sum´
577.600 z∏.

Z wpisów w rejestrach cz∏onków wynika, ˝e cz∏onkami Banku w tym okresie byli
zw∏aszcza kredytobiorcy, natomiast cz∏onkami nie by∏y osoby wchodzàce w sk∏ad Rady
Nadzorczej i Zarzàdu.

Z dniem 25 czerca 1950 roku, na Walnym Zgromadzeniu Cz∏onków przyjmuje narzu-
conà odgórnie nazw´ - Gminna Kasa Spó∏dzielcza w Krapkowicach z odpowiedzialnoÊcià
udzia∏ami. Teren dzia∏ania obejmowa∏ miasto i gmin´ krapkowice w powiecie opolskim.
Powo∏ano dziewi´cioosobowà Komisj´ Rewizyjnà oraz  trzyosobowy Zarzàd, w sk∏ad któ-
rego weszli: Karol Kondziela z Gogolina - przewodniczàcy Zarzàdu i kierownik Kasy, W∏o-
dzimierz Nowicki z Krapkowic i Leon Rycerz ze Straduni - cz∏onkowie Zarzàdu. 

W roku 1956, zarzàdzeniem Ministra Finansów z 13 kwietnia 1956 r. przyj´to wzorco-
wy statut i zmieniono nazwy spó∏dzielni na "Kasa Spó∏dzielcza". Tak wi´c, decyzjà Wal-
nego Zgromadzenia Delegatów z dn. 17 czerwca 1956 r. krapkowicka Spó∏dzielnia prze-
mianowana zosta∏a na Kas´ Spó∏dzielczà w Krapkowicach, obs∏ugujàcà teren gromad:
Krapkowice, Rogów Opolski, ˚ywocice, ˚u˝ela, Bro˝ec, Rozkochów i Walce, gdzie zlokali-
zowany by∏ jedyny sta∏y punkt kasowy. Nowy statut Spó∏dzielni zarejestrowany zosta∏
14 lipca 1956 roku w Sàdzie Powiatowym w Opolu w rejestrze spó∏dzielni pod numerem
482. W tym czasie Kasà kierowa∏ Zarzàd: Ryszard Kubiczek, Pawe∏ Mocia i Franciszek
Ruszkowski.

W wyniku wprowadzenia ustawy z 29 maja 1957 r. o nowelizacji dekretu o reformie
bankowej z∏agodzono polityk´ Paƒstwa wobec spó∏dzielni, którym przyznano prawo
funkcjonowania wed∏ug zasad spó∏dzielczych oraz prowadzenia na w∏asny rachunek
dzia∏alnoÊci oszcz´dnoÊciowej, co stworzy∏o podstawy do prowadzenia samodzielnej
dzia∏alnoÊci kredytowej.

W sierpniu 1957 r. Krajowy Zjazd Delegatów SOP powo∏a∏ do ˝ycia Zwiàzek Spó∏dziel-
ni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych, który rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç od 1 stycznia 1958 r.,
przejmujàc od NBP funkcje centrali organizacyjno-rewizyjnej. Centralà finansowà pozo-
sta∏ nadal Narodowy Bank Polski. Reorganizacja sektora bankowego stworzy∏a podstawy
dla rozwoju spó∏dzielczych kas. Od tego czasu spó∏dzielnie powa˝nie rozszerzy∏y zakres
i skal´ swojej dzia∏alnoÊci. SOP-y sta∏y si´ instytucjami bankowymi, prowadzàc równie˝
obs∏ug´ finansowo-kasowà jednostek gospodarki uspo∏ecznionej.

W czerwcu 1960 roku przewodnictwo Zarzàdu Spó∏dzielni obejmuje na okres prawie
30 lat Tadeusz Matak, sk∏ad Zarzàdu uzupe∏niajà Ginter Post i Pawe∏ Bitner, zastàpiony
w 1961 r. przez Franciszka Leppicha.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. okreÊla∏a zakres dzia∏alnoÊci SOP, uprawniajàc je
do u˝ywania nazwy "bank" z dodatkiem "spó∏dzielczy" lub "ludowy". Z mo˝liwoÊci tej
krapkowiccy spó∏dzielcy skorzystali w 1962 roku, kiedy to uchwa∏à Walnego Zgromadze-
nia Przedstawicieli z dnia 6 maja Kasa Spó∏dzielcza powraca do swej pierwotnej nazwy:
Bank Ludowy w Krapkowicach, z dodatkiem - Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczko-
wa. Teren dzia∏ania Banku obejmowa∏ gromady Krapkowice, ˚ywocice, Rogów Opolski,
˚u˝ela i Walce w powiecie krapkowickim w województwie opolskim. Pod tà nazwà Spó∏-
dzielnia prowadzi∏a dzia∏alnoÊç do 1973 roku, kiedy to - na mocy uchwa∏y Walnego Zgro-
madzenia z dn. 10 marca 1973 r. - zarejestrowana zosta∏a 4 czerwca jako Bank Spó∏dziel-
czy w Krapkowicach. ÓwczeÊnie w szeregach Banku znajduje si´ ponad 1700 cz∏onków,

Siedziba Banku Spó∏dzielczego w Krapkowicach
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Zarzàd Banku Spó∏dzielczego w Krapkowicach

Centrala Banku:
ul. Opolska 12, 47-300 Krapkowice
tel./fax (77) 466 14 91, 466 18 39
e-mail: sekretariat@bskrapkowice.pl

Oddzia∏ w Walcach
ul. Opolska 65, 47-344 Walce

tel./fax (77) 466 01 06
Oddzia∏ w Tarnowie Opolskim

ul. Ks. Klimasa 32, 46-050 Tarnów Op.
tel./fax (77) 403 22 10, 403 22 11

Oddzia∏ w Strzelcach Opolskich
ul. Bursztynowa 2, 47-100 Strzelce Op.

tel./fax (77) 462 13 85, 462 13 95
Filia przy Starostwie Pow. w Krapkowicach

ul. Kiliƒskiego 1, tel. (77) 466 90 85
Punkt Obs∏ugi Klienta w Krapkowicach-Otm´cie

ul. Piastowska 18, tel. (77) 407 80 72
Filia w Przyworach 

ul. Wiejska 85, tel. (77) 427 12 00
Filia w Kamieniu Âlàskim

ul. Plac MyÊliwca 5
Punkt Obs∏ugi Klienta w Kórnicy

tel. (77) 467 32 95
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Bank Spó∏dzielczy w SoÊnicowicach zosta∏ za∏o˝ony 18
stycznia 1948 r. jako Gminna Kasa Spó∏dzielcza. Inicjatorami
jego powo∏ania byli: Wincenty G∏uch i Józef Âwierczek.

• W sk∏ad pierwszej Rady Nadzorczej weszli: 

- Edmund Maçkowski, Jan Kijas, Franciszek Hanisz, 
Augustyn Lach, Józef Âwierczek i Alojzy Jonda. 

• Zarzàd Kasy stanowili: 

- Wincenty G∏uch, Alojzy Wawoczny i Józef  Woryna.

• Zas∏u˝eni dla Banku, nie˝yjàcy ju˝ dzia∏acze spo∏eczni 
samorzàdu to: 

- Jerzy Siebielec, Józef Ko∏odziej, Bernard Ró˝aƒski, 
Józef Topolski.

W latach 1955-1977 Kierownikiem GKS, a potem dyrekto-
rem Banku Spó∏dzielczego by∏ Pan Zygmunt Petri. Od sierpnia
1977 roku dyrektorem BS jest obecny Prezes Zarzàdu Ryszard
Czekur∏an.

• Aktualny sk∏ad Rady Nadzorczej stanowià:

- Ryszard Samborowski - przewodniczàcy RN

- Zygfryd Wladarz        - z-ca przewodniczàcego RN

- Wanda Lehnhardt       - sekretarz RN

- Czes∏aw Siebielec       - cz∏onek RN

- Karol Rusin                - cz∏onek RN.

• Pracà Banku kieruje Zarzàd w sk∏adzie:

- Ryszard Czekur∏an   - prezes Zarzàdu

- Janina Morys - wiceprezes Zarzàdu

- Agnieszka Hassa     - wiceprezes Zarzàdu.

Dzia∏alnoÊç Banku do 1977 r. prowadzona by∏a tylko na te-
renie gminy SoÊnicowice. Po zmianach administracyjnych

i powo∏aniu do ˝ycia gminy Pilchowice teren dzia∏ania BS po-
wi´kszy∏ si´ i zorganizowany zosta∏ Oddzia∏ w tej miejscowo-
Êci. Praca w tej jednostce przez szereg lat odbywa∏a si´
w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Po wypracowa-
niu wystarczajàcych Êrodków  w∏asnych rozpocz´to budow´
nowej siedziby, którà oddano do u˝ytku w 1994 r.

Dyrektorem Oddzia∏u jest Agata Hajduk-Kramek.

W zrzeszeniu Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci Bank Spó∏-
dzielczy w SoÊnicowicach nale˝y do grupy banków Êredniej
wielkoÊci.

Klientami Banku sà instytucje i zak∏ady produkcyjne oraz
rolnicy, prywatni przedsi´biorcy i mieszkaƒcy gmin SoÊnico-
wice oraz Pilchowice ale równie˝ w coraz wi´kszym stopniu
osoby fizyczne i prawne z terenu miast i powiatów gliwickie-
go i rybnickiego. 

• Aktualne wybrane dane ekonomiczno-finansowe Banku:

- suma bilansowa - ponad 31mln z∏otych

- fundusze w∏asne - 5,6 mln z∏

- obligo kredytowe - 13,4 mln z∏

- depozyty - 25 mln z∏. B
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Centrala Banku:
44-153 SoÊnicowice

ul. Gliwicka 30
tel. (32) 238 77 60
fax (32) 238 77 63

e-mail:
info@bssosnicowice.pl

Oddzia∏ Banku:
44-145 Pilchowice

ul. Rynek 10
tel. (32) 301 62 80
fax (32) 301 62 83

Sala operacyjna BS

Siedziba Banku Spó∏dzielczego w SoÊnicowicach
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Pierwsza udokumentowana data istnienia spó∏dzielczoÊci
bankowej w Dobrzeniu Wielkim to dzieƒ 25.08.1950 r. kiedy to
na podstawie dekretu o reformie bankowej, Bank Rolny Oddzia∏
Wojewódzki w Katowicach wyda∏ postanowienie o przekszta∏-
ceniu „Kasy Oszcz´dnoÊciowo – Po˝yczkowej Spó∏dzielni z od-
powiedzialnoÊcià ograniczonà w Dobrzeniu Wielkim z siedzibà
w ChróÊcicach” na „Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà w ChróÊcicach
z odpowiedzialnoÊcià udzia∏ami”.

Nast´pnie by∏a Kasa Spó∏dzielcza, Spó∏dzielnia Oszcz´dno-
Êciowo - Po˝yczkowa do lat siedemdziesiàtych, kiedy to zmie-
niono nazw´ na Bank Spó∏dzielczy w ChróÊcicach.

Lata 90-te to okres zmian struktur bankowoÊci spó∏dzielczej.
W tym okresie (w latach 1990-1992) Bankiem kierowa∏ Pawe∏
Siano, jeden z inicjatorów i wspó∏twórców Gospodarczego Ban-
ku Po∏udniowo – Zachodniego S.A. we Wroc∏awiu oraz Prezes
Zarzàdu GBPZ od momentu powstania banku w 1992 roku.

4 grudnia 1992 roku Bank przystàpi∏ do Zrzeszenia w Gospo-
darczym Banku Po∏udniowo – Zachodnim SA we Wroc∏awiu.

W 1998 roku wybudowano nowà siedzib´ banku w Dobrze-
niu Wielkim i zmieniono nazw´ na „Bank Spó∏dzielczy w Do-
brzeniu Wielkim”.

Od 27 marca 2002 roku Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej
Spó∏dzielczoÊci S.A. w Warszawie.

Bank Spó∏dzielczy w Dobrzeniu Wielkim dzia∏a na terenie wo-
jewództwa opolskiego poprzez sieç placówek na terenie gmin
Dobrzeƒ Wielki, Popielów oraz cz´Êci miasta Opola.

W 2002 roku Bank  wypracowa∏
wymagany próg kapita∏owy 1 mln
euro i nadal buduje swojà si∏´ kapi-
ta∏owà – rok 2010 zamkni´ty zosta∏
sumà bilansowà w wysokoÊci 61
mln z∏ oraz funduszami w∏asnymi
2,1 mln euro.

Oferta banku obejmuje standar-
dowe produkty i us∏ugi finansowe

wspierane nowoczesnà technologià dla grona klientów, którzy
preferujà tradycyjne metody obs∏ugi, a dla pozosta∏ych klien-
tów wspó∏czesne rozwiàzania poprzez konta internetowe i ban-
komaty.

W swojej ofercie bank posiada obs∏ug´ rachunków banko-
wych w z∏otych i walucie oraz  kredyty, gwarancje, lokaty, karty
p∏atnicze, rozliczenia krajowe i zagraniczne, ebanknet, home-
net. Klientami banku sà osoby fizyczne, rolnicy, przedsi´biorcy
oraz jednostki samorzàdów terytorialnych.

Bank ciàgle wzbogaca i doskonali swoja ofert´ produktowà,
zapewnia sprawnà obs∏ug´, mo˝liwoÊç negocjacji warunków,
indywidualnà ofert´ i doradztwo finansowe przez co jest ban-
kiem konkurencyjnym, wykazujàcym du˝à elastycznoÊç w sto-
sunku do potrzeb i wyzwaƒ, dzia∏ajàcym dynamicznie i reagujà-
cym na otoczenie.
• Od maja 2008 roku dzia∏alnoÊcià banku kieruje zarzàd 

w sk∏adzie: 
- Prezes Zarzàdu - Dorota Piechota, 
- Wiceprezes Zarzàdu - Renata Padowska, 
- Cz∏onek Zarzàdu - Helena Bentkowska. 
• Rada Nadzorcza Banku dzia∏a w sk∏adzie dziewi´cioosobowym

pod przewodnictwem dr Haliny Stanis∏awiszyn.

Bank Spó∏dzielczy w Dobrzeniu Wielkim tworzy 665 udzia-
∏owców, w tym 156 rolników.

Bezpieczeƒstwo funkcjonowania Banku zapewniajà wysokie
fundusze w∏asne oraz stabilna baza depozytowa, gwarantowa-
na przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
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Centrala Banku:
ul. Opolska 3

46-081 Dobrzeƒ Wielki
tel/fax +48 77 4696542

tel. +48 77 4696543
www.bsdobrzen.pl

e-mail: sekretariat@bsdobrzen.pl

Placówki Banku:
Oddzia∏ w Opolu

Oddzia∏ w Popielowie
Punkt obs∏ugi klienta 

w ChróÊcicach
Punkt obs∏ugi klienta 

w Czarnowàsach

Siedziba Banku

Sala operacyjna Centrali Banku

Prezes Zarzàdu - Dorota Piechota
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czono z grona cz∏onków rolników posiadajàcych go-
spodarstwa rolne powy˝ej 12 ha. Walne zgromadze-
nia odbywa∏y si´ zazwyczaj w drugim terminie. 

10 listopada 1956 r. zatwierdzony zosta∏ nowy
statut Kasy Spó∏dzielczej w K∏obucku. Terenem dzia-
∏ania Kasy by∏o miasto K∏obuck oraz gromady: Ka-
myk, ¸obodno, Bia∏a Górna, Libidza, Opatów, Zwie-
rzyniec, Wilkowiecko, Waleƒczów, Wr´czyca, Boro-
we, W´glowice. Nowa polityka paƒstwa wobec rol-
nictwa indywidualnego i wsi, przynios∏a efekty
w zakresie zwi´kszenia liczby cz∏onków i funduszy
w∏asnych, wk∏adów oszcz´dnoÊciowych, kredytów
i zysków Spó∏dzielni.

W dniu 18 sierpnia 1960 roku Sàd Powiatowy
w Cz´stochowie na wniosek Zarzàdu Banku zmieni∏
nazw´ spó∏dzielni na „Bank Spó∏dzielczy w K∏obuc-
ku”. Rok póêniej kierownikiem Banku zostaje Emi-
lian Kleszcz, który pe∏ni t´ funkcj´ do roku 1987. 12
lipca 1961 r. wybrano nowy Zarzàd BS w sk∏adzie:
Antoni Woêniak – prezes, Józef Zych i Emilian
Kleszcz – cz∏onkowie Zarzàdu.

W roku 1962 utworzony zosta∏ Bank Spó∏dzielczy
we Wr´czycy i w 1973 r. w Opatowie – wywodzàce
si´ z BS K∏obuck.

W roku 1975 z po∏àczenia CZ SOP i Banku Rolne-
go powsta∏ Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej, który
stanowi∏ wobec zrzeszonych banków spó∏dzielczych
nie tylko funkcj´ centrali finansowej ale tak˝e Cen-
tralnego Zwiàzku Spó∏dzielczego i Rewizyjnego.

Zarzàd Banku w tym czasie (od 1976 r.) stanowili:
P∏aczkiewicz Wincenty- prezes, Kleszcz Emilian- cz∏o-
nek i dyrektor Banku, Morawski Wac∏aw- cz∏onek, 

W roku 1977 nast´puje likwidacja Gminy w Ka-
myku, a BS w K∏obucku przejmuje Bank Spó∏dzielczy
w Kamyku, tworzàc na jego bazie swój oddzia∏. 

Bank Spó∏dzielczy sprawowa∏ patronat nad SKO
w Kamyku, K∏obucku, ¸obodnie, Bia∏ej, Libidzy. Pa-
tronowa∏ tak˝e KGW, organizowa∏ kursy oÊwiatowe
dla rolników i mieszkaƒców wsi, organizowa∏ naj-
przeró˝niejsze konkursy. 

W roku 1987 stanowisko dyrektora Banku obej-
muje in˝. Lilia Kardas. Rok wczeÊniej rozpocz´∏a si´
budowa wspólnego obiektu nowej siedziby dla BS
i PZU w K∏obucku. Oddanie do u˝ytku nowej siedzi-
by Banku, zlokalizowanej przy ulicy Bohaterów Bi-
twy pod Mokrà 2 nastàpi∏o w 1989 roku.

Przemiany spo∏eczno-polityczne prze∏omu lat 80-
tych i 90-tych przynios∏y tak˝e zmiany w organizacji
i dzia∏alnoÊci bankowoÊci spó∏dzielczej. Na mocy
Ustawy z 20 stycznia 1990 r. BG˚ przesta∏ pe∏niç rol´
centralnego zwiàzku wobec banków spó∏dzielczych
i utraci∏ prawo lustracji istniejàcych wówczas BS. Za-
chowano mo˝liwoÊç wzajemnej wspó∏pracy BS
z BG˚ na zasadzie dobrowolnej  umowy. Bank Spó∏-

dzielczy w K∏obucku, podobnie jak 
1268 innych banków, podpisa∏ umow´ o wspó∏pracy
z BG˚. 

Na mocy Ustawy z 24 czerwca 1994 r. o restruk-
turyzacji banków spó∏dzielczych i BG˚ utworzona
zosta∏a trójszczeblowa struktura spó∏dzielczoÊci
bankowej. BS w K∏obucku zrzeszy∏ si´ w jednym z 9
banków regionalnych - Ma∏opolskim Banku Regional-
nym SA w Krakowie, stajàc si´ jego akcjonariuszem. 

Proces wchodzenia na wolny rynek finansowy,
pe∏en konkurujàcych ze sobà banków, spowodowa∏
trudnoÊci a tak˝e upad∏oÊci wielu s∏abszych BS-ów.
Bank Spó∏dzielczy w K∏obucku dostosowa∏ swojà
dzia∏alnoÊç do wymogów rynku i - na mocy postano-
wieƒ NZP w dniu 18 sierpnia 1996 r. przejà∏ znajdu-
jàcy si´ w trudnej sytuacji Bank Spó∏dzielczy w Pan-
kach, tworzàc na jego bazie swój oddzia∏. Aby po-
prawiç swojà sytuacj´ ekonomicznà Bank Spó∏dziel-
czy w K∏obucku skorzysta∏ z pomocy w formie kre-
dytu wekslowego NBP, zwolnienia z obowiàzku
utrzymywania i odprowadzania rezerwy obowiàzko-
wej, zaniechania poboru podatku dochodowego od
osób prawnych.

Kolejna Ustawa z dn. 7 grudnia 2000 roku o funk-
cjonowaniu banków spó∏dzielczych wprowadzi∏a
dwuszczeblowy model struktury organizacyjnej BS.
W marcu 2002 r. powsta∏ Bank Polskiej Spó∏dzielczo-
Êci SA., z którym k∏obucki BS podpisa∏ umow´ zrze-
szeniowà w dniu 25 marca 2002 r. i z którym zrze-
szony jest nadal.

Przez ca∏y okres dzia∏alnoÊci powojennej kondy-
cja finansowa Banku Spó∏dzielczego w K∏obucku by-
∏a dobra, Bank corocznie uzyskiwa∏ dodatni wynik fi-
nansowy, rozszerza∏ zasi´g swojego dzia∏ania, two-
rzy∏ nowe oddzia∏y i punkty obs∏ugi ludnoÊci przy-
bli˝ajàce do klienta. Bank, zarówno w przesz∏oÊci jak
i obecnie kultywuje idee które przyÊwieca∏y pionie-
rom spó∏dzielczoÊci bankowej dotyczàce wspierania
lokalnego Êrodowiska poprzez organizacj´ licznych
imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. Na
miar´ mo˝liwoÊci wspomaga finansowo organizacje
spo∏eczne, lokalnà s∏u˝b´ zdrowia, szkolnictwo
i oÊwiat´. BS pozostaje bardzo wa˝nym ogniwem ce-
mentujàcym spo∏ecznoÊç lokalnà na ró˝nych p∏asz-
czyznach. Zakres pomocy w du˝ej mierze zale˝y od
wyników finansowych osiàganych przez Bank, na co
znaczàcy wp∏yw ma kadra pracownicza, którà two-
rzy 24 osobowy zespó∏ wysoko kwalifikowanej ka-
dry, znajàcej dobrze Êrodowisko, jego problemy, od-
powiedzialnej i zaanga˝owanej, ch´tnie s∏u˝àcej
klientom pomocà i swojà wiedzà.

100-letnia historia Banku Spó∏dzielczego w K∏o-
bucku uczy, ˝e spó∏dzielczoÊç bankowa potrafi spro-
staç wymogom nowych czasów i jednoczeÊnie do-
brze s∏u˝yç swoim cz∏onkom i klientom.

• Bie˝àcà pracà Banku kieruje Zarzàd w sk∏adzie:
- Lilia Kardas – prezes Zarzàdu

- Joanna Zakrzewska – z-ca prezesa Zarzàdu
- Zofia Bakunowicz – cz∏onek Zarzàdu

• Funkcj´ kontrolnà pe∏ni Rada Nadzorcza w sk∏adzie: 
- Zygmunt Drzastwa – przewodniczàcy mRN

- Halina Kruciƒska – z-ca przewodniczàcego RN
- Jacek Duda – sekretarz RN

- Henryk Grudziƒski, Teresa Kajdana, Irena Gràdys, Alicja Jaworska, 
Zbigniew Cebula, Barbara Âliwiƒska - cz∏onkowie RN.

Oddzia∏ w Pankach

Punkt Kasowy w Cz´stochowie

Sala operacyjna Centrali Banku

Punkt Kasowy w Kamyku
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Bie˝àcy rok – 2011 - jest rokiem szczególnym dla spó∏dzielczoÊci bankowej na terenie
K∏obucka, obchodzàcej 100-lecie dzia∏alnoÊci Banku Spó∏dzielczego. K∏obuckie Towarzy-
stwo Po˝yczkowo - Oszcz´dnoÊciowe powsta∏o bowiem w 1911 roku. Statut  Spó∏dzielni
zosta∏ zatwierdzony przez Piotrkowski Gubernialny Komitet ds. drobnego kredytu w dniu
7 stycznia 1911 roku w Sàdzie w Piotrkowie Trybunalskim. Udzia∏ cz∏onkowski wynosi∏
100 z∏. Teren dzia∏ania stanowi∏o miasto K∏obuck i 23 okoliczne wsie.  Siedziba Spó∏dzielni
mieÊci∏a si´ w K∏obucku, powiat Cz´stochowa, województwo kieleckie. 

Zadaniem Towarzystwa by∏o organizowanie drobnego kredytu, zaopatrzenia i zbytu.
Towarzystwo okaza∏o si´ równie˝ skutecznym Êrodkiem samoobrony narodowoÊci pol-
skiej przed uciskiem ze strony zaborcy.

W 1918 roku Towarzystwo zakupi∏o za 28 tysi´cy 80 marek nieruchomoÊci, ziemi´ oraz
dom frontowy z przybudówkami przy ulicy Staromiejskiej w K∏obucku. Terytorialnie Towa-
rzystwo podlega∏o pod Zwiàzek Spó∏ek Zarobkowych w Poznaniu, gdzie nieruchomoÊç 

Zarzàd BS w K∏obucku

Rada Nadzorcza BS w K∏obucku
Pracownicy Centrali Banku

Centrala Banku w K∏obucku
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Centrala Banku:
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrà 2

42-100 K∏obuck
tel. (34) 317 27 67
fax (34) 317 28 31

e-mail: sekretariat@bsklobuck.pl

Oddzia∏ Panki
ul. Tysiàclecia 6, 42-140 Panki

tel./fax 034 317 90 15

Punkt Kasowy Cz´stochowa
ul. ¸ódzka 33, 42-200 Cz´stochowa

tel. 034 325 15 47

Punkt Kasowy Kamyk
Plac Witosa 5, 42-125 Kamyk

tel. 034 319 70 16

obcià˝ona by∏a kaucjà na sum´ 25 tysi´cy z∏o-
tych w walucie przedwojennej. 

Zarzàd Towarzystwa w tym czasie stano-
wili: Jan Kazankiewicz – prezes, Micha∏ Pie-
churski – v-ce prezes, Leon Nowak- cz∏onek.
Urz´dnikiem Banku by∏  Stefan  Stefanowski,
zamieszka∏y w K∏obucku. 

W 1929 roku wprowadzono zmiany do
statutu spó∏dzielni, która odtàd nosi∏a nazw´
„Bank Spó∏dzielczy z nieograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià w K∏obucku”. Nowy statut zo-
sta∏ zarejestrowany 26 wrzeÊnia 1929 r. w Sà-
dzie Okr´gowym w Piotrkowie Wydzia∏ Za-
miejscowy w Cz´stochowie. Zarzàd Spó∏dziel-
ni sk∏ada∏ si´ z trzech osób:
- Kazankiewicz Jan – prezes, aptekarz
- Bugajski Lucjusz – z-ca prezesa, obywatel
- Nowak Leon – cz∏onek, rolnik

Rada liczy∏a dziewi´ç osób i stanowili jà:
Grabowski Edward- prezes, Chrempiƒski Ju-
liusz - z-ca prezesa, oraz cz∏onkowie: Bilu-
chowski Tadeusz, Piechurski Micha∏, W∏odar-
ski Kazimierz, Z∏osnek Franciszek, Dzi´ba
Franciszek, Klepacz Andrzej, Sowiƒski Antoni.

Personel w tym czasie stanowili: Komen-
der Jan – kierownik i ksi´gowy, Stefanowski
Stefan – kasjer, W∏odarczyk Józef – urz´dnik,
Woêniak Stanis∏aw- woêny.

Poza pracownikami etatowymi byli jeszcze
∏àcznicy, tzw. wywiadowcy na poszczegól-
nych wsiach z terenu dzia∏ania, których by∏o
16 osób.  Spó∏dzielnia obs∏ugiwa∏a nast´pujà-
ce wsie: Bia∏a, Grodzisko, Kalej, Kamyk, Libi-
dza, Lgota, ¸obodno, Pierzchno, R´bielice Kró-
lewskie, Szarlejka, Waleƒczów, Wilkowiecko,
Wr´czyca, Zagórze, Zakrzew, Z∏ochowice.

W latach II wojny Êwiatowej i okupacji
nastàpi∏a przerwa w dzia∏alnoÊci k∏obuckiego
Banku. Ksi´gi zosta∏y zabrane przez okupan-
ta i ulokowane w Katowicach w Zwiàzku Re-
wizji Spó∏dzielni. 

Po ustaniu dzia∏aƒ wojennych dzia∏alnoÊç
Banku reaktywowano pod koniec 1945 roku.
Zakres dzia∏alnoÊci Banku by∏ poczàtkowo
skromny. Udzielane by∏y kredyty przednówko-
we na zakup màki i kredyty d∏ugoterminowe
ze Êrodków funduszu ziemi, dla s∏u˝by fol-
warcznej na zagospodarowanie. Spó∏dzielnia
w tym czasie dzia∏a∏a pod nazwà Bank Spó∏-
dzielczy w K∏obucku z nieograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià i liczy∏a  368 cz∏onków. Dzia-
∏alnoÊcià swojà obejmowa∏a miasto K∏obuck
oraz gminy wiejskie: Kamyk, Miedêno, Opa-
tów, W´glowice, Popów, Panki i Grabówka.

1 kwietnia 1950 r. nastàpi∏a zmiana w re-
jestrze sàdowym i spó∏dzielnia otrzyma∏a na-
zw´ Gminna Kasa Spó∏dzielcza w K∏obucku,
której terenem dzia∏ania by∏y gminy: K∏o-
buck, Kamyk, Opatów i W´glowice w powie-
cie cz´stochowskim. K∏obucka Kasa posiada∏a
757 cz∏onków, zatrudnia∏a 5 osób oraz 4 oso-
by w punktach kasowych i 4 pracowników
w punktach przewozowych przy skupie.

Zarzàd Gminnej Kasy Spó∏dzielczej w tym
czasie stanowili: Zych Józef - przewodniczàcy,
Pochwat Wawrzyniec i S´kowicz Micha∏ –
cz∏onkowie.

Lata 1950-1955 sta∏y pod znakiem sta-
gnacji i spadku zainteresowania dzia∏alnoÊcià
spó∏dzielczà. Dzia∏alnoÊç kredytowa wzrasta-
∏a powoli, sp∏acalnoÊç kredytów przebiega∏a
s∏abo, cz´Êç po˝yczek windykowana by∏a
przez Sàd Powiatowy. W tym okresie wyklu-
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si´ nast´pujàco: Zygmunt Witkowski - prezes,
Pawe∏ Kowalski - wiceprezes, oraz cz∏onkowie:
Franciszek Kulejewski, Ignacy Izydorczyk, Fran-
ciszek Korzonek, Walenty Tronina, Piotr Nic-
poƒ, ks. Franciszek Bieniasiewicz i Józef Grzyb.

W 1925 r., 2 wrzeÊnia, zarejestrowano nowy
statut. W tym czasie udzia∏ cz∏onkowski wy-
nosi∏ 25 z∏, odpowiedzialnoÊç cz∏onków by∏a
nieograniczona, na czele Rady sta∏ ks. Adolf
Gozden, natomiast Zarzàd stanowi∏y osoby:
Marcin Wieczorek, Marcin Moƒka i Roman Le-
chowiec. W tym czasie istnia∏a te˝ Kasa Spó∏-
dzielcza w pobliskich Zajàczkach I gm. Kuê-
niczka, b´dàca cz∏onkiem Zwiàzku Rewizyjne-
go Polskich Spó∏dzielni Rolniczych. Zarzàd tej
kasy stanowi∏y te same osoby, które kierowa∏y
Towarzystwem w Krzepicach, co mo˝e Êwiad-
czyç o po∏àczeniu si´ tych spó∏dzielni.

Dzia∏alnoÊç Kasy Spó∏dzielczej w Krzepi-
cach w okresie mi´dzywojennym prawdopo-
dobnie trwa∏a nieprzerwanie i przynosi∏a zy-
ski, o czym Êwiadczà nast´pujàce dane:

W latach 30-tych w pobliskiej Kuêniczce ist-
nia∏a równie˝ Gminna Kasa Po˝yczkowo -
Oszcz´dnoÊciowa, z której do dziÊ zachowa∏a
si´ „Ksi´ga wk∏adek oszcz´dnoÊci”, za∏o˝ona 1
stycznia 1934 roku. Kasa ta zosta∏a w póêniej-
szym okresie (prawdopodobnie po wojnie)
przy∏àczona do spó∏dzielni w Krzepicach.

Brak zachowanych materia∏ów nie pozwa-
la stwierdziç, czy Kasa Spó∏dzielcza w Krzepi-
cach prowadzi∏a dzia∏alnoÊç w czasie II wojny
Êwiatowej. Pierwsze zachowane archiwalia
z czasów powojennych datowane sà na rok
1950. Z ksi´gi protoko∏ów wynika, ˝e krzepicka
spó∏dzielnia od czerwca 1950 r. dzia∏a∏a - po-
dobnie jak inne tego typu spó∏dzielnie w Polsce
- pod nazwà „Gminna Kasa Spó∏dzielcza”. Przy-
j´to nowy wzorcowy statut. Teren dzia∏ania
Kasy obejmowa∏ gminy: Krzepice, Kuêniczka,
Przystajƒ, Lipie, Panki, Starokrzepice i Parzy-
miechy. Zarzàd Kasy stanowili: Wincenty Bu-
chliƒski, Pawe∏ Sitek i Micha∏ Helt. Sk∏ad Komi-
sji Rewizyjnej Kasy stanowili: Stanis∏aw Or-
∏owski, Ignacy Marczak, Jan Krysiak oraz Jan
Paruzel. Jednostkà finansujàcà dzia∏alnoÊç
Gminnej Kasy Spó∏dzielczej w Krzepicach by∏
Bank Rolny w Cz´stochowie.

W roku 1960 od GKS w Krzepicach od∏àczy-
∏a si´ gmina Panki, powo∏ujàc samodzielnà
spó∏dzielni´. Natomiast 7 lat póêniej utworzo-
no w Przystajni fili´ krzepickiej kasy, istniejà-
cej wtedy pod nazwà „Spó∏dzielnia Oszcz´dno-
Êciowo-Po˝yczkowa w Krzepicach”. Filia ta
prowadzi∏a dzia∏alnoÊç do 1972 r. po czym –

podobnie jak w przypadku Panek - usamodziel-
ni∏a si´.

Rada Nadzorcza, której przewodniczàcym
by∏ Ignacy Dobranowski do 1979 r. – powo∏a∏a
Zarzàd Banku Spó∏dzielczego w Krzepicach
w osobach: Bart∏omiej Dàbrowa – Prezes Za-
rzàdu, Kazimierz Grabarek – Cz∏onek Zarzàdu
oraz Marceli Kozak – Cz∏onek Zarzàdu.

Do wrzeÊnia 1980r. dyrektorem Banku by∏
Kazimierz Grabarek.

Rada Nadzorcza Banku w dniu 13.10.1989 r.
powo∏a∏a na Prezesa Zarzàdu Józefa Bartel´,
który od roku 01.10.1980 zajmowa∏ stanowisko
Dyrektora Banku.

12.02.1998 r. Rada Nadzorcza powo∏a∏a
sk∏ad Zarzàdu w osobach:
- Anna Chyrzyƒska – Prezes Zarzàdu
- El˝bieta Or∏owska – Wiceprezes Zarzàdu
- Antoni Kluba – Cz∏onek Zarzàdu

Radzie Nadzorczej przewodniczy∏ od
16.08.1979 do 2000 r. W∏adys∏aw Wydmuch.

• W 2000 roku Bank Spó∏dzielczy 
w Krzepicach przy∏àczy∏ do swej 

struktury Banki Spó∏dzielcze:
- Bank Spó∏dzielczy w Lipiu,

- Bank Spó∏dzielczy w Opatowie,
- Bank Spó∏dzielczy w Przystajni,

które funkcjonujà jako oddzia∏y Banku.
Po po∏àczeniu, Bank zosta∏ wzmocniony ka-

pita∏owo i osobowo. Teren dzia∏ania Banku
obejmuje woj. Êlàskie oraz powiaty: oleski, pa-
j´czaƒski i wieluƒski.

Rozszerzono sieç placówek poprzez urucho-
mienie dwóch punktów kasowych w Parzy-
miechach i Waleƒczowie, zmodernizowano
i rozbudowano siedzib´ Banku (Central´) i trzy
Oddzia∏y (w Lipiu, Opatowie i Przystajni).

Dokonano centralizacji systemów informa-
tycznych na bazie zakupionego nowego sprz´-
tu informatycznego, rozszerzono ofert´ pro-
duktów bankowych min. o bankowoÊç elektro-
nicznà (HomeBanking, smsBankNet, eBankNet).

Inwestycje te Bank przeprowadzi∏ min.
przy udziale Êrodków pozyskanych z funduszu
PHARE 2002.

Rozwój Banku odzwierciedla wzrost sumy
bilansowej, która od momentu po∏àczenia
z ww Bankami uleg∏a znacznemu zwi´kszeniu
i na koniec 2010 roku wynosi 69 mln z∏.

Bank obs∏uguje bud˝ety czterech Gmin oraz
Êwiadczy us∏ugi finansowe dla przedsi´-
biorstw i gospodarstw domowych.
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Od 28 stycznia 2004 roku 
Bankiem kieruje Zarzàd w osobach: 

- Anna Chyrzyƒska – Prezes Banku

- El˝bieta Or∏owska – Wiceprezes Banku

- Roman Kunert – Wiceprezes Banku

- Irena Troczka – Cz∏onek Zarzàdu.

Przewodniczàcym Rady Nadzorczej Banku

od 2000 r. jest Marek Kajkowski.

Za∏og´ Banku obecnie tworzy 
45 pracowników.

Od 25 marca 2002 r. Bank Spó∏dzielczy 
w Krzepicach zrzeszony jest 
z Bankiem Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A. 
w Warszawie.

Sala operacyjna Centrali Banku

Oddzia∏ w Opatowie

Oddzia∏ w Przystajni

Sala operacyjna Oddzia∏u w Opatowie
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Tradycje spó∏dzielczoÊci oszcz´dnoÊciowo -
po˝yczkowej na terenie Krzepic si´gajà roku
1873, co stawia krzepicki bank w szeregu naj-
starszych tego typu placówek powsta∏ych na
ziemiach polskich. Inicjatyw´ utworzenia kasy
podj´li najprawdopodobniej sami mieszkaƒcy Krze-
pic, którzy za poÊrednictwem Komisarza powiatu
cz´stochowskiego - Iwana Aluminowa wystàpili do
Piotrkowskiego Urz´du Gubernialnego Do Spraw
Ch∏opskich z ˝yczeniem za∏o˝enia kasy po˝yczko-
wo - oszcz´dnoÊciowej z kapita∏em wyjÊciowym
w kwocie 720 rubli srebrnych. Kasa mia∏a nosiç na-
zw´ „Krzepicka Kasa Po˝yczkowo - Oszcz´dnoÊcio-
wa”, zaÊ pismo mówiàce o tym nosi dat´ 5 lipca
1872 r. Odpowiedzià na to jest dokument datowany
na 29 marca 1973 roku i opatrzony nadrukiem „Mi-
nisterstwo Spraw Wewn´trznych”, w którym Tym-
czasowa Komisja Do Spraw Ch∏opskich Guberni
Królestwa Polskiego w Sankt Petersburgu informu-
je Piotrkowski Gubernialny Urzàd d/s Ch∏opskich co
nast´puje: „Na wniosek Gubernialnego Urz´du
z dnia 16 lutego pod Nr 265, Komisja Tymczasowa
na posiedzeniu dnia 9 marca 1873 r. postanowi∏a
zezwoliç Piotrkowskiemu Urz´dowi Gubernialne-
mu d/s Ch∏opskich na wydanie rozporzàdzenia
o otwarciu  kasy po˝yczkowo - oszcz´dnoÊciowej
w osadzie Krzepice powiatu cz´stochowskiego, po-
siadajàcej kapita∏ w kwocie 720 rubli ... (itd.)”. 

Tak wi´c krzepicka kasa rozpocz´∏a i prowadzi-
∏a dzia∏alnoÊç, o czym Êwiadczà dokumenty po-
twierdzajàce osiàganie zysków, przeznaczanie ich
cz´Êci na rozwój lokalnych instytucji, rozwój osady
(1886 r.), wydawania pensji pracownikom i cz∏on-
kom Kasy: „20 kwietnia 1888 r. Wójt Gminy Krzepi-
ce wezwawszy do Zarzàdu Gminy cz∏onków krze-
pickiej kasy po˝yczkowo - oszcz´dnoÊciowej prze-
czyta∏ decyzj´ Piotrkowskiego Urz´du Gubernialne-
go do Spraw Ch∏opskich z dnia 14 kwietnia 1888 r.
o wyp∏aceniu cz∏onkom kasy ga˝y za miniony

okres”. W tym˝e roku Urzàd do Spraw Ch∏opskich
przy Wydziale W∏oÊciaƒskim zezwoli∏ na przezna-
czenie cz´Êci zysków kasy na budow´ szko∏y oraz
jezdni w Krzepicach. 

Z zachowanej kopii uchwa∏y Krzepickiego Gmin-
nego Zebrania z dnia 23 marca 1888 r., na którym
obecnych by∏o 105 osób wynika, i˝ za rok 1887 spó∏-
dzielnia uzyska∏a:
przychód: 

- podstawowy kapita∏ kasy - 1003 ruble
- przychód - 3761 rubli
- wk∏ady oprocentowane - 6094 ruble
- procenty od po˝yczek - 1369 rubli

rozchód:
- wydano po˝yczek - 19 410 rubli
- zwrócono wk∏adów procentowych - 1092 ruble
- procenty od wk∏adów - 300 rubli
- inne - 680 rubli.
Czysty dochód kasy wyniós∏ 495 rubli i 30 kopie-

jek, z czego po∏ow´ przeznaczono na potrzeby osa-
dy, pensje cz∏onków kasy, kasjerowi i wójtowi po 20
rubli oraz na przyrzàdy piÊmiennicze i ksià˝ki ka-
sowe. Wynika z tego, i˝ krzepicka spó∏dzielnia roz-
wija∏a si´ pr´˝nie, spe∏nia∏a te˝ rol´ spo∏ecznà,
wspomagajàc rozwój miasta. Jednak wszystkie de-
cyzje zwiàzane z jej dzia∏alnoÊcià musia∏y byç za-
twierdzane przez odpowiednie organa aparatu ad-
ministracyjnego carskiej Rosji.

Na temat dzia∏alnoÊci Kasy w Krzepicach
w pierwszych latach dwudziestego wieku nie za-
chowa∏y si´ ˝adne dokumenty. Zachowa∏ si´ nato-
miast odpis (t∏umaczony z rosyjskiego) protoko∏u
Ogólnego Zebrania Towarzystwa Po˝yczkowo -
Oszcz´dnoÊciowego w Krzepicach z 8 lutego 1914 r.
Wynika z niego, i˝ w samorzàdzie spó∏dzielni dzia-
∏a∏y takie osoby, jak Piotr Kozerski, Z. Witkowski, A.
Czy˝, B. Baczyƒski, Z. Fràckiewicz, ks. F. Bieniasie-
wicz, Leopold Betnarski, E. Kowalski, Piotr Nicpoƒ,
Piotr Jarawka, Stanis∏aw Schabowski. Ponadto na
Zebraniu postanowiono od bezterminowych wk∏a-
dów p∏aciç 4%, z zysków wynagrodziç cz∏onków
Zarzàdu i Rady sumà 479 rubli, 500 rubli przezna-
czyç na kupno domu dla Towarzystwa, zaÊ 300 ru-
bli na utworzenie ochronki dla dzieci.

Pierwsze informacje z dzia∏alnoÊci w niepodle-
g∏ej ju˝ Polsce pochodzà z 9 lutego 1919 r. Doku-
ment zawierajàcy spis cz∏onków Zarzàdu i Rady
posiada piecz´ç o treÊci: „Towarzystwo Po˝yczkowo
- Oszcz´dnoÊciowe w Krzepicach powiat cz´sto-
chowski”. Wynika z niego, i˝ ówczesnym prezesem
Zarzàdu by∏ Piotr Skowroƒski, jego zast´pcà Bart∏o-
miej Raczyƒski, cz∏onkiem Zarzàdu Antoni Or∏ow-
ski (wszyscy z Krzepic), zaÊ kasjerem - Antoni Czy˝
z Kuêniczki. Sk∏ad Rady Towarzystwa kszta∏towa∏

Siedziba BS w Krzepicach

Oddzia∏ w Lipiu

Sala operacyjna Oddzia∏u w Lipiu

Punkt Kasowy w WaleƒczowieB
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Centrala Banku:
42-160 Krzepice

ul. Cz´stochowska 27
tel./fax (34) 317 52 55

e-mail: bs_krzepice@wp.pl

Oddzia∏y Banku:
Lipie, Opatów, Przystajƒ

Punkty Kasowe:
Waleƒczów, Parzymiechy

Punkt Kasowy w Parzymiechach
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Prze∏omowym momentem w historii Banku by∏o po∏à-
czenie si´ z Bankiem Spó∏dzielczym w Miedênie w dniu
01.10.2001 roku. Po po∏àczeniu nastàpi∏o wzmocnienie
kapita∏owe. 

• Wskaêniki ekonomiczno - finansowe na dzieƒ 
31.12.201O roku kszta∏tujà si´ nast´pujàco: 

- suma bilansowa - 27.827,0 tys. z∏, 

- nale˝noÊci - 13.324,0 tys. z∏, 

- zobowiàzania - 20.754,0 tys. z∏, 

- fundusze w∏asne - 4.817,0 tys. z∏, 

w tym: 

- fundusz udzia∏owy - 809,0 tys. z∏, 

- fundusz zasobowy - 3.363,0 tys. z∏, 

- liczba cz∏onków - 1.676 

- wynik finansowy brutto - 607,0 tys. z∏. 

• Bank oferuje swoim klientom nast´pujàce produkty: 

- kredyty gotówkowe, 

- w rachunkach oszcz´dnoÊciowo - rozliczeniowych, 

- w rachunkach bie˝àcych na dzia∏alnoÊç gospodarczà, 

- inwestycyjne na dzia∏alnoÊç gospodarczà, 

- inwestycyjne rolnicze, 

- obrotowe rolnicze, 

- inwestycyjne i obrotowe z dop∏atami ARiMR, 

- kl´skowe, 

- mieszkaniowe, 

- lokaty krótko, Êrednio i d∏ugoterminowe, 

- rachunki oszcz´dnoÊciowo - rozliczeniowe, 

- rachunki bie˝àce, pomocnicze, 

- rachunki finansowe.

Prezesem Zarzàdu 
Banku od 7 lat jest: 
• Anna Sztolcman 
(przed po∏àczeniem 

Prezes Zarzàdu Banku 
Spó∏dzielczego w Miedênie)

Przewodniczàcym 
Rady Nadzorczej jest 

• Zbigniew Tronina. 

Bank zatrudnia ∏àcznie 
20 pracowników). 

Bank posiada 1 Oddzia∏ 
w Miedênie. 

Sala operacyjna i pracownicy Oddzia∏u w Miedênie

Siedziba Oddzia∏u w Miedênie
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• Bank Spó∏dzielczy w Popowie z/s w Zawadach 
powsta∏ w dniu 6 maja 1973 roku na bazie: 

- Punktu kasowego Banku Spó∏dzielczego 
w Miedênie, 

- Filii Banku Spó∏dzielczego w Miedênie, 

- Oddzia∏u Banku Spó∏dzielczego w Miedênie. 

Prezes Zarzàdu - Anna Sztolcman

Pracownicy Centrali Banku w Zawadach

Sala operacyjna Centrali Banku w Zawadach
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Centrala Banku:
42-110 Zawady

ul. Cz´stochowska 8
tel./ fax (34) 310 37 34

tel. (34) 310 37 31
e-mail: 

centrala-bs.popow@bankbps.pl

Oddzia∏ Banku:
Miedêno

Inicjatorem zwo∏ania zebrania za∏o˝ycielskiego by∏ kierow-
nik Banku Spó∏dzielczego w Miedênie - Jan Grzeliƒski. Prze-
wodniczàcym Rady Nadzorczej zosta∏ Piotr Tronina, a Preze-
sem Zarzàdu, Józef Nowakowski. Bank zatrudnia∏ 5 pracowni-
ków. Posiada∏ 1215 cz∏onków. 

• Wskaêniki ekonomiczno- finansowe na dzieƒ 31.12.1974 r. 
by∏y nast´pujàce: 

- kredyty - 8.971220,00 z∏. 
- po denominacji 897,12 z∏otych, 

- wk∏ady oszcz´dnoÊciowe - 14.058514,00 z∏. 
- po denominacji 1.405,85 z∏otych, 

- fundusz udzia∏owy 220.875,62 z∏. 
- po denominacji 22,09 z∏otych, 

- fundusz zasobowy 172.566,00 z∏. 
- po denominacji 17,25 z∏otych. 
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- Piotr Szczepkowski – Sekretarz;

- Kazimierz Czekajewski (póêniej Senator Rzeczpospolitej Polskiej) 
– Skarbnik.

Nowa inicjatywa spotka∏a si´ z bardzo du˝ym zainteresowaniem miesz-
kaƒców. Ju˝ w ciàgu kilku miesi´cy Kasa liczy∏a ponad 800 cz∏onków,
a jednostkowy udzia∏ wynosi∏ doÊç du˝o - 25 z∏. 

Pierwszà siedzibà by∏ budynek Okr´gowej Spó∏dzielni „Spo∏em”
w K∏omnicach. 

W roku 1946 Rada Nadzorcza podj´∏a uchwa∏´ o koniecznoÊci zakupu
dzia∏ki i budowie w∏asnego budynku. Budow´ zakoƒczono w 1949 roku.
W tym samym budynku, choç rozbudowanym i zmodernizowanym, nasz
Bank dzia∏a do dziÊ. 

Obecni dzia∏acze, robià wszystko, aby w naszym Banku dzia∏o si´ coraz
lepiej. 4 grudnia 1992 roku zosta∏a podpisana umowa zrzeszenia z Gospo-
darczym Bankiem Po∏udniowo-Zachodnim S.A. we Wroc∏awiu, a obecnie
z Bankiem Polskiej Spó∏dzielczoÊci w Warszawie. Mimo gàszczu cz´sto
niezrozumia∏ych przepisów prawa, dzia∏ajàcych niejednokrotnie na szko-
d´ spó∏dzielczoÊci bankowej Bank nasz potrafi∏ si´ odnaleêç i przezwyci´-
˝yç wszelkie przeciwnoÊci. Z bardzo s∏abego, sta∏ si´ pr´˝nà instytucjà fi-
nansowà generujàcà dobre wyniki.

W 2000 roku Bank nasz obchodzi∏ uroczystoÊç 75-lecia, a za zas∏ugi dla
Spó∏dzielczoÊci Bankowej zosta∏ odznaczony medalem im. Franciszka Stef-
czyka. W roku 2010, a wi´c w roku Jubileuszu 85-lecia, otrzyma∏ god∏o
„Orze∏ Agrobiznesu”.

Bank Spó∏dzielczy w K∏omnicach tworzy 177 cz∏onków. Mamy ca∏kiem
eleganckà i dobrze wyposa˝onà siedzib´. Proponujemy nowoczesne pro-
dukty bankowe, takie jak home-banking i osobiste konta internetowe. Ma-
my dobrze przygotowanà i odpowiedzialnà za∏og´, którà wspomagajà
najaktualniejsze programy informatyczne. Bank posiada oddzia∏ w Cz´sto-
chowie i zatrudnia ogó∏em 17 osób.  

• Pracà Banku kieruje Zarzàd w sk∏adzie: 

- Barbara Dominiak - Prezes Zarzàdu

- Marcin Maêniewski - Cz∏onek Zarzàdu 

- Teresa Cudak - G∏ówna Ksi´gowa. 

Dzia∏alnoÊç Zarzàdu nadzoruje 8-osobowa Rada Nadzorcza. 

Pracownicy Centrali Banku w K∏omnicach

Pracownicy Filii w Cz´stochowie

Filia w Cz´stochowie

Filia w Cz´stochowie
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25 lutego 1925 roku zosta∏ zarejestrowany pierwszy
Statut Kasy Spó∏dzielczej „Samopomoc” w K∏omnicach.
By∏ to bardzo wa˝ny moment w ˝yciu gospodarczym
mieszkaƒców K∏omnic i okolicy. Z doskonale zachowanych
dokumentów mo˝emy dowiedzieç si´ wielu niezmiernie
ciekawych faktów. Wiemy, ze stuprocentowà pewnoÊcià,
kto by∏ za∏o˝ycielem Kasy – prekursora dzisiejszego Banku
Spó∏dzielczego. G∏ówne role w dziele za∏o˝ycielskim mieli

Siedziba Banku Spó∏dzielczego w K∏omnicach

Sala operacyjna Centrali Banku

Prezes Zarzàdu - Barbara Dominiak

Przewodniczàcy Rady Nadzorczej - Jan Milc
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Centrala Banku:
42-270 K∏omnice

ul. Cz´stochowska 32
tel./fax (34) 329 83 37

tel.  (34) 329 83 39
e-mail:

bsklomnice@gazeta.pl

Filia Banku: 
Cz´stochowa

ul. Norwida 11/15

m.in. ks. kan. Roman Kossowski, Kazimierz Policzkiewicz, Stanis∏aw Kuliƒski,
Piotr Szczepkowski, Stefan Klawe, Artur Czubiƒski, Kazimierz Czekajewski, Wa-
c∏aw Âl´zak, Marcin Buga∏a, Jan Buga∏a, Franciszek Kozio∏, Jan Gonera, J. Bugaj,
Adam Rakowski, Andrzej Karasiƒski i inni. ¸àcznie w Zebraniu Za∏o˝ycielskim
wzi´∏o udzia∏ ponad 40 osób. Wszyscy ci ludzie jako cel nadrz´dny uznali nie-
sienie wzajemnej pomocy w trudnych chwilach... Na szczególnà uwag´ zas∏u-
guje zapis z posiedzenia Rady Nadzorczej z 11 kwietnia 1939 roku, podczas
którego postanowiono przeznaczyç na Fundusz Obrony Przeciwlotniczej 3000
z∏. By∏a to kwota niebagatelna. Drugi szczegó∏, to pomoc dla pogorzelców po
pacyfikacji jednej z wiosek w 1943 roku. Tak˝e obecnie dzia∏alnoÊç prospo∏ecz-
na naszego Banku nie zmieni∏a si´. Teraz tak˝e wspomagamy potrzebujàcych
szczególnie w ostatnim X-leciu ta pomoc jest znaczàca.

• Pierwszy Zarzàd stanowili: 

- Stanis∏aw Kuliƒski – Przewodniczàcy
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Mi´dzypowiatowy Bank Spó∏dzielczy w Myszkowie
to nowoczesna, dynamicznie rozwijajàca si´ instytucja finan-
sowa z wy∏àcznie polskim, lokalnym kapita∏em, funkcjonujàca
ju˝ 36 lat.

Prowadzi dzia∏alnoÊç poprzez sieç 14 placówek zlokalizowa-
nych w czterech powiatach: myszkowskim, cz´stochowskim,
lublinieckim i tarnogórskim. Klienci obs∏ugiwani sà w Centrali
i w czterech oddzia∏ach funkcjonujàcych w: Myszkowie, Woê-
nikach, ˚arkach oraz Kozieg∏owach, w dwóch filiach: w Mysz-
kowie i w Starczy, oraz w siedmiu Punktach Obs∏ugi Klienta.

Aktualna struktura Banku to rezultat procesu ∏àczeniowego
lokalnych banków przeprowadzonego pod koniec lat 90. Wte-
dy to Bank Spó∏dzielczy w Myszkowie w∏àczy∏ w swoje struk-
tury dwa banki z oÊciennych gmin: z Kozieg∏ów i ˚arek oraz
zakupi∏ upad∏e przedsi´biorstwo bankowe w Woênikach. Sca-
lenie, w ksi´gach bankowych, wniesionych aktywów i kapita-
∏ów przez przejmowane banki, oraz ich odr´bna specyfika sta-
nowi∏y dodatkowà wartoÊç i solidne fundamenty do dalszego
rozwoju nowej  ju˝ organizacji bankowej.

Dzia∏alnoÊç placówek uzupe∏nia, oddanych do dyspozycji
klientów, dziesi´ç bankomatów czynnych ca∏à dob´. 

Us∏ugi na rzecz klientów Êwiadczy 75 osobowa za∏oga.

Pracami Banku kieruje trzyosobowy Zarzàd w sk∏adzie:

- Zofia Jakubczyk – prezes Zarzàdu

- Krystyna ˚ak – wiceprezes ds. finansowych

- Damian Kawka – wiceprezes ds. ekonomicznych.

Funkcje nadzorczo-kontrolne sprawuje 7-osobowa Rada
Nadzorcza pod przewodnictwem Pana Andrzeja Pluty. Ponad-
to w Radzie Banku zasiadajà: Anna Muchla - Sekretarz oraz
Cz∏onkowie:  Stanis∏awa Nowak, El˝bieta KoÊciow, Ryszard Gó-
recki, W∏adys∏aw J´druszek, Antoni Kawka.

Bank prowadzi obs∏ug´ finansowà ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych
oraz szeÊciu jednostek samorzàdu terytorialnego. W swojej
ofercie posiada szerokà gam´ zró˝nicowanych produktów
i us∏ug bankowych w zakresie kredytów, depozytów, rozliczeƒ
i nowoczesne produkty bankowoÊci elektronicznej, jak konta
internetowe- eBankNet oraz HomeNet, smsBankNet, BankNet
Phone.

Majàc na uwadze zmiany na rynku finansowym Bank roz-
szerzy∏ wachlarz swoich us∏ug, zajmuje si´ dystrybucjà jedno-
stek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych TFI Union Invest-
ment, ubezpieczeniami, prowadzi mi´dzynarodowe rozlicze-
nia. Dotrzymuje kroku przedsi´biorcom prowadzàcym w ra-
mach swojej dzia∏alnoÊci eksport bàdê import, czy rozliczenia
w obszarze Unii Europejskiej wykonujàc pe∏nà obs∏ug´ dewi-
zowà ich firm. 

Bank w swojej dzia∏alnoÊci stara si´ ∏àczyç tradycj´ z nowo-
czesnoÊcià, zaspakajajàc zró˝nicowane potrzeby i gusta swo-
ich klientów.

Mi´dzypowiatowy Bank Spó∏dzielczy w Myszkowie to nie tyl-
ko dobrze zarzàdzana instytucja finansowa, ale tak˝e sponsor
wielu wa˝nych wydarzeƒ w Êrodowisku, w którym funkcjonu-
je. Wspiera oÊwiat´, kultur´, sport i uczestniczy w wa˝nych dla
spo∏eczeƒstwa lokalnych uroczystoÊciach. Bank posiada rów-
nie˝ wieloletnie doÊwiadczenie we wspó∏pracy z samorzàdami. 

Jest to Bank bezpieczny, o dobrej p∏ynnoÊci finansowej, wy-
p∏acalny i rentowny z perspektywà dalszego rozwoju.

Międzypowiatowy Banku Spółdzielczy w Myszkowie 

to Bank społeczności lokalnej.

Szczegó∏owo Bank przybli˝a strona internetowa: 
www.bsmyszkow.pl

Centrala MBS
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Centrala Banku:
Myszków, ul. KoÊciuszki 111

42-300 Myszków
tel. (034) 313 78 00, 313 78 01

fax. (034) 313 78 05

Oddzia∏y Banku:
Myszków, ˚arki, Woêniki, 

Kozieg∏owy

Filie Banku:
Myszków, Starcza

Punkty Obs∏ugi Klienta:
Kalety, ˚arki Letnisko, Kozieg∏owy, 

Lubliniec, Myszków, Psary,
Myszków - Âwiatowit

169

•skladka 169-176  4/9/11  10:57 AM  Page 169

Starania mieszkaƒców „osady podmiejskiej Mstów“ o pozwolenie na otwarcie kasy
po˝yczkowo-oszcz´dnoÊciowej si´gajà roku 1872. Komisarz Powiatu Cz´stochowskiego pismem
z dn. 16 marca 1872 r., skierowanym do Urz´du Spraw W∏oÊciaƒskich Guberni Piotrkowskiej prosi Ministra
Spraw Wewn´trznych o zezwolenie na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci Wancerzowskiej Kasy Po˝yczkowo-Oszcz´d-
noÊciowej w Mstowie, majàcej prowadziç dzia∏alnoÊç na terenie gminy Wancerzów. Ponad 3 lata trwa∏y sta-
rania grupy 55 organizatorów o pozwolenie na dzia∏alnoÊç, aby wreszcie uzyskaç je w koƒcu 1875 roku. Kapi-
ta∏ za∏o˝ycielski stanowi∏a kwota 981 rubli 93 kopiejki. Mstowska Kasa, aczkolwiek niewielka, corocznie wy-
pracowywa∏a zyski (w 1876 - 85 rubli, w 1878 - 129 rub., w 1880 - 180 rub.). W 1882 r. w sk∏ad Zarzàdu Kasy
wchodzili: Walenty Dziewudzki, Antoni Dziewudzki, Franciszek Podmojski i Walenty Wilczyƒski. Pierwsze
ksi´gi Kasy prowadzi∏ pan Tajster, kolejne pan Stefan Przepa∏ka. Z okresu 1883-1925 nie zachowa∏y si´ ˝adne
dokumenty.

Z dokumentacji z 1925 roku wynika, ˝e Rada Nadzorcza Spó∏dzielni sk∏ada∏a si´ z 9 cz∏onków i 3 zast´p-
ców, jednostka udzia∏owa wynosi∏a 20 z∏, wpisowe - 2 z∏ote. Kasa by∏a czynna 1 dzieƒ w tygodniu, zajmowa-
∏a si´ wy∏àcznie dzia∏alnoÊcià kredytowà ograniczonà do 500 z∏, z biegiem lat rozszerzono jà do 25 tys. z∏
a potem wysokoÊç kredytu nie by∏a ograniczana. Kasa nosi∏a nazw´ „Kasa Stefczyka - Spó∏dzielnia z odpo-
wiedzialnoÊcià ograniczonà”. By∏a zrzeszona w Centralnej Kasie Spó∏dzielni Rolniczych w Warszawie, a na
dzia∏alnoÊç kredytowà zaciàga∏a po˝yczki w Banku Rolnym i w Banku Spó∏ek Zarobkowych. Kasa Stefczyka
by∏a zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym w Piotrkowie. Jej siedzibà by∏ lokal poczty nale˝àcy do Urz´du
Gminy.

W poczàtkowych latach swojej dzia∏alnoÊci Kasa ponosi∏a straty, które zosta∏y pokryte zyskiem z 1929 r.  
Cz∏onkami Spó∏dzielni oprócz osób fizycznych by∏y m.in. Kó∏ko Rolnicze w Mstowie od 1927 r., Spó∏dzielcze

Stowarzyszenie Spo˝ywców w Mstowie od 1927 r., Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Mstowie.
Kasa mimo ˝e w kolejnych latach swojej dzia∏alnoÊci osiàga∏a zyski, prowadzi∏a szerokà dzia∏alnoÊç kre-

dytowà i ciàgle korzysta∏a z kredytów na jej pokrycie, cz´sto podnoszàc górnà granic´ zad∏u˝enia w Banku
Spó∏ek Zarobkowych i Zwiàzku Spó∏dzielni Polskich, tak ˝e górna granica zad∏u˝enia w 1927 r. z 5 tys. z∏
wzros∏a do 2 mln z∏ w 1959 roku.

W okresie II wojny Êwiatowej dzia∏alnoÊç Kasy w Mstowie by∏a znacznie os∏abiona, nieregularnie odby-
wa∏y si´ posiedzenia organów samorzàdowych jak i Walne Zgromadzenia. Sytuacja finansowa by∏a s∏aba.
Rok 1939 Kasa zamkn´∏a stratà, a lata 1940, 1941, 1944 nie wykazujà ˝adnego wyniku.

31.03.1944 roku w∏adze wojskowe zmusi∏y Kas´ do opuszczenia lokalu i zamkni´-
cia dzia∏alnoÊci. Kasa zosta∏a przeniesiona do domu prywatnego nale˝àcego do pana
Józefa Reterskiego i wznowi∏a swà dzia∏alnoÊç 25.01.1946 roku osiàgajàc przez kolejne
lata zyski. Podniesiono wysokoÊç jednego udzia∏u do kwoty 50 z∏.

W dniu 25.06.1950 roku Kasa przyj´∏a nowy statut i nazw´: Gminna Kasa Spó∏-
dzielcza z odpowiedzialnoÊcià udzia∏ami. Posiada∏a ju˝ 25% cz∏onków-rolników,
a zysk osiàgn´∏a w kwocie 18.901,12 z∏. Kolejne lata z uwagi na s∏abà sytuacj´ kadro-
wà by∏y trudne i przynosi∏y straty. Dopiero zmiany kadrowe i nadzór Zwiàzku Spó∏-
dzielni Oszcz´dnoÊciowych w Katowicach przynios∏y zmian´ sytuacji finansowej.

W dniu 8.05.1960 roku na Walnym Zgromadzeniu wprowadzone zosta∏y zmiany
statutu i GKS przyj´∏a nowà nazw´ - Bank Spó∏dzielczy - Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊcio-
wo-Po˝yczkowa w Mstowie. Jednostk´ udzia∏owà ustalono na 100 z∏. Rada Nadzorcza
sk∏ada∏a si´ wówczas z 7 cz∏onków, okres kadencji trwa∏ 2 lata. Najwy˝sza po˝yczka
jakà móg∏ udzieliç Bank zamyka∏a si´ w kwocie 5000 z∏ i uzale˝niona by∏a od iloÊci
posiadanych udzia∏ów.

Siedzibà Banku Spó∏dzielczego w Mstowie w latach 1946-1985 by∏ prywatny budy-
nek dzier˝awiony przy Placu Mickiewicza 11. W paêdzierniku 1985 roku Bank prze-
niós∏ si´ do budynku administracyjno-us∏ugowego wybudowanego wspólnie z Urz´-
dem Gminy, Urz´dem Pocztowym, GS „SCh“ przy ul. 16-go Stycznia nr 14. BS mieÊci si´
tam do chwili obecnej. W 1975 roku uchwalono nowy statut Banku Spó∏dzielczego i BS
w Mstowie przystàpi∏ do zrzeszenia BG˚. Dyrektorem Banku od 12.02.1976 r. do chwili
obecnej jest pani Czes∏awa Krakowska - obecnie równie˝ Prezes Zarzàdu BS. 

Bank Spó∏dzielczy we Mstowie w ca∏ej swojej dzia∏alnoÊci powojennej osiàga∏ i na-
dal osiàga dobre wyniki finansowe. Bank wyposa˝ony jest w nowoczesny sprz´t kom-
puterowy, zapewnia klientom szybkà, fachowà i dobrà obs∏ug´. Oferuje rachunki in-
ternetowe, korzystne warunki lokowania Êrodków, szybkie przeprowadzanie rozliczeƒ
oraz tanie i ró˝norodne kredyty. Od 2002 roku Bank jest zrzeszony z Bankiem Polskiej
Spó∏dzielczoÊci S.A. w Warszawie. Aktualnie BS w Mstowie prowadzi samodzielnà
dzia∏alnoÊç na terenie gminy Mstów (10,1 tys. mieszkaƒców) i gmin przyleg∏ych. Na
koniec 2010 roku Bank zrzesza∏ 406 cz∏onków, jednostka udzia∏owa wynosi 100 z∏.
• Dzia∏alnoÊcià Banku kieruje Zarzàd w sk∏adzie: 
- Czes∏awa Krakowska - prezes Zarzàdu, 
- Andrzej Nocuƒ - z-ca prezesa Zarzàdu,
- Katarzyna Gajda - cz∏onek Zarzàdu
• W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà: 
- Tadeusz Rubik - przewodniczàcy, oraz Wies∏awa B∏achowicz, Stanis∏aw BoryÊ, 

Alina Wróbel, Zdzis∏aw Bijak, Czes∏aw Makowski i Pawe∏ Turski.
• Zespó∏ pracowników stanowià: Maria Gorzkowska, Jadwiga Kloczkowska,  

Gabriela Kalota, Agnieszka Nocuƒ, Renata Liberda, Katarzyna Kasztelan, 
Agata Siwek, Szymon Morawiec, Katarzyna Kaleta, Magdalena Kalota 
i Gra˝yna Binek.

Siedziba BS w Mstowie

Sala operacyjna BS w Mstowie

Punkt Kasowy w Mstowie
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Centrala Banku:
42-224 Mstów

ul. 16 Stycznia 14
tel./ fax (34) 328 41 11

tel. 329 50 23
e-mail: 

centrala-bs.mstow@bankbps.pl

Punkt Kasowy
we Mstowie
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Historia Banku Spó∏dzielczego w Siewierzu si´ga 1908 r.
Powo∏ano wówczas Kas´ Kredytowà, która mia∏a za za-
danie niesienie pomocy finansowej rolnikom i co za tym
idzie - wspomaganie rozwoju rolnictwa na tym terenie.

Z 1912 roku pochodzà dokumenty Êwiadczàce o d∏ugiej trady-
cji bankowoÊci spó∏dzielczej w Siewierzu - ksià˝eczka rachunko-
wa Siewierskiego Towarzystwa Po˝yczkowo - Oszcz´dnoÊciowe-
go nr 11 wydana 26 paêdziernika 1912 roku.
Ksià˝eczka ta jest opatrzona okràg∏à piecz´cià
z napisem „Siewierskie Towarzystwo Po˝yczko-
wo - Oszcz´dnoÊciowe”. Zachowa∏y si´ te˝
dwie ksià˝eczki oszcz´dnoÊciowe, w których
zapisy wystawienia pochodzà z 15 lutego 1913
roku i 13 czerwca 1914 roku. Na podstawie
tych dokumentów mo˝na ustaliç, ˝e w tych la-
tach Prezesem Zarzàdu by∏ W. Szulakowski,
a cz∏onkami Pawe∏ Bronikowski i Ludwik Bacia.
W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzili Roman Pie-
karczyk i Józef Rydzowski.

Dnia 3 wrzeÊnia 1948 r. Urzàd Skarbowy -
Rewizyjny w Zawierciu zarejestrowa∏  pod Nr
150737 Kas´ Spó∏dzielczà w Siewierzu. Od re-
aktywowania po wojnie Kasa dzia∏a nieprze-
rwanie do dziÊ, aktualnie pod nazwa Bank
Spó∏dzielczy w Siewierzu.

Tak jak inne placówki bankowe tego typu, Kasa Spó∏dzielcza
podlega∏a ró˝nym transformacjom organizacyjnym, zmienia∏a
nazw´, przyjmowa∏a nowe statuty - zgodnie z uchwalanymi
przez Rzàd i Sejm powojennej Polski reformami sektora banko-
wego.

Do 1949 r. Kierownikiem Kasy w Siewierzu by∏ Pan Dziàbek.
G∏ównà ksi´gowà w latach 1949 - 1961 by∏a Pani Zofia P∏atek,
która nast´pnie a˝ do roku 1995 pe∏ni∏a funkcj´ Kierownika
i Dyrektora BS. W tym czasie Radzie Nadzorczej przewodniczy∏

Centrala Banku:
42-470 Siewierz, ul. Cz´stochowska 1

tel./ fax (32) 67 41 317
tel. (32) 67 42 802

e-mail: siewierz@banki.softnet.com.pl

Prezes Zarzàdu - Stanis∏awa Pentak

Siedziba Banku w Siewierzu

Sala operacyjna i pracownicy Banku

Pan Marian Gierakowski. G∏ównà ksi´gowà w latach
1961 - 1981 by∏a Pani ¸ucja ¸ukasik. Po niej obo-
wiàzki g∏ównego ksi´gowego przej´∏a Pani Stanis∏a-
wa Pentak. Od 1995 r. jest ona Prezesem Zarzàdu -
Dyrektorem BS. Obecnie G∏ównym Ksi´gowym
Banku jest Katarzyna Majewska.

• Obecny sk∏ad Prezydium Rady Nadzorczej:

- Stanis∏awa Madej – Przewodniczàca Rady

- Musia∏ek Wiktor – Zast´pca Przewodniczàcej Rady

- Danuta Baliƒska – Sekretarz Rady.
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Bank Spó∏dzielczy w Raciborzu, na lokalnym rynku us∏ug finansowych,
obecny jest od 111 lat. Rozpoczynajàc dzia∏alnoÊç 02 lutego 1900 roku by∏
zawsze polskà organizacjà. DziÊ nadal kultywuje tradycje i posiada w stu
procentach polskie kapita∏y. Jest Bankiem lokalnym i uniwersalnym. 

Ofert´ handlowà kieruje do wszystkich klientów, zarówno indywidual-
nych, jak i instytucjonalnych. Jest nowoczesnym i bezpiecznym Bankiem
z szerokà gamà produktów depozytowych i kredytowych dostosowanych
do indywidualnych potrzeb klientów. 

W teraêniejszej historii Banku bardzo wa˝nym momentem by∏a fuzja pi´-
ciu sàsiednich banków w wyniku, której w 1999 roku powsta∏ jeszcze sil-
niejszy i bardziej konkurencyjny Bank. Ka˝dy z powsta∏ych pi´ciu Oddzia-
∏ów Banku dominuje na swoim lokalnym rynku, zapewniajàc dost´p do
praktycznie wszystkich us∏ug bankowych w warunkach odpowiadajàcych
nowoczesnym standardom obs∏ugi.

SpoÊród banków dzia∏ajàcych w Raciborzu wyró˝nia nas fakt posiadania
Zarzàdu na miejscu, wià˝e si´ z tym szybkoÊç podejmowania decyzji,
w tym decyzji kredytowych. ElastycznoÊç oferty Banku i dobra znajomoÊç
potrzeb klientów przysparza z roku na rok wi´cej klientów. Zarzàd kieru-
jàc si´ ciàgle aktualnà maksymà „Swój do swego i po swoje” dok∏ada
wszelkich staraƒ, aby lojalnoÊç naszego klienta by∏a nieustannie naszym
g∏ównym atutem.

Oddzia∏ w Pietrowicach WielkichOddzia∏ w Raciborzu

Centrala  Banku

Oddzia∏ w Krzanowicach
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Centrala Banku

47-400 Racibórz 
ul. Klasztorna 3

tel. 32 415 20 89          
e-mail: bank@bsraciborz.pl

www.bsraciborz.pl

Oddzia∏ w Kietrzu

Oddzia∏ w Kuêni Raciborskiej

Zarzàd 
Banku Spó∏dzielczego 

w Raciborzu
El˝bieta Ceglarek  –  Prezes Zarzàdu

Katarzyna Soko∏owska  –  Wiceprezes Zarzàdu

Ewa Przyby∏owicz  –  Wiceprezes Zarzàdu
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W 1980 r. uleg∏ zmianie sk∏ad Rady Nadzorczej. Do Rady nie wybrano W∏adys∏awa
Ferdyna, Mieczys∏awa Jaworskiego, Czes∏awa Maja. Wybrano nowy Zarzàd w sk∏adzie
Ryszard Olszewski – Prezes Zarzàdu, pe∏niàcy t´ funkcj´ do dnia dzisiejszego, a Cz∏on-
kami Zarzàdu zostali W∏adys∏aw Ferdyn i Piotr Wojtala.

W 1985 r. Zarzàd BS B´dzin naby∏ od Cechu Rzemios∏ Ró˝nych budynek przy ul.
B. Joselewicza 8a.

W latach 1982 – 1986 r. przewodniczàcym Rady by∏ Kazimierz Ferdyn, a od 1987
do 1989 - Józef Kapias.

W 1990 r. ustawa o zmianach w organizacji spó∏dzielczoÊci znios∏a dotychcza-
sowe zwiàzki spó∏dzielcze, ustali∏a nowà struktur´ Naczelnej Rady Spó∏dzielczej
z dobrowolnoÊcià zrzeszania. 

W 1992 r. w Mi´dzygórzu powo∏ano do ˝ycia Gospodarczy Bank Po∏udniowo-Za-
chodni S.A. do którego BS B´dzin przystàpi∏ w grudniu tego˝ roku.

