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Z

satysfakcją prezentujemy Państwu Raport Roczny Powiślańskiego Banku
Spółdzielczego w Kwidzynie za 2006 rok. To kolejny rok realizacji strategii naszego banku na lata 2004- 2009, a co najważniejsze to kolejny rok
dobrej koniunktury naszej instytucji. PBS w 2006 roku wypracował zysk na poziomie
3, 2 mln zł. Znacznemu zwiększeniu uległy fundusze własne oraz suma bilansowa
banku.
Powiślański Bank Spółdzielczy obchodzi w tym roku swoje 88 urodziny. Jesteśmy
następcą prawnym Banku Ludowego założonego w dniu 02.04.1919.
W 1998 roku dokonaliśmy fuzji pięciu banków spółdzielczych w Kwidzynie, Gardei,
Gronowie Elbląskim, Ryjewie i Sadlinkach.. Oceniając efekty dotychczasowej działalności po raz kolejny udowodniliśmy, że decyzja udziałowców pięciu banków spółdzielczych o połączeniu była optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich i dowiodła
tezy, że działając wspólnie jesteśmy silniejsi i bardziej konkurencyjni.
Dziś jesteśmy na wskroś nowoczesną instytucją finansową zarówno, jeżeli chodzi
o infrastrukturę, bazę, jak i technologię. W 2005 roku w celu podniesienia standardu
obsługi klientów dokonaliśmy gruntownej modernizacji i rozbudowy naszej Centrali
w Kwidzynie. Tę, nie waham się użyć tego słowa, historyczną dla naszego banku
inwestycję udało nam się zrealizować dzięki pomocy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który przez ostatnie pięć lat przeszedł z nami drogę od kurateli sanacji do
partnerstwa w zakresie wsparcia finansowego tak ważnej dla nas inwestycji.
Fundamentem banku są nasi członkowie w liczbie 1081. Średnia wartość udziału
wynosi 5.171, 40 zł, a nasze fundusze własne po podziale czystej nadwyżki za 2006
rok przekroczą równowartość 5 mln euro, co stworzy nam możliwość prowadzenia
działalności na terenie całego kraju,
Mimo bardzo konkurencyjnego otoczenia, to właśnie nasz bank jest postrzegany, jako
naturalny partner lokalnych firm, przedsiębiorstw, samorządów i szeroko rozumianego agrobiznesu.
Naszą przewagę czerpiemy z więzi ze środowiskiem lokalnym. Podmiotowość w traktowaniu klienta polega na tym, że nie dostosowujemy Go do oferty, którą posiadamy,
a naszą ofertę modyfikujemy lub tworzymy pod kątem potrzeb zgłaszanych przez
klienta. Możemy tak działać, bo Centrala naszego Banku, a tym samym centrum
decyzyjne jest na miejscu w Kwidzynie, a nie tak jak w przypadku banków komercyjnych na drugim końcu Polski, albo zagranicą.

Nasi klienci cenią nas także za działalność filantropijną na rzecz środowiska lokalnego. Jesteśmy mecenasem i opiekunem miejscowych szkół, organizacji i klubów
sportowych. Nasze finansowe wsparcie kierujemy głównie na cele społecznie pożądane. Poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności zyskujemy wśród
klientów miano banku przyjaznego i lubianego, otwartego na potrzeby innych.
Naszym nadrzędnym celem jest to by Powiślański Bank Spółdzielczy był zawsze kojarzony z profesjonalizmem, umiejętnością elastycznego reagowania na zmieniające się
warunki funkcjonowania oraz przyjaznym sposobem traktowania Klientów.
W ostatnim czasie nasz Bank odniósł wiele sukcesów. Nie pracujemy dla rankingów,
ale doceniamy ich rangę w kontekście postrzegania naszej instytucji przez klientów na bardzo konkurencyjnym rynku usług bankowych. Jesteśmy przekonani, że
podstawowymi kryteriami wyboru banku przez klienta jest jego prestiż w środowisku
i reputacja. Wierzymy, że wiele sukcesów jest jeszcze przed nami, a rzesza klientów,
kompetentne kadry i nowoczesna infrastruktura są tego najlepszą gwarancją.
Kończąc chcielibyśmy przede wszystkim złożyć podziękowanie udziałowcom naszego
banku za konsekwencję w podejmowanych decyzjach i otwartość na zmiany.
Dziękujemy Radzie Nadzorczej, Zarządowi i Pracownikom, dzięki których zaangażowaniu udało się nam zbudować silny i dynamicznie rozwijający się bank. Podziękowania składamy naszym Klientom za długoletnie zaufanie, jakim nas obdarzyli.
Zapraszając do lektury niniejszego informatora pragniemy zapewnić, iż w przyszłości
będziemy starali się uczynić wszystko, aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Aleksander Zorena

Prezes Zarządu
Mirosław Potulski

Władze Banku
Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Aleksander Zorena

Zenona Mielczarek

Przewodniczący Aleksander Zorena
Zastępca przewodniczącego Zenona Mielczarek
Sekretarz Wiesław Donajski
Członkowie: Jan Berent, Janusz Gontarski, Andrzej Górecki, Leszek Hołda, Bogdan Jarema, Ryszard
Królik, Józef Majrowski, Adam Morus, Kazimierz Stasiak, Andrzej Gretkowski

