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Set na rocz ni ca po wsta nia Ban ku Spół dziel cze go w Bytowie to wspa nia ła
oka zja do podsumowania dorobku, spojrzenia wstecz i pochylenia si´ nad
ludêmi, którzy histori´ tego Banku tworzyli.

Od momentu swego powstania Bank przechodził wiele przeobra˝eƒ i zmian,
zachowujàc jednak swój spółdzielczy charakter.

Zdobyte doÊwiadczenia, połàczone z kompetencjà obecnych władz
i wszystkich pracowników Banku sà gwarantem jego dalszego i intensywnego
rozwoju, który wià˝e si´ z wprowadzaniem nowoczesnych rozwiàzaƒ
informatycznych oraz nowych, atrakcyjnych i bezpiecznych produktów i usług
bankowych.

Dzi´ ki roz trop no Êci, mà dro Êci i uczci wo Êci dłu go let nich pra cow ni ków i sa -
mo rzà dow ców Bank bez piecz nie prze szedł wie le za wi ro waƒ. Za wsze był wier -
ny idei, ja ka przy Êwie ca ła je go za ło ̋ y cie lom. Dba jàc o swo jà si ł´ eko no micz nà
i my Êlàc o sta łym roz wo ju, nie za po mi na o po trze bach swo je go Êro do wi ska.
Jest czyn nym uczest ni kiem ˝y cia lo kal nej spo łecz no Êci, pomaga eko no micz nie
swo im człon kom, sty mu lu je ak tyw noÊç go spo dar czà na te re nie swo je go dzia -
ła nia oraz wspie ra ró˝ ne ini cja ty wy spo łecz ne, kul tu ral ne, spor to we  itp.

Dzi siej szy Bank Spół dziel czy w Bytowie mo ̋ e po szczy ciç si´ kon se kwent nà
re ali za cjà mi sji swo ich za ło ̋ y cie li, za pew nia jàc do st´p do so lid nych i cie szà -
cych si´ za ufa niem klien tów pro duk tów ban ko wych. Je ste Êmy Ban kiem no wo -
cze snym, bez piecz nym, wy łàcz nie z pol skim ka pi ta łem, bu do wa nym wła sny mi
si ła mi z wy pra co wa ne go przez sie bie zy sku.

Bank w swo jej dzia łal no Êci słu ̋ ył i pra gnie słu ̋ yç na dal swo im człon kom
i klien tom, wspie ra jàc ich fi nan so wo w ró˝ nych przed si´ wzi´ ciach, da jàc przez
to wy raz so li dar no Êci i tro ski o przy szłoÊç regionu, w któ rym przy szło mu
dzia łaç.
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W opracowaniu niniejszym chcemy pokazaç histori´ Banku w takim stopniu,
na ile pozwalajà zachowane dokumenty historyczne.

Pragniemy pokazaç równie˝ Bank takim, jakim jest obecnie, jakie jest nasze
otoczenie i warunki, w jakich działamy.

Z oka zji przy pa da jà ce go Ju bi le uszu skła dam ser decz ne po dzi´ ko wa nie
wszyst kim człon kom i dzia ła czom sa mo rzà do wym za ich wkład i za an ga ̋ o wa -
nie, a klien tom za wie lo let nià lo jal noÊç.

Pra cow ni kom Ban ku Spół dziel cze go w Bytowie skła dam ˝y cze nia wszel kiej
po myÊl no Êci oraz by nie zabrakło nam si ł do dal szych dzia łaƒ oraz re ali za cji
wszel kich pla nów i za mie rzeƒ. 

Niech Nasz Bank roz wi ja si´ po myÊl nie i słu˝y lokalnej społecznoÊci przez
na st´p ne 100 lat. 
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Poczàtki bytowskiego grodu si´gajà wczesnego Êredniowiecza. Wiadomo, ˝e
znajdował si´ on około 500 metrów na zachód od dzisiejszego zamku,
w miejscu zwanym przez współczesnych mieszkaƒców "Smolarnià". Jego
zało˝ycielem był najprawdopodobniej człowiek o imieniu Byt, od którego
miasto wzi´ło swojà nazw´. 

Najstarszy zapis nazwy miasta w formie "Butow"
pochodzi z 1321 r. W tym˝e roku Bytów stał si´
prywatnà własnoÊcià zachodniopomorskiego rodu von
Behr. W jego r´kach zamek, miasto i okoliczna ziemia
pozostawały do 1329 r., kiedy odkupił je Zakon
Krzy˝acki. 

Z 1335 r. pochodzi pierwsza informacja o parafii
w Bytowie, choç jej powstanie niektórzy historycy
przesuwajà na XII-XIII wiek. Tym samym mo˝na jà
uwa˝aç za jednà z najstarszych na Pomorzu. 

Najwa˝niejszym wydarzeniem w dziejach Bytowa
była jego lokacja na tzw. prawie chełmiƒskim 12 lipca
1346 r. Wówczas to miasto otrzymało samorzàd
z burmistrzem na czele, własne sàdownictwo oraz
herb. Przyjmuje si´, ˝e Bytów został lokowany na tzw.
"surowym korzeniu", tzn. w pewnym oddaleniu od
dotychczasowego miejsca zabudowy. Prawdopodobnie
te˝ wtedy miejscowa parafia zmieniła patronk´ ze Êw.
Małgorzaty na Êw. Katarzyn´. 

Kolejnà, znaczàcà dla historii miasta inwestycjà była
budowa nowoczesnego, jak na ówczesne warunki,
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zamku obronnego, który stanàł w miejscu wczeÊniejszej
i prymitywniejszej warowni panów von Behr.
Najwa˝niejsze prace budowlane trwały w latach 1398-
1405. Bytowski zamek był zachodnià stra˝nicà Zakonu
oraz siedzibà krzy˝ackich urz´dników zwanych
prokuratorami. 

W czasie wojny trzynastoletniej (1454-1466) Polski
z Zakonem Krzy˝ackim ziemia bytowska przechodziła
z ràk do ràk. Ostatecznie Bytów i sàsiedni L´bork
otrzymał na zasadzie do˝ywotniego lenna, z ràk króla
polskiego Kazimierza Jagielloƒczyka, ksià˝´ pomorski
Eryk II. Jednak po Êmierci ksi´cia Bytów nie wrócił do Polski, co spotkało si´
z wielkim niezadowoleniem mieszkaƒców Prus Królewskich i Gdaƒska. 

W nast´pnych latach kolejni polscy władcy czynili bezskuteczne starania
w celu odzyskania lenna l´borsko - bytowskiego. Ostatecznie spraw´ t´
uregulowano w 1526 r. Odtàd Bytów stał si´ lennem Polski, zarzàdzanym przez
ksià˝àt pomorskich z dynastii Gryfitów. 

W czasie panowania ksià˝àt pomorskich, w drugiej połowie XVI w., do
Bytowa trafiły nauki religijne Marcina Lutra. Zaprzestano płaciç dziesi´ciny
biskupiej, wyparto ksi´˝y katolickich i zastàpiono ich pastorami
protestanckimi. 

Po Êmierci ostatniego m´skiego przedstawiciela Gryfitów, Bogusława XIV,
w 1637 r. Bytów na dwadzieÊcia lat powrócił pod bezpoÊredni zarzàd Polski.
Okres rzàdów polskich miał doniosłe znaczenie dla miejscowego KoÊcioła
katolickiego i szlachty kaszubskiej, mniejsze natomiast dla miasta i okolicznego
chłopstwa. Katolicy odzyskali koÊcioły zajmowane dotàd przez protestantów,
natomiast spychana na margines miejscowa szlachta została zrównana
w prawach ze szlachtà polskà. 
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W wyniku osłabienia Rzeczypospolitej, podczas wojen szwedzkich, w 1657 r.
doszło do kolejnego nadania ziemi l´borsko - bytowskiej jako lenna polskiego
elektorowi brandenburskiemu z dynastii Hohenzollernów. Taki stan prawny
trwał formalnie do 1773 r., w praktyce jednak stosunek lenny ju˝ od koƒca XVII
w. nie był odnawiany. 

Pod panowaniem niemieckim (ÊciÊlej brandenburskim, a od 1701 r. pruskim)
Bytów znajdował si´ do 1945 r., kiedy po 288 latach miasto powróciło do Polski.
Zaj´cie miasta przez Armi´ Czerwonà nastàpiło 8 marca 1945 r. Bytów bardzo

ucierpiał w wyniku walk frontowych. Wi´kszoÊç ulic
miejskich była zatarasowana gruzami, zniszczonym
sprz´tem transportowym i wojskowym. Opanowanie
miasta przez czerwonoarmistów nie oznaczało jednak
koƒca zniszczeƒ i dewastacji. Przez kilka kolejnych dni
wzniecano nowe po˝ary, w wyniku których spłon´ło
centrum miasta. Dnia 9 marca zniszczeniu uległ
zabytkowy koÊciół katolicki. Zrujnowaniu uległo około
55-65 % zabudowy miejskiej. 

Pierwsze polskie władze zostały powołane
w Bytowie dopiero w kwietniu 1945 r. Pierwszym
burmistrzem na krótko został Piotr Kubiak, a po nim
Adam Kazimierczak. Bardzo szybko przystàpiono do
uprzàtni´cia i remontów uszkodzonych budynków. Ju˝
15 maja 1945 r., przybyły z Czapiewic, Wacław Bruski
zało˝ył pierwszà firm´ budowlanà. Wiele lat po wojnie
Bytów borykał si´ z problemami mieszkaniowymi.
Pierwszy nowy budynek mieszkalny powstał dopiero
w 1959 r. Powoli te˝ odbudowywano infrastruktur´
komunalnà. 

Przez wieki swego istnienia Bytów był miastem
pogranicza, zarówno w znaczeniu geopolitycznym, jak
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i narodowoÊciowym. Do 1945 r. współ˝yli w nim obok
siebie Kaszubi, Polacy i Niemcy, a tak˝e - do lat
trzydziestych XX wieku - ˚ydzi. Niemcy niewàtpliwie
stanowili najwi´kszy odsetek ludnoÊci, oni te˝
nadawali główny ton ˝yciu miasta. W myÊl traktatów,
koƒczàcych II wojn´ Êwiatowà, Bytów został
przyznany Polsce. LudnoÊç niemiecka zmuszona była
opuÊciç zamieszkiwanà przez siebie od pokoleƒ małà
ojczyzn´. Na ich miejsce przybyli tu Polacy ze
wszystkich zakàtków kraju, w tym z utraconych
Kresów, Ukraiƒcy z akcji "Wisła" oraz spora grupa
Kaszubów z sàsiednich powiatów, która wzmocniła
liczebnie najstarszà ludnoÊç Bytowa i okolic. 

Odzyskanie pełnej niepodległoÊci przez Polsk´ po
1989 r., pozwoliło na pełny i nieskr´powany powrót
do dawnych tradycji ró˝nych grup narodowoÊciowych
i etnicznych zamieszkujàcych Bytów. Renesans
prze˝ywa miejscowa Kaszubszczyzna. Do swych
dawnych korzeni powracajà mniejszoÊci narodowe
Ukraiƒców i Niemców. T́  specyficznà wielokulturowà
społecznoÊç bytowskà cechuje harmonijne
współistnienie, przejawiajàce si´ choçby
w organizowaniu wspólnych masowych imprez
kulturalnych.

Opracował: Tomasz Rembalski

Fotografie: Kazimierz Rolbiecki 
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Historia i zasady spółdzielczości
Formy zespołowego działania, oparte na wzajemnej pomocy, majà długà

histori´. W Êredniowiecznych miastach działały cechy i gildie, stowarzyszenia
rzemieÊlników i kupców, które zwalczały nieuczciwà konkurencj´,
organizowały zaopatrzenie w surowce, rozstrzygały spory a tak˝e udzielały
kredytu i wsparcia finansowego swoim członkom.

W XVI w., na wzór zachodnioeuropejskich organizacji dobroczynnych,
zacz´ły rozwijaç si´ w miastach polskich tzw. banki pobo˝ne, stawiajàce sobie
za cel ochron´ najubo˝szych mieszkaƒców przed lichwà, oparte o kapitał
czerpany z darowizn. Kredytu udzielały zazwyczaj pod zastaw na bardzo niski
procent lub nawet bez pobierania procentu.

Pierwszà tego rodzaju instytucjà była Fundacja Ostroł´cka Taniego Kredytu,
zało˝ona w 1577 r. przez ks. Wawrzyƒca Białobrzeskiego. W 1585 r. bank
pobo˝ny w Krakowie zało˝ył ks. Piotr Skarga. Podobne banki powstawały
póêniej w Warszawie, ¸owiczu, Wilnie, ZamoÊciu i wielu innych miastach,
funkcjonujàc a˝ do XIX wieku. W XVII wieku powstawały pierwsze kasy
po˝yczkowe oraz wspólne wiejskie spichrze. Ze wspólnie zgromadzonych
zapasów kasy udzielały kredytów na budow´ domów, pomoc w wypadku
nieurodzaju, nauk´ rzemiosła, działalnoÊç handlowà itp. W tym czasie tak˝e
robotnicy, w celu przeciwstawienia si´ wyzyskowi tworzyli tzw. kasy brackie,
które wypłacały ze składek zapomogi potrzebujàcym członkom stowarzyszenia. 

Na wsi powstawały wiejskie kasy po˝yczkowe, tworzone ze Êrodków dworu,
darowizn, obowiàzkowych składek chłopów oraz udziałów oddawanych przez
włoÊcian na procent. Po˝yczki z reguły zabezpieczenie miały w plonach,
inwentarzu, czasem wymagano por´ki innych włoÊcian.

Na poczàtku XIX wieku nastàpił dalszy rozwój
działalnoÊci społeczno-gospodarczej o cechach
spółdzielczych, a pierwszym organizatorem nowych
form zespołowego gospodarowania był ksiàdz
Stanisław Staszic, zwany ojcem polskiej
spółdzielczoÊci. Zało˝ył on w 1816 r.
Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, które -
oprócz współdziałania członków w zakresie
ratowania si´ w nieszcz´Êciach - rozwijało szerokà
działalnoÊç oÊwiatowà, a tak˝e wprowadziło ró˝ne
formy opieki społecznej. 

Najsilniejszà inspiracj´ dla rozwoju ruchu
spółdzielczego stanowiły pràdy społeczno-
gospodarcze, zrodzone w Wielkopolsce w latach
trzydziestych XIX wieku. 

Do propagatorów i realizatorów zasad
spółdzielczych zalicza si´: Karola Marcinkowskiego,
Karola Libelta, Augustyna Cieszkowskiego 
i Maksymiliana Jackowskiego. Głosili oni program

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

— 11 —

przyspieszenia gospodarczego jako
najskuteczniejszej formy walki 
z uciskiem pruskiego zaborcy.

Ruch spółdzielczy ukształtował
si´ jako forma samoobrony mało
zamo˝nych warstw społecznych
przed nieuczciwà, bo wspomaganà
przez aparat zaborcy konkurencjà.
Chłopi i rzemieÊlnicy potrzebowali rzetelnie skalkulowanego kredytu, który
pozwoliłby im przetrwaç i rozwijaç si´.  

Rozwój ruchu spółdzielczego odbywał si´ w warunkach walki narodowej,
która w drugiej połowie XIX wieku i na poczàtku XX wieku stawała si´ coraz
ostrzejsza. Przeciwstawianie si´ utrudnieniom administracyjnym zaborcy
wymagało zbiorowego wysiłku, uczyło Polaków ufnoÊci do własnych inicjatyw.
Pod hasłami obrony narodowej rozwijano system polskiej spółdzielczoÊci,
propagowano wzrost przemysłu, rzemiosła, handlu i rolnictwa. Za
argumentami narodowymi, majàcymi skłoniç ka˝dego Polaka do oszcz´dzania 
i składania pieni´dzy w polskich bankach ludowych, stały inicjatywy społeczne.
W rezultacie system spółdzielczy stanowił
bardzo istotne ogniwo w polskim systemie
gospodarczym i - tak˝e - politycznym.

Polski ruch stowarzyszeniowy o˝ywił si´ 
w nast´pstwie Wiosny Ludów w 1848 roku, kiedy
doszło równie˝ do rewolty mas ludowych
Wielkopolski i Pomorza Gdaƒskiego. Powstała
wówczas - zało˝ona z inicjatywy Augusta
Cieszkowskiego - Liga Polska (1848), która była
zwiàzkiem braterskim ponad wszystkimi
stronnictwami. Głosiła idee solidaryzmu
społecznego. Z inicjatywy członków Ligi
doprowadzono do utworzenia federacji w postaci
Centralnego Towarzystwa Gospodarczego
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„Ten kto przez swoje życie poprawi 
i udoskonali los współczesnych lub całych 

pokoleń następnych - ten dopełnia 
całkowicie swojego tu istnienia 

i przeznaczenia”

Stanisław Staszic

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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i Zwiàzku Spółek Zarobkowych.
Kolejno powstały m.in.:
Towarzystwo Kasy Oszcz´dnoÊci
i Wzajemnej Pomocy
w Poznaniu (1849), Kasa
Oszcz´dnoÊci w Ârodzie (1849)
oraz Towarzystwo Oszcz´dnoÊci
i Po˝yczek Wekslowych
w Âremie (1850), które były
niedoskonałymi jeszcze
spółkami kredytowymi.

Jednak˝e pierwszà organizacjà
w pełni spółdzielczà, utworzonà
w 1861 r. w stolicy Wielkopolski,

było Towarzystwo Po˝yczkowe dla Przemysłowców Miasta Poznania. Powstało
z inicjatywy Mieczysława ¸yskowskiego, Hipolita Cegielskiego, kilku lekarzy,
s´dziów i innych osób. Spółdzielnia zorganizowana była według zasad Hermana
Schulzego z Delitzsch - jednego z pionierów i organizatorów (obok Fryderyka
Wilhelma Raiffeisena) spółdzielczoÊci niemieckiej. 