Przystàpiono równie˝ w tym samym roku do modernizacji budynku przy ul. B.
Joselewicza 8a. Projekt aran˝acji wykona∏ prof. Szawica z ASP w Krakowie. W wyni-
ku modernizacji i komputeryzacji nastàpi∏a znaczna poprawa warunków obs∏ugi
klientów. 

W 1993 r. otwarto nowà placówk´ BS B´dzin, Punkt Kasowy w Wojkowicach.
W 1994 r. sk∏ad Prezydium Rady Nadzorczej stanowili: Jacek Wolny – Przewodniczà-

cy, Józef Kopias Z - ca, Gra˝yna Wojaƒczyk - Sekretarz. Zarzàd ukonstytuowa∏ si´ w sk∏a-
dzie: Ryszard Olszewski – Prezes, Zygmunt Micu∏a – Z-ca, Renata Nowak – Cz∏onek.

Teren dzia∏ania BS w B´dzinie obejmuje miato B´dzin, Wojkowice, gmin´ Bo-
browniki, Psary oraz oÊcienne miasta Dàbrowa Górnicza, Sosnowiec, Czeladê.

W roku 1996 na wniosek Prezesa Zarzàdu Pana Ryszarda Olszewskiego Rada
Nadzorcza BS podj´∏a uchwa∏´ o zakupie od Urz´du Miasta B´dzina dzia∏ki wraz
z fundamentami budynku przy ul. Modrzejowskiej 73. W 1997 r. przystàpiono do
wy∏onienia firmy architektonicznej. SpoÊród 15 z∏o˝onych ofert wybrano pracow-
ni´ „ARTOP” Jolanty i Marka Zem∏a. W 1999 r. oddano plac budowy firmie budowla-
nej „Real-Bud LTD” Mys∏owice. 

Zarzàd stanà∏ przed du˝ym wyzwaniem, bowiem budowa tak du˝ego obiektu
wymaga∏a zaanga˝owania znacznych Êrodków finansowych. Jednym ze sposobów
pozyskania Êrodków finansowych by∏o zwi´kszenie liczby klientów.  Podj´to decy-
zj´ o tworzeniu nowych placówek aby Bank móg∏ byç „bli˝ej Klienta”.  Zawarte ze
SM ”Wspólnota” porozumienie pozwoli∏o na uruchomienie punktów kasowych
w B´dzinie przy ul. Grunwaldzkiej, Zwyci´stwa i Andersa. Dzielnica Grodziec, ko-
lebka BS B´dzin by∏a nast´pnym etapem  ekspansji w kierunku pozyskania klienta.
Punkt kasowy otwarto 15 maja 2000 r., po kapitalnym remoncie 100 letniego bu-
dynku, przy ul. Konopnickiej 2 b´dàcego wczeÊniej placówkà pocztowà. 

Zdecydowane dzia∏anie Prezesa Zarzàdu pozwoli∏o na przej´cie obs∏ugi Powiato-
wego Urz´du Pracy w B´dzinie i utworzenie w nim punktu kasowego. Szybka decy-
zja w∏adz Banku pozwoli∏a na pozyskanie pomieszczenia MZBM w Sosnowcu i jego
adaptacj´ dla potrzeb obs∏ugi klientów Powiatowego Urz´du Pracy w Sosnowcu
przy ul. Rzeêniczej 12. W Czeladzi w porozumieniu z Czeladzkà Spó∏dzielnià Miesz-
kaniowà oraz Spó∏dzielnià Mieszkaniowà „Saturn” otwarto punkty kasowe przy ul.
Szpitalnej 9a, 35-lecia 1 oraz Zwyci´stwa 3. W marcu 2001 r.  rozpocz´to obs∏ug´
klientów w Sosnowcu przy ul. Kaplicznej 2.

W grudniu 2001 r. nastàpi∏o uroczyste otwarcie nowej siedziby Banku przy ul.
Modrzejowskiej 73. Zarówno nowa siedziba jak i nowy system operacyjny Comnet
Bank pozwoli∏y bankowi na dalszy rozwój. W historii BS B´dzin pojawia si´ pierw-
szy bankomat zlokalizowany w Centrali przy ul. Modrzejowskiej.

Lata 1998 – 2010 to umocnienie pozycji na Zag∏´biowskim rynku finansowym. 

• Zarzàd od 2003 r. dzia∏a w niezmienionym sk∏adzie tj. 

- Ryszard Olszewski - Prezes Zarzàdu, 

- Renata Nowak - Z-ca Prezesa Zarzàdu, 

- Bo˝ena Krzemiƒska - Cz∏onek Zarzàdu.

W 2005 r. dzi´ki staraniom Prezesa Zarzàdu Banku Spó∏dzielczego otwarto nowe
punkty kasowe w Dàbrowie Górniczej przy ul. Augustynika dla Spó∏dzielni Miesz-
kaniowej Metalurg a rok póêniej przy ul. Tysiàclecia do obs∏ugi MZBM w Dàbrowie
Górniczej.

1 czerwca 2008 r. Bank wdro˝y∏ nowy program obs∏ugi informatycznej (Novum
Bank), który pozwala sprostaç wymaganiom sprawozdawczo-ksi´gowym oraz po-
zwala na zastosowanie obs∏ugi przez internet (e-bs, sms banking, home banking).
Zamontowano kolejne bankomaty w B´dzinie – Grodêcu przy ul. Konopnickiej 2,
w Bobrownikach przy ul. Gminnej 8, w Psarach przy ul. Malinowickiej 4 oraz przy
ul. Zwyci´stwa 2 w Czeladzi.

Dorobek Banku Spó∏dzielczego w B´dzinie jest widoczny i dobrze oceniany
przez cz∏onków, spo∏ecznoÊç lokalnà i organizacje spó∏dzielcze. Krajowy Zwiàzek
Banków Spó∏dzielczych w 2008 r. wyró˝ni∏ BS B´dzin statuetkà „Bank w s∏u˝bie
spo∏ecznoÊci lokalnej”, wydawnictwo „Nowoczesny Bank Spó∏dzielczy” zakwalifi-
kowa∏o BS B´dzin do 100 najlepszych banków spó∏dzielczych w Krajowym Rankin-
gu „Wyró˝niajàce si´ banki spó∏dzielcze”. Gmina Bobrowniki uhonorowa∏a wielolet-
nià wspó∏prac´ z bankiem statuetkà „BOBRY”.

Do Zarzàdu sp∏ywajà podzi´kowania za wsparcie finansowe, zaanga˝owanie,
˝yczliwoÊç, bezinteresowne i serdeczne niesienie pomocy. W 2009 r. Prezes uhono-
rowany zosta∏ tytu∏em „Mened˝er Zag∏´bia 2009” i „Solidny Pracodawca 2009”. 

Sala operacyjna
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W 1928 roku Sàd Okr´gowy w Sosnowcu wpisa∏ do rejestru handlowe-
go pod nr 255 nowà osob´ prawnà o nazwie „Spó∏dzielnia Kredytowa
JEDNOÂå z nieograniczonà odpowiedzialnoÊcià, z siedzibà w Grodêcu”.
Zapis ten rozpoczyna ponad 80-letnià histori´ dzisiejszego Banku Spó∏dzielczego
w B´dzinie. 
• Oto lista cz∏onków sygnatariuszy zachowanego z roku 1928 statutu:
- Stefan Sochacki, Jan J´drusik, Jan Zygmunt, Roman Dro˝d˝, Sylwester Wieczorek,

Kó∏ko Rolnicze w Grodêcu, Marian Zawartka, ks. W∏odzimierz Rosso, W∏adys∏aw
Sitko, Franciszek Ficowski, Piotr Bacia, Piotr Lipczyk, Ludwik Wierzbicki, Stani-
s∏aw Adamski, Józef Wieczorek, Karol Hartman, Wiktor Mitko, Teodor J´drysik,
Julian Tomecki, Jan wieczorek, Franciszek Adamski, Ignacy Bresel, Jacenty Maj-
cherkiewicz, W∏adys∏aw Flak.

• Rad´ Nadzorczà reprezentowali:
- Sylwester Wieczorek, Franciszek Adamski, Marian Zawartka, Ludwik Wierzbicki,

W∏adys∏aw Flak, Jacenty Majcherkiewicz, Jan ˚ebro.
• Zarzàd reprezentowali:
- Jan J´drusik, Jan Zygmunt, Roman Dro˝d˝.

Spó∏dzielnia Kredytowa JEDNOÂå powsta∏a na rok przed kryzysem gospodar-
czym lat 1929-1933. Zdà˝y∏a na tyle okrzepnàç, by skutecznie pomagaç miejscowej
ludnoÊci w trudnych latach kryzysu.

Wybuch II wojny Êwiatowej w 1939 r. spowodowa∏ zawieszenie dzia∏alnoÊci
spó∏dzielni. Niemcy przej´li ca∏kowità kontrol´ nad spó∏dzielnià i anulowali wszel-
kie pe∏nomocnictwa Zarzàdu, ustanawiajàc „Treuhendera” na ca∏e Zag∏´bie. Wp∏y-
wajàce sp∏aty po˝yczek przekazywano do Opola.

Gdy po wyzwoleniu przystàpiono do reaktywowania Spó∏dzielni JEDNOÂå okaza-
∏o si´, ˝e okupant zagubi∏, lub Êwiadomie zniszczy∏ wszystkie dokumenty. Odtwo-
rzenie dokumentacji, cz´sto z prywatnych archiwów, zaj´∏o 2 lata.

16 kwietnia 1947 roku Sàd Okr´gowy w Sosnowcu wykreÊli∏ Spó∏dzielni´ z reje-
stru by nast´pnie na podstawie odnalezionej dokumentacji oraz materia∏ów przy-
gotowanych przez grup´ inicjatywnà ponownie jà zarejestrowaç.

Pierwsze Walne Zgromadzenie, wznawiajàce dzia∏alnoÊç Spó∏dzielni Kredytowej
JEDNOÂå odby∏o si´ 1 lutego 1948 r.

Reforma bankowa w 1949 r. zapoczàtkowa∏a nowy rozdzia∏ w spó∏dzielczoÊci
bankowej. Tworzono gminne kasy spó∏dzielcze (GKS) podporzàdkowane paƒstwo-
wemu Bankowi Rolnemu.

1 lipca 1950 r. Spó∏dzielnia zmieni∏a siedzib´ i przenios∏a si´ do B´dzina obejmu-
jàc budynek przy ul. Dzier˝yƒskiego 80 (obecnie ul. Modrzejowska). Tutaj podczas
Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 25 czerwca 1950 r. uchwalono zmian´ na-
zwy i sk∏ad nowego Zarzàdu Gminnej Kasy Spó∏dzielczej w B´dzinie. Przewodniczà-
cym zosta∏ Franciszek HadryÊ a cz∏onkami Jan M´ciwodziƒski i Zygmunt Ostrowski. 

Terenem  dzia∏ania Kasy obj´te by∏y miejscowoÊci: B´dzin, Grodziec, Czeladê, ¸a-
gisza, Dàbie, Psary, Dàbrowa Górnicza, Niwka, Klimontow, Sosnowiec i Zagórze. 

16 wrzeÊnia 1953 r. zlikwidowana zosta∏a Gminna Kasa Spó∏dzielcza w Katowi-
cach. W ten sposób zasi´g dzia∏ania GKS w B´dzinie powi´kszy∏ si´ o Katowice (Sta-
linogród) Chorzów, Mys∏owice, Szopienice, Siemianowice, Rud´ Âlàskà, Micha∏kowi-
ce i Brzezink´.

Lata 1953-1960 by∏y niezwykle trudne dla b´dziƒskiego Banku ze wzgl´du na ol-
brzymi teren dzia∏ania przy zatrudnieniu 11 osób z czego 5 w kasie centralnej i 6
kasjerów w punktach kasowych.

13.04.1956 r. Gminna Kasa Spó∏dzielcza zosta∏a przekszta∏cona w Kas´ Spó∏dziel-
czà. Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 10 czerwca 1956 r. wybra∏o nowy Za-
rzàd w sk∏ad którego weszli: Franciszek HadryÊ, Julian Orpych i Józef Lasek. Przy-
wrócono dzia∏alnoÊç Rady Nadzorczej do której weszli: Ignacy Madras, Józef Rze-
mianowski, Lucjan Kita, Jerzy Bargie∏, Piotr Duda, W∏adys∏aw Januszko, Stanis∏aw
Matlàg, Piotr Mitas, Hipolit Wojaƒczyk, Janina Bacia, Dionizy Górny, W∏adys∏aw
Wieczorek.

Rok 1961 przyniós∏ kolejnà zmian´ nazwy wraz z powstaniem Centralnego
Zwiàzku Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych. W miejsce „Kas” powo∏ano
spó∏dzielnie oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowe (SOP).

W 1962 r. Bank w B´dzinie otrzyma∏ nowà siedzib´ przy ul. Ma∏achowskiego 64
by w 1971 r. wraz ze zmianami urbanistycznymi zmieniç siedzib´ i przeprowadziç
si´ na ul. Sienkiewicza do budynku po dawnych koszarach wojskowych.

2 paêdziernika 1975 r. b´dziƒskà placówk´ zarejestrowano w Sàdzie jako Bank
Spó∏dzielczy w nast´pstwie powo∏ania do ˝ycia Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej,
który powsta∏ z po∏àczenie CZSOP i Banku Rolnego.

12 grudnia 1975r. powo∏ano jednoosobowe kierownictwo, powierzajàc funkcj´
dyrektora Józefowi Laskowi.

W 1977 r.  w wyniku weryfikacji kadry kierowniczej Dyrektorem Banku zosta∏ Jó-
zef Przerwa a jego zast´pcà Józef Lasek.

17 kwietnia 1977 r. nastàpi∏o po∏àczenie Banku Spó∏dzielczego w B´dzinie z Ban-
kiem Spó∏dzielczym w Psarach i Bankiem Spó∏dzielczym w Wojkowicach.

W 1979 r. Walne Zgromadzenie dokona∏o zmian we w∏adzach Banku powo∏ujàc
do Rady Nadzorczej Mari´ Adamus, Leszka Bykowskiego, Kazimierza Ferdyna, W∏ady-
s∏awa Ferdyna, Cecyli´ Gajdzik, Wiktora Gajosa, Mieczys∏awa Jaworskiego, Zofi´ Ka-
czorowskà, Czes∏awa Maj, Bogus∏aw´ Nikodem, Helen´ Ozdowy, Zbigniewa Sobczy-
ka, Stanis∏awa Skowrona, Antonin´ Trefon, Czes∏awa Zajd´. W Zarzàdzie zasiedli:
W∏odzimierz Jurczyk - Prezes, Witold Jurczyƒski - Z-ca, Jan Gadziszewski – Cz∏onek. 
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Centrala Banku:
42-500 B´dzin, ul. Modrzejowska 73

sekretariat: (32) 267-39-05
fax: (32) 267-57-42 

www.bsbedzin.pl
e-mail: bank@bsbedzin.pl

ODDZIA¸Y BANKU:
BOBROWNIKI, PSARY

PUNKTY KASOWE:
W B¢DZINIE, W CZELADZI

W SOSNOWCU,  
W WOJKOWICACH

Zarzàd Banku

Siedziba Banku

172

•skladka 169-176  4/9/11  10:57 AM  Page 172



Dbamy o to aby ka˝dy Klient naszego Banku móg∏
realizowaç za naszym poÊrednictwem swoje indy-
widualne potrzeby, dlatego w ca∏ej gamie naszych
produktów znajdujà si´ zarówno te najbardziej
nowoczesne jak i tradycyjne. Ka˝dy Klient mo˝e
wybraç najlepsze dla siebie rozwiàzania. 

Jako Bank o charakterze wielkomiejskim obs∏ugu-
jemy przede wszystkim Klientów z sektora ma-
∏ych, Êrednich i mikroprzedsi´biorstw oraz osoby
fizyczne. Z roku na rok powi´ksza si´ nie tylko
liczba naszych Klientów, ale tak˝e, a mo˝e przede
wszystkim naszych Udzia∏owców.

Realizujàc naszà misj´ bycia spo∏ecznym liderem
dbamy nie tylko o interesy ekonomiczne, ale
równie˝ aktywnie uczestniczymy w dzia∏alnoÊci
spo∏ecznej i charytatywnej. JesteÊmy partnerem
Balu Charytatywnego Wojewody Âlàskiego, Me-
moria∏u im. Agaty Mróz-Olszewskiej, wspó∏orga-
nizatorem Pikniku Pszczyƒskiego oraz wielu in-
nych inicjatyw.

W naszej dzia∏alnoÊci stosujemy zasady dobrych
praktyk bankowych, przestrzegamy kodeksu ety-
ki bankowej, ale przede wszystkim jesteÊmy
SPÓ¸DZIELCAMI tworzàcymi wspólne dobro na-
szej Êlàskiej spo∏ecznoÊci. 

wi´cej informacji na:

www.silesiabank.pl
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• SK¸AD RADY NADZORCZEJ 
Âlàskiego Banku Spó∏dzielczego SILESIA w Katowicach

-  Andrzej Siekanowicz – Przewodniczàcy RN
-  Wies∏aw Janowicz – Z-ca Przewodniczàcego RN

-  Halina Czembor – Sekretarz RN
-  Marek Biliƒski – Cz∏onek RN
-  Grzegorz G´doÊ - Cz∏onek RN
-  Adam Hadrian - Cz∏onek RN
-  Marek Lorens - Cz∏onek RN

-  Maksymilian Morkis - Cz∏onek RN
-  Jacek Rachel - Cz∏onek RN

-  Henryk Setnik - Cz∏onek RN
-  Tadeusz ˚oga∏a - Cz∏onek RN.

• SK¸AD ZARZÑDU 
Âlàskiego Banku Spó∏dzielczego SILESIA w Katowicach

- Józef Myrczek – Prezes Zarzàdu
- Jolanta Godyƒ – Zast´pca Prezesa Zarzàdu 

- Renata Rokita – Rogala - Z-ca Prezesa Zarzàdu
- Agnieszka Pilawska – Cz∏onek Zarzàdu

- Justyna Partyka – Cz∏onek Zarzàdu.

Oddzia∏ w Chorzowie

Filia Katowice-Ligota

Oddzia∏ w Imielinie

Filia Katowice-Nikiszowiec
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– ta myÊl sformowana ponad 110 lat temu przez
za∏o˝ycieli sta∏a si´ fundamentem, na którym
opiera si´ nasz Bank. Chocia˝ mo˝emy dzia∏aç na
terenie ca∏ego kraju nasza misja ÊciÊle wià˝e nas
z naszym regionem. Dla jeszcze lepszego podkre-
Êlenia przyÊwiecajàcej nam idei silnej instytucji
regionalnej  - lokalnego lidera – w 2010 roku
zmieniliÊmy nazw´ stajàc si´ Âlàskim Bankiem
Spó∏dzielczym SILESIA w Katowicach.

JesteÊmy jednym z najwi´kszych Banków Spó∏-
dzielczych w Polsce, a na Âlàsku mamy wr´cz do-
minujàcà pozycj´. W 2010 roku osiàgn´liÊmy
zysk netto na poziomie ponad 5 mln z∏., a suma
bilansowa przekroczy∏a 600 mln z∏. Stale powi´k-
szamy swój zasi´g – jesteÊmy obecni w 5 dzielni-
cach Katowic, Chorzowie, Imielinie, a tak˝e
w Bielsku-Bia∏ej. 

Nasz dynamiczny rozwój polega nie tylko na
zwi´kszaniu liczby jednostek, ale przede wszyst-
kim na sta∏ym dopasowywaniu naszych produk-
tów do zmieniajàcych si´ potrzeb naszego Klien-
ta. W swojej ofercie mamy ca∏à gam´ nowocze-
snych rozwiàzaƒ opierajàcych si´ na technolo-
giach teleinformatycznych. Naszym Klientom
oferujemy dost´p do rachunków za poÊrednic-
twem internetu, telefonów oraz nowoczesnych
i bezpiecznych kart on – line, a wkrótce tak˝e
kart zbli˝eniowych. 

Centrala Banku
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Centrala Banku: 40-064 Katowice, ul. Kopernika 5
tel. +48 32 358 98 00, fax +48 32 358 98 11, www.silesiabank.pl

Oddzia∏y Banku: 41-500 Chorzów, ul. ˚eromskiego 4,
tel. +48 32 241 67 72, +48 32 249 27 44

41-407 Imielin, ul. Imieliƒska 83a
tel. +48 32 225 60 18, +48 32 225 57 03, fax +48 32 225 57 04

Filie Banku: 40-719 Katowice-Ligota, ul. Zadole 24-26
tel. +48 32 204 63 95, +48 32 204 63 96

40-423 Katowice-Nikiszowiec, pl. Wyzwolenia 4
tel. +48 32 353 10 04, +48 32 353 40 05

40-645 Katowice-Piotrowice, ul. ¸´towskiego 32b, tel. +48 32 202 54 64

40-853 Katowice-Za∏´˝e, ul. Gliwicka 65, tel. +48 32 209 93 87

43-300 Bielsko-Bia∏a, ul. Stoja∏owskiego 27
tel. +48 33 829 58 49, fax +48 33 829 32

„Aby jak najlepiej s∏u˝yç 
spo∏eczeƒstwu naszego regionu”
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Pomimo spowolnienia gospodarczego w 2008 ro-
ku Bank skutecznie generuje jakoÊciowe nowe
relacje z lokalnym otoczeniem biznesowym, jed-
nostkami samorzàdu terytorialnego i lokalnà
spo∏ecznoÊcià zdobywajàc jednoczeÊnie szereg
presti˝owych nagród:

• „Bank Roku 2008 na Âlàsku” wyró˝nienie w kon-
kursie pod Honorowym Patronatem Marsza∏ka
Województwa Âlàskiego w kategorii „bank o za-
si´gu regionalnym”,

• „Najdynamiczniejszy Bank Spó∏dzielczy 2009” wy-
ró˝nienie w konkursie Klubu Gepardów Biznesu,

• Laureat nagrody „Czarny Diament 2009” ustano-
wionej przez Zarzàd Izby Przemys∏owo-Handlo-
wej Rybnickiego Okr´gu Przemys∏owego.

Jednak˝e pomimo tych wyró˝nieƒ dla Nas najbar-
dziej satysfakcjonujàce sà te wyra˝ane przez
Klientów.

Obecnie Bank Spó∏dzielczy w Jastrz´biu Zdroju
jest Zrzeszony w Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci
SA, a zarzàdza nim 9–osobowa Rada Nadzorcza.
Funkcj´ Przewodniczàcego Rady pe∏ni Pawe∏
Gajdzik. Na czele 5–osobowego Zarzàdu Banku
stoi Prezes Zarzàdu Ryszard Leszczyƒski.

Wysoki poziom profesjonalizmu, umiej´tnoÊci ela-
stycznego reagowania na zmieniajàce si´ warunki
funkcjonowania oraz przyjazny sposób traktowa-
nia Klientów to niewàtpliwie g∏ówne atuty Banku
Spó∏dzielczego w Jastrz´biu Zdroju.
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73.420

84.779

119.507

125.686

145.525

202.661

245.065

268.670

340.456

418.579

570%

460.000

60.677

71.872

86.950

102.855

127.465

181.785

214.531

237.383

298.971

376.789

606%

409.000

4.106

2.076

0.183

4.770

9.228

11.136

14.805

17.805

22.204

32.069

781%

39.000

37.530

51.622

42.066

61.642

88.979

119.169

128.911

165.813

180.366

221.782

591%

264.000
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126
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256%

144

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Dynamika (2000=100%)

Plan 2010

Suma
Bilansowa

Depozyty
Ogó∏em

Fundusze
W∏asne

Kredyty
Ogó∏em ZatrudnienieWyszczególnienie

Rozwój rynkowy BS w Jastrz´biu Zdroju w latach 2000 - 2009 (w tys. z∏)

wi´cej na: www.bsjastrzebie.pl

„LOKALNY PIENIÑDZ NA ROZWÓJ 
LOKALNEJ PRZEDSI¢BIORCZOÂCI”
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Dzieje Banku Spó∏dzielczego w Jastrz´biu Zdroju
zwiàzane sà nierozerwalnie z historià spó∏dzielczo-
Êci. Poczàtki istnienia banku wià˝à si´ z rokiem
1897, kiedy to powsta∏a Kasa Oszcz´dnoÊci i Kredy-
tów w Skrzyszowie, która po 1945 roku przyj´∏a
status Kasy Stefczyka. Bank Spó∏dzielczy w Jastrz´-
biu Zdroju jest niebywale godnym jej nast´pcà.

Bank jest obdarzony du˝ym zaufaniem nie tylko ze strony
swoich udzia∏owców, lecz tak˝e szerokiego, ciàgle powi´k-
szajàcego si´ grona swoich Klientów.

G∏ównym celem strategicznego zarzàdzania Bankiem Spó∏-
dzielczym w Jastrz´biu Zdroju by∏o i pozostanie budowa-
nie na lokalnym rynku us∏ug bankowych dynamicznej
i efektywnej instytucji finansowej opartej na uniwersal-
nych wartoÊciach tkwiàcych w spó∏dzielczych zasadach
gospodarowania, wzmacnianych bie˝àcà misjà: 

"LOKALNY PIENIÑDZ NA ROZWÓJ LOKALNEJ 
PRZEDSI¢BIORCZOÂCI".

Aktualnie Bank Spó∏dzielczy w Jastrz´biu Zdroju zalicza si´
do najwi´kszych banków spó∏dzielczych w Polsce pod
wzgl´dem osiàganego post´pu technicznego, organizacyj-
nego, wprowadzonych innowacji oraz dostosowania w∏a-
snej pracy do wymogów rynku. Bank stworzy∏ mocne pod-
stawy marketingowe, organizacyjne i technologiczne do

bycia Bankiem przyjaznym, nowoczesnym i dobrze po-
strzeganym przez obecnych i przysz∏ych Klientów.

Sytuacja finansowa Banku jest ustabilizowana o czym
Êwiadczà dobre wyniki finansowe oraz sta∏y wzrost sumy
bilansowej (patrz: strona obok).

Bank systematycznie umacnia swojà pozycj´ na rynku
bankowym dbajàc o rozwój oferowanych produktów, tym
samym zyskujàc sobie zaufanie i przychylnoÊç Klientów.

Nowoczesne dzia∏ania oraz fakt sta∏ego rozwoju Banku po-
zwala na wzrost jego kapita∏ów i mo˝liwoÊç budowy sieci
placówek. 

Aktualnie Bank posiada 31 placówek bankowych na
terenie województwa Êlàskiego. 

26 czerwca 2009 r. oddany zosta∏ do u˝ytku zmodernizo-
wany budynek Centrali Banku. Dzia∏ania zwiàzane z roz-
budowà mia∏y na celu zwi´kszenie jego powierzchni u˝yt-
kowej, unowoczeÊnienie oraz dostosowanie do najnowo-
czeÊniejszych norm panujàcych na rynku. 

Wszystkie placówki posiadajà uprawnienia i warunki ofe-
rowania Klientom pe∏nego wachlarza us∏ug i produktów
bankowych. W swoich dzia∏aniach Bank nie zapomina
o zapewnieniu Klientom  dogodnego dost´pu do Placówek
starannie dobierajàc lokalizacj´, zapewniajàc bezp∏atny
parking i ∏atwy dojazd. B
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Centrala Banku:
ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrz´bie Zdrój
tel. 32/ 476 13 21, Fax. 32/ 476 10 32
e-mail: info@bsjastrzebie.pl
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Centrala Banku:
43-100 Tychy, ul. Damrota 41

Telefon: (32) 32-48-300
Fax: (32) 32-48-345

Placówki Banku:
Tychy, ul. Niepodleg∏oÊci 55

Bieruƒ, Rynek 18
Bieruƒ-Âciernie, ul. Turystyczna 1

Bojszowy, ul. Szcz´sna 5
Gocza∏kowice-Zdrój, ul. Szkolna 11

L´dziny, ul. L´dziƒska 14
Wyry, ul. Dàbrowszczaków 58

Bank Spó∏dzielczy w Tychach zosta∏ za∏o˝ony
w roku 1900. Jako najstarsza instytucja finanso-
wa z siedzibà w Tychach oraz jeden z najstar-
szych Banków dzia∏ajàcych w regionie mo˝emy
poszczyciç si´ ugruntowanà pozycjà na lokalnym
rynku finansowym.

Bank Spó∏dzielczy w Tychach, b´dàc polskim bankiem
o ponad 110-letniej historii, prowadzi dzia∏alnoÊç
bankowà ukierunkowanà na zwi´kszanie korzyÊci
swoich cz∏onków oraz Klientów poprzez udost´pnia-
nie bezpiecznych, konkurencyjnych i niezawodnych
us∏ug bankowych.  

Misjà Banku Spó∏dzielczego w Tychach jest
oferowanie kompleksowej obs∏ugi bankowej osób pry-
watnych, lokalnych przedsi´biorstw ze szczególnym
uwzgl´dnieniem ma∏ych i Êrednich firm, rolnictwa oraz
jednostek bud˝etowych, na konkurencyjnych warunkach,
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz z za-
chowaniem maksymalnego poziomu bezpieczeƒstwa. 

Kierujàc si´ dobrem naszych Cz∏onków i Klientów
dbamy o stabilny rozwój godnego zaufania Banku,
potrafiàcego prze∏o˝yç potencja∏ wynikajàcy z mo˝li-
woÊci dzia∏ania na terenie ca∏ego kraju ku po˝ytkowi
regionu, z którego si´ wywodzi. 

Placówki Banku:

Bank posiada swojà Central´ w Tychach, przy
ul. Damrota 41. Ponadto Bank Spó∏dzielczy
w Tychach posiada 7 kolejnych placówek:

• w Tychach, ul. Niepodleg∏oÊci 55,

• w Bieruniu, Rynek 18,

• w Bieruniu-Âcierniach, ul. Turystyczna 1,

• w Bojszowach, ul. Szcz´sna 5,

• w Gocza∏kowicach-Zdroju, ul. Szkolna 11,

• w L´dzinach, ul. L´dziƒska 14,

• w Wyrach, ul. Dàbrowszczaków 58.

W naszej ofercie:
• Konta osobiste dla osób prywatnych,

• Rachunki bie˝àce i pomocnicze dla Firm,
• Lokaty terminowe,

• Konta oszcz´dnoÊciowe, 
• Kredyty gotówkowe,

• Kredyty samochodowe,
• Kredyty obrotowe i inwestycyjne,

• Kredyty obrotowe w linii odnawialnej,
• Kredyty w rachunku bie˝àcym,
• Kredytowe Linie Hipoteczne,

• Kredyty hipoteczne i budowlane,
• Kredyty dla niepublicznych ZOZ i indywidualnych 

oraz grupowych praktyk lekarskich,
• Systemy BankowoÊci Elektronicznej eBankNet 

oraz HomeNet,
• System SMS Banking oraz BankNetPhone,

• Mi´dzynarodowe karty p∏atnicze VISA oraz Maestro.
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W dniu 8 listopada 1959 roku zwo∏ane zosta∏o
w Miedênej Walne Zgromadzenie za∏o˝ycielskie
Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo – Po˝yczkowej pod
nazwà Kasa Spó∏dzielcza w Miedênej. Za∏o˝yciela-
mi Kasy Spó∏dzielczej w Miedênej byli cz∏onkowie
Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowej – Kasa
Spó∏dzielcza w Pszczynie z terenu gromad: Miedê-
na, Góra, Frydek i Wola, którzy uznali za celowe
powo∏anie samodzielnej kasy. Pomoc przy powo∏a-
niu kasy okaza∏ Kierownik Kasy Spó∏dzielczej
w Pszczynie – Jan Liszka. 
•  Du˝e zaanga˝owanie w tworzeniu kasy wyka-

zali: Józef Komandera – so∏tys z Miedênej, Jan
Przewoênik, Franciszek Lukasek, Alojzy Radwaƒ-
ski, oraz ni˝ej wymienieni cz∏onkowie wchodzàcy
w sk∏ad Rady i Zarzàdu. 
• W sk∏ad Rady Kasy weszli nast´pujàcy dzia∏a-
cze: Józef Grabowski – przewodniczàcy, Józef Da-
dok – zast´pca, Alojzy Sosna – sekretarz, Ludwik
Boryczka, Franciszek Granatyr, Józef Tomaszczyk

– cz∏onkowie, Maria Krzystolik, Stanis∏aw Ligenza, Stanis∏aw Ko-
Êmider – zast´pcy cz∏onków.
•  Pierwszy Zarzàd Kasy tworzyli: Konstanty Opo∏ka – przewod-
niczàcy, Franciszek Brandys, Józef Plewnia – cz∏onkowie, Jan Lu-
kasek, Tomasz Kubeczko – zast´pcy.

Kasa zosta∏a powo∏ana w celu „niesienia pomocy w rozwoju
i podnoszenia produkcji rolniczej, oraz dobrobytu i kultury indy-
widualnie pracujàcych ch∏opów, cz∏onków spó∏dzielni produkcyj-
nych, rzemieÊlników pracujàcych dla potrzeb wsi oraz pozosta∏ej
pracujàcej ludnoÊci, majàcej warunki do prowadzenia produkcji
hodowlanej lub roÊlinnej”.

Kasa rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç z poczàtkiem 1960 roku. Statut
Kasy zosta∏ zarejestrowany przez Sàd Powiatowy w Katowicach
w dniu 27 stycznia 1960 roku. Z dniem 1 kwietnia 1960 roku Kasa
Spó∏dzielcza w Miedênej zosta∏a cz∏onkiem Zwiàzku Spó∏dzielni
Oszcz´dnoÊciowo – Po˝yczkowej w Warszawie. Kasa liczy∏a 282
cz∏onków. Pierwszym Kierownikiem Kasy zosta∏ Zbigniew Taska,
a g∏ównà ksi´gowà Bronis∏awa Skrzypiec.

W dniu 9 kwietnia 1960 roku Walne Zgromadzenie Cz∏onków
uchwali∏o nowy statut i przyj´∏o nowà nazw´ kasy „Spó∏dzielnia
Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowa - Kasa Spó∏dzielcza w Miedênej”.

W 1972 roku Walne Zgromadzenie Delegatów Spó∏dzielni
Oszcz´dnoÊciowo – Po˝yczkowej w Miedênej, zmieni∏o

nazw´ Spó∏dzielni na Bank Spó∏-

dzielczy w Miedênej, nie zmienionà do dnia dzisiejszego. W wyniku
zmian w podziale administracyjnym kraju w 1975 roku, Bank
Spó∏dzielczy w Miedênej powi´kszy∏ obszar dzia∏ania o teren gmi-
ny Brzeszcze. Tradycje spó∏dzielczoÊci bankowej na terenie Brzeszcz
si´gajà poczàtku XX wieku. W dniu 22 paêdziernika 1911 roku 38
osób podpisa∏o deklaracj´ przystàpienia do „Spó∏ki oszcz´dnoÊci
i po˝yczek”. Spó∏ka wzorowana by∏a na zasadach dzia∏ania Kas
Stefczyka, stàd przyj´ta nazwa brzmia∏a „Kasa Stefczyka w Brzesz-
czach”. Inicjatorem powo∏ania kasy by∏ ksiàdz J. Migda∏ek, wspo-
magali go: Alojzy Senkowski i Franciszek Senkowski. Pierwszym
przewodniczàcym Zarzàdu by∏ ks. J. Migda∏ek, zast´pcà Jan Szrom-
ba – ówczesny naczelnik gminy Brzeszcze, cz∏onkami Józef Tyrna,
Jan Grzebinoga, Jan Ko∏odziejczyk. W sk∏ad Rady Nadzorczej weszli:
Franciszek Ko∏odziejczyk – kierownik szko∏y, jako przewodniczàcy,
Wojciech Sarna a nast´pnie Walenty Senkowski (Sekretarz gminy
Brzeszcze) – jako zast´pcy, cz∏onkowie: Micha∏ Pomietlarz, Jakub
Moroƒczyk, Wojciech Marusza i Jan Tyrna. Przed wybuchem wojny
w roku 1939 Kasa Stefczyka w Brzeszczach, zrzeszona w Centralnej
Kasie Spó∏ek Rolniczych w Krakowie liczy∏a ponad  300 cz∏onków.
W 1946 roku zarzàdzeniem w∏adz administracyjnych Kasa zosta∏a
zlikwidowana, a jej agendy z ruchomoÊciami przej´∏a nowo utwo-
rzona Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowa w OÊwi´cimiu.       

W bie˝àcym - 2011 roku minie sto lat od powo∏ania Kasy Stef-
czyka  w Brzeszczach.

Bank dzia∏a na terenie gmin Miedêna i Brzeszcze. Po wielu la-
tach staraƒ o w∏asne lokum w 1990 roku Bank zakupi∏ budynek,
w którym po przebudowie ulokowano siedzib´ Banku. W latach
2005-2008 dokonano rozbudowy i modernizacji siedziby Banku.
W 1998 roku Bank uruchomi∏ Fili´ (obecnie Oddzia∏) w miejsco-
woÊci Wola, zapewniajàc pe∏nà obs∏ug´ mieszkaƒcom i firmom
z tego terenu. W latach 2001 – 2002 Bank dokona∏ rozbudowy
i modernizacji budynku Oddzia∏u w Brzeszczach, zakupionego od
Gminy Brzeszcze. W roku 2010 Bank uruchomi∏ kolejnà placówk´
- II Oddzia∏ w Brzeszczach, przy ul. Ofiar OÊwi´cimia 48.

Bank jest cz∏onkiem Zwiàzku Rewizyjnego Banków Spó∏dziel-
czych im. Fr. Stefczyka w Warszawie, oraz Krajowego Zwiàzku
Banków Spó∏dzielczych w Warszawie. Bank jest zrzeszony w Ban-
ku Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A. w Warszawie.

Poczàwszy od za∏o˝enia spó∏dzielni jej dzia∏alnoÊcià kierowali
oddani dzia∏acze. 
• Obecnie Zarzàd Banku tworzà:
- Józef Czysz - Prezes Zarzàdu
- El˝bieta J´druszak - Wiceprezes Zarzàdu
- Barbara Bracka - Wiceprezes Zarzàdu
- Barbara Chrapek - Cz∏onek Zarzàdu. 

Stanowisko g∏ównego ksi´gowego pe∏ni El˝bieta J´druszak, 
a zast´pcy Maria Janik.

• Dzia∏alnoÊç BS nadzoruje 9-osobowa Rada Nadzorcza:
- Stanis∏aw Zajàc - Przewodniczàcy 
- Franciszek Klenczar - Zast´pca Przewodniczàcego
- Zofia Wojciech - Sekretarz 
- Anna Antecka, Jan Ga∏ecki, Janina Korczyk, 

Anna Musia∏kiewicz, Jan Norek, Adam Zachara – Cz∏onkowie.
Bank zrzesza 545 cz∏onków, udzia∏ cz∏onkowski wynosi 400 z∏
W Banku zatrudnionych jest 41 osób.
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Centrala Banku:
43-227 Miedêna, ul. Wiejska 2

tel: (32) 211 61 16, 211 62 10
fax: (32) 211 61 16

e-mail: sekretariat@bsmiedzna.pl

Placówki Banku:
Oddzia∏ w Woli, ul. Pszczyƒska 45,
tel: (32) 211 95 00, 211 84 43

Oddzia∏ w Brzeszczach, ul. Dworcowa 8,
tel: ( 32) 211 12 48, 211 11 31,

II Oddzia∏ w Brzeszczach
ul. Ofiar OÊwi´cimia 48,

tel. (32) 210 90 42,

• Aktualne rozmiary dzia∏alnoÊci Banku 
na 31.12.2010 roku sà nast´pujàce:

- suma bilansowa – 90.110 tys. z∏.
- fundusze w∏asne –   8.736 tys. z∏.
- obligo kredytowe – 53.279 tys. z∏.
- stan depozytów – 78.579 tys. z∏.

- wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci – 13,25%

Sala operacyjna Centrali Banku

Siedziba Banku w Miedênej

Oddzia∏ w Brzeszczach

II Oddzia∏ w Brzeszczach

Oddzia∏ w Woli

Prezes Zarzàdu - Józef Czysz
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• Rada Nadzorcza Banku Spó∏dzielczego w Pszczynie:
- Konrad Witosz – Przewodniczàcy Rady
- Ludwik Âmieja – Wiceprzewodniczàcy Rady
- Krystyna Konieczny – Sekretarz Rady
- Kiryk Danuta – Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej
- Bernard Kasza, Piotr Lekki, ¸ucjan Nowok, Jan Ry∏ko, 

Krystian Stencel, Konrad Waleczek, Jerzy Wejster 
– Cz∏onkowie Rady.

• Zarzàd Banku Spó∏dzielczego w Pszczynie:
- Jacek Drzyzga – Prezes Zarzàdu
- Roman Chrószcz – Wiceprezes Zarzàdu
- Bo˝ena Libera – Wiceprezes Zarzàdu
- Józef Wiencek – Cz∏onek Zarzàdu. 

• Najwa˝niejsze nagrody:
- Najpi´kniejszy Bank Spó∏dzielczy
- Z∏oty Gepard 2009
- Lider 2009
- Skrzyd∏a Merkurego 2009
- Laur Przedsi´biorczoÊci
- III Miejsce – Najefektywniejszy Bank – edycja 2010
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Sala operacyjna BS w Pszczynie
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BANK SPÓ¸DZIELCZY W PSZCZYNIE
PONADCZASOWY BANK

Bank Spó∏dzielczy w Pszczynie zosta∏ za∏o˝ony 14 marca 1907 ro-
ku. Od tamtej pory Bank dzia∏a na terenie ziemi pszczyƒskiej. 

Placówka naszego Banku g∏´boko zakorzeniona w tradycji ziemi
pszczyƒskiej przez wiele dziesi´cioleci by∏a i jest nadal bardzo
mocno zaanga˝owana w rozwój dzia∏alnoÊci gospodarczej w tym
regionie kraju. Bank zawsze dok∏ada∏ wszelkich staraƒ, aby zaspo-
koiç potrzeby swoich Klientów. 

Na poczàtku XX wieku, kiedy sytuacja gospodarcza i polityczna
kraju by∏a nienajlepsza powsta∏ nasz Bank, który za naczelny sta-
tutowy cel wyznaczy∏ sobie zaspokojenie potrzeb kredytowych dla
swoich cz∏onków. Jako cz∏onek do Banku móg∏ przystàpiç ka˝dy
zdolny do czynnoÊci prawnych, bez wzgl´du na narodowoÊç i wy-
konywany zawód. Mo˝liwoÊç zrzeszenia nieograniczonej liczby
cz∏onków by∏a wa˝nà cechà Banku. Drugim istotnym i ogromnie
wa˝nym aspektem dla rozwoju Banku by∏o bezpieczeƒstwo zdepo-
nowanych Êrodków, gdy˝ zasada samopomocy pieni´˝nej (bez po-
mocy paƒstwa) i zasada nieograniczonej solidarnej odpowiedzial-
noÊci cz∏onków wzbudza∏y powszechne zaufanie deponentów do
Banku.

W pierwszych latach dzia∏alnoÊci kwoty udzielanych kredytów
mo˝e nie by∏y imponujàce jak na tamte czasy, ale ich przeznacze-
nie pozwoli∏o niejednokrotnie uratowaç rolnictwo jak i rzemios∏o
przed finansowà katastrofà, co by∏o bardzo cenione wÊród lokalne-
go spo∏eczeƒstwa. Zaufanie i zaakceptowanie prowadzonej dzia-
∏alnoÊci Banku przez ludnoÊç ziemi pszczyƒskiej zaowocowa∏y
bardzo szybkim rozwojem Banku. I tak w ciàgu niespe∏na 14 lat
liczba cz∏onków zwi´kszy∏a si´ dziesi´ciokrotnie. 

Znaczny rozwój jednak nastàpi∏ po przy∏àczeniu ziem pszczyƒ-
skich do Polski w efekcie trzech Powstaƒ Âlàskich.

Od 1922 roku dzia∏alnoÊç kredytowa i oszcz´dnoÊciowa systema-
tycznie poszerza∏a si´ i trafia∏a do co raz to szerszych kr´gów lud-
noÊci Âlàska.

W okresie II wojny Êwiatowej Bank przesta∏ dzia∏aç, gdy˝ zosta∏
zamkni´ty. Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych dzia∏alnoÊç Banku
zosta∏a reaktywowana w starych mi´dzywojennych strukturach.
Pe∏nà dzia∏alnoÊç rozpocz´to po Walnym Zgromadzeniu w 1950 ro-
ku. Od tamtego czasu Bank dzia∏a nieprzerwanie do dnia dzisiej-
szego.

W roku 1973 zmieniona zosta∏a nazwa na Bank Spó∏dzielczy
w Pszczynie. 

W ostatnich latach dokonano rozbudowy i odrestaurowano budy-
nek Banku, który jest elementem wspó∏tworzàcym wraz z pozo-
sta∏ymi kamienicami pi´kny rynek w Pszczynie. Oddana do u˝ytku
w 2003 roku nowa, na miar´ XXI wieku, sala obs∏ugi harmonijnie
∏àczy klimat pszczyƒskiego rynku z nowoczesnà funkcjonalnoÊcià.
Siedziba Banku sk∏adajàca si´ z trzech budynków, obecnie tworzy
jednà zwartà budowl´ o wysokim standardzie i eleganckim wn´-
trzu.

Osiàgni´cia sfery bankowej i informatycznej zaowocowa∏y szerszà
ofertà ju˝ istniejàcych produktów bankowych jak i pojawieniem
si´ nowoczesnych us∏ug. Oferowane us∏ugi sà jeszcze wartoÊciow-
sze dzi´ki doÊwiadczonej i znajàcej tajniki bankowoÊci kadrze pra-
cowniczej. Nowoczesne produkty bankowe i fachowa obs∏uga po-
zwoli∏y na poszerzenie dzia∏alnoÊci Banku i uczyni∏y go jeszcze
lepszym partnerem dla naszych Klientów.

Dlatego w ostatnich latach odnotowujemy systematyczny wzrost
sumy bilansowej, funduszy w∏asnych, zysków i ró˝norodnych
wskaêników finansowych, które potwierdzajà rozwój i bezpieczeƒ-
stwo naszego Banku. Najlepszym jednak miernikiem dzia∏alnoÊci
Banku jest co raz to wi´ksza rzesza Klientów, którzy systematycz-
nie korzystajà z naszych us∏ug.
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Centrala Banku:
43-200 Pszczyna, Rynek 6
tel. 32 210 36 39, 32 210 35 91 

Placówki Banku:
Punkt kasowy w Kobiórze
43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5 
tel. 32 328 80 18
Punkt kasowy w Gocza∏kowicach
43-210 Gocza∏kowice Zdrój 
ul. Szkolna 13, tel. 32 210 70 03
Punkt kasowy w Pszczynie 
– Urzàd Skarbowy
43-200 Pszczyna, ul. 3-go Maja 4 
tel. 32 326 30 41

Siedziba Banku
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W dniu 19 sierpnia 1962 r. zwo∏ane zosta∏o w Wilamowicach Zgro-
madzenie Za∏o˝ycielskie Spó∏dzielni pod nazwà: Kasa Spó∏dzielcza
w Wilamowicach. Za∏o˝ycielam wilamowickiej Kasy byli cz∏onkowie
Kasy Spó∏dzielczej w K´tach z terenu gromad: Wilamowice, Pisarzowi-
ce, Dankowice w liczbie 20 cz∏onków, którzy uznali za celowe powo∏a-
nie samodzielnej Kasy. 

Pomoc przy powo∏aniu Kasy Spó∏dzielczej okaza∏ Kierownik Kasy
Spó∏dzielczej w K´tach Jerzy Palus. 
• Zgromadzenie Za∏o˝ycielskie wybra∏o Rad´ w sk∏adzie: 
- Chmielniak Stanis∏aw – Przewodniczàcy, 
- Formas W∏adys∏aw – Zast´pca, 
- J´drzejko W∏adys∏aw – Sekretarz, 
- G∏uszek Stanis∏aw – Cz∏onek, 
- Pajàk Edward – Cz∏onek, 
- Sznicer Tadeusz – Cz∏onek, 
- Hoder Emil – Cz∏onek.
• Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 

1962 r. wybra∏a Zarzàd w sk∏adzie: 
- Grygierczyk Kazimierz – Prezes, 
- Wojciech Jan – Cz∏onek, 
- Gawlik Józef – Cz∏onek.
• Kierownikiem Kasy Spó∏dzielczej w Wilamowicach zosta∏:
- Jerzy Królicki. 

W pierwszym okresie dzia∏alnoÊç Kasy by∏a prowadzona w budynku
prywatnym Pani Balcarczyk, a póêniej w budynku Pana Dybczyƒskiego.
Warunki pracy uleg∏y znacznej poprawie co pozwoli∏o na znaczny roz-
wój Banku. W tym czasie systematycznie wzrasta∏y wk∏ady oszcz´dno-
Êciowe, wzrasta∏o obligo kredytów oraz fundusze Kasy. 

W roku 1965 r. Zebranie Przedstawicieli dokona∏o zmiany w Statu-
cie, zmieniajàc dotychczasowà nazw´ - Kasa Spó∏dzielcza, na Bank
Spó∏dzielczy w Wilamowicach. Dynamiczny rozwój Banku w latach 60-
tych pozwoli∏ na podj´cie przez Rad´ i Zarzàd Banku uchwa∏y o zaku-
pie dzia∏ki i rozpocz´ciu budowy budynku administracyjnego Banku,
który zosta∏ oddany do u˝ytku w 1968 r. W roku 1980 budynek Banku
zosta∏ rozbudowany poprzez dobudow´ i nadbudow´ pi´tra,
a w 1998 r. jeszcze dodatkowo zmodernizowany. 

DziÊ, gdy od czasu utworzenia wilamowickiego Banku up∏yn´∏o pra-
wie 50 lat, nie b´dzie zapewne nadu˝yciem stwierdzenie, i˝ stanowi
on immanentnà cz´Êç gospodarczego krajobrazu miasta i gminy. 

Aktualna sytuacja ekonomiczna Banku Spó∏dzielczego w Wilamowi-
cach jest stabilna, a osiàgane wyniki finansowe pozwalajà na systema-
tyczny wzrost skali dzia∏alnoÊci. Poprzez przyjaznà i szybkà obs∏ug´
oraz szerokà gam´ nowoczesnych produktów i us∏ug nasz Bank cieszy
si´ zaufaniem coraz wi´kszej grupy klientów.

Statutowy teren dzia∏ania Banku obejmuje województwo Êlàskie
oraz powiaty sàsiadujàce jednak Bank adresuje swojà ofert´ przede
wszystkim do mieszkaƒców i podmiotów z terenu gminy Wilamowice.
Aktualnie Bank posiada 1103 cz∏onków. Bank Spó∏dzielczy w Wilamo-
wicach zyska∏ uznanie w lokalnym Êrodowisku, co w przysz∏oÊci stano-
wiç b´dzie o dalszym jego rozwoju. Pragniemy w dalszym ciàgu s∏u˝yç
spo∏eczeƒstwu tego terenu w zakresie pe∏nej obs∏ugi finansowej, s∏u-
˝àc radà, pomocà oraz szybkà i fachowà obs∏ugà. 

• Obecnie pracami Banku kieruje Zarzàd w sk∏adzie: 
- Tomasz Królicki – Prezes Zarzàdu, 
- El˝bieta Paw – Wiceprezes Zarzàdu,
- Jolanta Zajàc – Cz∏onek Zarzàdu - G∏. ksi´gowa. 

• Nadzór nad ca∏okszta∏tem dzia∏alnoÊci sprawuje Rada Nadzorcza 
w sk∏adzie: 

- Krzysztof Rogacz – Przewodniczàcy Rady Nadzorczej,
- Kazimierz Gacek – Zast´pca Przewodniczàcego RN, 
- Barbara Mleczko – Sekretarz RN, 
- Irena Honkisz – Cz∏onek RN,
- Franciszek Janik – Cz∏onek RN,
- Danuta Krywult – Cz∏onek RN. B
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Centrala Banku:

43-330 Wilamowice
ul. Paderewskiego 17
tel./ fax 845 71 02

www.bswilamowice.pl

e-mail:
bank@bswilamowice.pl

Siedziba BS w Wilamowicach

Pracownicy BS w Wilamowicach
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Bank Spó∏dzielczy w Skoczowie 
– stabilny Partner miejscowej spo∏ecznoÊci
Historia Banku Spó∏dzielczego w Skoczowie si´ga ro-

ku 1897, od momentu powstania Kasy Spó∏dzielczej
w Brennej. Jego obecna nazwa zosta∏a przyj´ta 20 maja
1973 roku. Jest jednym z najwi´kszych i najpr´˝niej
dzia∏ajàcych banków spó∏dzielczych na Podbeskidziu. 

Bank Spó∏dzielczy w Skoczowie zachowuje wysokà dynamik´ wzrostu
aktywów. RentownoÊç utrzymuje si´ na wysokim poziomie, a fundusze
w∏asne sà adekwatne do wzrostu sumy bilansowej. Bank wspiera 
rozwój sektora MSP nie tylko za poÊrednictwem swojej oferty, ale 
równie˝ przywiàzuje ogromnà rol´ do wspó∏pracy z samorzàdami tery-
torialnymi: Urz´dem Miejskim w Skoczowie oraz Urz´dem Gminy
w Brennej, D´bowcu i Chybiu.

Do szczególnych osiàgni´ç Banku mo˝na zaliczyç m.in.:
1) rozbudow´ bazy lokalowej,
2) rozbudow´ systemu informatycznego (podnoszenie poziomu

bezpieczeƒstwa stosowanych rozwiàzaƒ sprz´towo-systemowych),

3) wdro˝enie nowych produktów,
4) wdro˝enie nowoczesnej struktury organizacyjnej.

W prowadzonej dzia∏alnoÊci Banku przyÊwieca ÊwiadomoÊç, ˝e jest
Bankiem wy∏àcznie z polskim kapita∏em, wypracowanym przez miejsco-
we spo∏eczeƒstwo i temu spo∏eczeƒstwu s∏u˝y ju˝ od ponad 113 lat. 

Poza dzia∏alnoÊcià bankowà ogromnà wag´ Bank przywiàzuje do
dzia∏aƒ spo∏ecznych i charytatywnych na rzecz lokalnego Êrodowiska.
Wspierane sà organizacje spo∏eczne, sportowe, s∏u˝ba zdrowia, stra˝e
po˝arne, szko∏y i m∏odzie˝.

Wysoka jakoÊç Êwiadczonych us∏ug, a tak˝e dzia∏alnoÊç charytatywna
Banku znajduje odzwierciedlenie przez liczne wyró˝nienia i nagrody, 

czego przyk∏adem mo˝e byç przyznanie Bankowi tytu∏u
„Mecenasa Kultury” oraz list gratulacyjny od burmistrza,
uzyskanie tytu∏u Lidera Spo∏ecznej OdpowiedzialnoÊci
Biznesu „Dobra Firma 2009”, czy uzyskanie nagrody
„Orze∏ Agrobiznesu”. Te wszystkie nagrody i wyró˝nienia
potwierdzajà status Banku jako Firmy solidnej, wra˝liwej
na potrzeby otoczenia, dzia∏ajàcej etycznie i odpowie-
dzialnie. 

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje równie˝ wspó∏praca
ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Bia∏ej, którà
podj´to w 2006 roku. Przy wspó∏udziale finansowym
Banku zosta∏ zrealizowany  pe∏nometra˝owy film ani-

mowany „Gwiazda Kopernika” – premiera filmu Toruƒ 2009 r.
Podsumowujàc, warto podkreÊliç, i˝ Bank Spó∏dzielczy w Skoczowie to

nie tylko instytucja z polskim kapita∏em oferujàca nowoczesne produkty fi-
nansowe, ale tak˝e jak wskazuje na to historia bankowoÊci spó∏dzielczej
w Polsce, instytucja dla której propagowanie polskiej historii, nauki, kultu-
ry wÊród spo∏eczeƒstwa – jest równie˝ wa˝nym elementem dzia∏alnoÊci. 

• Bankiem kieruje Zarzàd w sk∏adzie:
- Krystyna Binek-Ange∏owa  Prezes Zarzàdu
- Czes∏awa Gorol Zast´pca Prezesa Zarzàdu
- Teresa Kawaler Cz∏onek Zarzàdu.

• Radzie Nadzorczej przewodniczy:
- Maciej Czerny Przewodniczàcy RN.

Centrala Banku: ul. Objazdowa 10, 43-430 Skoczów 
tel.33 857 95 00, fax. 33 857 95 38; www.bs.skoczow.pl

Oddzia∏y Banku: Skoczów, Brenna, Chybie, Strumieƒ
Filia: Bielsko-Bia∏a

Punkty Obs∏ugi Klienta: D´bowiec, Górki, Pruchna, 
Skoczów - ul. G. Morcinka i Galeria "Pledan", DrogomyÊl

Siedziba i sala operacyjna BS w Skoczowie
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Bank Spó∏dzielczy w Zatorze zosta∏ za∏o˝ony w 1895 ro-
ku i jest jednym z najstarszych banków spó∏dzielczych
w Polsce. W∏aÊcicielami Banku sà cz∏onkowie spó∏dzielni.
Obecnie jest to ponad 3000 osób. WartoÊç jednego udzia∏u
cz∏onkowskiego wynosi 50 z∏.

Prowadzi dzia∏alnoÊç w woj. ma∏opolskim oraz Êlà-
skim w czterech placówkach: w Centrali w Zatorze oraz
Oddzia∏ach w Przeciszowie, OÊwi´cimiu i Bielsku-Bia∏ej.
Zatrudniamy obecnie 35 osób.

A wszystko zacz´∏o si´ w dniu 9 czerwca 1895 r. w Sali
c.k. Urz´du Miasta Królewskiego Zatora, kiedy to odby∏o
si´ Zebranie za∏o˝ycielskie Towarzystwa Zaliczkowego
w Zatorze stowarzyszenia zarejestrowanego z por´kà
ograniczonà. Statut, oparty na zasadach Schultzego z De-
litsch, zarejestrowany 30 sierpnia 1895 r. w Sàdzie Powia-
towym w Wadowicach okreÊla∏, ˝e „Przedmiotem Towa-
rzystwa jest dostarczanie cz∏onkom swoim na umiarko-
wany procent gotowych pieni´dzy, potrzebnych im do ob-
rotu w gospodarstwie, handlu lub przemyÊle, za pomocà
wspólnego kredytu wszystkich cz∏onków”.

Poczàtkowo siedziba Towarzystwa mieÊci∏a si´ w se-
kretariacie Urz´du Miasta w Zatorze. W 1905 r. postano-
wiono wybudowaç w∏asny budynek i w tym celu zakupio-
no nieruchomoÊç przy obecnej ulicy Ró˝anej 2, gdzie Bank
mieÊci si´ do dzisiaj.
• Obecna Rada Nadzorcza sk∏ada si´ z 9 osób:
- W∏adys∏aw Madej – Przewodniczàcy RN
- Zdzis∏aw Bochenek – Z-ca Przewodniczàcego RN
- Danuta ˚wawa – Sekretarz RN
- Edward BaÊcik, Kazimierz Ca∏us, Jacek Drzy˝d˝yk, 

Emilia Grela, Edward Paw∏owski i Miros∏aw Rogalski 
- Cz∏onkowie RN.

• W sk∏ad Zarzàdu wchodzà:
- Halina Syska – Prezes Zarzàdu,
- Agata Szymonik – Wiceprezes Zarzàdu,
- Marcin Âmiech – Cz∏onek Zarzàdu.

Bank od wielu lat aktywnie uczestniczy i anga˝uje si´
w lokalne ˝ycie kulturalne. Corocznie wspó∏organizuje
Âwi´to Karpia w Zatorze, Dni OÊwi´cimia oraz Âwi´to Gmi-
ny Przeciszów. Sponsoruje dzia∏alnoÊç Regionalnego OÊrod-
ka Kultury Doliny Karpia im. Jana Matejki w Zatorze. Ch´t-
nie wspiera sportowców – lokalne dru˝yny pi∏karzy, siat-
karzy i kolarzy. Pod patronatem Banku dzia∏a 9 Szkolnych
Kas Oszcz´dnoÊciowych. We wspó∏pracy z 5 firmami ubez-
pieczeniowymi oferuje produkty ubezpieczeniowe.

Bank mo˝e poszczyciç si´ licznymi nagrodami i wyró˝-
nieniami za wyniki dzia∏alnoÊci. W roku 1996 otrzyma∏
puchar za zaj´cie II miejsca w kategorii Najlepsze Banki
Spó∏dzielcze pod wzgl´dem wskaênika dynamiki. W 2005
roku zosta∏ odznaczony medalem „Za zas∏ugi dla Spó∏-
dzielczoÊci”. W 2010 roku odebra∏ z ràk Burmistrza Zatora
„Wyró˝nienie za aktywnoÊç inwestycyjnà na terenie Gmi-
ny Zator za 2009 rok”, a Bank Zrzeszajàcy BPS S.A uhono-
rowa∏ BS „Statuetkà za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci i wspó∏-
pracy z Bankiem Zrzeszajàcym” oraz „Wyró˝nieniem
w Konkursie na Najlepszy Bank Spó∏dzielczy 2009”.

W styczniu 2010 roku ukoƒczono trwajàcà od po∏owy
kwietnia 2009 roku inwestycj´ przebudowy i modernizacji
siedziby Centrali w Zatorze. Zarzàd pozyska∏ na ten cel do-
finansowanie ze Êrodków unijnych. Obecnie Klienci mogà
si´ cieszyç obs∏ugà w eleganckich, stylowych wn´trzach,
a pracownicy – wysokim komfortem pracy. Powodem do
dumy jest, ˝e mimo trwajàcego remontu i pracy w budyn-
ku zast´pczym w mocno utrudnionych warunkach, uda∏o
si´ wypracowaç doskona∏y wynik finansowy.

Bank popiera inwestowanie w pracowników – nie
szcz´dzi funduszy na szkolenia zawodowe i interpersonal-
ne, dzi´ki czemu mo˝e pochwaliç si´ dobrze wykwalifiko-
wanà kadrà specjalistów. W bie˝àcym roku rozpoczà∏ cykl
szkoleƒ dofinansowanych z funduszy europejskich – m.
in. kurs j´zyka angielskiego metodà Callana, szkolenia
sprzeda˝owe,  z autoprezentacji, z ubezpieczeƒ oraz inne
tematycznie zwiàzane z pracà bankowców.

Jest nowoczesnym bankiem, oferujàcym Klientom in-
dywidualnym i instytucjonalnym wysokiej jakoÊci pro-
dukty i us∏ugi bankowe, takie jak: rachunki internetowe,
sms banking, rozliczenia dewizowe i konta w walutach
obcych, factoring,  a od 2011 roku tak˝e podpis elektro-
niczny.

BS dysponuje siecià 6 w∏asnych bankomatów i wyda-
je w∏asnà lokalnà kart´ bankomatowà – „Dolina Karpia”,
która cieszy si´ du˝ym powodzeniem wÊród klientów.
• Misjà Banku jest: wszechstronna obs∏uga finansowa
ludnoÊci i przedsi´biorców oraz sta∏e podnoszenie jakoÊci
Êwiadczonych us∏ug, a przy tym budowa banku silnego
kapita∏owo, solidnego i cieszàcego si´ pe∏nym zaufaniem
Klientów, a tak˝e wspierajàcego rozwój spo∏ecz-
ny i kulturalny swoich cz∏onków. Te zasady
Bank realizowa∏ w poprzednich latach i one b´-
dà nadal wyznacza∏y kierunek dzia∏aƒ na przy-
sz∏oÊç, gdy˝: 
„Bona opinio homi-
num tutior petunia
est”. (Dobra opinia
u ludzi jest pewniej-
sza ni˝ pieniàdz”)
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Centrala Banku:
32-640 Zator, ul. Ró˝ana 2 
tel./fax 33 84 10 840, 84 12 340
e-mail: bank@bs.zator.pl

Oddzia∏y Banku:
Przeciszów
OÊwi´cim
Bielsko-Bia∏a

Pracownicy BS w Zatorze

Sala operacyjna Centrali Banku

Budynek Centrali Banku

Nagrody i wyró˝nienia

wi´cej na: www.bszator.pl

185

•skladka 185-192  4/12/11  3:19 PM  Page 185

Historia Banku Spó∏dzielcze-
go w Rajczy si´ga poczàtku XX
wieku. Za narodziny tej insty-
tucji nale˝y uznaç zgromadze-
nie za∏o˝ycielskie "Spó∏ki
Oszcz´dnoÊciowej i Po˝yczek"'
które odby∏o si´ we wrzeÊniu
1912 roku.

Kierowana przez zarzàd spó∏ka
udziela∏a kredytów, a w póêniej
szym czasie zajmowa∏a si´ gro-
madzeniem wk∏adów oszcz´dno-
Êciowych. W 1916 roku liczy∏a ju˝
250 cz∏onków. 

W 1925 roku spó∏ka zmieni∏a swoja nazw´ na Kas´ Stelczyka i do
wybuchu II wojny Êwiatowej oraz po jej zakoƒczeniu do 1950 roku
pozosta∏a pod tà nazwà. Kas´ Stefczyka przemianowano w 1950 ro-
ku na Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà. Nazwa Bank Spó∏dzielczy w Rajczy
obowiàzuje od 1970 roku. 

Od 27 marca 2002 r. Bank nasz jest zrzeszony w Banku Polskiej
Spó∏dzielczoÊci S.A. (BPS S.A.) z siedzibà w Warszawie. Bank Spó∏-
dzielczy zgodnie z zapisami w statucie dzia∏a na terenie wojewódz-
twa Êlàskiego oraz na terenie powiatu suskiego i oÊwi´cimskiego
w województwie ma∏opolskim. Bank zatrudnia obecnie 16 osób
oraz liczy 641 cz∏onków. 

W 2009 roku przeprowadziliÊmy modernizacj´ Oddzia∏u w Ujso-
∏ach a w 2010 roku zmieniliÊmy wizerunek naszego banku przepro-
wadzajàc rozbudow´ i modernizacj´ budynku Centrali. Mamy teraz
pi´kny i nowoczesny obiekt a Klienci pozytywnie odebrali zmian´
wizerunku banku oraz wyjÊcie do klienta niepe∏nosprawnego. 

Bank systematycznie zwi´ksza kapita∏y w∏asne - na 31.12.2010 r. -
7636 tys. z∏., posiada wysokà adekwatnoÊç kapita∏owà oraz wspó∏-
czynnik wyp∏acalnoÊci 22,67% co gwarantuje bezpieczeƒstwo dzia-
∏alnoÊci bankowej. RoÊnie suma bilansowa, stan nale˝noÊci i depo-
zytów oraz liczba obs∏ugiwanych klientów. 

Do naszych klientów nale˝à osoby fizyczne i rolnicy, przedsi´bior-
cy, spó∏dzielnie i spó∏ki oraz jednostki samorzàdu terytorialnego. Po-
siadamy mi∏à i fachowà obs∏ug´ oraz oferujemy ro˝ne produkty de-
pozytowe, kredytowe, pe∏nà gam´ rozliczeƒ pieni´˝nych przeprowa-
dzanych w z∏otych, w tym przelewy transgraniczne, us∏ugi kasowe,

wrzutni´ nocnà. ZainwestowaliÊmy równie˝ w sieç bankomatów co
podnosi konkurencyjnoÊç i presti˝ naszego banku. 

Bank inwestuje w bankowoÊç elektronicznà oferujàc klientom:
Home-Banking, Internet- Banking oraz SMS Banking. Od 01.01.2011
r. Bank wydaje karty on-line VISA CLASSIC DEBETOWA I VISA
DEBETOWA BIZNES z mikroprocesorem. 

Bazujàc na potencjale i doÊwiadczeniu oraz pozycji rynkowej jakà
Bank Spó∏dzielczy w Rajczy wypracowa∏ w latach poprzednich, wi-
dzimy wiele szans na dalszy stabilny rozwój Banku. Nale˝y jednak
braç pod uwag´ trudne uwarunkowania zewn´trzne, m.in. spadek
aktywnoÊci gospodarczej, rosnàce bezrobocie i wynikajàcy z nich
wzrost ryzyka kredytowego. 

• Zarzàd Banku stanowià: 
- Maria Wolna - Prezes Zarzàdu 

- Danuta Kàkol - Cz∏onek Zarzàdu ds. ekonomiczno-finansowych 

- Anna Lach - Cz∏onek Zarzàdu ds. handlowych.

• W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà: 
1. Franciszka Ga∏uszka - Przewodniczàca Rady 

2.  Jacek Kotrys - V-ce przewodniczàcy Rady 

3.  Izabela Czy˝owska - Cz∏onek Rady 

4.  Urszula Kreczmer - Cz∏onek Rady 

5.  Janina Bryja - Cz∏onek Rady 

6.  Maria Furczyk - Cz∏onek Rady 

7.  W∏adys∏awa Firlejczyk - Cz∏onek Rady.
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Pracownicy Banku Spó∏dzielczego w Rajczy
Od lewej: Danuta Kàkol i Maria Wolna.

Siedziba BS w Rajczy

Centrala Banku:
34-370 Rajcza
ul.Górska 13

tel. 33 864 38 54
e-mail: bank@bsrajcza.pl

Oddzia∏ Banku: 
34-371 Ujso∏y
ul. Gminna 1

tel. 33 864 70 15
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nowego lokalu znajdujàcego si´ w centrum Wi-
Êniowej. Dawny Oddzia∏ przekszta∏cony zosta∏
w Punkt Kasowy w WiÊniowej. W 2011 roku
unowoczeÊniono obs∏ug´ Klientów poprzez
modernizacj´ sali obs∏ugi klienta w Centrali
Banku w Dobczycach. 

Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom Klien-
tów rozbudowano równie˝ sieç bankomatów.
W 2007 roku Bank posiada∏ 3 bankomaty zloka-
lizowane przy swoich placówkach. Na prze-
strzeni 2008-2010 uruchomiono 4 kolejne ban-
komaty. W pierwszej po∏owie 2011 roku planuje
si´ uruchomienie 2 kolejnych bankomatów oraz
otwarcie nowej placówki w Zegartowicach.

Dynamiczny rozwój Banku Spó∏dzielczego
w Dobczycach  niesie za sobà  równie˝ wzrost
zatrudnienia. Na przestrzeni ostatnich 5 lat
iloÊç osób zatrudnionych w Banku wzros∏a
o 50%. Aktualnie w Banku zatrudnione jest 37
osób. Pracownicy tworzà wysoko wykwalifiko-
wanà kadr´, która poprzez indywidualne po-
dejÊcie do Klienta stara si´ zapewniç komplek-
sowà obs∏ug´ w mi∏ej atmosferze. 

Bank Spó∏dzielczy w Dobczycach jest ban-
kiem lokalnym i swojà dzia∏alnoÊç opiera na
wspó∏pracy z samorzàdami, przedsi´biorcami
i mieszkaƒcami Gmin: Dobczyce, Raciechowice
i WiÊniowa. Tak jak w latach poprzednich Bank
wspiera instytucje spo∏eczno-kulturalne.  W la-
tach nast´pnych Rada Nadzorcza i Zarzàd Ban-
ku b´dà dà˝yç do dalszego wzmacniania pozy-
cji Banku na rynku lokalnym poprzez jak naj-
lepsze dostosowanie oferty produktowej do po-
trzeb Klientów, jak równie˝ rozwój sieci placó-
wek sprzeda˝owych.

• Pracà Banku kieruje Zarzàd w osobach:
- Izabela Karp – Prezes Zarzàdu
- Zofia G∏àb – Wiceprezes Zarzàdu  
- Katarzyna Maniecka – Cz∏onek Zarzàdu
• Nad prawid∏owà pracà Banku czuwa Rada 

Nadzorcza w sk∏adzie:
- W∏adys∏aw Sitarz – Przewodniczàcy RN
- Wies∏awa Kaczor – Z-ca Przewodniczàcego RN
- El˝bieta Marciniak – Sekretarz RN
- Halina Budzowska – Cz∏onek RN
- El˝bieta LeÊniak – Cz∏onek RN
- Marcin Piech – Cz∏onek RN
- Marian Siatka – Cz∏onek RN B
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Oddzia∏ w Dobczycach
32-410 Dobczyce
ul. Mostowa 16A
tel. 12 3727940

email: bsdobczyce@bsdobczyce.pl
bankomat 24h

Oddzia∏ w Raciechowicach 
32-415 Raciechowice 140

tel. 12 3727945
email: bsdobczyce@bsdobczyce.pl

bankomat 24h

Oddzia∏ w WiÊniowej
32-412 WiÊniowa 646

tel. 12 3727943
email: bsdobczyce@bsdobczyce.pl

bankomat 24h

Punkt Kasowy w WiÊniowej
32-412 WiÊniowa 441

tel. 12 3727942
email: bsdobczyce@bsdobczyce.pl

bankomat 24h

Punkt Kasowy w WiÊniowej

Oddzia∏ w WiÊniowej

Oddzia∏ w Raciechowicach

Oddzia∏ w Dobczycach
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Dobczyce - miasteczko po∏o˝one w po∏u-
dniowej Polsce, w dolinie rzeki Raby, na te-
renie województwa ma∏opolskiego, oko∏o
30 km w kierunku po∏udniowym od Krako-
wa. Za∏o˝enie samego miasta si´ga bardzo
dalekiej przesz∏oÊci. Powstanie osady ∏àczo-
ne jest z czasami Mieszka I. Pierwsze êród∏a
pisane wzmiankujà, i˝ Dobczyce pochodzà
z pierwszej po∏owy XIII w. 

Zgromadzenie za∏o˝ycielskie "Spó∏ki
Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek w Dobczycach",
która by∏a stowarzyszeniem z nieograniczo-
nà por´kà, odby∏o si´ w dniu 2 lutego 1907
roku. Swoim zasi´giem dzia∏ania Spó∏ka ob-
j´∏a Dobczyce i Skrzynk´. Inicjatorami i za-
∏o˝ycielami Spó∏ki byli ksi´˝a W∏adys∏aw
Kwicza∏a oraz Wojciech Górny - d∏ugoletni
prze∏o˝ony Spó∏ki. Pozytywnie charaktery-
styczne jest, ˝e miejscowi ksi´˝a, a˝ do lat
pi´çdziesiàtych XX w. piastowali ró˝ne
funkcje we w∏adzach Spó∏ki, póêniej Kasy
Spó∏dzielczej. Ksiàdz Wojciech Górny reak-
tywowa∏ tak˝e w Dobczycach Kó∏ko Rolni-
cze i czytelni´ katolickà oraz za∏o˝y∏ Spó∏-
dzielni´ Mleczarskà. Pierwsze lata istnienia
Spó∏ki Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek w Dobczy-
cach to okres pozyskiwania funduszy oraz
utrwalania wp∏ywów i znaczenia w Êrodo-
wisku. Pozyskany dobytek Spó∏ki ucierpia∏
znacznie w czasie kryzysu lat trzydziestych.
Systematyczny rozwój Kasy zosta∏ ponow-
nie ograniczony w okresie drugiej wojny
Êwiatowej, a stan prawno-organizacyjny
i ekonomiczny Kasy, a nast´pnie Banku po

roku 1945, zdetermino-
wany by∏ - podobnie jak
w ca∏ej spó∏dzielczoÊci
bankowej - przez ustrój
i stosunki ekonomiczne
kraju.