Zarząd Banku
Prezes Zarządu
Mirosław Potulski
Wiceprezs Zarządu
Irena Kopik
Członkowie Zarządu:
Barbara Pietrzak
Barbara Warczak
Anna Baprawska
Romuald Korociński
Tomasz Jankowski
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Historia Banku
Okres przedwojenny

P

owiślański Bank Spółdzielczy może poszczycić
się 88-letnią historią. Jest spadkobiercą Banku
Ludowego, który funkcjonował w Kwidzynie
w okresie międzywojennym 1919-1939. Bank Ludowy staraniem mieszkających na Dolnym Powiślu
Polaków został powołany do życia 2 kwietnia 1919 r.
Głównymi założycielami Banku Ludowego w Kwidzynie byli właściciele większej i średniej własności
ziemskiej w powiecie kwidzyńskim pod przewodnictwem Jana Kowalskiego z Górek, który stanął na czele
Rady Nadzorczej. W jej składzie byli także: Stanisław
Sierakowski z Waplewa, Konrad i Teofil Redmerowie
z Tychnów, Jan Omieńczyński, Witold Komorowski, Koenig, B. Czaja oraz Kazimierz Donimirski
z Małych Ramz. Od 4 lutego 1933 roku na czele Rady
Nadzorczej stanął Konrad Redmer. Zarząd tworzyli
Jan Fiszer – dyrektor i Bysikiewicz – pracownik. Bank
Ludowy. Bank został podporządkowany Związkowi
Polskich Spółdzielni Kredytowych z siedziba w Opolu.
Placówka powstała w atmosferze powszechnej mobilizacji ludności polskiej, jakim był okres poprzedzający
przeprowadzenie plebiscytu, mającego zadecydować o przynależności Dolnego Powiśla do Polski, bądź do
Niemiec.
Bank Ludowy z uwagi na ogrom zadań uzyskał specjalność, wyrażającą się w podtytule – Bank Dewizowy.
Statut Banku był w tym czasie wzorowany na Bankach Ludowych zrzeszonych przed wojną w Związku Spółek
Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu.
Działalność finansowa Banku Ludowego w latach 1919 – 1920 była w dużym stopniu powiązana z akcją plebiscytową. W końcu 1920 roku przeszedł on pod opiekę Związku Polaków w Prusach Wschodnich. Bank Ludowy w Kwidzynie spełniał niezmiernie ważne pod względem społecznym zadania, szczególne zaś zasługi należy
przypisać tej placówce za swoją żywotność i przydatność w okresie plebiscytowym, w okresie międzywojennym,
a także podczas budowy i funkcjonowania Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie.
W latach 1919 – 1933 lokal Banku mieścił się w polskim domu społecznym zwanym „Resursą” przy ul. Słowiańskiej. Od 1934 roku do 1939 r. Bank mieścił się w budynku przy ul. Kościuszki 38.
Od dnia 25 sierpnia 1939 roku radiostacje polskie doniosły, że władze hitlerowskie zmusiły Polski Bank Ludowy w Kwidzynie i inne placówki do zawieszenia swojej działalności. Aresztowano działaczy polskich terenu
Dolnego Powiśla, wychowawców, nauczycieli, a nawet młodzież Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie, których
wywieziono do obozów koncentracyjnych. Jan Fiszer – dyrektor Banku Ludowego w Kwidzynie zginął w obozie
Mathausen – Guzen dnia 29 kwietnia 1941 roku.
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W tym pierwszym okresie Bank nasz przetrwał wszelkie trudności gospodarcze i potrafił zdobyć zaufanie ludności polskiej. Był elementem utrzymania polskości na tych ziemiach. Pieniądze złożone w Banku umożliwiały
w tym czasie finansowanie potrzeb gospodarczych swoich członków oraz organizowanie różnych imprez i akcji
polskich.