Członkowie spółki rekrutowali si´ z ró˝nych
warstw społecznych - przemysłowców, kupców,
rzemieÊlników, inteligencji. Kredyty udzielane były
wyłàcznie na cele produkcyjne, mimo, ˝e nie wszyscy
członkowie prowadzili działalnoÊç gospodarczà.
Członkostwo w spółce wynikało bowiem nie tylko
z przyczyn ekonomicznych, lecz równie˝
patriotycznych. W czwartym roku działalnoÊci
Towarzystwo liczyło ju˝ 330 członków. W rok po
zało˝eniu poznaƒskiej spółdzielni utworzone zostały
podobne spółki kredytowe w Brodnicy i Golubiu.
W latach 1862-70 w Wielkopolsce i na Pomorzu
powstało 48 nowych spółek.

SpółdzielczoÊç kredytowa realizowała program
polegajàcy na wzmacnianiu kondycji gospodarczej 
i podnoszeniu siły ekonomicznej poszczególnych
jednostek. Instrumentem, przy pomocy którego
mo˝na było ten program zrealizowaç, był tani kredyt
oraz uspołecznienie dodatkowego zysku. Dzi´ki temu
słabsze ekonomicznie warstwy społeczne miałyby
mo˝liwoÊç korzystania z przywilejów dost´pnych
jedynie wielkiemu kapitałowi. Tak wi´c program ten
zakładał wyrównanie ró˝nic mi´dzystanowych 
i łagodzenie ustroju społeczno - gospodarczego.

Polska spółdzielczoÊç bankowa powstawała 
w okresie rozbiorów, kiedy kraj nasz podzielony był
na trzy cz´Êci, przyłàczone do ró˝nych organizmów
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paƒstwowych zaborców. Dlatego, w zale˝noÊci od ustawodawstwa
obowiàzujàcego w poszczególnych zaborach oraz sytuacji politycznej 
i gospodarczej, spółdzielnie kredytowe przyjmowały ró˝ne formy organizacyjne
oraz ró˝ne statutowe zasady funkcjonowania.

Na terenie Pomorza pierwsze spółdzielnie kredytowe – wspomniane ju˝
„Towarzystwo Po˝yczkowe dla Przemysłowców miasta Brodnicy i okolicy“ oraz
„Towarzystwo Po˝yczkowe dla Golubia i okolicy“ - powstały w 1862 roku 
z inicjatywy Mieczysława ¸yskowskiego, zasłu˝onego działacza polskiej
spółdzielczoÊci kredytowej na wszystkich ziemiach polskich zaboru pruskiego 
i autora pierwszego drukowanego podr´cznika dla spółdzielców. Dalsze w tym
regionie spółdzielnie, zało˝one przewa˝nie z inicjatywy towarzystw rolniczych,
to Gniew (1864), Piaseczno i Skórcz (1865), Pelplin i Bobowo (1866), Stary Targ
(1867), przeznaczone w wi´kszoÊci dla włoÊcian. Pierwsze polskie spółdzielnie
kredytowe zakładano na podstawie prawa o stowarzyszeniach z 1850 r., które
nie okreÊlało ich stanowiska prawnego. Nie wszystkie z nich przetrwały do
koƒca XIX wieku. Nast´pne zakładano ju˝ w oparciu o prawo spółdzielcze 
z 1863 r., dajàce spółdzielniom wpisanym do rejestru handlowego uprawnienia
przysługujàce bankom i instytucjom handlowym.  W okresie tym wszystkie
poczynania administracji
pruskiej, pozornie tylko
gospodarcze, miały za
zadanie osłabienie polskoÊci
ziem Pomorza Gdaƒskiego.

Szczególne zaostrzenie
kursu antypolskiego nastàpiło
w latach siedemdziesiàtych
XIX wieku. Prowadzona przez
kanclerza Bismarcka walka
przeciw Polakom miała
doprowadziç do ostatecznej
germanizacji Pomorza.
KoniecznoÊç energicznego
działania w tym kierunku
potwierdzał pruskiemu
kanclerzowi fakt, i˝
w wyborach do parlamentu
pruskiego okr´g pucko-
wejherowsko-kartuski zawsze
wybierał posłów Polaków,
broniàcych w parlamencie
interesów narodowych.
Nastàpił wi´c cały ciàg
konsekwentnych, kolejnych
działaƒ, godzàcych
w miejscowà ludnoÊç polskà,
wÊród których mo˝na
wymieniç:

— 100 lat działalności  —

Mieczysław ¸yskowski ks. Augustyn Szamarzewski
Stanisław Staszic

Franciszek Stefczyk ks. Piotr Wawrzyniak Edward Abramowski
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– 1886 r. wydanie ustawy o Komisji Kolonizacyjnej wspartej funduszem 100
milionów marek (póêniej jeszcze powi´kszonym) na osiedlanie niemieckich
chłopów i robotników w prowincjach pruskich,

– 1887 r. wyeliminowanie nauki j´zyka polskiego ze szkół podstawowych oraz
wydzielenie z powiatu wejherowskiego nowego powiatu puckiego, co
pozwoliło do nowych powiatów skierowaç nowych niemieckich urz´dników,

– 1894 r. zało˝enie „Zwiàzku Popierania Niemczyzny w Marchiach
Wschodnich”, zwanego „Hakatà”, dla wsparcia ˝ywiołu niemieckiego 
w walce o ziemi´, 

– 1904 r. zakaz stawiania budynków na nowo nabytych polskich parcelach.
Znany z historii wóz chłopa wielkopolskiego Michała Drzymały stał si´
symbolem walki z pruskà politykà eksterminacyjnà. 

Równolegle z oddziaływaniem na ˝ycie gospodarcze nast´powały działania
germanizacyjne i represje w dziedzinie oÊwiaty, które spowodowały znane strajki
szkolne w latach 1901-1906 we WrzeÊni i w Miłosławiu w Wielkopolsce,

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

Rozwój spółdzielni zrzeszonych
w Związku Spółek Zarobkowych

Polskich

Członkowie

Udziały (w tys. marek)

Depozyty (w tys. marek)
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w Pałubinku w pow. koÊcierskim, a nast´pnie we wszystkich szkołach
w powiatach: wejherowskim, kartuskim i koÊcierskim, z udziałem – łàcznie na
Pomorzu Gdaƒskim – 40 tysi´cy dzieci. W KoÊcierzynie, Starogardzie, Pelplinie
i wielu innych miejscowoÊciach odbyły si´ masowe wiece protestacyjne ludnoÊci
polskiej. Powodem tych wystàpieƒ były kolejne decyzje władz pruskich
o obowiàzku nauczania religii w j´zyku niemieckim od najni˝szych klas szkół
podstawowych. Strajki i protesty nie przyniosły zmian ani ust´pstw ze strony
pruskiej administracji. Wówczas zadanie ratowania j´zyka polskiego przej´ły
ró˝ne towarzystwa oÊwiatowe, jak Towarzystwo Czytelni Ludowych, towarzystwa
Êpiewacze i inne. W dziedzinie własnoÊci ziemskiej Niemcy nie odnieÊli sukcesów,
mimo działalnoÊci Komisji Kolonizacyjnej, wspieranej przez Hakat´. W latach
1896-1911 Polacy zmniejszyli niemiecki stan posiadania w Poznaƒskiem i na
Pomorzu Gdaƒskim o ponad 96 tys. hektarów, a do 1914 r. w pow. wejherowskim
o niemal 4.400 ha, puckim 775 ha i kartuskim o prawie 8.400 ha.  Kupno ziemi
przez chłopów odbywało si´ drogà wyrzeczeƒ i oszcz´dnoÊci gromadzonych
z wielkim trudem. Nabycie ziemi nie oznaczało oczywiÊcie koƒca kłopotów. Wielkà
trudnoÊç stanowiło zdobycie pozwolenia na postawienie budynków, a potem
Êrodków na ich budow´ i na zagospodarowanie. Nale˝ało jeszcze zdobyç kredyt.
Zakładano wi´c banki ludowe i wszelkiego rodzaju spółki. Du˝e znaczenie dla
rozwoju banków ludowych miało powstanie w 1871 r. Zwiàzku Spółek
Zarobkowych i Gospodarczych oraz zorganizowanie w 1886 r. własnej centrali
finansowej – Banku Zwiàzku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. 

Na przełomie XIX i XX wieku ostatecznie zakoƒczyła si´ rywalizacja mi´dzy
systemami Schulzego i Raiffeisena - ostatecznie przyj´to, ˝e gwarantujà one te
same korzyÊci i nie zachodzi koniecznoÊç zakładania spółek o odr´bnych
systemach. Spółdzielnie polskie działały w coraz wi´kszym zakresie na wsi
i trzymały si´ systemu Schulzego, dostosowanego bardziej do potrzeb
rzemieÊlników i drobnych kupców, w pewnym stopniu go modyfikujàc. Co
charakterystyczne, banki ludowe, opierajàc si´ na zasadach spółdzielni typu
Schulzego, stroniły od wszelkiej innej działalnoÊci ni˝ kredytowa, czym ró˝niły
si´ od spółek raiffeisenowskich. Dominowała forma spółek z nieograniczonà
odpowiedzialnoÊcià, choç ustawa z 1899 r. dopuszczała tak˝e odmienne formy

— 100 lat działalności  —
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działania. Banki polskie przyciàgały klientów prostà
procedurà udzielania po˝yczek, w przeciwieƒstwie do
biurokracji instytucji niemieckich.

Organizatorzy spółdzielczoÊci, czyniàc  jà
podstawowym or´˝em w walce o niezale˝ny byt
gospodarczy oraz narodowy ustanowili pewne zasady
działania spółdzielni. Majà one charakter uniwersalny
i zabezpieczajà spółdzielnie przed nadu˝yciami
wynikajàcymi z ułomnoÊci ludzkich. 

Zasady Spółdzielczości
Podstawowà ideà, lansowanà przez K. Marcinkowskiego,

A. Cieszkowskiego, K. Libelta i A. Szamarzewskiego, był
niekapitalistyczny stosunek do zysków spółdzielni.
Wynikała z tego naczelna zasada uspołecznienia zysku
w niepodzielnym funduszu zasobowym oraz w postaci
dywidendy płaconej od wysokoÊci udziału.

Druga zasada polegała na udzielaniu kredytów tylko
członkom spółdzielni. Miała zabezpieczyç interesy
członków i ograniczaç transakcje spekulacyjne
obliczone na zysk. 

Wa˝ne znaczenie miała zasada trzecia, w myÊl której
spółdzielnia kredytowa była dobrowolnym zrzeszeniem
jednostek stosunkowo słabych pod wzgl´dem
zdolnoÊci kredytowych. Oznaczało to w praktyce, ˝e
spółdzielnia kredytowa mogła przyjàç na swego
członka ka˝dego obywatela bez wzgl´du na jego
przynale˝noÊç zawodowà i społecznà oraz umo˝liwiała
mu dogodne wnoszenie udziałów. 

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

We dl/ug usta len´ Ko mi sji Hi sto rycz nej,
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W ten sposób spółdzielnie kredytowe stawały si´ dost´pne nawet dla
najbiedniejszych. Wreszcie zasada ta oznaczała, ˝e ka˝dy miał mo˝liwoÊç
wstàpiç i wystàpiç ze spółdzielni w dogodnym dla siebie terminie.

Te trzy podstawowe zasady uzupełniały jeszcze zasady samopomocy,
solidarnoÊci i demokratycznego samorzàdu, które przej´to od Êwiatowego
ruchu spółdzielczego. Zasada samopomocy oznaczała, ˝e spółdzielnia tworzy
sama własne podstawy finansowe (własne fundusze) bez pomocy paƒstwa
lub innych êródeł publicznych bàdê prywatnych. Te własne fundusze
spółdzielni tworzono z wpisowego, niepodzielnej cz´Êci nadwy˝ki wpłat
członków na fundusz udziałowy, z wkładów oszcz´dnoÊciowych i z lokat na
rachunkach bie˝àcych. Dozwolone było tak˝e korzystanie (w okreÊlonych
przypadkach) z kredytu refinansowego.

Istotnà zasadà, pobudzajàcà członków do interesowania si´ losami
spółdzielni i rozwojem jej gospodarki, stanowiła zasada solidarnoÊci.
Polegała ona na nieograniczonej odpowiedzialnoÊci majàtkiem prywatnym
członków na rzecz powi´kszenia niepodzielnego funduszu zasobowego,
a z kolei wielkoÊç tego funduszu stanowiła r´kojmi´ zaufania do spółdzielni
ze strony osób powierzajàcych jej swoje oszcz´dnoÊci oraz ze strony banków
kredytujàcych spółdzielni´.

Wreszcie zasada samorzàdnoÊci demokratycznej wyra˝ała si´ w istnieniu
ka˝dej spółdzielni takich organów jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza,
zarzàd. Zasada ta przyznawała decydujàcà rol´ walnemu zgromadzeniu,
dajàc ka˝demu członkowi jeden głos. Udział w rozstrzyganiu o losach
spółdzielni miał wi´c ka˝dy członek niezale˝nie od wysokoÊci udziału,
pochodzenia i zawodu.

W zaborze pruskim dominował typ spółdzielni zwany bankiem ludowym.
DziałalnoÊç tych banków oparta była na zasadach stworzonych przez
Hermana Schutzego z Delitzsch. Głównymi cechami tych spółdzielni była
solidarna odpowiedzialnoÊç wszystkich członków, rekrutujàcych si´
z ró˝nych warstw społecznych oraz prowadzenie wszechstronnej
działalnoÊci bankowej. Takie właÊnie idee w 1912 roku przyÊwiecały
inicjatorom powstania bytowskiego Banku. 

— 100 lat działalności  —

Maksymilian Jackowski

August Cieszkowski

Karol Fryderyk Liebelt

Karol Marcinkowski

Mieczysław ¸yskowski

Hipolit Cegielski
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Historia polskiej spółdzielczoÊci bankowej w Bytowie si´ga poczàtku XX
wieku. Pierwszà polskà spółdzielnià bankowà działajàcà na terenie miasta był
powstały w 1902 roku Bank Ludowy w Ugoszczy z siedzibà w Bytowie. Powstał
on z inicjatywy Wielkopolskiego Ruchu Gospodarczego, a jego twórcami byli
Maksymilian Jackowski i ks. Piotr Wawrzyniak. Głównym celem Banku było
wykupywanie ziem od właÊcicieli niemieckich na rzecz Polaków oraz
uniezale˝nienie si´ obywateli polskich od po˝yczek w bankach niemieckich. Do
Zarzàdu Banku wszedł m.in. Jan Styp - Rekowski, którego z koƒcem I wojny
Êwiatowej wybrano prezesem Rady Nadzorczej.

Nowo powstały Bank ju˝ w 1903 roku wykupił od Niemców dwa majàtki
(Grand i Pysz) na terenie parafii Ugoszcz, które nast´pnie zostały sprzedane
polskim rolnikom. BL w Ugoszczy z/s w Bytowie spełniał wa˝nà rol´ oÊrodka
polskoÊci. Prowadził on jednak działalnoÊç w szczególnie trudnych warunkach
nasilajàcej si´ germanizacji, co spowodowało, ˝e w latach 20-tych musiał ulec
likwidacji.

Niestety, nie zachowały si´ ˝adne dokumenty z funkcjonowania Banku w wy˝ej
opisywanym okresie. Informacje o jego działalnoÊci pochodzà głównie z relacji
Władysławy Knosały (córki Jana Stypa - Rekowskiego) oraz z powojennych

opracowaƒ. Jednym z nich jest ksià˝ka Kazimierza
Pietrzaka - Pawłowskiego „SpółdzielczoÊç Polska na
Ziemiach Zachodnich i Północnych 1918 - 1939”, na
podstawie której Komisja Historyczna BG˚ wydała
w 1981 roku opini´ potwierdzajàcà istnienie Banku.
Z kolei w opracowaniu Z. Turek - Kwiatkowskiej,
opublikowana została ostatnia strona
sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Ludowego
z polskimi podpisami, prawdopodobnie z 1905
roku. Nie widnieje jednak na niej data
potwierdzajàca rok, w którym te podpisy zło˝ono.

Reaktywacja Banku nastàpiła 13 paêdziernika
1930 roku, kiedy to, jako spółka, wpisany został do
sàdowego rejestru handlowego pod pierwotnà
nazwà: „Bank Ludowy w Ugoszczy z siedzibà
w Bytowie”. To właÊnie pierwsze dwa człony
nazwy spółki stały si´ solà w oku niemieckich
instytucji gospodarczych, a Izba Przemysłowo -
Handlowa na Okr´g Rejencji Koszalin
z/s w Słupsku zaraz po rejestracji zaprotestowała
przeciwko nazwie „Bank Ludowy”. Niech´ç
niemieckich kr´gów przemysłowo - handlowych
do powstania polskiego, konkurencyjnego banku
okazała si´ na tyle silna, ˝e inne propozycje nazwy

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Banku Ludowego - 1905 r.
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Spółki były kolejno odrzucane. Dopiero 7 czerwca 1934
roku Sàd Obwodowy w Bytowie przerejestrował Spółk´,
zmieniajàc jej nazw´ na: „Kasa Polska z siedzibà
w Bytowie”. Rok póêniej „Kasa Polska” stała si´ członkiem
Zwiàzku Spółdzielni Polskich w Niemczech (Verband der
Polnische Genossenschaften in Deutschland) w Opolu.
Doprowadzenie do takiego stanu rzeczy nie byłoby
mo˝liwe bez zaanga˝owania i stanowczoÊci samorzàdu
Banku, na którego czele stała Rada Nadzorcza w składzie:
Jan Styp - Rekowski - przewodniczàcy RN oraz Bernard
Werra z Płotowa, J. Literski z Ciemna, Antoni Szreder i Jan
¸àcki z Kłàczna - członkowie RN. Radzie podlegał Zarzàd,
którego członkami byli: Jan Bauer - nauczyciel, Franciszek
Werra - rolnik z Płotowa i Jan Olejniczak (kierownik Banku) -
skierowany do Bytowa latem
1930 roku na stanowisko
sekretarza Zwiàzku Polaków
w Niemczech. 

Na koniec 1930 roku Bank
liczył zaledwie 11 członków
i posiadał kapitał w wysokoÊci
12.365 marek. Rozwój Banku
Ludowego - Kasy Polskiej nie
był zbyt dynamiczny. Dopiero
po przełamaniu kryzysu
w 1932 roku nastàpił powa˝ny
wzrost jego członków. Jednak
liczba zrzeszonych, wynoszàca
w 1934 roku 55 osób,
w kolejnych latach nie rosła ju˝
tak znaczàco. Obroty Banku
były niewielkie, a po 1934 roku
nastàpiło jeszcze ich uszczu-
plenie. 