Odrodzenie samodziel-
noÊci banków spó∏dziel-
czych nastàpi∏o po zmia-

nach ustrojowych w roku 1989. Od roku
1994 Bank Spó∏dzielczy w Dobczycach zrze-
szony by∏ w Gospodarczym Banku Po∏udnio-
wo - Zachodnim we Wroc∏awiu, a od roku
2002 zrzeszony jest w Banku Polskiej Spó∏-
dzielczoÊci S.A. w Warszawie. Dzia∏alnoÊç
gospodarczà, zgodnie ze statutem, prowa-
dzi Bank, g∏ównie na terenie Miasta i Gminy
Dobczyce oraz dwóch sàsiednich Gmin: Ra-
ciechowice i WiÊniowa. Jest to teren pagór-
kowy, o rzeêbie zró˝nicowanej, co w sposób
oczywisty okreÊla warunki gospodarcze
(rolnicze) oraz turystyczno - krajoznawcze.
Dodatkowym wa˝nym elementem jest
zbiornik wody pitnej dla Krakowa na Rabie
i ochrona zlewni tego zbiornika, co wymu-
sza okreÊlony sposób zachowaƒ gospodar-
czych na tym terenie. Uwarunkowania te
majà istotny wp∏yw na rozmiar dzia∏alnoÊci
gospodarczej Banku i rodzaj Êwiadczonych
us∏ug bankowych. Je˝eli jednak do roku
1990 mia∏y one prawie wy∏àcznie znaczenie
ograniczajàce rozwój dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, to po tej dacie, w znaczàcym stopniu
z uwagi na wzrost roli samorzàdu lokalne-
go, zaznaczy∏a si´ wyraêna tendencja o˝y-
wienia przemys∏u i przetwórstwa ekolo-
gicznego, handlu i turystyki. Widoczne to
jest tak˝e na obrazie wyników dzia∏alnoÊci
gospodarczej Banku. Szczególnà przychyl-
noÊç w zakresie stosowanych warunków
ekonomicznych stosuje Bank do obs∏ugiwa-
nych finansowo gmin, ma∏ych przedsi´-
biorstw i rolników. 

Dokonana na prze∏omie 2002 i 2003 roku
rozbudowa i modernizacja budynku biuro-
wego Banku zapewnia odpowiednie warun-
ki do prowadzenia czynnoÊci bankowych.

Okres ostatnich lat to dynamiczny roz-
wój Banku, podnoszenie standardu Êwiad-
czonych us∏ug oraz inwestowanie w nowo-
czesne rozwiàzania technologiczne. Na
przestrzeni ostatnich lat Bank poszerzy∏
swojà ofert´ produktowà o bankowoÊç elek-
tronicznà oraz sms banking, dzi´ki którym
Klienci bez wychodzenia z domu mogà za-
rzàdzaç swoimi pieni´dzmi. W 2008 roku
otwarty zosta∏ Oddzia∏ Banku w Dobczy-
cach, ul. Mostowa. W 2010 roku Oddzia∏
Banku w WiÊniowej przeniesiony zosta∏ do 

Siedziba Centrali Banku

Zarzàd Banku

Sala Obs∏ugi Klienta w  Centrali Banku
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Centrala Banku:
32-410 Dobczyce
ul. Kiliƒskiego 2

tel: 12 372 79 01 
fax: 12 372 79 13

e-mail: bsdobczyce@bsdobczyce.pl

www.bsdobczyce.pl

bankomat 24h

Prezes Zarzàdu - Izabela Karp

Pracownicy Dzia∏u Obs∏ugi Klienta

Pracownicy Dzia∏u Ksi´gowoÊciPracownicy Dzia∏u Kredytów186

•skladka 185-192  4/12/11  3:19 PM  Page 186



T
a

t
r

z
a

ń
s

k
i 

B
a

n
k

 S
p

ó
ł

d
z

ie
l

c
z

y

Centrala Banku:
ul. KoÊciuszki 56, 
34-530 Bukowina Tatrzaƒska
tel. Centrala (18) 20 012 30
infolinia 0801 011 086 
www.tatrzanskibs.pl
e-mail: bank@bsbukowina.pl 

Filie Banku:
Nowy Targ ul. Szaflarska 93 D
Bia∏ka Tatrzaƒska, ul. Ârodkowa

Punkty kasowe:
Murzasichle, ul. Sàdelska 55
Krempachy, ul. D∏uga 2

Tatrzaƒski Bank Spó∏dzielczy z siedzibà w Bukowinie
Tatrzaƒskiej dzia∏a nieprzerwanie od 25 marca 1925 r.
Inicjatorem jego powstania by∏ Franciszek åwi˝ewicz –
osoba zas∏u˝ona dla spo∏ecznoÊci Bukowiny Tatrzaƒskiej,
który  za∏o˝y∏ Kas´ Stefczyka spó∏dzielni´ z nieograniczonà
odpowiedzialnoÊcià. Jednak historyczne korzenie Banku mo˝-
na znaleêç w 1901 r. w Bia∏ce Tatrzaƒskiej.

Ze wzgl´du na swoje po∏o˝enie (Podhale, Tatry) Bank specjali-
zuje si´ w obs∏udze podmiotów oraz inwestycji zwiàzanych
z ruchem turystycznym i us∏ugami w tej bran˝y bioràc udzia∏
w realizacji wielkich inwestycji na terenie Powiatu Tatrzaƒ-
skiego, takich jak  obiekty z wykorzystaniem  êróde∏  geoter-
malnych, stacje narciarskie, hotele, pensjonaty.

W roku 2010 Bank dysponowa∏ suma bilansowà oko∏o 70 mln z∏
i funduszami w∏asnymi na poziomie 6,8 mln z∏.

Dzi´ki innowacjom technologicznym, nowoczesnej infrastrukturze informa-
tycznej i umiej´tnoÊciom pracowników Bank zapewnia swoim Klientom nowo-
czesne narz´dzia zarzàdzania finansami, oferujàc najwy˝szej jakoÊci us∏ugi in-
dywidualne, bezp∏atne doradztwo w dogodnym dla Klienta czasie i miejscu
oraz szeroki pakiet us∏ug skierowany do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
który powsta∏ w wyniku d∏ugoletniego, bogatego doÊwiadczenia we wspó∏pra-
cy z podmiotami gospodarczymi.

Wyrazem tej dzia∏alnoÊci jest zaj´cie przez Tatrzaƒski Bank Spó∏dzielczy
I miejsca w X edycji Rankingu na Najlepszy Bank Spó∏dzielczy  w Polsce w gru-
pie banków o sumie bilansowej od 50 – 100 mln z∏.

Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A. w Warszawie
dzia∏ajàc w ramach Grupy BPS.
• Zarzàd Banku od roku 1987 dzia∏a w sk∏adzie:
- Edward TYBOR – Prezes Zarzàdu,
- Teresa SZEWCZYK – Wiceprezes ds. Finansowo Ksi´gowych,
- Stanis∏aw HA¸ADYNA – Cz∏onek Zarzàdu.
• Rad´ Nadzorczà Tatrzaƒskiego Banku Spó∏dzielczego tworzà:
- Stanis∏aw Budzyƒski - Przewodniczàcy RN
- Franciszek Chowaniec - Z-ca Przewodniczàcego RN
- Jan Budz - Sekretarz RN
- Alojzy Bryja, 
- Gra˝yna Pracuch, 
- Tadeusz Piszczek, 
- Jan Hodorowicz, 
- Józef Górka, 
- Józef Pacyga, 
- Jan ¸aÊ, 
- Jan Mirga, 
- Karolina Nowobilska 

- Cz∏onkowie RN.

Prezes Zarzàdu - Edward Tybor

Siedziba Banku

Sala operacyjna Banku
Filia Banku w Bia∏ce Tatrzaƒskiej

Franciszek åwi˝ewicz 
- inicjator za∏o˝enia Banku 
w Bukowinie Tatrzaƒskiej
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Bank Spó∏dzielczy Muszyna-Krynica Zdrój powsta∏ z po∏àczenia dwóch jednostek -
Banku Spó∏dzielczego w Muszynie jako banku przy∏àczajàcego i Banku Spó∏dzielczego
w Krynicy Zdroju. Choç formalnie pod tà nazwà funkcjonuje od niedawna, to historia
i tradycje Banku sà d∏ugie i bogate. 

Jesienià 1886 r. grupa rzemieÊlników z Muszyny, broniàc si´ przed lichwà oraz dzia∏a-
jàc na rzecz utrzymania to˝samoÊci narodowej w zaborze austriackim, powo∏a∏a samo-
dzielnà placówk´ kredytowà pod nazwà "Kasa Wzajemnej Pomocy Krawców, Szewców
i M∏ynarzy w Muszynie”, w póêniejszym okresie zwana Kasà Raiffeisena. 

Po I wojnie Êwiatowej i upadku monarchii austro-w´gierskiej, w dobie Êwiatowego
kryzysu i szalejàcej inflacji Kasa Raiffeisena w Muszynie zaprzesta∏a swej dzia∏alnoÊci.
Dopiero w 1925 r. miejscowi dzia∏acze reaktywowali dzia∏alnoÊç spó∏dzielni, która przy-
j´∏a nazw´: Kasa Stefczyka w Muszynie – Spó∏dzielnia z nieograniczonà odpowiedzialno-
Êcià”. W okresie II wojny Êwiatowej dzia∏alnoÊç Kasy zosta∏a zawieszona. Jej reaktywo-
wanie nastàpi∏o w 1945 roku.

W 1950 r. ujednolicono system spó∏dzielczy w Polsce, a Kasa Stefczyka w Muszynie
przemianowana zosta∏a na Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà. W roku 1956 zmieniono nazw´
spó∏dzielni na Kasa Spó∏dzielcza w Muszynie. Kasa obs∏ugiwa∏a 1381 gospodarstw rol-
nych i zrzesza∏a 897 cz∏onków. W marcu 1961 r. Walne Zebranie Przedstawicieli Kasy
przyj´∏o statut, który m.in. okreÊli∏ nazw´ Spó∏dzielni: Bank Spó∏dzielczy w Muszynie.

Kolejne lata sta∏y pod znakiem powolnego, lecz systematycznego rozwoju Banku. Co-
roczne wyniki lustracji potwierdza∏y dobrà prac´ za∏ogi i sytuowa∏y muszyƒskà Spó∏-
dzielni´ w czo∏ówce banków nie tylko w powiecie nowosàdeckim, ale w ca∏ym woje-
wództwie krakowskim. 

W po∏owie lat 70-tych rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej, powo∏a-
ny z po∏àczenia Banku Rolnego i CZ SOP. Dla BS w Muszynie okres ten charakteryzowa∏
si´ rozszerzeniem dzia∏alnoÊci kredytowej, oszcz´dnoÊciowej, wprowadzeniem rozliczeƒ
rolników z odbiorcami i dostawcami. W latach 1978 i 1979 spoÊród banków woj. nowo-
sàdeckiego BS zajmuje pierwsze miejsce we wspó∏zawodnictwie pracy. 

W okres transformacji gospodarczej muszyƒski Bank wkracza∏ w dobrej kondycji fi-
nansowej. W ramach tworzàcej si´, trójszczeblowej struktury spó∏dzielczoÊci bankowej

w Polsce, w grudniu 1994 r. Bank przystàpi∏ w charakterze akcjonariusza do Ma∏opol-
skiego Banku Regionalnego SA w Krakowie. 25 marca 2002 roku BS w Muszynie zawar∏
umow´ zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A. w Warszawie. Wed∏ug rankin-
gu banków spó∏dzielczych, organizowanego przez KZBS w 2003 roku, muszyƒski BS
w kategorii banków o funduszach w∏asnych do 500 tys. EURO zajà∏ pierwsze miejsce. 

W po∏owie 2005 roku podj´to rozmowy w sprawie po∏àczenia si´ muszyƒskiego BS
z Bankiem Spó∏dzielczym w Krynicy Zdroju i z dniem 1 marca 2006 r. na terenie Gminy
Muszyna i Krynica Zdrój powsta∏a jedna silna instytucja o nazwie Bank Spó∏dzielczy Mu-
szyna – Krynica Zdrój z siedzibà w Muszynie.

Aby sprostaç rosnàcym oczekiwaniom klientów, Bank wprowadzi∏ ofert´ nowocze-
snych us∏ug bankowych, takich jak: system rozliczeƒ elektronicznych dost´p do rachun-
ku przez Internet, SMS-serwis, mi´dzynarodowe karty debetowe i kredytowe, bankomat,
rachunki i kas´ walutowà. Na koniec roku 2010 Bank posiada∏ ju˝ sum´ bilansowà wy-
noszàcà ponad 99,4 mln z∏, dysponowa∏ funduszami w∏asnymi w kwocie 9,6 mln z∏ oraz
wypracowa∏ zysk brutto kwocie ponad 1,3 mln z∏. W ciàgu ostatnich 5 lat obligo kredy-
towe wzros∏o o ponad 640% i na koniec 2010 roku wynios∏o 50,6 mln z∏.

DoÊwiadczenia wynikajàce ze 125-letniej tradycji  sprawiajà, ˝e mimo ogromnej kon-
kurencji wyniki Banku Spó∏dzielczego w Muszynie sà bardzo dobre, kapita∏y w∏asne z ro-
ku na rok rosnà a jego sytuacja jest stabilna, co przek∏ada si´ na zaufanie jego cz∏onków
i klientów, b´dàcych najwy˝szà wartoÊcià dla Banku, od 125 lat wpisanego w pejza˝ lo-
kalnego Êrodowiska i nierozerwalnie z nim zwiàzanego.
• Od 2006 roku pracà Banku kieruje Zarzàdu Banku w sk∏adzie:
- Maciej Palej – Prezes Zarzàdu
- Urszula GoÊciƒska  – Zast´pca Prezesa Zarzàdu
- Joanna Lichoƒ – Cz∏onek Zarzàdu.

Przewodniczàcà Rady Nadzorczej jest – Barbara Markiewicz.

Prezes Zarzàdu - Maciej Palej

www.bsmuszyna.com

I Punkt Kasowy Krynica Zdrój

Centrala Banku:
ul. Pi∏sudskiego 8
tel 18 440 83 80
fax 18 440 83 81

e-mail: 
sekretariat@bsmuszyna.com

Oddzia∏ Banku 
Krynica Zdrój

ul. Kraszewskiego 37

Punkty Kasowe: 
Krynica Zdrój  

ul.Pi∏sudskiego 10

Krynica Zdrój
ul. Czarny Potok 1a

Tylicz, ul. Rynek 5
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II Punkt Kasowy Krynica ZdrójPunkt Kasowy Tylicz

Pracownicy Oddzia∏u Krynica Zdrój

Pracownicy Centrali Banku
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BANK OFERUJE: 
• ROR z wysokim oprocentowaniem 

i dost´pem do Internetu, 
• Aktualne oprocentowanie Êrodków 

na ROR - 1,1% w skali roku, 
• Bezp∏atne przelewy internetowe z ROR, 
• Nisko oprocentowany kredyt w ROR, 

do wysokoÊci 3- miesi´cznych 
wp∏ywów, 

• Korzystnie oprocentowane lokaty 
z oprocentowaniem zmiennym 
od 1 miesiàca do 48 m-cy

• Promocyjne lokaty terminowe 
z oprocentowaniem sta∏ym 
- aktualnie:
6 miesi´czne - 4,80% 
12 miesi´czne - 5,00% 

• Konta oraz lokaty walutowe 
(EUR, USD, GBP), 

• Karty bankomatowe wydawane 
bezp∏atnie, które umo˝liwiajà bez 
prowizji wyp∏at´ pieni´dzy z ponad 
3 400 bankomatów w ca∏ej Polsce,
Bank posiada w∏asne bankomaty 
w Gorlicach i ¸u˝nej 

• Internet Banking, Bankofon, 

• Przekazy zagraniczne poprzez 
MoneyGram, 

• Certyfikaty kwalifikowane KIR wraz 
z aplikacjà SZAFIR 

Depozyty zgromadzone w Banku
Spó∏dzielczym obj´te sà ochronà

Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego 

• Kredyty z dotacjà na monta˝ 
kolektorów s∏onecznych - dotacja 
45% kwoty kredytu,

• Promocyjne kredyty okazjonalne 
- oprocentowanie sta∏e, 

• Dogodne kredyty gotówkowe 
z okresem sp∏aty do 5 lat,

• Tanie kredyty na remonty mieszkaƒ,
• Kredyty hipoteczne mieszkaniowe,
• Kredyty hipoteczne uniwersalne na 

dowolny cel, 
• Kredyty dla rolników, 
• Kredyty pomostowe i preferencyjne 

z dop∏atà ARiMR. 

Rozpatrzenie wniosku BEZ OP¸ATY ! 

GotowoÊç finansowa BEZ PROWIZJI ! 

WczeÊniejsza sp∏ata ca∏oÊci lub cz´Êci
kredytu BEZ PROWIZJI ! 

Bank stosuje niskie prowizje
ustala dogodne terminy sp∏aty

oferuje kredyty na dowolne cele
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Bank prowadzi obs∏ug´ bud˝etu Gminy ¸u˝na, S´kowa i Ropa.
W paêdzierniku 2010 r. min´∏o 140 lat dzia∏alnoÊci Banku.

Na koniec paêdziernika 2010r. podstawowe wskaêniki ekonomiczno-
-finansowe przedstawia∏y si´ nast´pujàco:

• Suma bilansowa 70.669  tys.z∏
• Fundusze w∏asne 7.937  tys.z∏
• Depozyty 60.207  tys.z∏
• Kredyty 33.469  tys.z∏
• Papiery wartoÊciowe 10.450  tys.z∏
• Lokaty  w BPS S.A 21.050  tys.z∏
• IloÊç cz∏onków 1.693 
• Ârednia wielkoÊç udzia∏u 100  z∏

W styczniu 2011 r. planowane jest otwarcie nowej placówki Banku
w Gorlicach przy ul. Bieckiej 30.

Sala operacyjna 
BS w Gorlicach Dzia∏ Kredytów

Oddzia∏ w ¸u˝nej
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JesteÊmy na rynku od 1870 roku i prowadzimy
nieprzerwanie dzia∏alnoÊç w zakresie obs∏ugi miej-
scowego spo∏eczeƒstwa. 

Bank Spó∏dzielczy w Gorlicach zosta∏ za∏o˝ony pod na-
zwà "Towarzystwo Zaliczkowe" w paêdzierniku 1870 r. przez
Wojciecha Biechoƒskiego, dzia∏acza gospodarczego, spo∏eczne-
go, uczestnika ruchu niepodleg∏oÊciowego (Komisarz Rzàdu
Narodowego w Powstaniu styczniowym 1864 r.). 

Towarzystwo Zaliczkowe, które powsta∏o w okresie zaboru
austriackiego, a którego celem by∏a samoobrona ludnoÊci miej-
skiej i wiejskiej przed lichwà odegra∏o bardzo wa˝nà rol´ w ˝y-
ciu gospodarczym i spo∏ecznym obs∏ugiwanego terenu. 

Znaczenie i rola Towarzystwa w tym okresie by∏a o tyle du-
˝a, ˝e powsta∏o ono w terenie samorzutnie, z inicjatywy miej-
scowej jako pierwsze w powiecie gorlickim, a zarazem jedno
z pierwszych w Galicji. 

Nazwa, zadania i funkcje Banku zmienia∏y si´ i narasta∏y 
historycznie. Bank przybiera∏ kolejno nazwy: 

• Kasa Zaliczkowa w 1924 r., 
• Bank Spó∏dzielczy w 1942 r., 
• Gminna Kasa Spó∏dzielcza w 1950 r., 
• Kasa Spó∏dzielcza w 1956 r., 
• Bank Spó∏dzielczy w 1961 r., pod którà to nazwà wyst´puje 

do dnia dzisiejszego. 
Na przestrzeni lat, mimo zawieruch wojennych, ró˝nych

przeobra˝eƒ i transformacji ustrojowych Bank nie prze˝ywa∏
kryzysów zagra˝ajàcych jego istnieniu. Z roku na rok umacnia∏
swojà pozycj´. Ulega∏ stopniowym przeobra˝eniom, nast´po-
wa∏ jego dynamiczny rozwój na wskutek przyjmowania no-
wych zadaƒ i kompetencji, rozszerzanie terenu dzia∏ania, do∏à-
czenia Banków Spó∏dzielczych w Ropie i ¸u˝nej, otwieranie
Punktów Kasowych poza siedzibà Centrali. Przy∏àczenie Banku
Spó∏dzielczego w ¸u˝nej nastàpi∏o z dniem 31.12.1994 r., obec-
nie jest to Oddzia∏ Banku Spó∏dzielczego w Gorlicach.

Bank z ma∏ej spó∏dzielni o ograniczonej dzia∏alnoÊci zwanej
"Kasà wyp∏at" przekszta∏ci∏ si´ w nowoczesny, samodzielny
Bank o stabilnych funduszach w∏asnych, nowoczesnej infra-
strukturze techniczno-informatycznej z szerokà ofertà produk-
tów bankowych. 

Podstawowym zadaniem Banku Spó∏dzielczego w Gorlicach
jest efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspakajanie po-
trzeb finansowych udzia∏owców, klientów indywidualnych,
ma∏ych i Êrednich firm, jednostek samorzàdu terytorialnego,
zachowanie bezpieczeƒstwa zgromadzonych depozytów oraz
dzia∏ania na rzecz rozwoju spo∏eczno-gospodarczego Êrodowi-
ska lokalnego. 

Bank Spó∏dzielczy posiada bogatà, dobrà tradycj´ i doÊwiad-
czenie w zakresie obs∏ugi lokalnego spo∏eczeƒstwa. 

Dzieƒ dzisiejszy stwarza dla Banku nowe mo˝liwoÊci a kon-
kurencja i rosnàce wymagania klientów stawiajà przed Ban-
kiem coraz to nowsze zadania, którym Bank stara si´ jak najle-
piej sprostaç. 

Dobre rozeznanie w Êrodowisku lokalnym oraz znajomoÊç
klientów pozwalajà na szybkà i sprawnà obs∏ug´. Klienci darzà
Bank Spó∏dzielczy wieloletnim zaufaniem. Wzrasta liczba
cz∏onków Banku, klientów, liczba rachunków oszcz´dnoÊciowo
rozliczeniowych, rachunków bie˝àcych, kredytobiorców. 

W∏adze Banku Spó∏dzielczego w Gorlicach: 
Rada Nadzorcza Banku: 

• Barbara Staniszewska - Przewodniczàcy Rady 
• Józef Hycnar - Zast´pca Przewodniczàcego Rady 
• Maria Tarsa - Sekretarz Rady 

Cz∏onkowie Rady Nadzorczej Banku:
• Marian Janiga, Barbara Janik, Tadeusz Kijek, Jan Machowicz, 

Anna Szczepanek, Stefan Wójtowicz.
Zarzàd Banku:

• Jerzy Jemio∏a - Prezes Zarzàdu 
• Krystyna Michalec - Wiceprezes Zarzàdu ds. Finansowo-Ksi´gowych 
• Monika Jajko - Wiceprezes Zarzàdu ds. Handlowych.

Siedziba BS w Gorlicach
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Centrala Banku:
38-300 Gorlice, ul. Stró˝owska 1 

tel. (18) 353 54 01, 
(18) 353 72 00

http://www.bs.gorlice.pl
e-mail: bsgorlice@kki.pl

Oddzia∏ Banku:
¸u˝na

Punkty 
Obs∏ugi Klienta:

Moszczenica, 
Ropa, S´kowa
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Ponad 90 lat dzia∏alnoÊci to czas, który pozwala na ugruntowanie pozycji
na lokalnym rynku finansowym. Taka pozycj´ wypracowa∏ sobie Bank Spó∏-
dzielczy w Nowym Sàczu, który dzi´ki dobrej znajomoÊci lokalnego rynku
i ciàg∏emu rozwojowi do tradycji do∏àczy∏ nowoczesne rozwiàzania. 

Oferta nasza skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i podmio-
tów gospodarczych czy Jednostek Samorzàdu Terytorialnego.

Jednym z wyznaczników pozycji ekonomicznej banku jest wartoÊç jego
funduszy w∏asnych. Bank Spó∏dzielczy w Nowym Sàczu posiada fundusze
w∏asne w wysokoÊci ok. 2,2 mln euro. 

Bank Spó∏dzielczy w Nowym Sàczu dzia∏a w scentralizowanym systemie
informatycznym, który pozwala na kompleksowà obs∏ug´ we wszystkich
placówkach naszego banku. Od kilku lat systematycznie wdra˝amy nowo-
czesne produkty: bankowoÊç internetowà, homebanking, bankowà informa-
cj´ telefonicznà, SMS Banking, karty kredytowe, karty p∏atnicze Visa Debit,
elektroniczne rozliczenia, szybkie przekazy pieni´˝ne Western Union, banko-
maty, serwis internetowy, operacje dewizowe, kantor walut.  

Misjà banku jest: dà˝enie do rozwoju uniwersalnego banku lokalnego,
silnego kapita∏owo, solidnego, cieszàcego si´ zaufaniem Klientów. 
Zaufanie i satysfakcja Klienta jest naszym strategicznym celem.
Poza Êwiadczeniem pe∏nej gamy us∏ug bankowych dà˝ymy równie˝ do

umacniania wi´zi z lokalnà spo∏ecznoÊcià, wspierajàc to Êrodowisko finanso-
wo. Corocznie przeznaczamy znaczne kwoty na wsparcie lokalnych inicja-
tyw spo∏eczno-kulturalnych. Dofinansowane by∏y g∏ównie inicjatywy chary-
tatywne, kulturalne i oÊwiatowe. M.in. od 3-ch lat sponsorujemy Jesienny
Festiwal Teatralny organizowany przez Miejski OÊrodek Kultury w Nowym
Sàczu pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sàcza. Kierowane wspar-
cie finansowe Bank uznaje jako skutecznà pomoc w propagowaniu kultury,
sportu czynnego wypoczynku wÊród naszych cz∏onków i klientów.

Bank Spó∏dzielczy to gwarancja reinwestowania lokalnych Êrodków 
dla dobra regionu i lokalnej spo∏ecznoÊci.

• Zarzàd Banku stanowià:
- Anna Zàber – Prezes Zarzàdu

- Barbara Sztaba-Walawska – Wiceprezes Zarzàdu

- Maria Twardowska – Wiceprezes Zarzàdu

• Sk∏ad Rady Nadzorczej:
- Józef G∏ód – Przewodniczàcy RN

- Marian Furtak – Z-ca Przewodniczàcego RN

- Helena Kudlik – Sekretarz RN

- Danuta Borek, Izabela D∏ugopolska, Wies∏awa JaÊkiewicz, Leszek Kalinowski,
Józef Mó∏ka, Wies∏aw Pachota, Czes∏awa Skrzypiec, Andrzej Woda 
– Cz∏onkowie RN. B
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Punkty Obs∏ugi
Klienta:

NOWY SÑCZ
ul. KRAKOWSKA 91 (Che∏miec),

NOWY SÑCZ
ul. PADEREWSKIEGO 66,

NOWY SÑCZ
ul. I BRYGADY 6,

NOWY SÑCZ
ul. LWOWSKA 104 A,

NOWY SÑCZ
ul. BATAL. CH¸OPSKICH 31, 

RO˚NÓW,

WIELOG¸OWY,

KAMIONKA WIELKA.

Sala operacyjna BS w Nowym Sàczu

Dzia∏ Kredytów

Sala operacyjna Oddzia∏u w Gródku nad Dunajcem
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Bank Spó∏dzielczy w Nowym Sàczu zosta∏ utworzony na mocy uchwa∏y
z dnia 19 kwietnia 1912 roku Za∏o˝ycielskiego Walnego Zgromadzenia,
w którym uczestniczy∏o 25 osób. Cz∏onkami za∏o˝ycielami byli robotnicy
kolejowi.

Na I Walnym Zebraniu uchwalono statut, nazw´ i siedzib´ Towarzystwa
Kredytowo - Robotniczego w Nowym Sàczu oraz wybrano samorzàd 13
osobowà Rad´ Nadzorczà i 3 osobowy Zarzàd, który stanowili: Franciszek
Augustynowicz, Feliks Lachowicz, Ryszard Mydlarski. 

Statut Towarzystwa zarejestrowano w Sàdzie Handlowym w Nowym Sà-
czu w dniu 15 lipca 1912 roku pod nr 148. Pierwszym cz∏onkiem za∏o˝one-
go Towarzystwa zosta∏ Pose∏ do Rady Paƒstwa - Zygmunt Klemensiewicz
w dniu 26 lipca 1912 roku, po wp∏acie udzia∏u w wysokoÊci 10 koron.
Pierwszà po˝yczk´ udzielono w dniu 2 wrzeÊnia 1912 r. w kwocie 120 ko-
ron oprocentowanà 7,5 % + 1 % na administracj´. Rok 1913 zamknà∏ si´
zyskiem w wysokoÊci 637 koron. 

W okresie I wojny Êwiatowej Zarzàd zawiesi∏ chwilowo dzia∏alnoÊç To-
warzystwa. Wznowienie dzia∏alnoÊci nastàpi∏o z dniem 1 lipca 1915 roku.
Lata 1916 - 1920 cechuje szybki rozwój Towarzystwa, wzrost liczby cz∏on-
ków, powi´kszenie majàtku - zakup nieruchomoÊci przy ul. Sienkiewicza. 

W roku 1922 po wprowadzeniu Polskiej Ustawy Spó∏dzielczej Towarzy-
stwo zmienia nazw´ na Spó∏dzielni´ Kredytowo-Robotniczà. W roku 1929
Walne Zgromadzenie upowa˝nia Rad´ Nadzorczà do zakupu nieruchomoÊci
na siedzib´ Spó∏dzielni, realizujàc uchwa∏´ Walnego Zgromadzenia w 1931
roku Spó∏dzielnia zakupuje budynek przy ul. Batorego 78 i przenosi biuro
do nowych pomieszczeƒ we w∏asnym budynku. 

W latach 1936 - 1937 dla zabezpieczenia w∏asnych funduszy przed de-
waluacjà Spó∏dzielnia przystàpi∏a do budowy domu czynszowego przy ul.
Sienkiewicza. Spó∏dzielnia prowadzi równie˝ dzia∏alnoÊç w okresie II wojny
Êwiatowej. By∏ to bardzo trudny okres dla dzia∏aczy samorzàdu spó∏dzielni
- zostajà aresztowani cz∏onkowie Rady Nadzorczej. W OÊwi´cimiu ginie
Przewodniczàcy Rady Jan Matkowski i cz∏onek Piotr G∏ówczyk. W 1943 ro-
ku budynek Spó∏dzielni przy ul. Batorego zostaje zaj´ty na biura Ostbamu -
Spó∏dzielnia wynajmuje lokal zast´pczy. W kwietniu 1944 r. wprowadzono
zmian´ nazwy Spó∏dzielni na Bank Spó∏dzielczy. W 1944 r. Rada Nadzorcza
wykonujàc zarzàdzenie Zwiàzku Rewizyjnego w Krakowie podejmuje
uchwa∏´ o przy∏àczeniu do Banku Kas Stefczyka w Nowym Sàczu - Dàbrów-
ki i w Che∏mcu Polskim. W 1944 roku Bank przyst´puje do Centralnej Kasy
Spó∏ek Rolniczych w Krakowie. W 1945 r. Bank przenosi swojà dzia∏alnoÊç
do wynaj´tego lokalu przy ul. Jagielloƒskiej 36 - budynek w∏asny przy ul.
Batorego 78 zostaje wydzier˝awiony PKP. Po wojnie Bank rozpoczyna swojà
dzia∏alnoÊç niemal od zera. Kolejne lata to szybki rozwój Banku, nast´pujà
dalsze po∏àczenia Kas Stefczyka - Wielog∏owy, Piàtkowa i Mystków zostajà
w∏àczone do Banku Spó∏dzielczego. Ponadto przej´ty zostaje Zwiàzek Kre-
dytowy w Nowym Sàczu. W latach 1948 - 1957 powoli zatraca si´ spó∏-

dzielczy charakter Banku - nast´puje podporzàdkowanie Centralnym
Zwiàzkom Spó∏dzielczym i ograniczenie samodzielnoÊci. 

W 1957 r. powstaje Zwiàzek Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo - Po˝yczko-
wych - Bank zmienia nazw´ na Kasa Spó∏dzielcza. W 1961 r. nast´puje po-
wrót do poprzedniej nazwy. Od 1975 r. - Bank Spó∏dzielczy zostaje zobligo-
wany do zrzeszenia si´ w BG˚. W tym okresie zostaje ograniczona samo-
dzielnoÊç Banków - BG˚ staje si´ dla BS centralà finansowà, rewizyjnà i or-
ganizacyjnà. 

Poczàtek lat 90-tych to okres wchodzenia banków spó∏dzielczych w wol-
ny rynek finansowy. W 1990 r. zlikwidowane zosta∏y zwiàzki spó∏dzielcze,
a tym samym wszelki nadzór nad dzia∏alnoÊcià banków spó∏dzielczych.
W 1990 r. powsta∏y: Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie, Wielkopol-
ski Bank Gospodarczy S.A. w Poznaniu, a w 1992 r. Gospodarczy Bank Po∏u-
dniowo - Zachodni S.A. w Wroc∏awiu. W 1992 r. Bank Spó∏dzielczy w No-
wym Sàczu od∏àczy∏ si´ od Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej i zrzeszy∏ si´
z BUG S.A. w Warszawie. W latach 1992 - 1993 dokonano modernizacji i ka-
pitalnego remontu w∏asnego budynku i w X.1993 r. przeniesiono dzia∏al-
noÊç do w∏asnego lokalu przy ulicy Batorego 78. 

Okres pe∏nej swobody i wolnego rynku trwajàcy do 1994 r. zosta∏ ró˝nie
wykorzystany przez banki spó∏dzielcze, jedne szybko przystosowa∏y si´ do
nowych warunków, inne na skutek nietrafnych decyzji kredytowych podej-
mowanych przez ich kierownictwa popad∏y w k∏opoty finansowe, cz´Êç
z nich upad∏a. Równie˝ nasz bank prze˝ywa∏ trudny okres w swojej dzia∏al-
noÊci. Nast´pne lata charakteryzowa∏y si´ ju˝ znacznym rozwojem Banku.

W roku 2002 z po∏àczenia 2-ch Banków Zrzeszajàcych i 4-ech Banków
Regionalnych powsta∏ Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A., z którym Bank
Spó∏dzielczy w Nowym Sàczu podpisa∏ umow´ zrzeszenia. 

W 2004 r. nastàpi∏o przy∏àczenie Banku Spó∏dzielczego w Gródku nad
Dunajcem. Obecnie prowadzimy dzia∏alnoÊç w Centrali, Oddziale i oÊmiu
Punktach Obs∏ugi Klienta. 

Siedziba BS w Nowym Sàczu
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Centrala Banku:
33-300 Nowy Sàcz
Al. BATOREGO 78

tel. centrala 18 443-56-30
fax centrala 18 443-56-79

www.bsnowysacz.pl
e-mail: sekretariat@bsnowysacz.pl

Oddzia∏ Banku: 
GRÓDEK n/DUNAJCEM

Sala operacyjna BS w Nowym Sàczu
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kredytów równie˝ ubezpieczenia majàtkowe, komunikacyjne oraz osobowe.
W ramach szerokiej dzia∏alnoÊci oszcz´dnoÊciowej prowadzi równie˝ rachun-
ki IKE. Ca∏a dzia∏alnoÊç Banku ∏àcznie ze swoimi czterema placówkami podpo-
rzàdkowana jest potrzebom cz∏onków i klientów. Bank Spó∏dzielczy w Starym
Sàczu zrzeszony jest w Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A w Warszawie i w ra-
mach wspó∏pracy  z tym Bankiem oferuje swoim klientom szereg produktów
wspólnych dla ca∏ego zrzeszenia.

Podsumowujàc wielowiekowy dorobek Banku Spó∏dzielczego w Starym Sà-
czu, nale˝y podkreÊliç fakt zachowania idei ruchu spó∏dzielczego zapisany
w pierwszym statucie przez jego za∏o˝ycieli i kultywowania tej idei nadal.
S∏owa uznania i podzi´kowania nale˝y skierowaç do wszystkich dzia∏aczy
i pracowników Towarzystwa Zaliczkowego, a póêniej Banku Spó∏dzielczego,
którzy na przestrzeni tych wielu lat rozwijali i umacniali dzie∏o stworzone
przez prekursorów ruchu spó∏dzielczego. Goràce podzi´kowania nale˝à si´
tak˝e wszystkim cz∏onkom oraz klientom tej Spó∏dzielni, którzy na przestrze-
ni wieków tworzyli i obecnie tworzà jej potencja∏. Korzystajàc z jego us∏ug
umacniajà jego pozycj´ w jak˝e trudnej wolnorynkowej rzeczywistoÊci. 

• Aktualny sk∏ad Rady Nadzorczej Banku Spó∏dzielczego w Starym Sàczu:

- Zbigniew Dziedzina - przewodniczàcy RN

- Stanis∏awa Duda - zast´pca przewodnicz. RN

- Gra˝yna Obrzud - sekretarz RN

- Antoni Pi´tka , Michalina Dyrek, Stanis∏aw Tokarczyk, Andrzej Gizicki 
- cz∏onkowie RN

• Zarzàd Banku Spó∏dzielczego w Starym Sàczu

- Wojciech Kulak  - prezes Zarzàdu

- Danuta Pogwizd - v-ce Prezes Zarzàdu

- Bogus∏awa Zab∏ocka - cz∏onek Zarzàdu.
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Zarzàd i Rada Nadzorcza Banku

Pracownicy BS w Starym Sàczu

UroczystoÊci 135-lecia Banku

GoÊcie na Jubileuszu 135-lecia BS w Starym Sàczu

Punkt Obs∏ugi Klienta - Rynek

Punkt Obs∏ugi Klienta - Go∏kowice
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Stary Sàcz cz´sto nazywany „Per∏à Beskidów“ le˝y na po∏udniowych
kraƒcach Polski, w wid∏ach Dunajca i Popradu, otoczony pi´knymi wzgó-
rzami Beskidu Sàdeckiego. W 2007 r. Stary Sàcz obchodzi∏ 750. rocznic´
nadania praw miejskich równolegle z Krakowem i Lwowem.

BS bardzo mocno wpisa∏ si´ w histori´ tej pi´knej okolicy. Jest równie˝
bardzo znaczàcà jednostkà w historii bankowoÊci spó∏dzielczej.

Bank Spó∏dzielczy w Starym Sàczu jest jednym z najstarszych polskich
banków, dzia∏ajàcym nieprzerwanie od 1876 roku. W roku bie˝àcym
(2011) obchodzi on zacny jubileusz 135-leci powstania. Powsta∏ jako Towa-
rzystwo Zaliczkowe w 1876 roku z inicjatywy 39 przedstawicieli ówcze-
snego spo∏eczeƒstwa wywodzàcego si´ z inteligencji, duchowieƒstwa,
rzemios∏a i zamo˝niejszych w∏aÊcicieli rolnych. 

Na pierwszym posiedzeniu  w dniu 13
lutego 1876 r. wybrano Zarzàd Towarzy-
stwa oraz uchwalono równie˝ pierwszy
statut, który stanowi∏, ˝e celem Towa-
rzystwa jest niesienie pomocy kredyto-
wej na umiarkowany procent potrzebnej
do obrotu w rolnictwie, rzemioÊle, prze-
myÊle i handlu. Te charakterystyczne ce-
chy spó∏dzielni oszcz´dnoÊciowo - po-
˝yczkowych Towarzystwo kultywowa∏o
od samego poczàtku i kultywuje nadal.
W sk∏ad Zarzàdu wchodzili wówczas: Fe-
liks Schmidt, Wojciech Pawlikowski,
Wincenty Waligóra. 

Pierwszy okres  dzia∏alnoÊci Towarzy-
stwa Zaliczkowego, to lata dynamiczne-

go rozwoju. Rozwój Towarzystwa na przestrzeni lat uwarunkowany by∏
ró˝nymi ograniczeniami. Dzia∏alnoÊç gospodarcza  zarówno okresu zabor-
czego jak i I i II Wojny Âwiatowej ograniczona by∏a, przede wszystkim,
mo˝liwoÊciami finansowymi. Towarzystwo Zaliczkowe dzia∏a∏o wy∏àcznie
w oparciu o fundusze w∏asne oraz Êrodki zgromadzone w formie sk∏adów
oszcz´dnoÊciowych. Stàd  te˝ dzia∏alnoÊç kredytowa by∏a ograniczona.
Pod koniec 1939 roku w∏adze niemieckie nada∏y Towarzystwu Zaliczkowe-
mu nazw´ „Bank Spó∏dzielczy - Stary Sàcz - Genossenchatosbank  Alt Sa-
dez” i ustanowi∏y nadzór nad Zarzàdem Banku. Z nastaniem niepodleg∏o-
Êci Bank Spó∏dzielczy w Starym Sàczu kontynuowa∏ swojà dzia∏alnoÊç
w nowych warunkach, bez ograniczeƒ okupacyjnych.

Teren Dzia∏ania Banku Spó∏dzielczego w Starym Sàczu ulega∏ ciàg∏ym
zmianom na przestrzeni d∏ugich lat swego istnienia.  Na poczàtku Towa-
rzystwo Zaliczkowe prowadzi∏o swojà dzia∏alnoÊç na terenie miasta Stare-
go Sàcza wraz z miejscowoÊciami: Moszczenica Ni˝na, Moszczenica Wy-
˝na, Mostki oraz Popowice. Znaczne powi´kszenie obs∏ugiwanego terenu
nastàpi∏o w 1949 roku. Przy∏àczono wówczas do Banku Spó∏dzielczego Ka-
s´ Stefczyka  dzia∏ajàcà w Barcicach i Kas´ Stefczyka  dzia∏ajàcà w Go∏ko-
wicach Polskich.  Teren dzia∏ania Banku powi´kszy∏ si´ o miejscowoÊci ob-
s∏ugiwane przez te Kasy.

Bank w ramach swoich podstawowych czynnoÊci wykonuje komplekso-
wà obs∏ug´ rachunków bankowych  zarówno z∏otowych jak i dewizowych
obejmujàcà obs∏ug´ internetowà, SMS oraz  telefonicznà, wydaje karty
p∏atnicze i karty kredytowe. Realizuje p∏atnoÊci zagraniczne oraz prowa-
dzi kompleksowà obs∏ug´ kredytowà ∏àcznie z gwarancjami bankowymi.
Kompleksowà obs∏ug´ ubezpieczeniowà obejmujàcà obok ubezpieczeƒ 
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Centrala Banku:
33-340 Stary Sàcz, ul. Daszyƒskiego 11
tel./fax (18) 446 09 60
tel. (18) 446 09 61
www.bs.stary.sacz.pl
e-mail: sekretariat@bs.stary.sacz.pl

Punkty Obs∏ugi Klienta:
33-340 Stary Sàcz, ul. Os. S∏oneczne 9
tel. (18) 449 04 46

33-340 Stary Sàcz, ul. Rynek 11
tel. (18) 446 05 25

33-342 Barcice
tel. (18) 446 60 60

33-388 Go∏kowice
tel. (018) 449 01 67

Siedziba BS w Starym Sàczu nocà

Prezes Zarzàdu - Wojciech Kulak

Sala operacyjna Centrali Banku
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„Aby wspólnymi si∏amy, wszystkich 
wyprowadziç z n´dzy do pieni´dzy”
Powy˝sze motto, sformu∏owane po raz pierwszy

przez dr Franciszka Stefczyka przyÊwieca∏o inicja-
torom za∏o˝enia Kasy Stefczyka w T́ goborzy. Jej
g∏ównym pomys∏odawcà by∏ ks. Jan Figiel - pro-
boszcz miejscowej parafii. Kasa - zarejestrowana
w 1899 r. pod nazwà „Spó∏ka oszcz´dnoÊci i po˝y-
czek z nieograniczonà por´kà w T́ goborzy“ - by∏a
trzecià tego typu instytucjà powsta∏à na terenie
Galicji. Ksiàdz Jan Figiel, b´dàcy równie˝ inicjato-
rem za∏o˝enia Spó∏dzielni Mleczarskiej oraz Kó∏ka
Rolniczego, zosta∏ prezesem Zarzàdu Spó∏ki, nato-
miast stanowisko kasjera powierzono kierowniko-
wi szko∏y - Janowi Kosiatemu.

Zarzàd sk∏ada∏ si´ z pi´ciu osób, a Rada - której
przewodniczy∏ W∏adys∏aw Wielog∏owski, pan dwo-
ru - z szeÊciu osób. W tym samym roku Kasa zosta∏a zarejestrowana w Patronacie
we Lwowie. Patronat przyzna∏ 400  koron na zakup kasy pancernej oraz pierwszy
kredyt w wysokoÊci 3000 koron na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci. Miejscem pracy kasjera
i posiedzeƒ Zarzàdu i Rady by∏a plebania. 

W 1916 roku umiera Ks. Jan Figiel - Prezes Zarzàdu. I w tym te˝ roku walne zebra-
nie powo∏uje nowy Zarzàd, któremu b´dzie przewodniczy∏ nowy proboszcz parafii
w T́ goborzy - Ks. Franciszek Stasza∏ek. 

W 1937 roku rozpocz´to budow´ zapory ro˝nowskiej, spora iloÊç osób znalaz∏a
tam zatrudnienie. Praca, mimo ˝e by∏a ci´˝ka, dawa∏a pewne pieniàdze, które mo˝-
na by∏o inwestowaç w gospodarstwa. Pomimo dzia∏aƒ wojennych do 1942 roku, tj.
do chwili aresztowania i wywiezienia do obozu w OÊwi´cimiu Ks. Franciszka Sta-
sza∏ka Spó∏ka funkcjonowa∏a normalnie.

W latach 30-tych podobna Kasa Stefczyka prowadzi∏a dzia∏alnoÊç w Jakubkowi-
cach (dzisiejszej ¸ososinie Dolnej). Choç brakuje informacji o poczàtkach jej dzia∏al-
noÊci, to wiadomo, ˝e równie˝ i na tym terenie ksi´˝a pe∏nili te najwa˝niejsze funk-
cje i byli promotorami tej dzia∏alnoÊci. Z ma∏ej notatki z 1936 roku mo˝emy wyczy-
taç, ˝e Ks. Szczygie∏ jako proboszcz - rezydent mieszkajàcy w Roçmierowej (dzisiej-
sze Bilsko) by∏ przewodniczàcym Rady Nadzorczej Spó∏ki, a proboszcz Jakubkowic -
Ks. Jan Fasuga pe∏ni∏ funkcj´ Prezesa Zarzàdu. Obydwie te Spó∏dzielnie od wojny do
1948 roku dzia∏a∏y jako odr´bne podmioty. 

24 kwietnia 1949 roku odbywa si´ Walne Zebranie Przedstawicieli Kasy Stefczyka
w T́ goborzy. W protokole obrad zanotowano m.in.: „Walne Zgromadzenie uchwala
po∏àczenie si´ Kasy Stefczyka Spó∏dzielni z nieograniczona odpowiedzialnoÊcià w T́ -
goborzy z Kasà Stefczyka - Spó∏dzielnià z nieograniczonà odpowiedzialnoÊcià w Ja-
kubkowicach. Spó∏dzielnià przejmujàcà jest Kasa Stefczyka w T́ goborzy a przejmo-
wanà Kasa Stefczyka w Jakubkowicach." Spó∏dzielnia nazywaç si´ b´dzie "Gminna
Kasa Spó∏dzielcza w ¸ososinie Dolnej." Siedzibà Kasy jest T́ goborze, terenem dzia∏a-
nia Gmina ¸ososina Dolna Powiat Nowy Sàcz. Taki te˝ statut zosta∏ zarejestrowany
przez sàd. 

W 1949 roku dokonano wyboru nowego Zarzàdu w sk∏ad, którego weszli: 
- przewodniczàcy - Augustyn So∏tys z T́ goborzy,  z-ca przewodniczàcego - W∏ady-
s∏aw Prusak ze Âwidnika oraz cz∏onkowie: Stanis∏aw Po∏omski z T́ goborzy, Jan Józe-
fowski z Rojówki, Józef Stosur z Wronowic, Jan Kuêma z ¸´k.

Przewodniczàcym Rady Nadzorczej zosta∏ Jakub Giza z T́ goborzy.
Spó∏dzielnia nie posiada∏a w∏asnego lokalu a˝ do 1984 roku, w zwiàzku z tym sie-

dziba by∏a przenoszona pomi´dzy Âwidnikiem, T́ goborzà i ¸ososinà Dolnà, prowa-
dzàc dzia∏alnoÊç w lokalach dzier˝awionych.

W 1957 roku i w la-
tach nast´pnych Kasa
Spó∏dzielcza obs∏uguje
ten sam teren, nie mniej
obowiàzków przybywa,
poniewa˝ w miejsce jed-
nej gminnej spó∏dzielni
powstajà dwie odr´bne
jednostki w ¸ososinie
Dolnej i T́ goborzy.

W 1981 roku zakupio-
no dzia∏k´ od Parafii ¸ososina Dolna, na której w 1982 rozpocz´to budow´ obiektu
dla potrzeb Banku. Budowa trwa∏a dwa lata przy bardzo du˝ych trudnoÊciach mate-
ria∏owych i wykonawczych. Bardzo du˝à pomocà s∏u˝y∏ oddzia∏ wojewódzki BG˚
w Nowym Sàczu.

W roku 1997 cz´Êç Polski Po∏udniowej dotkni´ta zosta∏a kl´skà powodzi. Nie omi-
n´∏a ona tak˝e ¸ososiny Dolnej i Banku Spó∏dzielczego. Zalana zosta∏a pierwsza kon-
dygnacja budynku, w której znajduje si´ skarbiec, archiwa, kot∏ownia i ca∏a cz´Êç go-
spodarcza obiektu. Wszystko to uleg∏o zniszczeniu, gdy˝ woda w obiekcie utrzymy-
wa∏a si´ przez okres dziewi´ciu dni. Ca∏kowitemu zniszczeniu uleg∏y archiwa Banku. 

Obecnie Bank zrzesza 1904 cz∏onków z funduszem udzia∏owym 405 tys. z∏otych,
posiada fundusze w∏asne ogó∏em 5 640 tys. z∏otych, co spe∏nia na dzieƒ dzisiejszy
wymogi ustawowe. Ponadto BS prowadzi tak˝e 3 614 rachunków bankowych oraz 
1 176 rachunków kredytowych. W kredytach najwi´kszà pozycj´ stanowià kredyty
dla jednostek samorzàdu terytorialnego w tym dla dynamicznie rozwijajàcej si´
Gminy ¸ososina Dolna. W przesz∏oÊci wysoki odsetek w portfelu kredytowym stano-
wi∏y kredyty preferencyjne rolnicze. Dzi´ki tym kredytom rozwin´∏o si´ wiele gospo-
darstw sadowniczych i infrastruktura z nimi zwiàzana. Kredytujemy i obs∏ugujemy
tak˝e du˝o przedsi´wzi´ç prywatnych. Co roku Bank pomaga finansowo oÊwiacie,
klubom sportowym, organizacjom oraz innym potrzebujàcym wsparcia.   

Zgodnie ze Statutem teren dzia∏ania Banku obejmuje województwo ma∏opolskie.
• Bankiem kieruje Zarzàd w sk∏adzie:
- Jerzy Za∏ubski              - prezes Zarzàdu
- Halina Szubert             - z-ca prezesa Zarzàdu
- Lucyna Jasnos              - cz∏onek Zarzàdu
- Franciszek Witek         - cz∏onek Zarzàdu.
• Radzie Nadzorczej przewodniczy:
- Stanis∏aw Baran. B
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Centrala Banku:
33-314 ¸ososina Dolna

tel. (18) 444 80 24
fax. (18) 444 84 75

e-mail:centrala-bs.lososinadolna@bankbps.pl
internet: www.bslososinadolna.pl

Punkt Obs∏ugi Klienta:
33-312 T́ goborze

tel. (18) 444 90 02

Siedziba i sala operacyjna 
BS w ¸ososinie Dolnej

Punkt Obs∏ugi Klienta w T́ goborzy
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Bank Spó∏dzielczy w Limanowej majàc 133-letni historyczny
rodowód jest zobowiàzany do kontynuowania oraz krzewie-
nia idei i tradycji spó∏dzielczoÊci bankowej.
Wypracowane w historycznym okresie idee spó∏dzielczoÊci banko-
wej i ich kontynuacja, oraz mocne wi´zi Banku z lokalnym Êrodowi-
skiem, to nasze zasadnicze argumenty dajàce nam przewag´ nad
konkurencjà i mobilizujàce do dalszego rozwoju.

Poczàtki lat dziewi´çdziesiàtych by∏y okresem przystosowania si´
Banku do funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynko-
wej. Mimo daleko idàcej ostro˝noÊci w podejmowaniu decyzji
o przyznawaniu po˝yczek, kierownictwo nie potrafi∏o ca∏kowicie
ustrzec Banku Spó∏dzielczego w Limanowej od trudnych kredytów.
Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e by∏ to tylko niewielki margines
i nie spowodowa∏ istotnych strat. 

Na bardzo trudny okres finansowy przypad∏a budowa nowego
obiektu bankowego, którym spó∏dzielcy z Limanowej do dziÊ si´
szczycà. Szalejàca inflacja na prze∏omie lat osiemdziesiàtych i dzie-
wi´çdziesiàtych spowodowa∏a, ˝e ustalony w 1988 roku koszt budo-
wy wzrós∏ ponad dziesi´ciokrotnie do 1991 roku. Wyposa˝enie bu-
dynku oraz wprowadzenie komputeryzacji musia∏y odbiç si´ nieko-
rzystnie na bie˝àcej sytuacji finansowej Banku i powstaniu ujemne-
go wyniku bilansowego w latach 1992-1994. Na szcz´Êcie klienci
Banku ze zrozumieniem patrzyli na nasze przejÊciowe, jak okaza∏o
si´ póêniej, trudnoÊci. Nie zrezygnowali z naszych us∏ug. Szczegól-
nie cieszy nas wiernoÊç Urz´du Gminy w Limanowej, który pozosta∏
nieczu∏y na zabiegi ze strony innych banków. Nie zawiedliÊmy za-
ufania naszych klientów. Wyniki finansowe osiàgane przez Bank
w nast´pnych latach Êwiadczà o tym dobitnie. 

Od 1991 roku siedziba Banku Spó∏dzielczego mieÊci si´ w nowym bu-
dynku w centrum miasta. Lokalizacja ta stanowi du˝e udogodnienie
dla klientów, a nowoczesne wyposa˝enie oraz doÊwiadczenie zawo-
dowe personelu sà gwarancjà wysokiej jakoÊci Êwiadczonych us∏ug. 

Zachodzàce zmiany w sektorze bankowoÊci spó∏dzielczej sta∏y si´
czynnikiem dynamicznego rozwoju Banku. Bank Spó∏dzielczy w Li-
manowej dzi´ki trafnym decyzjom Zarzàdu i Rady Nadzorczej Banku

przeszed∏ bez problemów okres transformacji ustrojowej, umacnia-
jàc swojà pozycj´ na rynku us∏ug bankowych. Jest jednym z nielicz-
nych banków w Polsce, który z lokalnego przekszta∏ci∏ si´ w spraw-
nie zarzàdzanà instytucj´ finansowà. 

Od roku 2000 rozpoczà∏ si´ proces fuzji. Do Banku Spó∏dzielczego
w Limanowej przy∏àczy∏y si´ Banki Spó∏dzielcze w Laskowej
(2001r.), w Kamienicy i w Dobrej (2002 r.) oraz w ¸ukowicy (2005r.) 

Potrzeba przybli˝enia us∏ug bankowych do Klienta spowodowa∏a ko-
niecznoÊç uruchomienia Punktów Obs∏ugi Klienta m.in. w Limano-
wej, Mszanie Dolnej, Skrzydlnej, S∏opnicach, Jurkowie, Ujanowicach,
czy te˝ w Kl´czanach. 

Obecnie Bank zrzesza ponad 6 tys. cz∏onków, zatrudnia 167 pra-
cowników i posiada 25 placówek na terenie: 
• powiatu limanowskiego,  
• miasta Krakowa, 
• miasta Nowego Sàcza, 
• miasta Tarnowa
• powiatu brzeskiego. 
Bank tworzy coraz wi´kszà kapita∏owo i terytorialnie struktur´, sta-
le powi´ksza swój udzia∏ na rynku depozytów i kredytów, wprowa-
dza nowe technologie i oferuje klientom najnowoczeÊniejsze us∏ugi
i rozwiàzania finansowe. Ma jednak zasadniczà przewag´ nad ban-
kami komercyjnymi, gdy˝ jest instytucjà lokalnà silnie zakorzenionà
w swoim Êrodowisku. Ponadto dum´ ze wspania∏ej historii ∏àczy
z odpowiedzialnoÊcià za dalsze losy zarówno Banku jak i regionu.
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Centrala Banku:
34-600 Limanowa, ul. Rynek 7
tel. (18) 337 91 00, fax: (18) 337 91 36
e-mail: bank@bs.limanowa.pl

www.bs.limanowa.pl

Prezes Zarzàdu BS w Limanowej - Adam Dudek odbiera nagrod´ 
„Bank Przyjazny dla Przedsi´biorców“
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Bank Spó∏dzielczy w Dàbrowie
Tarnowskiej jest najstarszà tego ty-
pu placówkà na terenie by∏ego woje-
wództwa tarnowskiego. W 1870 ro-
ku utworzone zosta∏o Towarzystwo
Zaliczkowe dla PowiÊla Dàbrowskie-
go, którego za∏o˝ycielem by∏ Ludwik
Zakrzewski. Statut Towarzystwa Za-
liczkowego w Dàbrowie jako stowarzy-
szenia z nieograniczonà por´kà zosta∏
zarejestrowany przez C.K Namiestnic-
two we Lwowie dnia 26 lipca 1870 ro-
ku. Zadaniem Towarzystwa Zaliczko-
wego, zgodnie ze statutem by∏o do-
starczanie cz∏onkom na umiarkowany
procent pieni´dzy potrzebnych do ob-
rotu w gospodarstwie i przemyÊle.
W 1922 roku dostosowano statut To-
warzystwa do istniejàcej sytuacji paƒ-
stwowej i zmieniono nazw´ na Bank
Spó∏dzielczy.      

Zarówno w okresie II wojny Êwiato-
wej jak i powojennym Bank przecho-
dzi∏ ró˝ne cz´sto trudne koleje losu,
dostosowujàc si´ do przemian histo-
rycznych zachodzàcych w kraju.
W okresie tym prowadzi∏ dzia∏alnoÊç
w wynajmowanych lokalach. Dopiero
w 1979 roku siedziba Banku zosta∏a
przeniesiona do w∏asnego nowo wybu-
dowanego budynku. G∏ównym inicja-
torem budowy by∏ ówczesny Prezes
Zarzàdu Banku mgr Stanis∏aw Osak.
W okresie tym Bank systematycznie
dà˝y∏ do umocnienia swojej pozycji na
lokalnym rynku poprzez zwi´kszenie
liczby cz∏onków Banku oraz u˝ytkow-
ników korzystajàcych z us∏ug Banko-
wych. 

Znaczne wzmocnienie pozycji Banku
spowodowa∏o przy∏àczenie mniejszych
okolicznych Banków Spó∏dzielczych tj.
w 1996 roku Banku Spó∏dzielczego
w Radgoszczy a w 1998 roku Banku

Spó∏dzielczego w Gr´boszowie i Ole-
Ênie, które do dziÊ dzia∏ajà jako oddzia-
∏y. Dalszà popraw´ wizerunku Banku
osiàgni´to poprzez modernizacj´
i unowoczeÊnienie Budynku Banku
w Dàbrowie Tarnowskiej, oddzia∏ów
w Radgoszczy i Gr´boszowie oraz wy-
soki standard Êwiadczonych us∏ug.  

Zarzàd dok∏ada wszelkich staraƒ by
sprostaç wymaganiom klientów, poka-
zaç si´ jako Bank nowoczesny i konku-
rencyjny, otwarty na klienta i jego po-
trzeby. W tym celu wyd∏u˝ono godziny
obs∏ugi klienta, bank obs∏uguje klien-
tów równie˝ w soboty, uruchomiono
internetowà obs∏ug´ klientów indywi-
dualnych oraz firm, zamontowano
bankomaty, wprowadzono szeroki wa-
chlarz produktów bankowych. G∏ówna
zasadà obs∏ugi jest indywidualne po-
dejÊcie do ka˝dego klienta i dba∏oÊç
o to by Bank by∏ przyjazny i godny za-
ufania.  

Na dzieƒ dzisiejszy Bank jest solid-
nym i wiarygodnym partnerem finan-
sowym miejscowej ludnoÊci oraz oko-
licznych samorzàdów. Obs∏uguje Staro-
stwo Powiatowe i cztery Urz´dy Gmin.
Posiada ugruntowanà pozycje na ryn-
ku o czym Êwiadczy coroczny wzrost
sumy bilansowej wyniku finansowego,
który jest przeznaczany na wzrost fun-
duszy w∏asnych.  

W chwili obecnej Bank Spó∏dzielczy
w Dàbrowie Tarnowskiej zrzeszony
jest w Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci.
Zrzesza 4 536 cz∏onków. 

Bankiem kieruje Zarzàd w czterooso-
bowym sk∏adzie. Prezesem Zarzàdu od
1996 roku jest Pani Salomea  Kozio∏.
Rada sk∏ada si´ z 11 cz∏onków. Prze-
wodniczàcym Rady Nadzorczej jest
Pan Stanis∏aw Tracz. 

Siedziba BS w Dàbrowie Tarnowskiej
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Centrala Banku:

33-200 Dàbrowa Tarnowska, 
ul. Jagielloƒska 1a

tel./fax (14) 642 21 78, 
tel. (14) 642 23 65

e-mail: 
centrala-bs.dabrowatarnowska@bankbps.pl 

centrala@bsdabrowatarnowska.pl

Oddzia∏y Banku: 
Olesno, Gr´boszów

Filia Banku: 
Radgoszcz

Prezes Zarzàdu - Salomea Kozio∏

Sala operacyjna Centrali BS
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Bank Spó∏dzielczy w Brzesku jest bezpoÊrednim
kontynuatorem chlubnych tradycji Towarzystwa
Zaliczkowego w Brzesku Spó∏dzielni z Nieograni-
czonà Por´kà, zarejestrowanego w Sàdzie Rejono-
wym w Krakowie 24 lutego 1874 r. pod liczbà po-
rzàdkowà 349. Jest jednà z najstarszych instytucji
w Ma∏opolsce.

Brzeskie Towarzystwo Zaliczkowe obj´∏o swojà
dzia∏alnoÊcià ca∏y powiat. Dokumenty przechowy-
wane w Banku dowodzà, ˝e jego powa˝ny rozwój
przypada na lata 1885-1899, kiedy to brzeskie To-
warzystwo Zaliczkowe dobrze si´ rozwija∏o, przy-
noszàc niema∏e dochody akcjonariuszom i groma-
dzàc w stosunkowo nied∏ugim czasie du˝y kapita∏.

Po trzydziestu latach dzia∏alnoÊci 10 grudnia
1904 r. Brzeskie Towarzystwo zaliczkowe wykupi∏o
budynek przy obecnej ulicy KoÊciuszki 3, w którym
dotychczas urz´dowa∏o. Nim w 1909 r. utworzono
Krajowà Centralnà Kas´ Spó∏ek Rolniczych we Lwo-
wie, Towarzystwo zaliczkowe w Brzesku powa˝nie
umocni∏o swój autorytet i pozycj´ finansowà. W∏a-
Êciwie przez ca∏y ten czas Towarzystwo Zaliczkowe
w Brzesku nie zanotowa∏o wi´kszych strat.

Po utworzeniu funduszu kredytowego i zbior-
czego rachunku (1902 r.) w Banku Krajowym, na
którym gromadzono oszcz´dnoÊci kas po˝yczek
i oszcz´dnoÊci, proces powstawania Kas Stefczyka
(tak by∏y nazywane po 1924 r.) zosta∏ znacznie
przyspieszony. W okolicy Brzeska pierwsza Spó∏ka
Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek zosta∏a zawiàzana w Ja-
downikach przed 1899 r., poza tym powsta∏y tak˝e
w Okocimiu (przed 1905 r.), w Jasieniu (1906 r.),
w D´bnie (przed 1907 r.) w Brzezowcu i S∏otwinie
(1911 r.) w Szczepanowie (1915 r.) w Gosprzydowej
(1916 r.) oraz w innych okolicznych wioskach. Ju˝
przed I wojnà Êwiatowà Kasy Stefczyka mia∏y spory
autorytet wÊród spo∏ecznoÊci wiejskiej miejskiej,
dysponujàc du˝ymi zasobami materialnymi w po-
staci nieruchomoÊci i zasobów finansowych. Nie
zahamowa∏a rozwoju spó∏dzielczoÊci nawet galo-
pujàca inflacja lat powojennych i zwiàzany z nià
kryzys finansowy.

Nowy Statut Towarzystwa Zaliczkowego Spó∏-
dzielni Rejestrowanej z Nieograniczonà Por´kà, wy-
dany we Lwowie w 1922 r. zosta∏ 6 lutego 1923 r.
przyj´ty przez brzeskie Towarzystwo Zaliczkowe.
Jednak wprowadzone do niego poprawki czyni∏y
brzeskà Kas´ Stefczyka spó∏dzielnià z ograniczonà

odpowiedzialnoÊcià. Jej cz∏onkowie  od
tego momentu

r´czyli za zaciàgni´te zobowiàzania finansowe nie
ca∏ym majàtkiem, ale tylko udzia∏em i kwotà pi´-
ciokrotnie wi´kszà od udzia∏u. Dzia∏alnoÊci Spó∏-
dzielczoÊci w Brzesku nie przerwa∏a nawet agresja
Niemiec i Zwiàzku Radzieckiego na Polsk´. Wa˝nym
zadaniem Spó∏dzielni brzeskiej by∏o niesienie po-
mocy materialnej osobom znajdujàcym si´ w trud-
nym po∏o˝eniu oraz wykorzystanie mo˝liwoÊci
jawnego dzia∏ania dla potrzeb ruchu oporu.

W pierwszych latach po zakoƒczeniu II wojny
Êwiatowej pomoc kredytowa udzielana przez Kas´
Stefczyka w Brzesku posiada∏a ró˝ne formy – nie
zawsze by∏y to kredyty pieni´˝ne. Indywidualne
gospodarstwa rolne otrzymywa∏y po˝yczki w po-
staci ziarna siewnego, ziemniaków sadzeniaków,
nawozów sztucznych, materia∏ów budowlanych
czy ˝ywego inwentarza. BankowoÊç spó∏dzielczà po
1956 r obowiàzywa∏ nowy statut, który nakazywa∏
ÊciÊlejszà wspó∏prac´ z administracjà terenowà. Mi-
mo to nie zmala∏a rola Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊci
i Po˝yczek w Brzesku. 

Od 1975 r. Banki Spó∏dzielcze – choç podlega∏y
BG˚ – w swojej dzia∏alnoÊci by∏y samodzielne i za
swojà dzia∏alnoÊç ponosi∏y i ponoszà pe∏nà odpo-
wiedzialnoÊç. W tych latach BS w Brzesku by∏ jednà
najwi´kszà tego typu instytucjà w województwie
krakowskim. Nie by∏o ∏atwo utrzymaç presti˝ Ban-
ku na rynku finansowym, tym bardziej, ˝e zacz´∏y
mu zagra˝aç nowe niebezpieczeƒstwa zwiàzane z
antyspó∏dzielczymi pràdami liberalnymi i próbami
zaw∏aszczenia majàtku spó∏dzielczego w burzli-
wym okresie 1980-1981 i póêniej. W 1996 r. Bank
Spó∏dzielczy zrzeszy∏ si´ w Ma∏opolskim Banku Re-
gionalnym, wype∏niajàc rygory ustawy o obowiàz-
ku zrzeszania si´ banków spó∏dzielczych w powsta-
jàcych bankach regionalnych.

25 marca 2002 r. Bank Spó∏dzielczy w Brzesku
podpisa∏ umow´ zrzeszenia przyst´pujàc do Banku
Polskiej Spó∏dzielczoÊci w Warszawie. BS - jako naj-
starszy bank w Brzesku obronnà r´kà przeszed∏
przez trudne lata transformacji ustrojowej, spe∏nia-
jàc wymagania stawiane BS i z roku na rok osiàga
coraz lepsze wyniki. JesteÊmy elastyczni w Êrodo-
wisku lokalnym, b∏yskawicznie reagujàc na jego po-
trzeby i oczekiwania.Wzrasta zaufanie naszych
klientów do nas, co znajduje odbicie we wzroÊcie
parametrów ekonomicznych naszej placówki.
• ZARZÑD BANKU:
- Lech Piku∏a – Prezes Zarzàdu
- Maria Kondzio∏ka – Cz∏onek Zarzàdu 
- Jan Czesak – Cz∏onek Zarzàdu
• RADA NADZORCZA BANKU:
- Adam Zydroƒ – Przewodniczàcy RN
- Ryszard Macha∏ – Z-ca Przewodniczàcego RN
- Maria Marek – Sekretarz RN
- Antoni Przyby∏o, Krzysztof Horodecki, 

Joanna Cebula, Piotr Duda – Cz∏onkowie RN.

Sala operacyjna Centrali BS w Brzesku

Za∏oga Oddzia∏u w D´bnie

Za∏oga Oddzia∏u w Gnojniku
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Centrala Banku:
32-800 Brzesko, ul. KoÊciuszki 3
tel: (14) 686-20-10, 686-20-11, 
14 686-20-12, fax: wew. 26
e-mail: Centrala-BS.Brzesko@bankbps.pl

Oddzia∏ w  D´bnie
32-852 D´bno, Wola D´biƒska 240
tel: (14) 665 87 17, fax: 665 03 10

Oddzia∏ w Gnojniku
32-864 Gnojnik, Gnojnik 362
tel: (14) 684 90 10

Punkt Kasowy w Brzesku
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 33

tel: (14) 686 45 58

Prezes Zarzàdu - Lech Piku∏a

Siedziba BS w Brzesku
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W zwiàzku z trudnà sytuacjà lokalowà, w 1968 r. Zarzàd dokonuje zakupu od
Skarbu Paƒstwa budynku wraz z przyleg∏à dzia∏kà, który zostaje gruntownie prze-
budowany i przystosowany do potrzeb bankowych. Prace budowlane i wyposa˝e-
niowe trwa∏y 15 miesi´cy i zakoƒczone zosta∏y w 1970 r. 

Wraz z wprowadzeniem nowego podzia∏u administracyjnego w 1975 r. Bank
Spó∏dzielczy w Wolbromiu przechodzi pod Oddzia∏ Wojewódzki BG˚ w Katowicach.
Intensywny rozwój Banku, szczególnie w zakresie kredytowania ludnoÊci, wzrostu
rachunków oszcz´dnoÊciowych i oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowych, wzrostu obro-
tów kasowych spowodowa∏o potrzeb´ przeprowadzenia dalszej rozbudowy budyn-
ku bankowego, którà zakoƒczono w roku 1982. W wyniku procesów ∏àczeniowych
w latach 1996 - 1999 z BS w Wolbromiu po∏àczy∏y si´ Banki Spó∏dzielcze w ˚arnow-
cu, Charsznicy, Skale i Pilicy. Na bazie tych Banków powsta∏y Oddzia∏y Banku.
W 1999 r. uruchomiono w Wolbromiu Punkt Kasowy, a od sierpnia 2002 r. w Olku-
szu funkcjonowa∏a Filia, a obecnie Oddzia∏ Banku. 

W latach 2003 - 2005 dokonano rozbudowy i modernizacji budynku Banku ma-
cierzystego w Wolbromiu.

W roku 2007 uruchomiono Fili´ Banku w Olkuszu.

Z dniem 1.10.2009 r. Bank Spó∏dzielczy w Wolbromiu jako Bank przejmujàcy po-
∏àczy∏ si´ z Âlàskim Bankiem Spó∏dzielczym w ¸azach, który by∏ w trudnej sytuacji
finansowej. Mieszkaƒcy Miasta i Gminy ¸azy majà mo˝liwoÊç korzystania z us∏ug
Banku Spó∏dzielczego w Wolbromiu poprzez Oddzia∏ w ¸azach, Fili´ w ¸azach
i Punkty Kasowe w ¸azach i Niegowonicach. Zakupiono nieruchomoÊç w ¸azach do
której po adaptacji i modernizacji zostanie przeniesiona siedziba Oddzia∏u w ¸a-
zach. Ulegnà poprawie warunki obs∏ugi klientów i warunki pracy pracowników.

W roku 2010 uruchomiono dwie nowe placówki bankowe tj. Fili´ Banku w S´-
dziszowie i drugi Punkt Kasowy w Wolbromiu.

Aktualnie Bank Spó∏dzielczy w Wolbromiu posiada 14 placówek i zatrudnia 111
pracowników. Fundusze w∏asne Banku wynoszà 36.046 tys. z∏, a suma bilansowa
ponad 320.618 tys. z∏. B
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• Zarzàd Banku Spó∏dzielczego Wolbromiu:
-  Myszor Witold - Prezes Zarzàdu

-  Mydlarczyk Zofia - Z-ca Prezesa Zarzàdu

-  S∏aboƒ Helena - Cz∏onek Zarzàdu 

-  Pacia Barbara  - Cz∏onek Zarzàdu

• Aktualny wykaz Cz∏onków Rady Nadzorczej 
Banku Spó∏dzielczego w Wolbromiu:

- Raj Henryk - Przewodniczàcy RN

- Strózik Waldemar - Z-ca Przewodniczàcego RN

- Stojek Czes∏aw - Sekretarz RN

- Pronobis Irena - Przewodniczàca Komisji  Rewizyjnej RN

- Janik Janina - Cz∏onek RN

- Gruszczyƒski Antoni - Cz∏onek RN

- Kalamat Marek - Cz∏onek RN

- Piàtek Mieczys∏aw - Cz∏onek RN

- Garus Stanis∏aw – Cz∏onek RN

Oddzia∏ w Skale

Oddzia∏ w Olkuszu

Oddzia∏ w Charsznicy

Oddzia∏ w ˚arnowcu

Oddzia∏ w Pilicy
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Historia Banku Spó∏dzielczego w Wolbromiu si´ga 16 stycznia
1910 roku, w którym to dniu odby∏o si´ pierwsze Ogólne Zebra-
nie Towarzystwa Po˝yczkowo-Oszcz´dnoÊciowego w Wolbromiu.
W zebraniu uczestniczy∏ inspektor ds. drobnego kredytu, radomskiego oddzia-
∏u Banku Paƒstwa, który og∏osi∏, ˝e Kielecki Gubernialny Komitet na zasadzie
normalnej ustawy z dnia 24 maja 1905 r. pozwoli∏ na otwarcie Towarzystwa
Po˝yczkowo-Oszcz´dnoÊciowego w Wolbromiu. Do Zarzàdu Towarzystwa wy-
brano: W∏adys∏awa Twardowskiego, Wiktora Go∏´biewskiego, Wincentego
Paszkowskiego, a jako kandydatów: W∏adys∏awa Wojciechowskiego, Ludwika
Spiechowicza. Do Rady Towarzystwa zostali wybrani: Stanis∏aw Mrozowski,
Ignacy Âwi´toch∏owski, Ludwik Pog∏ódek, Jan Karolewicz, Jan Haberka, i jako
kandydaci: Wac∏aw Kwiecieƒ i ksiàdz Józef Gromny. 

Ustalono, ˝e udzia∏ cz∏onkowski wynosi∏ b´dzie 50 rubli i winien byç wp∏a-
cony w ciàgu 18 miesi´cy. Zarzàd i Rada Towarzystwa pe∏ni funkcje honorowo.
Ju˝ w pierwszym roku dzia∏alnoÊci Towarzystwo liczy∏o 121 cz∏onków. 

Mimo trudnoÊci spowodowanych wybuchem pierwszej wojny Êwiatowej
i pewnego regresu Towarzystwo dzia∏a∏o nieprzerwanie. TrudnoÊci gospodar-
cze i wymiana pieni´˝na zacià˝y∏a bardzo na dzia∏aniu Towarzystwa, dlatego
te˝ w 1923 r. postanowiono o˝ywiç Towarzystwo poprzez przyj´cie nowego
Statutu i nazwy "Kasa Spó∏dzielcza", a od 1925 r. - nazwy "Kasa Stefczyka". 