Okres powojenny

O

becny Bank wznowił swoją działalność po wyzwoleniu w dniu 27 kwietnia 1946 roku. W latach
1946 – 1948 spełniał ważną rolę pionierską na terenie całego powiatu, była to bowiem jedna z pierwszych instytucji, która w tym czasie udzielała pomocy osiedleńcom i repatriantom, szczególnie
rolnikom, na zagospodarowanie otrzymanej z reformy rolnej ziemi.
Zadania Banku w latach 1946 – 1948 koncentrowały się wokół kredytowania indywidualnej gospodarki rolnej,
miejscowego rzemiosła i kupców oraz gromadzenia oszczędności.
W dniu 7 stycznia 1951 roku kierownikiem Banku został Jan Kobielski, który tę funkcję pełnił do końca 1981
roku. Znaczne ożywienie działalności Banku przyniósł rok 1975, kiedy złagodzono obciążenia finansowe rolnictwa, zmniejszono wymiary dostaw obowiązkowych, zwiększono pomoc kredytową dla rolnictwa, przywrócono
Bankom ich spółdzielczy charakter oraz powołano do życia Związek Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych. W takiej formie organizacyjnej Bank przetrwał do roku 1975. Od tego roku aż do końca 1992 bank był
zrzeszony w Banku Gospodarki Żywnościowej.
W latach 1982-2000 funkcję najpierw Dyrektora a następnie Prezesa Banku Rada Nadzorcza powierzyła
Krzysztofowi Zielińskiemu. W 1989 roku Bank przeniósł się do nowej siedziby przy ulicy Kopernika 28.
W 1992 rok oddano do użytku nowoczesny oddział Banku przy ul. Warszawskiej. Również w 1992 roku dokonano całkowitej komputeryzacji wszystkich czynności bankowych, połączono kablami światłowodowymi lub
połączeniami modemowymi placówki terenowe z Centralą oraz zainstalowano pierwszy w Kwidzynie bankomat.
Od stycznia 1993 do grudnia 1994 roku Bank był zrzeszony w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w Poznaniu, a od 1995 roku do 2002 w Banku Unii Gospodarczej SA w Warszawie. W chwili obecnej PBS jest
zrzeszony w największym zrzeszeniu banków spółdzielczych/357 banków/w Banku Polskiej Spółdzielczości SA
w Warszawie.
W dniu 25 maja 1998 roku nastąpiła
fuzja pięciu banków: Banku Spółdzielczego w Kwidzynie, Gardei,
Ryjewie, Sadlinkach i Gronowie
Elbląskim i z dniem 31 grudnia
tego roku powstał Powiślański Bank
Spółdzielczy w Kwidzynie.
Dzięki połączeniu potencjału
finansowego, technologicznego
i organizacyjnego średniej wielkości
podmiotów, PBS dołączył do grona
największych i pod wieloma względami najlepszych banków spółdzielczych w kraju.
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Od listopada 2000 roku do dnia dzisiejszego Prezesem Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie jest Mirosław Potulski.
5 stycznia 2007 roku wizytę w Powiślańskim Banku Spółdzielczym złożył profesor Leszek Balecerowicz, prezes
Narodowego Banku Polskiego oraz Rady Polityki Pieniężnej.
W historii naszego banku istotną rolę odgrywały organy samorządowe takie jak komitety członkowskie a przede
wszystkim Rady Nadzorcze. Do liderów działaczy samorządowych należeli:
– na terenie Gronowa Elbląskiego – Marian Stępniewski – Przewodniczący pierwszej Rady Nadzorczej, Józef
Rogowski – Przewodniczący pierwszego Zarządu Banku;
– na terenie działania Oddziału w Sadlinkach
– Emil Maziarz – Przewodniczący pierwszego
Zarządu, Antoni Klusek i Julian Stasiewicz
– Członkowie pierwszego Zarządu;
– na terenie działania Oddziału w Gardei
– Maksymilian Fragel – wieloletni Przewodniczący Zarządu, Zygmunt Przybylski
– długoletni Dyrektor Banku, Eugeniusz
Janusiewicz – Członek Rady;
– na terenie działania Oddziału w Ryjewie
– Franciszek Malarczyk – pierwszy Przewodniczący i kierownik Banku, Jan Nowak
– organizator i współzałożyciel Banku.
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Bank na miarę XXI wieku