— 100 lat działalności  —
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Statut Banku w Ugoszczy
- 1930 r.
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Od 1937 roku sytuacja uległa poprawie. Na koniec 1938
roku Bank zrzeszał 67 członków, a jego kapitał obrotowy
osiàgnàł wartoÊç 45.348,41 marek. Skład Zarzàdu Spółdzielni
tworzyli: Jan Winczewski - prezes, Edmund Janikowski -
zast´pca prezesa i Emil Kaczmarczyk - sekretarz. Niestety,
jeszcze przed wybuchem II wojny Êwiatowej jego
działalnoÊç została przerwana. W maju 1939 roku, po
wypowiedzeniu przez Hitlera polsko - niemieckiej deklaracji
o nieagresji, wzrosły akty terroru. W nocy z dnia 7 na 8 oraz
z 12 na 13 maja, w wyniku napadów, zdemolowane zostały
lokale polskich placówek w Bytowie: Kasy Polskiej, Polskich
Towarzystw Szkolnych i sekretariatu Zwiàzku Polaków.
Decyzjà władz hitlerowskich, w sierpniu 1939 roku, Kasa
Polska w Bytowie została zlikwidowana. Ostatnim jej
kierownikiem (pełniàcym równie˝ funkcj´ sekretarza
Zarzàdu) był Emil Kaczmarczyk. Zarówno jego, jak
i wi´kszoÊç działaczy Kasy aresztowano.

Dziesi´ç lat po utworzeniu Banku Ludowego w Ugoszczy
z siedzibà w Bytowie powstał na terenie miasta drugi polski
bank. W 1912 roku rozpoczàł działalnoÊç Bank Ludowy
w Bytowie, który - mimo wielu przeciwnoÊci - przetrwał do
dziÊ i nadal słu˝y lokalnej społecznoÊci. W roku powstania
niniejszej monografii (2012 rok) mija 100 lat od zało˝enia
bytowskiej placówki. Tak dostojny jubileusz jest okazjà do
szerszego przedstawienia historii Banku Spółdzielczego
w Bytowie, który jest obecnie nowoczesnà i ciàgle
rozwijajàcà si´ instytucj´ bankowà.

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —
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1931 r. Pismo w sprawie nazwy Banku (Volksbank)

Ksià˝eczka oszcz´dnoÊciowa 
Kasy Polskiej

Koło Zwiàzku Polaków w Nieczech w Rabacinie w 1931 r.
Członkowie Koła Towarzystwa Młodzie˝y Polskiej w Ugoszczy
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W dniu 21 wrzeÊnia 1912 roku odbyło si´ zebranie zało˝ycielskie Banku
Ludowego w Bytowie, na którym dokonano wyboru władz Banku oraz przyj´to
statut Spółdzielni. Pierwsze grono członkowskie tworzyło 16 osób: 2 bankierów
spoza Bytowa, 4 kupców, 8 rolników oraz rentier i organista. Zebrani wybrali
Zarzàd w składzie: Jan Marczyƒski - kupiec z Bytowa, Paweł Zakrzewski -
właÊciciel nieruchomoÊci z Bytowa oraz Stanisław Pepliƒski - rolnik z Pomyska
Wielkiego. Wszelkie czynnoÊci prawne wymagały podpisów dwóch spoÊród
nich. Przewodniczàcym 6-osobowej Rady Nadzorczej - najwy˝szego organu
władzy Banku - został Edmund Suwalski - bankier ze Starogardu Gdaƒskiego.
W tym samym dniu inicjatorzy Spółki zło˝yli w Sàdzie Obwodowym w Bytowie
wniosek o jej zarejestrowanie pod nazwà: Bank Ludowy - Spółka Akcyjna
z nieograniczonà odpowiedzialnoÊcià (Volksbank - Eingetragene
Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht) w Bytowie.

Bank został zarejestrowany 7 listopada 1912 roku pod pozycjà 31,
a komunikat o jego rejestracji ukazał si´ w j´zyku polskim w „Gazecie
Gdaƒskiej", jak równie˝ po niemiecku w lokalnym „Bütower Anzeiger" oraz
centralnym, rzàdowym organie - „Deutsche Reichs und Königliche Preussischen
Staatsanzeiger" (nr 278 z 22 listopada). 

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —
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Zgodnie ze statutem o przyj´ciu na członka decydował Zarzàd Banku,
a w przypadku niejednomyÊlnoÊci Zarzàd wraz z Radà Nadzorczà. Te gremia
decydowały równie˝ o pozbawieniu członkostwa. Wpisowe wynosiło 5 marek,
zaÊ udział 600 marek.

W 1913 roku Bank Ludowy w Bytowie wykazywał ju˝ du˝à aktywnoÊç, rozwijajàc
tym samym swojà działalnoÊç. Na koniec roku zrzeszał on ju˝ 58 członków
i dysponował doÊç du˝ym kapitałem, a jego bilans przedstawiał si´ nast´pujàco:

Aktywa: Pasywa:

weksle 45 045,00 M udziały 5 505,00 M

gotówka 889,95 M depozyty 40 254,70 M

ruchomoÊci 364,50 M rezerwa 315,85 M

koszty adninistr. 8,70 M do dyspozycji WZ 232,60 M

Aktywa ogółem 46 308,15 M Pasywa ogółem 46 308,15 M

— 100 lat działalności  —

Zgłoszenie rejestracyjne - 1912 r.
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Statut Banku - 1912 r.
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Wybuch I wojny Êwiatowej w sierpniu 1914 roku zahamował rozkwit
bytowskiej Spółdzielni. Co prawda liczba członków przejawiała wcià˝ progresj´
(wstàpiło 21, wystàpiło 3), ale obroty i aktywa wzrosły zaledwie o 6,6 %.

Gwałtownie post´pujàca inflacja wpłyn´ła bardzo niekorzystnie na
działalnoÊç banków. Waluta z ka˝dym dniem traciła na wartoÊci. Najwi´ksze
nasilenie inflacji nastàpiło w latach 1922 -1923.

28 marca 1922 roku w Sàdzie Obwodowym w Bytowie rozpocz´ło si´
post´powanie upadłoÊciowe Banku. Syndykiem masy upadłoÊciowej został
kupiec Wilhelm Gentzke. Wierzycieli reprezentowali bytowscy kupcy -
Domagalski, Sokolleck i Redman. Post´powanie upadłoÊciowe trwało kilkanaÊcie
lat. W 1929 roku obcià˝onych było 12 hipotek na łàcznà sum´ 51.400 marek. 

W dniu 4 paêdziernika 1929 roku wystosowano pismo o powołanie na 
likwidatora Józefa Kossaka - Główczewskiego - ostatniego kierownika Banku 
i członka Zarzàdu. Wszyscy członkowie Spółdzielni udzielili mu całkowitego
pełnomocnictwa. Pod wnioskiem swój podpis zło˝yli: Felicjan Stoltmann, Leon
Schewel, Jan Loƒski, Franciszek Cysewski, Jan Choszcz, Jan Wirkus, Roman Rekowski,
Franciszek Werra, Tomasz Lipiƒski, Jan Styp - Rekowski, Kazimierz Lietz, Schlutt,
Wilhelm Strümer, August Meyer, Leon Gostomski i Józef Kossak - Główczewski.
W 1931 roku Józef Kossak - Główczewski przeszedł na rent´, a funkcj´ likwidatora
z koƒcem roku objàł po nim Jan Styp - Rekowski. Dnia 2 kwietnia 1932 roku, na
posiedzeniu członków Banku Ludowego w Bytowie, powołano drugiego likwidatora -
Jana Wirkusa. Po nagłej Êmierci Józefa Kossaka - Główczewskiego w 1932 roku,
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dokumentacja Banku została ukryta lub zniszczona przez jego ˝on´, której
wytoczono długoletni proces. Likwidatorzy informowali bytowski Sàd, ˝e z powodu
braku ksiàg operacyjnych nie mo˝na sporzàdziç ostatecznego bilansu zamkni´cia
i dokonaç likwidacji Banku, a co za tym idzie nie sà w stanie okreÊliç ˝àdaƒ
finansowych w stosunku do dłu˝ników. W zwiàzku z tym poproszono o moratorium
dla sprawdzenia akt i przeprowadzenia stosownych ustaleƒ w bankach w Polsce.
Przez nast´pne lata ponawiane były wnioski o moratorium. W maju 1936 roku
poinformowano Sàd, ˝e wi´kszoÊç gotówki została wywieziona do Polski. 

W styczniu 1937 roku sporzàdzono ostatetczny bilans, w którym po stronie
aktywów wyst´powała kwota 2.782,17 mk (marki) u dłu˝ników, zaÊ pasywa (ta
sama kwota) znajdowały si´ u wierzycieli i por´czycieli. Został on jednak
zakwestionowany przez adwokata Gierszewskiego z Chojnic jako niedokładny
i w wielu pozycjach zawy˝ony. Ponadto obowiàzujàce wówczas przepisy dewizowe
sprawiły, ˝e mimo post´powania sàdowego wiara likwidatorów w odzyskanie
nale˝noÊci z Polski była znikoma. Po korekcie adwokata Gierszewskiego pasywa
przedstawiały si´ nast´pujàco: zobowiàzania banków - 743,89 mk, po˝yczki -
1.502,28 mk, inne zobowiàzania - 536 mk. Sàd korekt´ zaakceptował, ale nie był
w stanie wyegzekwowaç nale˝noÊci, gdy˝ dotyczyły one banków lub osób w Polsce.

Taki stan prawny i faktyczny przetrwał do wybuchu II wojny Êwiatowej,
kiedy likwidacjà polskiego stanu posiadania w Niemczech zajàł si´ komisarz 
A. Schmidt, przy pomocy specjalnych placówek komisarycznych. Jedna z nich
powstała w Pile pod nazwà Spółka Powiernicza. To właÊnie jej przypadła
sprawa ostatecznej likwidacji Banku Ludowego w Bytowie.
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Po zakoƒczeniu działaƒ wojennych nastàpiła reaktywacja spółdzielczoÊci
bankowej w Bytowie. Ju˝ 8 sierpnia 1945 roku w lokalu „Społem" przy ulicy
Drzymały 30 odbyło si´, w obecnoÊci 16 osób, posiedzenie Zgromadzenia
Zało˝ycielskiego Spółdzielni. W tym samym dniu miało miejsce pierwsze
posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Po˝yczkowego.

DziałalnoÊç gospodarczà Bank rozpoczàł 7 listopada 1945 roku. Rejestracji
dokonano w Urz´dzie Skarbowym w Bytowie na podstawie dekretu z dnia 21
grudnia 1945 roku. Zgodnie z przyj´tym statutem wysokoÊç udziału
członkowskiego wynosiła 100 zł, a członkowie zobowiàzani byli do płacenia
udziałów w ratach miesi´cznych. Spółdzielnia posiadała fundusze własne
zebrane z wkładów, a ponadto działalnoÊç po˝yczkowà opierała na Êrodkach
zgromadzonych na rachunkach bie˝àcych i oszcz´dnoÊciowych oraz kredytach
zaciàgni´tych w Banku Gospodarstwa Spółdzielczego (BGS). Nale˝y zaznaczyç,
˝e samorzàd Spółdzielni miał spore trudnoÊci z uzyskaniem kredytów
bankowych i musiał czyniç wiele wysiłków, aby je zdobyç.

W dniu 26 lipca 1946 roku Rada Nadzorcza Banku, odwołujàc ze stanowiska
przewodniczàcego Zarzàdu Jerzego Sella, powołała Zarzàd w osobach: Witold
Jankowski - przewodniczàcy, Roman Jaskólski - sekretarz, Michał Stojaczyk - członek.
Zarzuty Rady wzgl´dem pracy poprzedniego Zarzàdu w głównej mierze dotyczyły
pomijania odpowiednich uchwał przy rozpatrywaniu wniosków o po˝yczki. 
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29 sierpnia 1946 roku podj´to uchwał´ o przystàpieniu Spółdzielni na
członka Banku Gospodarstwa Spółdzielczego.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w dniu 10 marca 1948 roku powołano
kierownika Banku - Władysława Rogowskiego, który został jednoczeÊnie
członkiem Zarzàdu, zmieniajàc odwołanego Romana Jaskólskego.

Dnia 20 kwietnia 1948 roku odbyło si´ wspólne posiedzenie Rady Nadzorczej
i Komisji Rewizyjnej Spółdzielczego Banku Po˝yczkowego, na którym omawiano
sytuacj´ finansowà Banku w kontekÊcie zagra˝ajàcej mu likwidacji. Jedynà
drogà prowadzàcà do uratowania Spółdzielni było zwi´kszenie funduszów
poprzez uzyskanie kredytu w wysokoÊci 6 milionów złotych. W zwiàzku z tym
postanowiono wydelegowaç Władysława Rogowskiego do Centrali Finansowej
BGS w Szczecinie w celu omówienia mo˝liwoÊci otrzymania niezb´dnych
Êrodków finansowych. Ju˝ 28 kwietnia tego˝ roku przedstawiciel Zwiàzku
Rewizyjnego Spółdzielni RP w Szczecinie - rewident Piotrowicz ogłosił
przyznanie kredytu redyskontowego z BGS, który wypłacany b´dzie w kwocie 1
miliona złotych na kwartał. W celu obni˝enia kosztów Rada Nadzorcza poleciła
z dniem 1 czerwca 1948 roku zaprzestanie wypłacania wynagrodzeƒ członkom
Zarzàdu. Pobory miesi´czne otrzymywały tylko osoby zatrudnione na stałe
(kierownik, rachmistrz).

16 maja 1948 roku Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielczego Banku
Po˝yczkowego uchwaliło zmian´ dotychczasowej nazwy na „Bank Ludowy -
Spółdzielnia z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià”. Poza tym zmianie w statucie
uległ udział członkowski, który wzrósł do 1.000 zł, natomiast wpisowe
powi´kszono do kwoty 250 zł. Składajàca si´ z 6 osób Rada Nadzorcza wyłoniła
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spoÊród siebie komisje: Komisj´ Rewizyjnà i Komisj´ Propagandowà oraz
powołała członków Zarzàdu w składzie: Witold Jankowski, Władysław
Rogowski (wybrany równie˝ kierownikiem Banku) i Jan Orłowski. Bank
Ludowy został zarejestrowany w Sàdzie Okr´gowym w Słupsku pod
numerem RS 9/45.

Dekretem o reformie bankowej z 25 paêdziernika 1948 roku

i zarzàdzeniem Ministra Skarbu z 4 stycznia 1950 roku ujednolicony

został system spółdzielczy w Polsce. Wzorcowy, jednakowy dla

wszystkich banków spółdzielczych statut, wprowadzał wspólnà nazw´:

Gminna Kasa Spółdzielcza oraz pozbawiał banki cz´Êci uprawnieƒ, jak np.

gromadzenie oszcz´dnoÊci na własny rachunek i sprowadzał je do roli

"okienek kasowych" Narodowego Banku Polskiego i Powszechnej Kasy

Oszcz´dnoÊci. Podporzàdkowywał banki centrali rewizyjnej i finansowej, jakà

stał si´ poczàtkowo Bank Rolny, a od sierpnia 1953 roku - NBP. Znacznie

ograniczał rol´ samorzàdu bankowego, sprowadzajàc jà do funkcji doradczych.

Rady Nadzorcze zastàpiono Komisjami Rewizyjnymi z mocno ograniczonymi

uprawnieniami, o wszystkich - nawet najdrobniejszych sprawach - decydował

dyrektor oddziału powiatowego NBP.

W toku realizacji reformy spółdzielczoÊci wystàpiły te˝ pewne zjawiska

pozytywne, takie jak przej´cie pełnej obsługi finansowej skupu i kontraktacji

płodów rolnych prowadzonych przez Gminne Spółdzielnie "Samopomoc

Chłopska", uproszczenie formalnoÊci zwiàzanych z przyznawaniem po˝yczek,

obni˝enie oprocentowania po˝yczek dla mało- i Êredniorolnych gospodarstw

czy dostosowanie terminów spłat do cyklu produkcyjnego.

Uchwałà Walnego Zgromadzenia Członków Banku Ludowego z dnia 25

czerwca 1950 roku dokonano zmiany jego nazwy na „Gminna Kasa

Spółdzielcza z siedzibà w Bytowie". Zasi´giem działalnoÊci GKS w Bytowie

obejmowała wszystkie gminy powiatu bytowskiego. Na zebraniu przyj´ty

został wzorcowy statut Spółdzielni oraz wybrano Zarzàd w składzie:

Stanisława Jarocka - przewodniczàca, Alicja Krzesiƒska - I członek

Zarzàdu, Jan Mielnik - II członek Zarzàdu oraz Stanisław Gładkowski

i Bazyli Âwiàtek - zast´pcy.

W roku 1951 kierownikiem GKS została Stanisława Jarocka, która

funkcj´ t´ pełniła do 31 lipca 1973 roku. Funkcj´ ksi´gowej sprawowała

Alicja Krzesiƒska, zaÊ Krystyna Barowska rozpocz´ła prac´ w biurze.

Zarzàd Kasy działał w składzie: Stanisława Jarocka - przewodniczàca,

Stanisława Szeffler - zastàpca przewodniczàcej, Witold Kopystyƒski -

członek Zarzàdu. Siedziba GKS mieÊciła si´ w lokalu NBP. Spółdzielnia

zrzeszała 514 członków. Jej działalnoÊç kredytowa skupiała si´ na

obsłudze mało- i Êredniorolnych chłopów w oparciu o wnioski

zaopiniowane przez Zarzàd Oddziału Zwiàzku Samopomocy Chłopskiej

(ZSCh), na podstawie zawartych umów kontraktacyjnych. 
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Oprocentowanie kredytów wynosiło 5%, zaÊ kredytów

zaległych 8%. Do koƒca maja 1951 roku udzielono 617

kredytów na cele ogólne, natomiast z kredytów na cele

kontraktacyjne skorzystało 2091 osób.