G∏ównym zadaniem spó∏dzielni by∏o udzielenie kredytów dla swoich cz∏on-
ków, gromadzenie oszcz´dnoÊci ludnoÊci i przyjmowanie lokat ró˝nych insty-
tucji. Towarzystwo popiera∏o finansowo organizacje dzia∏ajàce na terenie Wol-
bromia: Ko∏o Macierzy Szkolnej, Stra˝ Ogniowà i DobroczynnoÊç w Wolbro-
miu. W 1926 roku rozpocz´to dzia∏ania w zakresie organizowania Szkolnych

Kas Oszcz´dnoÊciowych w szko∏ach istniejàcych na terenie dzia∏ania spó∏dziel-
ni. W latach 1936-1939 nast´puje dalszy dynamiczny rozwój Kasy Stefczyka
w Wolbromiu. Przybywa nowych cz∏onków, roÊnie zainteresowanie dzia∏alno-
Êcià Kasy, czego dowodem jest fakt, ˝e w Ogólnych Zebraniach Cz∏onków bra-
∏o udzia∏ ponad 300 osób. PomyÊlny rozwój spó∏dzielni w okresie pokryzyso-
wym przerwa∏a II wojna Êwiatowa. Mimo trudnoÊci spowodowanych wybu-
chem wojny Kasa dzia∏a∏a nieprzerwanie.  W 1943 r. Walne Zebranie Cz∏on-
ków Spó∏dzielni postanowi∏o zmieniç nazw´ spó∏dzielni na Bank Spó∏dzielczy
im. Dr Stefczyka z odpowiedzialnoÊcià nieograniczonà w Wolbromiu. Na
pierwszym Walnym Zebraniu Cz∏onków w wyzwolonej Polsce w dniu 29 lipca
1945 r. cz∏onkowie wyrazili du˝e uznanie i podzi´kowanie dla kierownictwa
Banku i Radzie Nadzorczej za trudnà i bezinteresownà pomoc miejscowej lud-
noÊci w okresie okupacji hitlerowskiej. 

Dzia∏alnoÊç Banku Spó∏dzielczego im. Stefczyka w Wolbromiu prowadzona
by∏a pod tà nazwà do 29 lutego 1948 r., kiedy to podj´to decyzj´ o przej´ciu
po˝ydowskiego Banku Ludowego w Wolbromiu. W wyniku tego przyj´to no-
wy statut i zmieniono nazw´ spó∏dzielni na Bank Spó∏dzielczy w Wolbromiu.
25 czerwca 1950 r. dokonuje si´ zmiany nazwy Banku na Gminnà Kas´ Spó∏-
dzielczà. Okres dzia∏alnoÊci Gminnej Kasy Spó∏dzielczej by∏ jednym z trudniej-
szych okresów w historii spó∏dzielni. Os∏ab∏a dzia∏alnoÊç samorzàdowa i spo-
∏eczno-wychowawcza. Korzystne zmiany nastàpi∏y po 1956 r. kiedy to uchwa-
lono nowy statut zmieniajàc firmowà nazw´ na "Kasa Spó∏dzielcza". Powo∏ano
nowy Zarzàd i Rad´ Spó∏dzielni. Z dniem 1 wrzeÊnia 1961 r. kierownictwo Ka-
sy Spó∏dzielczej w Wolbromiu powierzone zostaje panu Henrykowi Kozie∏owi,
który stanowisko Prezesa Zarzàdu pe∏ni∏ do wrzeÊnia 1998 r. Lata 60-te to
okres, w którym nast´puje dynamiczny rozwój spó∏dzielni. Intensyfikacja pro-
dukcji rolnej stwarza coraz wi´ksze zapotrzebowanie na kredyt, wzrasta te˝
liczba otwieranych ksià˝eczek oszcz´dnoÊciowych. Zorganizowane zostajà
Szkolne Kasy Oszcz´dnoÊci, w Wolbromiu uruchomiony zostaje Sta∏y Punkt
Kasowy przy bazie magazynowej Gminnej Spó∏dzielni. W 1965 r. nast´puje
zmiana nazwy spó∏dzielni na "Bank Spó∏dzielczy w Wolbromiu" i taka nazwa
pozostaje do dzisiaj. 

Siedziba Banku Spó∏dzielczego w Wolbromiu
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Centrala Banku:
32-340 Wolbrom
ul. Krakowska 26 

tel. centr. (32) 647 20 60
tel. (32) 644 10 45

tel./ fax (32) 644 23 10
e-mail: bank@bs-wolbrom.com.pl

Oddzia∏y Banku:
Olkusz, Charsznica, ˚arnowiec, 

Ska∏a, Pilica, ¸azy

Prezes Zarzàdu - Witold Myszor

Sala operacyjna Centrali Banku
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rzystwo Zaliczkowe otrzyma∏o wówczas przedstawicielstwo cen-
tralnego Banku Austro-W´gierskiego i Banku Przemys∏owego we
Lwowie. 

Od 1907 r. tytu∏em zabezpieczenia funduszu rezerwowego ka-
pita∏ gotówkowy, przekraczajàcy kwot´ 1 000 koron, lokowano
na listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
By∏y to pierwsze próby zabezpieczenia p∏ynnoÊci oraz potencja∏u
kredytowego w formie operacji mi´dzybankowych. 

W latach 1907 - 1908 chrzanowskie Towarzystwo Zaliczkowe
zdoby∏o pierwsze miejsce w kraju w zakresie szerokiej dzia∏alno-
Êci bankowej.

Towarzystwo zamieszcza∏o serwis informacyjny ze swej dzia∏al-
noÊci w krakowskim „Czasie” i „Tygodniku Chrzanowskim”. Na
kondycj´ finansowà Towarzystwa Zaliczkowego wp∏yn´∏o korzyst-
nie dla cz∏onków i kontrahentów oprocentowanie wk∏adów cz∏on-
kowskich i lokat wy˝sze ni˝ stopa procentowa Austro-W´gierskie-
go Banku Krajowego we Lwowie. 

W latach 1907-1912 ze Êrodków Towarzystwa dofinansowano
budow´ „Sokolni” w Chrzanowie, Jaworznie i Trzebini oraz domu
Towarzystwa Kasynowego w Chrzanowie. Sponsorowano te˝
liczne placówki opiekuƒczo-wychowawcze, szpitale, szko∏y ludo-
we, Stra˝ Po˝arnà, prace restauracyjne Wawelu, dar Grunwaldzki
itp. Z funduszy Towarzystwa wyp∏acano te˝ stypendia szkolne,
op∏acano studia kilku s∏uchaczom filozofii UJ.

Od 1913 r. w Towarzystwie Zaliczkowym w Chrzanowie by∏y
lokowane wszystkie Êrodki finansowe powiatu chrzanowskiego.
Depresja gospodarcza na tle wojny ba∏kaƒskiej, oraz okres I woj-
ny Êwiatowej nie wp∏yn´∏y szczególnie negatywnie na rozwój
Towarzystwa. 

W latach 1918-1924 polska spó∏dzielczoÊç bankowa na skutek
dewaluacji ówczesnej marki polskiej straci∏a prawie ca∏y swój
dorobek kapita∏owy. Jednak po wprowadzeniu w 1924 r. przez
Ministra Skarbu W∏adys∏awa Grabskiego nowej waluty - z∏otego,
spó∏dzielczoÊç bankowa szybko odrabia∏a swoje straty. 

W roku 1932 Towarzystwo obchodzi∏o 50-lecie swego istnie-
nia. Ze wzgl´du na kryzys gospodarczy jubileusz obchodzony by∏
bardzo skromnie, a zaoszcz´dzone pieniàdze zosta∏y przeznaczo-
ne dla Komitetu Niesienia Pomocy Bezrobotnym. 

Po jubileuszu nastàpi∏ dalszy rozwój Towarzystwa Zaliczkowego
w Chrzanowie, które w 1935 r. posiada∏o ju˝ oko∏o 6 000 cz∏onków.
By∏ to okres najwi´kszego rozkwitu placówki, która w tym czasie
by∏a najwi´kszà spó∏dzielczà instytucjà bankowà w Ma∏opolsce.
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Sala operacyjna Centrali Banku

Sala operacyjna Centrali Banku

Prezes Zarzàdu - Zdzis∏aw Wo∏os

Rada Nadzorcza w okresie jubileuszu 50-lecia Towarzystwa Zaliczkowego. 
Od lewej siedzà: J. P´ckowski – Sekretarz, M. Pop∏awski – Delegat zwiàzku, 

hr. A. Starzeƒski – Prezes, dr P. Marczak – Wiceprezes; stojà:  P. Bromboszcz,
S. Liszka, A. Jeleƒ, dr K. Woynarowski, J. Ciuba (senior).

Zarzàd BS w okresie jubileuszu 50-lecia Towarzystwa Zaliczkowego.
Od lewej siedzà: Dyr. Augustyn Dziuba, Dyr. Franciszek Mika, Genowefa Âlósarczykowa,
Dyr. Jan Grzelewski; stojà: Edward Florczyk, Ludwik Kosowski, W∏adys∏aw Piekarczyk,

Aleksander Pawela
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Lata osiemdziesiàte XIX wieku by∏y okresem
o˝ywienia gospodarczego i tworzenia przemys∏u
w nowo powsta∏ym powiecie chrzanowskim. Inspi-
ratorami tego rozwoju byli pozytywistycznie na-
stawieni ziemianie i przedstawiciele post´powej
miejscowej inteligencji. Ludzie ci w rozwoju swej
„ma∏ej ojczyzny” upatrywali szans´ post´pu cywi-
lizacyjnego i gospodarczego, ale te˝ dostrzegali
mo˝liwoÊç zachowania to˝samoÊci narodowej. 

Z ich to inicjatywy w 1881 r. utworzono Chrzanow-
skie Towarzystwo Zaliczkowe, którego spadkobiercà
i kontynuatorem jest obecny Bank Spó∏dzielczy
w Chrzanowie.

Chrzanów liczy∏ ówczeÊnie oko∏o siedmiu tysi´cy
mieszkaƒców, z czego wi´kszoÊç stanowi∏a ludnoÊç ˝y-
dowska. Brak by∏o jakiejkolwiek instytucji bankowej,
wi´c ludnoÊç miasta i powiatu skazana by∏a na zacià-
ganie kredytów lichwiarskich.

W dniu 30 czerwca 1881 r. mia∏o miejsce pierwsze
Walne Zgromadzenie cz∏onków, na którym ustalono
statut, wybrano dyrekcj´ i Rad´ Nadzorczà Towarzy-
stwa Zaliczkowego.

W dniu 1 marca 1882 r. w lokalu Wydzia∏u Powiato-
wego rozpocz´to czynnoÊci bankowe. By∏o to mo˝liwe
dzi´ki g∏ównemu organizatorowi przedsi´wzi´cia hra-
biemu Arturowi Potockiemu – marsza∏kowi powiatu,
który sfinansowa∏ z w∏asnych Êrodków wyposa˝enie
lokalu bankowego. 

Towarzystwo rozwija∏o si´ w imponujàcym tempie -
w 1882 r. liczy∏o ju˝ 290 cz∏onków, w 1886 - 901 cz∏on-
ków, w 1890 - 2 236 osób! Dzi´ki wypracowanemu fun-
duszowi rezerwowemu czyniono starania o wybudo-
wanie w∏asnej siedziby Towarzystwa w Chrzanowie.
Gmach bankowy wzniesiono w latach 1895-1896
i przeniesiono tam agendy Towarzystwa.

Lata 1904 - 1914 stanowi∏y najpomyÊlniejszy okres
rozwoju banku przed pierwszà wojnà Êwiatowà. Towa-
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Centrala Banku:
32-500 Chrzanów
Al. Henryka 22
tel./ fax 32 623 24 25
tel. 32 624 09 99 
www.bschrzanow.pl

Siedziba Centrali Banku

Artur hrabia Potocki - za∏o˝yciel Towarzystw
Zaliczkowych w Krzeszowicach (1876) i Chrzanowie

(1881). Marsza∏ek powiatu chrzanowskiego. Pierwszy
Prezes Rady Nadzorczej w latach 1881 - 1890.

Andrzej hrabia Potocki - Prezes Rady Nadzorczej 
w latach 1891 - 1904. Marsza∏ek powiatu

chrzanowskiego. Namiestnik Galicji.

Antoni hrabia Wodzicki - Prezes Rady Nadzorczej
w latach 1904 - 1918. Marsza∏ek powiatu

chrzanowskiego.

Adam hrabia Starzeƒski 
- Prezes od 1918 roku.

Dr Jan Walkowski - wspó∏za∏o˝yciel Towarzystw Zaliczkowych 
w Krzeszowicach i Chrzanowie. Dyrektor TZ w Chrzanowie 

w latach 1885 - 1898
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e• W sk∏ad  czteroosobowego Zarzàdu

w 2011 roku wchodzà:

- Zdzis∏aw Wo∏os 
– Prezes Zarzàdu – kierujàcy Bankiem od 1972 roku

- Halina G∏ogowska 
– Wiceprezes Zarzàdu ds. handlowych

- Agnieszka Mstowska-Stanula 
– Wiceprezes Zarzàdu ds. finansowo-ksi´gowych

- Mieczys∏aw Michalski 
– Wiceprezes Zarzàdu ds. IT i bezpieczeƒstwa

• Rada Nadzorcza Banku kadencji 2010-2014 

liczy 11 osób, w jej sk∏ad wchodzà:

- Irena Bachowska - Przewodniczàcy RN

- Maria Warzecha - Z-ca Przewodniczàcego RN

- Kazimiera Pierzynka - Sekretarz RN

- Karol Berny - Cz∏onek RN, 
Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej

- Franciszka Matuszewska - Cz∏onek RN, Przewodniczàcy 
Komisji Oszcz´dnoÊciowo--Kredytowo-Samorzàdowej

- Anna Bro˝ek-Stanis∏awska - Cz∏onek RN

- Tadeusz G∏owacz - Cz∏onek RN

- Teresa Jagoda - Cz∏onek RN

- Ma∏gorzata Jamiƒska - Cz∏onek RN

- Mieczys∏aw Kawala - Cz∏onek RN

- Stanis∏awa Szczurek - Cz∏onek RN

Oddzia∏ w Trzebini

Sala operacyjna Oddzia∏u w Alwerni

Punkt Kasowy w Sierszy

paƒstwowych, spó∏dzielczych i nowo tworzonych spó∏ek. Przyj´to
do sprzeda˝y, za poÊrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego,
obligacje emitowane przez Skarb Paƒstwa. Nadwy˝ki wolnych
Êrodków finansowych lokowano w papierach wartoÊciowych rów-
nie˝ emitowanych przez Skarb Paƒstwa. Bank Spó∏dzielczy
w Chrzanowie by∏ jednym z pierwszych banków spó∏dzielczych,
które rozpocz´∏y t´ form´ lokowania Êrodków.

W 1991 roku Bankowi uda∏o si´ odzyskaç dla w∏asnych potrzeb
lokal w budynku, którego by∏ w∏aÊcicielem, zajmowany przez Od-
dzia∏ Narodowego Banku Polskiego. Przeprowadzono generalny re-
mont ca∏ego budynku. Dokonano równie˝ zakupu z w∏asnych Êrod-
ków trzech nowych obiektów z przeznaczeniem na us∏ugi banko-
we. Teren dzia∏alnoÊci Banku nie uleg∏ zwi´kszeniu, ale wzros∏a
iloÊç placówek Êwiadczàcych us∏ugi bankowe. W tym samym roku
dokonano pe∏nej komputeryzacji Banku. Od tego czasu wszystkie
placówki po∏àczone sà siecià co umo˝liwia sprawnà i pe∏nà obs∏u-
g´ klientów we wszystkich placówkach Banku.

W 1996 roku Bank zrzeszy∏ si´ z Ma∏opolskim Bankiem Regional-
nym S.A. w Krakowie, obejmujàc w chwili jego tworzenia drugà co
do wielkoÊci iloÊç akcji. Prezes Zarzàdu Zdzis∏aw Wo∏os zosta∏ po-
wo∏any w sk∏ad Zarzàdu tego Banku w randze Wiceprezesa.

Od 2002 roku Bank Spó∏dzielczy w Chrzanowie zrzeszony jest
z Bankiem Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A. w Warszawie, który po-
wsta∏ przez przy∏àczenie do Gospodarczego Banku Po∏udniowo-Za-
chodniego S.A. pi´ciu banków w tym Ma∏opolskiego Banku Regio-
nalnego S.A. w Krakowie.

W 2004 roku rozszerzono teren dzia∏alnoÊci Banku na obszar
województwa ma∏opolskiego oraz powiatów sàsiadujàcych. 

Z dniem 1 stycznia 2006 roku na wniosek Banku Spó∏dzielczego
w Alwerni nastàpi∏o po∏àczenie z Bankiem Spó∏dzielczym w Chrza-
nowie. 

W 2009 roku Bank uruchomi∏ nowy Punkt Kasowy w Trzebini-
Sierszy.

W 2010 roku przeniesiono Oddzia∏ Banku w Alwerni w miejsce
dotychczas funkcjonujàcego Punktu Kasowego.

Aktualnie Bank posiada dwanaÊcie placówek. SzeÊç na terenie
Chrzanowa, dwie w Alwerni, dwie w Trzebini oraz po jednej w Li-
bià˝u i Babicach. Bank zatrudnia 104 osoby.
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W 1938 roku Towarzystwo przyj´∏o nazw´ Bank Spó∏dzielczy w Chrzanowie.
Okupacja niemiecka i przy∏àczenie Chrzanowa do terytorium Rzeszy

Niemieckiej spowodowa∏y stopniowà likwidacj´ Banku. Funkcjonowa∏ on
jeszcze do 31 marca 1941 r. 

Od 1 kwietnia 1941 r. w budynku Towarzystwa mieÊci∏a si´ niemiecka
placówka bankowa Kreissparkasse Krenau O/S. 

Reaktywowanie dzia∏alnoÊci Banku Spó∏dzielczego w Chrzanowie mia-
∏o miejsce 29 sierpnia 1946 r., kiedy to pierwsze powojenne Walne Zgro-
madzenie, w którym uczestniczy∏o 36 dawnych cz∏onków ustali∏o wyso-
koÊç wpisu i udzia∏u. Bank Spó∏dzielczy w Chrzanowie by∏ jedynym ban-
kiem w Polsce, który wyp∏aca∏ po wojnie wk∏ady przedwojenne i to w po-
dwójnej wysokoÊci.

PomyÊlnie rozwijajàcy si´ Bank Spó∏dzielczy w Chrzanowie straci∏ sa-
modzielnoÊç jako spó∏dzielnia oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowa na podsta-
wie dekretu z 1948 r. o przekszta∏ceniu SOP w Gminne Kasy Spó∏dzielcze.
GKS nie mog∏a przyjmowaç wk∏adów oszcz´dnoÊciowych na w∏asny ra-
chunek, udzielanie po˝yczek opiniowa∏ Zwiàzek Samopomocy Ch∏opskiej.
Okres podporzàdkowania GKS finansowym organom paƒstwa trwa∏ do
1957 r. Powo∏ano wówczas Zwiàzek Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝ycz-
kowych i przywrócono zasady dzia∏alnoÊci banków wed∏ug zasad spó∏-
dzielczych. 

W 1958 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w Chrzanowie re-
aktywowa∏o w∏asnà, niezale˝nà spó∏dzielni´ i uchwali∏o jej statut. Utwo-
rzono szeÊç punktów kasowych przy GS w Babicach, Che∏mku, Libià˝u,
Trzebini, Chrzanowie. Podstawowà statutowà dzia∏alnoÊcià by∏o kredyto-
wanie rolnictwa, rzemios∏a, prywatnego handlu i us∏ug oraz gromadze-
nie oszcz´dnoÊci na w∏asny rachunek. Bank prowadzi∏ te˝ sprzeda˝ ratal-
nà maszyn i narz´dzi rolniczych, telewizorów, mebli itp. B
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W zwiàzku z przeprowadzonà w 1973 roku reformà admini-
stracji terenowej i powo∏aniem gmin w miejsce Gromadzkich Rad
Narodowych Bank dostosowa∏ sieç swoich placówek do nowego
podzia∏u administracyjnego tworzàc z funduszy w∏asnych Banku
przy ka˝dej nowo powsta∏ej gminie Oddzia∏ Banku Spó∏dzielcze-
go. I tak od stycznia 1973 roku rozpocz´∏y swojà dzia∏alnoÊç Od-
dzia∏y Banku w Babicach, Che∏mku, Libià˝u i Trzebini. Zgodnie
z obowiàzujàcymi ówczeÊnie przepisami tylko placówki NBP
i banki spó∏dzielcze by∏y uprawnione do prowadzenia obs∏ugi fi-
nansowej bud˝etów, z tym, ˝e banki spó∏dzielcze obs∏ugiwa∏y
gminy.

Po powo∏aniu w 1975 Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej Bank
Spó∏dzielczy w Chrzanowie poszerzy∏ zakres swojej dzia∏alnoÊci.
Odtàd zadaniem Banku by∏o pe∏ne kredytowanie rolnictwa indy-
widualnego, obrót nieruchomoÊciami rolnymi, obs∏uga finansowa
jednostek gospodarki uspo∏ecznionej dzia∏ajàcych w sferze go-
spodarki ˝ywnoÊciowej, pe∏na obs∏uga bud˝etów terenowych
urz´dów gminnych. Ujemnym zjawiskiem tego okresu by∏ fakt li-
mitowania kredytów, co utrudnia∏o funkcjonowanie Banku na
rynku us∏ug bankowych. 

W 1982 r. Bank obchodzi∏ uroczyÊcie stulecie swej dzia∏alnoÊci,
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli zwo∏ane na t´ okazj´ odby∏o
si´ w dniu 17 czerwca 1982 w budynku Urz´du Miasta i Gminy
z udzia∏em wielu znamienitych goÊci. 

Wchodzenie po roku 1989 naszego Kraju w warunki gospodar-
ki rynkowej i dokonane w tym okresie zmiany w prawie banko-
wym i spó∏dzielczym postawi∏y banki spó∏dzielcze w zupe∏nie no-
wej sytuacji, w której musia∏y znaleêç swoje miejsce. BG˚ pozba-
wiony zosta∏ funkcji centralnego zwiàzku spó∏dzielczego oraz
centrali organizacyjnej i rewizyjnej wobec banków spó∏dziel-
czych. Od tego czasu banki spó∏dzielcze zacz´∏y dzia∏aç na zasa-
dach pe∏nej samodzielnoÊci prawnej i ekonomicznej. Zmieni∏ si´
radykalnie równie˝ rynek, na którym banki te dzia∏a∏y.

Kredytowanie rolnictwa, na skutek bardzo wysokich zmien-
nych stóp procentowych, przesta∏o praktycznie funkcjonowaç.
Bank, dzi´ki dobrze przygotowanej kadrze pracowniczej, szybko
dostosowa∏ swojà dzia∏alnoÊç do zmienionych warunków. Rozwi-
ni´to bardzo znacznie dzia∏alnoÊç depozytowà. Wyczerpanie si´
mo˝liwoÊci kredytowania w rolnictwie zastàpiono kredytami
konsumpcyjnymi, które charakteryzujà si´ du˝ym rozdrobnie-
niem ryzyka, jak równie˝ podj´to kredytowanie przedsi´biorstw

Oddzia∏ w Libià˝u

Oddzia∏ w Babicach

Sala operacyjna Oddzia∏u w Babicach

Oddzia∏ w Chrzanowie przy ul. 29 Listopada
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Oddzia∏ w Wawrzeƒczycach
Historia bankowoÊci spó∏dzielczej na terenie Gminy Igo∏omia - Wawrzeƒczyce

zapoczàtkowana zosta∏a 9.05.1925 r., kiedy to zarejestrowany zosta∏ statut "Kasy
Stefczyka" spó∏dzielni z nieogr. odpow. W dwa lata póêniej - 3.04.1927 r. taka sama
Kasa powstaje w Wawrzeƒczycach.  

W okresie okupacji hitlerowskiej "Kasa Stefczyka" nie przerwa∏a dzia∏alnoÊci,
dzia∏a∏a równie˝ bezpoÊrednio po wojnie. 

W latach 60-tych dzia∏a Kasa Spó∏dzielcza w Igo∏omii. W sk∏ad zarzàdu wchodzi:
Maciejewski Micha∏ - prezes, Nowak Alfreda i Wójcik Zygmunt - cz∏onkowie. 29
kwietnia 1968 roku, spó∏dzielnia zmienia nazw´ na "Bank Spó∏dzielczy w Igo∏omii". 

20 maja 1973 r. nast´puje zmiana nazwy spó∏dzielni  na Bank Spó∏dzielczy
w Igo∏omii - Wawrzeƒczycach, z/s w Wawrzeƒczycach. 8 paêdziernika 1975 r.,nast´-
puje rejestracja spó∏dzielni pod nazwà Bank Spó∏dzielczy w Wawrzeƒczycach.

Od 1992 roku Bank Spó∏dzielczy posiada w∏asny budynek. Dzia∏a na terenie gmi-
ny, obs∏uguje rolników, bud˝et gminy, finansuje i kredytuje sektor prywatny. 

SpoÊród zas∏u˝onych dla Banku Spó∏dzielczego w Wawrzeƒczycach wymieniç nale-
˝y nie ˝yjàcych ju˝ Prezesów Zarzàdu: Józefa Klimka i Stanis∏awa Jamroga oraz cz∏on-
ka Rady Nadzorczej Adama Sagana. Przez 25 lat cz∏onkiem zarzàdu by∏ spo∏ecznie p.
Stanis∏aw Pude∏ek. Ponadto do grona d∏ugoletnich pracowników i zas∏u˝onych dla
Banku nale˝y zaliczyç nast´pujàce osoby: W∏adys∏aw Kusiƒski, Jolanta Waszkiewicz,
Edward Cwik∏a, Miros∏aw Kwiatek, Janusz Stelmach, Krystyna Szterleja, Barbara Ca-
ba, Maria Zawartka, Halina J´dracha, Anna Karcz, Aleksandra Duda, Barbara Truty.

Oddzia∏ w Niegardowie
Historia Banku Spó∏dzielczego w Niegardowie ma swój poczàtek w 1924 r., kiedy

na Zebraniu Za∏o˝ycielskim 40 cz∏onków powo∏a∏o do ˝ycia Kas´ Stefczyka w Nie-
gardowie. Pierwszy Zarzàd tworzyli: Jan Tacza∏a, W∏adys∏aw Szopa, Walenty Ma∏ek,
Stanis∏aw ¸akomy a Rad´ Nadzorczà: Mateusz Szopa, B∏a˝ej Szopa, Wojciech Misz-
czyk, Jan Bambu∏a i Antoni Lis. W roku 1933 Prezesem Zarzàdu zosta∏ wybrany Jan
Urbaƒski, który funkcj´ t´ pe∏ni∏ przez ca∏y okres dzia∏alnoÊci Kasy Stefczyka w Nie-
gardowie. 

W 1941 roku oddano do u˝ytku, po 5 latach budowy, nowà siedzib´ Kasy.
Kasa prowadzi∏a dzia∏alnoÊç a˝ do 1949, kiedy to  Kasa Stefczyka w Niegardowie

po∏àczy∏a si´ z Kasà Stefczyka w Koniuszy jako przejmujàcà. Nast´pnie Kasy Stef-
czyka w Koniuszy, Szarbi i Biórkowie Wielkim zosta∏y w 1949 r. w∏àczone do Banku
Ludowego w Proszowicach.

W roku 1961 zosta∏a wy∏oniona z Banku Spó∏dzielczego w Proszowicach Kasa
Spoó∏dzielcza w Niegardowie, która swojà dzia∏alnoÊç prowadzi∏a na terenie gminy
Niegardów i ¸´tkowice. Kasa dzia∏a∏a najpierw pod nazwà Kasa Spó∏dzielcza, póê-
niej Bank Spó∏dzielczy w Niegardowie, a nast´pnie po reorganizacji gmin jako Bank
Spó∏dzielczy w Koniuszy z/s w Niegardowie.

Pierwszym Prezesem Zarzàdu zosta∏ wybrany Jan Urbaƒski z Piotrkowic Wiel-
kich, który funkcj´ t´ pe∏ni∏ do 1985 roku. Pierwszym kierownikiem Kasy Spó∏dziel-
czej by∏ Jan Machnik z ¸´tkowic, a nast´pnie Krzysztof Ca∏a z Piotrkowic Wielkich.
Od roku 1966 do 1991 Bankiem kierowa∏a Pani W∏adys∏awa Chmielarska.   W 1991
r. Dyrektorem Banku i Prezesem Zarzàdu zosta∏a wybrana Danuta Chmielarska.
W dniu 30.11.2000 r. Bank Spó∏dzielczy w Koniuszy z/s Niegardowie po∏àczy∏ si´
z BS w Proszowicach i sta∏ si´ Oddzia∏em tego Banku.
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28-530 Skalbmierz, 
ul. Reja 3

tel. (41) 352 90 20

32-222 Rac∏awice
te∏. (41) 384 40 10

Niegardów, 
32-104 Koniusza

tel. (12) 386 92 07

32-125 Wawrzeƒczyce 468
tel./ fax (12) 287 40 22

BANK SPÓ¸DZIELCZY W PROSZOWICACH DZISIAJ
Obecnie Bank Spó∏dzielczy w Proszowicach posiada 18 placówek

w tym 4 Oddzia∏y, zatrudnia 81 pracowników.

• Bie˝àcà dzia∏alnoÊcià Banku kieruje Zarzàd w sk∏adzie:
- Józef Banach  - Prezes Zarzàdu

- Antoni Stawiarski  - Z-ca Prezesa Zarzàdu

- Jadwiga Szyd∏owska  - Cz∏onek Zarzàdu

- Anna Tomasik  - Cz∏onek Zarzàdu.

• Przewodniczàcym Rady Nadzorczej jest:
-  Andrzej Olender.

Aktualnie fundusze w∏asne Banku wynoszà ponad 15 mln z∏., 
a suma bilansowa prawie 200 mln z∏.

Podstawowa dziedzina dzia∏alnoÊci Banku to prowadzenie rachunków 
bankowych, przeprowadzanie rozliczeƒ pieni´˝nych, udzielanie kredytów, 

obs∏uga bud˝etów terenowych.

Ponadto Bank prowadzi obs∏ug´ obrotu dewizowego, wydaje karty p∏atnicze,
prowadzi rozliczenia przez internet.

Wykwalifikowana kadra, tradycje, wysoka jakoÊç Êwiadczonych us∏ug 
to g∏ówne atuty Banku.

Oddzia∏y BS:

www.bsproszowice.com.pl

Sala operacyjna Centrali Banku

Oddzia∏ w Niegardowie

Oddzia∏ w Skalbmierzu

Oddzia∏ w Wawrzeƒczycach

Oddzia∏ w Rac∏awicach
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Bank Spó∏dzielczy w Proszowicach
Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowa w Proszowicach powsta∏a w 1928

roku, w najtrudniejszych latach po I wojnie Êwiatowej - w okresie budowy paƒ-
stwa, wielkiego kryzysu, inflcji pieniàdza. Statut Spó∏dzielni zarejestrowno
w styczniu 1928 roku w Sàdzie Okr´gowym w Kielcach. Niestety, z tego okresu
nie zachow∏y si´ ˝adne dokumenty.

W czasie dzia∏aƒ wojennych, w dniu 16 stycznia 1945 roku wszystkie akta
Banku wraz z ksi´gami sp∏on´∏y w lokalu Banku. Wiadomo tylko, ˝e w roku 1940
nastàpi∏o przy∏àczenie do Banku w Proszowicach 6 Kas Stefczyka tj. w Kowali,
Klimontowie, Koniuszy, Szarbi, Pa∏ecznicy i Gruszowie. Potwierdza to list porewi-
zyjny Zwiàzku Spó∏dzielni Rzeczpospolitej Polskiej Okr´g Krakowski z 26 listopa-
da 1946 roku.  

Na mocy  dekretu o reformie bankowej z 1948 roku, Bank Spó∏dzielczy Ziemi
Proszowickiej w dniu 25 czerwca 1950 roku przekszta∏cony zosta∏ w Gminnà Kas´
Spó∏dzielczà. do której przy∏àczono cztery Kasy Stefczyka z Nowego Brzeska, Ko-
niuszy, Kowali i Niegardowa. W 1956 roku GKS przekszta∏cona zostaje w Kas´
Spó∏dzielczà, zaÊ w rok póêniej ustawa sejmowa przywraca Kasom prawo groma-
dzenia oszcz´dnoÊci oraz umo˝liwia powstanie centrali organizacyjno-rewizyjnej.

Nast´pne lata przynoszà dalszy rozwój dzia∏alnoÊci gospodarczej Banku, g∏ów-
nie poprzez kredytownie Êrednioterminowe oraz udzielanie kredytów ze Êrodków
w∏asnych BS. W roku 1961 nastàpi∏a reorganizacja w zakresie rejonu dzia∏ania
proszowickiej spó∏dzielni, w wyniku której utworzone zosta∏y nowe kasy spó∏-
dzielcze w Pa∏ecznicy i Niegardowie. Do najbardziej aktywnych dzia∏aczy samo-
rzàdu z lat 60-tych nale˝eli: Emilia Orpel, Witold Natkaniec, Henryk Dudzik, Piotr
Kwiecieƒ, Stanis∏aw Czekaj i Teofil Nowak.  

W wyniku dokonanej reformy bankowej w latach 1974-1976 Bank Spó∏dzielczy
w Proszowicach przejà∏ pe∏ne kompetencje kredytowe, obs∏ugujàc ludnoÊç
zmieszka∏à na terenie gminy Proszowice. W roku 1974 na stanowisko dyrektora
Banku powo∏any zosta∏ mgr in˝. Józef Banach, zaÊ na jego zast´pc´ Antoni Sta-
wiarski, którzy w Zarzàdzie Banku pracujà do dnia dzisiejszego. G∏ównym ksi´-
gowym Banku do roku 1998 by∏ Edward B∏aszkiewicz, natomiast obecnie funkcj´
t´ pe∏ni Zofia Koziƒska.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku Bank poszerzy∏ obszar dzia∏ania o przy∏àczone
Banki Spó∏dzielcze w Rac∏awicach i Skalbmierzu. Nast´pnie BS przy∏àczy∏ Banki
w Niegardowie i Wawrzeƒczycach.

Oddzia∏ w Skalbmierzu
Najstarsze dokumenty, pochodzàce z 1911 roku wskazujà, ˝e Kasa Po˝yczko-

wo-Oszcz´dnoÊciowa w Skalbmierzu  mog∏a powstaç w 1909 roku. Prawdopo-
dobnie okres I wojny Êwiatowej przerwa∏ lub ograniczy∏ dzia∏alnoÊç Kasy.

W 1927 roku Burmistrz Skalbmierza Antoni Baum by∏ inicjatorem utworzenia
i pierwszym Prezesem Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowej, która do 1939 r. dzia-
∏a∏a pod nazwà Kasy Stefczyka. Po nim, do roku 1939 obowiàzki Prezesa pe∏ni∏
mgr farmacji Pawe∏ Sawicki.  

Po II wojnie Êwiatowej reaktywowanie dzia∏alnoÊci Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Po-
˝yczkowej w Skalbmierzu nastàpi∏o w 1946 roku, do której w 1949 roku przy∏à-
czone zosta∏y Kasy z Topoli i Tempoczowa. W tym okresie kierownikiem Kasy by∏
Jan Chwalik.

W 1975 roku Bank zrzeszy∏ si´ w BG˚ O/Kielce. Dziesi´ç lat póêniej w∏adze
Banku zakupi∏y plac wraz z budynkami przy ul. M. Reja 3. Budynek rozebrano,
a na jego miejscu wybudowano nowy, (utrzymany w stylu poprzedniego budyn-
ku),który oddano do u˝ytku w 1987 roku.  

W udokumentowanym okresie dzia∏alnoÊci Banku przewin´∏o si´ ponad 170
dzia∏aczy samorzàdowych i pracowników. Kierownikami lub dyrektorami Kasy,
a nast´pnie Banku Spó∏dzielczego byli: Walenty Szczyg∏owski (do 1914 r.), An-
toni Baum (1927-1964), Ireneusz Jackiewicz (1964-1974), Anna Sitko (1974-
1982), Bogumi∏ Nowak (1982-1987), Józef Komoniewski (od 1987 r.).  Najstarsi
obecni dzia∏acze to Ludwik Stawiarski z Przybenic oraz Stanis∏aw Wieloch
z Sielca Kolonii.

W listopadzie 1998 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Przedstawicieli podj´-
∏o historycznà decyzj´ o po∏àczeniu si´ z silniejszym kapita∏owo Bankiem Spó∏-
dzielczym w Proszowicach i od 1.01.1999 roku sta∏ si´ Oddzia∏em tego Banku.

Oddzia∏ w Rac∏awicach
Bank w Rac∏awicach zosta∏ za∏o˝ony w 1911 roku  pod nazwà Rac∏awickie To-

warzystwo Po˝yczkowo-Oszcz´dnoÊciowe. Prezesem Zarzàdu zosta∏ wybrany
Stanis∏aw Manterys - rolnik z Miroszowa. Na Przewodniczàcego Rady powo∏ano
ksi´dza Stanis∏awa Markowskiego.

W 1920 roku Towarzystwo zmieni∏o nazw´ na „Spó∏k´ Oszcz´dnoÊci i Po˝y-
czek, Spó∏dzielnia z nieograniczonà odpowiedzialnoÊcià w Rac∏awicach”, a 7
kwietnia 1925 roku Spó∏ka zosta∏a przekszta∏cona w Kas´ Stefczyka, która prze-
trwa∏a do czasu powojennej rzeczywistoÊci. 

W okresie od 21 lipca 1944  do 7 marca 1948 roku  zawieszono dzia∏alnoÊç Ka-
sy. 1 kwietnia 1950 r. Walne Zgromadzenie przyj´∏o nowy Statut i zmieni∏o nazw´
na „Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà”, przemianowanà z kolei w czerwcu 1956 roku na
„Kas´ Spó∏dzielczà”.

W latach 1956 - 1970 funkcj´ kierownika pe∏ni∏ Stanis∏aw Wawrzoƒ. W latach
1970 – 1995 obowiàzki kierownika a potem Dyrektora Banku pe∏ni∏ Piotr Grela,
Po nim, od 1.02.1996 roku obowiàzki Dyrektora przej´∏a Pani mgr Jadwiga Jaros.

Z dniem 1.01.1999 roku Bank w Rac∏awicach po∏àczy∏ si´ z Bankiem Spó∏dziel-
czym w Proszowicach i sta∏ si´ jego Oddzia∏em.
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Centrala Banku:
32-100 Proszowice, ul. Krakowska 53
tel./ fax (12) 386 20 72, tel. 386 18 66

e-mail: bank@bsproszowice.com.pl

Siedziba Banku Spó∏dzielczego w Proszowicach

Zarzàd BS w Proszowicach

206

•skladka 201-208  4/26/11  3:17 PM  Page 206



Poczàtki dzia∏alnoÊci po˝yczkowo - oszcz´dnoÊciowej
na terenie powiatu w∏oszczowskiego - której obecny Bank
Spó∏dzielczy we W∏oszczowie jest bezpoÊrednim kontynu-
atorem – si´gajà roku 1913. Wtedy w∏aÊnie w pobliskim Kra-
socinie powo∏ana zosta∏a do ˝ycia pierwsza tego typu instytu-
cja - Towarzystwo Kredytowe. Jego za∏o˝ycielami byli rolnicy
gminy Krasocin.

Towarzystwo Kredytowe w Krasocinie udziela∏o po˝yczek
krótkoterminowych na kupno narz´dzi, krów, koni oraz - jak
podaje statut - na rolne obroty gospodarcze. Po˝yczki móg∏
otrzymaç tylko cz∏onek, na mocy zaufania osobistego, por´cze-
nia lub zastawu.

Towarzystwo zrzesza∏o poczàtkowo 260 cz∏onków. Przyj´to
wzorcowy statut kasy spó∏dzielczej opracowany przez Zwiàzek
Rewizyjny Polskich Spó∏dzielni Rolniczych, uchwalono te˝ górnà
granic´ zobowiàzaƒ spó∏dzielni do 3 mln marek oraz górnà gra-
nic´ kredytu do 100 tys. marek polskich.

Oprocentowanie kredytów ustalono na 18% a oprocentowa-
nie wk∏adów cz∏onkowskich na 12% w stosunku rocznym. Reje-
stracja Kasy Stefczyka w Krasocinie z odpowiedzialnoÊcià nie-
ograniczonà nastàpi∏a ostatecznie 1 kwietnia 1925 r. przez Sàd
Rejestrowy w Kielcach. Kasa mieÊci∏a si´ w lokalu prywatnym
Franciszka Koz∏a.

Od 1932 r. wynajmowano lokal od Stanis∏awa Paw∏owskie-
go - ówczesnego cz∏onka Rady Nadzorczej. Kasa dysponowa∏a
skromnymi ruchomoÊciami w postaci kasy ogniotrwa∏ej, sto∏u
sosnowego, 4 krzese∏ i liczyde∏. Od 1928 r. nastàpi∏o du˝e o˝y-
wienie w dzia∏alnoÊci Kasy Stelczyka w Krasocinie przejawiajà-
ce si´ udzielaniem rocznie oko∏o 100 po˝yczek. Dzia∏alnoÊç Kasy
by∏a rentowna. W okresie okupacji dzia∏alnoÊç kasy stopniowo
mala∏a, a w 1942 r. w zasadzie zosta∏a zawieszona. Jej wzno-
wienie nastàpi∏o dopiero w 1947 r., jednak nie by∏o ono znaczne.

Niemal rówieÊniczkà Kasy w Krasocinie by∏a - powsta∏a w na-
st´pstwie przekszta∏cenia istniejàcego od 1914 r. Towarzystwa
Kredytowego - Kasa Spó∏dzielcza w Kurzelowie, której statut zo-
sta∏ wpisany do rejestru spó∏dzielni w dniu 10 stycznia 1925 r. 

Towarzystwo Kredytowe w Kurzelowie dzia∏a∏o przez 10 lat
i w roku 1924 posiada∏o 140 cz∏onków. Na Walnym Zgromadze-
niu cz∏onków Towarzystwa 7 grudnia 1924 r. w obecnoÊci 30
osób przekszta∏cono je w Kas´ Spó∏dzielczà w Kurzelowie, której
terenem dzia∏ania by∏y wsie wchodzàce w sk∏ad Gminy Kurze-
lów powiatu w∏oszczowskiego.

Trzecià spó∏dzielnià oszcz´dnoÊciowo - po˝yczkowà dzia∏ajà-
cà w okresie mi´dzywojennym na terenie Powiatu W∏oszczow-
skiego by∏a Kasa Stefczyka w Koniecznie. Powo∏a∏o jà do ˝ycia
zgromadzenie za∏o˝ycielskie przy udziale 25 osób w dniu 26 lu-
tego 1928 r. Za∏o˝yciele okreÊlili teren jej dzia∏ania we wsiach:
Konieczno, Przygradów, Do∏owatka i Rzàbiec z Gminy W∏oszczo-
wa oraz Rogienice, Boczkowice i Ogarka z Gminy Radków.
Uchwalono udzia∏ w wysokoÊci 25 z∏ oraz wpisowe 2 z∏. W roku
1928 spó∏dzielnia liczy∏a 74 cz∏onków. a w 1938 - 133 cz∏onków.
Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu po II wojnie Êwiatowej
wybrano nowà Rad´ Nadzorczà, której przewodniczàcym zosta∏
Józef ¸askawski - rolnik z Konieczna. Czwartà jednostkà spó∏-
dzielczà, powo∏anà do ˝ycia 8 marca 1948 roku by∏ Bank Spó∏-
dzielczy we W∏oszczowie.

Dzia∏alnoÊcià swojà BS
objà∏ miasto W∏oszczowa oraz gminy: Secemin, Ku-
rzelów, Kluczewsko, Dobromierz, Oleszno, Krasocin i Radków. Ja-
ko g∏ówny cel Banku Spó∏dzielczego okreÊlono podnoszenie do-
brobytu swoich cz∏onków i przez dostarczanie im dogodnego kre-
dytu – krzewienie oszcz´dnoÊci. Walne Zgromadzenie wybra∏o
Rad´ Nadzorczà w osobach: Mieczys∏aw Hubczenko - przewodni-
czàcy, W∏adys∏aw Wachowski z-ca przewodniczàcego, Stanis∏aw
Bilski - sekretarz oraz Marian Hus, Stanis∏aw Âliwinski i Wac∏aw
Slezak - cz∏onkowie.

Do Zarzàdu wybrani zostali: Roman Michalewski - prezes, ¸u-
kasz Piniawski i Jan Baranski -cz∏onkowie. Ten ostatni przez 2 la-
ta pe∏ni∏ funkcje kasjera i ksi´gowego. Powo∏anie do ˝ycia Banku
Spó∏dzielczego we W∏oszczowie okaza∏o si´ bardzo potrzebne. Na
dzieƒ 30 wrzeÊnia 1948 r. BS zrzesza∏ 92 cz∏onków i udzieli∏ 38
po˝yczek. W roku 1950, na mocy dekretu o reformie bankowej,
nastàpi∏o po∏àczenie BS we W∏oszczowie, Kas Stefczyka w Kraso-
cinie i Koniecznie oraz Kasy Spó∏dzielczej w Kurzelowie w jednà -
Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà we W∏oszczowie. Odby∏o si´ to na spe-
cjalnym Walnym Zgromadzeniu. które w statucie ustali∏o, ze
GKS obejmowaç b´dzie swojà dzia∏alnoÊcià Miasto i Gmin´
W∏oszczowa oraz Gminy Krasocin i Kurzelow. Wybrano nowy
Zarzàd, w sk∏ad którego weszli: Edmund Plebanek - jako prze-
wodniczàcy, W∏adys∏aw Rydzek i Jan Baraƒski jako cz∏onkowie.
Wybrano równie˝ Komisj´ Rewizyjnà, której przewodniczàcym
zosta∏ Stanis∏aw Âmietana. GKS we W∏oszczowie dzia∏alnoÊç
swojà realizowa∏a poprzez miejscowà placówk´ i jednoosobowe
punkty kasowe w Koniecznie. Krasocinie i Kurzelowie. 

Po roku 1956 rozpoczà∏ si´ okres odnowy spó∏dzielczoÊci ban-
kowej. Zacz´∏y dzia∏aç Rady Nadzorcze. W 1961 r. Walne Zgro-
madzenie uchwali∏o nowy statut. Przyj´to nazw´ Bank Spó∏-
dzielczy we W∏oszczowie - aktualnà do dziÊ. Przewodniczàcym
Rady Nadzorczej zosta∏ Boles∏aw Palus - rolnik z terenu Koniecz-
na. W latach 1958 - 1975 nastàpi∏ du˝y rozwój Banku Spó∏dziel-
czego we W∏oszczowie. Stan zad∏u˝enia z tytu∏u udzielonych
kredytów wzrós∏ 19-krotnie. 

Dynamicznie rozwin´∏a si´ równie˝ dzia∏alnoÊç oszcz´dno-
Êciowa. Wzros∏a liczba cz∏onków – do ponad 4 tysi´cy osób.
W 1974 r. w Banku Spó∏dzielczym zatrudnionych by∏o 24 pra-
cowników.

Oprócz Centrali Banku we W∏oszczowie dzia∏a∏ Oddzia∏
w Krasocinie i 5 Punktów Kasowych w Koniecznie, Kurzelowie,
Olesznie, Garbarni i przy Sk∏adnicy Maszyn Rolniczych we
W∏oszczowie.

W 1975 r. Bank przeniesiony zosta∏ do wi´kszego budynku
po by∏ym Sàdzie Powiatowym, zaÊ  w 1978 r. zakupiono lokal
w Koniecznie, w którym mieÊci si´ Sta∏y Punkt Kasowy. Prze-
wodniczàcym Rady by∏ w tym okresie Jan Kwiecieƒ. 

1 maja 1980 r. prezesem Zarzàdu i dyrektorem Banku zosta∏
mgr in˝. Stanis∏aw Grzeszczak, który funkcje te sprawowa∏ do
30 marca 1991 r. tj. do czasu przejÊcia na emerytur´. 

W kwietniu 1991 r. prezesem Zarzàdu zosta∏ mgr Waldemar Ja-
chowicz. Radzie Nadzorczej przewodniczy∏ Aleksander St´powski.

Lata 1996 - 1998 by∏y dla kierownictwa i za∏ogi BS szczegól-
nie pracowite. Od 1 wrzeÊnia 1996 roku przy∏àczony zosta∏ BS
w Chlewicach, zaÊ 1 lipca 1998 r. dokonano po∏àczenia z BS

w Kluczewsku. W lipcu 1996 r. BS we
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Centrala Banku: 29-100 W∏oszczowa, ul. Partyzantów 5
Tel. (41) 39-42-940, 39-43-617
Fax (41) 39-44-735
www.bs-wloszczowa.com.pl
bank@bs-wloszczowa.com.pl

Oddzia∏y Banku: 
Chlewice, Krasocin, Kluczewsko

BS W∏oszczowa dysponuje siecià 10 placówek bankowych
oraz 7 bankomatami. Oferowa∏ swoim klientom wszystkie
najnowoczeÊniejsze rozwiàzania z dziedziny bankowoÊci
elektronicznej i internetowej. 

Bank anga˝uje si´ tak˝e we wszelkie inicjatywy na rzecz
spo∏ecznoÊci lokalnej, finansujàc m.in. turnieje i zawody
sportowe, koncerty muzyki powa˝nej, do˝ynki, a tak˝e
udzielajàc pomocy instytucjom i organizacjom dzia∏ajàcym
na rzecz miejscowego Êrodowiska. Siedziba Centrali Banku we W∏oszczowie

Oddzia∏ w Chlewicach

Oddzia∏ w Kluczewsku

Oddzia∏ w Krasocinie

W∏oszczowie zakupi∏ dzia∏k´ budowlanà od PSS i po przygotowaniu do-
kumentacji 1 lipca 1997 r. ruszy∏a budowa. Nowa siedziba oddana zosta-
∏a do u˝ytku w koƒcu 1998 r.

Od 15.06.2004 roku Prezesem Zarzàdu zosta∏ dr Artur Kowalczyk, któ-
ry pe∏ni t´ funkcj´ do dziÊ. W latach 2005-2010 dokonano wielu inwesty-
cji, zarówno w infrastruktur´ lokalowà Banku, jak te˝ w nowoczesne
systemy bankowoÊci elektronicznej i internetowej.

Gruntownej przebudowie poddano budynki Oddzia∏ów w Krasocinie
i Chlewicach, a budynek Oddzia∏u w Kluczewsku zosta∏ wzniesiony od
podstaw. Zmodernizowano pozosta∏e jednostki organizacyjne, nadajàc
im nowoczesny i estetyczny wyglàd.
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Pierwsze zebranie organizacyjne
ch∏opów ze wsi Krzci´cice, Mierzawy,
Promyk i Klemencice, majàce na celu
za∏o˝enie spó∏dzielni kredytowo-
oszcz´dnoÊciowej, odby∏o si´ w sierp-
niu 1910 r. 5 marca 1911 r. uzyskano
zezwolenie na zarejestrowanie „Towa-
rzystwa Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczko-
wego w Krzci´cicach”, które przystà-
pi∏o do statutowej dzia∏alnoÊci 23
kwietnia 1911 r. Pierwszy Zarzàd To-
warzystwa stanowili : Józef Kubat, Jan
Szwaczka i Jan Nowak. Do Rady Nad-
zorczej weszli: Wincenty Mróz – cz∏o-
nek w∏adz Kasy do 1939 r., Jakub
Mnich, Stanis∏aw Zaczkowski i Ludwik Czerwik. Ksi´gowoÊç prowadzi∏ Józef Kruk.

W 1922 r. zarejestrowano nowy statut i zmieniono nazw´ spó∏dzielni na „Kasa Spó∏-
dzielcza w Krzci´cicach”. By∏a to pierwsza Spó∏dzielnia na terenie powiatu j´drzejowskie-
go. W sk∏ad jej Zarzàdu wchodzili: Ignacy Chabior, Franciszek Lato i Stanis∏aw Marszycki.
Szalejàca inflacja na poczàtku lat 20-tych spowodowa∏a niewyp∏acalnoÊç krz´cickiej Kasy,
jednak po reformie walutowej (1924 r.) Spó∏dzielnia rozwija si´, wypracowuje zyski, przy-
bywa nowych cz∏onków. Kryzys gospodarczy na poczàtku lat 30-tych ponownie zachwia∏
jej dzia∏alnoÊcià, dopiero w okresie 1938-39 Kasa zamyka swà dzia∏alnoÊç zyskiem.

Wybuch wojny spowodowa∏ znaczne zak∏ócenia w funkcjonowaniu Spó∏dzielni. W dniu
20 czerwca 1943 r., w wyniku napadu zniszczeniu uleg∏y ksià˝ki kasowe i inne dokumenty,
rozbita zosta∏a kasa.

Pierwsze po wojnie Walne Zgromadzenie Cz∏onków odby∏o si´ 2 czerwca 1946 r., na
którym wybrano Zarzàd w sk∏adzie: Józef Zar´bski, Adam Âroda oraz Stefan Paw∏owski.
Kasa wznowi∏a dzia∏alnoÊç, ale jej rozwój by∏ powolny. 25 czerwca 1950 r., w wyniku de-
kretu o reformie bankowej, po∏àczono Kasy w Krzci´cicach, Mstyczowie oraz W´grzynowie
Nowym, tworzàc Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà w S´dziszowie, dzia∏ajàcà na terenie oÊmiu
gromad. Do Zarzàdu Kasy wybrano osoby: Józef Zar´bski – prezes, Micha∏ Luboƒ – wice-
prezes oraz Wincenty Broƒski – cz∏onek. W 1956 r. Zgromadzenie Delegatów przyjmuje
nowy statut oraz zmienia nazw´ na Kasa Spó∏dzielcza w S´dziszowie, aby rok póêniej
przyjàç miano Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowej. W 1958 r. zostaje uruchomiony
Punkt Kasowy w Krzci´cicach, w 1963 r. utworzono Sta∏y Punkt Kasowy w Czekaju,
a w 1964 r. – w Tarni. 8.10.1966 r. oddano do u˝ytku nowà siedzib´ Banku, powsta∏à dzi´ki
samorzàdowi, cz∏onkom i pracownikom BS.

Od roku 1973 Zarzàd pracuje w sk∏adzie: W∏adys∏aw Wroƒski – prezes, Edward Mular-
ski – zast´pca i Hipolit Niechcia∏ – cz∏onek.

Okres przemian polityczno – gospodarczych, wprowadzenia zasad wolnego rynku, kry-
zysu gospodarczego i szalejàcej inflacji Bank przetrwa∏ pomyÊlnie, a nawet wyszed∏ z nie-
go umocniony. W czerwcu 1996 r. s´dziszowski BS zrzeszy∏ si´ w Ma∏opolskim Banku Re-
gionalnym SA w Krakowie, a 1 grudnia 1997 r. przy∏àczy∏ Bank w S∏upi J´drzejowskiej, po-
wi´kszajàc tym samym teren dzia∏ania.

Uroczyste obchody jubileuszu 90-lecia dzia∏alnoÊci w 2001 r. uczczono m.in. oddaniem do
u˝ytku nowoczesnej, rozbudowanej i zmodernizowanej siedziby, co znacznie usprawni∏oB
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Centrala Banku:
ul. LeÊna 7

28 - 340 S´dziszów
Tel./fax: (41) 381-10-16

(41) 381-25-54
e-mail: 

biuro@bs-sedziszow.pl

Oddzia∏ 
w S∏upi J´drzejowskiej
S∏upia J´drzejowska 5

28 - 350 S∏upia J´drzejowska
Tel. (41) 381-60-39

(41)381-60-27

www.bs-sedziszow.pl

Pracownicy 
Centrali Banku

prac´ Banku oraz obs∏ug´ klientów. Od marca 2002 r. BS w S´dziszowie
zrzeszony jest w Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci SA w Warszawie.

• Obecnie BS w S´dziszowie jest w pe∏ni samodzielnà spó∏dzielnià 
bankowà, którà kieruje Zarzàd w sk∏adzie:

- Ryszard Baran – Prezes Zarzàdu
- Alicja Gurdziel – Wiceprezes Zarzàdu
- Ireneusz Baran – Wiceprezes Zarzàdu.

• W sk∏ad Rady Nadzorczej wybranej 30 czerwca 2010 r. wchodzà 
nast´pujàce osoby:

- Mieczys∏aw Gondarczyk – Przewodniczàcy RN
- Alfons Durek – Wiceprzewodniczàcy RN
- S∏awomir Krowicki – Sekretarz RN

oraz Cz∏onkowie RN: Mieczys∏aw Bach, Zbigniew Baniak, Marian 
Bocheƒski, Miros∏aw Pabian, Bogus∏awa Zachacz, Pawe∏ Zaga∏a.

Od dzia∏aczy samorzàdowych i pracowników Banku, od ich zaanga-
˝owania i umiej´tnoÊci organizacyjnych zale˝eç b´dzie, czy w trud-
nych warunkach gospodarki rynkowej Bank Spó∏dzielczy w S´dziszo-
wie b´dzie jednostkà pr´˝nà, potrafiàcà sprostaç rosnàcej konkurencji.

Oddzia∏ w S∏upi J´drzejowskiej

Sala operacyjna Centrali Banku

Siedziba BS w S´dziszowie
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1 stycznia 1973 r., istniejàcy tam Bank sta∏
si´ filià Banku.

Nast´pna reforma w bankowoÊci spó∏-
dzielczej nastàpi∏a w dniu 1 lipca 1975 r.,
na skutek reformy administracyjnej.

Z tym te˝ dniem nastàpi∏o po∏àczenie do-
tychczasowego CZ SOP z Bankiem Rolnym
i powsta∏ nowy Bank Gospodarki ˚ywno-
Êciowej, który sta∏ si´ Centralà organizacyj-
nà i finansowà dla banków spó∏dzielczych.

Dalsze zmiany organizacyjne w bankowo-
Êci spó∏dzielczej spowodowane zosta∏y pod-
j´ciem przez Sejm ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r., o restrukturyzacji BG˚ i banków
spó∏dzielczych. W wyniku tych zmian Bank
Spó∏dzielczy w Staszowie podjà∏ w dniu
11.12.1994 r. uchwa∏´ na Nadzwyczajnym
Zebraniu Przedstawicieli o zrzeszeniu si´
w Lubelskim Banku Regionalnym w Lublinie
i sta∏ si´ jego akcjonariuszem.

Bank Dzisiaj
Bank Spó∏dzielczy w Staszowie po wpro-

wadzonych zmianach ustawowych z 1994
roku, denominacji z∏otego w 1995 r.,
a w szczególnoÊci po podj´tych zmianach
ustawy o prawie bankowym, a nast´pnie
podj´tych decyzjach przez Komisj´ Nadzo-
ru Bankowego o podniesieniu wymogów
kapita∏owych dla powstajàcych i funkcjonu-
jàcych banków spó∏dzielczych do 300 000,-
Euro oraz dalszego ich wzrostu do  1 mln z∏
do 31.12.2007 r., wykorzysta∏ ten moment,
poniewa˝ by∏ otwarty na przyjecie nowych
banków. Z tych te˝ wzgl´dów istniejàcy BS
w Bogorii przy∏àczy∏ si´ z dn. 30.06.1998 r.,
z sumà bilansowà 1 729 489,- z∏, fundusza-
mi w∏asnymi 150 356,62 z∏ oraz zyskiem
10 375,06 z∏, zaÊ wg stanu na 31.10.2000
roku przy∏àczy∏ BS w Iwaniskach z sumà bi-
lansowà 4 658 581,53 z∏, funduszami w∏a-
snymi 400 977,29 z∏ i zyskiem 59 340,04 z∏,
z wykupionymi akcjami w LBR S.A. w kwo-
cie 87 700 z∏.

Po∏àczenia te sprawi∏y, ˝e wg stanu na
31.12.2000 r. Bank Spó∏dzielczy w Staszo-
wie zamknà∏ si´ sumami bilansowymi
w kwocie 38 830 260,03 z∏, funduszami
w∏asnymi w kwocie 2 109 590 z∏ oraz zy-
skiem bilansowym w kwocie 921 635,88 z∏.
Przy∏àczone jednostki sta∏y si´ Oddzia∏ami
staszowskiego Banku.

Ustawà z dnia 7 grudnia 2000 r. o funk-
cjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich
zrzeszania si´ i bankach zrzeszajàcych wy-
muszono równie˝ zwi´kszenie funduszy
w∏asnych przez banki zrzeszajàce.

Tak te˝ w dniu 15 marca 2002 r., z po∏à-
czenia 6 banków regionalnych powsta∏
Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A., do które-
go w lipcu 2002 r., przystàpi∏ siódmy bank
regionalny. Bank nasz zosta∏ jego akcjona-
riuszem.

W dniu 30 czerwca 2000 r. na emerytur´
odszed∏ dotychczasowy Prezes Zarzàdu -
P. Wyrzykowski Mieczys∏aw, obowiàzki po
nim przej´∏a P. Strz´pek Maria, która z kolei
odesz∏a na emerytur´ 30.09.2006 r. Po niej
obowiàzki p.o. Prezesa a nast´pnie Prezesa
przejà∏ P. Kasprzycki Piotr.
• Wed∏ug stanu na 30.11.2010 r., 

Zarzàd Banku stanowià:

1. Kasprzycki Piotr – Prezes Zarzàdu,

2. Kozak Grzegorz – Wiceprezes Zarzàdu,

3. Przyby∏ek Anita – Wiceprezes Zarzàdu.

W ca∏ym tym okresie Bank rozwija∏ si´
doÊç dynamicznie. Szczególne przyspiesze-
nie nastàpi∏o od 2001 r., kiedy to zakupiono
bankomat a w nast´pnych latach kolejne 3.
Obecnie jest ich cztery. W 2008 r. rozbudo-
wano Central´, co powi´kszy∏o powierzch-
ni´ u˝ytkowà o 236 m2, a to w istotny spo-
sób poprawi∏o warunki pracy pracowników
i obs∏ugi klientów.

Dodatkowo, od szeregu lat stworzono
warunki dost´pu do bankowoÊci interneto-
wej. Tak wi´c aktualnie poziomem Êwiad-
czonych us∏ug nie odbiegamy od banków
komercyjnych.

W ocenie BPS za 2009 r., na „Najlepszy
Bank Spó∏dzielczy w zrzeszeniu BPS S.A.”
Bank nasz znalaz∏ si´ na 18. miejscu na 349
banków.

Ponadto w Rankingu Krajowego Zwiàz-
ku Banków Spó∏dzielczych za 2009 r. Bank
zosta∏ wyró˝niony w grupie banków od
100-200 mln z∏ na XIV Krajowym Âwi´cie
Spó∏dzielczoÊci Bankowej w Licheniu.

Na dzieƒ 31.12.2009 r., suma bilansowa
wynios∏a 149 241 036,31 z∏, zaÊ fundusze
w∏asne - 12 477 067,07 z∏. B
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Siedziba 
i pracownicy 

Oddzia∏u 
w Rytwianach

Pracownicy 
BS w Staszowie

Siedziba i pracownicy Oddzia∏u w Iwaniskach
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Bank Wczoraj
Powstanie Banku Spó∏dzielczego w Staszo-

wie zwiàzane jest ze spo∏ecznà organizacjà
przedstawicieli staszowskich elit w osobach:
aptekarza Boles∏awa Krauze, s´dziego grodz-
kiego Jana Malewskiego, lekarza W∏adys∏awa
Rotha, przewodniczàcego gminy ˝ydowskiej
Wolfa Tuchmana, Franciszka Mazura, Leona Du-
kalskiego, Stanis∏awa Gawroƒskiego, Zdzis∏awa
D´bickiego, którzy w 1898 r., zawiàzali Towa-
rzystwo Po˝yczkowo-Oszcz´dnoÊciowe w Sta-
szowie, którego ustawa (statut) zatwierdzona
zosta∏a przez Ministra Finansów dnia 25 lipca
1899 r. Ten te˝ dzieƒ przyj´liÊmy za dat´ po-
wstania naszego Banku.

Okres od jego powstania do czasów uzyska-
nia niepodleg∏oÊci w 1918 r. charakteryzowa∏
si´ doÊç znacznym rozwojem. Towarzystwo,
oprócz dzia∏ania na terenie miasta Staszów,
skierowa∏o swà dzia∏alnoÊç na Bogori´, Zimno-
wod´ i Mostki. Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci
i przyj´ciu przez Sejm ustawy o spó∏dzielniach
w 1920 r., Towarzystwo zmieni∏o nazw´ i zo-
sta∏o zarejestrowane w dniu 6 czerwca 1921 r.,
w Rejestrze Spó∏dzielni Sadu Okr´gowego
w Radomiu pod nr 2 jako Bank Ludowy Spó∏-

dzielnia z odpowiedzialnoÊcià nieogra-
niczonà w Staszowie woj. kieleckiego,
drugi po Banku Spó∏dzielczym w Kli-
montowie, który aktualnie jest Od-
dzia∏em Banku Spó∏dzielczego w Solcu

Zdroju. Tak wi´c  Bank Spó∏dzielczy w Staszo-
wie obecnie jest najstarszà placówkà bankowà
na terenie województwa Êwi´tokrzyskiego.

Okres 20-lecia mi´dzywojennego nie by∏ dla
Banku sprzyjajàcy do rozwoju. Odbudowa paƒ-
stwowoÊci Polskiej, powo∏ywanie nowych rzà-
dów i wprowadzanie reform nie zapewnia∏y
stabilizacji i rozwoju. 

Reforma walutowa Grabskiego z 1924 r.,
spowodowa∏a ograniczenie dzia∏alnoÊci. Spa-
dek sum bilansowych i kapita∏ów. Za jedno
z istotniejszych wydarzeƒ uwa˝amy zakup
w 1930 r. nieruchomoÊci o pow. 5.974 m2, na
której pobudowano budynek Banku, który zo-
sta∏ zniszczony w 1944 r., w wyniku dzia∏aƒ II
wojny Êwiatowej. Lata wojny by∏y zastojem
w dzia∏alnoÊci Banku. Lata powojenne przynio-
s∏y nowy klimat dla rozwoju.

Szacowane straty wojenne w kwocie
31.101,- z∏ zosta∏y odrobione dopiero w 1950 r.

W wyniku reformy bankowej z 1948 r.,
w 1950 r., nastàpi∏o przekszta∏cenie Banku Lu-
dowego na Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà. Kierow-
nictwo Banku powierzono P. Henrykowi Sk∏ado-
wi, który sprawowa∏ je do czasu odejÊcia na

emerytur´ w 1982 r.
Kolejne zmiany polityki rolnej paƒstwa

spowodowa∏y rozwój ˝ycia spó∏dzielczego
i w 1958 r., dokonano zmiany statutu i na-
zwy na Spó∏dzielni´ Oszcz´dnoÊciowo-Po-
˝yczkowà. Zmiany ustawy prawo bankowe
z 13.04.1960 r. uprawnia∏y SOP do zmiany
nazwy i dlatego te˝ Bank przyjà∏ nazw´
Bank Spó∏dzielczy w Staszowie, którà to
nazw´ utrzymuje po dzieƒ dzisiejszy.

Dnia 5 grudnia 1965 r. Bank obchodzi∏
uroczystoÊç oddania do u˝ytku nowego bu-
dynku na w∏asnej dzia∏ce.

Reforma administracyjna z 1973 r. spo-
wodowa∏a, ˝e gromada Koniem∏oty przy∏à-
czona zosta∏a do gminy Staszów, stàd od 

Sala operacyjna BS w Staszowie

Sala operacyjna BS w Staszowie
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Centrala Banku:
ul. KoÊcielna 25, 28-200 Staszów

tel.: (15) 864-70-60
fax: (15) 864-70-88

email: bs@staszow.com

Oddzia∏y Banku:
Bogoria, tel./fax.: (15) 867 40 18

Rytwiany, tel./fax.: (15) 864 74 10 
Iwaniska, tel./fax.: (15) 860 12 21

Pracownicy i sala operacyjna Oddzia∏u w Bogorii

Zarzàd BS w Staszowie

Siedziba BS w Staszowie
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Historia Banku Spó∏dzielczego w Po∏aƒcu si´ga roku 1922.
ÓwczeÊnie by∏a to Kasa Stefczyka. W czasie wojny dzia∏alnoÊç Kasy zosta∏a ograniczo-
na, jej o˝ywienie nastàpi∏o dopiero po II wojnie Êwiatowej. Na podstawie dekretu o re-
formie bankowej z 1948 r. nastàpi∏o ∏àczenie Kas Stefczyka. Kasa Spó∏dzielcza w Po∏aƒ-
cu zosta∏a przeniesiona do Osieka. W Po∏aƒcu utworzono jedynie podleg∏y jej Punkt
Kasowy. Dopiero od 1 czerwca 1962 r. zosta∏a zarejestrowana samodzielna Kasa Spó∏-
dzielcza w Po∏aƒcu. Kasa Spó∏dzielcza, a póêniej Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊciowo-Po-
˝yczkowa (SOP) w Po∏aƒcu obs∏ugiwa∏a Gromadzkà Rad´ Narodowà (GRN) w Ruszczy
i w Po∏aƒcu.

Z dniem 1 stycznia 1973 roku, na bazie GRN w Ruszczy i w Po∏aƒcu oraz po przej´-
ciu Turska Ma∏ego powsta∏a gmina Po∏aniec. Teren dzia∏ania SOP-u w Po∏aƒcu obejmo-
wa∏ teren nowoutworzonej gminy Po∏aniec. 1 stycznia 1975 roku zosta∏ powo∏any do
˝ycia BG˚, jako bank paƒstwowo-spó∏dzielczy. Powsta∏ on z po∏àczenia Banku Rolnego
z Centralnym Zarzàdem Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych i od tego czasu
SOP-y zosta∏y przemianowane na banki spó∏dzielcze podleg∏e BG˚. W zwiàzku z po-
wy˝szym Bank Spó∏dzielczy w Po∏aƒcu przejà∏ z by∏ego Banku Rolnego ca∏à obs∏ug´
kredytowà ludnoÊci wiejskiej. By∏ to okres wzrostu dzia∏alnoÊci gospodarczej, wzrostu
roli bankowoÊci spó∏dzielczej w ˝yciu gospodarczym gminy oraz wzrostu znaczenia
banku spó∏dzielczego, jako wa˝nego ogniwa aparatu bankowego.

W styczniu 1983 roku wesz∏a w ˝ycie ustawa o znowelizowanym prawie spó∏dziel-
czym. Ustawa ta zlikwidowa∏a polityk´ nakazowà administracji paƒstwowej wobec
banków. Bank prowadzi∏ wówczas dzia∏alnoÊç gospodarczà na zasadach rachunku
ekonomicznego.

Zarzàdzanie Bankiem w gospodarce rynkowej  by∏o bardzo trudne. Prowadzona na-
kazowo-rozdzielcza polityka kredytowo-pieni´˝na w poprzednich latach da∏a odzwier-
ciedlenie w pracy Banku.

Fundusze w∏asne banków spó∏dzielczych by∏y ma∏e. Zarzàd dzia∏ajàc w warunkach
gospodarki rynkowej by∏ zmuszony si´gnàç po klienta nieznanego Bankowi, ponosiç
przy tym du˝e ryzyko bankowe. Bank nie by∏ znany w Êrodowisku lokalnym dla firm
dzia∏ajàcych na terenie gminy.

Zarzàd Banku w styczniu 1993 roku zdecydowa∏ si´ na podpisanie umowy z Bankiem
Unii Gospodarczej S.A. (BUG S.A.) jako Bankiem Zrzeszajàcym. Zrzeszenie BUG S.A. by∏o
niekorzystne finansowo dla Banku. BUG S.A. nie otrzyma∏ licencji Banku Zrzeszajàcego
i dlatego banki zrzeszone z nim nie by∏y zwolnione z p∏acenia podatku dochodowego. 

Bank chcàc pozyskaç klientów z terenu dzia∏ania wprowadza∏ nowe us∏ugi. Otworzy∏
m.in. fili´ Biura Maklerskiego „V&P” w Poznaniu z dniem 2 lutego 1996 roku i wznowi∏
prac´ Kantoru Wymiany Walut. Biuro „V&P” w Poznaniu og∏osi∏o upad∏oÊç, ale Zarzàd
podjà∏ starania o pozyskanie nowego biura maklerskiego i we wrzeÊniu 1996 r. rachunki
klientów zosta∏y przej´te przez Biuro Maklerskie „MAGNUS” w Krakowie.

Bank Spó∏dzielczy zosta∏ zmuszony do konkurowania na rynku z bankami komer-
cyjnymi i z instytucjami niebankowymi. Zmaga∏ si´ on z inwestycjami na moderniza-
cj´ i unowoczeÊnianie systemów informatycznych, popraw´ bezpieczeƒstwa i szkole-
nia pracowników.

Budynek Banku, który by∏ pobudowany przy ul. Zr´biƒskiej w latach 1966-1969 nie
spe∏nia∏ ju˝ wymogów, wi´c Bank przeniós∏ siedzib´ w roku 1990 na ul. Krakowskà.
Zarzàd w 1992 roku podjà∏ decyzj´ o budowie nowego, w∏asnego budynku przy ul.
˚apniowskiej 3, który zosta∏ oddany do u˝ytku w 1994 roku. Budynek ten by∏ ju˝ dwa
razy modernizowany. Piwnice budynku zosta∏y zaadoptowane na potrzeby Biura Ma-
klerskiego. W roku 2009 r. zosta∏a dokonana rozbudowa budynku.

Bank prowadzi pe∏nà obs∏ug´ klientów z okreÊlonych segmentów rynku. Podnosi
systematycznie efektywnoÊç dzia∏ania placówki bankowej. Zwi´ksza aktywnoÊç na ca-
∏ym rynku pieni´˝nym i kapita∏owym anga˝ujàc coraz wi´cej Êrodków finansowych
w dzia∏alnoÊç kredytowà. Bank zwi´ksza stale zakres us∏ug i gam´ produktów, wpro-
wadzajàc do swej oferty nowe produkty kredytowe i depozytowe.

Bank Spó∏dzielczy w Po∏aƒcu pe∏ni s∏u˝ebnà rol´ w Êrodowisku. Jest w pe∏ni sa-
modzielny, samofinansujàcy i samorzàdny.

Obecnie Bank Spó∏dzielczy w Po∏aƒcu zatrudnia 38 pracowników i jest zrzeszony
w Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A. w Warszawie.
• Sk∏ad Zarzàdu Banku stanowià:
- W∏adys∏awa Borowiec – Prezes Zarzàdu
- Janina Dalmata – Cz∏onek Zarzàdu
- Bogus∏awa JaguÊ – Cz∏onek Zarzàdu.
• Sk∏ad Rady Nadzorczej tworzà:
- Mateusz ¸owicki – Przewodniczàcy Rady
- Marian Gwizdak – Sekretarz Rady
- Grzegorz Podsiad∏y – Cz∏onek Rady
- Jerzy Skrzek – Cz∏onek Rady
- Czes∏awa Wyrazik – Cz∏onek Rady. B
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Centrala Banku:
ul. ˚apniowska 3
28-230 Po∏aniec
tel. 15 865 00 71, 15 865 10 71
fax 15 865 00 71 wew. 13
www.bspolaniec.pl
e-mail: bank@bspolaniec.pl

Punkty Kasowy w Ruszczy
Ruszcza, ul. KoÊcielna 1
tel. (15) 865 01 48

Punkty Kasowy w Zawadzie
Zwada 26, tel. (15) 865 00 90

Siedziba Banku Spó∏dzielczego w Po∏aƒcu

Sala operacyjna Banku

Dzia∏ Kredytów
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Poczàtki spó∏dzielczoÊci Bankowej w O˝arowie,
miejscowoÊci po∏o˝onej na pó∏nocnym zboczu Gór
Âwi´tokrzyskich, szczycàcej si´ ponad 400-letnià hi-
storià, si´gajà poczàtków dwudziestego stulecia.
Z zapisków w kronice miejscowej szko∏y podstawowej
wiadomo, ˝e w 1910r. istnia∏a w O˝arowie przy Urz´-
dzie Gminy, Kasa Po˝yczkowo-Oszcz´dnoÊciowa, której
prezesem by∏ Józef Tomaszewski. Nie zachowa∏y si´
jednak ˝adne dokumenty z tego okresu, chocia˝ praw-
dà jest, ˝e na bazie tej˝e kasy Po˝yczkowo-Oszcz´dno-
Êciowej powsta∏a Kasa Stefczyka, a dowodem na to
jest jedyna zachowana ksià˝eczka obrachunkowa
cz∏onków Kasy Nr 56/173 wystawiona na nazwiska Jó-
zefa i Marianny Sytów zamieszka∏ych w Tominach,
gmina O˝arów, którà wystawiono na rok 1916 jako
ciàg dalszy wczeÊniej wystawionych ksià˝eczek.