P

owiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się instytucja
finansowa z całkowicie polskim, lokalnym kapitałem.
Posiadane na koniec 2006 r. kapitały własne uprawniają Bank do prowadzenia działalności na terenie
całego województwa pomorskiego oraz powiatów sąsiadujących tj. elbląskiego, braniewskiego, lidzbarskiego,
ostródzkiego, iławskiego, świeckiego, grudziądzkiego, tucholskiego, sępoleńskiego, złotowskiego, szczecineckiego, koszlińskiego, sławieńskiego, oraz Elbląga – miasta na prawach powiatu.
Z początkiem roku 2007 Bank przekroczył próg kapitałowy 5 milionów euro i po uzyskaniu zgody KNB będzie
uprawniony do samodzielnego działania na terenie całego kraju.
Działalność bankowa prowadzona jest poprzez Centralę Banku, Oddziały oraz podległą im sieć Filii i Punktów
Kasowych.
Na koniec 2006 w strukturze organizacyjnej Banku znajdowało się łącznie 19 placówek zlokalizowanych na
terenie miasta Kwidzyna, Gdańska, Prabut, Dzierzgonia oraz gmin Gardeja, Gronowo Elbląskie, Markusy,
Ryjewo i Sadlinki. Na przestrzeni roku 2007 planowane jest uruchomienie kolejnych placówek Banku m.in.
w Malborku i Grudziądzu
Większość z nich wyposażona jest w bankomaty dostępne przez całą dobę. Bank w swojej sieci posiada 15
bankomatów. W Centrali Banku zlokalizowana jest strefa samoobsługowa dla klientów, w której znajduje się
terminal internetowy, wpłatomat oraz bankomat.
Obsługą Klientów zajmuje się wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza.
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W Banku łącznie zatrudnione są 94 osoby. Większość pracowników posiada wyższe wykształcenie.
Bank aktywnie wspiera podnoszenie kwalifikacji przez swoich pracowników poprzez dofinansowanie ich nauki
na uczelniach wyższych oraz różne formy szkoleniowe.
W 2006 roku 51 pracowników uczestniczyło w szkoleniu w ramach System Standardów Kwalifikacyjnych
w Bankowości Polskiej organizowanym przez Związek Banków Polskich i Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu.
Wszyscy uczestnicy uzyskali tytuł,, Dyplomowanego Pracownika Bankowego”.
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie jest zaliczany do grona największych i pod wieloma względami
najlepszych banków spółdzielczych w kraju. Jest nowoczesną instytucją finansową doświadczoną w kompleksowej obsłudze małych i średnich firm, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, samorządów terytorialnych,
a przede wszystkim klientów indywidualnych.
Bank jako przyjazny i kompetentny partner oferuje pełną gamę atrakcyjnych produktów i usług bankowych,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Oferta obejmuje:
• kompleksową obsługę rachunków bankowych w walucie polskiej i obcej
• rozliczenia dewizowe
• prowadzenie lokat terminowych na różne okresy deponowania
• karty płatnicze i kredytowe: VISA Elektron, VISA Classic, VISA Business
• własne karty bankomatowe
• bankowość elektroniczną: Internet-Banking, Home-Banking, SMS-Banking
• udzielanie kredytów:
– obrotowych w rachunku bieżącym,
– obrotowych celowych,
– inwestycyjnych,
– hipotecznych
– mieszkaniowych
– odnawialnych w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
– sezonowych konsumenckich
• udzielanie gwarancji bankowych
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Raport z działalności Banku
CELE STRATEGICZNE
• Stworzenie pozytywnego wizerunku nowoczesnej i wiarygodnej organizacji finansowej.
• Zapewnienie przewagi konkurencyjnej na bieżących i docelowych rynkach.
• Utrzymanie i dalsza poprawa rentowności PBS pozwalającej na stabilny rozwój.
• Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego poprzez zachowanie wymaganego przez prawo i zasady dobrej
praktyki bankowej optymalnego poziomu wskaźników ekonomicznych PBS i jego oddziałów;
• Modernizacja i dalszy rozwój wspólnego systemu informacyjnego.
• Wysoka jakość obsługi klienta w PBS.
• Realizacja przez wszystkie oddziały wspólnej polityki handlowej i marketingowej.
• Systematyczny wzrost udziału dochodów pozaodsetkowych w całkowitych dochodach PBS.
• Systematyczna racjonalizacja kosztów działania.
• Sprawna obsługa środków finansowych kierowanych z Unii Europejskiej do obszarów wiejskich.

KLIENCI STRATEGICZNI
Strategicznymi klientami dla PBS są:
• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
• sektor agrobiznesu,
• małe i średnie przedsiębiorstwa,
• bank zrzeszający.
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Kolejny rok dynamicznego rozwoju Banku.
Działalność depozytowa
Głównym źródłem finansowania działalności Banku w 2006 roku były środki deponowane przez sektor niefinansowy oraz sektor budżetowy w formie lokat oraz środków na rachunkach bieżących i ror.
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Zobowiązania wobec sektora niefinansowego według stanu na dzień 31.12.2006 roku wynosiły 126.059 tys.
zł. a wobec sektora budżetowego 16.849 tys. zł. Ogółem środki pozyskane od Klientów zamknęły się kwotą
142.908 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 36, 85%. Analizując strukturę pozyskanych środków zauważamy, że najwięcej środków pozyskaliśmy od osób fizycznych – 48, 22% bazy depozytowej,
a następnie od podmiotów gospodarczych. Udział środków bieżących wynosi 61, 02% bazy depozytowej w tym
środków budżetowych 11, 75% oprocentowanych według stawki WIBID ze względu na występujący na tych
rachunkach stały osad, natomiast środków terminowych 38, 98%
Udział depozytów pozyskanych przez Bank w sumie bilansowej na koniec 2006 roku wyniósł 80, 17%.
Wzrost bazy depozytowej na przestrzenie lat 2002 -2006 przedstawia poniższy wykres.
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Działalność kredytowa
Głównym celem w działalności kredytowej było wspieranie przedsięwzięć naszych Klientów strategicznych.
Bank w tym przedmiocie opracował szereg regulacji usprawniających ten obszar działalności oraz rozszerzył
i zaoferował Klientom nowe produkty bankowe.
Portfel kredytow y
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Obligo kredytowe na koniec 2006 roku zamknęło się kwotą 137.711 tys. zł. w porównaniu do 31.12.2005 roku
wskaźnik dynamiki wyniósł 139, 71%. Największą grupę kredytobiorców Banku stanowi sektor rolny, którego
zaangażowanie w portfelu kredytowym wynosi 44, 38%.
Do najlepiej sprzedających się produktów kredytowych należą kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania ARiMR, które stanowią 31, 59% obliga kredytowego.
Jakość portfela kredytowego uległa dalszej poprawie – udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym na
koniec 2006 roku wyniósł 0, 86% (w roku poprzednim 2, 22%).
Udział obliga kredytowego w sumie bilansowej na dzień 31.12.2006 roku wyniósł 77, 26%.
Wzrost obliga kredytowego na przestrzeni 2002 -2006 roku przedstawia poniższy wykres.
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Działalność na rynku finansowym
Powiślański Bank Spółdzielczy nadwyżkę środków pieniężnych inwestował w płynne instrumenty finansowe tj.
zakup bonów skarbowych Skarbu Państwa oraz bonów pieniężnych emitowanych przez NBP.
Papiery w artościow e