Drugie Walne Zgromadzenie GKS odbyło si´ 27
kwietnia 1952 roku w lokalu Powiatowego Oddziału
ZSCh przy ulicy Drzymały 20 w Bytowie. Uczestniczyło
w nim 30 członków. Zebranym przedstawiono
sprawozdanie za rok 1951, z którego wynikało, ˝e
Spółdzielnia po raz pierwszy w powojennej działalnoÊci
zakoƒczyła rok nadwy˝kà (1.341,48 zł), nie posiadajàc
przy tym tzw. kredytów wàtpliwych. W celu
rozszerzenia i usprawnienia funkcjonowania zało˝ono 3
stałe punkty kasowe w wsiach: Borzytuchom, Tuchomie
i Studzienice. W 1952 roku Zarzàd działał w składzie:
Mikołaj Dziemidowicz - przewodniczàcy, Stanisława
Jarocka i Józef ¸otocki - członkowie oraz Alfons
Majkowski i Mikołaj Guber - zast´pcy. Skład Komisji
Rewizyjnej tworzyli: Zofia Aziukiewicz -
przewodniczàca, Józef Zabłocki - sekretarz oraz Antoni
Bobowski, Edmund Olczak, Józef Jelonek i Józef Zblewski

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

Protokół kontroli Komisji
Rewizyjnej - 1952 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej za działalnoÊç w 1952 r.

— 31 —

- członkowie. Rok póêniej dokonano zmian w Zarzàdzie. Z poprzedniego
składu pozostali: Stanisława Jarocka i Alfons Majkowski (ju˝ jako
członek Zarzàdu), natomiast stanowisko przewodniczàcego objàł Karol
Wejman, a funkcj´ zast´pców zacz´li pełniç Józef Zabłocki i Julian Rup.
W 1953 roku GKS w Bytowie zrzeszała 690 członków i obsługiwała 7
gmin wiejskich i 1 miejskà, posiadajàc 5 punktów kasowych
w miejscowoÊciach: Borzytuchom, Tuchomie, Niezabyszewo, Pomysk
i Parchowo. Udzieliła 599 kredytów kontraktowych na kwot´ 517.000
złotych oraz 446 po˝yczek w wysokoÊci 198.000 złotych na inne cele
rolnicze. Poza tym bytowska placówka prowadziła obrót
oszcz´dnoÊciowy w zast´pstwie PKO oraz wykonywała obsług´ kasowà
Gminnych Spółdzielni. WartoÊç uzyskanej nadwy˝ki bilansowej
wynosiła 28.000 złotych.

W marcu 1954 powołano Zarzàd w składzie: Mikołaj Dziemidowicz -
przewodniczàcy, Stanisława Jarocka i Kazimierz Rygliszyn - członkowie
oraz Franciszek Treder i Jan Kraszewski - zast´pcy. W roku nast´pnym
stanowisko przewodniczàcego objàł Kazimierz Rygliszyn, nowym członkiem
Zarzàdu został Telesfor Pietrulewicz, zaÊ w miejsce Jana Kraszewskiego
powołano Józefa Komarzaƒskiego. Zakoƒczony zyskiem (10.377,12 zł) rok 1954
został podsumowany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 marca 1955 roku. Na
zebraniu podkreÊlono rol´ i zadania bytowskiej GKS w planie gospodarczym
Paƒstwa oraz jej udział w walce klasowej i przeobra˝aniu wsi polskiej.
Zwrócono tak˝e uwag´ na właÊciwoÊci kredytowania, tj. „udzielanie kredytów
dla mało- i Êredniorolnych chłopów w taki sposób, aby elementy kułackie nie
mogły z nich korzystaç". 

W roku 1955 odbyło si´ 40 posiedzeƒ Zarzàdu GKS w Bytowie, na których
pozytywnie rozpatrzono 2262 zaliczki kontraktacyjne na kwot´ 1.249.000
złotych oraz 1059 po˝yczek na kwot´ 636.000 złotych. Rok zakoƒczono
nadwy˝kà bilansowà w kwocie 22.741,32 złotych. 

Kolejnà zmianà w składzie Zarzàdu było powołanie Józefa Zblewskiego
w miejsce ust´pujàcego Telesfora Pietrulewicza oraz wybranie nowych
zast´pców, którymi zostali: Mikołaj Guber, Józef Jakubek i Halina Dàbek.

Lata 1951-1956 to okres rozwoju Spółdzielni w Bytowie, która ka˝dy
rok koƒczyła dodatnim wynikiem finansowym. Dokonana w 1956 roku
ocena polustracyjna Kasy była bardzo pozytywna. Szczególnie wysoko
oceniona została praca działu ksi´gowoÊci, w którym obowiàzki starszej
ksi´gowej od kilku lat sprawowała Janina Siemienko, a funkcj´
ksi´gowej pełniła Urszula Pepliƒska.

Na mocy zarzàdzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 1956 roku,
przyj´to wzorcowy statut i zmieniono nazwy spółdzielni na "Kasa
Spółdzielcza". Złagodzono polityk´ Paƒstwa wobec spółdzielni,
przyznano im prawo do prowadzenia działalnoÊci oszcz´dnoÊciowej na
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własny rachunek, co stworzyło podstawy do prowadzenia samodzielnej
działalnoÊci kredytowej. Poszerzono te˝ uprawnienia samorzàdów, przyznajàc
Kasom m.in. prawo wyboru Rady, Komisji i Zarzàdu.

Pełniejsza odnowa samorzàdnoÊci nast´puje jednak dopiero w 1957 roku,
kiedy to w wyniku ustawy o zmianie dekretu o reformie bankowej z 1948 roku.
Kasy Spółdzielcze otrzymały nazw´ Spółdzielni Oszcz´dnoÊciowo -
Po˝yczkowych. Na Krajowym Zjeêdzie Delegatów w sierpniu 1957 roku
powołany został Zwiàzek Spółdzielni Oszcz´dnoÊciowo - Po˝yczkowych, który
rozpoczàł swojà działalnoÊç statutowà od 1 stycznia 1958 roku, sprawujàc

wobec Kas Spółdzielczych funkcj´ centrali
organizacyjno – rewizyjnej do 1975 roku. SOP-y zacz´ły
udzielaç oprócz kredytów krótkoterminowych, tak˝e
(poczàtkowo Êrednioterminowe) kredyty inwestycyjne.

Po zmianach w strukturze organizacyjnej, od 1957
roku bytowska Spółdzielnia działa pod nazwà Kasa
Spółdzielcza w Bytowie, a jej centralà organizacyjnà
i rewizyjnà stał si´ Zwiàzek Spółdzielni
Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych. Rok ten został
zakoƒczony pomyÊlnie. Osiàgni´to nadwy˝k´
bilansowà w kwocie 32.152,37 zł. Szeregi Kasy
Spółdzielczej w Bytowie zasiliło 159 nowych
członków. Udzielono po˝yczek w wysokoÊci 1.541.380
złotych oraz zaliczek na kwot´ 1.231.476 złotych.
W kolejnych latach widoczny jest dalszy rozwój
bytowskiej placówki. Rok 1958 Kasa koƒczy zyskiem
(66.361,91 zł), udzielajàc po˝yczek na kwot´
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3.063.000 zł oraz zaliczek kontraktacyjnych w wysokoÊci 1.010.000 zł. Stan
członków powi´kszył si´ o 433 osoby, a w nast´pnym roku przybyło jeszcze 300
członków. Na koniec 1959 roku wysokoÊç nadwy˝ki bilansowej wynosiła
104.927,56 zł, zaÊ rok póêniej wartoÊç ta osiàgn´ła kwot´ 165.025,58 zł.

W 1961 roku wysokoÊç udziału członkowskiego wynosiła 150 zł,
a wpisowego 10 zł. Rada Nadzorcza składała si´ z 13 członków i 3 zast´pców,
którzy wybierani byli na okres 2 lat. Terenem działalnoÊci Kasy Spółdzielczej
w Bytowie były Miejska i Gromadzka Rada Narodowa w Bytowie oraz
Gromadzkie Rady Narodowe: Borzytuchom, Tuchomie, Trzebiatki,
Niezabyszewo, Rekowo, Ugoszcz, Studzienice, Mokrzyƒ i Nakla. W wyniku
utworzenia Kasy Spółdzielczej w Parchowie, uchwałà Walnego Zgromadzenia
z dnia 25 kwietnia 1961 roku wyłàczono z obszaru działania Kasy w Bytowie
teren Gromadzkich Rad Narodowych: Parchowo, Jasieƒ i Pomysk.

W kwietniu 1960 roku weszła w ˝ycie nowa ustawa o prawie bankowym
znacznie rozszerzajàca zakres wykonywanych przez spółdzielnie czynnoÊci m.
in. o kredytowanie sprzeda˝y ratalnej artykułów konsupcyjnych
i inwestycyjnych. Na mocy ustawy spółdzielnie uprawnione zostały do
u˝ywania nazwy "bank" z dodatkiem "spółdzielczy" lub "ludowy".

Uchwalona w dniu 17 lutego 1961 roku ustawa o Spółdzielniach i ich Zwiàzkach
okreÊliła miejsce i rol´ SOP-ów w całym systemie spółdzielczym, wskazujàc na
przysługujàce im uprawnienia i stojàce przed nimi zadania. Oznaczało to pełne
przywrócenie spółdzielniom dawniejszych przywilejów oraz
wyposa˝enie ich w nowe atrybuty działania zwiàzane
bezpoÊrednio z przeobra˝aniem polskiej wsi. 
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W SOP nast´powała koncentracja obsługi kredytowej indywidualnego
rolnictwa, rzemiosła oraz prywatnego handlu i usług w drodze m. in.
przesuwania niektórych kredytów z Banku Rolnego oraz uruchamiania nowych
form kredytowania.

W dniu 30 marca 1962 roku uchwalony został przez Walne Zgromadzenie
statut Spółdzielni. Na jego mocy dotychczasowa nazwa - Kasa Spółdzielcza -
zmieniona została na Bank Spółdzielczy w Bytowie. WysokoÊç udziału
członkowskiego ustalono na kwot´ 200 zł, zaÊ wpisowego 20 zł. Bank
Spółdzielczy w Bytowie został członkiem Zwiàzku Spółdzielni
Oszcz´dnoÊciowo - Po˝yczkowych i podlegał jego lustracji, wykonywał uchwały
Zwiàzku i Naczelnej Rady Spółdzielczej.

DziałalnoÊç Banku w latach 60-tych przebiegała pomyÊlnie. Rokrocznie BS
w Bytowie osiàgał nadwy˝k´ bilansowà, której wartoÊç w latach 1961 - 62
przekraczała 100.000 zł, w 1963 roku spadła poni˝ej 50.000 zł, w latach 1964 -
65 wynosiła niespełna 90.000 zł, a od 1966 roku znowu przewy˝szała kwot´

100.000 zł, osiàgajàc w 1968 roku prawie 150.000 zł.
Zasada podziału nadwy˝ki bilansowej była niezmienna,
podyktowana przepisami centrali organizacyjnej, którà
w tym czasie był wspomniany wczeÊniej CZ SOP.
Ka˝dorazowo odprowadzano z uzyskanej nadwy˝ki 25%
na podatek dochodowy. Z pozostałej cz´Êci (zysku netto)
przeznaczano: 70% na fundusz zasobowy, 10% na
Fundusz Rozwoju, 2,5% na Społeczny Fundusz Budowy
Szkół, 0,25% na Fundusz Rozwoju Spółdzielni
Uczniowskich. Resztà zysku dysponowało Walne

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

Zjazd Aktywu Kobiecego SOP - 1967 r.
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Zgromadzenie Spółdzielni, wykorzystujàc Êrodki m.in. na
propagand´ oszcz´dnoÊci, nagrody dla SKO, działalnoÊç
wÊród kobiet i młodzie˝y. Rada Banku Spółdzielczego
działała poprzez swoje 3 komisje: Komisj´ Rewizyjnà,
Komisj´ Oszcz´dnoÊciowo - Po˝yczkowà i Komisj´
Społeczno - Samorzàdowà. Od 1965 roku powołano
dodatkowo Zespół Pracy Kobiet i Młodzie˝y.
W omawianym okresie Zarzàd Banku działał w składzie:
Józef Zblewski - przewodniczàcy, Stanisława Koprzywa
(Jarocka) i Franciszek Jakubek - członkowie.

Dnia 31 marca 1967 roku w klubie Powiatowego
Domu Kultury odbyło si´ Zebranie Przedstawicieli Banku
Spółdzielczego w Bytowie, na którym podsumowano poprzedni okres jego
działalnoÊci i przedstawiono plany na przyszłoÊç w perspektywie dalszego
rozwoju Banku. W tym samym roku, 20 listopada, Dom Kultury w Bytowie
udost´pnił swój lokal na „Zjazd Aktywu Kobiecego SOP" - z terenu
województwa koszaliƒskiego. 

List polustracyjny WZ SOP O/Koszalin z dnia 16 grudnia 1968 roku,

podsumowujàcy działalnoÊç Banku z jego Filià w Borzytuchomiu, wydał bardzo

pozytywnà ocen´ bytowskiej Spółdzielni. Wysoko oceniono prac´ organów

samorzàdowych i ich zaanga˝owanie w działalnoÊç bankowà, szczególnie na

odcinku nadzoru i zarzàdzania. W działalnoÊci oszcz´dnoÊciowej wykazano

du˝e rezerwy, których wykorzystanie pozwoliłoby na dalszy wzrost wkładów,

zaÊ w działalnoÊci kredytowej zanotowano wzrost wypłat kredytów, zwłaszcza

Êrednioterminowych. Stwierdzono znaczny spadek kredytów zaległych, które

zmalały do 1,7% w stosunku do obliga kredytów. W kolejnych dwóch latach

— 100 lat działalności  —

Zebranie Przedstawicieli 
Banku - 1967 r.
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nastàpiło rozluênienie dyscypliny płatniczej wÊród kredytobiorców,

a wskaênik kredytów zaległych do ogólnego ich stanu wynosił 2,6%.

Jednak wyniki lustracji z 1971 roku wykazały ju˝ diametralnà popraw´

w zakresie działalnoÊci kredytowej. Wzrosła bezgotówkowa realizacja

kredytów, a wskaênik kredytów zaległych zmalał do 1,3% w stosunku do

obliga kredytów.

W roku 1972 rozpocz´ły działalnoÊç Oddziały: Tuchomie (zatrudniajàcy

5 osób), Borzytuchom (4 osoby) i Studzienice (3 osoby). Ich kierownikami

mianowano: Jadwig´ Lewandowskà (O/Tuchomie), Ann´ Wójcickà

(O/Borzytuchom) i Jadwig´ Chojd´ (O/Studzienice). Organizacja

Oddziałów pochłon´ła pokaênà sum´ Êrodków finansowych i zwi´kszyła

obsad´ etatowà pracowników Banku. Mimo to, na koniec roku osiàgni´to

zysk w kwocie 735.000 zł. Z dniem 1 czerwca 1973 roku Anna Wójcicka

została kierownikiem Oddziału Studzienice, a kierownictwo w Oddziale

Borzytuchom obj´ła po niej Agnieszka Âwiàtkowiak.

15 sierpnia 1973 roku, na posiedzeniu nadzwyczajnym Rady Banku

Spółdzielczego w Bytowie nastàpiło po˝egnanie kierownika Banku -

Stanisławy Koprzywy (Jarockiej), która z uwagi na zły stan zdrowia, po 25

latach pracy w Spółdzielni (w tym 22 lata na stanowisku kierownika),

zmuszona została do przejÊcia na rent´. Jej zaanga˝owanie, umiej´tnoÊç

przekazywania wiedzy, łatwoÊç jednania sobie ludzi, a co za tym idzie

pozyskiwanie nowych członków Banku sprawiło, ˝e była wzorem

i autorytetem dla młodego pokolenia bankowców i cieszyła si´ du˝ym

uznaniem zarówno wÊród pracowników Banku, jak i kierownictwa CZ

SOP O/Koszalin. Odznaczona była Złotym, Srebrnym i Bràzowym Krzy˝em

Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi.

W 1973 roku BS w Bytowie zrzeszał 2379 członków. Na terenie jego

działania znajdowały si´ 2263 gospodarstwa rolne. Osiàgni´ty zysk

wynosił 227.000 zł.

Na posiedzeniu Rady BS w Bytowie w dniu 7 marca 1974 roku wybrano

jednogłoÊnie Barbar´ Kapłon na stanowisko dyrektora Banku.

3 maja 1974 roku Rada Banku dokonała wyboru Barbary Kapłon -

dyrektora Banku Spółdzielczego - do Zarzàdu Banku, w miejsce

Stanisławy Koprzywy (Jarockiej) - byłego kierownika Spółdzielni. Od tej

chwili Zarzàd działał w składzie: Mieczysław Włodarczyk - prezes,

Barbara Kapłon i Franciszek Jakubek - członkowie. W 1974 roku Bank

zatrudniał 29 osób, działajàc na terenie miasta i gminy Bytów oraz na obszarze

gmin: Borzytuchom, Tuchomie i Studzienice. Osiàgni´ty na koniec roku zysk

wynosił 63.804,90 zł.

W połowie lat 70-tych nast´pujà zmiany zarówno w systemie
administracyjnym, jak i spółdzielczoÊci bankowej w Polsce. 1 lipca 1975 roku

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

Jadwiga Lewandowska

Anna Wójcicka

Jadwiga Chojda
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rozpoczàł działalnoÊç Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej, powołany na mocy
ustawy o prawie bankowym z połàczenia Banku Rolnego i Centralnego
Zwiàzku Spółdzielni Oszcz´dnoÊciowo-Po˝yczkowych, przejmujàc wobec
banków spółdzielczych funkcj´ centrali organizacyjnej, finansowej
i rewizyjnej. Sfera działania BS-ów została poszerzona o dotychczasowe
obowiàzki Banku Rolnego. W wyniku tego banki spółdzielcze przej´ły całoÊç
kredytowania indywidualnego rolnictwa, kredytowania budownictwa
mieszkaniowego, inwentarskiego, maszyn i urzàdzeƒ rolniczych, obsług´
finansowà bud˝etu gmin i innych jednostek bud˝etowych, finansowanie
obrotu gruntami Paƒstwowego Funduszu Ziemi, ewidencj´ produkcji
sprzedanej dla potrzeb systemu emerytalnego. Nowy statut, narzucony
bankom spółdzielczym, przyznawał im znaczne uprawnienia, ale narzucał te˝
daleko idàcà ingerencj´ BG˚ w ich działalnoÊç, m.in. narzucenie stóp
procentowych od kredytów i depozytów, limitowanie kredytów, sztywne
zasady podziału nadwy˝ki (na podstawie uchwały ZP, ale zgodnie
z wytycznymi BG˚), sztywne taryfikatory zatrudnienia i płac, obowiàzkowe
wnoszenie udziałów na rzecz BG˚ (2 mln zł). W zakresie zarzàdzania
poszerzono znacznie kompetencje jednoosobowego kierownictwa,
sprowadzajàc rol´ samorzàdu do funkcji doradczych.