O˝arowskà Kas´ Stefczyka zarejestrowano w Sà-
dzie Okr´gowym w Radomiu dopiero w dniu 22 lutego
1929 roku pod numerem 416. Miejsce urz´dowania
ustalono na lokal przy Urz´dzie Gminy, a czas urz´do-
wania raz w tygodniu w sobot´ w godzinach od 10.00
do 13.00. W tym czasie Rad´ Nadzorczà stanowili: Jó-
zef Luciak, Micha∏ Bidziƒski, ¸ukasz Sajkiewicz, Jan
Adamski, Jan Kopczewski i Józef Komórkiewicz. Wszy-
scy oni zostali uwiecznieni na zdj´ciu wykonanym
w dniu 20 kwietnia 1929 r. z okazji poÊwi´cenia lokalu
Kasy Stefczyka. Zdj´cie do chwili obecnej znajduje si´
w posiadaniu Banku w O˝arowie.

Ostatnie Walne Zgromadzenie cz∏onków Kasy Stef-
czyka odby∏o si´ we wrzeÊniu 1950 r. W tym te˝ roku
postanowieniem Sàdu z dnia 4 lipca i 30 wrzeÊnia, Ka-
sy Stefczyka w Julianowie, Lasocinie i O˝arowie uleg∏y
przekszta∏ceniu i po∏àczeniu w jednà placówk´ pod
nazwà „Gminna Kasa Spó∏dzielcza w O˝arowie”. Funk-
cj´ przewodniczàcego Rady pe∏ni∏ Józef Luciak, zaÊ
prezesa Zarzàdu - Józef Makulak. Z dniem 1 stycznia
1950 r. zatrudnieni zostali pracownicy etatowi: Józef
Seweryƒski, W∏odzimierz Makulak i Lech ¸apiƒski. 

W dniu 29 czerwca 1956 r. na Walnym Zgromadze-
niu Delegatów przyj´to nowy wzorcowy statut Kas
Spó∏dzielczych. Kasom Spó∏dzielczym przywrócono
prawo gromadzenia oszcz´dnoÊci na w∏asny rachu-
nek, a rok póêniej nadano im wspólnà nazw´ Spó∏-
dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych. Od tego cza-
su obserwujemy utrzymujàcà si´ do dziÊ tendencj´

rozwojowà Spó∏dzielni. Stale rozszerza si´ zakres ich
uprawnieƒ, wzrasta te˝ dorobek organów samorzà-
dowych. Wydatny wzrost rangi samorzàdu wp∏ynà∏
na szybki wzrost cz∏onków spó∏dzielni datujàcy si´
od roku 1956. 

Stale rosnàcy zakres zadaƒ w Spó∏dzielni spowodo-
wa∏ koniecznoÊç wzrostu zatrudnienia oraz stworze-
nia lepszych warunków pracy dostosowanych do ak-
tualnych potrzeb w zakresie finansowej obs∏ugi spo∏e-
czeƒstwa. Dlatego w latach 1963-64 Zarzàd poczyni∏
starania o uzyskanie odpowiedniego placu i budow´
w∏asnego budynku, który zosta∏ oddany do u˝ytku
w roku 1969.

Obradujàce w dniu 2 kwietnia 1967 r. Zebranie
Przedstawicieli Kasy Spó∏dzielczej dokona∏o zmiany
nazwy na „Bank Spó∏dzielczy w O˝arowie”, pod którà
spó∏dzielnia dzia∏a do dziÊ.

Prze∏omowym w dzia∏alnoÊci Banku by∏ rok 1992.
Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej przestaje pe∏niç funk-
cj´ Centralnego Zwiàzku, a Banki Spó∏dzielcze uzysku-
jà pe∏nà samodzielnoÊç dzia∏ania. Polityka Banku by∏a
jednak rozwa˝na, a tym samym interesy cz∏onków
i klientów nie by∏y zagro˝one. Sytuacja ekonomiczna
Banku stale si´ poprawia, mimo ˝e po roku 1994 na
rynku us∏ug bankowych Miasta i Gminy O˝arów poja-
wi∏a si´ konkurencja w postaci placówek Banku Depo-
zytowo-Kredytowego w Lublinie i PKO BP.

W 1992 roku w Banku pojawiajà si´ pierwsze
komputery, a placówki poddane sà modernizacji co
zdecydowanie poprawia szybkoÊç i jakoÊç obs∏ugi
klientów. W 1995 roku Bank zrzesza si´ w Lubel-
skim Banku Regionalnym SA, który w roku 2002
wchodzi w sk∏ad Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci SA.
Od 1 kwietnia 2004 roku Bank wchodzi w sk∏ad
Spó∏dzielczej Grupy Bankowej w Poznaniu.

Kolejne historyczne daty to 3 listopad 1997 i 28
styczeƒ 1999, bowiem w tych dniach Sàd w Tarno-
brzegu dokonuje kolejno rejestracji przy∏àczenia BS
w åmielowie i w Tar∏owie, co w konsekwencji zadecy-
dowa∏o o obecnym terenie dzia∏ania Banku.

W okresie ostatnich 10 lat Bank zwielokrotni∏ roz-
miary swojej dzia∏alnoÊci oraz fundusze w∏asne. Pod-
stawowe dane na dzieƒ 31 sierpnia 2010r. okreÊlajàce
rozmiary dzia∏alnoÊci sà nast´pujàce: suma bilanso-
wa netto: 69 113 tys., obligo kredytowe: 36 235 tys.,

depozyty: 58 382 tys., fundusze: 6 340 tys., wsp. wy-
p∏acalnoÊci: 15,11, iloÊç cz∏onków: 1549, iloÊç placó-
wek: 5 w tym 2 oddzia∏y i 2 filie, zatrudnienie: 39 osób.

Oferujemy szerokà gam´ us∏ug w zakresie kredy-
tów, depozytów, rachunków i rozliczeƒ, w tym 3
bankomaty i dost´p do rachunków przez Internet
oraz us∏ugi w zakresie ubezpieczeƒ we wspó∏pracy
z Grupà Concordia.
•  Aktualnie Bankiem kieruje Zarzàd w sk∏adzie:
1. Prezes Zarzàdu – Henryk Go∏da,
2. Z-ca Prezesa – Henryk Sobaszek, 
3. Cz∏. Zarzàdu, G∏. Ksi´gowy – Regina Zychewicz.
• Nad dzia∏alnoÊcià Zarzàdu czuwa 11 –osobowa
Rada Nadzorcza z jej Przewodniczàcym Panem
Jaros∏awem Zdybskim.
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Centrala Banku:
27-530 O˝arów, ul. D∏uga 14

tel. (15) 861 10 20
www.bsozarow.pl

e-mail: bank@bsozarow.pl
Oddzia∏y: åmielów, Tar∏ów
Filie: O˝arów, Jakubowice

Rada Nadzorcza i Zarzàd Kasy Stefczyka 
w O˝arowie w 1929 r.

Prezes Zarzàdu – Henryk Go∏da

Centrala Banku Spó∏dzielczego w O˝arowie

Za∏oga Centrali Banku

Oddzia∏ BS w åmielowie
Oddzia∏ BS w Tar∏owie
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Bank Spó∏dzielczy w Soko∏owie M∏p.
s∏u˝y pomocà finansowà dla cz∏onków
i mieszkaƒców Miasta i Gminy Soko∏ów
M∏p. ju˝ od 110 lat.

Zebranie za∏o˝ycielskie jako I Walne
Zebranie Spó∏ki Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek
w Soko∏owie ko∏o Rzeszowa – taka na-
zwa zosta∏a przyj´ta pierwotnie – odby∏o
si´ 1 grudnia 1905 r.

Na tym Zebraniu zosta∏ uchwalony
Statut, wybrany Zarzàd i Rada Nadzorcza.
Powy˝szà Spó∏k´ wpisano do rejestru
handlowego w Sàdzie Obwodowym
w Rzeszowie oraz Krajowej Dyrekcji Skar-
bu we Lwowie.

W∏aÊciwym twórcà Kasy Stefczyka w Soko∏owie by∏ podpu∏kownik Piotr
Podstawski, który w latach 1893-1904 pe∏ni∏ funkcj´ soko∏owskiego burmi-
strza. Wiele staraƒ przy organizowaniu Kasy Stefczyka w∏o˝y∏ ks. Franciszek
Stankiewicz od 1898 r. pe∏niàcy urzàd proboszcza – zosta∏ pierwszym prze-
wodniczàcym jej Rady Nadzorczej, oraz ks. Leopold Augustyn – katecheta, któ-
ry zosta∏ wybrany prze∏o˝onym Zarzàdu

Zgodnie ze Statutem prawami Spó∏ki zajmowa∏ si´ Zarzàd, Rada Nadzorcza
oraz Walne Zebranie jako najwy˝szy organ spó∏ki. W dniu za∏o˝enia Spó∏ki
przystàpi∏o do niej 52 cz∏onków.

Celem Spó∏ki Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek, która przekszta∏ci∏a si´ w „Kasa Stef-
czyka w Soko∏owie – Spó∏dzielnia z Nieograniczonà OdpowiedzialnoÊcià” by∏o
lokowanie oszcz´dnoÊci, udzielanie po˝yczek jak te˝ prowadzenie wielu ini-
cjatyw spo∏ecznych we wszystkich dziedzinach ˝ycia.

Cz∏onkowie Kasy musieli wp∏aciç wpisowe i przynajmniej 1 udzia∏, ÊciÊle
przestrzegaç postanowieƒ Statutu i uchwa∏ Walnego Zebrania; zobowiàzani
byli popieraç interesy spó∏ki i nie wolno im  by∏o dzia∏aç na jej niekorzyÊç.

W ciàgu 110-letniego okresu funkcjonowania Bank zmienia∏ nazwy, zmie-
nia∏y si´ Zarzàdy, Rady Nadzorcze, ale zakres ich dzia∏aƒ by∏ zawsze zgodny
z obowiàzujàcym Statutem. 
Zmianie ulega∏y kwoty udzia∏ów cz∏onkowskich oraz wpisowego, zmienia∏a
si´ tak˝e liczba cz∏onków Banku.

Terenem dzia∏ania Banku przez ca∏y okres funkcjonowania by∏o Miasto
i Gmina Soko∏ów M∏p. w sk∏ad której wchodzi 10 miejscowoÊci.

W ciàgu ostatniego dziesi´ciolecia Bank w Soko∏owie M∏p. sta∏ si´ sprawnie
zarzàdzanà strukturà posiadajàcà szerokà gam´ produktów. Oferta jest ciàgle
dostosowywana do aktualnych potrzeb klientów reprezentujàcych gospodar-
stwa rolne, ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa, klientów indywidualnych oraz
jednostek samorzàdu terytorialnego. Bank posiada wy∏àcznie polski kapita∏,
który na koniec roku 2007 osiàgnà∏ wymagany poziom funduszy w∏asnych
w wysokoÊci 1 mln EURO, co pozwala na jego samodzielne funkcjonowanie.

Systematycznie
z ka˝dym rokiem
Bank wypracowuje
wi´ksze zyski, prze-
kazywane na zwi´k-
szenie kapita∏ów, co
umo˝liwia dalszy je-
go rozwój.

Z roku na rok
zwi´ksza si´ war-
toÊç Êrodków na ra-
chunkach bie˝àcych,
a’vista i terminowych klientów, wzrasta równie˝ obligo kredytowe. Zwi´ksza
si´ iloÊç otwieranych rachunków oszcz´dnoÊciowo- rozliczeniowych do przepro-
wadzania bezgotówkowych rozliczeƒ jak te˝ obs∏uga przedsi´biorców indywi-
dualnych i jednostek bud˝etowych za pomocà Home Bankingu i kont interneto-
wych oraz bankomatów. Bank Spó∏dzielczy wspó∏finansuje wiele przedsi´wzi´ç
ró˝nych organizacji spo∏ecznych i instytucji, jest bardzo dobrze postrzegany
wÊród miejscowej spo∏ecznoÊci jako stabilna jednostka s∏u˝àca jej ponad 1 wiek.

• Bie˝àcà dzia∏alnoÊcià Banku kieruje Zarzàd w sk∏adzie:
- Tadeusz Pasierb - Prezes Zarzàdu

- Stanis∏awa Mazgaj - Wiceprezes Zarzàdu

- Czes∏aw Chmiel - Cz∏onek Zarzàdu

• W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà:
- Wies∏aw Nykiel - Przewodniczàcy RN

- W∏adys∏aw Cemerys - Zast´pca Przewodniczàcego RN

- Janusz Be∏z - Sekretarz RN

oraz Cz∏onkowie RN:

- Julia Solecka, Marcin Rumak,  Jan Cisek,  Józef Tabaka, 

Roman Nowiƒski, Franciszek Cymerys. B
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Centrala Banku:
36-050 Soko∏ów Ma∏opolski

ul. Rynek 4
tel. (17) 7729 013 

tel/fax  (17) 7729 207
www.bssokolow.pl

e-mail: bank@bssokolow.pl

Siedziba BS w Soko∏owie Ma∏opolskim

Pracownicy BS w Soko∏owie Ma∏opolskim

Dzia∏ Kredytów

Za∏o˝yciele Banku
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Ponad osiemdziesi´cioletnia historia Banku Spó∏dzielczego w Stalowej
Woli, to w istocie historia przeobra˝enia niewielkiego banku ludowego,
z ma∏ego miasteczka, w du˝y, liczàcy si´ bank o zasi´gu krajowym. 

W 1927 roku w Rozwadowie powsta∏  Bank Ludowy. By∏ to - w prostej linii - pro-
toplasta stalowowolskiego Banku Spó∏dzielczego. Jego powstanie uwarunkowa∏y
potrzeby lokalnych kupców i rzemieÊlników. 10 kwietnia 1927 na organizacyjnym
zebraniu cz∏onków spó∏dzielni  przyj´to statut i wybrano Rad´ Nadzorczà.  11
czerwca 1927 roku w IV oddziale Sàdu Okr´gowego w Rzeszowie Bank Ludowy
w Rozwadowie zosta∏ wpisany do rejestru spó∏dzielni, a od paêdziernika 1927 roku
rozpoczà∏ czynnoÊci kasowe. Pierwsza siedziba Banku Ludowego znajdowa∏a si´
w nieistniejàcym ju˝ dziÊ miejskim ratuszu.  Nast´pnie przez 40 lat siedziba banku
mieÊci∏a si´ przy ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli.  

Od 1992 roku g∏ówna siedziba Banku Spó∏dzielczego zostaje przeniesiona do no-
wo zakupionego lokalu przy ul. Okulickiego 56C w Stalowej Woli. Nowy budynek
banku spe∏nia∏ oczekiwania zarówno klientów jak i pracowników. Powodem do du-
my by∏a przestronna i funkcjonalna sala operacyjna, kilka kas umo˝liwiajàcych
szybkà obs∏ug´, nowoczesne wyposa˝enie i przede wszystkim sprawnie dzia∏ajàca
sieç komputerowa. Na przestrzeni ostatnich 19 lat siedziba Banku by∏a kilkakrotnie
modernizowana, dzi´ki czemu standardy obs∏ugi klienta zachowujà ca∏y czas odpo-
wiednio wysoki poziom. 

Nowa rzeczywistoÊç gospodarcza po roku 1989 sta∏a si´ impulsem do aktywne-
go dzia∏ania oraz podejmowania wyzwaƒ, które pozwoli∏y na to, aby Bank Spó∏-
dzielczy w Stalowej Woli sta∏ si´ powa˝nym uczestnikiem lokalnego rynku us∏ug fi-
nansowych. Wybudowanie nowej siedziby w Stalowej Woli, wdro˝enie sieci kom-
puterowej, otwieranie licznych placówek bankowych, zwi´kszanie zatrudnienia
przek∏ada∏y si´ na pozyskiwanie coraz wi´kszej iloÊci klientów, przyrost bazy depo-
zytowej oraz dynamiczny rozwój akcji kredytowej.  Uregulowania prawne obligujà-
ce banki spó∏dzielcze do osiàgania okreÊlonych progów kapita∏owych prowadzi∏y
do ich ∏àczenia, celem tworzenia silnych instytucji finansowych. Bank Spó∏dzielczy
w Stalowej Woli dà˝àc do umocnienia swojej pozycji i zwi´kszenia poziomu kapita-
∏u z dniem 1 stycznia 1999 roku przy∏àczy∏ 3 oÊcienne banki spó∏dzielcze z Ulano-
wa, Je˝owego i Bojanowa, a w 2001 roku bank w Nowej Sarzynie. 

Dzisiejszy Bank Spó∏dzielczy w Stalowej Woli to uniwersalna instytucja finanso-
wa liczàca si´ w regionie podkarpacia, który nieustannie stara si´ sprostaç wyma-

ganiom klientów i utrzymywaç wysokà jakoÊç Êwiadczonych us∏ug.  Po-
siada rozbudowanà sieç 22 placówek, w tym 5 oddzia∏ów  i 17 innych

punktów obs∏ugi klienta, w których w∏àcznie z centralà banku pracuje prawie 150
osób. Obs∏uga klientów opiera si´ na wykorzystaniu nowoczesnych technologii
z zastosowaniem alternatywnych kana∏ów dystrybucji us∏ug i produktów banko-
wych, w tym bankowoÊci elektronicznej. 

Niewàtpliwym osiàgni´ciem Banku jest wypracowana pozycja spo∏eczna w re-
gionie. Obs∏uga wi´kszoÊci samorzàdów terytorialnych, finansowanie rozwoju
przedsi´biorców lokalnego biznesu oraz finansowanie licznych potrzeb spo∏eczno-
samorzàdowych w zakresie kultury, oÊwiaty, sportu czy pomocy spo∏ecznej spra-
wiajà, ˝e Bank postrzegany jest jako instytucja przyjazna zarówno dla biznesu jak
i spo∏ecznoÊci skupionych w regionie jego dzia∏ania.   

Bank Spó∏dzielczy w Stalowej Woli oparty na wy∏àcznie polskim kapitale jest
uniwersalnym bankiem detalicznym, ∏àczàcym 83 letnià tradycj´ z nowoczesnoÊcià
i post´pem. Bank proponuje swym Klientom bogaty i atrakcyjny wachlarz us∏ug
i produktów bankowych oraz konkurencyjne warunki wspó∏pracy. Misjà Banku
Spó∏dzielczego w Stalowej Woli jest dà˝enie do doskonalenia dzia∏alnoÊci w kierun-
ku tworzenia wizerunku bezpiecznego, nowoczesnego i partnerskiego Banku, sta-
nowiàcego podstaw´ do budowania trwa∏ych relacji ze swoimi Klientami, b´dàcych
kluczem do dalszego rozwoju.

JakoÊç obs∏ugi, oferta produktowa i profesjonalna kadra pracownicza sprawiajà,
˝e Bank Spó∏dzielczy w Stalowej Woli systematycznie wyró˝niany jest presti˝owy-
mi nagrodami i tytu∏ami o zasi´gu lokalnym i krajowym. Nale˝y tu wymieniç mi´-
dzy innymi tytu∏ Asa Biznesu, Bank Spó∏dzielczy w S∏u˝bie Spo∏ecznoÊci Lokalnej,
Bank Przyjazny dla Przedsi´biorców, Najlepsza instytucja finansowa czy te˝ Solidny
Pracodawca Podkarpacia. W 2010 roku Bank Spó∏dzielczy w Stalowej Woli zdoby∏
tytu∏ Super Lidera Grupy BPS A.D. 2009 i g∏ównà nagrod´, którà jest przechodni pu-
char Super Lider 2009. Zdobycie tak zacnego tytu∏u oraz presti˝owej nagrody sta-
nowi swego rodzaju potwierdzenie, ˝e dzia∏ania stalowowolskiego Banku zmierza-
jà we w∏aÊciwym kierunku i przynoszà coraz to lepsze efekty. 

• ZARZÑD BANKU STANOWIÑ:
- Stanis∏aw K∏apeç - Prezes Zarzàdu Banku
- Marta Tofil - Wiceprezes Zarzàdu Banku

- Janina Serafin - Wiceprezes Zarzàdu Banku

• PRZEWODNICZÑCYM RADY NADZORCZEJ JEST:
- Andrzej Kocój.

Centrala i Oddzia∏ Banku:
37-450 Stalowa Wola
ul. Okulickiego 56c
tel. 15 842 10 27
www.bs.stalowa-wola.pl

Oddzia∏y Banku:
Bojanów, Je˝owe
Nowa Sarzyna, 
Ulanów

Filie Banku:
Krzeszów, Nisko
Nowa Sarzyna
Rudnik n/ Sanem
Zaklików, Je˝owe
Przyszów
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Sala operacyjna w Centrali Banku

Siedziba BS w Stalowej Woli
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z 1948 roku przynios∏a zmiany organiza-
cyjne. W 1950 roku powo∏ano Gminnà Ka-
s´ Spó∏dzielczà w G∏ogowie Ma∏opolskim
W tym czasie do Zarzàdu wszed∏ Stani-
s∏aw Rogala, który pe∏ni∏ funkcj´ kierow-
nika kasy do 1969 roku oraz Honorata Wa-
gner i Irena Tomczyk. 

Kolejne zmiany organizacyjne w roz-
woju kasy nastàpi∏y w 1965 roku. Walne
Zgromadzenie przyj´∏o nowy statut oraz
dokona∏o zmiany nazwy na „Kasa Spó∏-
dzielcza w G∏ogowie Ma∏opolskim”.
W 1967 roku nastàpi∏a kolejna zmiana na-
zwy Spó∏dzielni na „Bank Spó∏dzielczy
w G∏ogowie Ma∏opolskim”. W tym okresie
w sk∏ad Rady weszli: Kazimierz Sztaba –
Przewodniczàcy oraz W∏adys∏aw Bu∏atek,
Franciszek Wyka, Stanis∏aw Po˝niak, Jan
Pó∏torak, Józef KubiÊ, Józef Beskur, Józef
Sala, Florian Rusin, Antoni Dworak, Stani-
s∏awa Grzywacz, Zofia Bàk, Anna Stanow-
ska. W sk∏ad Zarzàdu weszli Ludwik Czu-
bek – Prezes , Mieczys∏aw Hul, Zofia Indyk
– Kierownik BS. 

W 1975 roku nastàpi∏y kolejne przemia-
ny strukturalno-organizacyjne Banku Spó∏-
dzielczego. Nadzwyczajne Zebranie Przed-
stawicieli zwo∏ane przez Rad´ Banku 14
wrzeÊnia 1975 roku dokona∏o zmiany sta-
tutu. 17 maja 1983 roku funkcj´ Przewod-
niczàcego Rady powierzono Eugeniuszowi
Garlakowi, stanowisko Zast´pcy Przewod-
niczàcego – Janowi Bieƒkowi, Sekretarza –
Mieczys∏awowi Hulowi. Cz∏onkami Rady
zostali: Maria Wójcik, Tadeusz Furman,
Stanis∏aw Guz, Zofia Bàk, Franciszek Woj-
taszek, Andrzej S∏apiƒski. Józef Bia∏as,
Adam Kogut, Eugeniusz Flak, Stanis∏aw
Grzywacz, Antoni Dworak, Franciszek Wy-
ka. Rada, w dowód uznania za d∏ugoletnià
prac´ w organach samorzàdowych Banku,
nada∏a Kazimierzowi Sztabie tytu∏ „Hono-
rowego Cz∏onka Rady”. Dokonano wyboru
nowego Zarzàdu w sk∏adzie: Aniela Demi-
traszek – Prezes, Stanis∏aw Pado i Jan
˚muda – Cz∏onkowie. 

W 1985 roku, z okazji jubileuszu 100-
lecia Banku Spó∏dzielczego, Rada i Zarzàd

zorganizowali uroczystoÊci, podczas któ-
rych dokonano ods∏oni´cia tablicy upa-
mi´tniajàcej 100-letni okres dzia∏alnoÊci
g∏ogowskiej bankowoÊci. Podczas uroczy-
stej akademii 26 paêdziernika 1985 roku
Cz∏onkowie Banku Spó∏dzielczego przeka-
zali Radzie, Zarzàdowi i za∏odze Banku
sztandar ufundowany z tej okazji. Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Rzeszowie, w uznaniu zas∏ug dla woje-
wództwa rzeszowskiego i wk∏adu wnie-
sionego w rozwój spo∏eczno-gospodarczy
Êrodowiska, nada∏o Bankowi Spó∏dziel-
czemu w G∏ogowie Ma∏opolskim odznak´
„Zas∏u˝ony dla Województwa Rzeszow-
skiego”. W dniu 14 paêdziernika 1992 ro-
ku, Rada Nadzorcza dokona∏a zmiany
sk∏adu Zarzàdu, w sk∏ad którego zostali
powo∏ani: Stanis∏aw Pado – Prezes, Kry-
styna Gawe∏ i Czes∏awa ¸yczko – Cz∏on-
kowie.

W 1995 roku, za wieloletnià wspó∏pra-
c´ z miejscowà OSP przyznano Bankowi
g∏ogowskiemu z∏oty medal „Za zas∏ugi dla
po˝arnictwa”. W dowód uznania dla osià-
gni´ç Banku w umacnianiu rozwoju Spó∏-
dzielczoÊci Bankowej w Polsce, Zarzàd
Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.,
uchwa∏à z dnia 6 wrzeÊnia 1996 roku
przyzna∏ Bankowi Spó∏dzielczemu w G∏o-
gowie Ma∏opolskim Statuetk´ Spó∏dziel-
czoÊci Bankowej. 

W dniu 27 grudnia 1995 roku Nadzwy-
czajne Zebranie Przedstawicieli podj´∏o
uchwa∏´ o przej´ciu BS w Starym Dzikowcu.
Zebranie przedstawicieli w dniu 8 czerwca
1996 roku wybra∏o nowà Rad´ Banku.

W 2000 roku Bank w G∏ogowie Ma∏o-
polskim przy∏àczy∏ Bank Spó∏dzielczy
w Âwilczy, a rok póêniej kolejne dwa Banki
– Bank Spó∏dzielczy w Rani˝owie i Bank
Spó∏dzielczy w Markowej.

W okresie ostatniego 10-lecia nastàpi∏
dynamiczny rozwój. Obecnie Bank prowa-
dzi dzia∏alnoÊç na terenie województwa
podkarpackiego w 13 placówkach. Posiada
7 bankomatów. 
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Punkty Kasowe Banku:
Bratkowice, tel. (17) 855 10 08
Trzciana, tel. (17) 860 04 20
Husów, tel. (17) 225 08 85

Markowa, tel. (17) 226 58 85
Mi∏ocin, tel. (17) 860 20 35

Przewrotne, tel. (17) 851 02 71
Wola Rani˝owska, tel. (17) 583 01 56

W 2010 roku dokonano wyboru nowej Rady,
w sk∏adzie: Garlak Eugeniusz – Przewodniczàcy,
Woêny Stanis∏aw – Zast´pca Przewodniczàcego,

Gawe∏ Krystyna – Sekretarz oraz Bieleƒ Józef,
Furga∏a Danuta, Grzesik Janusz, Gwóêdê El˝bieta,

Ramski Mieczys∏aw, Sito Franciszek, Szylar 
Tadeusz i Warzocha Edward. 

Obecnie dzia∏alnoÊcià Banku kieruje Zarzàdu
w sk∏adzie: Stanis∏aw Pado – Prezes, Anna Tarka

– Wiceprezes, Wanda Ko∏odziej – Cz∏onek. 

W 2010 roku Bank Spó∏dzielczy w G∏ogowie 
Ma∏opolskim zajà∏ 3 miejsce w XI Rankingu

„Najlepszy Bank Spó∏dzielczy w Polsce” 
w kategorii sumy bilansowej 50 – 100 mln PLN.

Ponadto otrzyma∏ wyró˝nienie w VI edycji 
Konkursu Gepardy Biznesu 2011 roku oraz zo-

sta∏ laureatem Konkursu Bank Przyjazny 
Biznesowi. Oddzia∏ Dzikowiec

Sala operacyjna Oddzia∏u Dzikowiec

Oddzia∏ Rani˝ów

Oddzia∏ Markowa
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Bank Spó∏dzielczy w G∏ogowie Ma∏opolskim
rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç 5 lutego 1885 roku pod
nazwà „Powiatowe Towarzystwo Zaliczkowe –
Stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczonà
por´kà”. Towarzystwo Zaliczkowe zosta∏o zare-
jestrowane 26 lutego 1885 roku w Obwodo-
wym Sàdzie w Rzeszowie pod numerem 1804.
Do Kasy Zaliczkowej przystàpi∏o 40 cz∏onków,
jednak ich liczba szybko ros∏a i na koniec roku
wynios∏a 295 osób. Towarzystwo nale˝a∏o do
Zwiàzku Stowarzyszeƒ Zarobkowych i Gospo-
darczych we Lwowie, a organizatorem i za∏o˝y-
cielem oraz pierwszym dyrektorem by∏ Rudolf
Menerka. Prezesem Towarzystwa zosta∏ Karol
Skalak, a w sk∏ad Rady weszli: A. Altman, W.
Ch∏odnicki, A. K∏eczek, Gniewek, Lubowicz, ˚e-
glicki, W. Pado, Rymar i S∏onka. 

W 1892 roku Walne Zgromadzenie wybra∏o
na Prezesa Towarzystwa Kazimierza Doliƒskie-
go. Za jego prezesostwa wybudowano w∏asny
pi´trowy budynek, w którym do dnia dzisiej-
szego znajduje si´ siedziba Banku. Towarzy-
stwo szybko zyska∏o sobie zaufanie wÊród oko-
licznej ludnoÊci. Liczba cz∏onków systematycz-
nie ros∏a, a wraz z liczbà cz∏onków wzrasta∏a
suma udzielonych po˝yczek i wielkoÊç groma-
dzonych oszcz´dnoÊci. W 10 lat po utworzeniu
liczba cz∏onków wzros∏a do 3.166 osób, udzia-
∏y wynosi∏y 27.680,00 z∏otych reƒskich. 

Kolejne lata przynios∏y dalszy rozwój dzia-
∏alnoÊci Towarzystwa. W 1909 roku liczba
cz∏onków wynios∏a 6.735 i by∏ to najwy˝szy
stan cz∏onkostwa w ca∏ej historii Banku.
W 1914 roku, w wyniku I wojny Êwiatowej,
ówczesne kierownictwo Towarzystwa Zaliczko-
wego zawiesi∏o swoje czynnoÊci na kilka mie-
si´cy. Pomimo wydarzeƒ politycznych i nastro-

jów niepewnoÊci, dyrekcja kasy w 1915 ro-
ku przystàpi∏a

do uruchamiania agend kasowych. W nast´p-
nych latach zmniejszy∏a si´ liczba cz∏onków -
Towarzystwo nie wypracowywa∏o zysków. Naj-
wi´kszy kryzys w dzia∏alnoÊci kasy zaliczkowej
przypad∏ na lata 1918-1924. W tym czasie wy-
stàpi∏a dewaluacja pieniàdza. Reforma waluto-
wa w 1924 roku ponownie o˝ywi∏a dzia∏alnoÊç
kasy. Walne Zgromadzenie w marcu 1929 roku
dokona∏o wyboru nowej Rady. Jej Prezesem zo-
sta∏ Jan Bieniaszewski, a Zast´pcà – Andrzej
Brzuza. W latach 1929-1935 znacznie zmniej-
szy∏a si´ dzia∏alnoÊç kredytowa w wyniku wy-
st´pujàcego kryzysu gospodarczego w kraju.
Brak jest materia∏ów obrazujàcych dzia∏alnoÊç
Towarzystwa w ostatnich latach przed wybu-
chem II wojny Êwiatowej. Z wypowiedzi licz-
nych Êwiadków tego okresu wynika, ˝e Kasa
Zaliczkowa spe∏nia∏a przyj´tà przez siebie
funkcj´ instytucji finansowej w zakresie pod-
stawowych form dzia∏ania. 

W okresie II wojny Êwiatowej zawieszona
zosta∏a dzia∏alnoÊç Towarzystwa Zaliczkowego
w G∏ogowie. By∏o ono jednak zarejestrowane
w Sàdzie z Zarzàdem Komisarycznym. Okupa-
cja hitlerowska nie sprzyja∏a szerszemu rozwi-
janiu dzia∏alnoÊci Towarzystwa. Jak wynika
z rejestru spó∏dzielni prowadzonego przez Sàd
Powiatowy w Rzeszowie, 18 czerwca 1943 r.
dokonano zmiany nazwy „Powiatowe Towa-
rzystwo Zaliczkowe w G∏ogowie” na „Bank
Spó∏dzielczy w G∏ogowie” oraz przyj´to nowy
statut. 

Po wyzwoleniu G∏ogowa dzia∏alnoÊç Banku
zosta∏a wznowiona dzi´ki wysi∏kom Honoraty
Wagner, która podj´∏a si´ organizacji Banku,
pe∏niàc jednoczeÊnie funkcj´ Cz∏onka Zarzàdu
i g∏ównej ksi´gowej. Dzia∏alnoÊç gospodarcza
Banku po wyzwoleniu by∏a nieznaczna. Refor-
ma bankowoÊci przeprowadzona dekretem 

Prezes Zarzàdu - Stanis∏aw Pado

Kronika Banku

Siedziba Banku

Sala operacyjna Centrali Banku

Filia Banku w G∏ogowie M∏p.
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Centrala Banku:
36-060 G∏ogów Ma∏opolski

ul. Rynek 23
tel. (17) 851 72 13
fax (17) 851 79 97

e-mail: centrala-
bs.glogowmalopolski@bankbps.pl

Oddzia∏y Banku:
Dzikowiec, tel. (17) 227 03 55
Markowa, tel. (17) 226 52 21
Rani˝ów, tel. (17) 228 50 75
Âwilcza, tel. (17) 856 07 25

Filia Banku: 
G∏ogów Ma∏opolski, 
Tel. (17) 851 73 30
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Bank Spó∏dzielczy w Jasionce, gmina Trzebownisko jest jednym
z najm∏odszych Banków Spó∏dzielczych. Utworzony zosta∏ na bazie
Oddzia∏u BS Rzeszów w marcu 1985 roku. Historia bankowoÊci spó∏-
dzielczej - samopomocowej na terenie Gminy Trzebownisko si´ga ro-
ku 1874, kiedy to we wsi Zaczernie powstaje Kasa Zapomogowa „Po-
ratunek". W latach nast´pnych powstajà: Spó∏ka Oszcz´dnoÊci i Po˝y-
czek w ¸àce - rok 1900, i Kasa Stefczyka w Stobiernej - utworzona na
prze∏omie roku 1919/20.

Po II wojnie Êwiatowej od 1952 w Jasionce dzia∏a Punkt Kasowy
Gminnej Kasy Spó∏dzielczej w Rzeszowie który obejmowa∏ swoim za-
si´giem tereny Gminy Trzebownisko oraz miejscowoÊci StaromieÊcie
i Mi∏ocin. Us∏ugi bankowe Êwiadczone by∏y w placówkach dzier˝a-
wionych od osób fizycznych i instytucji.

W latach po 1989 r. nastàpi∏ dynamiczny rozwój Banku. Wzrasta∏a
liczba udzielanych kredytów oraz przyjmowanych depozytów i - co
istotne rozpocz´to budow´ centrali Banku w Jasionce. G∏ówne zas∏ugi
rozwoju Banku oraz budowie Centrali w Jasionce mia∏a ówczesna Pa-
ni Prezes Bronis∏awa Drza∏. Bank koncentrowa∏ swojà dzia∏alnoÊç na
obs∏udze sektora rolniczego. 

Aktualnie Bank mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç bankowà na terenie
województwa podkarpackiego, ale g∏ównym terenem jego dzia∏alno-
Êci jest Gmina Trzebownisko. 

Klientami Banku sà g∏ównie osoby fizyczne, ma∏e i Êrednie firmy
i jednostki samorzàdowe a w mniejszym stopniu rolnicy. 

Bank prowadzi dzia∏alnoÊç poprzez Central´ w Jasionce i Punkty
Kasowe: w ¸àce, Trzebownisku i Zaczerniu.

• Aktualny sk∏ad Zarzàdu:

- Prezes Zarzàdu – Bronis∏aw Ciasnocha

- Zast´pca Prezesa – Mieczys∏aw B∏oniarz

- Cz∏onek Zarzàdu – Bronis∏awa Bielenda

- Cz∏onek Zarzàdu – Hubert Zdeb

- Cz∏onek Zarzàdu – Agnieszka Âliz
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Centrala Banku:
36-002 Jasionka
e-mail: 

centrala–bs.jasionka@bankbps.pl 

tel. (17) 771 38 00

tel./fax (17) 853 40 01

Placówki Banku:

Punkt Kasowy w ¸àce

Punkt Kasowy w Trzebownisku

Punkt Kasowy w Zaczerniu

• Rada Nadzorcza Banku:

- Przewodniczàcy RN – Stanis∏aw RyÊ

- Zast´pca Przewodniczàcego RN – Antoni Cis∏o

- Sekretarz Rady Nadzorczej – Ewa Nowak

- Cz∏onek Rady Nadzorczej – Stanis∏aw Czekajski

- Cz∏onek Rady Nadzorczej – Tadeusz Grabek

- Cz∏onek Rady Nadzorczej – Stanis∏aw O˝óg

- Cz∏onek Rady Nadzorczej – Stanis∏aw Chmiel

Siedziba BS w Jasionce

Sala operacyjna Centrali Banku

Punkt Kasowy w Trzebownisku
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CENTRALA: ul. Krakowska 12b/1a, 35-111 Rzeszów, tel. (017) 850 11 55
www.expessbank.pl   info@expressbank.pl

Spó∏dzielcza Grupa Bankowa

Express Bank Spó∏dzielczy w Rzeszowie powsta∏ z przekszta∏cenia z dniem
1 stycznia 1982 roku Oddzia∏u BS Rzeszów w Krasnem w samodzielny Bank
Spó∏dzielczy w Krasnem. Zmiana nazwy na obecnà nastàpi∏a w 1991 roku,
a przeniesienie siedziby Banku do Rzeszowa w 2003 roku.

W Krasnem tradycje spó∏dzielczoÊci bankowej si´gajà poczàtków XX wieku. W la-
tach 1906 – 1944 w Krasnem i sàsiedniej Malawie dzia∏alnoÊç prowadzi∏y spó∏dziel-
nie oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowe - Kasy Reiiffeisena, a od 1920 r. Kasy Stefczyka.

Po reformie bankowoÊci w 1950 r. na terenie obecnej gminy Krasne pozosta∏ tyl-
ko Punkt Kasowy BS Rzeszów w S∏ocinie, który w 1968 r. zosta∏ przekszta∏cony
w Fili´ BS Rzeszów. 

Filia w 1974 r. uzyska∏a status Oddzia∏u z siedzibà w Krasnem. Do 1987 r. Oddzia∏
posiada∏ dwa Sta∏e Punkty Kasowe w Stra˝owie i S∏ocinie. Dzia∏alnoÊç Oddzia∏u
prowadzona by∏a do koƒca 1981 r. tj. do przekszta∏cenia go w samodzielnà jed-
nostk´ - Bank Spó∏dzielczy w Krasnem. 

Sta∏y rozwój ekonomiczny pozwoli∏ na otwarcie w 1993 r. I Oddzia∏u Banku w Rze-
szowie. Kolejne Oddzia∏y powsta∏y: w 1999 roku - II Oddzia∏ Rzeszów, w 2002 roku -
III Oddzia∏ Rzeszów.

Bank wchodzi w sk∏ad Spó∏dzielczej Grupy Bankowej. Ponadto jest cz∏onkiem
Krajowego Zwiàzku Banków Spó∏dzielczych i Zwiàzku Rewizyjnego BS im. F. Stef-
czyka w Warszawie. 

Rada Nadzorcza: 

Jerzy Furman (przewodniczàcy), Stanis∏aw Gnat (zast´pca przewodniczàcego),
Ryszard Babiak (sekretarz), Stanis∏aw Ciasnocha, Lucyna Czajkowska, Pawe∏
Truskolaski, Stanis∏aw Ziaja

Zarzàd i pracownicy (wg. stanu na 30 wrzeÊnia 2010 r.):

Mieczys∏aw Olearka (prezes zarzàdu), Agnieszka S∏oma (wiceprezes zarzàdu ds.
handlowych), Pawe∏ Kusza (cz∏onek zarzàdu ds. technicznych i rozwoju), Jolanta
Maternia (dyrektor I Oddzia∏u), Ewa Olko (dyrektor II Oddzia∏u), Irena W´glarz
(dyrektor Oddzia∏u w Krasnem), Renata Janda (g∏ówny ksi´gowy), Dorota Icha,
Urszula Radochoƒska, Iga Mazgaj, Barbara Czachor, Barbara Grzesik, Anna Gawe∏,
Agnieszka G´siorska, Bo˝ena Malita, Maria Kunysz, Anna ¸ukasik, Renata Nawojska,
Joanna Mazurek, Aneta Opaliƒska-Szpala, Agata Pasierb, Zofia Piotrowska,
Ma∏gorzata Samulak, Ewa Szpunar, Urszula Âwigoƒ, Anna Âl´zak, Anna T∏uczek,
Anna T∏uczek, Iwona Tworek, Katarzyna Wójcikowska.

Centrala EBS

I Oddzia∏ EBS

II Oddzia∏ EBS

III Oddzia∏ EBS

Oddzia∏ Krasne

Mieczys∏aw Olearka
Prezes Zarzàdu

Sàd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, KRS: 0000033279, REGON:000914757, NIP: 813-02-68-953

Agnieszka S∏oma
Wiceprezes Zarzàdu

Pawe∏ Kusza
Cz∏onek Zarzàdu

I ODDZIA¸ RZESZÓW 
ul. Rejtana 49/11b, 35-326 Rzeszów  

tel. /fax (017) 857 93 09, 857 93 11
1oddzial@expressbank.pl

II ODDZIA¸ RZESZÓW 
ul. Marsza∏kowska 15, 35-215 Rzeszów  
tel. /fax (017) 852 80 02, 852 80 03

2oddzial@expressbank.pl

III ODDZIA¸ RZESZÓW 
ul. Krakowska 12b/1a. 35-111 Rzeszów  
tel. /fax (017) 850 11 45, 850 11 52

3oddzial@expressbank.pl

ODDZIA¸ KRASNE 
Krasne 121  36-007 Krasne

tel. /fax (017) 855 52 27, 855 52 60
krasne@expressbank.pl
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O stabilnoÊci BS Rzeszów decydujà takie czynniki, jak tradycyjna dzia∏al-
noÊç bankowa, wsparta nowoczesnymi rozwiàzaniami technologicznymi
(m.in.: bankomaty, karty p∏atnicze i kredytowe, bankowoÊç internetowa, na
wskroÊ nowoczesne placówki bankowe oraz powierzenie obs∏ugi informa-
tycznej w∏asnym, wyspecjalizowanym s∏u˝bom oraz podmiotom o ugrunto-
wanej pozycji bankowej), bliski kontakt z Klientem wyra˝ajàcy si´ w ciàg∏ym
dynamicznym rozwoju Banku. Infrastruktura informatyczna zapewnia bez-
pieczeƒstwo obrotu bankowego. 

Zaufanie zbudowane przez pokolenia, znakomita oferta otwarta i dost´p-
na dla wszystkich Klientów, dostosowana do potrzeb ka˝dego profilu dzia∏al-
noÊci na rynku, stawia Bank w rankingu najlepiej rozwijajàcych si´ spó∏-
dzielni w regionie. Bezpieczeƒstwo, profesjonalizm, szeroki wachlarz us∏ug
i dost´pnoÊç 24 godziny na dob´ dajà r´kojmi´ pewnego dzia∏ania przez ko-
lejne lata. 

Bank Spó∏dzielczy w Rzeszowie zawsze z dumà podkreÊla swoje pocho-
dzenie starajàc si´, by obecne czasy zapisa∏y si´ na kartach historii równie
pozytywnie a przysz∏e pokolenia nie wstydzi∏y si´ spó∏dzielczego charakteru
swojego Banku.

Dzisiejsze w∏adze Banku:
• ZARZÑD:

- Józef Cieszyƒski – Prezes Zarzàdu

- Dorota Kanach – Wiceprezes Zarzàdu

- Monika Misiak – Wiceprezez Zarzàdu

- Grzegorz Falfus – Cz∏onek Zarzàdu

• RADA NADZORCZA:

- Aleksander Nowosad – Przewodniczàcy Rady

- Wies∏aw Borek – Zast´pca Przewodniczàcego Rady

- Marek Latusek – Sekretarz Rady

- Les∏aw Mazurkiewicz – Cz∏onek Rady

- Kazimierz Mazur – Cz∏onek Rady

- Andrzej Jab∏czyƒski – Cz∏onek Rady

- Stanis∏aw Ska∏a – Cz∏onek Rady

- Ryszard Surmiak – Cz∏onek Rady

- Zuzanna Sztyk – Cz∏onek Rady
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II Oddzia∏ Rzeszów
ul. Teofila Lenartowicza 11

35-051 Rzeszów
tel. 17/ 850 81 56

Filia Rzeszów
ul. Ignacego ¸ukasiewicza 88

35-604 Rzeszów
tel. 17/ 857 52 30

Oddzia∏ Sieniawa
ul. Jana Paw∏a II 1/1

35-530 Sieniawa
tel. 16/ 62 27 917, 62 27 922 

fax 16/ 62 27 900

Filia Adamówka
37-534 Adamówka 
tel. 16/ 62 27 526

I Oddzia∏ w Rzeszowie

Oddzia∏ w Sieniawie

Sala operacyjna Oddzia∏u w Sieniawie
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Najstarszy Polski Bank na Podkarpaciu
w grudniu 2010 r. rozpoczà∏ 141 rok swojej
dzia∏alnoÊci. Z dost´pnych êróde∏ historycz-
nych wynika, ˝e dzia∏alnoÊç ta prowadzona
by∏a nieprzerwanie, bez wzgl´du na sytuacj´
politycznà, ekonomicznà i spo∏ecznà. Za∏o˝o-
ny pod nazwà Towarzystwa Zaliczkowego
w 1870 r. Bank do dziÊ dnia ma g∏ównà sie-
dzib´ w Rzeszowie, a choç jego budynek ju˝
nie ten sam - mniej okaza∏y i w innym miej-
scu, ma swoich zaufanych Klientów, udzia-
∏owców i sympatyków. W swoich w∏adzach
skupia∏ ówczesnà elit´ miasta, m.in. adwoka-
tów, lekarzy, notariuszy, osoby zas∏u˝one dla
miasta, które z czasem otrzyma∏y tytu∏ Hono-
rowych Obywateli Miasta Rzeszowa. WÊród
cz∏onków i za∏o˝ycieli Banku byli m.in. Leon Schott (pierwszy Dyrek-
tor Towarzystwa), Roman Krogulski (pierwszy Prezydent Miasta Rze-
szowa i Honorowy Obywatel),  Henryk Hanasiewicz (prawnik, „dobro-
dziej” miasta), Roderyk Als (adwokat, Zast´pca Burmistrza Miasta,
Honorowy Obywatel), Ferdynand Schaitter, rodzina marsza∏ka J´drze-
jowicza a tak˝e wielu innych mieszkaƒców miasta i powiatu z pocho-
dzenia Polaków, W´grów i ˚ydów.

Przez lata dzia∏alnoÊci na rzecz mieszkaƒców Rzeszowa i powiatu,
zyska∏ przydomek „pokoleniowy i rodzinny”, a to g∏ównie z uwagi na
fakt, i˝ w wi´kszoÊci udzia∏owcami byli rzemieÊlnicy i rolnicy, któ-

rych zwiàzek z Bankiem by∏ na tyle silny, ˝e przynale˝noÊç do niego
dziedziczona by∏a niemal jak majàtek. Rodzinny charakter wynika
z jakoÊci obs∏ugi, rzetelnoÊci wobec Klienta wynikajàcej z tradycji
i otwartego nastawienia Zarzàdu Banku do Klienta. 

Dzisiaj, Bank ma 6 placówek, równie˝ poza Rzeszowem. W 1991 r.
po∏àczy∏ si´ z Bankiem Spó∏dzielczym w Sieniawie (za∏o˝onym
w 1905 r.) i na jego bazie powsta∏ najwi´kszy Oddzia∏ BS Rzeszów. 

Siedziba BS w Rzeszowie
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Centrala Banku:
ul. p∏k Leopolda Lisa Kuli 16

35-025 Rzeszów
tel./fax 17/ 85 23 184 - 5

17/ 86 20 231, 86 23 067

Placówki Banku:

I Oddzia∏ Rzeszów
ul. Stefana Starzyƒskiego 2

35-508 Rzeszów
tel./fax 17/ 85 63 086

Prezes Zarzàdu
- Józef Cieszyƒski Sala operacyjna Centrali Banku

II Oddzia∏ w Rzeszowie
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Bank Spó∏dzielczy w Strzy˝owie jest kontynuatorem bogatych
tradycji spó∏dzielczych Ziemi Strzy˝owskiej. W latach 1875 –
1931 powsta∏o tu 13 kas spó∏dzielczych, dzia∏ajàcych pod ró˝ny-
mi nazwami i w ró˝nych formach organizacyjnych. 

Dynamiczny rozwój tych spó∏dzielni trwa∏ do I wojny Êwiatowej.
W dwudziestoleciu mi´dzywojennym, naznaczonym kryzysem
gospodarczym, tylko niektóre z nich odzyska∏y dawnà pozycj´.
Sytuacj´ t´ pog∏´bi∏a kolejna wojna. Nastàpi∏y pierwsze procesy
∏àczeniowe. Kolejne zosta∏y wymuszone dekretem o reformie
bankowej.

Bank Spó∏dzielczy jest prawnym nast´pcà powsta∏ego w 1875 roku
Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego w Strzy˝owie, które po
po∏àczeniu si´ z miejscowà Kasà Stefczyka w roku 1941 przyj´∏o na-
zw´ Bank Spó∏dzielczy im. dr F. Stefczyka. W 1959 roku nazw´
zmieniono na Bank Spó∏dzielczy w Strzy˝owie. 

Wa˝nym etapem rozwoju banku by∏o po∏àczenie si´ z Bankami
Spó∏dzielczymi w Czudcu, Frysztaku i Niebylcu w 1999 roku, oraz
w WiÊniowej w roku 2002. Od tego czasu Bank obs∏uguje klientów
z ca∏ego powiatu strzy˝owskiego. Bank czynnie uczestniczy  w ˝y-
ciu regionu, wspierajàc finansowo liczne inicjatywy lokalne.

Bank zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A. - naj-
wi´kszym z banków zrzeszajàcych.

Bank Spó∏dzielczy w Strzy˝owie jest dziÊ instytucjà nowoczesnà,
dynamicznie si´ rozwijajàcà, z powodzeniem konkurujàcà z banka-
mi komercyjnymi. Centrala Banku znajduje si´ w Strzy˝owie. Po-
nadto Bank posiada cztery oddzia∏y: w Czudcu, Frysztaku, Niebylcu
i WiÊniowej, oraz punkt kasowy w Strzy˝owie. 

Bank obs∏uguje ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa, rolników, jednostki
samorzàdu  terytorialnego, osoby prywatne. 

Poszczególnym grupom klientów Bank proponuje dostosowane do
ich potrzeb produkty, w szczególnoÊci rachunki bie˝àce, lokaty, kar-
ty p∏atnicze, kredyty. Od kilku lat rozwijane sà us∏ugi bankowoÊci
elektronicznej, cieszàce si´ coraz wi´kszym zainteresowaniem
klientów.
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Centrala Banku:
38 – 100 Strzy˝ów
ul. Juliusza S∏owackiego 36
tel. (017) 276 10 10
e-mail: info@bsstrzyzow.pl

Placówki Banku:
Czudec, ul. Jasielska 9, 
tel. (017) 277 10 17
Frysztak, pl. Floriana 9, 
tel. (017)  277 79 04
Niebylec 170, 
tel. (017) 277 34 55 
WiÊniowa 251, 
tel. (017) 277 59 81
Punkt kasowy Strzy˝ów, 
ul. Daszyƒskiego 6

• Aktualnie w sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà:

- Stanis∏aw Godek - Przewodniczàcy RN

- Krzysztof Ma∏ek - Zast´pca Przewodniczàcego RN

- Wiktor Bochenek - Sekretarz RN

- Jan Oliwa - Cz∏onek RN

- Stanis∏aw Su∏kowski - Cz∏onek RN

- Jan T́ cza - Cz∏onek RN

- Emilian Pyra - Cz∏onek RN

- Wiktor Rusza∏a - Cz∏onek RN

- Andrzej Sieczkowski - Cz∏onek RN

- Augustyn Grela - Cz∏onek RN

- Zbigniew Miga - Cz∏onek RN.

• Sk∏ad Zarzàdu tworzà obecnie:

- Andrzej Raszka – Prezes Zarzàdu,

- Marian Ostrowicz – Z-ca Prezesa Zarzàdu,

- Zofia Paw∏owska – Cz∏onek Zarzàdu.

Misjà Banku Spó∏dzielczego w Strzy˝owie jest efektywne 
zaspokajanie potrzeb finansowych klientów indywidualnych

i instytucjonalnych oraz wspieranie inicjatyw 
spo∏eczno-gospodarczych Êrodowisk lokalnych.

Siedziba BS w Strzy˝owie

Oddzia∏ w Czudcu

www.bsstrzyzow.pl 223
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Historia Banku Spó∏dzielczego w Niechobrzu wià˝e si´ z powstaniem pierwszych
Spó∏ek Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek w Zg∏obniu i w Boguchwale. Pierwsza Spó∏ka Oszcz´d-
noÊci i Po˝yczek powsta∏a w Zg∏obniu. Za∏o˝ycielskie Walne Zebranie Spó∏ki odby∏o si´
31.10.1898 r. Spó∏ka zarejestrowana zosta∏a z nieograniczonà por´kà. W sk∏ad Zarzàdu
weszli: ks. Micha∏ Trybus, ks. Józef W´glarz, Jan Skrzyƒski (kasjer), Franciszek Lasota i
Jan Ciebiera W sk∏ad Rady weszli m.in.: Aleksander Dàmbski - w∏aÊciciel dóbr
ziemskich w Nosówce, Wojciech Sikora - wójt z Niechobrza, ks. Marceli Sochaƒski -
proboszcz parafii Zabierzów.

15.10.1905 r. odby∏o si´ w Boguchwale za∏o˝ycielskie Walne Zebranie Spó∏ki
Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek. Za∏o˝ycielami Spó∏ki byli: ks. W∏adys∏aw Purzycki, Jan Pie-
cuch - rolnik, murarz z Boguchwa∏y, Klaudiusz Angerman - in˝ynier, Józefa Wn´kow-
ska - nauczycielka, Wojciech Rusinek - naczelnik gminy Boguchwa∏a. Spó∏ka zosta∏a za-
rejestrowana w Sàdzie Obwodowym w Rzeszowie 12.12.1905 r. i wpisana do Rejestru
Handlowego Stowarzyszeƒ Zarobkowo-Gospodarczych pod nazwà “Spó∏ka Oszcz´dno-
Êci i Po˝yczek w Boguchwale, stowarzyszenie zarejestrowane z nieograniczonà por´-
kà”. Jak wynika z dokumentacji Walnego Zebrania z 21 grudnia 1924 r. w 1925 r. Spó∏-
ka w Boguchwale przyj´∏a nazw´ “Kasy Stefczyka - spó∏dzielnia z nieograniczonà od-
powiedzialnoÊcià w Boguchwale” i zosta∏a zarejestrowana 16.01.1925 r. w Rejestrze
Spó∏dzielni prowadzonym przez Sàd Okr´gowy w Rzeszowie. Spó∏dzielnia mia∏a
siedzib´ w Boguchwale, pow. rzeszowski, woj lwowskie, a tzw. okràg spó∏dzielni
stanowi∏y gminy Boguchwa∏a i Lutory˝. Na prze∏o˝onego Zarzàdu Kasy wybrano ks.
Józef Przyby∏a z Boguchwa∏y.

W 1925 r. równie˝ Spó∏ka Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek w Zg∏obniu zmieni∏a nazw´ na
“Kas´ Stefczyka - spó∏dzielnia z nieograniczonà odpowiedzialnoÊcià w Zg∏obniu”. Zo-
sta∏a zarejestrowana w Sàdzie Okr´gowym w Rzeszowie w dniu 24.03.1925 r.
Prze∏o˝onym Zarzàdu zosta∏ ks. Franciszek Pieczkiewicz.

W okresie II wojny Êwiatowej Kasa nie przerwa∏a swej dzia∏alnoÊci, natomiast Kasa w
Boguchwale zawiesi∏a dzia∏alnoÊç do roku 1941.

Po wojnie, w 1949 roku Kasa Stefczyka w Zg∏obniu zosta∏a przeniesiona do Rac∏a-
wówki i zmieni∏a nazw´ na “Kas´ Stefczyka z nieograniczonà odpowiedzialnoÊcià
z siedzibà w Rac∏awówce”.

W wyniku reformy bankowej zosta∏y powo∏ane do ˝ycia w 1949 r. Gminne Kasy Spó∏-
dzielcze. Jak wynika z protoko∏u Wspólnego Zgromadzenia z 25.06.1950 r. Kasa Stef-
czyka w Boguchwale oraz Kasa Stefczyka w Rac∏awówce po∏àczy∏y si´ i przyj´∏y na-
zw´ “Gminna Kasa Spó∏dzielcza z odpowiedzialnoÊcià udzia∏ami z siedzibà w Rac∏a-
wówce”.

W 1954 r. Gminna Kasa Spó∏dzielcza w Rac∏awówce przenosi swà siedzib´ do Nie-
chobrza i przyjmuje nazw´ “Gminna Kasa Spó∏dzielcza w Rac∏awówce z siedzibà
w Niechobrzu”. W tym okresie cz∏onkami Zarzàdu byli: Antoni Kaszuba i Antoni Baç -
jako st. ksi´gowy.

Kolejne zmiany organizacyjne wystàpi∏y w spó∏dzielczoÊci bankowej w 1956 r. Wal-
ne Zgromadzenie, które odby∏o si´ 24.06.1956 r. przyj´∏o nowy statut, dokonujàc m.in.
zmiany nazwy na “Kas´ Spó∏dzielczà w Rac∏awówce z siedzibà w Niechobrzu.

W latach 1962-1974 nast´pujà kolejne zmiany w sk∏adzie Zarzàdu Kasy. W 1965 r.
przeszed∏ na emerytur´ po 32 latach pe∏nienia funkcji cz∏onka Zarzàdu i kierownika
Kasy Antoni Kaszuba. Na jego miejsce zosta∏ powo∏any Antoni Baç, który pe∏ni∏ funk-
cj´ cz∏onka Zarzàdu i kierownika Kasy do 31.12.1966 r. W 1967 r. stanowisko cz∏onka
Zarzàdu i kierownika Kasy obj´∏a Zuzanna Wróbel.

Uchwa∏à Walnego Ze-
brania z dnia 6.05.1973 r.
zmieniono nazw´ spó∏-
dzielni na “Bank Spó∏dziel-
czy w Niechobrzu”. Tere-
nem dzia∏ania Banku sta-
∏y si´ gminy Boguchwa∏a
i Rac∏awówka. W zwiàz-
ku ze zwi´kszonym tere-
nem dzia∏ania powo∏ano
Oddzia∏ w Boguchwale.
Zwi´kszono sk∏ad osobowy Rady Banku do 13 osób. 

W 1973 r. rozpocz´to budow´ nowej siedziby Banku, którà oddano do u˝ytku
w 1976 r. Rok póêniej, 20.03.1977 r. na Zebraniu Przedstawicieli dokonano zmiany
Statutu i przyj´to nazw´: Bank Spó∏dzielczy w Boguchwale z siedzibà w Niechobrzu.
Teren dzia∏ania BS obejmowa∏ gmin´ Boguchwa∏a. W tym okresie, tj. latach 1977-1990
nastàpi∏ dalszy wzrost dzia∏alnoÊci Banku, szczególnie w zakresie kredytowania
budownictwa inwentarskiego.

W latach 1990-1998 w dalszym ciàgu Bank notowa∏ dynamiczny rozwój. W 1994
roku Bank zrzeszy∏ si´ z Gospodarczym Bankiem Po∏udniowo-Zachodnim S.A. we
Wroc∏awiu. W 1995 r. utworzono nowà placówk´ w Boguchwale w oparciu o w∏asny
lokal, zapewniajàc w ten sposób lepszà obs∏ug´ klientów indywidualnych i instytucjo-
nalnych. W tym czasie Zarzàd Banku stanowili: Zuzanna Wróbel - Prezes, Barbara
Pasierb - Wiceprezes, Józef Pienià˝ek - Cz∏onek Zarzàdu.

W latach  2000-2007  Bank  rozwija si´  i osiàga coraz lepsze wyniki finansowe.
W wyznaczonych ustawowo terminach samodzielnie osiàga wymagany poziom fun-
duszy w∏asnych. W roku 2003 zostaje przeprowadzony remont lokalu Banku w Nie-
chobrzu, sala obs∏ugi klientów, pomieszczenia na I pi´trze lokalu dostosowane zostajà
do potrzeb i lepszych warunków obs∏ugi klientów. W roku 2006 w Filii w Boguchwale
zostaje zainstalowany bankomat. Bank dokonuje zakupu dzia∏ki sàsiadujàcej z Ban-
kiem z przeznaczeniem na parking.

Nast´pujà zmiany organizacyjne w Banku. W grudniu 2005 r. na emerytur´ prze-
chodzi Helena Kalandyk – g∏ówny ksi´gowy Banku od roku 1973. W grudniu 2006 r.
przechodzi na emerytur´ Zuzanna Wróbel - Dyrektor i Prezes Zarzàdu Banku, zwiàza-
na z Bankiem od roku 1962. ”Ten kto przez swoje ˝ycie poprawi i udoskonali los
wspó∏czesnych lub ca∏ych pokoleƒ nast´pnych - ten dope∏nia ca∏kowicie swojego tu
istnienia i przeznaczenia” – s∏owa Stanis∏awa Staszica w pe∏ni odzwierciedlajà pe∏ne
zaanga˝owanie, uznanie za prac´ i wysi∏ek w∏o˝ony w rozwój Banku Spó∏dzielczego
w Niechobrzu. 

Z dniem 1 stycznia 2007 r. Rada Nadzorcza, której Przewodniczàcym jest Marek
Janda, powo∏uje Zarzàd Banku w sk∏adzie: Barbara Pasierb - Prezes Zarzàdu Banku,
El˝bieta Janowska - Wiceprezes Zarzàdu i Zofia Kalandyk – Cz∏onek Zarzàdu. W tym
samym roku  Bank oddaje do u˝ytku klientów nowy parking w Niechobrzu, otwiera
Ekspozytur´ w Lutory˝u a w 2008 r. modernizuje Ekspozytur´ w Zg∏obniu. Placówki w
Niechobrzu i Zg∏obniu wyposarzone zostajà w bankomaty. Zwi´ksza swojà obecnoÊç
na rynku us∏ug finansowych przy zachowaniu samodzielnoÊci funkcjonowania i
to˝samoÊci spó∏dzielczej. 

Bank przez swój lokalny charakter i dobrà znajomoÊç Êrodowiska traktuje klien-
tów w sposób indywidualny z wyczuciem i zrozumieniem potrzeb i problemów.
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Centrala Banku:
36-047 Niechobrz 118

tel. (17) 85-91-400, 402, 403 

fax (17) 85-91-415 

e-mail: biurozarzadu@bsniechobrz.pl

Placówki Banku:
Filia w Boguchwale, 

Ekspozytura w Zg∏obniu, 
Ekspozytura w Lutory˝u,

Ekspozytura w Rzeszowie - Zwi´czycy.
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Poczàtki istnienia Banku Spó∏dzielczego w B∏a˝owej
datuje si´ na 22 sierpnia 1898 r., kiedy to zosta∏o zare-
jestrowane Towarzystwo Zaliczkowe „Pomoc”. Dzia∏al-
noÊç swà rozpocz´∏o 2 lutego 1899 roku.

W 1904 roku Towarzystwo Zaliczkowe „Pomoc”
w B∏a˝owej przyst´puje do Zwiàzku Stowarzyszeƒ Za-
robkowych i Gospodarczych we Lwowie. 30 paêdzierni-
ka 1923 roku zmieniono nazw´ na Towarzystwo Zalicz-
kowe „Pomoc” w B∏a˝owej, spó∏dzielnia zarejestrowana
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià.

W okresie okupacji spó∏dzielnia nadal prowadzi
dzia∏alnoÊç, jednak ma ona przewa˝nie charakter do-
raênej pomocy kredytowej. 26 maja 1943 roku docho-
dzi do kolejnej reorganizacji, Walne Zgromadzenie To-
warzystwa przyjmuje Statut zatwierdzony przez Zwià-
zek Rewizyjny i dokonuje zmiany nazwy na Bank Spó∏-
dzielczy im. dr Stefczyka, spó∏dzielnia z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià  w B∏a˝owej.

Pierwsze po wyzwoleniu Walne Zgromadzenie
cz∏onków  Banku Spó∏dzielczego  odby∏o si´ 29 maja
1946 roku, na którym dokonano zatwierdzenia spra-
wozdaƒ finansowych za lata 1944-1945. Kolejna reorga-
nizacja nastàpi∏a  29 czerwca 1950 roku, kiedy to z po-
∏àczenia Banku Spó∏dzielczego im. dr Stefczyka w B∏a-
˝owej i Kasy Stefczyka w Futomie powsta∏a Gminna
Kasa Spó∏dzielcza z odpowiedzialnoÊcià udzia∏ami z sie-
dzibà w B∏a˝owej, która 15 lipca 1956 roku przekszta∏-
ca si´ w Kas´ Spó∏dzielczà w B∏a˝owej.

13 maja 1962 roku Walne Zgromadzenie zmienia do-
tychczasowà nazw´  na Bank Spó∏dzielczy w B∏a˝owej. 

Kolejne zmiany w spó∏dzielczoÊci bankowej wystàpi-
∏y, gdy z dniem 1 lipca 1975 r. powo∏ano Bank Gospo-
darki ˚ywnoÊciowej, jako Bank paƒstwowo-spó∏dziel-
czy. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli, które od-
by∏o si´ 21 wrzeÊnia 1975 przyj´∏o zmian´ Statutu.

W latach 1976-1977 dyrektorem Banku by∏ Stanis∏aw
Puzio, zaÊ w latach  1978-1983 Stanis∏aw Bialic. Funkcj´
Prezesa Zarzàdu od 1960 do 1994 roku pe∏ni∏ Aleksan-
der KwaÊny. Od roku 1983 Dyrektorem Banku,  a od
1994 do czerwca 2006 roku  Prezesem Zarzàdu by∏a
Aleksandra Ko∏odziej. Obecnie funkcj´ Prezesa Zarzàdu
pe∏ni Pan Stanis∏aw Bialic.

Zarzàd Banku oprócz dzia∏alnoÊci Statutowej wiele
uwagi poÊwi´ca∏ sprawom lokalowym.

Budynek, w którym mieÊci∏ si´ Bank, zakupiony jesz-
cze przez Towarzystwo zaliczkowe „Pomoc” w roku
1912, mimo licznych remontów nie spe∏nia∏ stawianych
mu wymogów. W roku 1986 dokonano zakupu dzia∏ki
pod budow´ nowego obiektu bankowego. Budow´ roz-
pocz´to w 1988 roku. W dniu 23 maja 1991 roku odda-

no do u˝ytku nowy bu-
dynek, który powsta∏
dzi´ki du˝emu zaanga-
˝owaniu ówczesnej dy-
rektor Aleksandry Ko∏o-
dziej, która zainicjowa∏a
jego budow´ i ca∏y czas
czuwa∏a nad realizacjà
tej inwestycji.

W zwiàzku z ustawà
z dnia 24 czerwca 1994
roku o restrukturyzacji
BS i BG˚ Nadzwyczajne
Zebranie Przedstawicieli
Banku w dniu 27 listopa-
da 1994 roku podj´∏o uchwa∏´ o przystàpieniu do
tworzenia Rzeszowskiego Banku Regionalnego
i zrzeszenia si´ w nim. 

Wa˝nym wydarzeniem w ˝yciu Banku by∏o po-
∏àczenie si´ w roku 2002 z Bankiem Spó∏dzielczym
w Hy˝nem, który podobnie jak nasz Bank ma bo-
gatà ponadstuletnià tradycj´ i doÊwiadczenie
w pracy na rzecz Êrodowiska lokalnego.

22 marca 2002 roku Bank Spó∏dzielczy w B∏a˝o-
wej podpisa∏ umow´ zrzeszenia z Bankiem Pol-
skiej  Spó∏dzielczoÊci S.A., który powsta∏ z po∏àcze-
nia szeÊciu banków regionalnych zrzeszajàcych banki
spó∏dzielcze.

Obecnie Bank dzia∏a poprzez 3 placówki tj. Central´
w B∏a˝owej, Oddzia∏ w Hy˝nem i Fili´ w Rzeszowie.

W ostatnich latach dokonano gruntownej moderni-
zacji budynku Centrali Banku w B∏a˝owej oraz Oddzia-
∏u w Hy˝nem dostosowujàc  je do obecnie obowiàzujà-
cych standardów.

• Dzia∏alnoÊcià Banku kieruje trzyosobowy Zarzàd 
w sk∏adzie: 

- Stanis∏aw Bialic- Prezes Zarzàdu, 

- Lucyna Undziakiewicz – Wiceprezes Zarzàdu, 

- Teresa Pa∏ys – Cz∏onek Zarzàdu.

• Funkcje nadzorczo-kontrolne sprawuje 9-osobowa 
Rada Nadzorcza w sk∏adzie: 

- Jan Sieƒko - Przewodniczàcy 

oraz cz∏onkowie: Aleksander KwaÊny, Krystyna Cag, 
Henryk Sieƒko, Maria Bator, Teresa Kuk, 
Jan Majchrowski, Franciszek P∏aza, Stanis∏aw Pa∏ac.

Na koniec 2010 roku fundusze Banku wynios∏y 7 564,-
tys. z∏, suma bilansowa wynios∏a 57 844 tys. z∏, wypra-
cowany zysk netto – 798,- tys. z∏.
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Centrala Banku:
36-030 B∏a˝owa
ul. Bankowa 2
Tel. 17 2297 017
Fax 17 2301 245
e-mail: 
Centrala-BS.Blazowa@bankbps.pl

Oddzia∏ w Hy˝nem
36-024 Hy˝ne 103
Tel. 17 2295 006
Tel.fax. 17 2295 008

Filia w Rzeszowie
35-201 Rzeszów
ul. Kochanowskiego 23A
Tel./fax 17 8521 487

Siedziba Banku Spó∏dzielczego w B∏a˝owej

Oddzia∏ w Hy˝nem

Filia w Rzeszowie

Pracownicy 
Centrali Banku

Zarzàd Banku Spó∏dzielczego w B∏a˝owej
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Poczàtek spó∏dzielczoÊci bankowej, której
tradycje kontynuuje Bank Spó∏dzielczy w Ty-
czynie przypada na rok 1895 r. Wtedy to po-
wsta∏a kasa po˝yczkowa w Tyczynie, która po
za∏o˝eniu przyj´∏a nazw´ „Spó∏ki Oszcz´dnoÊci
i Po˝yczek w Tyczynie”. By∏a to kasa spó∏kowa
typu Raiffeisena. Pierwszy Zarzàd i Rada zosta-
∏y wybrane na Walnym Zebraniu w dn.
10.02.1896r. na którym uchwalono statut
„Spó∏kowej Kasy Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek w Ty-
czynie - Spó∏ka zarejestrowana z nieograniczo-
nà por´kà”. Kasa obejmowa∏a swojà dzia∏alno-
Êcià miasto Tyczyn oraz wsie: Kielnarowa, Bia-
∏a, Hermanowa, Budziwój. Udzia∏owcami byli
przede wszystkim ch∏opi, z których inicjatywy
powsta∏a spó∏ka jako forma obrony mieszkaƒ-
ców wsi przed lichwà. 

Do wybuchu pierwszej wojny Êwiatowej
spó∏ka rozwija∏a si´ bardzo dobrze. Ca∏y doro-
bek zniszczy∏a wojna i szalejàca w pierwszych
latach po odzyskaniu niepodleg∏oÊci dewalu-
acja. Prób´ odbudowy kasy na nowych podsta-
wach podj´to z koƒcem 1924 r. Nadano jej wte-
dy nowà nazw´ - „Kasa Stefczyka w Tyczynie”.
W roku 1938 rozpocz´ta zosta∏a budowa w∏a-
snego budynku stojàcego do dziÊ. 

Dalszà dzia∏alnoÊç kasy przerwa∏ wybuch
drugiej wojny Êwiatowej . Po wojnie wznowi∏a
ona dzia∏alnoÊç pod nazwà „Bank Spó∏dzielczy
w Tyczynie”, przyjmujàc nowy statut. Wskutek
reformy systemu bankowoÊci w Polsce powo∏a-
no „Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà w Tyczynie”.
W roku 1950 zaprzesta∏y dzia∏alnoÊci Kasy
Stefczyka w Borku Starym i Chmielniku, zaÊ ich
aktywa i pasywa przej´∏a Gminna Kasa Spó∏-
dzielcza w Tyczynie. Kolejne zmiany w dzia∏al-

noÊci spó∏dzielni nastàpi-

∏y w roku 1956, kiedy Minister Finan-
sów ustali∏ wzorcowy statut dla kas
spó∏dzielczych. Wtedy równie˝ obj´-
to dzia∏aniem Borek Stary, Chmielnik,
Hermanowà i Kielnarowà.

Swojà obecnà nazw´ Bank Spó∏-
dzielczy w Tyczynie zawdzi´cza
uchwale podj´tej na Zebraniu Przed-
stawicieli w 1961 roku. W tym okre-
sie w zwiàzku z nowym podzia∏em
administracyjnym kraju zosta∏y prze-

j´te od Banku Spó∏dzielczego w Hy˝nem kolej-
ne miejscowoÊci: Wola Rafa∏owska, B∏´dowa
Tyczyƒska i Zabratówka, natomiast od Banku
Spó∏dzielczego w Rzeszowie: Zalesie i Maty-
sówka. 

Po roku 1989, kiedy upad∏ ustrój totalitarny,
a w ˝ycie wcielono "Plan Balcerowicza", przed-
si´biorstwa, w tym banki spó∏dzielcze musia∏y
rozpoczàç proces dostosowania dzia∏alnoÊci do
zasad gospodarki rynkowej. Poczàwszy od
1994 roku Bank zrzeszony by∏ w Gospodar-
czym Banku Po∏udniowo Zachodnim S.A. we
Wroc∏awiu, który dnia 15 marca 2002 roku
przy∏àczy∏ inne Banki i utworzy∏ Bank Polskiej
Spó∏dzielczoÊci Spó∏ka Akcyjna z siedzibà cen-
trali w Warszawie, w którym Bank Spó∏dziel-
czyw Tyczynie zrzeszony jest do dnia dzisiej-
szego. 