Na koniec 2006 roku wartość bonów
skarbowych emitowanych przez Skarb
Państwa wynosiła 13.089 tys. zł. oraz
stan obligacji i bonów pieniężnych emitowanych przez NBP ukształtował się na
poziomie 2.284 tys. zł.
Udział instrumentów dłużnych Skarbu
Państwa i NBP w sumie bilansowej na
dzień 31.12.2006 rok wyniósł 8, 62%.

bony skarbowe

Fundusze własne

bony pieniężne NBP

obligacje NBP

Bank ma osiągnięty wymagany ustawą Prawo bankowe poziom funduszy własnych. Globalna wartość kapitałów własnych wyniosła na koniec roku sprawozdawczego 13.441 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosła
o 31, 16%. Równowartość funduszy własnych w euro na 31.12.2006 roku wyniosła 3.508 co oznacza, że Bank
przekroczył wymagany przepisami III próg kapitałowy funduszy własnych.
Strukturę kapitałów własnych na koniec 2006 roku oraz przyrost funduszy własnych w latach 2002 – 2006
przedstawia poniższy wykres:
Fundusze własne
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Fundusze własne

W 2007 roku Bank po zaliczeniu kwoty otrzymanej pożyczki podporządkowanej w kwocie
5 mlm zł oraz po podziale nadwyżki finansowej wykazanej sprawozdaniem finansowym za
2006 r. w wysokości 2.602 tys. zł. będzie dysponował funduszami własnymi na poziomie
przewyższającym równowartość 5 mln euro, co umożliwi prowadzenie samodzielnej działalności
przez PBS w Kwidzynie na terenie całego kraju. Pozwoli to również na większe zaangażowanie
w stosunku do dużych podmiotów gospodarczych w związku z udzielanymi kredytami. Tym
samym Bank przekroczy wymagany Prawem bankowym art. 32 poziom kapitału własnego.

Wynik finansowy
W roku 2006 Bank osiągnął bardzo dobry wynik na działalności bankowej w wysokości 10.555 tys. zł. Jego
strukturę obrazuje poniższy wykres.
Wynik z działalności bankowej

z tytułu odsetek

z tytułu prowizji

z udziałów lub akcji

z pozycji wymiany

Wynik finansowy brutto zamknął
się kwotą 3.163 tys. zł. Wynik netto
w wysokości 2.602 tys. zł. co pozwoli
wypłacić naszym udziałowcom dywidendę w wysokości 10% posiadanej
wartości udziałów.

Przyrost wyniku z działalności bankowej i wyniku finansowego netto w latach 2002 – 2006 obrazują poniższe
wykresy.
Wynik finansowy netto
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Obszary ryzyk w Banku
W minionym roku w celu zapewnienia płynności i bezpieczeństwa zgromadzonych środków Bank doskonalił
i wypracowywał nowe metody ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności.

1. Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe – związane jest z możliwością nie wywiązania się klienta Banku z obowiązku
zwrotu udzielon1ych przez Bank należności; jest to ryzyko wpływające w sposób najbardziej
istotny na działalność Banku, ponieważ niespłacenie udzielonych należności wiąże się z poniesieniem przez Bank ewentualnych dużych strat,
Bank równoważy skutki ryzyka wynikające z prowadzonej działalności kredytowej w drodze
zarządzania ryzykiem kredytowym poprzez stosowanie limitów ostrożnościowych, limitów na
nadmierne zaangażowanie w stosunku do poszczególnych rodzajów kredytów, podmiotów, branż

15

oraz poprzez badanie portfela kredytowego i pozabilansowych zobowiązań kredytów w stosunku do funduszy
własnych Banku, aktywów netto oraz struktury portfela kredytowego.
W 2006 roku limity koncentracji wierzytelności i sumy wierzytelności Banku nie zostały przekroczone. Nie
występowały też przekroczenia ustalonych limitów ostrożnościowych Bank nie był narażony na ryzyko z tytułu
dużych zaangażowań kredytowych.

2. Ryzyko płynności
Ryzyko płynności – jest to ryzyko możliwości i zagrożenia utraty zdolności do terminowego wywiązywania się
z bieżących i przyszłych zobowiązań bilansowych
i pozabilansowych w terminie ich wymagalności bez ponoszenia nie akceptowalnych strat; ryzyko płynności
jest jednym z najważniejszych ryzyk w działalności Banku.
W celu ograniczenia ryzyka płynności, Bank wyznacza globalne limity ostrożnościowe, które stanowią instrumenty zarządzania ryzykiem płynności i uwzględniają całościowe zagrożenia Banku na to ryzyko. Bank ponadto kształtuje strukturę aktywów i pasywów w sposób adekwatny do potrzeb wynikających z cyklu działalności
Banku.
Zadaniem nadrzędnym było zabezpieczenie potrzeb płynnościowych Banku oraz zapewnienie sprawnego rozrachunku rozliczeń bankowych.
Poziom ryzyka płynności Banku w 2006 roku był zadawalająco niski. Bank posiadał odpowiedni poziom aktywów płynnych oraz stabilną bazę depozytową.

3. Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej – jest to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku (głównie wyniku odsetkowego) oraz posiadanych kapitałów (funduszy) na niekorzystny wpływ zmian
niezależnych od Banku rynkowych stóp procentowych.
Ryzyko to związane jest z:
		
• ryzykiem przeszacowania,
		
• ryzykiem bazowym,
		
• ryzykiem opcji klienta,
		
• ryzykiem krzywej dochodowości.
Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest efektywne zarządzanie aktywami i pasywami Banku, co
ma na celu maksymalizację wyniku finansowego przy danych zasobach środków finansowych i bezpieczeństwa
jego osiągnięcia.
Strukturę aktywów i pasywów oprocentowanych generujących ryzyko stopy procentowej przedstawiają poniższe
wykresy.
Aktywa oprocentowane wg stanu na 31.12.2006 roku

31 452,00

Pasywa oprocentowane wg stanu na 31.12.2006
11 100,00

52 565,00

19 068,00

15 372,00

65 095,00
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zależne od redyskonta weksli NBP

123 381,00

zależne od stawki WIBID
zależne od rentowności 52T bonów skarbowych

zależne od redyskonta weksli NBP

zależne od decyzji Zarządu

zależne od decyzji Zarządu

zależne od stawki WIBID

Na dzień 31.12.2006 roku największy udział w aktywach oprocentowanych stanowiły aktywa zależne od stawek rynku międzybankowego WIBOR. W strukturze aktywów grupa redyskonta stanowi 31, 96% ze średnim
oprocentowaniem 4, 86%. Aktywa zależne od rentowności bonów skarbowych stanowią 9, 35% aktywów, ze
średnim oprocentowaniem 3, 99%. Grupa aktywów zależnych od stawki WIBOR stanowi 39, 58% aktywów,
ze średnim oprocentowaniem 6, 16%. Aktywa zależne od stopy Banku stanowią 19, 12% aktywów oprocentowanych z oprocentowaniem średnim 9, 33%. Grupa ta z uwagi na ponadprzeciętny poziom oprocentowania ma
znaczący wpływ na oprocentowanie aktywów ogółem.
W pasywach oprocentowanych udział środków zależnych od redyskonta wynosi 7, 23%, a od stawki WIBID
12, 42%. Środki zależne od stawek zewnętrznych w znaczącym stopniu wpływają na średni koszt pozyskania
pasywów. Pasywa z oprocentowaniem zależnym od decyzji Zarządu stanowią 80, 35% pasywów oprocentowanych, z oprocentowaniem średnim na poziomie 1, 73%.

4. Ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe jest to niebezpieczeństwo pogorszenia się sytuacji finansowej Banku na skutek niekorzystnej
zmiany kursu walutowego. Obrazem ryzyka kursowego ponoszonego przez Bank jest jego pozycja walutowa, rozumiana jako zestawienie wierzytelności i zobowiązań w walutach obcych bez względu na termin ich realizacji.
Bank dokonuje bieżącego pomiaru wielkości ryzyka walutowego w drodze monitorowania stanu wykorzystania
limitów, otwartej pozycji walutowej, wartości wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego dla pozycji
pierwotnych, ryzyka kursowego w kontekście ich wpływu na wysokość współczynnika wypłacalności Banku,
ryzyka płynności i ryzyka stopy procentowej.
Celem zarządzania ryzykiem walutowym było kształtowanie pozycji bilansu, tak aby pozycja walutowa się
domykała, a Bank nie musiał utrzymywać wymogu kapitałowego na ryzyko walutowe.
Bank dokonuje pomiaru i monitorowanie pozycji walutowej od października 2004 roku
tj. od momentu uzyskania zgody KNB na przeprowadzanie operacji dewizowych.

5. Ryzyko operacyjne
Ryzyko operacyjne – jest to ryzyko wynikające z niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzi
i systemów, lub też ze zdarzeń zewnętrznych. Ryzyko to związane jest z potencjalną lub rzeczywistą utratą przychodów lub wzrostem kosztów działania Banku na skutek strat pośrednich oraz kosztów utraconych możliwości
(koszt alternatywny) oraz utraconymi korzyściami; na istotność tego ryzyka wpływa fakt, iż ryzyko to obiektywnie związane jest z prowadzeniem każdej działalności, w tym w szczególności działalności bankowej.
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w Banku polega na identyfikacji, ocenie oraz zastosowaniu narzędzi redukcji ryzyka, monitorowaniu efektywności redukcji ryzyka i raportowaniu zdarzeń mających wpływ na ryzyko
operacyjne.
Dla potrzeb własnych Bank oblicza wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne. Utrzymując wymóg na ryzyko
operacyjne współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie nie niższym niż określony przepisami
ustawy Prawo bankowe.
Od 01.01.2008 roku w myśl postanowień Nowej Umowy Kapitałowej (NUK) Bank będzie musiał utrzymywać
wymógł kapitałowy na poziomie 15% średniego z ostatnich 3 lat wyniku na działalności bankowej powiększonego o średnią z 3 lat pozostałych przychodów operacyjnych. Dla roku 2007 wymóg kapitałowy w naszym
Banku, na ryzyko operacyjne wynosi 1.550 tys. zł.
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PBS przyjazny środowisku lokalnemu