Z dniem 1 lipca 1975 roku zlikwidowany został Oddział w Studzienicach,
w miejsce którego utworzono jednoosobowy Punkt Kasowy.

21 wrzeÊnia 1975 roku Zebranie Przedstawicieli przyj´ło statut Banku, który
wczeÊniej został zatwierdzony przez Prezydium Rady i Zarzàd BS w oparciu
o statut wzorcowy opracowany przez Central´ BG˚. Według stanu na dzieƒ 31
grudnia 1975 roku BS w Bytowie zrzeszał 2568 członków. Na terenie jego
działania znajdowało si´ 2207 indywidualnych gospodarstw rolnych.
Wypłacone kredyty na kwot´ 18.065.000 zł wykazały wzrost w odniesieniu do
roku poprzedniego o 29,6%, a uzyskany zysk stanowił kwot´ 252.984,83 zł.

Od 1 sierpnia 1976 roku funkcj´ kierownika Oddziału Tuchomie przejàł
Edmund Jeszka, zaÊ starszà ksi´gowà została Halina Wilniewiec.

— 100 lat działalności  —

Mieczysław Włodarczyk - Prezes Zarzàdu Barbara Kapłon - Czł. Zarzàdu Franciszek Jakubek - Czł. Zarzàdu



— 38 —

W dniu 1 kwietnia 1977 roku
zlikwidowano Oddział w Borzytuchomiu,
pozostawiajàc Punkt Kasowy. Kierownik
zlikwidowanego oddziału - Agnieszka
Âwiàtkowiak z dniem 1 wrzeÊnia 1977
roku obj´ła funkcj´ kierownika Oddziału

w Tuchomiu, zmieniajàc na tym stanowisku Edmunda Jeszka. Od 1
listopada 1981 roku obowiàzki starszej ksi´gowej Oddziału Tuchomie
zacz´ła sprawowaç Halina Kropidłowska.

W latach 1978 - 1979 załoga BS w Bytowie przystàpiła do
socjalistycznego współzawodnictwa pracy w bankach spółdzielczych
województwa słupskiego, zajmujàc kolejno I i II miejsce.

Osiàgni´te wyniki finansowe oraz dane z działalnoÊci kredytowej
i oszcz´dnoÊciowej Banku za poszczególne lata przedstawiały si´ nast´pujàco:

1976 r. 1977 r. 1978 r. 1980 r
nadwy˝ka
bilansowa 1.200.785,84 1.708.648,35 1.206.382,06 1.495.430,67
wypłaty kredytów
ogółem 24.663.000,- 36.293.000,- 40.116.000,- 38.443.000,-
spłaty kredytów
ogółem 19.857.000,- 24.373.000,- 28.505.000,- 32.933.000,-
obligo kredytów 62.000.000,- 65.111.000,- 78.878.000,- 95.999.000,-
stan kredytów
zaległych 312.000,- 315.000,- 316.000,- 219.000,-
% do obliga 0,5% 0,48% 0,43% 0,22%
prolongaty 80,- 85,- 88,- 236.000,-
sprzeda˝ gruntów
z PFZ (w ha) 162,3 ha 504,7 ha 483,2 ha 970,9 ha
stan wkładów
oszcz´dn. ogółem 78.670.000,- 88.733.000,- 96.430.000,- 125.720.000,-

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —
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Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 20 paêdziernika 1983 roku zezwoliła
zakupiç działk´ budowlanà o powierzchni 915 m kw., poło˝onà przy ul.
Wojska Polskiego w Bytowie, z przeznaczeniem jej pod budow´ siedziby
Banku. Wkrótce przystàpiono do opracowania indywidualnego projektu
dokumentacji technicznej na budow´ obiektu. Wykonastwo zlecono
Wojewódzkiemu Uniwersytetowi Robotniczemu ZSMP. Głównym
projektantem został mgr Józef Koszycki. W dniu 5 wrzeÊnia 1986 roku
przystàpiono do przygotowywania placu
budowy pod siedzib´ Banku Spółdzielczego
w Bytowie.

W 1985 roku Rada Nadzorcza działała
poprzez Komisj´ Rewizyjnà i Komisj´
Oszcz´dnoÊciowo - Po˝yczkowà. Jej skład
tworzyli: Jan Durawa - przewodniczàcy,
Stanisława Breza - sekretarz, Henryk
WiÊniewski - członek Prezydium oraz Halina
Broc, El˝bieta Miotk, Władysława Treder, Irena
Literska, Pantaleon Dyszczakowski, Czesław
Orzechowski, Antoni Gierszewski i Hubert
Werra.

— 100 lat działalności  —
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W styczniu 1986 roku odbyła si´ wspólna narada samorzàdu i kierownictwa
Banku z przedstawicielami władz politycznych i administracyjnych
województwa słupskiego na temat zało˝eƒ polityki kredytowej na
rozpoczynajàcy si´ rok.

16 paêdziernika 1986 roku odbyło si´ uroczyste posiedzenie Rady Nadzorczej
z okazji upami´tnienia 125-lecia spółdzielczoÊci bankowej w Polsce. Zaproszono
zasłu˝onych działaczy spółdzielczych i emerytowanych pracowników Banku.
Na uroczystoÊç przybyła in˝. Zofia Jaworska - dyrektor o/woj. BG˚. WÊród
zaproszonych goÊci nie zabrakło przedstawicieli władz politycznych
i administracyjnych. Zebranie otworzył przewodniczàcy Rady Nadzorczej - Jan
Durawa, który po przywitaniu goÊci poprosił zebranych o uczczenie minutà

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —
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Kasowego Tuchomie
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ciszy tych spółdzielców, którzy nie doczekali tej chwili. Byli nimi działacze
Banku: Stanisław Szymoniak, Apoliniusz Aleksandrowicz, Bła˝ej Lewandowski,
Wanda Borkowska, Edmund Czaja, Irena Kowalska oraz pracownicy Urszula
Pepliƒska i Irena Âwiderska.

Rada i Zarzàd Banku, w dowód uznania za zasługi dla organizacji bankowej,
uhonorowały medalem „125-lecie spółdzielczoÊci bankowej" Stanisław´
Koprzyw´ (Jarockà), Franciszka Jakubka, Mari´ Dobka, Jadwig´ Chojda
i Gersand´ Wejer. Honorowà odznak´ „Za zasługi dla BS" otrzymał Mieczysław
Włodarczyk - prezes Zarzàdu (od 1971 roku). Dyplomami uznania Wojewódzkiej
Rady BG˚ w Słupsku wyró˝nieni zostali: Barbara Kapłon, Franciszek Jakubek,

— 100 lat działalności  —
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Jadwiga Lewandowska i Teresa Fałat, zaÊ dyplomy
Rady Nadzorczej BS w Bytowie otrzymali:
Pantaleon Dyszczakowski, Antoni Gierszewski,
Józef Manteufel, Anna Wójcicka, Jadwiga
Sobczyƒska, Władysław Gronau, Jan Olik, Henryk
WiÊniewski, Janina Pietrasik i Władysława Treder.

Na uroczystym posiedzeniu Rady Nadzorczej
BG˚ O/Słupsk wyró˝niono odznakà „Zasłu˝ony dla
bankowoÊci PRL" Barbar´ Kapłon i Agnieszk´
Âwiàtkowiak. 

W 1987 roku na XIII Wojewódzkim Zjeêdzie
Delegatów SpółdzielczoÊci Bankowej Stanisława
Koprzywa (Jarocka) została wyró˝niona wpisem do
Honorowej Ksi´gi „Zasłu˝eni dla SpółdzielczoÊci
Bankowej Ziemi Koszaliƒskiej". W tym samym roku
uhonorowano członków Rady Wojewódzkiej -
Henryka WiÊniewskiego (z-c´ przewodniczàcego
RN BS Bytów) i Józefa Manteufela (członka RN BS
Bytów) - złotà odznakà „Za zasługi dla BS".   

W 1988 roku bankowoÊç polska przygotowywała
si´ do kolejnej zmiany swoich struktur

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —
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organizacyjnych. DziałalnoÊç Banku w Bytowie zwiàzana
była z realizacjà planu kredytowego, oszcz´dnoÊciowego
oraz Êwiadczeniem usług rozliczeniowych osób fizycznych
i prawnych. Wskutek narastania wskaênika inflacji,
uchwałà Zarzàdu BG˚, wprowadzono zasad´ ruchomej
stopy procentowej od udzielanych kredytów. DziałalnoÊç
Banku odbywała si´ pod nadzorem Zarzàdu w osobach:
Mieczysław Włodarczyk - prezes, Barbara Kapłon -
wiceprezes, Mieczysław Jereczek - członek. Pomimo
trudnoÊci Bank zakoƒczył ten rok w dobrej kondycji
finansowej.

Jednym z trudniejszych zadaƒ ówczesnych władz BS
było zmierzenie si´ z II etapem reformy ekonomicznej,
której wytyczne znalazły odzwierciedlenie w uchwale II
Krajowego Zjazdu Delegatów Spółdzielczych
w Warszawie w 1981 roku. Zdawano sobie spraw´, ˝e
skorygowaniu powinny ulec przede wszystkim
negatywne strony poczàtkowego okresu jej realizacji, jak
np.  ograniczenie roli samorzàdu Banku i zwiàzanej z nim
autonomii placówki, wtràcanie si´ odgórnych czynników
w sprawy czysto wewn´trzne, personalne i merytoryczne
Banku. Pami´taç  jednak nale˝y, ˝e banki działały
w latach 1981 - 1984 w hiperspecyficznych warunkach
stanu wojennego. 

Okres transformacji polskiej spółdzielczoÊci bankowej do
gospodarki rynkowej zapoczàtkowany został na przełomie
lat 1989/90 zmianami w strukturze organizacyjnej
i statusie ekonomiczno-prawnym banków spółdzielczych.
Uchwalone w 1989 roku Prawo bankowe zwi´kszało ich
autonomi´, ustawa o NBP nakazywała odprowadzanie do
NBP rezerwy obowiàzkowej, a ustawa o zmianach
w organizacji i działalnoÊci spółdzielczoÊci z 20.01.1990
roku - na mocy której uległy likwidacji wszystkie zwiàzki
spółdzielcze - pozbawiła BG˚ roli centralnego zwiàzku
wobec BS, w wyniku czego przestał on pełniç funkcje
lustracyjne i szkoleniowe. Pozostał nadal centralà
finansowà, zrzeszanie si´ w nim banków spółdzielczych
przestało jednak byç obligatoryjne. SpoÊród istniejàcych
1662 BS-ów, współprac´ na zasadach dobrowolnej umowy
cywilno-prawnej podj´ło 1276 banków.  

Poczàtek lat 90-tych był okresem przystosowywania si´
banków spółdzielczych do funkcjonowania w warunkach
gospodarki wolnorynkowej. 

— 100 lat działalności  —

Rozpocz´cie budowy nowej
siedziby Banku -1986-1987
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Osiàgni´te wyniki finansowe oraz dane z działalnoÊci kredytowej
i oszcz´dnoÊciowej Banku za poszczególne lata przedstawiały si´ nast´pujàco:

1985 r. 1986 r. 1987 r. 1988 r.
nadwy˝ka
bilansowa 9.997.000,- 12.455.551,80 13.222.460,- 15.141.944,-
wypłaty kredytów
ogółem 218.612.000,- 236.191.000,- 301.692.000,- 553.380.000,-
spłaty kredytów
ogółem 130.374.000,- 148.058.000,- 196.870.000,- 321.453.000,-
obligo kredytów 345.570.000,- 433.628.000,- 534.455.000,- 766.382.000,-
stan kredytów
zaległych 239.000,- 307.000,- 479.000,- 121.000,-
% do obliga 0,02% 0,09% 0,08% 0,001%
oszcz´dnoÊci ogółem 323.269.000,- 404.849.000,- 409.797.000,- 687.466.000,-

W okresie realizacji tzw. programu Balcerowicza
komplikuje si´ sytuacja w rolnictwie. Pojawiły si´
nadwy˝ki płodów rolnych, których rolnicy nie
mogli sprzedaç. RównoczeÊnie wzrastały ceny
artykułów do produkcji rolnej.

Banki spółdzielcze, dysponujàc niskimi
funduszami własnymi, miały niewielkie mo˝liwoÊci
udzielenia kredytów ze Êrodków własnych. Musiały
wi´c korzystaç z kredytu refinansowego, co
spowodowało znaczny wzrost odsetek od

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

Kolejne etapy budowy nowej
siedziby Banku -1988-1989
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udzielonych kredytów. Sytuacja zarówno dla banków, jak
i dla rolników, okazała si´ trudna.

Trwajàcy w poczàtkach lat 90-tych gł´boki kryzys
gospodarczy w rolnictwie i przemyÊle, zapaÊç rolniczego
sektora paƒstwowego i przetwórstwa rolno-spo˝ywczego
oraz innych jednostek obsługi rolnictwa kredytowanych
przez BS, pogł´biajàcy si´ fiskalizm i gwałtownie rosnàca
stopa podatkowa, wzrost zadłu˝eƒ przeterminowanych,
wprowadzenia por´czeƒ własnym majàtkiem, rozwiàzania
umowy o jednoÊci kasowej z GS „SCh“ itp. a tak˝e brak
doÊwiadczenia samodzielnego działania kadr w zło˝onych
warunkach ekonomicznych - wszystko to było przyczynà
powa˝nych i pogł´biajàcych si´ kłopotów finansowych
banków spółdzielczych, których w latach 1990-95, wskutek
upadku lub połàczenia, ubyło 150.

W dniu 1 grudnia 1989 dokonano otwarcia nowego
budynku bankowego. W uroczystym posiedzeniu Rady
Nadzorczej uczestniczyli zaproszeni działacze i pracownicy
Banku oraz dyrektorzy okolicznych Banków Spółdzielczych. Władze
BG˚ reprezentowali: Czesław Korneluk - dyrektor o/w BG˚
w Słupsku, Zofia Jaworska - zast´pca dyrektora o/w BG˚ w Słupsku
i Antoni Madej - przewodniczàcy Rady Wojewódzkiej BG˚
w Słupsku. Na uroczystoÊç przybyli równie˝ przedstawiciele władz
administracyjnych, redaktor „Głosu Pomorza" oraz osoby, które
kierowały budowà i nadzorowały to przedsi´wzi´cie. 

— 100 lat działalności  —

Otwarcie nowej siedziby Banku - 1989 r.

Nowa siedziba Banku Spółdzielczego w Bytowie - 1989 r.
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— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

Otwarcie nowej siedziby Banku Spółdzielczego 
w Bytowie - 1 grudnia 1989 r.
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W 1990 roku Zarzàd BS w Bytowie podjàł decyzj´
o zamkni´ciu Punktu Kasowego w Borzytuchomiu. Podj´ta
została tak˝e decyzja o samodzielnym decydowaniu
funduszem mieszkaniowym i socjalnym. Podstawà
działalnoÊci Banku było kredytowanie gospodarstw
indywidualnych i rzemiosła. Na koniec roku Spółdzielnia
zrzeszała 2693 członków. Osiàgni´to nadwy˝k´ bilansowà
w kwocie 1.752.799.172 zł, na której wysokoÊç du˝y
wpływ miała pogł´biajàca si´ inflacja. W 1991 roku Bank
podpisał umow´ z Bankiem Gospodarki ˚ywnoÊciowej.
DziałalnoÊcià BS, w tym okresie, kieruje Zarzàd w składzie:
Mieczysław Włodarczyk - prezes, Barbara Kapłon -
wiceprezes, Mieczysław Jereczek - członek.

Pomoc kredytowa koncentrowała si´ głównie na
udzielaniu kredytów gotówkowych, z których to
korzystało głównie rzemiosło, handel a dopiero
w dalszej kolejnoÊci rolnictwo. Jak ju˝ wczeÊniej
wspomniano, podstawowym problemem rzutujàcym na
spłacalnoÊç kredytu była malejàca rentownoÊç
produkcji, brak rynków zbytu oraz wysokie
oprocentowanie kredytu.

Latem 1993 roku odbyła si´ w Dàbkach spartakiada,
którà zorganizowano w oÊrodku O/W BG˚ - „DUKAT". Na
spartakiadzie bytowski BS z sukcesami reprezentowały:
Irena Dzienisz, Bo˝ena Kucharska, El˝bieta Zaborowska,
Danuta Bogdziun oraz Erika Kerlin, która odniosła
zwyci´stwo w turnieju tenisa stołowego. Sukces w swej
działalnoÊci odniósł w tym roku tak˝e Bank w Bytowie,
który (mimo prze˝ywanego przez BS-y kryzysu) wykazał
na koniec roku wzrost liczby lokat i uzyskanych kredytów.
Jego dobrà kondycj´ finansowà potwierdziły dwie
kontrole - NBP i Zwiàzku Rewizyjnego Banków O/Koszalin. 

Dnia 24 czerwca 1994 roku Sejm RP uchwalił ustaw´
o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BG˚ oraz
zmianie niektórych ustaw. Ustawa stworzyła nowy stan
prawny dla sektora banków spółdzielczych w Polsce,
nakreÊlajàc niezb´dne zmiany organizacyjne, które
musiały byç dokonane w celu restrukturyzacji
spółdzielczego sektora bankowego i zbudowania
nowoczesnej, trójszczeblowej struktury bankowej, (banki
spółdzielcze, banki regionalne i bank krajowy, którym
z mocy ustawy został BG˚) opartej na rozwiàzaniach
sprawdzonych ju˝ w krajach Europy Zachodniej.

— 100 lat działalności  —

Siedziba Banku Spółdzielczego w szacie zimowej

Spartakiada Spółdzielcza 
w Dàbkach - 1993 r.