Nad poprawnym rozwojem Banku czuwajà
organy samorzàdowe - Rada Nadzorcza oraz
Zarzàd Banku w sk∏adzie: 

• Rada Nadzorcza (7 osób): 
1. Tadeusz Filip - Przewodniczàcy RN, 

2. Józef Para - Wiceprzewodniczàcy RN, 

3. Anna Kotula - Sekretarz RN, 

4. Marta Ruszel - Cz∏onek RN, 

5. Krystyna Murias - Cz∏onek RN, 

6. Grzegorz Lampart - Cz∏onek RN, 

7. Stanis∏aw Stanowski - Cz∏onekRN. 

• Zarzàd BS w Tyczynie (3 osoby): 
1. Miros∏aw St´pieƒ - Prezes Zarzàdu, 

2. Kazimiera Ha∏oƒ - Cz∏onek Zarzàdu, 

3. Dorota Basara - Cz∏onek Zarzàdu. 

Siedziba Banku Spó∏dzielczego w Tyczynie

B
a

n
k

 S
p

ó
ł
d

z
ie

l
c

z
y

 w
 T

y
c

z
y

n
ie

Centrala Banku:
ul. Mickiewicza 6,
36-020 Tyczyn 

tel.17 221 92 10
fax17 230 22 33 

e-mail: sekretariat@bstyczyn.pl
www.bstyczyn.pl

Obecnie Bank 
posiada 7 placówek, tj.: 

Central´ w Tyczynie, 
Oddzia∏ w Chmielniku, 

3 Filie w Rzeszowie, 
Punkty Obs∏ugi Klienta 

w Borku Starym 
oraz B∏´dowej Tyczyƒskiej.

Serdecznie zapraszamy 
do korzystania z us∏ug 

naszego Banku. 

Sala operacyjna Centrali Banku

Oddzia∏ w Chmielniku

Filia nr 2 w Rzeszowie

Filia nr 3 w Rzeszowie
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25 czerwca 1950 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów nastàpi∏o po∏àczenie Ka-
sy Stefczyka w ˚o∏yni z Kasà Stefczyka w Rakszawie i zgodnie z dekretem o reformie
bankowej przyj´to nazw´ "Gminna Kasa Spó∏dzielcza w ˚o∏yni". PodkreÊliç nale˝y, ˝e
Kasa Stefczyka w Rakszawie by∏a jednostkà z du˝ymi tradycjami za∏o˝ono jà bowiem
7 stycznia 1906 roku. Pierwszy Zarzàd GKS stanowili Józef Krzanik - przewodniczàcy,
Marcin Wal i Pawe∏ Tkacz - cz∏onkowie. Od roku 1952 funkcj´ przewodniczàcego Ko-
misji Rewizyjnej powierzono Adamowi Màczce. W roku 1955 funkcj´ przewodniczà-
cego Zarzàdu objà∏ Marcin Wal i pefni∏ jà nieprzerwanie do 1983 roku. Lata 1948-1956
by∏y okresem niesprzyjajàcym rozwojowi Kasy. Dzia∏aczami spó∏dzielczymi w tym
okresie byli: W∏adys∏aw Niemiec, Zofia Ryzner, Stanis∏aw Leja, Kazimierz Babiarz,
Franciszek Wojnar, Jan Fràczel, Antoni Bia∏y. Kasa w znaczàcy sposób wspiera∏a roz-
wój rolnictwa, wspomaga∏a tak˝e rozwój spó∏dzielczoÊci kó∏kowej, mleczarskiej han-
dlowej, uczniowskiej. Dominowa∏y kredyty na bie˝àce potrzeby us∏ugi rolnicze re-
monty i budowy budynków mieszkalnych i inwentarskich, ale kredytowano tak˝e bu-
dowy pieczarkarni, kurników, szklarni, obory i chlewnie, silosy itp.

W latach 80-tych aktywnie dzia∏ali na rzecz Banku w ˚o∏yni (przekszta∏cony
w 1975 r. w Bank Spó∏dzielczy w ˚o∏yni): Jan Babiarz, Kazimierz Âlimak, Jan Janusz,
Ignacy Babiarz, Teofil Kàtnik, Szymon Rogowski, Henryk Marcinek, W∏adys∏aw Krzy-
˝ak, Tadeusz Opa∏ka.

Nowy rozdzia∏ w dzia∏alnoÊci bankowej nastàpi∏ w 1992 r. kiedy to Bank podpisa∏
umow´ zrzeszeniowà z Gospodarczym Bankiem Po∏udniowo - Zachodnim we Wroc∏a-
wiu. Zmieniajàca si´ sytuacja gospodarcza wymusi∏a wdro˝enie nowych produktów
finansowych, ale przede wszystkim koniecznoÊç osiàgania korzystnych efektów eko-
nomicznych. Bank udziela kredyty preferencyjne, inwestycyjne wspierajàce powsta-
nie i rozwój nowych podmiotów gospodarczych, w rachunku bie˝àcym, w ROR kon-
sumpcyjne, okolicznoÊciowe, Êwiàteczne, ratalne, Êrodki ludnoÊci gromadzi na ra-
chunkach bie˝àcych, lokatach i wk∏adach, stosuje kapitalizacj´ kwartalnà. Bank pro-
wadzi ubezpieczenia, wyp∏aca renty rolnicze.

W okresie powojennym w banku pracowali: Józef Krzanik, Pawe∏ Tkacz, Antoni
Wa∏czyk, Marcin Wal, Janina Krzanik, Tadeusz Opa∏ka, Zbigniew Miller, Bronis∏aw Gu-
zy, W∏adystaw Baran, Katarzyna Janusz, Teresa PliÊ, Jan Piek∏o,  Maria Go∏ojuch, Maria
Kilian, Irena Wawrzaszek, Janina Szpila, Zofia Bo˝ek, El˝bieta Marciniec, Zofia Sro-
czyk, Bernadeta Marcinek, Kazimierz ˚aba, Józef Rogowski, Krystyna Wawrzaszek.

• Bank prowadzi obs∏ug´ :
* jednostek samorzàdowych i ich zak∏adów - podmiotów gospodarczych, 

osób prawnych, spó∏ek, jednoosobowych podmiotów gospodarczych
* osób fizycznych

* organizacji spo∏ecznych i stowarzyszeƒ

• Dla swoich klientów bank proponuje :
*  zak∏adanie i prowadzenie rachunków bie˝àcych, pomocniczych

* zak∏adanie i prowadzenie rachunków oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowych (ROR)
* lokowanie oszcz´dnoÊci na ró˝ne okresy i w ró˝nych formach

*  udzielanie kredytów
* ubezpieczanie nieruchomoÊci, mienia ruchomego i pojazdów mechanicznych 

(samochodów osobowych, ci´˝arowych i ciàgników)
* Us∏ugi przez Internet
*  Karty p∏atnicze "Visa"

Obecnie Bank Spó∏dzielczy w ˚o∏yni zatrudnia 34 osoby.

• Zarzàd Banku stanowià:
- Kazimierz Górecki - Prezes Zarzàdu

- Monika Gwóêdê - Wiceprezes Zarzàdu
- Jerzy Bejster - Wiceprezes  Zarzàdu

• W sk∏ad Rady wchodzà
- Franciszek Filip - Przewodniczàcy RN

- Krzysztof Zakielarz - Z-ca przewodniczàcego RN
- Barbara Sowa - Sekretarz RN
- Zofia KoÊció∏ek - Cz∏onek RN
- Boles∏aw To∏pa - Cz∏onek RN
- Józef Buszta - Cz∏onek RN

- Stanis∏aw Nykiel - Cz∏onek RN

Punkt Obs∏ugi Klienta
w ˚o∏yni

Punkt Obs∏ugi Klienta w Rakszawie

Punkt Obs∏ugi Klienta w Czarnej

Oddzia∏ w Giedlarowej
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Inicjatorem za∏o˝enia placówki finansowej w ˚o∏yni by∏ w 1903 ro-
ku wikariusz parafii ˚o∏ynia - ks Adam Wesoliƒski. Z jego inicjatywy
za∏o˝ono równiez kó∏ko rolnicze. Sprowadzi∏ on nawozy sztuczne, nie-
znane dotychczas nasiona jak seradel´ i ∏ubin, a tak˝e p∏ugi i brony
˝elazne oraz sieczkarnie. W 1903 roku za∏o˝ona zosta∏a "Spó∏ka
Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek z nieograniczonà odpowiedzialnoÊcià". Statut
Spó∏ki podpisany by∏ przez nast´pujàce osoby, które uznaç nale˝y za
za∏o˝ycieli: Micha∏a Rutkowskiego, Antoniego Ciska, Wojciecha Plisia
Ludwika Marcinka, Franciszka Niemca, W∏adys∏awa Opa∏k´, Feliska
Lej´, Józefa Nicponia, Franciszka Filipa, Jana Burd´.

Pierwszà siedzibà kasy Spó∏ki - do 1912 r. - by∏ budynek Micha∏a Rutkow-
skiego na tzw. "PodkoÊcielu". W 1912 roku zakupiono notarialnie od Jana
Burdy budynek, w którym aktualnie znajdu∏e si´ Bank Spó∏dzielczy. Zaku-
pienie budynku Êwiadczy o szybkim rozwoju Spó∏ki i jej du˝ych mo˝liwo-
Êciach finansowych.

Siedziba BS w ˚o∏yni

Zarzàd Banku

Sala operacyjna Centrali Banku

Pracownicy Centrali Banku
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Centrala Banku:
37-110 ˚o∏ynia

ul. Kmiecie 1
Tel. (17) 224 30 09
Fax (17) 225 06 60
www.bs-zolynia.rze.pl

e-mail:
bszolynia@poczta.onet.pl

Placówki Banku:
Giedlarowa 338,

Czarna 251
Le˝ajsk, Plac Targowy 3

Rakszawa 341

Pierwszy Zarzàd Kasy sk∏ada∏ si´ z 6 cz∏onków, z tego 2 cz∏onków by∏o urz´dujàcych
w ka˝dà sobot´ po po∏udniu, natomiast w niedziel´ odbywa∏y si´ posiedzenia Zarzàdu
i w razie potrzeby posiedzenia Rady Nadzorczej. Pierwszym prze∏o˝onym Zarzàdu by∏ Woj-
ciech PliÊ, zast´pcà - W∏adys∏aw Opa∏ka, pierwszym przewodniczàcym Rady Nadzorczej by∏
Micha∏ Rutkowski, który pe∏ni∏ t´ funkcj´ do 1922 roku. W 1913 roku Spó∏ka mia∏a 240
cz∏onków - udzia∏owców, 600 tys. koron wk∏adów i 320 tys. koron po˝yczek. Jej dzia∏alnoÊç
w pierwszym okresie opiera∏a si´ na bezp∏atnej pracy cz∏onków.

Dzia∏alnoÊç Kasy nastawiona by∏a g∏ównie na walk´ z lichwà i zdzierstwem stosowanym
przez prywatny kapita∏, w zwiàzku z czym jej zyski by∏y skromne. W czasie I wojny Êwiato-
wej Kasa by∏a nieczynna. W okresie powojennym, a˝ do 1925 r., na skutek braku stabilnoÊci
pieniàdza Kasa nie mia∏a warunków rozwoju. Kasa stosujàc niskie stopy procentowe osiàga∏a
te˝ niskie dochody przeznacza∏a je na rozwój, a tak˝e wspierata Kó∏ko Rolnicze, budow´ Do-
mu Kultury, Szko∏y, Instytutu Spó∏dzielczego w Krakowie, a tak˝e Zwiàzku M∏odzie˝y "Wici".

W latach 1925 -1939 dzia∏alnoÊç Kasy która przyj´∏a nazw´ Kasy Stefczyka ponownie si´
rozwin´∏a. Aktywnymi dzia∏aczami w tym okresie byli: Micha∏ Cisek, Feliks Cisek, Józef Krza-
nik oraz Franciszek Bejster, pe∏niàcy do roku 1928 funkcj´ kasjera. W Radzie Nadzorczej pra-
cowali: Micha∏ Cisek, Józef Opa∏ka, Ludwik Cierpisz, Józef Buszta i Jan Niemiec. Przewodni-
czàcym Rady w latach 1924-1930 by∏ Micha∏ Cisek w latach 1931 -1933 ks. Piotr Niedzia∏ek,
a od 1935 do 1939 r. - Wojciech Panek. Sk∏ad Zarzàdu ulega∏ cz´stym zmianom, w jego sk∏a-
dzie pracowali: Feliks Cisek, Micha∏ Czech, Franciszek Bejster, Józef Krzanik, Wojciech PliÊ,
Stanis∏aw Burda, W∏adys∏aw Opa∏ka, Micha∏ Frej, Wojciech Panek i Andrzej Mach. Wzrasta∏a
liczba cz∏onków Kasy i na koniec 1929 roku wynosi∏o 456 osób. W 1935 roku poszerzono te-
ren dzia∏ania Kasy o gromady Brzóza Stadnicka i Gwizdów, z przysió∏kami Ho∏ubówka
i Przecznica.

Druga wojna Êwiatowa i okupacja hitlerowska pozbawi∏y Kas´ jej dorobku finansowego
z okresu dwudziestolecia mi´dzywojennego. Kasa mimo zakazów okupanta wyp∏aca∏a
przedwojenne wk∏ady i udziela∏a ludnoÊci po˝yczek na zakup najpilniejszych dóbr kon-
sumpcyjnych. W tym okresie by∏a ona oÊrodkiem dzia∏ania konspiracyjnego. W okresie oku-
pacji funkcj´ prze∏o˝onego Zarzàdu pe∏ni∏ Andrzej Mach, a przewodniczàcego Rady Nadzor-
czej - Feliks Cisek.

Reaktywowanie dzia∏alnoÊci Kasy Stefczyka w ˚o∏yni nastàpi∏o 25.02.1946 r. w niezwykle
trudnych warunkach, gdy˝ okupacja hitlerowska niszczy∏a nie tylko dorobek finansowy,
zniszczony zosta∏ równie˝ w czasie dzia∏aƒ wojennych budynek Kasy. Dzi´ki ofiarnoÊci dzia-
∏aczy samorzàdowych odbudowano budynek i wznowiono prac´. Dzia∏alnoÊç po˝yczkowà
rozpocz´to 8.02.1948 r.
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Dowodzà tego przedsta-
wione poni˝ej wyniki fi-
nansowe (wielkoÊç wa˝-
niejszych pozycji bilanso-
wych) jakie Bank osiàgnà∏
w ostatnich pi´ciu latach
(w tys. z∏):

Dynamika 
Wyszczególnienie 31.12.2006 r. 31.12.2010 r. 2010/2006

1. Fundusze w∏asne 4 382,00 8 195,00 187,02%

2. Suma Bilansowa 39 350,00 64 801,00 164,68%

3. Depozyty 32 534,00 54 802,00 168,45%

4. Kredyty 17 660,00 39 694,00 224,77%

Dobre wyniki Banku w ostatnim okresie sà efektem szerokiego wa-
chlarza produktów bankowych, stale wzbogacanych przez wykwalifiko-
wanà kadr´, liczàcà 56 pracowników, która swoim solidnym i indywidu-
alnym podejÊciem do ka˝dego klienta, zdobywa jego szacunek.

• Funkcj´ nadzoru i kontroli sprawuje 11-osobowa Rada Nadzorcza, 
w sk∏ad której wchodzà:

- Tadeusz Baran – Przewodniczàcy Rady Nadzorczej

- Józef Piestrak – Zast´pca Przewodniczàcego Rady Nadzorczej

- Micha∏ Sawka – Sekretarz Rady Nadzorczej

- Kazimierz W∏och– Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej

- Cz∏onkowie RN: Marian B∏oƒski, Janusz Chrobak, Adam Jasiƒski, Leon 
Kowal, Józef Polak, Krystyna Radochoƒska, Czes∏awa WiÊniowska.

Stanowisko G∏ównego Ksi´gowego piastuje Zofia Stoczko.

Rada Nadzorcza i Zarzàd Banku, na miar´ swoich mo˝liwoÊci finanso-
wych, wspiera rozwój szeroko rozumianych potrzeb spo∏ecznoÊci lokal-
nej. Priorytetem staje si´ dynamiczny rozwój Banku i jego jednostek or-
ganizacyjnych w oparciu o ofert´ produktowà i sieç placówek.

Misjà Banku Spó∏dzielczego w ˚urawicy w ramach strategii jest dà˝e-
nie do maksymalnego zaspokojenia potrzeb klientów. JesteÊmy przeko-
nani, ˝e ˝urawicki Bank jest dla nich przyjazny i godny zaufania.

Poprzez wysoki standard us∏ug oraz nowy wizerunek centrali i po-
szczególnych placówek, Bank Spó∏dzielczy w ˚urawicy chce pokazaç
klientom, ˝e jest Bankiem nowoczesnym i konkurencyjnym, otwartym
na klienta i jego potrzeby. B
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Oddzia∏ Stubno

Oddzia∏ Or∏y

Filia Medyka

Pracownicy Centrali Banku w ˚urawicy
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Bank Spó∏dzielczy w ˚urawicy, funkcjonujàc na rynku lokalnym
od ponad 50 lat, da∏ si´ poznaç jako Bank bezpieczny, uniwersalny
i przyjazny dla klientów.

Do grona jego klientów nale˝à podmioty sektora MSP, rolnicy i osoby
fizyczne. Bank prowadzi tak˝e obs∏ug´ finansowà szeÊciu jednostek sa-
morzàdu terytorialnego.

Wspieranie inicjatyw lokalnych, aktywny udzia∏ w ˝yciu publicznym
oraz szeroko rozumiana wspó∏praca z samorzàdem lokalnym, kreuje
pozytywny wizerunek Banku.

W podejmowanych dzia∏aniach na rzecz rozwoju dzia∏alnoÊci banko-
wej, Zarzàd Banku systematycznie doskonali procesy obs∏ugi bankowej.
W centrum zainteresowania kadry Banku jest ˝yczliwa i profesjonalna
obs∏uga.

Dbajàc o rozwój i jakoÊç obs∏ugi w placówkach bankowych, Bank in-
westuje w rozbudow´ systemów informatycznych, wdra˝a i upo-
wszechnia najnowsze rozwiàzania bankowoÊci elektronicznej i interne-
towej oraz wyposa˝a swoje placówki w bankomaty.

Obecny kszta∏t Banku to efekt po∏àczenia si´ w dniu 01.10.1999 r.
z Bankami Spó∏dzielczymi  w Birczy, Or∏ach i Stubnie oraz w dniu
01.01.2002 r. z Bankiem Spó∏dzielczym w Laszkach.

Innowacyjne podejÊcie do technologii bankowej, po∏àczone z kulty-
wowaniem tradycji oraz sta∏a troska o dobór oddanych, dobrze przygo-
towanych pracowników i szanowanie wiernych klientów wp∏ywajà na
intensywny rozwój Banku i wzrost jego pozycji w sektorze bankowym.

Bank Spó∏dzielczy w ˚urawicy jest stabilnym partnerem finansowym
miejscowej spo∏ecznoÊci i posiada ugruntowanà pozycj´ na rynku lokalnym.

Siedziba BS w ˚urawicy

Od prawej: Wies∏awa Czàstka – Cz∏onek Zarzàdu, Dyrektor O/Or∏y,
Zdzis∏aw Zub – Prezes Zarzàdu, Joanna B∏àdziƒska – Cz∏onek Zarzàdu,

Zdzis∏aw Barylak – Cz∏onek Zarzàdu, Dyrektor O/Laszki, 
Wies∏awa Gajewska – Cz∏onek Zarzàdu, Dyrektor O/Bircza. 

Prezes Zarzàdu
- Zdzis∏aw Zub

Oddzia∏ Bircza

Oddzia∏ Laszki
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Centrala Banku:
˚urawica, ul. Bankowa 4
tel. (16) 6723-780
tel./fax (16) 6723-800
e-mail: centrala-bs.zurawica@bankbps.pl

Placówki Banku:
Oddzia∏ w Birczy, ul. Rynek 6/8
Oddzia∏ w Laszkach, Laszki 37
Oddzia∏ w Or∏ach, ul. Krakowska 3
Oddzia∏ w Stubnie, Stubno 69A
Filia w Medyce, Medyka 10
Sta∏y Punkt Kasowy w Maçkowicach, 
Maçkowice 5
Sta∏y Punkt Kasowy w PrzemyÊlu, 
ul. Rejtana 2
Sta∏y Punkt Kasowy w PrzemyÊlu, 
ul. 3-go Maja 16
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G∏ówni za∏o˝yciele którzy weszli
w sk∏ad Zarzàdu Spó∏ki. Byli to: Mi-
cha∏ Ozimek (zwany „organista”) –
przewodniczàcy, Micha∏ Ozimek
(zwany „Bednarz”), Ksiàdz Stani-
s∏aw Âwidecki, Jerzy Znak, Dymitr
Pipka, Aleksander Waplak – pierw-
szy kasjer Spó∏ki.

W koƒcu pierwszego roku obra-
chunkowego Spó∏ka liczy∏a 97
cz∏onków, suma udzia∏ów cz∏on-
kowskich wynosi∏a 914 koron au-
striackich, przy jednostce udzia∏o-
wej 10 koron i wpisowym wynoszà-
cym 1 koron´. Wk∏adów oszcz´dno-
Êciowych na koniec 1903 roku by∏o
na sum´ 13.350 koron + kredyt refi-
nansowy 6.000 koron oraz po˝yczki w wys. 19.880 koron. W roku 1925 Spó∏ka
Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek zmienia nazw´ na Kas´ Stefczyka i obs∏uguje ju˝ 7 Gmin tj:
Stary Dzików (jako Gmina zbiorcza), Nowy Dzików, Cewków, Moszczanica, ¸ominy,
Oleszyce Stare oraz Stare Sio∏o. Od roku 1944 Kasa Stefczyka zosta∏a przy∏àczona do
Zwiàzku Rewizyjnego Spó∏dzielni w Rzeszowie, a od 1945 do Oddzia∏u Rewizyjnego
w Jaros∏awiu. 

Przez ca∏y czas dzia∏alnoÊci Kasa Stefczyka boryka∏a si´ z trudnoÊciami lokalo-
wymi. W momencie powstania Kasa mieÊci∏a si´ w domu kasjera Aleksandra Wa-
plaka, póêniej w budynku Bazylego Naszczuka. 25 marca 1950 roku przeniesiono
Kas´ Stefczyka do Urz´du Gminy w Starym Dzikowie zmieniajàc równoczeÊnie jej
nazw´ na Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà. Pracowali wówczas w tej Kasie spo∏ecznie
pracownicy Urz´du Gminy pod kierownictwem Bazylego Naszczuka. 1 lipca tego˝
samego 1950 roku znowu przeniesiono siedzib´ Kasy wraz ze zmianà siedziby
Urz´du Gminy. W tym te˝ roku przyj´to na etat sta∏y pana Stanis∏awa ˚y∏´ na ksi´-
gowego Kasy i Stanis∏awa Dyjaka na kasjera (obecnie Cz∏onka Zarzàdu). Stanis∏aw
˚y∏a po dwóch latach zostaje kierownikiem Kasy, a póêniej dyrektorem obecnie ist-
niejàcego banku do 1988 roku. Po kolejnej zmianie lokum Kasy gdy jej biura prze-
noszone by∏y do Gminnej Spó∏dzielni Samopomoc Ch∏opska (w ramach jednoÊci ka-
sowej) i po kolejnej zmianie nazwy w 1956 roku z Gminnej Kasy Spó∏dzielczej na
Kas´ Spó∏dzielczà zaczyna si´ prze∏omowy moment dzia∏alnoÊci – nast´puje gene-
ralna zmiana w kredytowaniu rolnictwa, (kredyty mogà braç ju˝ wszyscy którzy ro-
kujà gwarancjà w∏aÊciwego wykorzystania kredytu i jego zwrotu) i nast´puje zde-
cydowany przyrost oszcz´dnoÊci. 

W 1965 roku biura Kasy przenoszone sà do nowoczesnego jak na tamte czasy
wybudowanego w∏asnymi si∏ami budynku w którym bank mieÊci si´ do dnia dzi-
siejszego i który widoczny jest na za∏àczonym zdj´ciu. W 1973 roku Kasa Spó∏dziel-
cza zmienia nazw´ na obecnà tzn. Bank Spó∏dzielczy. W czasie swej dzia∏alnoÊci
bank cieszy si´ wielkim presti˝em w spo∏eczeƒstwie które obs∏uguje. DoÊç wymie-
niç ˝e Bank obs∏ugujàcy 5 miejscowoÊci Gminy Stary Dzików tj. Stary Dzików, No-
wy Dzików, Cewków, Moszczanica i U∏azów, Gminy liczàcej 5 – 6 tys. mieszkaƒców
zajmuje w 1977 roku I miejsce w województwie i V miejsce w kraju we wspó∏za-
wodnictwie pracy pomi´dzy bankami spó∏dzielczymi zorganizowanym przez Cen-
tral´ BG˚. Pomni tak bogatej tradycji i osiàgni´ç równie˝ obecne organa samorzà-
dowe i pracownicy Êwiadomi sà odpowiedzialnoÊci i spó∏dzielczej idei swojego
Banku. 

• Zarzàd Banku stanowià:
1. mgr in˝. Stanis∏aw Goraj – Prezes Zarzàdu (w stosunku pracy)

2. Leon Joniec – Wiceprezes Zarzàdu

3. Krystyna Siryk – cz∏onek Zarzàdu (w stosunku pracy)

• Rada Nadzorcza Banku:
1. Tadeusz Kwiatkowski – Przewodniczàcy Rady

2. Jan Wach – Z-ca Przewodniczàcego Rady

3. Jan Jab∏oƒski – Sekretarz Rady

4. El˝bieta J´druchów – Przewodniczàca Komisji Rewizyjnej 

5. Leszek Król – cz∏onek Prezydium Rady

6. Marcin Kamiƒski – cz∏onek Rady cz∏onek Komisji Rewizyjnej

7. Adam Ozimek – cz∏onek Rady cz∏onek Komisji Rewizyjnej

8. El˝bieta Liweƒ – cz∏onek Rady

9. Marian Kopta – cz∏onek Rady 

• Pracownicy Banku:
1. mgr in˝. Stanis∏aw Goraj – Prezes Zarzàdu Banku

2. mgr in˝. Gra˝yna Popek – G∏ówna ksi´gowa

3. Józefa Nieckarz – Z-ca G∏ównej ksi´gowej

4. Krystyna Siryk – specjalista ds. samorzàdu, cz∏onek Zarzàdu Banku

5. Maria Bàk – Kierownik Zespo∏u Oszcz´dnoÊciowo – Kredytowego

6. El˝bieta J´druchów – specjalista ds. kredytów

7. Ma∏gorzata Kuca – inspektor ds. kredytów

8. Agnieszka Hulak - referent ds. oszcz´dnoÊci

9. Anna Sopel – referent ds. badania ryzyk

10. Janina Skoczylas – kasjerka B
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Centrala Banku:
37-632 Stary Dzików, ul. KoÊciuszki 73
tel. (16) 63-18-033, 63-18-229
kom. 501-150-039
e-mail: bsstarydzikow@bs.bankbps.pl

Historia Banku Spó∏dzielczego w Starym
Dzikowie rozpoczyna si´ 18 marca 1903 r.

W dniu tym sam Dr Franciszek Stefczyk –
twórca i za∏o˝yciel spó∏dzielczego ruchu

rolniczego przyby∏ do Gminy Stary Dzików
w celu za∏o˝enia Spó∏ki. Po jego

wystàpieniu na temat obrony rolników
przeciwko panujàcej lichwie – Walne

Zgromadzenie uchwali∏o jednomyÊlnie
za∏o˝enie Spó∏ki Oszcz´dnoÊci i Po˝yczek
dla Gminy Stary Dzików i Nowy Dzików.

Za∏o˝onà Spó∏k´ zarejestrowano 
w IV Oddziale Sàdu Krajowego we Lwowie

dnia 28 kwietnia 1903 roku. 

Prezes Zarzàdu 
- Stanis∏aw Goraj

Pracownicy BS w Starym Dzikowie

Siedziba BS w Starym Dzikowie
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JesteÊmy polskim bankiem z polskim kapita∏em od przesz∏o
100 lat dzia∏ajàcym na terenie powiatu przeworskiego.

Poczàtki historii spó∏dzielczoÊci bankowej, którà kontynuuje
Bank Spó∏dzielczy w Przeworsku przypadajà na rok 1900. Celem
dzia∏alnoÊci by∏o udzielanie po˝yczek, przyjmowanie wk∏adów
oraz rozwój kulturalny Êrodowiska.

W kolejnych dziesi´cioleciach dzia∏alnoÊci przeworski Bank
przechodzi∏ kolejne, typowe dla spó∏dzielni oszcz´dnoÊciowo-

Siedziba BS w Przeworsku

Sala operacyjna Centrali Banku

Prezes Zarzàdu - Józefa Koz∏owska
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Centrala Banku:
ul. Krakowska 11, 37-200 Przeworsk

Tel. (16) 648-74-50 , Fax: 648-71-13
e-mail: Centrala-BS.Przeworsk@bankbps.pl

Oddzia∏ Przeworsk
ul. Pi∏sudskiego 1- 37-200 Przeworsk

Oddzia∏ w Zarzeczu
37-205 Zarzecze 192

Oddzia∏ Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 186

Oddzia∏ Manasterz
37-230 Manasterz 580

Samodzielny Punkt Kasowy - Urzàd Skarbowy
ul. Tysiàclecia 1, 37-200 Przeworsk
Samodzielny Punkt Kasowy – ZOZ

ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
Samodzielny Punkt Kasowy 

37-203 Gniewczyna ¸aƒcucka 146

po˝yczkowych w Polsce przeobra˝enia, b´dàc kolejno: Gminnà Ka-
sà Spó∏dzielczà, Spó∏dzielnià Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowà SOP,
wreszcie –Bankiem Spó∏dzielczym.

• Obecnie bankiem kieruje trzyosobowy Zarzàd:

- Prezes Zarzàdu  - Józefa Koz∏owska

- Cz∏onek Zarzàdu - Danuta Olech

- Cz∏onek Zarzàdu - Janina Ch´ç.

Bank szczyci si´ tym, ˝e posiada jedynie polski kapita∏ i zarzà-
dzany jest przez swoich cz∏onków i takà strategi´ b´dzie w dal-
szym ciàgu realizowa∏.

Celem naszego Banku jest zaspokajanie potrzeb na us∏ugi ban-
kowe na rynku lokalnym.

Bank Spó∏dzielczy w Przeworsku jest Bankiem dynamicznie roz-
wijajàcym si´, oferujàcym swoim klientom nowoczesne us∏ugi
bankowe.

Staramy si´ zapewniç najwy˝szà jakoÊç us∏ug bankowych
w rozliczeniach krajowych i zagranicznych.

Potwierdzeniem naszej wiarygodnoÊci i bezpieczeƒstwa, jest
fakt, ˝e prowadzimy pe∏nà obs∏ug´ rachunków wszystkich Jedno-
stek Powiatu Przeworskiego, kilku Urz´dów Gmin z powiatu Prze-
worsk, oraz szerokiej rzeszy mieszkaƒców obs∏ugiwanego rejonu.

Serdecznie zapraszamy 
do wszystkich placówek naszego Banku
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Poczàtki istnienia Banku Spó∏-
dzielczego w Bi∏goraju, spadkobier-
cy Spó∏dzielni Po˝yczkowo - Oszcz´d-
noÊciowej im. Franciszka Stefczyka
si´gajà sierpnia 1926 roku.

Kapita∏em Spó∏dzielni by∏y wów-
czas wk∏ady cz∏onkowskie, odsetki od
po˝yczonych kwot oraz wk∏ady
oszcz´dnoÊciowe, a g∏ówny obszar
dzia∏alnoÊci wyznacza∏y granice mia-
sta Bi∏goraj oraz po∏udniowo-zachod-
nie i wschodnie gminy powiatu bi∏go-
rajskiego. Najliczniejszà grup´ cz∏on-
ków w poczàtkowym okresie jej dzia-
∏alnoÊci stanowili w∏aÊciciele i dzier-
˝awcy gospodarstw rolnych oraz ro-
botnicy rolni, przemys∏owi i cha∏upni-
cy. W 1927 roku na terenie powiatu po-
wsta∏a Kasa Stefczyka w Ró˝aƒcu, natomiast od 1928 r. dzia∏alnoÊç rozpocz´∏y, obok
kas we Frampolu i Bi∏goraju, kasy w Józefowie i Tarnogrodzie. 

Wybuch II wojny Êwiatowej przerwa∏ aktywnoÊç bi∏gorajskiej Kasy, a jej reakty-
wacja nastàpi∏a 28 lutego 1948 roku. Przedmiot jej dzia∏aƒ okreÊlono wówczas na
zwi´kszenie dobrobytu cz∏onków poprzez dostarczenie dogodnego kredytu oraz po-
pularyzowanie oszcz´dnoÊci. Teren dzia∏alnoÊci objà∏ miasto Bi∏goraj oraz gminy:
Puszcza Solska, Sól, Aleksandrów, Ksi´˝pol oraz Huta Krzeszowska. W tym samym
roku bank zosta∏ przyj´ty na cz∏onka Zwiàzku Rewizyjnego Spó∏dzielni Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Prze∏omowà datà okaza∏ si´ 1 marca 1961 roku, kiedy to przyj´to
obecnà nazw´ Bank Spó∏dzielczy w Bi∏goraju.

Prze∏om roku 1989, wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej, mia∏ znaczàcy
wp∏yw na funkcjonowanie Banku Spó∏dzielczego w Bi∏goraju. Pomimo niestabilnej
sytuacji gospodarczej w owym okresie banku nie opuÊcili cz∏onkowie i dzia∏acze sa-
morzàdowi.

W pierwszej po∏owie 1991 roku Bank Spó∏dzielczy w Bi∏goraju przystàpi∏ do Kra-
jowego Zwiàzku Banków Spó∏dzielczych oraz zosta∏ zrzeszony w Naczelnej Radzie
Spó∏dzielczej. W roku 1996 przy∏àczono do niego Bank Spó∏dzielczy w Harasiukach,
a w 1999 r. Bank Spó∏dzielczy w Goraju. W 1992 roku Bank Spó∏dzielczy w Bi∏goraju
zosta∏ zrzeszony w Gospodarczym Banku Po∏udniowo- Zachodnim we Wroc∏awiu,
a od  roku 2000 w Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.

Obecnie Bank Spó∏dzielczy w Bi∏goraju to bank nowoczesny, kultywujàcy wielo-
letnie tradycje spó∏dzielcze. Prowadzi dzia∏alnoÊç na terenie województwa lubel-
skiego i powiatów: ni˝aƒskiego, kolbuszowskiego, le˝ajskiego, lubaczowskiego,
przeworskiego, stalowowolskiego oraz rzeszowskiego. Posiada równie˝ dwa odzia-
∏y: w Harasiukach i w Goraju oraz punkty kasowe: w Aleksandrowie, oraz w Bi∏go-
raju przy ulicy Krzeszowskiej i przy Placu WolnoÊci. Do dyspozycji klientów pozo-
stajà pi´ç w tym trzy w Bi∏goraju, dogodnie zlokalizowane bankomaty. 

Bank Spó∏dzielczy w Bi∏goraju stanowi silny kapita∏owo i nowoczesny podmiot
lokalny, Êwiadczàcy us∏ugi bankowe konkurencyjne w stosunku do oferty banków
komercyjnych. Obok prowadzonej dzia∏alnoÊci bankowej bierze czynny udzia∏

w ˝yciu spo∏eczno - gospodarczym regionu podejmujàc dzia∏ania majàce na celu
popraw´ poziomu ˝ycia jego mieszkaƒców. 

Bank posiada scentralizowany system finansowo-ksi´gowy umo˝liwiajàcy obs∏u-
g´ klientów poprzez wszystkie oddzia∏y i punkty kasowe. Prowadzi obs∏ug´ Inter-
netowà dla podmiotów korporacyjnych i osób fizycznych. Klientami banku sà
w wi´kszoÊci osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze zajmujàce si´ handlem,
us∏ugami, a tak˝e jednostki samorzàdu terytorialnego, zak∏ady bud˝etowe, szko∏y
i rolnicy. Prowadzi pe∏nà obs∏ug´ finansowà, poÊredniczy w przekazach pieni´˝-
nych z zagranicy, oferuje równie˝ us∏ugi konsultacyjno-doradcze. 

Dzi´ki d∏ugoletniej, wyt´˝onej pracy Bank Spó∏dzielczy w Bi∏goraju zdoby∏ zaufa-
nie mieszkaƒców i sta∏ si´ instytucjà odgrywajàcà znaczàcà rol´ w swoim Êrodowi-
sku. Podejmowane dzia∏ania organizacyjne, podnoszenie jakoÊci i standardu obs∏ugi
oraz rozszerzanie wachlarza us∏ug finansowych nie tylko usprawniajà wspó∏prac´
z klientami, ale tak˝e w sposób trwa∏y budujà wi´zi oparte na wzajemnym zaufaniu. 

Misjà Banku Spó∏dzielczego w Bi∏goraju jest kreowanie Banku Spó∏dzielczego jako
podmiotu lokalnego, silnego kapita∏owo, solidnego, Êwiadczàcego sprawne us∏ugi
bankowe na warunkach konkurencyjnych w stosunku do banków komercyjnych,
cieszàcego si´ pe∏nym zaufaniem klientów i cz∏onków.

• Bankiem kieruje czteroosobowy Zarzàd w sk∏adzie:
- Henryk Wereski - Prezes Zarzàdu

- Jadwiga Sulowska - Wiceprezes Zarzàdu

- Andrzej Masztalewicz - Cz∏onek Zarzàdu

- Ryszard Bil - Cz∏onek Zarzàdu

• Rada Nadzorcza Banku sk∏ada si´ z dziesi´ciu osób:
- Ryszard Wojda - Przewodniczàcy Rady

- Jan Blacha - Z-ca Przewodniczàcy Rady

- Eugeniusz Batkowski - Sekretarz Rady

- Jan Motek, Mieczys∏aw Kapica, Stanis∏aw Jagie∏∏o, Piotr Góra, Krystyna Kurek, 
Jan Szwedo, Franciszek Palka - Cz∏onkowie Rady. B
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Centrala Banku:
ul. Pocztowa 3, 23-400 Bi∏goraj                 
tel.  84 686 84 30, fax. 686 84 34

Nasze oddzia∏y i punkty kasowe: 
Oddzia∏ w Goraju:
Rynek 600-lecia 8, 23-450 Goraj
tel. 84 685-83-01, 685-80-86

Oddzia∏ w Harasiukach:
37-413 Harasiuki 74d
tel. 15 879-13-05

Punkt Kasowy Bi∏goraj
ul. KoÊciuszki 156 (obok Biedronki)
tel. 84 686-46-24

Punkt Kasowy Bi∏goraj
Plac WolnoÊci 7, tel. 84 686-80-60

Punkt Kasowy Aleksandrów 388
tel. 785 555 564, 84 687-51-55

Siedziba BS w Bi∏goraju

Sala operacyjna Centrali BankuPrezes Zarzàdu - Henryk Wereski
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Kalendarium - Bank Spó∏dzielczy w ¸aszczowie
1928 r. Uchwa∏à Zgromadzenia Za∏o˝ycielskiego powstaje Spó∏dzielnia

Oszcz´dnoÊciowo Po˝yczkowa (SOP) w ¸aszczowie pod nazwà „Kasa Stef-
czyka Spó∏dzielnia z odpowiedzialnoÊcià nieograniczonà w ¸aszczowie”.
Kasa dzia∏a∏a na terenie gmin: ¸aszczów, Telatyn, Poturzyn, Rachanie
i Ulhówek (15 kwietnia)

1936 r. Kasa Stefczyka przy∏àczy∏a Kas´ Towarzysko – ChrzeÊcijaƒskà Przemys∏o-
wo – RzemieÊlniczej Spó∏dzielni z odpowiedzialnoÊcià nieograniczonà
w ¸aszcowie.

1948 r. Reaktywowanie dzia∏alnoÊci Kasy Stefczyka w ¸aszcowie po  przerwie spo-
wodowanej wybuchem II wojny Êwiatowej.

1950 r. Na mocy dekretu o reformie nastàpi∏o przekszta∏cenie Kasy Stefczyka
w ¸aszczowie na Gminnà Kasà Spó∏dzielczà w ¸aszczowie (GKS).

1956 r. Zmiana nazwy GKS na Kasy Spó∏dzielcze.
1957 r. Nowelizacja dekretu o reformie bankowej i powrót do nazwy Spó∏dzielnia

Oszcz´dnoÊciowo Po˝yczkowa (SOP).
1975 r. Powo∏anie Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej (BG˚) jako centrali finansowej

Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo Po˝yczkowych (SOP).
1975 r. Przemianowanie Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo Po˝yczkowych (SOP) na

Banki Spó∏dzielcze. 
1983 r. Przywrócenie Bankom Spó∏dzielczym pe∏nej autonomii oraz spó∏dzielczych

zasadach zarzàdzania (1 stycznia).
1990 r. Oddanie do u˝ytku nowego budynku Banku 
1994 r. Uchwalenie przez Sejm ustawy o restrukturyzacji Banków Spó∏dzielczych

i BG˚, która okreÊla trójszczeblowà struktur´ organizacyjnà BS, gdzie Ban-
ki Spó∏dzielcze zrzeszone sà w Banku Regionalnym, który jest Spó∏kà ak-
cyjnà (24 czerwca).

1995 r. Podpisanie umowy zrzeszenia Banku Spó∏dzielczego w ¸aszczowie z Lubel-
skim Bankiem Zrzeszajàcym (LBR) w Lublinie jako Bankiem Zrzeszajàcym.

1998 r. Obchody 70 - lecia BS ¸aszczów (24 maja)
1998 r. Fuzja Banku Spó∏dzielczego w ¸aszczowie z Bankiem Spó∏dzielczym w Ty-

szowcach (21 czerwca).
2001 r. Fuzja Banku Spó∏dzielczego w ¸aszczowie z Bankiem Spó∏dzielczym w Te-

latynie (5 paêdziernika).
2002 r. Powstanie Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci BPS SA na bazie szeÊciu Banków

Zrzeszajàcych, którego Bank Spó∏dzielczy w ¸aszczowie jest akcjonariu-
szem (15 marca).

2003 r. Otwarcie Punktu Kasowego Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim (1 wrzeÊnia)
2007 r. Otwarcie Punktu Kasowego Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim (1 paêdziernika)

• SK¸AD PIERWSZEJ RADY NADZORCZEJ:
1. Józef Karwan - Przewodniczàcy RN zam. Kol. Sreniatyn

2. Szczepan ˚urawski  - Z-ca Przewodniczàcego RN zam. Kol. Steniatyn
3. Piotr Maragraf  - Sekretarz RN zam. ¸aszczów

4. Jan WiÊniewski  - Cz∏onek RN zam. Kol. Steniatyn
5. Eliasz Kozuƒ  - Cz∏onek RN zam. Kol. Nadolce

6. Micha∏ Mulawa  - Cz∏onek RN zam. Kol. Ratyczów
7. Józef Zwoliƒski  - Cz∏onek RN zam. Kol. ¸aszczów
8. Stanis∏aw Chmiel  - Cz∏onek RN zam. Kol. Zimno

9. Aleksander Czuchaj - Cz∏onek zam. Ma∏ono˝

• SK¸AD PIERWSZEGO ZARZÑDU:
1. Jan WiÊniewski - Przewodniczàcy Zarzàdu

2. Pawe∏ Musiej - Rachmistrz
3. Tomasz Kusiak - Cz∏onek

• AKTUALNY SK¸AD RADY NADZORCZEJ BS W ¸ASZCZOWIE: 
-  Stanis∏aw Stepaniuk - Przewodniczàcy RN

- Stanis∏aw Procnal - Zast´pca Przewodniczàcego RN
- Henryk Guz - Sekretarz RN

- Cz∏onkowie RN: Renata Adamczyk, Zbigniew Czernicki, Zbigniew Grabik, 
Stanis∏aw Karwaƒski, Ryszard Piskor, Bogus∏aw Sól, Jan Szczerba, Marian Âcirka.

• AKTUALNY SK¸AD ZARZÑDU BS W ¸ASZCZOWIE: 
- Danuta Fedziuryna - Prezes Zarzàdu

- Amelia Brzezicka - Wiceprezes Zarzàdu
- Zofia Âmia∏ko - Cz∏onek Zarzàdu

- Krystyna Giera - Cz∏onek Zarzàdu

Siedziba BS w ¸aszczowie
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Centrala Banku:
ul. 3-go Maja 13, 22-650 ¸aszczów
tel. (84) 66 11 511 fax 66 11 475
e-mail: laszczow@bs.bankbps.lublin.pl

Oddzia∏ w Telatynie 
22-652 Telatyn

tel./fax (84) 66 13 175
66 13 146, 66 13 136

Filia w Tyszowcach
ul. 3-go Maja 10, 22-630 Tyszowce 

tel./fax (84) 66 19 313
Punkt Kasowy Nr 1
ul. ˚wirki i Wigury 2, 

22-600 Tomaszów Lubelski
te.l/fax (84) 66 42 040

Punkt Kasowy Nr 2 
ul. Rolnicza 17

22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 66 47 489 

Rada Nadzorcza Banku

Zarzàd Banku
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Bank Spó∏dzielczy
w Bia∏opolu istnieje ju˝
ponad pó∏ wieku (rok po-
wstania – 1950). Poczàtko-
wo mia∏ swà siedzib´ w po-
bliskiej Dubience. Do 2000
roku prowadzi∏ dzia∏alnoÊç
tylko na terenie Gminy Bia∏opole. W 2000 roku
przy∏àczy∏ Bank Spó∏dzielczy w Uchaniach tworzàc
wspólny Bank o wi´kszym kapitale w∏asnym. W na-
st´pnym roku utworzono Punkt Kasowy w Teratynie.
Bank dzi´ki temu móg∏ zwi´kszyç m.in. akcj´ kredyto-
wà, przynios∏o to równie˝ wiele innych korzyÊci. 

Ostatnie 10 lat to okres bardzo dynamicznego rozwoju us∏ug banko-
wych w obu gminach. Efektem tego jest m.in. wzrost sumy bilansowej
z 7 mln 787 tys. z∏. do 33 mln 669 tys. z∏. obecnie. Fundusze w∏asne
zwi´kszy∏y si´ z 1 miliona 285 tys. z∏. do 8 mln 872 tys. z∏. Bank skupia
obecnie 2 tys. cz∏onków. Na koniec 2010 r. Bank Spó∏dzielczy w Bia∏opolu
osiàgnà∏ zysk brutto w kwocie 1 mln 288 tys. z∏. 

Bank rozwija na szerokà skal´ dzia∏alnoÊç kredytowà. W portfelu kre-
dytowym najwi´kszà pozycj´ stanowià kredyty rolnicze, których udzia∏
wynosi ponad 60%. Sp∏acalnoÊç zaciàgni´tych kredytów jest dobra, udzia∏
nale˝noÊci nieregularnych nie przekracza 0,2 %. Kultywujàc tradycj´ spó∏-
dzielczoÊci bankowej jesteÊmy jednoczeÊnie placówkà finansowà na
wskroÊ nowoczesnà, dobrze przygotowanà do profesjonalnej obs∏ugi
mieszkaƒców. 

W 2010 roku Bank przeniós∏ si´ do nowoczesnego obiektu w centrum
miejscowoÊci Bia∏opole, wyposa˝onego w bankomat, nowoczesne serwe-
ry i oprogramowanie pozwalajàce sprostaç wyzwaniom stawianym przez
naszych klientów. 

W swojej dzia∏alnoÊci zawsze stawiamy na jakoÊç us∏ug, zadowolenie
klientów i ciàg∏e powi´kszanie funduszy w∏asnych. Wynikiem tego jest
szereg wyró˝nieƒ jakie bank otrzyma∏ w minionych latach:
- 2002 rok – Dyplom za prac´ na rzecz cz∏onków Banku,
- 2002 rok – Dyplom za efektywnoÊç,
- 2003 rok – I miejsce na najlepszy Bank Spó∏dzielczy w Polsce,
- 2003 rok – I miejsce wÊród Najlepszych Banków Spó∏dzielczych,
- 2004 rok – wyró˝nienie – Bank Spó∏dzielczy w s∏u˝bie spo∏ecznoÊci 

lokalnej,
- 2004 rok – II miejsce na najlepszy Bank Spó∏dzielczy w Polsce,
- 2004 rok – Dyplom za zaj´cie II miejsca na najlepszy Bank Spó∏dzielczy

w Polsce,

- 2005 rok – Dyplom za wyró˝niajàce wyniki,
- 2007 rok – II miejsce na Najlepszy Bank Spó∏dzielczy w Polsce,
- 2008 rok – Z∏ota Odznaka Honorowa nadana przez Polski Zwiàzek 

Emerytów/ Rencistów  i Inwalidów Zarzàd G∏ówny,
- 2010 rok – III miejsce na najlepszy Bank Spó∏dzielczy w Polsce.

Ponadto Bank otrzyma∏ szereg listów gratulacyjnych, podzi´kowaƒ i wy-
ró˝nieƒ od organizacji samorzàdowych, zrzeszeƒ i instytucji lokalnych.

Bankiem od 1994 roku kieruje Pan Wac∏aw Nafalski Prezes Zarzàdu. Ma 51
lat. Ukoƒczy∏ Akademi´ Rolniczà w Lublinie i Szko∏´ Bankowà w Warszawie.

Obecnie sytuacja finansowa Banku jest stabilna, kadra pracownicza
jest m∏oda z wy˝szym wykszta∏ceniem co rokuje na rozwój Banku i sta∏e
wprowadzanie bardziej skomplikowanych produktów bankowych. 

Centrala Banku:
22-135 Bia∏opole, ul. Che∏mska 1A
Tel: (82) 568-22-27
Fax: (82) 568-22-23
e-mail:bialopole@bs.bankbps.lublin.pl

Placówki Banku:
Oddzia∏ Uchanie
Punkt Kasowy Teratyn
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Siedziba BS w Bia∏opolu

Sala operacyjna Centrali Banku

Oddzia∏ Uchanie
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Bank Spó∏dzielczy w Biszczy powsta∏ w 1953 r. pod nazwà Gminna Kasa
Spó∏dzielcza. W momencie utworzenia GKS Zarzàd liczy∏ 5 cz∏onków. Zatrud-
nionych by∏o dwóch pracowników. W tym okresie by∏o 98 cz∏onków, którzy
zgromadzili fundusz udzia∏owy w kwocie 5 865,75 z∏otych, natomiast fundusz
zasobowy wynosi∏ 276 z∏otych. GKS nie posiada∏ wk∏adów oszcz´dnoÊciowych
prowadzi∏ jedynie zast´pczà obs∏ug´ PKO oraz udziela∏ kredytów rolniczych.
Pierwsze Walne Zgromadzenie odby∏o si´ 27.03.1954 roku. W 1956 r. prze-
kszta∏cono nazw´ z GKS na Kas´ Spó∏dzielczà w Biszczy a w 1969 roku na
Bank Spó∏dzielczy w Biszczy. Od 04.12.1992 BS w Biszczy by∏ zrzeszony w Go-
spodarczym Banku Po∏udniowo -Zachodnim SA we Wroc∏awiu a od 2002 roku
w Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci SA w Warszawie.

• Obecnie Bank zatrudnia 10 osób a Zarzàd liczy 3 cz∏onków w sk∏adzie:
- Janina Bazan - Prezes Zarzàdu
- Aniela Pud∏o - Wiceprezes Zarzàdu
- Sebastian Mirek - Cz∏onek Zarzàdu.

• Funkcje nadzorczà pe∏ni Rada Nadzorcza w sk∏adzie:
1. Józef Cyc - Przewodniczàcy RN
2. Lucjan Dziedzicz - Z -ca przewodniczàcego RN
3. Marian Ga∏ka - Sekretarz
4. Eugeniusz Âmieciuch - Cz∏onek RN
5. Janusz Matys - Przewod. Komisji Rewizyjnej
6. Jan Zajàc - cz∏onek Komisji Rewizyjnej
7. Edward Pych - cz∏onek Komisji Rewizyjnej.

Dzi´ki dobrej i wydajnej pracy pracowników  oraz cz∏onków samorzàdu
Bank osiàga∏ dobre wyniki finansowe  pozwalajàce na znaczàcy   wzrost  fun-
duszy w∏asnych  i zachowanie samodzielnoÊci.

Wspomnieç nale˝y o tym,
˝e nie zawsze byliÊmy samo-
dzielnà placówka bankowà.
W roku 1976 ze wzgl´du na
zmiany w podziale admini-
stracyjnym kraju nastàpi∏ po-
dzia∏ majàtku  Banku na trzy sàsiednie gminy. Od roku 1976 do 1982  by∏  to
Punkt Kasowy o Rozszerzonym Zakresie Dzia∏ania Banku Spó∏dzielczego
w Ksi´˝polu. Ponownie Bank reaktywowa∏ swojà dzia∏alnoÊç od 01 stycznia
1983 r. Bardzo du˝e zas∏ugi w ponownym utworzeniu samodzielnej placówki
bankowej  wnios∏a  Pani Krystyna Kukie∏ka –Wróbel, która pracowa∏a w latach
1961 - 96,  b´dàc kierownikiem, dyrektorem, a póêniej prezesem Banku.

Bank Spó∏dzielczy w Biszczy znany jest w Êrodowisku lokalnym z tego, ˝e
finansowo wspiera ró˝nego rodzaju inicjatywy podejmowane na rzecz  regio-
nu i jego mieszkaƒców.

Bank stale wzbogaca swojà ofert´ o nowe produkty. Oferuje m.in. karty
p∏atnicze Visa, konta internetowe, konta walutowe, rozliczenia zagraniczne.
Swojà dzia∏alnoÊç opiera na partnerstwie i zaufaniu budujàc w∏aÊciwe relacje
z Klientami.

Dla poprawy warunków lokalowych  w latach 2009 i 2010 przeprowadzono
modernizacj´ i nadbudow´ budynku Banku, który widoczny jest na za∏àczo-
nym zdj´ciu. 

Obecnie Bank posiada 671 cz∏onków. Prowadzi dzia∏alnoÊç na terenie po-
wiatu bi∏gorajskiego oraz powiatów sàsiadujàcych tj. powiatu le˝ajskiego, ni-
˝aƒskiego, zamojskiego, tomaszowskiego janowskiego i lubelskiego.

Zapewnia obs∏ug´ gospodarstw rolnych i domowych, samorzàdu lokalnego,
podmiotów gospodarczych dzia∏ajàcych na terenie dzia∏ania Banku. 

W ca∏ym okresie swojej dzia∏alnoÊci Bank zawsze wypracowywa∏ dodatni
wynik finansowy.

Siedziba BS w Biszczy
Sala operacyjna Banku

Pracownicy BS w Biszczy
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Centrala Banku:
23-425 Biszcza 72

tel. (84) 685-60-04 
fax. (84) 685-60-12

www.bsbiszcza.i-bs.pl
e-mail: bsbiszcza@wp.pl

Prezes Zarzàdu - Janina Bazan
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Bank dzia∏ajàcy obecnie pod firmà „Powiatowy Bank Spó∏dzielczy w Opo-
lu Lubelskim” jest kontynuatorem spó∏dzielczych instytucji samopomocy
kredytowej z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej oraz „Zjednoczonego Banku
Spó∏dzielczego“ i kas spó∏dzielczych dzia∏ajàcych na terenie miasta i gminy
Opole Lubelskie po II wojnie Êwiatowej.

W dniu 06.09.1928 roku  Sàd Okr´gowy w Lublinie zarejestrowa∏ pod nr
R.Sp. 555 „Kas´ Stefczyka spó∏dzielni´ z odpowiedzialnoÊcià nieograniczonà
w Opolu Lubelskim”.

W dniu 28.02.1943 roku kasa zmieni∏a nazw´ na „Zjednoczony Bank Spó∏-
dzielczy z odpowiedzialnoÊcià ograniczonà w Opolu Lubelskim”.

W dniu 29.06.1950 roku wpisano do rejestru spó∏dzielni pod nr R.S.1968
„Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà w Opolu Lubelskim” w zwiàzku z przekszta∏ce-
niem si´: Kasy Spó∏dzielczej w Siewalce, Zjednoczonego Banku Spó∏dzielcze-
go w Opolu Lubelskim, Kasy Stefczyka w Wandalinie, Kasy Stefczyka w Ka-
mieniu.

W dniu 19.05.1959 roku dokonano zmian statutu oraz nazwy kasy. Powró-
cono do nazwy „Bank Spó∏dzielczy w Opolu Lubelskim“.

W dniu 01.01.1999 roku w wyniku po∏àczenia Banku Spó∏dzielczego
w Chodlu, Banku Spó∏dzielczego w Karczmiskach, Banku Spó∏dzielczego
w ¸aziskach powsta∏ Bank o nazwie Powiatowy Bank Spó∏dzielczy w Opolu
Lubelskim. Terenem dzia∏ania banku jest obecnie województwo lubelskie.

Powiatowy Bank Spó∏dzielczy zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spó∏dziel-
czoÊci S.A. w Warszawie.

• Zarzàd Banku stanowià:
- Józef Marcinkowski – Prezes Zarzàdu
- Anna Barcicka – Cz∏onek Zarzàdu
- Tadeusz Pietroƒ – Cz∏onek Zarzàdu
- Tadeusz Por´bski – Cz∏onek Zarzàdu

• Rada Nadzorcza Banku to:
- Tadeusz Koziƒski – Przewodniczàcy Rady
- Anatol Czechowicz – Zast´pca Przewodniczàcego Rady
- Wieƒczys∏aw Morek – Sekretarz Rady
- Krzysztof Tomasz Cybulak – Cz∏onek Rady
- Teodora Nadzieja – Cz∏onek Rady
- Adam Nowaczek – Cz∏onek Rady
- Stanis∏aw Przepiórka – Cz∏onek Rady
- Czes∏aw ¸ukasik – Cz∏onek Rady
- Stanis∏aw Kwietniewski – Cz∏onek Rady

P
o

w
ia

to
w

y
 B

a
n

k
 S

p
ó

łd
zi

el
c
zy

 w
 O

p
o

lu
 L

u
b
el

sk
im

Centrala Banku:
24-300 Opole Lubelskie
ul. Stary Rynek 48
tel. 81 827-22-09 
fax. 81 827-22-09 
e-mail: 
sekretariat@pbsopolelubelskie.p9.pl

Placówki Banku:
Oddzia∏ w Karczmiskach 
tel. 81 828-70-15

Oddzia∏ w ¸aziskach 
tel. 81 828-90-08

Oddzia∏ w Chodlu 
tel. 81 829-10-10

Sala operacyjna Centrali Banku

Oddzia∏ w ¸aziskach

Siedziba PBS w Opolu Lubelskim
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D∏uga i ciekawa jest historia powstania i rozwoju na-
szego Banku. Poczàtki tej historii si´gajà 1908 roku, kiedy
to grono ludzi Êwiat∏ych i odwa˝nych, reprezentujàcych
miejscowà inteligencj´, duchowieƒstwo, ziemiaƒstwo
i ch∏opów, nie zwa˝ajàc na presj´ wywieranà przez w∏adze
carskie postanowi∏o zorganizowaç instytucj´ kredytowà
pod nazwà „Kasa Stefczyka, Spó∏dzielnia z odpowiedzialno-
Êcià nieograniczonà”. By∏ to równie˝ akt obrony spo∏eczno-
Êci polskiej przed panoszàca si´ lichwà.

Za dat´ za∏o˝enia Spó∏dzielni przyjmuje si´ dzieƒ 5
czerwca 1908 roku. Za∏o˝ycielami jej byli: 
- Pan Czermiƒski – administrator majàtku ziemskiego
u Pana Blocha w miejscowoÊci Podzamcze ko∏o ¸´cznej, Pan
Buckajt – s´dzia miejscowego Sàdu Pokoju, Ks. Grz´dziƒski
– miejscowy proboszcz, Pan Witkowski Franciszek – rolnik.

Utworzona Spó∏dzielnia nie mia∏a sta∏ego lokum. Po-
czàtkowo mieÊci∏a si´ w poddworskim budynku zwanym
„Podtasy”. Nast´pnie przeniesiona zosta∏a do budynku sta-
nowiàcego w∏asnoÊç Pana Staszewskiego Jakuba przy ul.
Paƒskiej, stàd do domu Pana Gajosa przy ul. Plac KoÊciusz-
ki, kolejnym lokum spó∏dzielni by∏ dom Pana Dyla Feliksa
przy ul. Obywatelskiej.

Lata I wojny Êwiatowej i post´pujàca po wojnie dewalu-
acja zniszczy∏y ca∏y dotychczasowy dorobek Spó∏dzielni. Po
ustabilizowaniu si´ z∏otego Spó∏dzielnia wchodzi w nowy
okres gospodarczy i nie dysponujàc dawniejszymi zasoba-
mi od podstaw rozpoczyna swojà prac´. 

W trudnej sytuacji znalaz∏a si´ Spó∏dzielnia w latach
kryzysu gospodarczego. Roczna dzia∏alnoÊç w tym czasie
zamykana by∏a stratami bilansowymi si´gajàcymi 64 ty-
si´cy ówczesnych z∏. /1931r./. Przyczynà wysokich strat by-
∏y niesp∏acone po˝yczki. Straty w tych latach by∏y pokry-
wane z funduszu udzia∏owego, Funduszu Budowy Domu
oraz dop∏atami do udzia∏ów. 

W latach 1933-34 przed Spó∏dzielnià stan´∏a groêba
og∏oszenia upad∏oÊci. Podj´te dzia∏ania przez Walne Zgro-
madzenie a nast´pnie nowe w∏adze Spó∏dzielni da∏y pozy-
tywne efekty i ju˝ dzia∏alnoÊç za 1935 rok zamkn´∏a si´
czystà nadwy˝kà bilansowà w kwocie 3.654 ówczesnych
z∏., która w ca∏oÊci zosta∏a przeznaczona na pokrycie strat
z lat ubieg∏ych.

W okresie okupacji hitlerowskiej, Spó∏dzielnia nadal
prowadzi∏a swoja dzia∏alnoÊç  choç w ograniczonym zakre-
sie, opartà na udzia∏ach i wk∏adach cz∏onkowskich. Suma
bilansowa w tych latach kszta∏towa∏a si´ na poziomie 80-
100 tys. ówczesnych z∏ a liczba cz∏onków uleg∏a zmniejsze-
niu z 880 osób w 1941r. do 386 w 1944 roku.

Wprowadzone w pierwszych latach powojennych zmia-
ny systemu bankowego nie sprzyja∏y odbudowie Spó∏dziel-
ni. Spó∏dzielnie tracà swojà samodzielnoÊç i to˝samoÊç. Od-
czuwalny by∏ brak zasobów finansowych niezb´dnych do
prowadzenia dzia∏alnoÊci po˝yczkowej, a potrzeby w tym
zakresie by∏y ogromne poniewa˝ spo∏eczeƒstwo przyst´po-
wa∏o do odbudowy swoich zniszczonych gospodarstw. 

Punktem zwrotnym w rozwoju spó∏dzielczoÊci oszcz´d-
noÊciowo – po˝yczkowej by∏a ustawa sejmowa z 1957 roku
zmieniajàca dekret o reformie bankowej z roku 1948-go.
Ustawa ta otworzy∏a mo˝liwoÊci powo∏ania nowej formy
organizacyjnej, finansowej i rewizyjnej spó∏dzielczoÊci
oszcz´dnoÊciowej.

Powo∏any zosta∏ do ˝ycia Zwiàzek Spó∏dzielni Oszcz´d-
noÊciowo – Po˝yczkowych, póêniejszy CZSOP. Spó∏dziel-
niom przywrócono samodzielnoÊç i samorzàdnoÊç oraz
odebrane w 1952 roku prawo przyjmowania wk∏adów
oszcz´dnoÊciowych na w∏asny rachunek i prawo otwiera-
nia w∏asnych ksià˝eczek oszcz´dnoÊciowych. Od tego mo-
mentu datuje si´ szybkie tempo rozwoju naszego Banku.
Samorzàd energicznie przystàpi∏ do gromadzenia w∏a-
snych Êrodków obrotowych w postaci udzia∏ów i wk∏adów
oszcz´dnoÊciowych. Na poczàtku lat szeÊçdziesiàtych cz∏on-
kami Banku by∏o ponad 1800 osób. Uruchomiono Oddzia∏
w Puchaczowie oraz 2 punkty kasowe na bazach Gminnej
Spó∏dzielni „SCh”. Obs∏ugà obj´to instytucje dzia∏ajàce na
rzecz rolnictwa.

Nowy okres pracy w historii Banku rozpoczà∏ si´ z chwi-
là po∏àczenia w 1975 roku Centralnego Zwiàzku Spó∏dzielni
Oszcz´dnoÊciowo – Po˝yczkowych i Banku Rolnego. Po-
wsta∏ paƒstwowo – spó∏dzielczy Bank Gospodarki ˚ywno-
Êciowej, który dla zrzeszonych w nim banków spó∏dziel-
czych sta∏ si´ centralnym zwiàzkiem spó∏dzielczym i rewi-
zyjnym oraz centralà organizacyjnà i finansowà. Wyni-
kiem dokonanej reorganizacji by∏o przej´cie przez nasz
Bank ca∏oÊci obs∏ugi kredytowej ludnoÊci rolniczej zamiesz-
kujàcej na terenie naszego dzia∏ania a kredytowanej do tej

pory przez Bank Rolny. Od czerwca 

1978 roku przej´to z Narodowego Banku Polskiego obs∏ug´
bud˝etów terenowych. Bank nasz przejà∏ ca∏a obs∏ug´ ka-
sowà i rozliczeniowà wszystkich jednostek i zak∏adów bu-
d˝etowych obj´tych bud˝etem miasta i gminy. Dzi´ki wyso-
kim dop∏atom z bud˝etu Bank udziela∏ tanich kredytów,
z których szczególnie korzystali posiadacze gospodarstw
specjalistycznych. 

Dynamiczny rozwój Banku pozwoli∏ w drugiej po∏owie
lat osiemdziesiàtych na rozpocz´cie budowy siedziby dla Od-
dzia∏u w Puchaczowie, który mieÊci∏ si´ w wynajmowanych
lokalach. Inwestycja zakoƒczona zosta∏a w 1990 roku. Rok
1990 przyniós∏ równie˝ istotne, dla bankowoÊci spó∏dzielczej,
zmiany. Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej, od 20 stycznia,
przesta∏ pe∏niç funkcje centralnego zwiàzku spó∏dzielczego.
W wyniku kolejnych zmian strukturalnych w bankowoÊci
spó∏dzielczej Bank nasz zosta∏ w 1994 roku jednym z 202 ak-
cjonariuszy Lubelskiego Banku Regionalnego. W maju 1997
roku na mocy uchwa∏ Zebrania Przedstawicieli w ¸´cznej
i UÊcimowie nastàpi∏o po∏àczenie obu Spó∏dzielni.

W 2002 roku w wyniku po∏àczenia 4 banków regional-
nych i 2 zrzeszajàcych dosz∏o do utworzenia Banku Polskiej
Spó∏dzielczoÊci S.A., którego nasz Bank jest akcjonariuszem.

Bank nasz sprosta∏ wymogom Prawa bankowego w za-
kresie osiàgni´cia funduszy w∏asnych na poziomie 1 milio-
na Euro. Fundusze Banku wzros∏y z 2 mln z∏. w 1997 roku
do 6,9 mln z∏ obecnie.

Na dzieƒ dzisiejszy cz∏onkami Banku jest 2840 udzia∏ow-
ców. Prowadzimy dzia∏alnoÊç g∏ównie na terenie Miasta
i Gminy ¸´czna oraz Gminy Puchaczów i Gminy UÊcimów.

Struktur´ organizacyjnà Banku stanowià: Centrala Ban-
ku, Oddzia∏y w Puchaczowie i UÊcimowie oraz Filia i punkt
kasowy w ¸´cznej. Zatrudniamy 51 pracowników. Uzyski-
wane wyniki pozwalajà na dalszy rozwój Banku, a dzia∏a-
nia Zarzàdu i Rady Nadzorczej zmierzajà w kierunku wdra-
˝ania nowych ró˝norodnych produktów bankowych.
• Aktualnie Bankiem w ¸´cznej kieruje Zarzàd 

w sk∏adzie:
1. Zbigniew Urbankiewicz   -    Prezes Zarzàdu
2. Teresa Franczuk           -    Wiceprezes Zarzàdu
3. Cecylia Szewczyk          -   Cz∏onek Zarzàdu

• Przewodniczàcym Rady Nadzorczej jest:
1. Andrzej K∏os.
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Centrala Banku:
ul. Partyzancka 17, 21-010 ¸´czna

tel. 81 7527310, fax 81 7527318
e-mail: bsleczna@post.pl 

Placówki Banku: 
Oddzia∏ Puchaczów 

Oddzia∏ UÊcimów 
Filia Nr 1 w ¸´cznej 

Punkt Kasowy w ¸´cznej

Prezes Zarzàdu - Zbigniew Urbankiewicz

Filia w ¸´cznej Oddzia∏ w Puchaczowie

Siedziba BS w ¸´cznej
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Na fali rewolucji w 1905r. pod przewodnictwem ks. Feliksa Hal-
besztata powstaje w Trzebieszowie, jako jedyna w powiecie ∏ukow-
skim kasa pod nazwà „Towarzystwo Oszcz´dnoÊciowo- Po˝yczkowe”
z siedzibà w domu parafialnym. Dopiero po zakoƒczeniu I wojny
Êwiatowej nastàpi∏a w∏aÊciwa organizacja i dynamiczny rozwój Kasy
Stefczyka w Trzebieszowie. 

Tu˝ po rozpocz´ciu II wojny Êwiatowej, w dniu 9.09.1939 r. kasa
zosta∏a spalona. W 1940 r. Niemcy zezwolili, a nawet nakazali uru-
chomiç dzia∏alnoÊç Kasy Stefczyka. Bank nasz, podobnie jak i ca∏a
spó∏dzielczoÊç bankowa w naszym kraju, szed∏ drogà przekszta∏ceƒ
i przeobra˝eƒ od Kasy Stefczyka poprzez gminne i spó∏dzielcze kasy
Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowe do Banku Spó∏dzielczego.

Obecnie bank w swojej strukturze prowadzi dzia∏alnoÊç na terenie
miast: ¸uków i Stoczek ¸ukowski oraz gmin: Trzebieszów, Stoczek ¸u-
kowski, Wojcieszków, Adamów, Kàkolewnica a wi´c na terenie 4-ch
gmin w pow. ∏ukowskim oraz 1 gminy w pow. radzyƒskim. Tak szero-
ki teren dzia∏alnoÊci jest wynikiem przy∏àczenia si´ innych banków
do Banku Spó∏dzielczego w Trzebieszowie. Obecnie w strukturze or-
ganizacyjnej, oprócz jednostki macierzystej funkcjonujà cztery od-
dzia∏y oraz dwie filie.

Dzia∏alnoÊç banku, poza podstawowà dzia∏alnoÊcià kredytowà,
oszcz´dnoÊciowà i rozdzielczà, koncentruje si´ na umacnianiu i do-
skonaleniu struktury organizacyjnej przy∏àczonych banków, budowie
systemu teleinformatycznego, umacnianiu sytuacji ekonomiczno-fi-
nansowej banku i rozwijaniu bankowej dzia∏alnoÊci komercyjnej. 

Bank nasz odnotowuje systematyczny wzrost liczby prowadzonych
rachunków bankowych, oraz zawieranych umów kredytowych. Wyra-
zem wzrostu rozmiarów dzia∏alnoÊci i potencja∏u banku jest przyrost
sumy bilansowej. Analizujàc wyniki oraz aktualnà sytuacj´ banku,
odnotowujemy korzystne tendencje w strukturze aktywów i pasy-
wów, a wskaêniki ekonomiczne i osiàgni´ty za 2010 r. wynik finanso-
wy Êwiadczà o dobrej pracy banku i pe∏nym bezpieczeƒstwie Êrod-
ków depozytariuszy. Âwiadczy o tym równie˝ wysoki stan funduszy
w∏asnych banku. 

Od 105 lat Bank Spó∏dzielczy w Trzebieszowie jest zwiàzany ze Êro-
dowiskiem wiejskim. Jego misjà by∏o wspieranie lokalnych spo∏ecz-
noÊci i ta dzia∏alnoÊç jest realizowana do dzisiaj. W swoim Êrodowi-
sku Bank Spó∏dzielczy w Trzebieszowie pe∏ni rol´ mecenasa i patrona
wielu inicjatyw, lokalnych zespo∏ów, szkó∏, stra˝y po˝arnych i innych
organizacji spo∏ecznych.

• Wa˝niejsze dane statystyczne na 31. 12. 2010 r.
- liczba prowadzonych  rachunków  – 17190
- liczba bankomatów – 6
- liczba cz∏onków Banku – 4111
- fundusze w∏asne – 10 185 tys. z∏.
- wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci – 13,56 
- suma bilansowa – 118 750 tys. z∏ 
• Sk∏ad Zarzàdu Banku:
- Jaros∏aw Trokowicz – Prezes Zarzàdu
- Teresa Kurowska – Cz∏onek Zarzàdu
- Anna Grudziƒska – Cz∏onek Zarzàdu
- Cecylia Gac – Cz∏onek Zarzàdu
- Bo˝ena Polej – Cz∏onek Zarzàdu
• Sk∏ad Rady Nadzorczej:
- Iwanowski Stanis∏aw – Przewodniczàcy RN
- P∏udowski Jerzy – Z-ca Przewodniczàcego RN
- Rzà˝ewski Franciszek – Sekretarz RN
- MoÊcicki Franciszek – Cz∏onek RN
- Kaliƒski Roman – Cz∏onek RN
- Krasuski Zenon – Cz∏onek RN
- Rosa Tadeusz – Cz∏onek RN
- Ochal Waldemar – Cz∏onek RN
- Woch Henryk – Cz∏onek RN
- Rogalski Romuald – Cz∏onek RN
- G∏uchowski Józef  – Cz∏onek RN
- K´pka Miros∏aw – Cz∏onek RN B
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Centrala Banku:
21-404 Trzebieszów 33
tel.(25) 796-06-66, 796-06-63, fax (25) 796-06-63
e-mail: Centrala-BS.Trzebieszow@bankbps.pl

Placówki Banku:
Oddzia∏ w Kàkolewnicy
Oddzia∏ w ¸ukowie
Oddzia∏ w Stoczku ¸uk.
Oddzia∏ w Wojcieszkowie
Filia w Adamowie
Filia w ¸ukowie

Oddzia∏ 
w ¸ukowie
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Bank Spó∏dzielczy w Kocku uznawany jest
za pierwszà i najstarszà instytucj´ spo∏ecznà
w mieÊcie. Za dat´ powstania Banku uznaje
si´ rok 1909, w którym to roku rozpocz´to
dzia∏alnoÊç.

Najnowsze dzieje Banku Spó∏dzielczego
w Kocku zwiàzane by∏y z zachodzàcymi zmia-
nami gospodarczymi i administracyjnymi
w kraju. Uwarunkowa∏y je zmiany w Prawie
bankowym, Prawie Spó∏dzielczym, uchwa∏y
Komisji Nadzoru Bankowego, obecnie Komisji
Nadzoru Finansowego.

Ze wszystkich regulacji, które obowiàzujà
w bankach, jednà z najwa˝niejszych jest wy-
móg osiàgni´cia funduszy w∏asnych na pozio-
mie 1 mln euro. Bank Spó∏dzielczy w Kocku
sprosta∏ temu wymaganiu, fundusze w∏asne
banku sà na wymaganym poziomie chocia˝
wiàza∏o si´ to z wieloma wyrzeczeniami.

Od 2002 r. Bank Spó∏dzielczy w Kocku
zrzeszony jest w Banku Polskiej Spó∏dzielczo-
Êci w Warszawie. Jednym z wa˝niejszych eta-
pów w historii Banku Spó∏dzielczego w Kocku
by∏o po∏àczenie si´ z Bankiem Spó∏dzielczym
w Jeziorzanach. Nadzwyczajne Zebranie
Przedstawicieli BS w Jeziorzanach w dniu
6.10.1996 r. podj´∏o Uchwa∏´ o przy∏àczeniu
do Banku Spó∏dzielczego w Kocku.

Bank Spó∏dzielczy w Kocku dzia∏a na tere-
nie województwa lubelskiego. Dzia∏alnoÊç

Banku koncentruje si´ na obs∏udze finanso-
wej rolników indywidualnych, podmiotów
gospodarczych, osób fizycznych i bud˝etu sa-
morzàdu terytorialnego. Zadania statutowe
realizujà dwie placówki: Bank w Kocku i Filia
w Jeziorzanach. W ofercie znajdujà si´ pro-
dukty gwarantujàce pewnoÊç i bezpieczeƒ-
stwo oraz wygod´ klientów: bankomat, ob-
s∏uga kart w∏asnych i VISA, Home banking
czy Internet banking.