P

owiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie osiągnął za ubiegły rok najlepszy wynik finalny w swojej
historii. Zysk brutto wyniósł ponad 3 mln 163 tys. zł. Zysk netto 2 mln 602 tys. zł.
Z tego ponad 11 proc., czyli też rekordową kwotę 336 tys. zł Powiślański Bank Spółdzielczy przekazał
na cele charytatywne, na rzecz środowiska lokalnego. Pieniądze na cele filantropijne dotarły wszędzie tam gdzie
funkcjonują placówki PBS.
Banki spółdzielcze cechuje przede wszystkim mocne osadzenie i bliska, codzienna współpraca ze środowiskiem
lokalnym. Bank bardzo ceni sobie współpracę z lokalnymi instytucjami, a szczególnie
z samorządem. Ta współpraca z lokalnym
środowiskiem odbywa się na dwóch obszarach: biznesowym i filantropijnym. Współpraca banku z samorządami daje obu stronom wymierne korzyści. Przede wszystkim
bank to gwarancja reinwestowania lokalnych
pieniędzy w lokalną gospodarkę. Samorządy
mają pewność, że ulokowane lokalne środki
pracują dla dobra regionu, a tym samym dla
dobra lokalnych społeczności. Bank wspiera
różne, ważne dla społeczności lokalnych, tam
gdzie tylko ma swoje placówki, działania.
W ubiegłym roku na cele filantropijne bank
przekazał 336 tys. zł.
PBS podobnie jak w 2006 roku zamierza wspierać lokalne społeczności w tym roku. W pierwszych dniach tego
roku Powiślański Bank Spółdzielczy przekazał Fundacji „Dobro Chorego”, dwa, warte 20 tys. zł kardiomonitory, które trafiły do kwidzyńskiego szpitala. W ubiegłym roku PBS wspierał w ramach działalności charytatywnej m.in. lokalny sport, Fundację „Misericordia”, Fundację „Dobro Chorego”, różne przedsięwzięcia
kulturalne, fundusz stypendialny Towarzystwa Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego, Ochotnicze Straże Pożarne
i Koła Gospodyń Wiejskich, lokalne parafie.
Jesteś również mecenasem i opiekunem miejscowych szkół, klubów sportowych, organizacji kulturalnych.
Poprzez działania na rzecz naszej lokalnej społeczności zyskuje wśród klientów miano banku przyjaznego, lubianego, otwartego na potrzeby innych.
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Nagrody i wyróżnienia

2007

Powiślański Bank Spółdzielczy z Kwidzyna zajął drugie miejsce
w Ogólnopolskim Programie „Elita Zarządzania ‘2006”. Nasz Bank
otrzymał tytuł „Spółdzielczy Zarząd Roku 2006”.
Program „Elita Zarządzania ‘2006” skierowany był do szeroko
pojętej spółdzielczości. Dlatego uczestniczyły w nim obok banków
spółdzielczych także spółdzielnie mieszkaniowe oraz spółdzielcze
kasy oszczędnościowo-kredytowe.

2006

Wyróżnienie w I edycji konkursu „Gepardy Biznesu A.D. 2006” w
kategorii „Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy”. W tym samym
konkursie w kategorii Człowiek Roku Sektora Banków Spółdzielczych dyplom za nominowanie i wyróżnienie otrzymał Mirosław
Potulski, prezes PBS w Kwidzynie. Był on jednym z sześciu nominowanych do tej nobilitującej nagrody prezesów banków.
Trzecie miejsce w pierwszej edycji konkursu Bank Przyjazny Firmom
organizowanym przez Grupę Media Bank.
Po raz trzeci nagrodę oraz tytuł laureata VII edycji konkursu Bank
Przyjazny dla Przedsiębiorców w kategorii banków spółdzielczych
Dyplom i statuetkę lidera banków spółdzielczych we wdrażaniu
najwyższych standardów obsługi sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

2005

W VI rankingu organizowanym przez Krajowy Związek Banków
Spółdzielczych ogłoszonym w lipcu br. w Głosie Banków Spółdzielczych w grupie banków o aktywach powyżej 100 mln zł Bank
nasz zajął pierwsze miejsce jako najlepszy Polski Bank Spółdzielczy
w 2005 roku
W Rankingu Świat Pieniądza ogłoszonym w czerwcu 2005 roku
przez Rzeczpospolitą wśród 596 banków spółdzielczych pod
względem wielkości sumy bilansowej zostaliśmy sklasyfikowani
na 38 miejscu, na 12 wśród banków o największych zyskach oraz
16 miejscu w bankach o największej liczbie placówek

2004

PBS laureatem VII edycji ogólnopolskiego rankingu „Wyróżniające
się Banki Spółdzielcze”
miejsce w rankingu „Kwartalna ocena punktowa największych BSów w ramach zrzeszenia BPS” za IV kwartał (ex aequo z BS Wolbrom).
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W IV edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polsko-Amerykańską
Fundację Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz
Instytut Bankowości – przyznano Bankowi „Wyróżnienie specjalne”
dla banku najbardziej lubianego przez swoich klientów wraz z godłem promocyjnym „Bank przyjazny dla przedsiębiorców”.
W rankingu Gazety Bankowej – „Najlepsze Banki Spółdzielcze
w 2004” Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie zajął czwarte
miejsce według sumarycznej oceny punktowej oraz dziewiąte w podrankingu dynamiki rozwoju i najwyższej efektywności
5 miejsce w podrankingu efektywności i siły kapitałowej