— 48 —

Wprowadzono szereg zmian oraz nowych
standardów ekonomicznych i prawnych działania
banków. Zgodnie z ustawà banki spółdzielcze
zachowały daleko idàcà autonomi´, prowadzàc
swojà działalnoÊç tylko na terenie gminy, w której
znajdowała si´ ich siedziba. W póêniejszym okresie
teren działania banku mógł byç - za zgodà banku
regionalnego - poszerzony.

Z kolei zakres usług prowadzonych przez banki
spółdzielcze został ograniczony do podstawowych
czynnoÊci bankowych. Inne usługi bankowe mogły
byç wykonywane w imieniu i na rzecz banku
regionalnego, w granicach udzielonych im
pełnomocnictw lub w imieniu własnym, ale na

podstawie zezwolenia uzyskanego od banku regionalnego. Pozwalało to
bankom spółdzielczym - poprzez umowy konsorcjalne z bankiem
regionalnym - bez zb´dnej zwłoki zaspokajaç potrzeby praktycznie ka˝dego
klienta bez wzgl´du na skal´ i charakter prowadzonej działalnoÊci.   

W grudniu 1994 nastàpiło połàczenie BS Bytów z BS w Parchowie.
Bytowska placówka była Spółdzielnià przejmujàcà. Od tej pory Bank
Spółdzielczy w Bytowie obsługiwał klientów z terenu miasta i gminy Bytów

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

Pracownicy Banku - 1994 r. Pracownicy Banku - 1994 r.

Pracownicy Banku - 1995 r.Kierownictwo Banku - 1995 r.

Artykuł  prasowy i sprostowanie 
nieÊcisłych informacji - 1995 r.
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oraz gmin Tuchomie, Borzytuchom, Studzienice
i Parchowo. Uzyskany na koniec roku zysk brutto
w kwocie 261.000 zł był najlepszym wynikiem spoÊród
wszystkich BS-ów działajàcych na terenie województwa.

24 lutego 1995 roku Rada Nadzorcza Banku dokonała
wyboru Zarzàdu, w którego skład weszli: Barbara
Kapłon - prezes, Mieczysław Włodarczyk - wiceprezes,
Teresa Pepliƒska - członek (pełniàca równie˝ obowiàzki
głównej ksi´gowej). W celu poprawienia wizerunku
Banku, polepszenia warunków pracy, a co za tym idzie
usprawnienia obsługi klienta, przeprowadzono szereg
remontów oraz zakupiono sprz´t komputerowy wraz
z oprogramowaniem.

Z okazji 135-lecia spółdzielczoÊci bankowej w Polsce,
w siedzibie bytowskiego BS odbyło si´ 5 lipca 1996 roku
uroczyste posiedzenie rad nadzorczych banków
spółdzielczych z Bytowa i Lipnicy. W posiedzeniu
uczestniczyli członkowie zarzàdów obu banków oraz
przedstawiciele władz administracyjnych. Na spotkaniu
Barbara Kapłon - prezes BS w Bytowie - przedstawiła
w zarysie histori´ spółdzielczoÊci bankowej w Polsce,
a tak˝e histori´ banków spółdzielczych na terenie Ziemi
Bytowskiej. Po odczycie Stanisław Marmołowski -
burmistrz Bytowa - podzi´kował pracownikom
i kierownictwu Banku za ich dotychczasowà działalnoÊç,
a w uznaniu zasług wr´czył Barbarze Kapłon dyplom
gratulacyjny. Pani prezes oraz wiceprezes BS Bytów -
Mieczysław Włodarczyk otrzymali te˝ pamiàtkowe medale
z okazji 650-lecia nadania praw miejskich Bytowowi.

Obchody jubileuszu na szczeblu centralnym odbyły
si´ 17 paêdziernika w ¸ebie w hotelu „Neptun".
WÊród zaproszonych goÊci na uroczystoÊci
obecna była prezes Zarzàdu - Barbara
Kapłon oraz Teresa Pepliƒska - członek
Zarzàdu Banku w Bytowie.

Pod koniec roku, 18 grudnia, 50-lecie
działalnoÊci obchodziła Gminna Spółdzielnia
„SCh" w Bytowie. Na uroczystoÊç jubileuszowà
zaproszono prezesa i wiceprezesa Zarzàdu Banku. 

W 1996 roku BS w Lipnicy przyłàczył si´ do Banku
Spółdzielczego w Bytowie, a w 1998 roku nastàpiło
przyłàczenie BS w Miastku. 

— 100 lat działalności  —
Obchody 135-lecia SpółdzielczoÊci Bankowej w Polsce

Obchody 135-lecia SpółdzielczoÊci Bankowej w Polsce

Centralne obchody 135-lecia 
w ¸ebie
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W dniu 4 kwietnia 1997 roku Bank Spółdzielczy
w Bytowie podpisał umow´ zrzeszeniowà
z Bałtyckim Bankiem Regionalnym S.A.
w Koszalinie.

Dnia 7 czerwca 1997 roku miała miejsce
uroczystoÊç z okazji 95-lecia spółdzielczoÊci
bankowej na Ziemi Bytowskiej. Na spotkanie
zaproszono zasłu˝onych działaczy spółdzielczych
i emerytowanych pracowników Banku. WÊród
zaproszonych goÊci obecni równie˝ byli Gerard
Czaja - pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej
i Stanisław Marmołowski - burmistrz Bytowa,
którzy przekazane ˝yczenia i gratulacje utrwalili
wpisami do kroniki Banku. Prezes Banku - Barbara
Kapłon, dzi´kujàc wszystkim za przybycie, ˝yczyła
emerytom długich lat ˝ycia i podzi´kowała im za
wkład w długoletnià prac´.

W roku 1997 Bank Spółdzielczy w Bytowie
znalazł si´ w elicie bankowej i jest w niej do dziÊ.
Jego stan funduszy własnych (brutto) osiàgnàł
wartoÊç 2.379,42 tys. zł, a zysk (brutto) wynosił

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

Zarzàd Banku - 1996 r.

Obchody 95-lecia Banku - 1997 r.

Spotkanie prezesów banków przed utworzeniem BBR SA - 1996 r.
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1.056,34 tys. zł. W opublikowanej przez miesi´cznik „Home & Market" liÊcie
150 najlepszych polskich banków spółdzielczych bytowski Bank uplasował si´
na 35 miejscu. Barbara Kapłon - prezes BS Bytów - została zaproszona przez
wydawc´ na pierwszà w kraju Gal´ „Najlepsze Banki Spółdzielcze ’97".

— 100 lat działalności  —

Wr´czenie nagród pisma „Home&Market” - 1997 r.
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DziałalnoÊç gospodarczà Banku za 1997 rok obrazujà poni˝sze wskaêniki
porównane z rokiem poprzednim:

1997 r. 1996 r.
Fundusze własne brutto 2.379,42
Fundusze własne netto 1.627,32
Suma bilansowa 20.794,22 15.118,34
Obligo kredytów ogółem 10.491,43 9.297,-
w sytuacji normalnej 10.397,84 9.112,-
kredyty przeterminowane 0,19% 0,90%
Depozyty ogółem 16.351,47 11.919,76
w tym rachunki podm. niefinans. 5.394,57 4.054,87
Depozyty podm. niefin. terminowe 10.956,50 7.864,89
Rachunki bie˝àce 1.164,73 2.432,09
Zysk brutto 1.056,34 549,27
Zysk netto 802,79 549,27
Przychód ogółem 4.355,56
z tego: Odsetki 3.512,40

Prowizje 532,40
Koszty ogółem 3.299,22
z tego: Odsetki 1.946,15
Wynagrodzenia + narzuty 859,65
Amortyzacja 73,08
Współczynnik wypłacałnoÊci 13,06 14

W marcu 1999 roku prezes Zarzàdu - Barbara
Kapłon - obchodziła jubileusz 25-lecia pracy
w bytowskiej Spółdzielni. Były gratulacje, ˝yczenia
i kwiaty. Na odbywajàcych si´ w tym˝e roku, II
Krajowych Obchodach Dni SpółdzielczoÊci
Bankowej, Szacowna Jubilatka odznaczona została
Złotym Krzy˝em Zasługi. Niewàtpliwà satysfakcj´
i radoÊç sprawiły Pani prezes, osiàgni´te, w roku
srebrnego jubileuszu, wyniki finansowe Banku.
W opublikowanym przez „Rzeczpospolità"

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

Zebranie załogi Banku - 1998 r.

25-lecie pracy Pani Prezes Zarzàdu - B. Kapłon - 1999 r.

25-lecie pracy Pani Prezes - 1999 r.

— 53 —

rankingu najlepszych 150 banków
spółdzielczych w Polsce, BS w Bytowie zajàł
bardzo dobre - 31 miejsce. 

1 kwietnia 2000 roku bytowski Bank przejàł

BS w Kołczygłowach. W grudniu dokonano

połàczenia Oddziału Konarzyny z jednostkà

macierzystà, tym samym oddział został

przekształcony w Punkt Kasowy.

W dniu 28 stycznia 2001 roku weszła

w ˝ycie obowiàzujàca do dziÊ ustawa z dnia

7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu si´

i bankach zrzeszajàcych. Obok narzucenia

bankom spółdzielczym ÊciÊle okreÊlonych

progów kapitałowych, nowa ustawa

przewidywała dwuszczeblowoÊç struktur

banków spółdzielczych. T́  dwuszczeblowà

struktur´ tworzà banki spółdzielcze i banki zrzeszajàce.

W przeciwieƒstwie do poprzedniej ustawy, stosujàcej

kryterium geograficzne, ta zapewnia bankom swobod´

wyboru banku zrzeszajàcego. 

Ustawa ta daje te˝ bankom spółdzielczym mo˝liwoÊç

obj´cia kontroli nad BG˚ S.A., tworzàc równoprawne

warunki działania dla wszystkich banków

zrzeszajàcych, a tak˝e umo˝liwia ich łàczenie. Dzi´ki

tym postanowieniom sektor banków spółdzielczych

zakoƒczył rok 2002 w nowej strukturze organizacyjnej.

Zamiast jedenastu zrzeszeƒ, utworzonych na podstawie

ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku, powstały oddolnie

trzy zrzeszenia: 

1. GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A. z siedzibà w Poznaniu, powstały

w listopadzie 1990 roku, a w 2001 roku zrzeszył si´ z nim Bałtycki Bank

Regionalny S.A. z siedzibà w Koszalinie oraz w 2002 roku Pomorsko-Kujawski

Bank Regionalny S.A. z siedzibà w Bydgoszczy

2. BANK POLSKIEJ SPÓ¸DZIELCZOÊCI S.A. z siedzibà we Wrocławiu, powstały

w 2001 roku  z połàczenia:

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

b) Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. z siedzibà we

Wrocławiu

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

— 100 lat działalności  —
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d) Lubelskiego Banku Regionalnego S.A. z siedzibà w Lublinie

e) Małopolskiego Banku Regionalnego S.A. z siedzibà w Krakowie

f) DolnoÊlàskiego Banku Regionalnego S.A. z siedzibà we Wrocławiu

g) Rzeszowskiego Banku Regionalnego z siedzibà w Rzeszowie

3. MAZOWIECKI BANK REGIONALNY S.A. z siedzibà w Warszawie, który
otrzymał licencj´ 18.06.1996 roku i zrzeszał banki spółdzielcze znajdujàce si´
w województwie mazowieckim i łódzkim. W 2011 roku nastàpiło
rozwiàzanie MBR S.A. w Warszawie, a b´dàce w jego strukturach banki
spółdzielcze zrzeszyły si´ w dwóch pozostałych, istniejàcych do dziÊ bankach
regionalnych. 

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

Bank w Bytowie - 2000 r.

Oddział w Miastku - 2000 r.

Oddział w Kołczygłowach - 2000 r.

Sala operacyjna BS w Bytowie - 2000 r.

Sala operacyjna Oddziału Miastko - 2000 r.

Sala operacyjna Oddziału Kołczygłowy - 2000 r.

— 55 —

W konsekwencji tych rozstrzygni´ç w dniu 2 lipca 2001 roku Bank
Spółdzielczy w Bytowie zrzeszył si´ w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA
z siedzibà w Poznaniu.

26 wrzeÊnia 2001 roku zgromadzenie prezesów Zrzeszenia Regionalnego
GBW S.A. zatwierdziło nowy znak firmowy i nazw´ grupy. Wspólnym
wyró˝nikiem placówek bankowych zrzeszenia i GBW stała si´ nazwa
„Spółdzielcza Grupa Bankowa" (SGB). Podczas spotkania,  Andrzej Chmielnicki -
przewodniczàcy Rady Zrzeszenia Regionalnego i prezes Zarzàdu GBW oraz
Władysław Âwi´s - przewodniczàcy Rady Zrzeszenia Regionalnego i prezes
Zarzàdu BBR podzi´kowali Barbarze Kapłon - prezes BS w Bytowie - za udział
w pracy Rady Zrzeszenia BBR.

Oferta handlowa Banku Spółdzielczego
w Bytowie niczym nie odbiegała od ofert
konkurencyjnych banków komercyjnych
i zawierała wszystkie produkty oferowane przez
SGB, poczynajàc od indywidualnych rachunków
bankowych, a na kartach EuroCard/MasterCard
i Visa koƒczàc. Bytowski Bank systematycznie
podnosił poziom usług, inwestujàc w sprz´t
komputerowy, integrujàc sieç informatycznà
swoich placówek i modernizujàc ich wystrój. 

— 100 lat działalności  —

PK w Konarzynach - 2000 r.

Sala operacyjna PK Konarzyny - 2000 r.

Sala operacyjna PK Trzebielino - 2000 r. Sala operacyjna PK Tuchomie - 2000 r.

Podzi´kowania od BBR SA i GBW SA dla Barbary Kapłon - 2001 r.

Sala operacyjna PK Lipnica - 2000 r.
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W marcu 2002 roku BS w Bytowie uruchomił do dyspozycji
klientów pierwszy bankomat.

Na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku Bank zrzeszał 2349 członków
i osiàgnàł dochody w wysokoÊci: 7.915,67 tys. zł. Zysk brutto
wynosił 1.698,96 tys. zł. Zarzàd Banku pracował w składzie:
Barbara Kapłon - prezes, oraz Teresa Pepliƒska i Mieczysław
Włodarczyk - członkowie. Nad całokształtem działalnoÊci
czuwała Rada Nadzorcza, w skład której wchodzili: Jan Durawa -
przewodniczàcy, Ryszard Mieczkowski - zast´pca
przewodniczàcego, Stanisława Breza - sekretarz oraz członkowie
RN: Irena Literska, Antoni Migiel, Brunon Lipiƒski, Jan

Pankiewicz, Alfons Kowalik, Arkadiusz
Konieczny, Andrzej Kiedrowski.

Wrzesieƒ 2003 roku przyniósł
samorzàdowi i pracownikom Banku
nieoczekiwany, gł´boki smutek i ˝al.
W pierwszym dniu miesiàca zmarł
Mieczysław Włodarczyk, który pracował
nieprzerwanie od 18 sierpnia 1971 roku,
pełniàc kolejno funkcj´ prezesa, zast´pcy
prezesa i członka Zarzàdu BS w Bytowie.
Odznaczony był m.in. Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzy˝em
Zasługi. 18 wrzeÊnia zmarła Jadwiga
Chojda - długoletnia pracownica bytowskiej
Spółdzielni, nagrodzona wieloma
odznaczeniami resortowymi. Mimo odejÊcia
na emerytur´ (31 grudnia 1981 r.) do koƒca
udzielała si´ społecznie i aktywnie
uczestniczyła w działalnoÊci Banku jako
delegat ZP.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w dniu
24 paêdziernika 2003 roku, Bogumiła
¸opato została jednogłoÊnie powołana na
członka Zarzàdu BS Bytów w miejsce
zmarłego Mieczysława Włodarczyka.

Rok 2004 był, dla Pani prezes - Barbary
Kapłon, rokiem jubileuszu 30-lecia pracy
w Zarzàdzie Banku. W tym˝e roku odbyło
si´, w dniu 31 marca, Zebranie
Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
w Bytowie, na którym dokonano wyboru
składu Rady Nadzorczej w osobach: Jan

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —
Pierwszy bankomat - 2002 r.

Zarzàd Banku - 2002 r.

30 lat Pani Prezes - 2004 r.
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Durawa - przewodniczàcy, Arkadiusz Konieczny -
zast´pca przewodniczàcego, Stanisława Breza -
sekretarz oraz Barbara ¸ukasik, Stanisław
Jezierski, Antoni Migiel, Mirosław Krause, Brunon
Lipiƒski, Alfons Kowalik, Andrzej Kiedrowski -
członkowie RN.

W latach 2003 i 2004 odbyły si´ kolejne edycje
rankingu „Złota Setka Pomorza i Kujaw”,
organizowane przez „Gazet´ Pomorskà”, „Głos
Szczeciƒski” i „Głos Pomorza”. W rankingu banków
spółdzielczych BS w Bytowie uplasował si´
dwukrotnie na wysokim - 6 miejscu. W plebiscycie
„Głosu Pomorza” na najlepszy bank, bytowski BS,
w opinii czytelników zajàł w 2003 roku I miejsce,
a rok póêniej, według tej˝e redakcji, zwyci´˝ył
w konkursie „banki przyjazne klientom”.

Majàc na wzgl´dzie potrzeby klientów, jak
równie˝ podniesienie wizerunku Banku, w lipcu
2005 roku rozpocz´to rozbudow´ i przebudow´ jego
siedziby, według projektu słupskiego architekta 

— 100 lat działalności  —

Zarzàd Banku - 2003 r.

Przebudowa Banku - 2005 r.
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- Andrzeja Rosy. W pełni nowoczesny
budynek, który idealnie wkomponował si´
w styl bytowskiego centrum, oddano do
u˝ytku w 2006 roku.

Dzisiaj Bank Spółdzielczy w Bytowie jest
placówkà nowoczesnà, uniwersalnà,
starajàcà si´ zaspokajaç wszystkie potrzeby
swoich klientów w produkty i usługi
bankowe.