Od kilku lat Bank Spó∏dzielczy w Kocku
osiàga dobre wyniki finansowe. Pozwala to
systematycznie zwi´kszaç fundusze w∏asne.

• Dzia∏alnoÊcià Banku kieruje Zarzàd:

- Prezes Zarzàdu –  Bogumi∏a Góral

- V-ce Prezes Zarzàdu –  Urszula Kowalska

- Cz∏onek Zarzàdu –  Józef Nakonieczny

• Rada Nadzorcza dzia∏a w sk∏adzie:

- Przewodniczàcy RN – Józef Gomo∏a

- Z-ca Przewodn. RN –  Janusz Sikora

- Sekretarz RN –  Marianna Filipek

- Cz∏onkowie RN –  Edward Wi´sek, Tadeusz
Tarnowski, Tomasz Madej, Zbigniew Kula.

Bank Spó∏dzielczy w Kocku to Bank silny, 
nowoczesny, przyjazny klientom, 

dynamicznie rozwijajàcy si´ 
i majàcy zawsze na wzgl´dzie 

dobro klienta.

Siedziba BS w Kocku

Sala operacyjna Centrali Banku

Filia w Jeziorzanach

Sala operacyjna i pracownicy Filii w Jeziorzanach

Pracownicy Centrali BS w Kocku
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Centrala Banku:
ul. Janka Krasickiego 31

21-150 Kock
tel. 81 859 10 22
fax. 81 859 14 13

e-mail: bank@bskock.pl

Filia w Jeziorzanach
21-146 Jeziorzany
tel. 81 85 78 008
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osób z funduszem udzia∏owym 13 091 rubli.
W 1915 roku adamowska instytucja obejmowa-
∏a dzia∏alnoÊcià 2087 gospodarstw z terenu 78
wsi. Zgromadzone wk∏ady oszcz´dnoÊciowe
przekracza∏y 78 tys. rubli, wysokoÊç udzielo-
nych kredytów wynosi∏a ponad 95 tys. rubli. Ze
wzgl´du na dzia∏ania wojenne w lipcu 1915 r.
dzia∏alnoÊç Towarzystwa zostaje zawieszona.

Do jej reaktywowania dochodzi 4 sierpnia
1917 r. Wybrana zostaje nowa Rada Nadzorcza
oraz Zarzàd. Zasi´g prowadzonej dzia∏alnoÊci
pozostaje bez zmian, natomiast fundusz udzia-
∏owy wynosi 20,7 tys. marek.  

W okresie tym Adamów liczy∏ blisko 2 tys.
mieszkaƒców (w tym 1/4 stanowili ˚ydzi) i by∏
siedzibà takich instytucji, jak Urzàd Gminy Gu-
∏ów, Filia Spó∏dzielni Rolniczo-Handlowej z ¸u-
kowa, Sàdu Grodzkiego, Urz´du Parafialnego,
Szko∏y Powszechnej, Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-
nej, Urz´du Pocztowo-Telegraficznego a tak˝e
94 placówek handlowych i 25 zak∏adów rze-
mieÊlniczych. 

Dzia∏alnoÊç adamowskiego Towarzystwa
musia∏a w tym okresie rozwijaç si´ dosyç pr´˝-
nie, skoro w 1922 r. na posiedzeniu Rady Spó∏-
dzielni Pieni´˝no-Po˝yczkowej w Adamowie
zdecydowano o przej´ciu i przy∏àczeniu Towa-
rzystwa Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowego
w Wojcieszkowie do spó∏dzielni w Adamowie.
Od 1924 r. adamowska placówka istnia∏a pod
nazwà Kasa Spó∏dzielcza. 

Po II wojnie Êwiatowej dzia∏alnoÊç Kasy re-
aktywowana zostaje w 1946 r. Podobnie jak in-
ne placówki tego typu w kraju, przyjmuje ko-
lejno nazwy: Gminna Kasa Spó∏dzielcza, Kasa
Spó∏dzielcza, Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊciowo-
Po˝yczkowa aby wreszcie przyjàç nazw´ obo-
wiàzujàcà do dziÊ - Bank Spó∏dzielczy w Ada-
mowie, który posiada Oddzia∏ w Woli Gu∏ow-
skiej (od 8.09.2005 r.), Oddzia∏ w Wojcieszko-
wie (od 02.01.2007 r.) i Fili´ w ¸ukowie (od
1.04.2005 r.). 

Obecnie gmina Adamów liczy 1832 gospo-
darstwa domowe, w tym 1221 gospodarstw
rolnych. Liczba mieszkaƒców wynosi 6440,

w tym 3352 kobiety i 3088 m´˝czyzn. Przeci´t-
ne gospodarstwo zajmuje powierzchni´ 6,4 ha,
ogó∏em 5007 ha.

Mieszkaƒcy w wieku przedprodukcyjnym to
1785 osób, w wieku produkcyjnym - 3452 oso-
by, a w wieku poprodukcyjnym - 1015 osób.
Bezrobotni to 503 osoby, w tym 235 kobiet
i 268 m´˝czyzn.
• Obecnie Bankiem Spó∏dzielczym 

w Adamowie kieruje Zarzàd w sk∏adzie: 
- in˝. Jerzy KopyÊç - Prezes Zarzàdu
- mgr Anna Nowicka - Wiceprezes Zarzàdu
- mgr in˝. Anna Jacórzyƒska - Wiceprezes Zarzàdu
- mgr in˝. Marian Pozniak - Cz∏onek Zarzàdu.
• Obsad´ pracowniczà uzupe∏niajà: 
- Jolanta Càka∏a, Anna KopyÊç, Jadwiga Skur-

ka, El˝bieta Sadowska, Alina Górczyƒska, Ju-
styna Suska, Paulina Kopeç, Ewelina Chachaj,
Magda S´k - Piku∏a, Sta˝ystka - El˝bieta Woj-
taÊ i Teresa Biadun (BS Adamów), Agnieszka
Càka∏a, Urszula Grzelak (Oddzia∏ Wola Gu-
∏owska), Ma∏gorzata Bosek, Ewa Czerska (Od-
dzia∏ w Wojcieszkowie), Iwona Grodzicka
i Agnieszka Bieniek (Filia ¸uków).

Od 1995 r. Bank Spó∏dzielczy w Adamowie
zrzeszony by∏ w strukturach Lubelskiego

Banku Regionalnego SA w Lublinie, a od marca
2002 r. jest akcjonariuszem Banku Polskiej

Spó∏dzielczoÊci SA w Warszawie.
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-  fundusze podstawowe – 4.353 tys. zł, 

-  fundusze własne – 4.664 tys. zł, 

-  suma bilansowa – 23.438 tys. zł, 

-  obligo kredytowe – 17.228 tys. zł, 

–  depozyty ogółem - 16.850 tys. zł,

–  wynik finansowy brutto - 552 tys. zł,

– współczynnik wypłacalności - 18,64.

• Rad´ Nadzorczà Banku tworzà:

- Antoni Latoch - Przewodniczàcy RN

- Kazimierz Càka∏a - Z-ca Przewodn. RN

- mgr Jolanta Càka∏a - Sekretarz RN

- Stanis∏aw Szymbor - Cz∏onek RN

- Jerzy Józwik - Cz∏onek RN.

sytuacja finansowa Banku przedstawia się następująco: 

Oddzia∏ w ¸ukowie

Oddzia∏ w Wojcieszkowie

Oddzia∏ w Wojcieszkowie

Pracownicy Centrali Banku

Oddzia∏ w Woli Gu∏owskiej
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Adamów to miejscowoÊç po∏o˝ona
w po∏udniowo - wschodniej cz´Êci Niziny
Mazowieckiej. Jako wieÊ Adamów istnia∏
ju˝ w XV w. W 1539 r. ówczeÊni w∏aÊci-
ciele dóbr gu∏owskich - Adam i Hieronim
Rusieccy otrzymali od króla Zygmunta
Starego przywilej na lokalizacj´ miasta.
W szeÊç lat póêniej, w 1545 roku na pod-
stawie aktu erekcyjnego, wydanego przez
prymasa Piotra Gamrata, w Adamowie
utworzona zosta∏a parafia. 

W pierwszej po∏owie XIX w. wybudo-
wany zosta∏ koÊció∏, którego architektura
wskazuje na wp∏ywy barokowo-klasycy-
styczne. W 1827 roku miasto liczy∏o 90
domów i 100 mieszkaƒców. 40 lat póêniej
Adamów utraci∏ prawa miejskie i zosta∏
wcielony do gminy Gu∏ów. 

Tradycje spó∏dzielczoÊci bankowej
w Adamowie si´gajà roku 1909, kiedy to
31 maja 1909 roku powo∏ano do ˝ycia in-
stytucj´ o nazwie “Towarzystwo Po˝ycz-
kowo - Oszcz´dnoÊciowe w Adamowie”. 

By∏a to trzecia - po Koloni Rudzie i Koc-
ku za∏o˝onych rok wczeÊniej - tego typu
instytucja na terenie powiatu ∏ukowskie-
go. Towarzystwo zosta∏o za∏o˝one przez
grup´ miejscowych dzia∏aczy i spo∏eczni-
ków: ksi´dza Ignacego Domaƒskiego,
Franciszka Eysymonta, doktora Stefana
St´pniaka i innych. Na zebranie za∏o˝y-
cielskie przyby∏ inspektor drobnego kre-
dytu przy Warszawskim Kantorze Banku
Paƒstwowego który poinformowa∏ za∏o-

˝ycieli, ˝e Towarzystwo jest upowa˝nione
do rozpocz´cia dzia∏ania od dnia 31 maja
1909 roku. 

Pierwszy Zarzàd Towarzystwa 
stanowi∏y nast´pujàce osoby:

- Jan Majewski, Franciszek Disynowski 
i dr Piotr Rybiƒski. 
Do Rady wybrano nast´pujàce osoby: 

- Franciszek Wo∏odko, Franciszek Preisner,
Marian Skulimowski, Edward Wojciszek,
Maciej Suska, Pawe∏ Iwan Dzido, ks.
Ignacy Domaƒski, ks. Józef Gozdalski,
ks. Jan Adamski, Antoni Woêniak, An-
drzej Cybula, Jan Mazurek, Franciszek
Zakrzewski, Jan Nakonieczny, Franciszek
Chachaj i Antoni Lemieszek. 
Opracowano regulamin wydawania

po˝yczek i zbierania wk∏adów, dla któ-
rych ustalono oprocentowanie w wysoko-
Êci: dla kredytów 8% rocznie, dla wk∏a-
dów oszcz´dnoÊciowych maksymalnie
6%. Ustanowiono te˝ wpisowe w wyso-
koÊci 50 kopiejek oraz wysokoÊç pe∏enego
udzia∏u w kwocie 100 rubli, p∏atne nie
mniej ni˝ 1 rubel w kwartale. Nowych
cz∏onków mia∏a przyjmowaç Rada. Upo-
wa˝niono te˝ Zarzàd do pozyskania 2 ak-
cji w Banku Spó∏dzielczym Towarzystwa
w Warszawie oraz zaciàgni´cia w war-
szawskim kantorze kredytu w wysokoÊci
1000 rubli.

10 lipca 1909 r., na kolejnym posiedze-
niu ukonstytuowa∏ si´ nowy Zarzàd, do
którego wybrano: na Przewodniczàcego
Zarzàdu - Franciszka Ejsmonta, Przewod-
niczàcym Rady zosta∏ ks. Jan Adamowski,
prowadzenie ksiàg  powierzono równie˝
Franciszkowi Ejsmontowi, a obowiàzki
kasjera - Janowi Majewskiemu.

W rok po powstaniu Towarzystwo li-
czy∏o ju˝ 426 cz∏onków, a w 1915 r. 1147 
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Centrala Banku:
ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów
tel./fax (25) 755 31 14
e-mail: bs.adamow@pro.onet.pl
www.bsadamow.com.pl

BS Adamów o/Wola Gu∏owska
tel. (25) 755 62 14

BS Adamów o/Wojcieszków
ul. KoÊcielna, 21-411 Wojcieszków
tel. (25) 755 41 53

BS Adamów o/¸uków
ul. Mi´dzyrzecka 72, 21-400 ¸uków
tel.25 798 06 85

Siedziba BS w Adamowie

Wiceprezes Zarzàdu 
- mgr in˝ Anna Jacórzyƒska

Prezes Zarzàdu - in˝. Jerzy KopyÊç
Wiceprezes Zarzàdu - mgr Anna Nowicka

Sala operacyjna BS w Adamowie
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cz´Êç terenu Banku w Klementowicach wraz z budynkiem,który funkcjonu-
je do dziÊ jako oddzia∏. Powi´kszy∏ si´ majàtek i teren dzia∏alnoÊci Banku. 

Wprowadzenie reform polityczno-spo∏ecznych i zasad gospodarki kapita-
∏owej oraz rolnego rynku wymaga∏o w Banku stosowania szerokich form
ostro˝noÊciowych w podejmowaniu decyzji zw∏aszcza kredytowych. Nieste-
ty zabrak∏o tego zarzàdzajacym Bankiem w Kurowie, skutki tych decyzji
mia∏y decydujàcy wp∏yw na trudnà sytuacj´ Banku. KoniecznoÊcià by∏a
zmiana osób zarzàdzajàcych Bankiem. Wdro˝ono program naprawczy któ-
rego realizacja trwa∏a 5 lat, odrobiono powsta∏e straty. Bank odzyska∏ wia-
rygodnoÊç. 

Nast´pnym wyzwaniem by∏o spe∏nienie wymogów kapita∏owych okreÊlo-
nych w przepisach i Prawie Bankowym. JednoczeÊnie inwestujàc w infa-
struktur´ bankowà, modernizujàc budynki, systemy informatyczne nie
szcz´dzàc kosztów dla podniesienia kwalifikacji pracowników, wspó∏prac´
ze Êrodowiskiem lokalnym. 

Obecnie sytuacja naszego Banku jest stabilna, przezwyci´˝one trudnoÊci
spowodowa∏y ˝e jesteÊmy silniejsi. Spo∏eczeƒstwo lokalne docenia to.
Âwiadczy o tym wzrost dzia∏alnoÊci Banku, iloÊç obs∏ugiwanych klientów.
To wszystko sta∏o si´ mo˝liwe dzi´ki odpowiedzialnej i sumiennej pracy
pracowników banku, którym klienci zaufali, wytrwa∏oÊci i ci´˝kiej pracy
obecnej Pani Prezes Zarzàdu Marianny Filipek, która swojà karier´ zawodo-
wà zwiàza∏a z BankowoÊcià od 1957 roku a Bankiem w Kurowie kierujàc od
1992 roku. 

S∏owa uznania nale˝à si´ Radzie Nadzorczej, która monitorowala te dzia-
∏ania. Przewodniczy jej
czwartà kadencj´ Pan
Henryk Bartuzi. Aktual-
nie pracà Banku kieruje 4
osobowy Zarzàd. Rada
Nadzorcza liczy 11 osób.
Bank jest jednym z 358
akcjonarjuszy 6 grupy
Banku Polskiej Spó∏dziel-
czoÊci S.A. w Warszawie. 
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Placówki Banku:
Oddzia∏ w Markuszowie
ul. Lubelska 68, 24-173 Markuszów
tel. (81) 881 89 00

Oddzia w Klementowicach
Klementowice 314c, 24-170 Kurów
tel. (81) 882 39 05, 882 30 04

Punkt Kasowy w Karmanowicach
Karmanowice 105, 24-160 Wàwolnica
tel. (81) 464 38 87

Sala operacyjna Oddzia∏u w Klementowicach

Sala operacyjna Oddzia∏u w Markuszowie

Oddzia∏ w Klementowicach

Oddzia∏ w Markuszowie

Punkt Kasowy w Karmanowicach
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Z dokumentów archiwalnych zachowanych w Banku Spó∏dziel-
czym w Kurowie wynika, ˝e dzia∏alnoÊç organizacji Oszcz´dno-
Êciowo-Po˝yczkowej na terenie Gminy Kurów rozpocze∏a si´
w 1925 roku. Sporzàdzony protokó∏ z posiedzenia Rady Nadzor-
czej w dniu 08.11.1925 r. potwierdza istnienie kasy Stefczyka we
wsi K∏oda. 

Powo∏ano pierwszy Zarzàd w osobach: Przewodniczàcy Zarzà-
du Jan Szyszko, Kasjer - Zast´pca Przewodniczàcego Franciszek
Duro, Wawrzyniec Szyszko jako sekretarz. Spó∏dzielnia ta funkcjo-
nowa∏a do koƒca grudnia 1943 r. po czym zawiesi∏a dzia∏al-
noÊç,a nast´pnie reaktywowano jà w 1947 r. 

Natomiast w roku 1929 powsta∏a podobna tego typu Spó∏dziel-
nia pod nazwà Kasy Stefczyka "Spó∏dzielnia z odpowiedzialnoÊcià
nieograniczonà w Kurowie". DzialalnoÊcià swà obejmowa∏a dwie
Gminy: Kurów i Markuszów. 

SpoÊród dzia∏aczy, którzy w znacznym stopniu przyczynili si´
do utrzymania oraz rozwoju tej Spó∏dzielni byli: Wincenty Szcze-
panik, Franciszek Szul, Zygmunt Rukasz, Józef Szydiszkis, Antoni
Kordowski, Aleksander Turski, Józef KuraÊ oraz wielu innych. Re-
krutowali si´ spoÊród rolników, rzemieÊników i inteligencji. By∏a
to pr´˝nie rozwijajàca si´ Spó∏dzielnia. Nale˝a∏a do Zwiàzku Rewi-

zyjnego Spó∏dzielni Rolniczych w Warszawie, wspó∏pracowa∏a
i obs∏ugiwa∏a Spó∏dzielni´ Spo˝ywców, Ochotniczà Stra˝ Po˝arnà,
prowadzi∏a inkaso weksli innych instytucji i osób prywatnych. 

Na fundusze kasy sk∏ada∏y si´ udzia∏y czlonkowskie, wypraco-
wane zyski, oszcz´dnoÊci i po˝yczki pozyskiwane z Centalnej Ka-
sy Spó∏dzielni Zarobkowo-Gospodarczych w Warszawie. 

Do wybuchu wojny iloÊç cz∏onków liczy∏a 180 osób, jeden
udzia∏ wynosi∏ 25 z∏. i 5 z∏ote wpisowe. W celu pozyskania klien-
tów prowadzona by∏a aktywna dzia∏alnoÊç informacyjno-wycho-
wawcza wÊród m∏odzie˝y i spo∏eczeƒstwa zach´cajàca do korzy-
stania z us∏ug oraz oszcz´dzania, stosowane ró˝ne formy promo-
cji. Okres wojny przerwa∏ dzia∏alnoÊç by w roku 1947 podobnie
jak w sàsiedniej Spó∏dzielni uznowiç dzia∏alnoÊç. W roku 1950 po-
stanowiono po∏àczyç dwie Spó∏dzielnie w K∏odzie i Kurowie by
utworzyç jednà pod nazwa Gminna Kasa Spó∏dzielcza w Kurowie.
Statut tej Spó∏dzielni zarejestrowano w Sàdzie Okr´gowym w Lu-
blinie 28.09.1950 r. 

Podobnie jak inne placówki tego typu w kraju Spó∏dzielnia pod-
lega∏a zmianom dotyczàcym zakresu samorzàdnoÊci, przyjmujàc
kolejne nazwy - Kasy Spó∏dzielczej, Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo
Po˝yczkowej a nast´pnie Banku Spó∏dzielczego którego nazwa ist-
nieje do dziÊ "Bank Spó∏dzielczy w Kurowie". Po zmianach organi-
zacyjnych Spó∏dzielczoÊci w 1975 roku rozszerzy∏a si´ znacznie
dzia∏alnoÊç bankowa. Przyj´to ca∏à obs∏ug´ ludnoÊci wiejskiej
i zespo∏ów rolników indywidualnych bank kredytowa∏ ca∏okszta∏t
dzia∏alnoÊci produkcyjnej inwestycyjnej rolnictwa oraz pozarolni-
czej gospodarki uspo∏ecznionej, prowadzono sprzeda˝ nierucho-
moÊci rolniczych i dzia∏ek budowlanych. Bank w Kurowie przejà∏

Siedziba BS 
w Kurowie

Prezes Zarzàdu
- Marianna Filipek

Centrala Banku:
ul. Lubelska 9, 24-170 Kurów

tel. (81) 880 88 00, 880 89 60
fax: (81) 881 10 33

e-mail: bskurow@bskurow.i-bs.pl
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Sala operacyjna BS w Kurowie
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Powstajàce na terenie ca∏ej II Rzeczypospo-
litej spó∏dzielnie oszcz´dnoÊciowo - po˝yczko-
we przybiera∏y od 1926 roku nazw´ Kas Stef-
czyka, w których zdecydowanà przewag´
stanowili Êrednio- i ma∏orolni ch∏opi. Zgodnie
ze spo∏ecznymi oraz gospodarczymi potrze-
bami i oczekiwaniami bardzo szybko sta∏y
si´ one jednà z najbardziej post´powych form
w systemie instytucj i kredytowo - finanso-
wych i przyczyni∏y si´ do podniesienia pozio-
mu gospodarczego warunków ˝ycia na wsi. 

W takich to okolicznoÊciach latem 1929 ro-
ku zosta∏a za∏o˝ona w Szumowie Kasa Stef-
czyka. Poczàtkowo mieÊci∏a si´ w budynku Urz´du Gminy. Inicjatorami jej powstania byli: ówczesny wójt gminy - Pa-
we∏ Rutkowski - jako osoba stale urz´dujàca (do niego bezpoÊrednio rolnicy zwracali si´ ze sprawami dotyczàcymi
dzia∏alnoÊci kasy), Józef Tyszka - rolnik z Wyszomierza, który pe∏ni∏ funkcj´ Prezesa, Stanis∏aw Jastrz´bski - rolnik z P´-
chratki, sprawujàcy funkcj´ skarbnika. 

W 1938 r. kas´ przejà∏ i prowadzi∏ (do wybuchu II wojny Êwiatowej) Henryk Bagiƒski - Sekretarz Urz´du Gminy. Ta-
kie by∏y poczàtki i tak zacz´∏a si´ historia obecnego Banku Spó∏dzielczego w Szumowie, który jak wynika z przedsta-
wionych dat, obchodzi w tym roku jubileusz 82 - lecia swego istnienia i dzia∏alnoÊci. W okresie wojny spó∏dzielczoÊç
bankowa zamiera i taki stan utrzymuje si´ do dnia 29.12.1951 r., kiedy otworzono w Szumowie Punkt Kasowy Nr 3,
podleg∏y Gminnej Kasie Spó∏dzielczej w Zambrowie. 

Nast´pnà wa˝nà datà w historii banku jest 22 maj 1960 r., kiedy to w obecnoÊci 51 cz∏onków za∏o˝ycieli i zaproszo-
nych goÊci w osobach: Boles∏aw Podedworny - Z-ca Przewodniczàcego Rady Paƒstwa, Jan Gdyƒski - Dyrektor WZ SOP
w Bia∏ymstoku, Tadeusz Ciecierski - Kierownik Kasy Spó∏dzielczej w Zambrowie odby∏o si´ Zgromadzenie Za∏o˝yciel-
skie Kasy Spó∏dzielczej w Szumowie. Cz∏onkami Rady zostali wybrani: Ignacy Ambroziak - Przewodniczàcy Jan Brzóz-
ka - Z-ca Przewodniczàcego, Szczepan Ogonowski - Sekretarz. Obowiàzki Prezesa Zarzàdu pe∏ni∏ Mieczys∏aw Socik. 

Rada Nadzorcza wy∏oni∏a tak˝e nast´pujàce komisje: Rewizyjnà - z Przewodniczàcym Antonim Truchlem, Spo∏ecz-
no - Samorzàdowà - z Przewodniczàcym,  Micha∏em Âledziewskim, Oszcz´dnoÊciowo - Po˝yczkowà - z Przewodniczà-
cym Wac∏awem Jastrz´bem.

Kierownikiem Kasy zosta∏ Szczepan Ogonowski, G∏ównym Ksi´gowym - Krystyna Bobkowska, kasjerem - Czes∏aw
Libuda. Kasa obj´∏a swym zasi´giem teren gminy Szumowo i Srebrna. 22 maja 1966 r. Kasa przekszta∏ca si´ w Bank
Spó∏dzielczy. 

Funkcje kierownicze sprawowali: Przewodniczàcego Rady: Jan Brzózka, Eugeniusz Godlewski, Tomasz Wyszomir-
ski, Prezesa Zarzàdu: Antoni Truchel, Dyrektora: Henryk Modzelewski, Ryszard ˚abiƒski. 

W 1974 roku oddano do u˝ytku w∏asny budynek banku który po 10 latach (w 1984 r.) zosta∏ rozbudowany. Moder-
nizacja w 1999 r. polega∏a na powi´kszeniu sali operacyjnej, dostosowaniu 5 pomieszczeƒ biurowych do indywidual-
nej obs∏ugi klientów oraz modernizacji pomieszczenia skarbcowego zgodnie z wymogami technicznymi, zapewnia-
jàcymi bezpieczne przechowywanie wartoÊci pieni´˝nych. Dzi´ki tym zabiegom uleg∏y poprawie warunki pracy i ob-
s∏ugi klientów. Na jej jakoÊç i sprawnoÊç dzia∏ania pozytywnie wp∏ywa równie˝ to, ˝e obecne zadania sà realizowa-
ne przy pomocy sieci komputerowej.

2010 rok pod wzgl´dem finansowym mo˝na oceniç pozytywnie. Efekt koƒcowy to zysk w wysokoÊci 594 tys. z∏,
który w ca∏oÊci Uchwa∏à Zebrania Przedstawicieli zosta∏ przeznaczony na fundusz zasobowy. Wspó∏czynnik wyp∏a-
calnoÊci wyniós∏ 18.7%. Sà to wyniki satysfakcjonujàce, bioràc pod uwag´, ˝e obszar gminy obejmuje oko∏o 850 go-
spodarstw, przy 5,1 tysiàcach mieszkaƒców. 

Nie by∏ to pierwszy dobry rok dzia∏alnoÊci BS. Ju˝ od 1990 r. (roku przemian spo∏eczno-gospodarczych) podj´liÊmy
walk´ o klienta z terenu ca∏ego kraju. Naszymi kredytobiorcami byli klienci m.in. z Wroc∏awia, Zawiercia, Warszawy.
Jednak zawsze dominujàcà grup´ klientów stanowili rolnicy i firmy z naszego terenu. Sprawna i efektywna dzia∏al-
noÊç kredytowa pozwoli∏a nam na osiàganie bardzo dobrych wyników finansowych przez wszystkie te lata. Ca∏oÊç
wypracowanych zysków corocznie by∏a przekazywana na uzupe∏nianie funduszy w∏asnych banku. 

Obecne fundusze w∏asne wynoszà 6 027 tys. z∏. OczywiÊcie, na taki efekt w znacznej mierze wp∏yn´∏y równie˝ fun-
dusze udzia∏owe naszych cz∏onków, które w tym okresie by∏y uzupe∏niane do wysokoÊci 400 z∏ jednostkowego udzia-
∏u i w chwili obecnej wynoszà 374 tys. z∏. Kumulowanie zysków na kontach funduszy w∏asnych i wzrost funduszu
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Centrala Banku:
18-305 Szumowo
ul. XXX-lecia 3
tel. (86) 476 82 32
tel./fax (86) 476 82 33
e-mail: 
bsszumowo@pro.onet.pl

udzia∏owego pozwoli∏y nam na podj´cie trudu ubiegania si´ o to, by Bank Spó∏dziel-
czy w Szumowie pozosta∏ samodzielnà placówkà bankowà. 

Bank posiada w∏asny bankomat, który znacznie usprawnia obs∏ug´ kasowà klien-
tów poprzez jej dost´pnoÊç przez 24 godz. Klienci korzystajà z rozliczeƒ poprzez
internet. Tak jak w Iatach poprzednich, najwa˝niejszym elementem naszej dzia∏alno-
Êci w 2010 roku by∏y kredyty. Na koniec roku ich stan wyniós∏ 24 469 tys. Zgromadzone
wk∏ady oszcz´dnoÊciowe wynios∏y 25 014 tys.z∏ 

Klienci Banku to w wi´kszoÊci ludzie odpowiedzialni, solidni i wiarygodni. Prze-
wa˝ajàca wi´kszoÊç naszych klientów to rolnicy. Bank obs∏uguje równie˝ firmy z te-
renu gminy, powiatu i powiatów sàsiednich. 

To w∏aÊnie rolnicy (mieszkaƒcy naszej gminy) i firmy dzia∏ajàce na tym terenie sà
wspó∏twórcami naszych osiàgni´ç, a ich sympati´ i poparcie dla naszych dzia∏aƒ od-
czuwamy niemal codziennie, przy podejmowaniu wa˝nych decyzji w obecnym trud-
nym okresie przemian gospodarczych. 

Mówiàc o naszych dotychczasowych osiàgni´ciach nie sposób nie wspomnieç te˝
o udziale w ich tworzeniu 16 - osobowej za∏ogi i samorzàdu bankowego. Ich pe∏ne za-
anga˝owanie i dobra wspó∏praca to bardzo wa˝ny element w procesie budowania
naszych sukcesów. 
• Rada Nadzorcza Banku Spó∏dzielczego w Szumowie:
- Wies∏aw Godlewski - Przewodniczàcy RN
- Franciszek Ambroziak - Z-ca Przewodniczàcego RN
- Zbigniew Kalinowski - Sekretarz RN
- Mieczys∏aw Podedworny, Jan Szymaƒski, Tadeusz Bàczyk, Miros∏aw Nowacki, 

Marian Kraszewski, Jerzy Krakówka - Cz∏onkowie RN.

• Zarzàd Banku
Spó∏dzielczego 
w Szumowie:

- Edward Lipiƒski 
- Prezes Zarzàdu

- Zygmunt Prosiƒski 
- V-ce Prezes Zarzàdu

- Danuta Radziejewska
- Cz∏onek Zarzàdu

Pracownicy BS w Szumowie

Siedziba BS w Szumowie

Sala operacyjna BS w Szumowie

Cz∏. Zarzàdu - Danuta Radziejewska, 
Prezes Zarzàdu - Edward Lipiƒski
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Bank Spó∏dzielczy w Konstantynowie obs∏uguje jednà gmin´ o powierzchni 8.706
hektarów. Gospodarstw rolnych jest na tym terenie 753. Gmina liczy 14 so∏ectw za-
mieszka∏ych przez 4.240 mieszkaƒców.

Historia Banku Spó∏dzielczego w Konstantynowie podobna jest do historii wszyst-
kich banków spó∏dzielczych, które powsta∏y w okresie powojennym w tym regionie.

W dniu 25.06.1950 r. z inicjatywy miejscowych dzia∏aczy oraz Banku Rolnego
w Bia∏ej Podlaskiej odby∏o si´ Zgromadzenie Za∏o˝ycielskie Spó∏dzielni pod nazwà
„Gminna Kasa Spó∏dzielcza w Konstantynowie n/Bugiem z odpowiedzialnoÊcià udzia-
∏ami”. Spó∏dzielnia swojà dzia∏alnoÊcià obj´∏a miejscowoÊci po∏o˝one w gminach Za-
kanale i Ho∏owczyce.

W styczniu 1953 roku nastàpi∏o od∏àczenie gminy i punktu kasowego w Ho∏owczy-
cach od GKS w Konstantynowie, co negatywnie odbi∏o si´ na dzia∏alnoÊci Banku, któ-
remu pozosta∏ bardzo ma∏y teren do obs∏ugi.

Pierwszy Zarzàd stanowili: Henryk Ostapski – przewodniczàcy, Józef Zadro˝niak
i Piotr Kowaluk – cz∏onkowie. Wpisowe wynosi∏o 100 z∏, a udzia∏ 1000 z∏.

W 1976 r. zakupiono budynek pod nowy lokal bankowy za w∏asne pieniàdze, bez
˝adnej pomocy z zewnàtrz.

W 1994 r. Bank wystàpi∏ ze zrzeszenia BG˚ i przystàpi∏ do Banku Unii Gospodar-
czej S.A. w Warszawie, liczàc na lepsze dzia∏anie niezale˝nego Zrzeszenia, nie obcià-
˝onego d∏ugami i udzia∏ami Skarbu Paƒstwa. Od 18.03.2002 r. Bank zrzeszony jest
w Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.

W latach 1996-2000 dokonano modernizacji sali operacyjnej, zainstalowano nowo-
czesnà sieç komputerowà oraz wykonano obok Banku wygodny parking. W nast´p-
nych latach skupiono si´ g∏ównie na wykonaniu progów kapita∏owych.

• Najbardziej zas∏u˝eni cz∏onkowie Rady to:
- Kazimierz Szpura, który pracowa∏ w radzie 30 lat, w tym 19 lat jako przewodniczàcy,
- Eugeniusz Rumowski – 42 lata w Radzie,
- Bronis∏aw Johan – 24 lata w Radzie, w tym jako przewodniczàcy 8 lat
- Feliks Wrzaszcz – 23 lata,
- Eugeniusz Dylik – 10 lat w Radzie jako przewodniczàcy.

• W zarzàdzie najd∏u˝ej pracowali:
- Józef Bobiƒski – 19 lat
- Franciszek Kaczkowski – 18 lat pe∏niàc funkcj´ prezesa Zarzàdu (najd∏u˝ej)
- Piotr Doroszuk – 14 lat,
- Boles∏aw Winiarczuk – 13 lat, w tym 10 lat jako prezes Zarzàdu.
• Zas∏u˝onym Dyrektorem Banku by∏ Józef Bobiƒski – 26 lat pracy (w latach 1953-

1979), a g∏ównà ksi´gowà – Krystyna Broniewicz – 23 lata, 43 lata pracy w BS.

• Rad´ Nadzorczà stanowià:
- Marian Bartosiewicz – Przewodniczàcy RN
- Henryk Kamiƒski – Z-ca Przewodniczàcego RN
- Henryk Wereszko – Sekretarz RN

oraz cz∏onkowie RN: Witold Dudek, Cezary Ko∏odyƒski, Ryszard Pszczo∏a, Tadeusz Kap∏an.

• W sk∏ad Zarzàdu wchodzà:
- Ryszard RoÊciƒski – Prezes Zarzàdu od 16.05.1994 r., dyrektor BS od 01.09.1979 r.
- Roman D´bowski – Z-ca Prezesa od 29.05.1995 r.,
- Krystyna Iwaniuk – Cz∏onek Zarzàdu, G∏ówny ksi´gowy od 01.01.2005 r., pracuje 

w Banku od 01.06.1977 r.,
Bank od 1953 r. ani razu nie poniós∏ straty, a w 2010 r. wypracowa∏ zysk 397 tys. przy

sumie bilansowej 15.230 tys. Bank choç tak ma∏y zgromadzi∏ kapita∏y w∏asne w kwocie
4.847 tys., wykona∏ wszystkie progi kapita∏owe i pozostaje samodzielnym bankiem. Na
koniec 2010 r. BS zrzesza∏ 1.356 cz∏onków, którzy sà podstawà jego sukcesów.

Wszystkie wnioski kredytowe za∏atwiane sà z pozytywnymi decyzjami, a mimo to
prawie wszyscy klienci kredyty sp∏acajà terminowo. Obligo kredytowe wynosi∏o 9.309
tys., wskaênik kredytów zagro˝onych 0,68%, stan depozytów 9.939 tys.

Majàc tak dobrych klientów Bank nie obawia si´ konkurencji, a wr´cz jà szanuje.
Aktualnie mniej równie˝ obawia si´ zgubnych decyzji administracyjnych.

Okres transformacji oraz lata przystosowania do gospodarki Unii Europejskiej
okreÊlaliÊmy jako okres cierniowy dla rolnictwa i banków spó∏dzielczych. Oczekiwali-
Êmy poprawy i t´ popraw´ zauwa˝amy. Âwiadczà o niej dop∏aty do rolnictwa, a dla
banków zwolnienia pewnej kwoty z rezerw obowiàzkowych. Nasz jest zwolniony ca∏-
kowicie z tych rezerw. Zapraszamy klientów do korzystania z naszych us∏ug, a kole-
˝anki i kolegów na wymian´ doÊwiadczeƒ.

Siedziba BS w Konstantynowie

Sala operacyjna Banku Pracownicy Banku w Konstantynowie
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Centrala Banku:
21-543 Konstantynów

ul. Janowska 27
tel./fax (83) 341 50 15

tel. (83) 341 50 90
e-mail:

bskonstantynow@onet.pl
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NAJWA˚NIEJSZE PRZEMIANY W LATACH 2000-2011 
Gospodarka wolnorynkowa i dokonujàce si´ w zwiàzku z tym prze-

miany spo∏eczno-ekonomiczne zmuszajà bank do szukania coraz to
nowszych metod odpierania agresywnej konkurencji. Wraz ze zmie-
niajàcymi si´ zasadami funkcjonowania ca∏ej gospodarki, ewolucji
musi podlegaç sektor bankowoÊci spó∏dzielczej. Trzeba zauwa˝yç, ˝e
wejÊcie Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie dost´p do dop∏at
dla rolnictwa i funduszy strukturalnych spowodowa∏, ˝e niedocenia-
ny dotychczas sektor rolny sta∏ si´ atrakcyjny dla banków komercyj-
nych. Prowadzona przez zarzàd banku strategia dzia∏alnoÊci w tym
okresie przebiega∏a pod has∏em dalszego dynamicznego wzrostu we
wszystkich najwa˝niejszych odcinkach pracy tj. kredytowo-oszcz´d-
noÊciowej, kasowo-rozliczeniowej, spo∏eczno-samorzàdowej i kultu-
ralno-oÊwiatowej. 

Bank nasz sta∏ si´ pe∏noprawnym uczestnikiem rynku bankowego
czy te˝ finansowego, klienci interesujà si´ najnowszymi produktami,
technologiami, nowoÊciami w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu. Brak
w ofertach banku najnowszej myÊli informatycznej mo˝e spowodo-
waç utrudnienia w rozwoju banku lub wyparcie ca∏kowite z rynku
przez banki komercyjne a nawet spó∏dzielcze. Atutem naszego banku
jest dobra znajomoÊç lokalnych Êrodowisk i orientacja w rynku
i szansach w obs∏udze naszych klientów. 

Konsolidacja sektora spó∏dzielczego w zrzeszeniu Banku Polskiej
Spó∏dzielczoÊci, który skupia 355 banków spó∏dzielczych o ró˝nej
kondycji ekonomiczno-finanswej nie uchroni s∏abych ekonomicznie
banków przed podj´ciem trudnej decyzji o ∏àczeniu si´ z bankami b´-
dàcymi w dobrej sytuacji ekonomicznej. 

Nasz bank wraz z Oddzia∏ami w Grajewie, Rajgrodzie i Wàsoszu na
koniec 2010 roku zgromadzi∏ 8 754 tys. z∏otych funduszy w∏asnych.
Wymagany statutowo pe∏en udzia∏ cz∏onkowski posiada 1414 cz∏on-
ków na ogólnà liczb´ 1770 cz∏onków.

Fundusze w∏asne banku to najtaƒsze êród∏o finansowania majàce
bezpoÊrednie prze∏o˝enie na mo˝liwoÊci kredytowania banku. W roku
2010 obligo kredytowe wzros∏o do kwoty 50 604 tys. z∏otych.

Dzi´ki odwa˝nym decyzjom Rady Nadzorczej i Zarzàdu banku prze-
prowadzono gruntowne remonty inwestycyjne wszystkich jednostek
dzia∏ajàcych w strukturze banku

Nowoczesne formy zarzàdzania, które wdra˝ane sà przez bank ta-
kie jak: internet banking, bankomaty, home banking stwarzajà mo˝li-
woÊç dost´pu do rachunków bez koniecznoÊci przychodzenia do pla-
cówek banku - co jest znacznym udogodnieniem dla wszystkich klien-
tów banku. B
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Oddzia∏ w Rajgrodzie

Oddzia∏ w Grajewie
Zarzàd BS w Szczuczynie

www.bsszczuczyn.pl

Rada Nadzorcza i Zarzàdu Banku Spó∏dzielczego 
oraz wysoko kwalifikowana kadra sà gwarantem 

w∏aÊciwego wykorzystania funduszy unijnych 
i obs∏ugi dop∏at bezpoÊrednich, które obs∏uguje bank.
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DÑ˚ENIA DO NOWOCZESNOÂCI
Szczuczyn - podlaska miejscowoÊç upami´tniona w Sienkiewiczow-

skim "Potopie". Szczuczyƒskie Towarzystwo Po˝yczkowo-Oszcz´dno-
Êciowe rozpocz´∏o tu dzia∏alnoÊç 28 maja 1900 r. jako jedna z nielicz-
nych organizacji polskich dzia∏ajàcych w zaborze rosyjskim Guberni
¸om˝yƒskiej. Podstawà dzia∏ania by∏ fundusz tworzonym w oparciu
o udzia∏y wnoszone przez cz∏onków, które zosta∏y ustalone ustawo-
wo na wysokà podówczas kwot´ 50 rubli. WysokoÊç udzielanych po-
˝yczek nie mog∏a przekroczyç 6-krotnej sumy wp∏aconych udzia∏ów.
Od wk∏adów oszcz´dnoÊciowych p∏acono cz∏onkom 6%, osobom nie
b´dàcym cz∏onkami 5%. 

Dzia∏alnoÊç Towarzystwa przerwa∏ wybuch I wojny Êwiatowej. Led-
wie przebrzmia∏o echo wystrza∏ów podczas rozbrajania Niemców na
Rynku w Szczuczynie w listopadzie 1918 roku, a ju˝ w marcu 1919 roku
grupa dzia∏aczy organizowa∏a Kas´ Spó∏dzielczà. Powsta∏a Spó∏dzielnia
Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowa. 

W latach 1925 - 1928 odnotowuje si´ w miar´ stabilny rozwój Kas.
Kryzys gospodarczy wIatach 1929 - 1935 polegajàcy na obni˝eniu cen
na produkty rolne, przy minimalnej zwy˝ce cen na artyku∏y przemy-
s∏owe spowodowa∏ bezrobocie, spadek cen doprowadzajàc do upadku
wielu przedsi´biorstw, majàtków i gospodarstw rolnych. Do Kasy
Stefczyka w roku 1938 nale˝a∏o 400 cz∏onków, a w obrocie by∏o ponad
1 mln z∏otych. 

Okres wojny i okupacji ograniczy∏ w znacznym stopniu dzia∏alnoÊç
spó∏dzielni oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowych. Po II wojnie Êwiatowej
zmieniono nazw´ Powiatu Szczuczyƒskiego a jego siedzib´ przenie-
siono do Grajewa. 

Bank Spó∏dzielczy w Szczuczynie reaktywowany zosta∏ po wojnie,
ale dopiero 24 lipca 1950 roku pod nazwà "Gminna Kasa Spó∏dzielcza
z odpowiedzialnoÊcià ograniczonà". Zasi´giem swego dzia∏ania obej-
mowa∏ gminy: Szczuczyn, Wàsosz, Radzi∏ów, Grabowo i Lachowo. 

Budow´ funkcjonujàcego do dziÊ istniejàcego lokalu Banku Spó∏-
dzielczego rozpocz´to 19 marca 1966 roku przy wspó∏udziale miejsco-
wej spo∏ecznoÊci, upami´tniono to kilkoma zdj´ciami. W okresie od
czasu wybudowania nowej siedziby do roku 1999 Szczuczyƒski Bank
Spó∏dzielczy wyrós∏ na najmocniejszà spó∏dzielczà jednostk´ finanso-
wà w powiecie. W paêdzierniku 1999 roku po∏àczy∏ si´ z Bankiem
Spó∏dzielczym w Grajewie a nast´pnie w paêdzierniku 2005r. z Ban-
kiem Spó∏dzielczym w Rajgrodzie. 

Siedziba BS w Szczuczynie

Sala operacyjna Centrali Banku

Oddzia∏ w Wàsoszu

B
a

n
k

 S
p

ó
ł
d

z
ie

l
c

z
y

 w
 S

z
c

z
u

c
z
y

n
ie

Centrala Banku:
19-230 Szczuczyn
Plac Tysiàclecia 27

tel. (86) 273 53 40
(86) 272 50 17

fax (86) 273 50 11
e-mail:

bs_szczuczyn@naszbank.pl

Oddzia∏y Banku:
Grajewo, Rajgród, Wàsosz

Zarzàd BS stanowià:
• Miros∏aw Rainko - Prezes

• Wies∏awa Dzi´gielewska - Wiceprezes
• Gra˝yna El˝bieta Borys - Wiceprezes

Przewodniczàcà 
Rady Nadzorczej jest:
• Hanna Jadwiga Bia∏ous
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Banku Spó∏dzielczego w Wiênie, a 27.10.1994 r.
Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Ban-
ku Spó∏dzielczego w Piàtnicy – podj´∏y
uchwa∏y o po∏àczeniu BS w Wiênie z BS Piàtni-
ca. Na bazie BS Wizna od 01 listopada 1994 r.
powstaje Oddzia∏ BS w Piàtnicy. 

Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o restruktu-
ryzacji banków spó∏dzielczych i BG˚ wpro-
wadzi∏a obowiàzek zrzeszenia si´ banków
spó∏dzielczych – które posiada∏y fundusze
w∏asne ni˝sze ni˝ 5 mln ECU – w bankach re-
gionalnych. Tutejszy Bank zosta∏ w rejonie
dzia∏ania Warmiƒsko-Mazurskiego Banku Re-
gionalnego S.A. w Olsztynie z którym
06.11.1999 r. podpisa∏ „Tymczasowà umow´
zrzeszenia regionalnego” 

Bank poniós∏ du˝e nak∏ady inwestycyjne
na Oddzia∏ BS w Wiênie, dzi´ki którym zosta∏
wykonany remont i modernizacja budynku
administracyjnego, ogrodzona posesja, wy-
mienione wyposa˝enie w sprz´t. 

Z okazji 135 lecia Polskiej Spó∏dzielczoÊci
Bankowej – Zarzàd Banku Gospodarki ˚yw-
noÊciowej przyzna∏ we wrzeÊniu 1996 r. na-
szemu Bankowi – statuetk´ jako dowód uzna-
nia dla dotychczasowych osiàgni´ç Banku. 

Uchwa∏a Nr 9/98 z dnia 05.08.1998 r. Ko-
misji Nadzoru Bankowego ustali∏a koniecz-
noÊç posiadania funduszy w∏asnych przez
Bank spó∏dzielczy, który mo˝e samodzielnie
funkcjonowaç w wysokoÊci 300 tys. ECU
Wymóg ten mia∏ byç spe∏niony do
31.12.1998 r. Wymogu tego nie spe∏ni∏ sàsia-
dujàcy Bank Spó∏dzielczy w Stawiskach,
który w dniu 15 listopada 1998 r. na Nad-
zwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli pod-
jà∏ uchwa∏´ o po∏àczeniu si´ z BS Piàtnica.
Uchwa∏´ o przy∏àczeniu BS w Stawiskach do
BS w Piàtnicy – podj´∏o Nadzwyczajne Ze-
branie Przedstawicieli w dniu 26 listopada
1998 r. Od dnia 01.01.1999 r. BS w Stawi-
skach sta∏ si´ Oddzia∏em Banku Spó∏dziel-
czego w Piàtnicy.

W latach 2000-2002 zosta∏a rozbudowana
i zmodernizowana siedziba Banku Spó∏dziel-
czego w Piàtnicy. Modernizacji zosta∏y podda-
ne równie˝ siedziby Oddzia∏ów w Stawiskach
w 2004 r. i Wiênie w 2005 r. 

W latach 2005 – 2007 uruchomiono nowe
placówki obs∏ugi klienta w ¸om˝y i tak:

w roku 2005 Fili´ przy ul. Ks. Anny, w roku
2006 Punkt Obs∏ugi Klienta w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego, w roku 2007 Punkt
Obs∏ugi Klienta przy ul. Ks. Janusza I . 

Oddzia∏ Stawiski 

Dzia∏alnoÊç bankowà jako samodzielna
Kasa Stefczyka rozpoczà∏ w 1928 r. W po-
mieszczeniu na pi´trze klasztoru pracami Ka-
sy kierowa∏ Zarzàd w sk∏adzie Jan Kotowski
– kierownik szko∏y w Stawiskach, Józef Rent
– lekarz weterynarii, Franciszek Puchalski –
nauczyciel. W nast´pnych latach Kasa zmie-
nia∏a swojà siedzib´ i stan organizacyjny. Po
przerwie w czasie II wojny Êwiatowej w la-
tach 1945-49 kontynuowa∏a dzia∏alnoÊç
z okresu mi´dzywojennego. W dniu
29.06.1950 r. Walne Zgromadzenie przyj´∏o
nazw´ Gminna Kasa Spó∏dzielcza w Stawi-
skach z odpowiedzialnoÊcià udzia∏ami. Kasa
dzia∏a∏a na terenie Gmin: Stawiski i Grabowo
oraz miasta Stawiski. Dominujàcym kierun-
kiem kredytowania by∏y kredyty na kontrak-
tacje p∏odów rolnych. 20.04.1958 r. Walne
Zgromadzenie zmienia Statut i nazw´ na
„Bank Spó∏dzielczy w Stawiskach”. Od
04.03.1962 r. przekazano cz´Êç terenu nowo-
powsta∏ej SOP w Grabowie. W 1968 r. rozpo-
cz´to budow´ w∏asnego budynku, który od-
dano do u˝ytku w paêdzierniku 1971 r.
Z dniem 01.01.1999 r. BS w Stawiskach staje
si´ Oddzia∏em BS w Piàtnicy.

Oddzia∏ Wizna 

Pod koniec II pó∏rocza 1929 r. zapisano
w ksi´gach wieczystych Sàdu Okr´gowego
w ¸om˝y nowà osob´ prawnà pod nazwà
„Kasa Stefczyka spó∏dzielnia z odpowiedzial-
noÊcià w Wiênie”. Prezesem Zarzàdu by∏ –
W∏adys∏aw K∏osowski, Przewodniczàcy Rady
– Boles∏aw Stankiewicz. Kasa dzia∏a∏a do II
wojny Êwiatowej. W 1952 r. reaktywowano
dzia∏alnoÊç pod nazwà „Gminna Kasa Spó∏-
dzielcza”. W 1956 r. GKS w Wiênie zosta∏a zli-
kwidowana, a obs∏ug´ przej´∏a Kasa Spó∏-
dzielcza w Jedwabnem. W dniu 31.07.1960 r.
ponownie reaktywowano dzia∏alnoÊç pod na-
zwà „Kasa Spó∏dzielcza w Wiênie”. W latach
1964-66 zostaje wybudowany w∏asny lokal,
a w 1972 r. utworzony punkt kasowy na ba-
zie GS. Z dniem 01 listopada staje si´ Oddzia-
∏em Banku Spó∏dzielczego w Piàtnicy. B
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• Aktualnie dzia∏alnoÊcià BS w Piàtnicy kieruje Zarzàd w sk∏adzie: 
– Aleksander Kaczyƒski – Prezes Zarzàdu, 

– El˝bieta Piwowarska – Wiceprezes Zarzàdu, 
– Henryka Chrzanowska – Cz∏onek Zarzàdu.

•Przewodniczàcym Rady Nadzorczej jest: Andrzej Szczepaƒczyk.

Sala operacyjna Centrali Banku

Oddzia∏ w Wiênie

Oddzia∏ w Stawiskach

www.bspiatnica.pl
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11 listopada 1962 r. odby∏o si´ Zebranie Za∏o-
˝ycieli Spó∏dzielni pod nazwà „Kasa Spó∏dzielcza
w Piàtnicy. 30 cz∏onków za∏o˝ycieli podj´∏o
uchwa∏´ o za∏o˝eniu Kasy, która rozpocz´∏a dzia-
∏alnoÊç 1 paêdziernika 1968 r. Zebranie za∏o˝y-
cieli wybra∏o 7-mio osobowà Rad´ ,która wybra-
∏a 3 osobowy Zarzàd. 2 marca 1963 r. z∏o˝ony zo-
sta∏ do Sàdu Powiatowego w ¸om˝y Wydzia∏ Re-
jestru Handlowego wniosek o rejestracj´ Statutu
i Zarzàdu Kasy Spó∏dzielczej w Piàtnicy. 

Postanowieniem Sàdu Powiatowego w ¸om-
˝y z dnia 21.03.1963 r. Kasa zosta∏a wpisana do
rejestru. 17 kwietnia 1963 r. Zarzàd Kasy wystà-
pi∏ do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej
w Piàtnicy o przydzia∏ lokalu do prowadzenia
dzia∏alnoÊci. Lokal ten nie zosta∏ nigdy przydzie-
lony, rozpocz´to natomiast starania o pozyska-
nie dzia∏ki i budow´ w∏asnego budynku. W dniu
01.10.1968 r. rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç „Kasa Spó∏-
dzielcza w Piàtnicy” w nowo wybudowanym
w∏asnym lokalu przy ul. Stawiskowskiej 38
(obecnie 30). Kierownikiem Kasy zosta∏ Pan Sta-
nis∏aw Marszeniuk, a G∏. Ksi´gowym P. Zofia
Chomentowska .Zebranie Przedstawicieli obra-
dujàce w dniu 29.06.1969 r. dokona∏o zmian
w Statucie polegajàcych m.in. na zmianie na-
zwy z „Kasy Spó∏dzielczej w Piàtnicy”, na „Bank
Spó∏dzielczy w Piàtnicy”.

Od 01.01.1972 r. w wyniku nowego podzia∏u
administracyjnego kraju BS w Piàtnicy obs∏ugi-
wa∏ wy∏àcznie teren Gminy Piàtnica w sk∏ad
której wchodzi∏o 30 wsi z 1881 gospodarstwami
rolnymi. Z dniem 01.07.1975 r. zosta∏ utworzony
BG˚, który by∏ dla BS centralà rewizyjnà i finan-
sowà. W 1975 r. BS w Piàtnicy przyjmuje do ob-

s∏ugi dodatkowo 12 wsi nale˝àcych dotychczas
do Gminy Rogienice, która ulega likwidacji.
Zwi´ksza si´ stan zatrudnienia i nast´puje ko-
niecznoÊç uruchomienia punktu kasowego na
bazie GS i jednoczeÊnie koniecznoÊç rozbudowy
siedziby BS. W latach 1977 – 79 nast´puje rozbu-
dowa budynku administracyjnego w wyniku
której poprawi∏y si´ warunki pracy i obs∏ugi
klientów. Zosta∏ jednoczeÊnie zlikwidowany
punkt kasowy w GS.

W wyniku realizacji ustawy z dnia
20.01.1990 r. o zmianach w organizacji i dzia∏al-
noÊci spó∏dzielczoÊci – BG˚ przestaje byç dla
banków spó∏dzielczych jednostkà nadrz´dnà .BS
w Piàtnicy podpisa∏ umow´ o wspó∏pracy
i wspó∏dzia∏aniu z BG˚ w dniu 31.05.1990 r. Po
1990 r. nast´puje o˝ywiona dzia∏alnoÊç w zmie-
nionych warunkach polityczno-gospodarczych
i rozszerzenia kontaktów. W 1990 r. BS w Piàtni-
cy odwiedza 2 przedstawicieli Rabobanku z Ho-
landii, oraz przedstawiciel Fundacji EWG z Nie-
miec. W 1991 r. bank nasz jest cz∏onkiem za∏o˝y-
cielem (jako jedyny w cz´Êci pó∏nocno-wschod-
niej) Polski Zwiàzku Banków Polskich, a w 1992
r. cz∏onkiem za∏o˝ycielem Zwiàzku Rewizyjnego
BS. Dynamicznie wzrasta dzia∏alnoÊç kredyto-
wa, zmienia si´ klientela banku z rolniczej na
rzecz osób prowadzàcych na w∏asny rachunek
dzia∏alnoÊç pozarolniczà. 

W bardzo trudnej sytuacji ekonomiczno-fi-
nansowej znalaz∏ si´ BS w Wiênie. Wiosnà 1994
r. Zarzàd tego banku w obliczu zagro˝enia upa-
d∏oÊcià zwróci∏ si´ do Zarzàdu BS w Piàtnicy
z proÊbà o podj´cie decyzji o przej´ciu banku.
26.10.1994 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Siedziba Centrali Banku w Piàtnicy

Filia w ¸om˝y

Punkt Obs∏ugi Klienta nr 1 w ¸om˝y

Punkt Obs∏ugi Klienta nr 2 w ¸om˝y
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Centrala Banku:
18-421 Piàtnica 

ul. Stawiskowska 30  
tel. 86-219-13-70
tel/fax 216-52-04

e-mail: 
sekretariat-bs.piatnica@bankbps.pl

Oddzia∏ w Stawiskach
Oddzia∏ w Wiênie
Filia i dwa Punkty 
Obs∏ugi Klienta 

w ¸om˝y

Od lewej: Cz∏onek Zarzàdu – Henryka Chrzanowska, Prezes Zarzàdu 
– Aleksander Kaczyƒski, Wiceprezes Zarzàdu – El˝bieta Piwowarska
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W chwili obecnej Bank posiada 3 oddzia∏y
i 3 ekspozytury.

W latach 2002-2003 zosta∏ przeprowadzo-
ny remont Banku Spó∏dzielczego w Sejnach.
Zosta∏a zrobiona nowa elewacja dach oraz
wymieniono okna i zmieniono ogrzewanie.

W latach 2005-2006 przeprowadzono re-
monty w Oddzia∏ach Banku w Szypliszkach
Wi˝ajnach i Puƒsku. Wymieniono okna,
zmieniono elewacj´, i ogrzewanie oraz pobu-
dowano nowe parkingi i podjazdy dla osób
niepe∏nosprawnych. 

W Ekspozyturze w Suwa∏kach zosta∏y po-
wi´kszone pomieszczenia biurowe. Przepro-
wadzono remont i usprawniono obs∏ug´
klientów otwierajàc drugà kas´. Otwarto
tak˝e drugà ekspozytur´ w Suwa∏kach przy
ul. Noniewicza.

Bank Spó∏dzielczy w Sejnach dzia∏a 
na terenie województwa podlaskiego Zrze-
szony jest w Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci
SA w Warszawie. 
• W sk∏ad Zarzàdu wchodzà:
- Marian Czokaj∏o  - Prezes Zarzàdu
- Czes∏aw Poêniak - Wiceprezes Zarzàdu
- Kazimierz Pachucki - Cz∏onek Zarzàdu.
• W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà: 
1. Henryk Stabiƒski  - Przewodniczàcy 
2. Barnard Kozakiewicz - Z-ca Przewodn. RN
3. Piotr Rusinowski - Sekretarz RN
4. Krzysztof Ostrowski - Cz∏onek RN
5. Henryk Kar∏owicz    Cz∏onek RN
6. Wac∏aw Witkowski  - Cz∏onek RN
7. Leszek Porada  - Cz∏onek RN.
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Oddzia∏ w Szypliszkach
16-411 Szypliszki
ul. Suwalska 25B

tel. (87) 568 13 77
fax: (87) 568 10 90

Ekspozytura nr 1 w Suwa∏kach
16-400 Suwa∏ki
ul. Pu∏askiego 73

tel. (87) 567 89 63
fax: (87) 567 89 40

Ekspozytura nr 2 w Suwa∏kach
16-400 Suwa∏ki

ul. Noniewicza 61
tel. (87) 517 36 15
fax: (87) 516 38 06

Ekspozytura w Gibach
16-506 Giby, Giby 74 A

tel. (87) 516 50 19
fax: (87) 516 50 19

• Bank Spó∏dzielczy w Sejnach oferuje:
1. lokaty rentierskie od 1 do 36 miesi´cy,
2. lokaty z dop∏atà od 9 do 36 miesi´cy,
3. lokaty internetowe od 10 dni do 1 roku
4. rachunki bie˝àce i pomocnicze,
5. rachunki „Pol – konto”,
6. kredyty w rachunkach bie˝àcych 

i „Pol – konto”,
7. kredyty celowe od 7,2 %,
8. Kredyty preferencyjne,

9. karty:
a. Visa CLASSIC debetowa
b. Visa BUSINESS debetowa

10. rozliczenia elektroniczne przy pomocy:
a. eBanku,
b. Homebenkingu 
c. informacja SMS Banking

11. skrytki do przechowywania wartoÊci,
12. skarbiec nocny,
12. Bankomat

Ekspozytura nr 1 w Suwa∏kach Ekspozytura nr 2 w Suwa∏kach Oddzia∏ w Szypliszkach

Oddzia∏ w Puƒsku

Pracownicy Centrali Banku

Rada Nadzorcza Banku

• Wyniki netto z ostatnich lat
2009 rok 2010 rok

1 237 669,51 z∏ 1 261 202,10  z∏

• Fundusze w∏asne Banku
2009 rok 2010 rok

10 142 216,95 z∏ 11 926 526,94 z∏
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10 sierpnia 1950 roku 31 cz∏onków – za∏o-
˝ycieli podpisa∏o Statut Gminnej Kasy Spó∏-
dzielczej w Sejnach. Wspomnianà Spó∏dziel-
ni´ zarejestrowano 23 sierpnia 1950 roku
w Sàdzie Okr´gowym w E∏ku pod numerem
Rs. I – 63. Pierwszym Prezesem Zarzàdu zo-
sta∏ Pan Jan Pietraszewski, a cz∏onkami Za-
rzàdu Panowie Stanis∏aw Sidorowicz
i Edward Wasilczyk. Na g∏ównego ksi´-gowe-
go powo∏ano Panià Janin´ Ginel a Przewodni-
czàcym Gminnej Kasy Spó∏dzielczej zosta∏
Pan Stanis∏aw Szymaƒski.

Dnia 18 marca 1951 roku odby∏o si´ pierw-
sze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli
Gminnej Kasy Spó∏dzielczej. Poczàtki dzia∏al-
noÊci GKS nie by∏y pomyÊlne, powodem by∏o
brak Êrodków finansowych. Skromny udzia∏
cz∏onkowski wynoszàcy 50 z∏otych nie dawa∏
gwarancji na prowadzenie pe∏-nej dzia∏alno-
Êci. Dopiero z chwilà obj´cia obs∏ugi kredyto-
wej rolnictwa w zakresie kontraktacji p∏odów
rolnych i zwierzàt rzeênych, obs∏ugi kasowej
i rozliczeniowej Gminnej Spó∏dzielni „SCH”
w Sejnach i Berznikach na zasadzie jednoÊci
kasowej i obs∏ugi kasowo – rozliczeniowej in-
nych jednostek gospodarczych nastàpi∏o doÊç
wyraêne o˝ywienie gospodarki finansowej
GKS. W listopadzie 1975 roku oddano do
u˝ytku nowy w∏asny budynek Banku. 

Nowy rozdzia∏ we wspó∏czesnej historii
Banku zapoczàtkowa∏a II po∏owa 1975 roku.
W tym te˝ okresie nast´puje rozszerzenie
dzia∏alnoÊci Banku Spó∏dzielczego wynikajà-
ce z nowych uprawnieƒ z zakresu udzielania
kredytów na zakup nierucho-moÊci mi´dzy
rolnikami, a nast´pnie upowa˝nienie do
wspó∏dzia∏ania z BG˚ w sprzeda˝y paƒstwo-
wych nieruchomoÊci rolnych i dzia∏ek bu-
dowlanych. W maju 1992 roku na wniosek
Dyrektora Banku zostaje utworzona Ekspozy-
tura Banku w Suwa∏kach. Kolejnym wa˝nym
rokiem w historii Banku by∏ rok 1994, kiedy
to Zebranie Przedstawicieli Banku Spó∏dziel-
czego w Sejnach podj´to uchwa∏´ w sprawie
wyra˝enia zgody na utworzenie w charakte-
rze za∏o˝yciela Banku Regionalnego w Olsz-

tynie w formie Spó∏ki

Akcyjnej i obj´cie akcji tego Banku Regional-
nego oraz zawarcie umowy zrzeszenia regio-
nalnego z tym Bankiem. Nast´pnym okresem
w dziejach banku jest koniec lat dziewi´ç-
dziesiàtych, i dylematy osiàgania za∏o˝eƒ ka-
pita∏owych. W wyniku prowadzony rozmów
z bankami przyleg∏ymi (Puƒsk, Szypliszki,
Wi˝ajny), nastàpi∏o po∏àczenie w jeden bank
pod nazwà Bank Spó∏dzielczy w Sejnach. 
• Oddzia∏ w Szypliszkach

14 paêdziernika 1961 roku 6 cz∏onków Ra-
dy wybranych przez Walne Zgromadzenie Za-
∏o˝ycielskie w dniu 10 sierpnia 1961 roku –
odby∏o pierwsze posiedzenie Kasy Spó∏dziel-
czej w Szypliszkach. Wspomnianà Spó∏dziel-
ni´ zarejestrowano 19 grudnia 1961 roku
w Sàdzie Powiatowym w Suwa∏kach pod nu-
merem Rs. IV – 135. 
• Oddzia∏ w Puƒsku

29 czerwca 1950 roku 15 za∏o˝ycieli utwo-
rzy∏o Spó∏dzielni´ pod nazwà Gminna Kasa
Spó∏dzielcza w Puƒsku z odpowiedzialnoÊcià
udzia∏ami. Cytowanà Spó∏dzielni´ zarejestro-
wano 15 wrzeÊnia 1950 roku w Sàdzie Okr´-
gowym w E∏ku pod numerem Rs. III – 196. 
• Oddzia∏ w Wi˝ajnach

Zalà˝kiem spó∏dzielczoÊci bankowej na te-
renie dzia∏ania Oddzia∏u w Wi˝ajnach by∏a
Gminna Kasa Spó∏dzielcza w Rutce Tartak, za-
∏o˝ona przez 10 osób w dniu 25 czerwca
1950 roku. W 1977 roku w zwiàzku z likwi-
dacjà gminy Rutka Tartak i przy∏àczeniem jej
do gminy Wi˝ajny, Bank Spó∏dzielczy przyjà∏
nazw´ Bank Spó∏dzielczy w Wi˝ajnach z sie-
dzibà w Rutce Tartak, a terenem dzia∏ania by-
∏a gmina Wi˝ajny w województwie suwal-
skim. Kolejna zmiana nazwy BS nastàpi∏a
w 1979 roku w zwiàzku z przeniesieniem sie-
dziby jednostki macierzystej do miejscowoÊci
Wi˝ajny. W wyniku reaktywowania gminy
Rutka Tartak od 1984 roku terenem dzia∏ania
Banku Spó∏dzielczego w Wi˝ajnach by∏ teren
gmin: Wi˝ajny i Rutki Tartak. 

W roku 1999 Banki Spó∏dzielcze w Wi˝aj-
nach, Puƒsku i Szypliszkach po∏àczy∏y si´,
a Bankiem przejmujàcym zosta∏ BS w Sejnach.

Siedziba BS w Sejnach

Sala operacyjna Centrali Banku

Oddzia∏ w Wi˝ajnach

Ekspozytura w Gibach

Zarzàd BS w Sejnach

Centrala Banku:
16-500 Sejny

ul. Marchlewskiego 1
tel. (87) 517 34 65
fax: (87) 517 34 74

www.bssejny.pl
e-mail: centrala@bssejny.pl

Oddzia∏ w Wi˝ajnach
16-407 Wi˝ajny, ul. Rynek 3

tel. (87) 568 80 50
fax: (87) 568 80 51

Oddzia∏ w Puƒsku
16-515 Puƒsk, ul. Mickiewicza 52

tel. (87) 516 10 26
fax: (87) 516 10 87
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Historia spódzielczoÊci na terenie E∏ku
si´ga pierwszych lat po II wojnie Êwiato-
wej. Z inicjatywy grupy za∏o˝ycielskiej 11
osób przyby∏ych do E∏ku z terenów powia-
tu Augustów, Grajewo, ¸om˝a i by∏ych Kre-
sów zorganizowane zostajà  instytucje
spó∏dzielcze w nast´pujàcej kolejnoÊci: PSS
„Spo∏em”, Gminna Spó∏dzielnia „Samopo-
moc Ch∏opska” i jako trzecia - w dniu
17.10.1947 roku - Bank Ludowy, który zo-
sta∏ zarejestrowany w Sàdzie Rejonowym
w E∏ku 14.02.1948 pod Nr RS. II-124.
W 1950 roku, na mocy dekretu o reformie
bankowej i zarzàdzenia Ministra Skarbu
ujednolicony zosta∏ system spó∏dzielczoÊci
w Polsce. Bank Ludowy w E∏ku przekszta∏-
cony zostaje w Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà,
której uprawnienia zastajà znacznie ogra-
niczone. W 1956 roku - wraz ze z∏agodze-
niem polityki Paƒstwa wobec spó∏dzielni,
którym przyznano prawa gromadzenia
oszcz´dnoÊci na w∏asnych rachunkach
i prowadzenia samodzielnej dzia∏alnoÊci
kredytowej - spó∏dzielnia przyjmuje na-
zw´: Kasa Spó∏dzielcza w E∏ku. 

W sierpniu 1957 roku I Krajowy Zjazd
Delegatów Kas Spó∏dzielczych powo∏a∏ do
˝ycia Zwiàzek Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊcio-
wo-Po˝yczkowych, a ustawa z dnia 13
kwietnia 1960 roku o prawie bankowym
okreÊla∏a zakres dzia∏alnoÊci SOP oraz
umo˝liwia∏a u˝ywanie nazwy "bank". Tak
wi´c od tego czasu e∏cka Kasa przyjmuje
nazw´: Bank Spó∏dzielczy w E∏ku.

Zgodnie z ustawà z 24 czerwca 1994 r.
o restrukturyzacji banków spó∏dzielczych
i BG˚ w dniu 09.11.1995 r. Bank Spó∏dziel-
czy w E∏ku zawar∏ umow´ zrzeszeniowà
z Warmiƒsko Mazurskim Bankiem Regio-
nalnym w Olsztynie i sta∏ si´ jego akcjona-
riuszem.

Ustawa z 7 grudnia 2000 r. o funkcjono-
waniu banków spó∏dzielczych, ich zrzesza-
niu si´ i bankach zrzeszajàcych narzuca∏a
bankom m.in. uzyskanie progów kapita∏o-
wych. Realizujàc ustalenia ustawy re-
strukturyzacyjnej w celu spe∏nienia norm
Unii Europejskiej, NBP okreÊli∏ termin osià

gni´cia przez banki spó∏dzielcze
wielkoÊci funduszy w∏asnych na poziomie:
- do 1 stycznia 1999 r.  – 300 tys. ECU.
- w roku 2001 – 500 tys. ECU.
- w roku 2005 – 1 mln ECU.

Bank Spó∏dzielczy w E∏ku procesy ∏àcze-
niowe rozpoczà∏ 01.07.1996 r. na skutek
przej´cia Banku Spó∏dzielczego w Starych
Juchach, który przyniós∏ strat´ na swojej
dzia∏alnoÊci.

W celu osiàgni´cia funduszy w∏asnych
na poziomie wymaganym przez prawo,
z dniem 1 lipca 1998 r. nastàpi∏o po∏àcze-
nie Banku Spó∏dzielczego w Kalinowie
z Bankiem Spó∏dzielczym w E∏ku, nato-
miast z dniem 1 stycznia 1999 r. nastàpi∏o
po∏àczenie Banku Spó∏dzielczego w Prost-
kach z Bankiem Spó∏dzielczym w E∏ku.

Po∏àczenie nastàpi∏o na zasadach part-
nerskich, zgodnie z zasadami spó∏dzielczo-
Êci. Przy∏àczone banki w Kalinowie i Prost-
kach sta∏y si´ Oddzia∏ami Banku Spó∏dziel-
czego w E∏ku. Po po∏àczeniu obs∏uga klien-
tów tych jednostek nie zmieni∏a si´.

Obecnie Bank Spó∏dzielczy w E∏ku pro-
wadzi dzia∏alnoÊç na terenie powiatu e∏c-
kiego i posiada placówki: w Prostkach,
w Kalinowie i w Starych Juchach oraz dwa
punkty kasowe w E∏ku.

• Zarzàd Banku:
- Janina Klimas - P.O. Prezesa Zarzàdu, 

Zast´pca Prezesa Zarzàdu
- Anna Skalska - Cz∏onek Zarzàdu
- Marzena Wiszowata - Cz∏onek Zarzàdu

• Rada Nadzorcza Banku:
- Zbigniew Radywoniuk - Przewodniczàcy RN
- Stefan Markowski - Z-ca Przewodn. RN
- Józef Trzcianowski - Sekretarz RN
- Leszek Dàbrowski - Cz∏onek RN
- Teresa Cezaria Janiak - Cz∏onek RN
- Leszek Kuêma - Cz∏onek RN
- Jaros∏aw ¸ubiarz - Cz∏onek RN
- Lech Ostrowski - Cz∏onek RN
- W∏odzimierz Zegarowicz - Cz∏onek RN
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Oddzia∏ w Kalinowie

Oddzia∏ w Starych Juchach

Oddzia∏ w Prostkach
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Przed stu laty, 18 wrzeÊnia 1910 ro-
ku, grupa polskich dzia∏aczy skupio-
nych wokó∏ Mazurskiej Partii Ludo-
wej zjednoczy∏a si∏y, by za∏o˝yç
w Szczytnie Mazurski Bank Ludowy. 

To wa˝na data w dziejach Mazur
i Warmii. Wtedy bowiem powsta∏a na
terenach zajmowanych przez Prusy
instytucja finansowa, której celem by-
∏o umacnianie gospodarczej aktywno-
Êci ludnoÊci polskiej na Mazurach. 

Bank Spó∏dzielczy w Szczytnie, pracujàc pod ró˝nymi nazwami,
dzia∏a∏ w ró˝nych systemach gospodarczych i ustrojowych. Przez
minione sto lat dziesiàtki osób przyczynia∏y si´ i dba∏y o jego
utrzymanie oraz dobrà kondycj´ finansowà. Mimo ograniczeƒ
i wielu niekorzystnych dla niego przepisów, pozostawa∏ lokalnà,
spó∏dzielczà instytucjà finansowà. Specyfika rynku, na którym
dzia∏a Bank Spó∏dzielczy w Szczytnie, wytycza kierunki podsta-
wowej dzia∏alnoÊci. Bank uwzgl´dnia w swojej dzia∏alnoÊci inte-
resy swoich cz∏onków i wieloletnich klientów prowadzàcych na
terenie dzia∏ania Banku dzia∏alnoÊç gospodarczà w obszarze rol-
nictwa oraz ma∏ej i Êredniej przedsi´biorczoÊci. Bank jest dziÊ do-
brze przygotowany do pomocy mieszkaƒcom regionu Warmii
i Mazur, tak˝e w zakresie us∏ug o charakterze komercyjnym, a ba-
ga˝ doÊwiadczeƒ zapisany w jego dziejach umacnia w przekona-
niu, ˝e sprawdzi∏a si´ w praktyce idea powo∏ania tej niezale˝nej
i uniwersalnej instytucji finansowej. 

Istotne przeobra˝ania nastàpi∏y w Banku latach 1997-2000, kie-
dy to zosta∏y przy∏àczone banki spó∏dzielcze w Âwi´tajnie, Dêwie-
rzutach, Biskupcu, Pasymiu i Wielbarku dajàc podstaw´ do stwo-
rzenia banku o znaczeniu regionalnym. Obecnie Bank prowadzi
dzia∏alnoÊç w 15 placówkach i posiada 14 bankomatów. Od kilku
lat sukcesywnie modernizuje i wyposa˝a placówki dostosowujàc
je do najnowszych standardów obs∏ugi klienta. Niezale˝nie od
modernizacji dotychczasowych obiektów Bank rozszerza swojà
sieç sprzeda˝y. Utworzy∏ w ostatnim czasie 4 Punkty Kasowe: 3
w Szczytnie i w Kolnie ko∏o Biskupca. W latach  2005-2009 r. wy-
budowano i oddano do u˝ytku 3 Filie: w Szczytnie, Purdzie i Olsz-
tynie. Bank charakteryzuje si´ wysokà dynamikà rozwoju.

W ostatnich 6 latach Bank rozrós∏ si´ ponad 2,5 krotnie. Âwiad-
czà o tym zmiany w latach 2004-2010 r. takie jak wzrost sumy bi-
lansowej Banku z 96,0 mln z∏ do 258 mln z∏, wzrost kredytów
z 76,7 mln z∏ do 192,9 mln z∏, wzrost depozytów z 78,7 mln z∏ do
224,6 mln z∏, wzrost funduszy w∏asnych z 11,2 mln z∏ do 25,4 mln
z∏. Odpowiedni poziom uzyskiwanych wyników finansowych za-
pewnia rentownoÊç i ma wp∏yw na w∏aÊciwy poziom wskaêników
ekonomiczno – finansowych oraz bezpieczeƒstwo dzia∏ania Banku.

• Sk∏ad Rady Nadzorczej Banku Spó∏dzielczego w Szczytnie:

- Andrzej Kaba∏a - Przewodniczàcy Rady

- Teresa Âniechowska -  Zast´pca Przewodniczàcego

- Kazimierz Malik - Sekretarz

- Irena Roman - Przewodniczàca Komisji Rewizyjnej

- W∏adys∏aw Kulas - Cz∏onek Rady

- Mieczys∏aw Ba∏dyga - Cz∏onek Rady

- Tadeusz Perzanowski - Cz∏onek Rady

- Jerzy Choroszewski - Cz∏onek Rady

- Agnieszka Kubat - Cz∏onek Rady

- Stanis∏aw Ceberek - Cz∏onek Rady.

• Bie˝àcà dzia∏alnoÊcià Banku kieruje Zarzàd w sk∏adzie:

- Andrzej Górczyƒski - Prezes Zarzàdu

- Urszula Sobczak - Wiceprezes Zarzàdu

- Krzysztof Karwowski - Wiceprezes Zarzàdu.

Siedziba BS w Szczytnie
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Centrala Banku:
ul. ¸om˝yƒska 20
12-100 Szczytno

tel. 89 624 23 09 
fax. 89 624 22 24 

e-mail:centrala@bsszczytno.pl
www. bsszczytno.pl
ODDZIA¸Y BANKU:

Biskupiec, Dêwierzuty, Jedwabno,
Pasym, Âwi´tajno, Wielbark

FILIE BANKU:

Szczytno, Olsztyn, Purda

Sala operacyjna Centrali Banku
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Nasz Bank jest instytucjà z wieloletnimi
tradycjami, której poczàtki si´gajà roku
1947. W grudniu tego˝ roku w lokalu Staro-
stwa Powiatowego odby∏o si´ Walne Zgro-
madzenie Banku Ludowego – Spó∏dzielni
Oszcz´dnoÊciowo Po˝yczkowej w Nidzicy.
Od 1972 roku Bank mieÊci si´ przy ul. Mic-
kiewicza 3. 

Do 1995 roku Bank dzia∏a∏ na terenie
gmin: Janowo, Nidzica i miasta Nidzica.
W 1996 roku BS Nidzica po∏àczy∏ si´ z Ban-
kiem Spó∏dzielczym w Koz∏owie tworzàc
tam swój oddzia∏ oraz otworzy∏ Oddzia∏
Banku w Janowcu KoÊcielnym, powi´ksza-
jàc w ten sposób teren dzia∏ania o dwie ko-
lejne gminy. Obecnie dzia∏alnoÊcià obejmu-
je teren województwa warmiƒsko-mazur-
skiego oraz powiatu m∏awskiego i przasny-
skiego w województwie mazowieckim. 

Od 2002 roku Bank Spó∏dzielczy w Nidzi-
cy jest zrzeszony w Banku Polskiej Spó∏-
dzielczoÊci S.A.

Naszà codziennà pracà wype∏niamy mi-
sj´ Banku: „Istniejemy po to, aby komplek-
sowo zaspokajaç potrzeby finansowe na-
szych klientów i w∏aÊcicieli bioràc pod
uwag´ ich indywidualne potrzeby”. 

Kompleksowe zaspakajanie po-
trzeb finansowych naszych klientów
i cz∏onków rozumiemy jako realiza-
cj´ pe∏nej gamy czynnoÊci i us∏ug
bankowych przy wykorzystaniu no-
woczesnych technologii i sprz´tu
technicznego, g∏ównie z zakresu in-
formatyki (w tym internetu i banko-
matów). 

• Zarzàd Banku: 

• Maria Piasecka - Prezes Zarzàdu

• Bo˝ena Szczypiƒska - Wiceprezes Zarzàdu 

• Ewa Miecznikowska - Stasiukiewicz 
- Wiceprezes Zarzàdu

• Rada Nadzorcza:

1. Henryk Mamajek - przewodniczàcy RN

2. Jan Janiszewski - z-ca przewodniczàcego RN

3. Antoni Makowski - sekretarz RN

4. Jan Domaƒski - cz∏onek RN

5. Krzysztof Margol - cz∏onek RN

6. Katarzyna Nowak - cz∏onek RN

7. Maria Szczepkowska - cz∏onek RN

8. Jerzy Szczepkowski - cz∏onek RN

9. Maria W´gierska - cz∏onek RN

Siedziba BS w Nidzicy
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Centrala Banku:
13-100 Nidzica
ul. Mickiewicza 3 
tel. (89) 625 82 55
fax (89) 625 26 95 
e-mail: sekretariat@bsnidzica.pl

Oddzia∏y BS:
13-111 Janowiec KoÊcielny 63
13-113 Janowo, Komorowo 2
13-124 Koz∏owo 60

„Bank Spó∏dzielczy to Twój Bank”
to motto w pe∏ni odzwierciedla 
specyfik´ dzia∏ania 
Banku Spó∏dzielczego w Nidzicy.

Pracownicy Centrali Banku

Pracownicy Oddzia∏u w Janowie

Pracownicy Oddzia∏u w Janowcu KoÊcielnym

Pracownicy Oddzia∏u w Koz∏owie
255

•skladka 249-256  4/26/11  6:37 AM  Page 255

W swojej dzia∏alnoÊci bank kieruje si´ dewizà:
„Warmiƒski Bank Spó∏dzielczy 

- Bank na ka˝dà pogod´”
co oznacza, ˝e bez wzgl´du na zmiennoÊç

„pogody” bank zawsze jest z Klientem 
i dla Klienta.

Warmiƒski Bank Spó∏dzielczy swojà dzia∏al-
noÊç rozpoczà∏ 1 lipca 1975 roku. Wtedy to gru-
pa kilkunastu osób za∏o˝y∏a spó∏dzielni´ i na-
zwa∏a jà Bank Spó∏dzielczy w Jonkowie. W wy-
naj´tym, maleƒkim lokalu znalaz∏o prac´ kilka
osób, których zadaniem by∏a obs∏uga miejsco-
wych rolników, nielicznych wtedy rzemieÊlników oraz mieszkaƒców gminy
Jonkowo. Bank s∏u˝y∏ swoim cz∏onkom i klientom, nie ulegajàc zap´dom i za-
miarom likwidacji lub próbom przy∏àczenia do innego banku. Samorzàd i za∏o-
ga robili wszystko, aby ich ukochana spó∏dzielnia nie tylko przetrwa∏a, ale si´
rozwija∏a, budowa∏a fundusze w∏asne i ros∏a w si∏´. Uda∏o si´. Bank przetrwa∏
wichry dziejowe i rozpoczà∏ wraz ze zmianami ustrojowymi nowy etap w swo-
im funkcjonowaniu.

Warmiƒski Bank Spó∏dzielczy nale˝y do grupy najm∏odszych banków spó∏-
dzielczych w Polsce. Jego najwi´lszy rozwój nastàpi∏ w latach 90-tych. Dumà
wszystkich cz∏onków by∏o otwarcie 15 lutego 1997 r. nowej, w∏asnej siedziby.
W budow´ zaanga˝owana by∏a ca∏a za∏oga i samorzàd, a w szczególnoÊci Pre-
zes Zarzàdu El˝bieta Krasowska i ówczesny przewodniczàcy Rady Nadzorczej
Zbigniew Jaworski, który prowadzi∏ ca∏à inwestycj´.

Rok 1997 by∏ szczególny tak˝e z innego powodu. Rozpocz´∏y si´ wówczas roz-
mowy i negocjacje, w wyniku których z dniem 1 wrzeÊnia 1997 r. bank jako
pierwszy w regionie przeprowadzi∏ procesy ∏àczeniowe, przy∏àczajàc do siebie
Bank Spó∏dzielczy w ¸ukcie (istnia∏ samodzielnie od 1963 roku) i Bank Spó∏dziel-
czy w Âwiàtkach (istnia∏ od 1950 roku), które sta∏y si´ jego oddzia∏ami. 
1 stycznia 1999 roku nastàpi∏o przy∏àczenie Banku Spó∏dzielczego w Mi∏akowie
(istnia∏ samodzielnie od 1950 roku) i Banku Spó∏dzielczego w Dobrym MieÊcie
(istnia∏ samodzielnie od 1950 roku) z Oddzia∏em w Lubominie. W 2002 roku posta-
nowiono zmieniç nazw´ banku na Warmiƒski  Bank Spó∏dzielczy,  a w strategii
postawiono na rozwój, wzmocnienie kapita∏owe i pozyskanie nowych rynków.

TAK POWSTAWA¸Y KOLEJNE PLACÓWKI:
• 1 marca 2000 roku uruchomiono Oddzia∏ w Gietrzwa∏dzie

• W kwietniu 2002 roku otwarto Fili´ w Dywitach 

• W paêdzierniku 2002 roku otwarto Fili´ nr 1 w Olsztynie

• W sierpniu 2005 roku otwarto Fili´ nr 2 w Olsztynie

• 8 marca 2006 roku otwarto Fili´ nr 3 w Olsztynie

• W paêdzierniku 2007 roku otwarto Fili´ w Moràgu

• 24 czerwca 2009 roku mia∏o miejsce uroczyste otwarcie nowego budynku
Oddzia∏u w Gietrzwa∏dzie (dawniej mia∏ on swojà siedzib´ na parterze Urz´-
du Gminy w Gietrzwa∏dzie). WÊród zaproszonych goÊci byli m.in. Starosta
Powiatu Olsztyƒskiego, Wójt Gminy Gietrzwa∏d oraz Klienci i cz∏onkowie
banku.

• 5 sierpnia 2009 roku rozpocz´∏a prac´ Filia nr 4 w Olsztynie

• 22 maja 2010 roku odby∏o si´ uroczyste otwarcie nowej siedziby Oddzia∏u
w Lubominie. Swojà obecnoÊcià uroczystoÊç uÊwietnili znakomici goÊcie
m.in. Dyrektor Oddzia∏u Regionalnego BPS S.A. w Olsztynie, Dyrektor Od-
dzia∏u Zwiàzku Rewizyjnego im. F. Stefczyka w Olsztynie, Wójt Gminy Lubo-
mino, Rada Nadzorcza oraz Klienci i cz∏onkowie WBS z terenu dzia∏ania Od-
dzia∏u w Lubominie.

• 1 lipca 2010 roku z okazji Jubileuszu 35-lecia WBS otwarto Fili´ nr 5 w Olsztynie.

• 19 paêdziernika 2010 roku otwarto Fili´ nr 6 w Olsztynie.

Dzia∏alnoÊç banku wspiera 14 bankomatów. WBS oferuje pe∏nà gam´ us∏ug
i produktów bankowych, w tym us∏ugi bankowoÊci internetowej: konto inter-
netowe i Home-Banking. Obs∏uga prowadzona jest na najwy˝szym poziomie
przez ambitnà, ciàgle doskonalàcà swoje umiej´tnoÊci za∏og´.

• BANKIEM KIERUJE ZARZÑD W SK¸ADZIE:

- Prezes Zarzàdu – El˝bieta Krasowska - Jaworska

- Wiceprezes Zarzàdu – Dorota Oworuszko

- Cz∏onek Zarzàdu – Gra˝yna Borek

- Cz∏onek Zarzàdu – Zbigniew Jaworski

• W SK¸AD RADY NADZORCZEJ WCHODZÑ:

- Przewodniczàcy – Joachim Zawacki

- Wiceprzewodniczàcy – Wies∏aw Taub

- Sekretarz – Irena Achciƒska

- Cz∏onkowie Rady Nadzorczej: Andrzej Dàbrowski, Zbigniew Dàbrowski, 
Wojciech Doro˝ko, Józef Jurkiewicz, Ryszard ¸aƒko, W∏odzimierz ¸opaczewski, 
Waldemar Ogorzelski, Jan Ustianowski, Marian Stachelek, Sabina Zych.

Centrala Banku w Jonkowie
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tel./ fax (89) 5 129 129, www.wbs-jonkowo.pl, e-mail: centrala@wbs-jonkowo.pl

Oddzia∏ w Lubominie
Filia nr 4 w Olsztynie
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Bank Spó∏dzielczy w Wàsewie posiada
dokumenty Êwiadczàce o powstaniu
i dzia∏alnoÊci w tym okresie placówki
w latach 1925 – 1939 pod nazwà „Kasa
Stefczyka w Wàsewie”.

Z zachowanego pami´tnika wieloletniego
dzia∏acza samorzàdowego Piotra Glinki wy-
nika, ˝e za∏o˝ycielami Kasy Stefczyka w Wà-
sewie w 1925 roku by∏y nast´pujàce osoby:
Kacper Pazik, Jan Pazik, Mateusz Jarzyna,
Florian Szab∏owski, Pawe∏ Plakwicz, Piotr
Kowalczyk, Józef Ga∏àzka, Teofil Równy
i Adam ˚ebrowski.

W pierwszych latach powstania Kasa
mieÊci∏a si´ w wynaj´tym lokalu u Paw∏a
Plakwicza w Wàsewie, nast´pnie w Gràdach u Piotra Kowalczyka i ponownie, od 1930 r. w Wà-
sewie, w lokalu u Boles∏awa WiÊniewskiego. Pierwszym prezesem Zarzàdu zosta∏ Piotr Kowal-
czyk, ksi´gowym by∏ Józef Ga∏àzka, natomiast kasjerem Teofil Równy. W 1930 r. Rada Kasy po-
wo∏a∏a na prezesa Zarzàdu Piotra Glink´ a ponadto sk∏ad Zarzàdu stanowili jego cz∏onkowie:
Kacper Pazik i Piotr Kowalczyk. Zarzàd w tym sk∏adzie pracowa∏ a˝ do wybuchu II wojny Êwia-
towej. G∏ówny wysi∏ek dzia∏aczy spó∏dzielczych w tym okresie skierowany by∏ na reaktywowa-
nie dzia∏alnoÊci Kasy, która w 1945 r. liczy∏a 549 cz∏onków.

W 1950 roku Minister Skarbu na podstawie dekretu o reformie bankowej z 1948 r. wyda∏ za-
rzàdzenie o przekszta∏ceniu cz´Êci spó∏dzielni oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowych w gminne kasy
spó∏dzielcze. Na mocy tego zarzàdzenia Kasa Stefczyka w Wàsewie zosta∏a po∏àczona z Ban-
kiem Ludowym w Ostrowi Mazowieckiej stajàc si´ punktem kasowym Gminnej Kasy Spó∏dziel-
czej w Ostrowi Mazowieckiej.

Na skutek polecenia Zwiàzku SOP w Warszawie z dnia 28 kwietnia 1961 roku w sprawie
zorganizowania na terenie dzia∏alnoÊci KS w Ostrowi Mazowieckiej co najmniej 3 samodziel-
nych Kas Spó∏dzielczych, samorzàd KS w Ostrowi Maz. zaprosi∏ na dzieƒ 22 maja 1961 r. do
Wàsewa wszystkich cz∏onków z terenu GRN obs∏ugiwanych przez punkt kasowy w Wàsewie
na zebranie organizacyjne. Terenem dzia∏alnoÊci Spó∏dzielni zosta∏a Gromadzka Rada Narodo-
wa Wàsewo w powiecie ostrowskim, w woj. warszawskim. WysokoÊç udzia∏u wynosi∏a 100 z∏.
Rada Nadzorcza sk∏ada∏a si´ z 7 cz∏onków. Przewodniczàcym Zarzàdu wybrano Piotra Glinka.

13 maja 1973 roku, na Zebraniu Przedstawicieli dokonano zmiany nazwy Kasy na Bank
Spó∏dzielczy w Wàsewie. Postanowiono równie˝ przyjàç cz´Êç terenu dzia∏ania Banku Ludowe-
go w Ostrowi Mazowieckiej, a mianowicie wsie: Przyborowie, Rynek, Trynosy, Czesin oraz Try-
nosy PGR. Od tego czasu Bank obs∏ugiwa∏ teren jednej Gminy Wàsewo. Z dniem 1 lipca 1973 r.
stanowisko g∏ównego ksi´gowego obj´∏a Maria MÊcichowska, która z dniem 1 grudnia 1976 r.
obj´∏a stanowisko Dyrektora Banku.

Rozszerzono znacznie dzia∏alnoÊç kredytowà, zaspokajano przede wszystkim potrzeby kre-
dytowe gospodarstw specjalistycznych i pozosta∏ych gospodarstw wysokotowarowych, szcze-
gólnie w zakresie rozwoju produkcji zwierz´cej, powi´kszania bazy paszowej, zakupu ziemi
i zagospodarowanie gruntów przez nowych u˝ytkowników. Preferowane by∏o budownictwo
inwentarskie.  W 1980 roku, wobec ogólnego kryzysu gospodarczego, spo∏ecznego i politycz-
nego nastàpi∏o wyraêne zahamowanie rolnictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej.

W 1984 r. zakupiono dzia∏k´ przy ulicy Zastawskiej wraz z zabudowaniami i rozpocz´to mo-
dernizacj´ i rozbudow´ budynku Banku. Wmurowanie aktu erekcyjnego nastàpi∏o 14 listopada
1986 r.. Dzi´ki du˝emu zaanga˝owaniu w∏adz samorzàdowych Banku i jego pracowników,
w dniu 2 lutego 1990 r., w Êwi´to Matki Boskiej Gromnicznej, lokal Banku zosta∏ poÊwi´cony
przez Ks. Kanonika Stanis∏awa Kossakowskiego i oddany do ca∏kowitego u˝ytku. 

W 1994 r. rozpoczà∏ si´ proces tworzenia trójszczeblowej struktury spó∏dzielczoÊci banko-
wej w Polsce. W wyniku prac dosz∏o do utworzenia Banku Regionalnego pod nazwà Warmiƒ-
sko-Mazurski Bank Regionalny S.A. w Olsztynie.

Centrala Banku:
07-311 Wàsewo
ul. Zastawska 8

tel./fax (29) 645 80 50, 
645 81 80

www.bswasewo.pl
e-mail: sekretariat@bswasewo.pl

Punkt Obs∏ugi Klienta:
w Czerwinie

tel. (29) 76 19 006
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Zgodnie z decyzjà Komisji Nadzoru Bankowego BS-y powinny
przed 1 stycznia 1999 roku posiadaç fundusze w∏asne w wysokoÊci
300 tys. EURO. Na dzieƒ 30 czerwca 1998 r., spoÊród 1245 banków, za-
ledwie 19,5% spe∏nia∏o ˝àdany poziom. Banki spó∏dzielcze w ogrom-
nej wi´kszoÊci stan´∏y przed trudnym wyzwaniem, wi´kszoÊç z nich
zdecydowa∏a si´ na po∏àczenie z innymi  BS-ami.

Nast´puje szybki rozwój dzia∏alnoÊci BS. Wynik finansowy w 2000 r.
wyniós∏ kwot´ 346 tysi´cy z∏ i by∏ najwy˝szy w dotychczasowej 75-
letniej historii Banku, którego kapita∏y  przekroczy∏y I próg kapita∏o-
wy 300 tys. EURO wymagany przez Komisj´ Nadzoru Bankowego.

W dniu 28 stycznia 2001 r. wesz∏a w ˝ycie ustawa o funkcjonowa-
niu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajà-
cych, która przywróci∏a bankom swobod´ wyboru banku zrzeszajàce-
go. Ustanowiono dwuszczeblowà struktur´ funkcjonowania banków
spó∏dzielczych. Zarzàd Banku wraz z Radà Nadzorczà uznali, ˝e naj-
lepszym rozwiàzaniem b´dzie przystàpienie do Mazowieckiego Banku
Regionalnego S.A. w Warszawie. Od tego czasu Bank funkcjonuje
w tym Zrzeszeniu.

Bank Spó∏dzielczy w Wàsewie systematycznie dà˝y do tego, by byç
Bankiem nowoczesnym, a jednoczeÊnie takim, w którym klient czuje
si´ dobrze, spotyka si´ z ˝yczliwoÊcià, fachowà i szybkà obs∏ugà. Pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci bankowej i zarzàdzanie ryzykiem zapewnia
stabilny rozwój Banku i osiàganie zaplanowanych wyników finanso-
wych. Zysk wypracowany corocznie powi´ksza fundusze w∏asne.
Bank Spó∏dzielczy w Wàsewie wp∏ywa na Êrodowisko lokalne, jego
rozwój, natomiast firmy wspó∏pracujàce z bankiem, rolnictwo, samo-
rzàd i podnoszàce swój poziom ˝ycia spo∏eczeƒstwo pozwalajà odno-
siç sukces Bankowi. Bank z kolei, b´dàc g∏ównym kredytodawcà miej-
scowej gospodarki, zmienia oblicze naszej Ma∏ej Ojczyzny.
• Obecnie sk∏ad Zarzàdu przedstawia si´ nast´pujàco:
- Maria MÊcichowska - prezes Zarzàdu,
- Urszula Zalewska - z-ca prezesa Zarzàdu,
- Marta Powier˝a - cz∏onek Zarzàdu.
• 7-osobowej Radzie Nadzorczej przewodniczy:
- Janina Goc∏owska.

Sala operacyjna BS w Wàsewie

Za∏oga Banku w Wàsewie

Siedziba BS w Wàsewie
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Poczàtki dzia∏alnoÊci Banku Spó∏dzielczego w Goworowie datujà si´ od 
23 czerwca 1912 r., kiedy miejscowa i okoliczna grupa dzia∏aczy gospodarczych po-
stanowi∏a z tym dniem za∏o˝yç „Kas´ Po˝yczkowà“. WÊród pierwszych za∏o˝ycieli,
cz∏onków Zarzàdów i Rad Nadzorczych BS w Goworowie pojawiajà si´ nazwiska: prezes Za-
rzàdu - Antoni Brudny, przewodniczàcy Rady - Antoni Glinka, kasjer - N. Zambrzycki, zast´p-
ca dyrektora - dr Koz∏owski, buchalter, g∏ówny ksi´gowy - Kalinowski.

Nast´pna wzmianka dotyczy roku 1919, która potwierdza, ˝e w Goworowie nadal dzia∏a
kasa oszcz´dnoÊci i po˝yczek. Jej prezesem Zarzàdu by∏ Pan Stanis∏aw Budny, skarbnikiem
Grzegorz Kucharczyk - gospodarz z R´bisz.

Innym dokumentem poÊwiadczajàcym istnienie Kasy Stefczyka w Goworowie sà akta
personalne kierownika Gminnej Kasy Spó∏dzielczej w latach 1950-1957 Pana Romualda Ra-
tyƒskiego. Czytamy w nich, ˝e w latach 1925-1930 by∏ on skarbnikiem Kasy Stefczyka
a w latach 1930-1939 przewodniczàcym Rady Kasy Stefczyka.

Dane o dzia∏alnoÊci Banku sà bardzo skromne, z kroniki parafialnej wiadomo, ˝e Kasa
wspiera∏a najbiedniejszych, zw∏aszcza rolników.

O istnieniu Kasy Stefczyka Êwiadczy równie˝ inny zapis w kronice parafialnej, gdzie na
jednej ze stron czytamy, ˝e w Goworowie dzia∏a Kasa Stefczyka. Nieznany jest z tego okresu
akt powstania Kasy Stefczyka, jej statut, iloÊç cz∏onków, wielkoÊç udzielonych po˝yczek
i zgromadzonych oszcz´dnoÊci.

Brak dokumentacji zniszczonej w czasie wojny (w latach 1915 i 1939 Goworowo zosta∏o
w 90% spalone) nie pozwala precyzyjnie ustaliç historii BS w Goworowie do roku 1949.

Rok 1950 otwiera nowy rozdzia∏ spó∏dzielczoÊci bankowej w Goworowie. Grupa ambit-

nych dzia∏aczy 15.11.1950 r. powo∏a∏a Gminnà Kas´
Spó∏dzielczà, która zosta∏a zarejetrowana w Sàdzie
Warszawa - Praga pod nr RS 4462. Czteroosobowy
zespó∏ pracowników stanowili: Romuald Ratyƒski -
kierownik GKS, Stanis∏aw ¸ojek - ksi´gowy (prze-
pracowa∏ w tym banku 40 lat), Jadwiga ZyÊk - po-
moc biurowa, Czes∏awa Lipska - woêna.

Podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia wy-
∏oniono nast´pujàce organy samorzàdowe: Zarzàd
i Komisj´ Rewizyjnà. Do Zarzàdu Spó∏dzielni weszli:
Adam Kaczyƒski - przewodniczàcy, Stanis∏aw Wój-
cik - zast´pca przewodniczàcego. W Komisji Rewi-

zyjnej zasiedli: Wac∏aw Witecki, Antoni Grabowski, Jan Szczepaƒski, Kazimierz Âwiderski,
W∏adys∏aw Hermanowicz. Zakres dzia∏alnoÊci Spó∏dzielni ogranicza∏ si´ poczàtkowo do gro-
madzenia oszcz´dnoÊci oraz udzielania kredytów krótkoterminowych.

W 1956 r. w zwiàzku z reorganizacjà administracyjnà kraju i powstaniem Gromadzkich
Rad Narodowych zosta∏a zmieniona nazwa Spó∏dzielni na Kas´ Spó∏dzielczà. 

W 1961 r. po utworzeniu CZ SOP Bank przyjà∏ nazw´ Spó∏dzielnia Oszcz´dnoÊciowo-Po-
˝yczkowa w Goworowie. By∏ to okres dalszego rozwoju Spó∏dzielni, który trwa∏ do kolejnej
reorganizacji struktur spó∏dzielczych w Polsce. W 1974 r. dotychczasowa Centrala Spó∏dziel-
czoÊci Bankowej - CZ SOP zosta∏a zastàpiona paƒstwowo-spó∏dzielczym Bankiem Gospodar-
ki ˚ywnoÊciowej. Wówczas to pojawi∏a si´ wspó∏czesna nazwa placówki - Bank Spó∏dziel-
czy w Goworowie.

Kolejnym momentem prze∏omowym w dziejach Spó∏dzielni by∏ rok 1989 kiedy nastàpi∏o
zerwanie zwiàzków organizacyjno-prawnych z BG˚. Bank odzyska∏ ca∏kowità niezale˝noÊç
stajàc si´ równoczeÊnie bankiem uniwersalnym.

Dostrzegajàc szanse i zagro˝enia, które niesie gospodarka rynkowa, BS w Goworowie
przystàpi∏ jako wspó∏za∏o˝yciel do Warmiƒsko-Mazurskiego Banku Regionalnego SA w Olsz-
tynie. Od 27.03.2002 roku BS w Goworowie jest zrzeszony z Mazowieckim Bankiem Regio-
nalnym w Warszawie.

Wymogi kapita∏owe stawiane bankom spó∏dzielczym spowodowa∏y koniecznoÊç ich ∏à-
czenia. BS w Goworowie z dniem 1 wrzeÊnia 1999 r. po∏àczy∏ si´ z BS w Troszynie. Bankiem
przejmujàcym by∏ BS w Goworowie. Proces ∏àczeniowy banków nie by∏ celem samym w so-
bie lecz sposobem na wzmocnienie kapita∏ów zgodnie z decyzjà KNB, obni˝kà kosztów przy
jednoczesnym maksymalizowaniu spodziewanych efektów. Zwyci´˝y∏ zdrowy rozsàdek
i przekonanie, ˝e dla rozwoju Banku i dobra Klientów po∏àczenie by∏o konieczne.
• Od dnia po∏czenia Bankiem kieruje 3-osobowy Zarzàd w sk∏adzie:
- Lucyna Lewicka - Prezes Zarzàdu
- Zofia Napiórkowska - Wiceprezes Zarzàdu i Dyrektor Oddzia∏u
- El˝bieta KapuÊciƒska - Cz∏onek zarzàdu i G∏ówna Ksi´gowa.
• 8-osobowà Rad´ Nadzorczà tworzà: Józef Duma∏a - Przewodniczàcy RN, Tadeusz 
Jasionek - Z-ca Przewodniczàcego RN, Andrzej Dobkowski - Sekretarz RN oraz Cz∏onkowie
RN: Wanda Paprocka, Stanis∏aw Wojciechowicz, Janusz Stanis∏aw Goc∏owski, Witold Gerwa-
towski, S∏awomir Laskowski.
• Bankiem na przestrzeni lat kierowa∏y nast´pujàce osoby: Romuald Ratyƒski, 
Stefan Dzierzgowski, Barbara Ostrowska, Helena Rebeliƒska i od 1.03.1993 r. obecna Prezes
Zarzàdu - Lucyna Lewicka.

DziÊ BS dzia∏a g∏ównie na obszarze gmin Goworowo i Troszyn. Obs∏uguje rolnictwo, 
rzemios∏o, handel. Jest wa˝nym elementem lokalnego rynku us∏ug finansowych. 

Swoich Klientów Bank traktuje zawsze w sposób przyjazny i zindywidualizowany.
Zwi´ksza si´ liczba i wartoÊç kredytów. Wskaêniki wykazujà tendencje wzrostowe, co po-
twierdza dobrà sytuacj´ finansowà Banku.

Bank Spó∏dzielczy w swojej dzia∏alnoÊci nie zapomina o misji nakazujàcej wspieranie lo-
kalnej spo∏ecznoÊci. Dokonuje tego m.in. poprzez dofinansowanie oraz wsparcie organizacyjne
lokalnych szkó∏, przedszkoli, OSP i wielu innych instytucji oraz osób, które potrzebujà pomocy.

Siedziba BS w Goworowie

Centrala Banku:
07-440 Goworowo, ul. KoÊcielna 1

tel./ fax (29) 761 40 17
e-mail: goworowo@bs.mrbank.com.pl

Oddzia∏ w Troszynie
07-405 Troszyn, ul. Szkolna 3

tel. (29) 767 10 08
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Prezes Zarzàdu - Lucyna Lewicka

Wiceprezes Zarzàdu - Zofia Napiórkowska

Oddzia∏ w Troszynie
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Jan Bastrzyk – d∏ugoletni przewodniczàcy Rady
Nadzorczej, W∏adys∏aw Weinart – d∏ugoletni za-
st´pca przewodniczàcego RN, Irena Idzi – cz∏o-
nek Rady i Zespo∏u Pracy Kobiet, Leopold Sawic-
ki – d∏ugoletni przewodniczàcy Zarzàdu, Tade-
usz Zdunek – sekretarz Zarzàdu, Stanis∏awa Mi-
ciukiewicz – g∏ówna ksi´gowa w Banku od 1950
roku, Roman Pawlak – d∏ugoletni cz∏onek Zarzà-
du, Stefan Stràk – prezes Zarzàdu, Zdzis∏aw
Bieƒkowski – przewodniczàcy Rady Banku.

Poczàtkowo GKS prowadzi∏ swà dzia∏alnoÊç
w 2-pokojowym lokalu wynajmowanym od GS
„SCh” w ¸ochowie. Budow´ w∏asnego obiektu
rozpocz´to w 1966 r, sposobem gospodarczym.
W kwietniu 1968 r. nastàpi∏o uroczyste otwarcie
budynku Banku i rozpocz´to urz´dowanie
w niewielkim, ale w∏asnym lokalu. W rocznic´
125-lecia spó∏dzielczoÊci bankowej w Polsce,
w listopadzie 1986 r. oddano do u˝ytku nowà
siedzib´ BS w ¸ochowie, zlokalizowanà przy
Alei Pokoju 54. Ten obszerny budynek, z prze-
stronnymi wn´trzami, po adaptacji i przystoso-
waniu dla potrzeb Banku dobrze s∏u˝y ∏ochow-
skim spó∏dzielcom do dnia dzisiejszego.

Poczàtki Spó∏dzielczoÊci Bankowej Oddzia∏u
Banku w Jadowie si´gajà roku 1927. W tym
okresie Bank dzia∏a∏ pod nazwà „Kasa Stefczy-
ka” Spó∏dzielnia z odpowiedzialnoÊcià nieogra-
niczonà. Za∏o˝ycielami tej kasy byli rolnicy gmi-
ny Strachówka i gmin oÊciennych: W∏adys∏aw
Kur, Piotr Laskowski, Andrzej Piotrowski, Bole-
s∏aw Imu∏owski, Stanis∏aw Buta, W∏adys∏aw
Teodorowicz, Leon Zbrzeêniak, Karol Miàskie-
wicz, Grzegorz Kwiatek, Stanis∏aw Kurowski.
W roku 2002 min´∏a 75. rocznica istnienia tej
placówki bankowej. Na przestrzeni d∏ugoletniej
historii, bank systematycznie rozwija∏ si´, za-
pewniajàc swoim klientom fachowà i sprawnà
obs∏ug´ kasowo-rozliczeniowà.

Poczàtek Spó∏dzielczoÊci Bankowej na tere-
nie Oddzia∏u w Korytnicy si´ga roku 1910. Spó∏-
dzielnia z Korytnicy od daty powstania nigdy
nie przerwa∏a dzia∏alnoÊci – ani w okresie wiel-
kiej inflacji (poczàtek lat 20-tych), ani w latach
kryzysu gospodarczego (poczàtek lat 30-tych),
jak równie˝ w latach okupacji hitlerowskiej i za-
wsze s∏u˝y∏a spo∏ecznoÊci lokalnej. WÊród
g∏ównych dzia∏aczy znaleêli si´: ks. pra∏at Igna-
cy Jasiƒski, Adam Wrzosek, Stanis∏aw Rowicki,
Czes∏aw Drabik, Wac∏aw Jaczewski. Wieloletni
pracownicy to: Zygmunt Rusjan, Sabina Rogu-
ska, Jadwiga S´k, Henryk Komorowski.

W roku 1999 dosz∏o po∏àczenie banków spó∏-
dzielczych w Korytnicy i w Jadowie z Bankiem

Spó∏dzielczym w ¸ochowie. W roku 2000 nastà-
pi∏a pe∏na konsolidacja organizacyjna i finanso-
wa po∏àczonych jednostek bankowych. 

W 2000 roku BS w ¸ochowie obchodzi∏ Jubi-
leusz 50-lecia dzia∏alnoÊci. Z tej okazji otrzyma∏
wiele wyró˝nieƒ, dyplomów, pucharów i listów
gratulacyjnych.

23.10.2010 r. w auli Szko∏y Podstawowej Nr
3 w ¸ochowie odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji
jubileuszu 60—lecia dzia∏alnoÊci Banku Spó∏-
dzielczego w ¸ochowie.

Udzia∏ w obchodach wzi´li m.in.: Henryk
Górski – senator Rzeczpospolitej Polskiej, Maria
Zwoliƒska – radca Generalny w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Roman Wenerski - Dy-
rektor Departamentu w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Jerzy Nasiadko - Dyrektor
Mazowieckiego Zarzàdu Melioracji i Urzàdzeƒ
Wodnych. Krajowà Rad´ Spó∏dzielczà
reprezentowa∏a – Dyrektor, Danuta Âwier˝ew-
ska, Krajowy Zwiàzek Banków Spó∏dzielczych -
Zast´pca Prezesa Zarzàdu - Krzysztof Ksyta,
Zwiàzek Rewizyjny Banków Spó∏dzielczych –
Dyrektor Delegatury w Lublinie - Antoni Korze-
niowski. Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci SA repre-
zentowa∏ Tadeusz Walasek – Dyrektor Oddzia∏u
Reg. BPS SA w Lublinie. Z ramienia samorzàdu
terytorialnego uczestniczyli: Starosta W´grow-
ski – Pan Krzysztof Fedorczyk, Burmistrz ¸ocho-
wa – Pan Marian Dzi´cio∏.
• Licznà grup´ osób uhonorowano 

odznaczeniami i wyró˝nieniami:
- pi´ç osób honorowà odznakà „ Zas∏u˝ony dla

rolnictwa” nadanych przez Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

- Marsza∏ek Województwa Mazowieckiego Pan
Adam Struzik wyró˝ni∏ Bank Spó∏dzielczy
w ¸ochowie Medalem Pamiàtkowym „Pro
Masovia” za wybitne zas∏ugi oraz ca∏okszta∏t
dzia∏alnoÊci na rzecz Województwa Mazo-
wieckiego.

- kolejne odznaczenia to z∏ote i srebrne Krzy˝e
im. ks. Piotra Wawrzyniaka oraz odznaki
KZBS, którymi udekorowano 21 osób.

- Kapitu∏a Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci SA
przyzna∏a 15 odznak „Za zas∏ugi dla spó∏-
dzielczoÊci bankowej” dla dzia∏aczy i pra-
cowników Banku Spó∏dzielczego

- Zarzàd i Rada Nadzorcza BS wyró˝ni∏y 60-cio-
ma okolicznoÊciowymi statuetkami osoby
i firmy wspó∏pracujàce z Bankiem, w tym Je-
go Ekscelencj´ Ksi´dza Biskupa Antoniego
Dydycza - Ordynariusza Drohiczyƒskiego.
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• Pracami Banku Spó∏dzielczego w ¸ochowie kieruje Zarzàd 
w sk∏adzie:

- Krzysztof Krasnod´bski - Prezes Zarzàdu
- Micha∏ Gromek - Wiceprezes Zarzàdu
- Jadwiga P´kul - Cz∏onek Zarzàdu, G∏. Ksi´gowy.
• Rada Nadzorcza Banku Spó∏dzielczego w ¸ochowie 

wybrana w czerwcu 2010 roku w sk∏adzie:
- Wies∏aw Suchenek - Przewodniczàcy RN
- Mieczys∏aw Witkowski - Z-ca Przewodniczàcego RN
- Halina Wierzcho∏owska - Sekretarz RN
- Arkadiusz Madaliƒski, Tadeusz Dobosz, Jan Zió∏kowski, Tadeusz Górski,

Wanda Ka∏uska, Waldemar Krajewski - Cz∏onkowie RN.

Z Pamiàtkowym Medalem 
„Pro Masovia”. Od lewej: Krzysztof

Krasnod´bski Prezes Zarzàdu 
BS w ¸ochowie, Jerzy Nasiadko 

z Mazowickiego Urz´du
Marsza∏kowskiego w Warszawie  

oraz Wies∏aw Suchenek Przewodn.
Rady Nadzorczej BS w ¸ochowie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyzna∏ wyró˝niajàcym si´
bankowcom odznaki „Zas∏u˝ony dl Rolnictwa”

Jubileusz 60-lecia Banku Spó∏dzielczego w ¸ochowie

OkolicznoÊciowe statuetki

259

•skladka 257-260 odwracanie  4/28/11  1:34 PM  Page 259

Bank Spó∏dzielczy w ¸ochowie za∏o˝ony
zosta∏ – ówczeÊnie jako Gminna Kasa Spó∏-
dzielcza – w 1950 r. Jednak tradycje spó∏-
dzielczoÊci na tym terenie si´gajà daleko
wczeÊniej. Na ziemiach zaboru rosyjskiego,
po 1868 r. tworzone by∏y w gminach kasy
po˝yczkowe, powo∏ywane z urz´du i pro-
wadzone przez personel urz´dowy. G∏ów-
nym ich zadaniem by∏a ochrona w∏oÊcian
przed lichwà. Kasa taka istnia∏a w pobliskiej
Kamionnie, ówczesnej siedzibie gminy ¸o-
chów. Niejako kontynuatorkà tej kasy
w okresie mi´dzywojennym by∏a Gminna
Kasa Po˝yczkowa, utworzona w 1927 lub
1928 r., podlega∏a Radzie Gminnej. Nie po-
siada∏a ona jednak charakteru spó∏dzielni,
gdy˝ nie posiada∏a cz∏onkostwa ani organi-
zacyjnej jednostki nadrz´dnej. Pierwszy za-
rzàd GKP stanowili: Stanis∏aw Pogorzelski –
prezes, Jan Krzy˝ewski – skarbnik oraz
Franciszek Miller (wójt), Bronis∏aw Wycech
i Jan Bastrzyk.

W tym czasie istnia∏a tak˝e spó∏dzielcza
kasa po˝yczkowo-oszcz´dnoÊciowa w pobli-
skich Twarogach oraz za∏o˝ona przypusz-
czalnie w 1926 r. Spó∏dzielcza Kasa Oszcz´d-

noÊciowo-Po˝yczkowa im. Fr. Stefczyka w Kamion-
nie. Powsta∏a ona z inicjatywy Józefa Orzechow-
skiego, który zosta∏ te˝ jej pierwszym prezesem.
Funkcj´ jego zast´pcy objà∏ ks. W∏adys∏aw Witold
Lewicki – wybitny dzia∏acz spo∏eczny, sk∏ad Zarzà-
du uzupe∏niali rolnicy: Aleksander Kwiatkowski –
skarbnik (zastàpi∏ go wkrótce Adam Fedorczyk) oraz
Stanis∏aw Owsianka. Do Komisji Rewizyjnej wybra-
no Adama Fedorczyka, Wac∏awa Jakubisiaka i Bole-
s∏awa Âliwowskiego. Kasa liczy∏a 23 cz∏onków, wpi-
sowe wynosi∏o 5 z∏, zaÊ udzia∏ cz∏onkowski – 60 z∏.
WysokoÊç udzielanych po˝yczek by∏a ograniczona
do 400 z∏ i przeznaczone one by∏y na cele niekon-
sumpcyjne. CzynnoÊci po˝yczkowe za∏atwiane by∏y
w niedziel´, zaÊ praca cz∏onków Zarzàdu by∏a bez-
p∏atna. Fundusz obrotowy na krótko przed wybu-
chem wojny wynosi∏ ok. 4 tys. z∏. Ostatni Zarzàd
Kasy stanowili: W∏adys∏aw Jakubisiak – prezes,
Franciszek Kowalczyk i Pawe∏ Guz – rachmistrz.

W czasie okupacji dzia∏alnoÊç Kasy Stefczyka zo-
sta∏a przerwana, a ca∏a dokumentacja sp∏on´∏a.

Nowy rozdzia∏ w dziejach spó∏dzielczoÊci
oszcz´dnoÊciowo - po˝yczkowej na terenie gminy
¸ochów, w pe∏ni udokumentowany i przyjmowany
oficjalnie jako jej poczàtek wià˝e si´ z datà 22 ma-
ja 1950 r. Tego dnia odby∏o si´ zgromadzenie za∏o-
˝ycielskie „Gminnej Kasy Spó∏dzielczej w ¸ochowie
z odpowiedzialnoÊcià udzia∏ami”. Do Zarzàdu Kasy
zostali wybrani: Czes∏aw Pankiewicz jako prezes,
Wac∏aw Miciukiewicz i Irena Ma∏etko, zaÊ na ich za-

st´pców powo∏ano Franciszka Krawca
i Stanis∏awa Pogorzelskiego. W sk∏ad
siedmioosobowej Komisji Rewizyjnej
weszli: Marian Laszek, Józef Komuda,
Czes∏aw Cyran, Tadeusz Zdunek, Jan
Bastrzyk, Edward Baƒski i Kazimierz
Mioduszewski. Zasi´giem dzia∏ania

Spó∏dzielnia obejmowa∏a miejscowoÊci po∏o˝one
w gminach ¸ochów i Stoczek. Statut jak i cz∏onko-
wie Zarzàdu zostali wciàgni´ci do Rejestru Spó∏-
dzielni Sàdu Okr´gowego w Siedlcach w dniu 1
czerwca 1950 r. pod nr 995.

W 3 lata od rozpocz´cia dzia∏alnoÊci teren dzia-
∏ania GKS w ¸ochowie powi´kszony zosta∏ o gmin´
Prostyƒ. Tamte˝, jak i w Stoczku utworzono filialne
punkty kasowe. W 1951 r. GKS zrzesza∏a 594 cz∏on-
ków i posiada∏a 6 tys. udzia∏ów, zaÊ w 1953 r. - od-
powiednio 699 cz∏onków 17 tys. udzia∏ów. Zysk
w roku 1954 wyniós∏ ponad 23 tys. z∏., z którego
cz´Êç przeznaczono na powi´kszanie funduszy oraz
na takie cele, jak urzàdzenie biblioteki czy pomoc
dla najbiedniejszych uczniów liceów ogólnokszta∏-
càcych w ¸ochowie i Sadownem.

W 1955 r. do Zarzàdu wybrano jako prezesa
i kierownika Kasy Józefa Kubisa, który funkcj´ t´
piastowa∏ do 1975 r. oraz Romana Pawlaka i Iren´
Ma∏etko (zastàpionà w 1958 r. przez Stanis∏awa Ko-
mud´). W tym czasie funkcj´ przewodniczàcego Ko-
misji Rewizyjnej pe∏ni∏ Jan Bastrzyk. Wraz ze zmia-
nami spo∏eczno-politycznymi i administracyjnymi
w 1956 r. ∏ochowskà GKS przemianowano na Kas´
Spó∏dzielczà, zaÊ obszar jej dzia∏ania obejmowa∏
odtàd gromady: ¸ochów, Budziska, Gwizda∏y, Je˝y-
ska, Ostrówek, Kamionna, Prostyƒ, Lipki, Ogrodniki
i Mrozowa Wola. W 1960 r. od Kasy Spó∏dzielczej
w ¸ochowie, liczàcej wówczas 1600 cz∏onków, po-
stanowiono oddzieliç punkt kasowy w Stoczku,
tworzàc na jego bazie samodzielnà Kas´ Spó∏dziel-
czà. 13 lat póêniej podobny punkt kasowy w Prosty-
ni przekazany zosta∏ BS w Ostrowi Mazowieckiej.

Walne Zgromadzenie Delegatów w kwietniu
1962 r. przyj´∏o nowà, obowiàzujàcà do dziÊ nazw´:
„Bank Spó∏dzielczy w ¸ochowie”. Terenem dzia∏ania
by∏y gromady ¸ochów, Kamionna, Ostrówek i do
1973 r. Prostyƒ. W tym czasie w∏adze Banku repre-
zentowa∏a Rada Nadzorcza w osobach Jana Go∏a-
szewskiego, Boles∏awa Radzio, Bronis∏awa Miszczu-
ka, Adama Grzywacza i Jana Bastrzyka oraz wybie-
rany ju˝ wtedy przez RN Zarzàd, któremu przewod-
niczy∏ Józef Kubis. Od 1973 r. BS prowadzi dzia∏al-
noÊç na terenie miasta i gminy ¸ochów, zaÊ od 1975
roku jego naczelnà jednostkà by∏ – powsta∏y z po∏à-
czenia CZ SOP i Banku Rolnego – Bank Gospodarki
˚ywnoÊciowej w Siedlcach.

SpoÊród dzia∏aczy i zas∏u˝onych pracowników
∏ochowskiego Banku nale˝y wymieniç osoby kieru-
jàce pracà spó∏dzielni na przestrzeni pó∏wiecza:
Czes∏aw Pankiewicz – kierownik Kasy w pierwszym
pi´cioleciu dzia∏alnoÊci (1950-55), Józef Kubis – od
1962 r. dyrektor Banku, Zygmunt Pietruczanis – dy-
rektor od 1975 do 1979 r., Krzysztof Krasnod´bski –
dyrektor Banku od 1979 r. do dzisiaj. Obok nich, na
wyró˝nienie zas∏ugujà dzia∏acze i pracownicy BS:
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Centrala Banku:
ul. Aleja Pokoju 54, 07-130 ¸ochów

tel.: 25/ 675-13-65, fax: 25/ 675-12-27
www.bslochow.pl

Oddzia∏ BS w Korytnicy:
ul. Wyzwolenia 1a, 07-120 Korytnica

tel./fax: 25/ 661-22-94

Oddzia∏ BS w Jadowie
ul. Jan Paw∏a II 21, 05-280 Jadów

tel./fax: 25/ 675-40-96

Punkt Kasowy w Strachówce
ul. K.C. Norwida 6, 05-282 Strachówka

tel. 25/ 675-90-47

Zarzàd BS w ¸ochowie, Przew. RN
i Tadeusz Walasek (poÊrodku) 
- Dyrektor Odzia∏u Regionalnego 
BPS SA w Lublinie

Rada Nadzorcza BS w ¸ochowie

Pracownicy BS w ¸ochowie

Pracownicy Oddzia∏u w Korytnicy

Pracownicy Oddzia∏u w Jadowie
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Poczàtki spó∏dzielczoÊci oszcz´dnoÊciowo-kredytowej na terenie Zwolenia
datujà si´ na rok 1910, kiedy to, dnia 18 grudnia 1910 r., z inicjatywy cenione-
go lekarza i spo∏ecznika - dra Jana Paw∏owskiego odby∏o si´ pierwsze zebranie
za∏o˝ycielskie Zwoleƒskiego Towarzystwa Kredytowego. Jego prezesem zosta∏
Hipolit Zagrodzki - farmaceuta i w∏aÊciciel jedynej w Zwoleniu apteki. Towa-
rzystwo dzia∏a∏o na terenie gminy Zwoleƒ, Policzna, Grabów nad Wis∏à
i Tczów. W 1913 roku Spó∏dzielni´ przemianowano na Kas´ Stefczyka, a w ro-
ku 1917 na Bank Ludowy. 

Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci uporzàdkowano stan organizacyjny i kredyto-
wy, poczyniono starania o nowe kredyty i rozpocz´to dzia∏alnoÊç gospodarczà
uruchamiajàc cegielni´ i betoniarni´.

W czasie II wojny Êwiatowej ca∏kowicie zniszczony zosta∏ budynek Banku,
który dwukrotnie przerywa∏ dzia∏alnoÊç. Ostatecznie zosta∏a ona wznowiona
18 lutego 1945 r. W ramach scentralizowania i ujednolicenia systemu spó∏dziel-
czego w Polsce, zwoleƒski Bank w 1950 r. przyjà∏ nazw´ Gminna Kasa Spó∏-
dzielcza, a w 1956 r. - Kasa Spó∏dzielcza w Zwoleniu. Z∏agodzenie polityki Paƒ-
stwa wobec kas, powo∏anie Zwiàzku Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczko-
wych i nowe regulacje prawne umo˝liwi∏y powrót do dawnej nazwy - od 1960
roku Bank Ludowy, a rok póêniej - Spó∏dzielczy Bank Ludowy w Zwoleniu. 

W kolejnych dekadach nast´puje dalszy rozwój dzia∏alnoÊci Banku, wzra-
stajà udzielane kredyty i gromadzone oszcz´dnoÊci. Dodatkowe obowiàzki
Bank przejmuje w 1975 r., po utworzeniu BG˚ i likwidacji Banku Rolnego, po-
legajàce m.in. na ca∏kowitym przej´ciu kredytowania rolnictwa indywidualne-
go, budownictwa mieszkaniowego i inwentarskiego, maszyn i urzàdzeƒ rolni-
czych, obs∏ug´ finansowà jednostek bud˝etowych, obrót gruntami PFZ, ewi-
dencj´ produkcji sprzedanej itp. 

Transformacja polskiej spó∏dzielczoÊci bankowej do gospodarki rynkowej
oraz wprowadzenie ustawy o restrukturyzacji banków spó∏dzielczych i BG˚
(1994) stworzy∏y warunki do rozpocz´cia procesów ∏àczeniowych. Jako pierw-
szy do Banku Spó∏dzielczego w Zwoleniu przy∏àczy∏ si´ BS w Przy∏´ku (1995
r.), nast´pnie BS-y Policzna i Tczów (1998), Garbatka-Letnisko i Ciepielów
(1999). Przy∏àczenie sàsiednich banków by∏o zdecydowanym krokiem w stron´
umocnienia pozycji na lokalnym rynku finansowym. 

Od lat Bank wspiera inicjatywy gospodarcze, spo∏eczne i kulturalne. Jest za-
∏o˝ycielem Fundacji Rozwoju Lokalnej S∏u˝by Zdrowia i wydawcà pisma "G∏os
Ziemi Zwoleƒskiej", wspiera dotacjami  stowarzyszenia, kluby sportowe, para-
fie, szko∏y itp. 

DoÊwiadczenia wynikajàce ze 100-letniej tradycji sprawiajà, ˝e mimo
ogromnej konkurencji wyniki Banku Spó∏dzielczego w Zwoleniu z roku na rok
rosnà, jego sytuacja jest stabilna, co przek∏ada si´ na zaufanie jego cz∏onków
i klientów. 
• W roku jubileuszowym pracami Banku kieruje Zarzàd:
- Irena Zawadzka –  Prezes Zarzàdu
- Wojciech Machnik – Zast´pca Prezesa
- Józef N´dzi – Cz∏onek Zarzàdu, G∏ówny Ksi´gowy
- Gra˝yna Janaczek – Cz∏. Zarzàdu, Kierownik Oddz. w Przy∏´ku
• Dwunastoosobowej Radzie Nadzorczej od lat przewodniczy: 
- Stanis∏aw LeÊniewski. 
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Centrala Banku:
ul. Aleja Jana Paw∏a II 25

26-700 Zwoleƒ
tel. 48 676-24-96
fax 48 676-42-29

e-mail:
bs_zwolen@poczta.onet.pl

Oddzia∏y Banku: 
Chotcza, Ciepielów
Garbatka - Letnisko
Kazanów, Policzna
Przy∏´k, Radom

Sienno, Tczów, Zwoleƒ

Siedziba BS w Zwoleniu

Oddzia∏ w Kazanowie
Oddzia∏ w Chotczy

Oddzia∏ w Ciepielowie
Oddzia∏ w Garbatce-Letnisko

Oddzia∏ w Przy∏´ku
Oddzia∏ w Radomiu

Oddzia∏ w Policznie
Oddzia∏ w Siennie

Oddzia∏ w Tczowie
Oddzia∏ w Zwoleniu
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Bank Spó∏dzielczy im. Stefczyka w Belsku Du˝ym zosta∏ utworzony z Filii
Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo – Po˝yczkowej (SOP) Grójec. Na Walnym Zebra-
niu Przedstawicieli w Grójcu w dniu 05.04.1973 roku delegaci z naszego te-
renu postanowili od∏àczyç si´ od Grójca i powo∏aç samodzielny Bank Spó∏-
dzielczy w Belsku. Na tym zebraniu powo∏ano Komitet Za∏o˝ycielski Banku
w Belsku w nast´pujàcym sk∏adzie: Feliks Jakubiak, Tadeusz Matulka, Stefan
Matyjas, Zygmunt Kowalczyk, Piotr Korczak, Ludwik Skowron, Stanis∏aw
Woêniak, Janina Dominiak, Stefan Mirkowski,

W dniu 07.05.1973 na Zebraniu Komitetu Za∏o˝ycielskiego powo∏ano Rad´
Nadzorczà w sk∏adzie: Ludwik Skowron – przewodniczàcy, Feliks Jakubiak –
zast´pca, Zygmunt Kowalczyk – sekretarz oraz Zarzàd: Kazimierz Badowski
– Prezes Zarzàdu, W∏adys∏aw Milczarek – Cz∏onek Zarzàdu, Jadwiga Grotek –
Cz∏onek Zarzàdu. Powo∏ano równie˝ trzy-osobowà Komisj´ Rewizyjnà i trzy-
osobowà Komisj´ Kredytowo-Oszcz´dnoÊciowà.

Rada Nadzorcza uchwali∏a, ˝e nazwa banku b´dzie brzmia∏a: „Bank Spó∏-

Siedziba BS w Belsku Du˝ym

Sala operacyjna Centrali Banku
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Centrala Banku:
Belsk Du˝y 

ul. Nocznickiego 3
tel. (48) 661 12 11

tel./fax. (48) 661 16 00
e-mail:

sekretariat.belsk@bs.mrbank.com.pl

Filia Grójec 
ul. Pi∏sudskiego 6B

tel. (48) 664 00 82, 

Filia Nowe Miasto n/Pilicà
(przy szpitalu) 

ul. Tomaszowska 43
tel. (48) 674 00 54

Punkt Obs∏ugi Kasowej
Grójec (Urzàd Skarbowy)

ul. Piotra Skargi 35
tel./fax. (48) 664 02 17

dzielczy im. Stefczyka w Belsku Du˝ym”. Bank rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç od
01.07.1973 roku, a zarejestrowany zosta∏ w dniu 15.09.1973 roku.

Problemem numer 1 dla Rady i Zarzàdu by∏a budowa w∏asnej siedziby. Po
kilkunastu latach dzia∏alnoÊci, ofiarnej pracy Samorzàdu i pracowników ban-
ku Bank Spó∏dzielczy w Belsku Du˝ym w 1986 roku rozpoczà∏ budow´ tego
budynku. Od 1988 roku Bank Spó∏dzielczy im. Stefczyka w Belsku Du˝ym po-
siada w∏asnà siedzib´.

Dzia∏alnoÊç banku w latach 1975-1994 jest ÊciÊle zwiàzana, wr´cz podpo-
rzàdkowana utworzonemu wówczas Bankowi Gospodarki ˚ywnoÊciowej
(BG˚). Prawdziwà samodzielnoÊç bank otrzyma∏ z chwilà wejÊcia w ˝ycie tzw.
ustawy Âwi´tojaƒskiej z 24.06.1994 roku o restrukturyzacji Banków Spó∏-
dzielczych i BG˚. Na mocy tej ustawy Banki Spó∏dzielcze tworzy∏y Banki Re-
gionalne i wi´kszoÊç BS by∏ego województwa radomskiego tworzy∏a Mazo-
wiecki Bank Regionalny S.A. Na utworzenie tego Banku, BS w Belsku przezna-
czy∏ ponad 20% funduszy w∏asnych. Pieniàdze te nie zosta∏y zmarnowane.
W wyniku rozsàdnej, partnerskiej wspó∏pracy, Bank mia∏ mo˝liwoÊç „odro-
bienia” tych udzia∏ów co jest widoczne we wzroÊcie funduszy w∏asnych w la-
tach nast´pnych.

Restrukturyzacja ca∏ego sektora bankowego w Polsce ustawowo na∏o˝y∏a
na BS-y wymogi kapita∏owe, tj. posiadanie w odpowiednim czasie okreÊlonej
wielkoÊci funduszy w∏asnych. Bank Spó∏dzielczy im. Stefczyka w Belsku Du-
˝ym na dzieƒ 31.12.2010 roku posiada∏ fundusze w∏asne w wysokoÊci 2 650
tys. Euro oraz sum´ bilansowà w wysokoÊci 93 287 tys. z∏. Tak szybkie docho-
dzenie do wymaganego progu kapita∏owego wymaga∏o przemyÊlanej, syste-
matycznej i zdyscyplinowanej pracy Samorzàdu i pracowników banku.

• W okresie minionych lat pracami Rady Nadzorczej kierowali:
1. Ludwik Skowron – 1973-1990
2. Feliks Jakubiak – 1990-1998
3. Ryszard Nowakowski – od 1998 roku do chwili obecnej.

• Pracami Zarzàdu kierowali:
1. Kazimierz Badowski – 1973-1990
2. Stanis∏aw Woêniak – od 1990 roku do chwili obecnej.

• AKTUALNY SK¸AD RADY NADZORCZEJ:
- Ryszard Nowakowski - Przewodniczàcy RN
- Micha∏ Jab∏oƒski - Wiceprzewodniczàcy RN
- Jerzy Ma∏achowski  - Sekretarz RN
- Jerzy Jasiorowski, Pawe∏ Woêniak, Witold Chróst - Cz∏onkowie RN.

• ZARZÑD BANKU STANOWIÑ:
- Stanis∏aw Woêniak - Prezes Zarzàdu   
- Tomasz Kabas - Wiceprezes Zarzàdu  
- Zofia Adamska - Cz∏onek Zarzàdu, G∏ówny Ksi´gowy

www.bsbelskduzy.pl260
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Prze∏omem w dzia∏alnoÊci banku by∏ rok 1950. Wpro-
wadzenie dekretu o systemie bankowym uczyni∏o
z banku gminnà kas´ spó∏dzielczà o ograniczonych
mo˝liwoÊciach samodzielnego rozwoju. Wprowadzo-
no liczne zmiany statutowe, zmieniono nazw´ i ogra-
niczony zosta∏ teren dzia∏ania. W 1961 r. przywrócono
dawna nazw´, przyj´to nowy statut i ustalono nowy
teren dzia∏ania w sk∏ad którego wesz∏y gromady: Bara-
nów, Budy Zosine, Gole, Grodzisk, Jaktorów, Izdebno
KoÊcielne, Kaski, Natolin, oraz miasto Grodzisk Maz.,
a 1962 r., w∏àczone zosta∏o miasto Milanówek oraz
gromada Ceg∏ów. 

Kolejny prze∏om nastàpi∏ na poczàtku lat 90-tych.
Wtedy to z inicjatywy dzia∏aczy spó∏dzielczych w tym
i prezesa naszego Banku powo∏any zosta∏ bank zrze-
szajàcy banki spó∏dzielcze pod nazwà – Bank Unii Go-
spodarczej SA w Warszawie, w którego struktury
wszed∏ równie˝ Bank Spó∏dzielczy w Grodzisku Maz.
rezygnujàc ze wspó∏pracy z Bankiem Gospodarki ˚yw-
noÊciowej SA w Warszawie.

Obecnie Bank Spó∏dzielczy w Grodzisku Mazowieckim
dzia∏a na terenie województwa mazowieckiego i jest
zrzeszony z Bankiem Polskiej Spó∏dzielczoÊci SA
w Warszawie.

Siedziba naszego Banku mieÊci si´  we w∏asnym, wyku-
pionym 13.11.1981 roku a nast´pnie adaptowanym -
budynku przy ul. Kiliƒskiego 25. Poprzednio,  od 1947 r.
siedziba Banku mieÊci∏a si´ w wynajmowanym lokalu
przy ul. Sienkiewicza 5a zaÊ od 1949 r. przy ul. 11 Li-
stopada 4, a od 1954 r. przy ul. Niepodleg∏oÊci 6.  

Bank w Grodzisku Maz. jest posiadaczem dyplomów
Gepardy Biznesu i certyfikatów nadanych przez NBS
dla wyró˝niajàce si´ banków spó∏dzielczych oraz spe-
cjalnego wyró˝nienia w edycji konkursu Krajowego
Zwiàzku Banków Spó∏dzielczych pod has∏em „Bank
Spó∏dzielczy w s∏u˝bie spo∏ecznoÊci lokalnej” za udo-
kumentowane wsparcia finansowe, za solidarnoÊç
i trosk´ o przysz∏oÊç lokalnej, naszej ma∏ej ojczyzny.

Wed∏ug stanu na 31.12.2010 r. suma bilansowa banku
wynosi 47.999,95 tys. z∏, wynik finansowy brutto
547,63 tys. z∏, fundusze w∏asne to kwota 5.381,88 tys.
z∏. Bank posiada cztery placówki bankowe i szeÊç ban-
komatów. B
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Oddzia∏ w Brwinowie

Sala operacyjna Oddzia∏u w Brwinowie

Sala operacyjna Oddzia∏u w Ksià˝enicach

Oddzia∏ w Ksià˝enicach

W∏adze Banku Spó∏dzielczego 
w Grodzisku Maz. stanowià:

• Rada Nadzorcza 
w osobowym sk∏adzie: 

- Henryk Tuszyƒski, 
- Wac∏aw Szymaƒski, 
- Kazimierz Polaszek, 

- Ryszard Sobczak 
- Janusz Wo˝niak.

• Zarzàd 
w osobowym sk∏adzie: 

- Jan Klimkiewicz, 
- Jan Zachariasz Przepiórkiewicz 

- Krystyna Dudziƒska.

• Stanowisko 
G∏ównego Ksi´gowego sprawuje  

- El˝bieta Getter. 
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Banku Spó∏dzielczego w Grodzisku Mazowieckim dzia∏alnoÊç datuje od
chwili zarejestrowania przez w∏adze rosyjskie grodziskiego „Wiejskie-
go Stowarzyszenia Po˝yczkowo Oszcz´dnoÊciowego”. Oficjalnà datà
powstania jest 1 stycznia 1914 roku (wg. kalendarz rosyjskiego),  a 14
stycznia 1914 roku (wg. kalendarza polskiego). Stowarzyszenie to dzia-
∏a∏o w oparciu o statut z 1905 r. zatwierdzony przez Ministra Finansów
Cesarstwa Rosyjskiego dla gminnych stowarzyszeƒ po˝yczkowo-
oszcz´dnoÊciowych.

W dniu 27 stycznia 1914 r. odby∏o si´ pierwsze w historii stowarzysze-
nia ogólne zebranie cz∏onków. Dokonano wyboru w∏adz: do Zarzàdu
weszli w tajnych wyborach – Jan Siwiec, Piotr G∏odkowski i Antoni Jan-
kowski. Natomiast do rady powo∏ano ksi´dza kanonika Miko∏aja Bojan-
ka, Antoniego Wieniawskiego, Paw∏a Sura∏´, Jana Maliszewskiego,
Ignacego Neronowicza i Micha∏a Olosia. (Obecnie jedna z ulic w Gro-
dzisk Maz. nazwana jest im. M Bojanka). 

Zatwierdzony bud˝et na 1914 r. zamyka∏ si´ kwotà 600 rubli. Jednym
etatowym pracownikiem mia∏ byç rachmistrz. Ustalono na tym zebra-
niu wysokoÊç odsetek dla wk∏adów rocznych 5%, dla wk∏adów z 2-ty-
godniowym wymówieniem 4% a dla wk∏adów na ka˝de ˝àdanie 2,5%.
Oprocentowanie po˝yczek by∏o w wysokoÊci 7%. 

Bank Spó∏dzielczy w Grodzisku Maz. nale˝y wi´c do najstarszych ban-
ków dzia∏ajàcych w naszym regionie.

Mimo wybuchu wojny stowarzyszenie grodziskie nie przerwa∏o swojej
dopiero co zapoczàtkowanej dzia∏alnoÊci. Aktywnie w∏àczy∏o si´ do akcji

kredytowania gospodarstw, które najbardziej ucierpia∏y w wyniku dzia-
∏aƒ wojennych i udziela∏o po˝yczek do 1.000 rubli. 

Bank pod ró˝nymi nazwami: od „Wiejskie Stowarzyszenie Po˝yczkowo
Oszcz´dnoÊciowe” (od 1914 r. do1922 r.); „Kasa Spó∏dzielcza w Grodzi-
sku z odpowiedzialnoÊcià nieograniczonà” (od 13.09.1922 r. do 1926 r.);
„Kasa Spó∏dzielcza im. Stefczyka w Grodzisku z odpowiedzialnoÊcià
nieograniczonà” (od 23.11.1926 r. do 1944 r.); „Bank Spó∏dzielczy
w Grodzisku z odpowiedzialnoÊcià ograniczonà”  (od 31.05.1944 r. do
1950 r.); „Gminna Kasa Spó∏dzielcza z odpowiedzialnoÊcià udzia∏ami”
(od 23.06.1950 r. do 1956 r.); „Kasa Spó∏dzielcza SOP Grodzisk Maz.” (od
29.06.1956 r. do 1961 r.); „Bank Spó∏dzielczy SOP Grodzisk Maz.” (od
15.12.1961 r. do 1975 r.) i od 1975 r. jest pod nazwà „Bank Spó∏dzielczy
Grodzisk Mazowiecki”.

Poczàtkowym terenem dzia∏ania by∏a gmina Grodzisk, ale ju˝ w marcu
1915 r. rozszerzono dzia∏alnoÊç stowarzyszenia na teren gminy Hele-
nów, Radzików, Pass i Kaski. Od 1922 r. terenem dzia∏ania by∏a gmina
Grodzisk i Milanówek a tak˝e wsie : Kuklówka, Jaktorów, Grzybek,
Czarny Las, Budy Stare, Budy Zosine, Izdebno, Zdory, ˚abia Wola, Opy-
py, Ksià˝enice, Siestrzeƒ, Nowa WieÊ, Owczarnia, Stara WieÊ, Grudów,
Rosocze i Podlesie. W 1944r. ustalono nowy zasi´g terytorialny : miasto
Grodzisk Maz. , Brwinów i Milanówek a tak˝e gminy: Grodzisk, Hele-
nów, Sku∏y, M∏ochów i Kaski. 

W minionej historii Bank nasz w dniu 25.06.1944 r. przy∏àczy∏ Bank
Spó∏dzielczy Brwinów, a w dniu 23.06.1950 r. przy∏àczy∏ Kas´ Stefczyka
w Strzeniówce. 

Prezes Zarzàdu - Jan Klimkiewicz

Siedziba BS w Grodzisku Maz.

Sala operacyjna Centrali Banku
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05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Kiliƒskiego 25
tel. 22-734-60-00

e-mail: bank@bsgrodziskmaz.pl

Oddzia∏y Banku:
Brwinów, Ksià˝enice
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Poczàtki dzia∏alnoÊci spó∏dzielczej na tere-
nie ˚uromina przypadajà na lata 1921 -

1931. W okresie tym zorganizowana zosta∏a miedzy
innymi Hurtownia Spo˝ywcza na prawach Spó∏-
dzielczych, Ko∏o Rolnicze, Komulnalna Kasa
Oszcz´dnoÊciowa, Kasa Stefczyka. Pierwszà Kasà
Oszcz´dnoÊciowo - Po˝yczkowà by∏a powsta∏a
w 1929 Kasa Stefczyka. Inicjatorami i organizatora-
mi kasy byli:
- Stanis∏aw Podczaski - Prezes - w∏aÊciciel majatku

w Kliczewie Ma∏ym;
- Józef KraÊnicki - rachmistrz - rolnik z Olszewa, 

który w ostatnich przedwojennych pi´ciu latach 
by∏ wójtem gminy ˚uromin;

- Kazimiera KraÊnicka - ksi´gowa.
Zadaniem "kasy" by∏o niesienie pomocy rolnikom

najbardziej jej potrzebujàcym bedàcym cz∏onkami
i chronienie ich przed lichwà. MieÊci∏a si´ w celach
poklasztornych przy koÊciele ˝uromiƒskim.

Druga wojna Êwiatowa i jej dotkliwe skutki spo-
wodowa∏y rozgrabienie majàtku i jej likwidacj´. Ma-
jàtek zagrabiono, wk∏ady i udzia∏y przepad∏y, a nie-
które dokumenty dosta∏y si´ w r´ce niemieckie. 

Przygotowanie do reaktywowania Kasy Stefczyka
rozpocz´to w 1947 roku. W dniu 18 kwietnia 1948
roku Jan Kapela z ˚uromina doprowadzi∏ do odbycia
Walnego Zgromadzenia i do powo∏ania Rady i Zarzà-
du. Przewodniczacym Rady zosta∏ Józef Grudziƒski
z Poniatowa, prezesem  Zarzàdu - Dobies Franciszek
z Kliczewa Du˝ego. Na skutek zabiegów Zarzàdu
i Rady Kasy Zarzàd Miejski przydzieli∏ dwuizbowy
lokal. Odtàd Kasa zacz´∏a lepiej wykonywaç swoje
zadanie i na koniec 1949 liczy∏a juz 350 cz∏onków. 

W oparciu o znowelizowane przepisy, Ustaw´
o Spó∏dzielniach Walne Zgromadzenie Kasy Stefczy-
ka w ˚urominie w dniu 29 czerwca 1950 przemiano-
wano Kas´ Stefczyka na Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà,
w skrócie GKS i uchwali∏o nowy statut, Centralà or-
ganizacyjnà, finansowà i rewizyjnà dla GKS, od tego
momentu by∏ Bank Rolny powsta∏y po zlikwidowa-
niu Banku Gospodarstwa Spó∏dzielczego

Na Walnym Zgromadzeniu delegatów 24 czerwca
1956 roku Gminna Kasa Spó∏-

dzialcza przemianowana zosta∏a na Kas´ Spó∏-
dzielczà. Zwi´kszy∏a si´ rola Kasy. Jej celem by∏o
"niesienie pomocy w rozwoju i podnoszeniu pro-
dukcji rolnej oraz dobrobytu i kultury indywidu-
alnych gospodarstw rolnych, cz∏onków spó∏dziel-
ni produkcyjnych, rzemios∏a pracujàcego na
rzecz wsi i pozosta∏ej pracujàcej ludnoÊci, majà-
cej warunki do prowadzenia produkcji rolnej."    

Wyjàtkowo szybko post´pujàcy rozwój dzia∏al-
noÊci Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo - Po˝yczkowej
spowodowa∏ przystosowanie jej warunków do sto-
sunkowo wczesnego pozyskania wy˝szej formy orga-
nizacyjnej. W dniu 24 czerwca 1962 roku za zgodà
nadrz´dnych w∏adz Walne Zgromadzenie Delegatów
dokona∏o aktu przemianowania Kasy Spó∏dzielczej na
Bank Spó∏dzielczy. Bank pozosta∏ nadal formà spó∏-
dzielczà, ale natychmiast przystàpi∏ na cz∏onka
Zwiàzku Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo - Po˝yczkowej.

W zwiàzku z wprowadzeniem z dniem 1 czerwca
1975 roku dwustopniowego podzia∏u administracyj-
nego uleg∏o nowelizacji wiele przepisów, mi´dzy in-
nymi uchwalono nowà ustaw´ "Prawo Bankowe".
Na mocy tej ustawy z po∏àczenia Banku Rolnego
i Centralnego Zwiàzku Spó∏dzielni Oszcz´dnoÊciowo
- Po˝yczkowej utworzony zosta∏ Bank Gospodarki
˚ywnoÊciowej. Bank ten w miejsce Centralnego
Zwiàzku SOP zosta∏ centralnà organizacjà finansowà
i rewizyjnà dla banków spó∏dzielczych.

W 1994 roku zgodnie z obowiàzujàcà ustawà
Bank Spó∏dzielczy mia∏ obowiàzek podpisaç umow´
zrzeszenia z odpowiednim terytorialnie bankiem re-
gionalnym. Ustawa ta zosta∏a podpisana z Mazo-
wieckim Bankiem Regionalnym majàcym siedzib´
w Warszawie.

W roku 2000 nastàpi∏ proces ∏àczenia si´ banków
spó∏dzielczych w zwiàzku z wymogami kapita∏owy-
mi jakie na∏o˝y∏a ustawa. Z dniem 1 paêdziernika
2000 roku wspólnymi uchwa∏ami Zebraƒ Przedsta-
wicieli z Bankiem ˚uromiƒskim po∏àczy∏ si´ Bank
Spó∏dzielczy w Kuczborku i Lipowcu. Nastapi∏o
wzmocnienie, kapita∏owe, rozszerzenie terenu dzia-
∏ania i dalszy dynamiczny rozwój banku.
• Zarzàd Banku stanowià:
- Kazimierz Jan Bulkowski - Prezes Zarzàdu 
- Danuta Rochowicz - Wiceprezes Zarzàdu 
- Maciej Wojciechowski - Cz∏onek Zarzàdu 
• Dyrektorzy Oddzia∏ów:
- Jadwiga ˚ulewska - Oddzia∏ Kuczbork
- Miros∏awa Dàbrowska - Oddzia∏ Lipowiec
• Przewodniczàcym Rady Nadzorczej jest:
- Roman Stachyra,

Siedziba BS w ˚urominie
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Centrala Banku:
ul. Plac WolnoÊci 3
09-300 ˚uromin

tel. 23 657 21 00
fax 23 657 28 06          

e-mail:
zuromin@bs.mrbank.com.pl

Oddzia∏ Lipowiec
06-545 Lipowiec

tel. 23 655 50 33
fax 23 655 51 91

Oddzia∏ Kuczbork
ul. Mickiewicza 7
09-310 Kuczbork
tel. 23 657 63 13
fax 23 657 63 13

Zarzàd BS w ˚urominieSala operacyjna Centrali Banku

Dzia∏ Kredytów

Oddzia∏ Lipowiec

Oddzia∏ Kuczbork
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