Obecnie Bankiem kieruje Zarzàd
w składzie: Barbara Kapłon - prezes
Zarzàdu, oraz Teresa Pepliƒska i Bogumiła
¸opato - członkowie Zarzàdu

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

Kolejne etapy przebudowy Banku - 2005-2006 r.

Sala operacyjna Banku w trakcie modernizacji
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Rad´ Nadzorczà Banku tworzà: Stanisława Breza -
przewodniczàca RN, Arkadiusz Konieczny - zast´pca
przewodniczàcego RN, Barbara ¸ukasik - sekretarz
RN oraz Stanisław Jezierski, Marian Kaszubowski,
Andrzej Kiedrowski, Alfons Kowalik, Mirosław
Krause i Brunon Lipiƒski - członkowie RN.

Aktualna struktura organizacyjna Banku
Spółdzielczego w Bytowie przedstawia si´
nast´pujàco: jednostka macierzysta - Centrala
w Bytowie, Oddział w Miastku, szeÊç stałych
Punktów Obsługi Klienta w miejscowoÊciach:
Kołczygłowy, Konarzyny, Tuchomie, Lipnica,
Trzebielino oraz w Urz´dzie Skarbowym w Bytowie.

Bank prowadzi działalnoÊç gwarantujàcà
profesjonalnà obsług´ klientów, do których nale˝à
rolnicy, przedsi´biorstwa, jednostki samorzàdu
terytorialnego i w du˝ej mierze osoby prywatne.
Bank Êwiadczy swoim klientom niemal wszystkie
usługi bankowe, włàcznie z elektronicznym
systemem przekazu, rozliczeniami zagranicznymi,
home bankingiem, POS, bankomatem. Bank jest
dobrze przygotowany do obsługi unijnych funduszy
strukturalnych i dopłat bezpoÊrednich.

— 100 lat działalności  —

Sala operacyjna Banku po modernizacji

Gabinety gł. ksi´gowej i prezesa Banku po modernizacji

Budynek Banku 
po modernizacji

Zarzàd Banku - 2012 r.



— 60 —

Na przestrzeni swojej 100-letniej działalnoÊci bytowski Bank pracował
i pracuje nadal na rzecz mieszkaƒców miasta i okolicznych miejscowoÊci. Na stałe
wpisany w krajobraz lokalnego Êrodowiska, czynnie uczestniczy w ró˝norakich
przedsi´wzi´ciach, wspierajàc dotacjami miejscowe organizacje i stowarzyszenia
pozarzàdowe, komitety społeczne, lokalne kluby sportowe, szkoły, fundacje, itp.

DoÊwiadczenia wynikajàce z tak długiej tradycji sprawiajà, ˝e mimo
ogromnej konkurencji wyniki Banku Spółdzielczego w Bytowie sà bardzo dobre.
Z roku na rok roÊnie wartoÊç kapitałów własnych, które gwarantujà stabilnà
sytuacj´ finansowà Banku. Elementy te przekładajà si´ na ciàgły wzrost
zaufania jego członków i klientów, którzy stanowià najwy˝szà wartoÊç Banku.

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

Prezes Zarzàdu 
- Barbara Kapłon

Siedziba Banku

Sala operacyjna Banku
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— 100 lat działalności  —

Sala operacyjna Banku Spółdzielczego w Bytowie
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— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

— zasłu˝eni pracownicy i  członkowie banku —

Stanisława Jarocka - Koprzywa

- była pracownikiem Banku od 1 maja
1949 roku do 31 lipca 1973 roku.

Poczàtkowo pracowała jako skarbnik 
i pomoc buchalteryjna. Pełniła funkcj´

członka Zarzàdu Spółdzielni, 
a od 1951 roku obj´ła stanowisko

kierownika Banku, które sprawowała 
do czasu przejÊcia na rent´. 

Uczestniczyła czynnie w ˝yciu
społecznym powiatu bytowskiego.

Uhonorowana została Krzy˝em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
a tak˝e Złotym, Srebrnym i Bràzowym

Krzy˝em Zasługi oraz wieloma
odznaczeniami resortowymi.

Jadwiga Chojda

- pracowała w Banku od 1 listopada 
1951 roku do 31 grudnia 1981 roku, 

z przerwà 5-letnià w latach 1954 - 1959.
Kolejno zajmowała stanowiska kasjera,

referenta, inspektora i kierownika 
Filii Studzieniec. 

Z dniem 1 lipca 1975 roku obj´ła
stanowisko kierownika sekcji kredytów 

i oszcz´dnoÊci. Funkcj´ t´ pełniła do
czasu przejÊcia na emerytur´.

Wyró˝niona była wieloma
odznaczeniami resortowymi. 

Zmarła 18 wrzeÊnia 2003 roku.

Urszula Pepliƒska

- pracowała w Banku od 1 kwietnia 
1947 roku do 31 grudnia 1981 roku.
Zajmowała stanowiska referenta,

ksi´gowej, a od 15 kwietnia 1959 roku 
do czasu przejÊcia na emerytur´, 

przez 22 lata, pełniła funkcj´ 
głównej ksi´gowej. 
Była nauczycielem 

i wzorem dla kole˝anek. 
Wyró˝niona Złotym Krzy˝em Zasługi

oraz wieloma odznaczeniami
resortowymi. 

Zmarła 19 lipca 1982 roku.

Irena Âwiderska

- pracowała w bankowoÊci od 
10 paêdziernika 1950 roku do 28 lutego

1985 roku. Po reorganizacji Banku
Rolnego, w dniu 26 wrzeÊnia 1975 roku
rozpocz´ła prac´ w bytowskim Banku
Spółdzielczym. Zajmowała stanowiska

inspektora, starszego inspektora
ekonomicznego, a od 1 wrzeÊnia 
1978 roku zast´pcy dyrektora BS 

w Bytowie. Była nauczycielem i wzorem
dla młodego pokolenia bankowców.

Wyró˝niona Złotym Krzy˝em Zasługi
oraz wieloma odznaczeniami
paƒstwowymi i resortowymi. 

Zmarła 2 lutego 1986 roku.

Gersanda Wejer

- pracowała w Banku od 1 lutego 
1953 roku do 30 wrzeÊnia 1975 roku.

Kolejno zajmowała stanowiska kasjera,
referenta i ksi´gowej. 

Z dniem 1 listopada 1974 roku obj´ła
funkcj´ kierownika sekcji kredytów 

i oszcz´dnoÊci. 
Rok póêniej, ze wzgl´du na zły stan

zdrowia, odeszła z pracy.

Mieczysław Włodarczyk

- w dniu 27 marca 1955 roku został
powołany do składu Komisji Rewizyjnej,

działajàcej przy Radzie Nadzorczej
bytowskiej Spółdzielni. Od 18 sierpnia
1971 roku do 2003 roku pełnił kolejno

funkcj´ prezesa, zast´pcy prezesa 
i członka Zarzàdu Banku Spółdzielczego
w Bytowie. Był aktywnym działaczem
społecznym w Êrodowisku bytowskim.

Odznaczony Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski i Złotym

Krzy˝em Zasługi. Ponadto wyró˝niony
był wieloma odznaczeniami

paƒstwowymi i resortowymi. 
Zmarł 1 wrzeÊnia 2003 roku.
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— 100 lat działalności  —

— zasłu˝eni pracownicy i  członkowie banku —

Apoloniusz Aleksandrowicz

- członek Rady Nadzorczej Banku 
od 8 maja 1958 roku do 26 maja 

1979 roku. Od chwili wejÊcia w skład
Rady do 8 czerwca 1973 roku pełnił

funkcj´ przewodniczàcego. 
Był dyrektorem Banku Rolnego O/Bytów,

głównym ksi´gowym PGR w Bytowie
oraz aktywnym działaczem społecznym

w Êrodowisku bytowskim. 
Wyró˝niony wieloma odznaczeniami

paƒstwowymi i resortowymi. 
Zmarł 12 kwietnia 1986 roku.

Stanisław Szymoniak

- członek Rady Nadzorczej Banku 
od 22 marca 1963 roku do 26 maja 

1979 roku. Od 1969 roku pełnił 
funkcj´ zast´pcy przewodniczàcego 

Rady, a od 8 czerwca 1973 roku 
do 26 maja 1979 roku był jej

przewodniczàcym.

Anna Wójcicka

- pracowała w Banku od 1 kwietnia 
1955 roku do 30 czerwca 1975 roku.

Kolejno pełnia funkcje: kasjera 
w Punkcie Kasowym Borzytuchom, 
od 1 lipca 1968 roku kierownika Filii

Borzytuchom, a od 1 czerwca 1973 roku
kierownika Oddziału Studzienice. 

Z dniem 1 lipca 1975 roku podj´ła prac´
w Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu
Wiejskiego w Bytowie na stanowisku

głównej ksi´gowej.

Franciszek Jakubek

- uchwałà Walnego Zgromadzenia 
w dniu 8 maja 1959 roku powołany
został na zast´pc´ członka Zarzàdu

Gminnej Kasy Spółdzielczej w Bytowie.
Od 27 maja 1960 roku sprawował 

funkcj´ członka Zarzàdu Spółdzielni.
Wyró˝niony odznakà 

„Zasłu˝ony Działacz Ruchu
Spółdzielczego”. 

Zmarł 15 grudnia 1987 roku.

Jadwiga Sobczyƒska

- zatrudniona w Banku Spółdzielczym 
w Bytowie od 21 stycznia 1961 roku. 

Z dniem 5 lutego 1961 roku 
obj´ła funkcj´ kasjera, którà pełniła

przez okres 23 lat. 
W paêdzierniku 1984 roku 
powierzono jej stanowisko 

starszej ksi´gowej 
Banku Spółdzielczego w Bytowie.

Jadwiga Lewandowska

- zatrudniona od 15 maja 1963 roku.
Sprawowała funkcj´ kasjera, referenta, 

a od 1 grudnia 1976 roku kierownika
Oddziału Tuchomie. 

Z dniem 1 stycznia 1982 roku obj´ła
stanowisko kierownika sekcji kredytów

i oszcz´dnoÊci. 
Wyró˝niona Srebrnà Odznakà BG˚.
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— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

— zasłu˝eni pracownicy i  członkowie banku —

Maria Dobke

- członek, a nast´pnie sekretarz Rady
Banku w okresie od 18 czerwca 1965 roku

do 26 maja 1979 roku. 
Kierowała pracà Zespołu Pracy Kobiet.

Aktywny działacz społeczny, szczególnie
na rzecz Êrodowiska kobiecego 

gminy Tuchomie. 
Zmarła 10 grudnia 1986 roku.

Teresa Fałat

- zatrudniona w Banku Spółdzielczym 
w Bytowie od 15 sierpnia 1964 roku.
Zajmowała stanowiska likwidatora,

ksi´gowej i starszej ksi´gowej. 
Z dniem 1 stycznia 1982 roku 

powierzono jej funkcj´ 
głównej ksi´gowej 

Banku Spółdzielczego w Bytowie.
Wyró˝niona Srebrnà Odznakà BG˚.

Zmarła 26 czerwca 1995 roku.

Pantaleon Dyszczakowski

- uchwałà Zebrania Przedstawicieli 
w maju 1973 roku został powołany 
do składu Rady Nadzorczej Banku.

Powierzono mu funkcj´
przewodniczàcego Komisji Rewizyjnej.

Aktywny działacz spółdzielczy oraz
społeczny, zwłaszcza w Êrodowisku

wiejskim gminy Borzytuchom.
Uhonorowany Krzy˝em Kawalerskim

Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzy˝em Zasługi oraz wieloma
odznaczeniami paƒstwowymi 

i resortowymi.

Bła˝ej Lewandowski

- z dniem 22 marca 1963 roku wybrany
został do składu Rady Nadzorczej Banku.
Pełnił funkcj´ przewodniczàcego Komisji

Rewizyjnej. 6 maja 1983 roku został
przewodniczàcym Rady Banku.

Uczestniczył aktywnie w działalnoÊci
samorzàdowej innych spółdzielni 

oraz w ˝yciu społeczno - gospodarczym
gminy Tuchomie. 

Uhonorowany został Krzy˝em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 

a tak˝e Złotym i Srebrnym Krzy˝em
Zasługi oraz wieloma odznaczeniami

paƒstwowymi i resortowymi.

Józef Manteufel

- z dniem 18 czerwca 1965 roku wybrany
został do składu Rady Nadzorczej Banku.

Od 26 maja 1979 roku do 6 maja 1983
roku pełnił funkcj´ przewodniczàcego

Rady. Uchwałà Zebrania Przedstawicieli 
z dnia 6 maja 1983 roku wszedł w skład

Rady Wojewódzkiej BG˚ O/Słupsk.
Aktywny działacz społeczny, zwłaszcza 

w Êrodowisku gminy Borzytuchom.
Odznaczony Krzy˝em Kawalerskim

Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym 
i Srebrnym Krzy˝em Zasługi. Wyró˝niony
został równie˝ wieloma odznaczeniami

paƒstwowymi i resortowymi.

Wanda Borkowska

- z dniem 21 marca 1969 roku wybrana
została do składu Rady Nadzorczej Banku,

w której pracowała nieprzerwanie 
do 26 maja 1979 roku. 

Aktywny działacz społeczny, szczególnie
na rzecz Êrodowiska wiejskiego gminy

Tuchomie, gdzie prowadziła własne
gospodarstwo rolne. 

Odznaczona Medalem Serca Matki,
Medalem XXX-lecia PRL oraz wyró˝niona

Odznakami Honorowymi za zasługi 
dla województw - koszaliƒskiego 

i słupskiego.
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— 100 lat działalności  —
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— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

Oddział w Miastku
ul. Młodzie˝owa 1, 77-200 Miastko

tel. 59 857-28-07,   59 857-29-32,    fax 59 857-29-32

Punkt Obsługi Klienta w Kołczygłowach
ul. Słupska 26/1,   77-140 Kołczygłowy

tel. 59 821-34-20,    fax 59 822-33-60

Punkt Obsługi Klienta w Konarzynach
ul. Szkolna 5,   89-607 Konarzyny

tel. 59 833-10-42,    fax 59 833-10-13

Punkt Obsługi Klienta w Lipnicy
ul. Słomiƒskiego 19,  77-130 Lipnica
tel. 59 821-84-13,    fax 59 821-83-70

Punkt Obsługi Klienta w Tuchomiu
ul. Jana III Sobieskiego 19,  77-133 Tuchomie

tel. 59 821-56-79

Punkt Obsługi Klienta w Trzebielinie
77-235 Trzebielino 7A

tel. 59 858-02-30

Centrala Banku: ul. Wojska Polskiego 33,  77-100 Bytów
tel. 59 822-34-17,   fax  59  822-38-16,   e-mail: bank@bsbytow.com.pl  

Punkt Obsługi Klienta w siedzibie Urz´du Skarbowego w Bytowie
ul. 1-go Maja 16,   77-100 Bytów, tel. 59 822-61-54
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Bank Spółdzielczy w Miastku 
zało˝ony został 04.03.1946 roku.

W skład pierwszego Zarzàdu weszli:

- Arkadiusz Dobrowolski

- Stanisław Górski

- Stanisław Grzegorzewski.

Od 1998 roku jest Oddziałem 
Banku Spółdzielczego w Bytowie.

— 100 lat działalności  —

ul. Młodzie˝owa 1, 77-200 Miastko, tel. 59 857-28-07, 59 857-29-32, fax 59 857-29-32

Siedziba, sala operacyjna 
i pracownicy Oddziału w Miastku
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— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

ul. Słupska 26/1, 77-140 Kołczygłowy, tel. 59 821-34-20, fax 59 822-33-60

Bank Spółdzielczy w Kołczygłowach 
zało˝ony został 03.10.1950 roku.

W skład pierwszego Zarzàdu weszli:

- Bronisława Matuszewska

- Apolonia Adamska

- Bolesław Sadowski.

Zast´pcami Członków Zarzàdu byli:

- Kazimierz Waluszko

- Henryk Szaja

W 2000 roku został przyłàczony przez
Bank Spółdzielczy w Bytowie.

Siedziba, sala operacyjna 
i pracownicy POK w Kołczygłowach

— 69 —

— 100 lat działalności  —

ul. Szkolna 5, 89-607 Konarzyny, tel. 59 833-10-42, fax 59 833-10-13

Do grudnia 2000 roku działał jako
Oddział Banku Spółdzielczego 
w Bytowie.

Obecnie funkcjonuje jako
Punkt Obsługi Klienta 
w Konarzynach.

Siedziba, sala operacyjna 
i pracownicy POK w Konarzynach
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— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

ul. Słomiƒskiego 19,  77-130 Lipnica, tel. 59 821-84-13, fax 59 821-83-70

Bank Spółdzielczy w Lipnicy 
zało˝ony został 25.09.1961 roku.

W skład pierwszego Zarzàdu weszli:

- Władysław Rudnik

- Bernard Ginter

- Franciszek Gatz.

W 1996 roku został przyłàczony przez
Bank Spółdzielczy w Bytowie.

Siedziba, sala operacyjna 
i pracownicy POK w Lipnicy
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— 100 lat działalności  —

ul. Jana III Sobieskiego 19,  77-133 Tuchomie, tel. 59 821-56-79

77-235 Trzebielino 7A, tel. 59 858-02-30

Sala operacyjna i pracownicy 
POK w Tuchomiu

Sala operacyjna i pracownik 
POK w Trzebielinie
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— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

— Podstawowe dane ekonomiczne BS Bytów w latach 2001-2011 —
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— RACHUNKI —

Rachunek bieżący i pomocniczy
Rachunek bie˝àcy słu˝y do gromadzenia Êrodków pieni´˝nych posiadacza rachunku oraz do
przeprowadzania rozliczeƒ pieni´˝nych.
Rachunek pomocniczy słu˝y do dokonywania przez posiadacza rachunku innych ni˝ bie˝àce
rozliczeƒ pieni´˝nych lub generowania Êrodków z przeznaczeniem na ÊciÊle okreÊlony cel, jak
równie˝ przeprowadzania w tym zakresie rozliczeƒ.

Przeznaczony jest dla:
• Osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajàcych osobowoÊci prawnej,
• Organizacji społecznych, politycznych, zawodowych,
• Fundacji stowarzyszeƒ,
• Jednostek i zakładów bud˝etowych,
• Osób fizycznych prowadzàcych działalnoÊç gospodarczà lub osiàgajàcych dochody z najmu 

lub dzier˝awy,
• Wspólnot mieszkaniowych,
• Osób tworzàcych komitety czynów społecznych, Rady Rodziców lub Komitety Rodzicielskie szkół

i innych placówek oÊwiatowych,
• Rolników.

Rachunek bieżący i pomocniczy to:
• Kompleksowa obsługa finansowa,
• Mo˝liwoÊç wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na ka˝de ˝àdanie
• Swobodne dysponowanie Êrodkami
• Mo˝liwoÊç korzystania z systemu HOME Banking
• Mo˝liwoÊç korzystania z systemu Internet Banking
• Kredyt obrotowy w rachunku bie˝àcym

— 100 lat działalności  —

— OFERTA BANKU SPÓ¸DZIELCZEGO W BYTOWIE —
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• Obsługa transakcji w obrocie zagranicznym
• Lokaty z nadwy˝ek Êrodków na rachunku bie˝àcym
• Karty płatnicze VISA BUSINESS, MASTERCARD BUSINESS
• Karty bankomatowe
• Sprawne i szybkie rozrachunki z kontrahentami.
Otwarcie rachunku następuje po podpisaniu przez Posiadacza rachunku umowy oraz
karty wzorów podpisów po przedłożeniu odpowiednich dokumentów stosownych do
statusu prawnego, najczęściej są to:
• ZaÊwiadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON
• ZaÊwiadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
• Dokument potwierdzajàcy rejestracj´ danego podmiotu (KRS, zaÊwiadczenie o wpisie do 

ewidencji działalnoÊci gospodarczej, nakaz płatniczy lub zaÊwiadczenie z gminy 
w przypadku rolników)

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR)
Rachunek oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowy ROR słu˝y do gromadzenia i przechowywania Êrodków
otrzymywanych z ró˝nego rodzaju tytułów oraz do przeprowadzenia ró˝nego rodzaju rozliczeƒ.
Bank zach´ca do zakładania tego typu rachunków gdy˝ zapewniajà one posiadaczom wygod´,
oszcz´dnoÊç czasu i bezpieczeƒstwo. Rachunek mo˝e byç prowadzony dla jednej osoby, jak równie˝
jako rachunek wspólny. Ponadto rachunki oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowe dajà mo˝liwoÊç:
• dokonywania bie˝àcych i terminowych rozliczeƒ gotówkowych i bezgotówkowych,
• swobodnego dysponowania zgromadzonymi na rachunku Êrodkami pieni´˝nymi,
• dokonywania transakcji w kraju i za granicà za poÊrednictwem kart płatniczych MAESTRO, VISA,
• składania stałych zleceƒ,
• zaciàgania kredytu w ramach rachunku,
• uruchomienia debetu w rachunku,
• zało˝enie lokaty terminowej,
• dost´p do konta przez INTERNET BANKING, SMS lub uzyskiwanie informacji przez telefon przez 

podanie uzgodnionego wczeÊniej w Banku hasła.

Rachunki a'vista
Bank otwiera i prowadzi Rachunki dla rezydentów i nierezydentów na podstawie zawartej Umowy.
Posiadaczem mo˝e byç osoba fizyczna posiadajàca pełnà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych.
Posiadaczem mo˝e byç równie˝ osoba małoletnia, która jednak˝e do ukoƒczenia 13 lat nie mo˝e
tym wkładem dysponowaç ani dokonywaç ˝adnych czynnoÊci prawnych zwiàzanych z
posiadaniem Rachunku.

Rachunki lokat terminowych
Lokata terminowa słu˝y do przechowywania kwoty Êrodków pieni´˝nych przez okreÊlony termin.
Posiadaczem lokaty terminowej mogà byç osoby fizyczne zdolne do czynnoÊci prawnych oraz osoby
prawne.
Minimalna kwota warunkujàca prowadzenie lokaty terminowej wynosi 500 zł.
Osoba fizyczna mo˝e otworzyç rachunek lokaty terminowej na podstawie dowodu to˝samoÊci,
natomiast osoby prawne zobowiàzane sà przedło˝yç dokumenty jak przy zakładaniu rachunku
bie˝àcego. Słu˝à do lokowania oszcz´dnoÊci wnoszonych na okresy 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36 m-cy. Mogà
byç zakładane przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty prowadzàce działalnoÊç
gospodarczà, a tak˝e organizacje społeczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia.

— Bank Spółdzielczy w Bytowie —

— 75 —

— KREDYTY —

Kredyty dla osób prywatnych

• kredyt odnawialny w ROR
Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla posiadaczy ROR na finansowanie
ich bie˝àcych potrzeb. Przyznany kredyt zwi´ksza stan wolnych Êrodków na ROR, do wysokoÊci
których posiadacz rachunku mo˝e realizowaç wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Ka˝da spłata
całoÊci lub cz´Êci kredytu powoduje, i˝ odnawia si´ on o spłaconà cz´Êç i mo˝e byç
wykorzystywany wielokrotnie w okresie wa˝noÊci umowy kredytu.
• kredyt gotówkowy
Kredyt gotówkowy mo˝e byç udzielony osobie fizycznej o pełnej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnej,
która uzyskuje stałe dochody miesi´czne. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy
procentowej okreÊlonej przez Zarzàd Banku. Odsetki naliczane sà od kwoty kredytu w okresach
miesi´cznych za czas korzystania z kredytu z uwzgl´dnieniem malejàcego stanu zadłu˝enia.
Mał˝onkowie zazwyczaj wyst´pujà wspólnie o udzielenie kredytu.
A tak˝e:
• kredyt mieszkaniowy
Ocena zdolnoÊci kredytowej dokonywana jest w oparciu o dokumenty dostarczone przez
kredytobiorc´ dotyczàce stanu finansowego i sytuacji gospodarczej.

Kredyty rolnicze

• kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
Kredyt w rachunku bie˝àcym mo˝e byç udzielany rolnikom na finansowanie potrzeb zwiàzanych z
bie˝àcà działalnoÊcià. Bank przy ustalaniu limitu kredytu w rachunku bie˝àcym mo˝e si´
kierowaç:

- aktualnà i przewidywanà sytuacjà ekonomiczno-finansowà kredytobiorcy
- wysokoÊcià i cz´stotliwoÊcià obrotów na rachunku bie˝àcym kredytobiorcy

Warunkiem udzielenia kredytu w rachunku bie˝àcym jest:
1. posiadanie przez ubiegajàcy si´ podmiot rachunku bie˝àcego w Banku co najmniej 6 miesi´cy

/w uzasadnionych przypadkach istnieje mo˝liwoÊç odst´pstwa od zało˝eƒ ogólnych/.
2. dokonywanie rozliczeƒ za poÊrednictwem tego rachunku.

Wykorzystanie kredytu nast´puje do wysokoÊci kwoty okreÊlonej w umowie kredytowej. Ka˝dy
wpływ Êrodków na rachunek bie˝àcy obni˝a kwot´ wykorzystanego kredytu i umo˝liwia
kredytobiorcy ponowne zadłu˝enie si´ do wysokoÊci przyznanego kredytu lub okreÊlonej na dany
dzieƒ wysokoÊci kredytu. Przedłu˝enie okresu kredytowania na nast´pny rok wymaga zawarcia
nowej umowy kredytowej, bàdê podpisania stosownego aneksu - po uprzednim zło˝eniu wniosku i
jego pozytywnym rozpatrzeniu
• Kredyt na cele rolnicze (obrotowy)  
Bank udziela kredytów obrotowych, na sfinansowanie bie˝àcych potrzeb gospodarstwa rolnego np.
zakup nawozów, Êrodków ochrony roÊlin, materiału siewnego, pasz, koncentratów itp. Kredyt
udzielany jest na okres do 1 roku.
• Kredyt na cele rolnicze (inwestycyjny)
Bank udziela kredytów na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych majàcych na celu
odtworzenie, modernizacj´ i zwi´kszenie majàtku trwałego kredytobiorcy oraz innych
przedsi´wzi´ç towarzyszàcych Udział Êrodków własnych kredytobiorcy, przy sfinansowaniu
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działalnoÊci inwestycyjnej powinien wynosiç minimum 20% wartoÊci nakładów inwestycyjnych.
Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie Êrodków własnych kredytobiorcy i łàcznie z tymi Êrodkami
powinien zapewniç sfinansowanie zadania inwestycyjnego. Do Êrodków własnych kredytobiorcy
zalicza si´ mi´dzy innymi Êrodki pieni´˝ne na rachunku bankowym, wartoÊç zgromadzonych
materiałów, koszty poniesione na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, itp.

•  Kredyt preferencyjny
Bank udziela kredytów preferencyjnych dla rolników z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania. Kredyty przeznaczone sà m.in. na: urzàdzenia i
modernizacj´ gospodarstwa rolnego, zakup maszyn rolniczych w tym ciàgników, zakup ziemi,
budow´ i modernizacj´ budynków gospodarczych oraz inne cele okreÊlone w przepisach
dotyczàcych finansowania rolnictwa za poÊrednictwem kredytów z dopłatami ARiMR.
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stopy
redyskonta weksli.
Ocena zdolnoÊci kredytowej dokonywana jest w oparciu o dokumenty dostarczone przez
kredytobiorc´ dotyczàce stanu finansowego i sytuacji gospodarczej.

Kredyty na działalnoÊç gospodarczà

•   kredyt obrotowy w rachunku bie˝àcym
Kredyt w rachunku bie˝àcym mo˝e byç udzielany przedsi´biorcom na finansowanie potrzeb
zwiàzanych z bie˝àcà działalnoÊcià. Warunkiem udzielenia kredytu w rachunku bie˝àcym jest:

• posiadanie przez ubiegajàcy si´ podmiot rachunku bie˝àcego w Banku co najmniej 6 miesi´cy
/w uzasadnionych przypadkach istnieje mo˝liwoÊç odst´pstwa od zało˝eƒ ogólnych/.
• dokonywanie rozliczeƒ za poÊrednictwem tego rachunku.

Bank przy ustalaniu limitu kredytu w rachunku bie˝àcym mo˝e si´ kierowaç:
• aktualnà i przewidywanà sytuacjà ekonomiczno-finansowà kredytobiorcy
• wysokoÊcià i cz´stotliwoÊcià obrotów na rachunku bie˝àcym kredytobiorcy
• rodzajem i wartoÊcià proponowanych zabezpieczeƒ.

Wykorzystanie kredytu nast´puje do wysokoÊci kwoty okreÊlonej w umowie kredytowej.
Ka˝dy wpływ Êrodków na rachunek bie˝àcy obni˝a kwot´ wykorzystanego kredytu i umo˝liwia
kredytobiorcy ponowne zadłu˝enie si´ do wysokoÊci przyznanego kredytu lub okreÊlonej na dany
dzieƒ wysokoÊci kredytu.
Przedłu˝enie okresu kredytowania na nast´pny rok wymaga zawarcia nowej umowy kredytowej -
po uprzednim zło˝eniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu
•   kredyt obrotowy w rachunku kredytowym.
Kredyt ten mo˝e byç udzielany jako kredyt na finansowanie okreÊlonej transakcji, której spłata nie
powoduje odnowienia limitu z przeznaczeniem na:

• zobowiàzania wynikłe z trudnoÊci płatniczych spowodowanych np. przejÊciowym wzrostem
stanu zobowiàzaƒ,
• na pokrycie nale˝noÊci dłu˝nika.

•   kredyt inwestycyjny.
Bank udziela kredytów na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych majàcych na celu
odtworzenie, modernizacj´ i zwi´kszenie majàtku trwałego kredytobiorcy oraz innych
przedsi´wzi´ç towarzyszàcych (z uwzgl´dnieniem potrzeb zwiàzanych z ochronà Êrodowiska
naturalnego).
Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie Êrodków własnych kredytobiorcy i łàcznie z tymi Êrodkami
powinien zapewniç sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Udział Êrodków własnych kredytobiorcy, przy sfinansowaniu działalnoÊci inwestycyjnej powinien
wynosiç minimum 20% wartoÊci nakładów inwestycyjnych.
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Do Êrodków własnych kredytobiorcy zalicza si´ mi´dzy innymi Êrodki pieni´˝ne na rachunku
bankowym, wartoÊç zgromadzonych materiałów, koszty poniesione na sfinansowanie nakładów
inwestycyjnych, zakupione maszyny i urzàdzenia oraz koszty dokumentacji projektowo-
kosztorysowej itp.
Ocena zdolnoÊci kredytowej dokonywana jest w oparciu o dokumenty dostarczone przez
kredytobiorc´ dotyczàce stanu finansowego i sytuacji gospodarczej
•   Kredyty dla jednostek samorzàdu terytorialnego
1. pokrycie wyst´pujàcego w ciàgu roku niedoboru bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego,
2. finansowanie wydatków nie znajdujàcych pokrycia w planowanych dochodach jednostki 

samorzàdu terytorialnego,
3. spłat´ wczeÊniej zaciàgni´tych zobowiàzaƒ z tytułu emisji papierów wartoÊciowych oraz 

zaciàgni´tych po˝yczek i kredytów.

Inne produkty bankowe

•   Home Banking
- Jest to nowoczesny produkt znoszàcy bariery terytorialne i czasowe w kontaktach z bankiem.
- Umo˝liwia przekazywanie dyspozycji do banku drogà elektronicznych transmisji bezpoÊrednio 

z siedziby Klienta oraz uzyskanie danych z siedziby banku, z wykorzystaniem linii telefonicznej 
i komputera. Usługa ta przeznaczona jest dla wszystkich Klientów banku, zarówno dla 
podmiotów gospodarczych jak i dla osób fizycznych.

•   SMS Banking
Jest to usługa zapewniajàca dost´p do informacji o saldzie i historii swoich rachunków za
poÊrednictwem telefonu komórkowego z dowolnego miejsca na Êwiecie, w którym działa telefon
klienta.
W usłudze SMS Bankingu najwa˝niejsze sà wygada i prostota - komórk´ klient ma zawsze przy
sobie i przez nià mo˝e nawiàzaç kontakt z bankiem z dowolnego miejsca, właÊnie wtedy, kiedy
tego potrzebuje. Informacja przychodzàca w postaci standardowego SMS z banku mo˝e byç
odczytana i jest dost´pna w ka˝dej chwili w pami´ci telefonu.
W ramach usługi SMS Banking BS w Bytowie oferuje nast´pujàce usługi:
- Przekazywanie informacji o stanie rachunku po ka˝dej zmianie salda
- Przekazywanie informacji o stanie rachunku o wybranych godzinach

Bezpieczeƒstwo

Szanowni Paƒstwo,
Zapewnienie Klientom pełnego bezpieczeƒstwa dokonywanych transakcji to kluczowy aspekt
działaƒ naszego banku, mamy priorytetowe podejÊcie do tematyki bezpieczeƒstwa, stosujemy
zaawansowane rozwiàzania informacyjne.
W tym celu m.in.:
• stosujemy sprz´t i oprogramowanie wyłàcznie najnowszej generacji i renomowanych firm,
• systematycznie poddajemy si´ audytom sprawdzajàcym poziom stosowanych zabezpieczeƒ 

przeprowadzanym przez renomowane firmy zewn´trzne,
• szkolimy własne, profesjonalne kadry informatyczne oraz współpracujemy z krajowymi 

liderami informatyki,
• uzyskujemy certyfikaty bezpieczeƒstwa.
System bankowoÊci internetowej oferowany przez Bank Spółdzielczy w Bytowie to nie tylko
wygodny ale i w pełni bezpieczny sposób obsługi rachunku za poÊrednictwem internetu.
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10 czerwca 1989 roku Bogumiła Wróbel - szefowa działu oszcz´dnoÊci, zorganizowała
wspólny wyjazd załogi Banku na pielgrzymk´ do Âwi´tej Lipki k. K´trzyna. W programie
wycieczki znalazło si´ równie˝ zwiedzanie bunkrów z okresu II wojny wraz z kwaterà Hitlera
w Wilczym Szaƒcu.

W dniach 1 - 4 maja 1997 roku odbyła si´ wycieczka do Kudowy - Zdroju. W programie
czterodniowej majówki przygotowano szereg atrakcji, takich jak: mo˝liwoÊç skorzystania
z nowoczesnego basenu w Lesznie, obej˝enie Panoramy Racławickiej, wyjazd do Czech (pobyt
w Adrspach i Dvor Kralowe oraz zwiedzanie ZOO - safari), zwiedzanie Parku Gór Stołowych,
pobyt w Wambierzycach - „DolnoÊlàskiej Jerozolimie", zwiedzanie Czermna - kaplicy czaszek
i ruchomej szopki. Po powrocie
wszyscy uczestnicy wyjazdu nie
ukrywali swojego zadowolenia,
a przyjaznà atmosfer´, wspólne
wieczorne spacery oraz zabawy
i Êpiewy przy ognisku wspomina
si´ z ut´sknieniem do dziÊ.

W nast´pnych latach
zorganizowano kolejne wycieczki
(m.in. na Litw´, do Pragi,
Krakowa i Warszawy) oraz
wyjazdy na imprezy kulturalne
do Trójmiasta i Słupska.
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Wilczy Szaniec - 1989 r.

Wycieczka do Czech i na Dolny Âlàsk - 1997 r.
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Wycieczka do Czech i na Dolny Âlàsk - 1997 r.

Wycieczka do Pragi i na Dolny Âlàsk - 1998 r.
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Wycieczka do Warszawy - 1999 r.

Wycieczka na Litw´ - 2001 r.
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Wycieczka do ¸eby - 2002 r.

Wycieczka do Krakowa, OÊwi´cimia i Zakopanego - 2002 r.

Spektakl „Mazowsza” i Chóru Aleksandrowa
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Na poczàtku 1993 roku przygotowano dla
samorzàdu i pracowników Banku wspólnà
zabaw´ noworocznà, którà musiała byç
bardzo udana, poniewa˝ kontynuowano jej
organizacj´ w kolejnych latach.
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Długà tradycj´ w bytowskim Banku majà
coroczne spotkania z okazji Dnia Kobiet,
które cieszà si´ niezmienie du˝à frekwencjà.
Jest to kolejna okazja, by oderwaç si´ od
codziennych obowiàzków.

—  D Z I E ¡  K O B I E T  —

W  B A N K U
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