2003

25 miejsce na 598 Banków Spółdzielczych w Rankingu „Rzeczypospolitej” w kategorii BS-y o największych zyskach oraz 22 miejsce
w kategorii BS-y o największej liczbie placówek
nagroda w konkursie „Najbardziej przyjazny bank w Kwidzynie”
PBS laureatem godła promocyjnego „Bank przyjazny dla przedsiębiorców” organizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację
Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, Krajową Izbę Gospodarczą,
Warszawski Instytut Bankowości

2002

36 miejsce na 600 Banków Spółdzielczych w Rankingu „Rzeczypospolitej” Świat Pieniądza
I nagroda w konkursie „Najbardziej przyjazny bank w Kwidzynie

26

Jednostki i komórki organizacyjne
Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie
I. CENTRALA

82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 28
tel. 055 279 36 03, 055 279 39 56, 055 261 45 30
fax 055 279 48 38
e-mail: bank@powislanski.pl, www.powislanski.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 8.00 do 18.00
sobota od 8.00 do 13.00
1. Wydział Zarządzania Ryzykiem Kredytowym
- sekcja analiz i monitoringu kredytowego			
- sekcja restrukturyzacji i wierzytelności trudnych		
- stanowisko d/s obsługi zadłużenia kredytowego		
2. Wydział Rozwoju i Sprzedaży Produktów Bankowych
- sekcja sprzedaży produktów bankowych			
- sekcja rozwoju i promocji banku				
3. Wydział Operacyjny
- zespół dysponencko-kasowy				
- zespół depozytowo-rozliczeniowy			
4. Wydział Rozliczeń
- sekcja skarbcowa					
- sekcja rachunkowości					
- zespół rozliczeń elektronicznych				
5. Wydział Zarządzania Ryzykami Finansowymi
- sekcja sprawozdawczości i analiz				
- stanowisko d/s bezpieczeństwa systemu informatycznego
6. Wydział Organizacyjny
- stanowisko d/s administracji i kadr			
- stanowisko d/s obsługi organów samorządowych		
- sekretariat						
7. Samodzielne stanowisko d/s kontroli wewnętrznej		
8. Samodzielne stanowisko d/s obsługi prawnej		

tel. 055 261 45 40
tel. 055 261 45 06
tel. 055 261 45 07
tel.055 261 45 81
tel. 055 261 45 80
tel. 055 261 45 97
tel. 055 261 45 02
tel. 055 261 45 44
tel. 055 261 45 73
tel. 055 261 45 32
tel. 055 261 45 77
tel. 055 261 45 45
tel. 055 261 45 52
tel. 055 261 45 52
tel. 055 261 45 30
tel. 055 261 45 03
tel. 055 261 45 30
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II. ODDZIAŁY
1. Oddział PBS w Gardei 82-520 Gardeja
ul. Spółdzielcza 1, tel. 055 275 2563, fax 055 275 1410
e-mail: gardeja@powislanski.pl
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek od 7.30 do 14.00
2. Oddział PBS w Gronowie Elbląskim 82-335 Gronowo Elb.
ul. Elbląska 19, tel./fax 055 231 5629
e-mail: gronowo@powislanski.pl
godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek od 7.30 do 13.30, środa od 7.30 do 14.30

3. Oddział PBS w Ryjewie 82-420 Ryjewo
ul. Grunwaldzka 52, tel. 055 277 42 81 , fax 055 277 42 17
e-mail: ryjewo@powislanski.pl
godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 14.00
środa od 7.30 do 16.00, piątek od 7.30 do 13.00
4. Oddział PBS w Sadlinkach 82-522 Sadlinki
ul. Kwidzyńska 7, tel. 055 275 76 26 fax 055 275 75 79
e-mail: sadlinki@powislanski.pl
godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.15 do 14.00
środa od 7.15 do 15.15
III. FILIE
1. Filia PBS w Dzierzgoniu
82-440 Dzierzgoń ul. Plac Wolności 3/36, tel./ fax 055 276 3669
e-mail: dzierzgoń@powislanski.pl
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek od 900 do 1700
2. Filia PBS w Gdańsku
82-350 Gdańsk ul. Chłopska 16 C, tel. 058 553 29 08, tel/fax 058 553 80 30
e-mail: gdansk@powislanski.pl
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
3. Filia PBS w Markusach
82-325 Markusy, tel./fax 055 231 71 34
e-mail: gronowo@powislanski.pl
godziny otwarcia: : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 13.30
środa od 7.30 do 14.30
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4. Filia PBS w Prabutach
82-550 Prabuty ul. Kraszewskiego 4, tel./fax 055 278 37 49
e-mail: prabuty@powislanski.pl
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek od 8.30 do 15.45

IV. PUNKTY KASOWE
1. Punkt kasowy Kwidzyn I (Biurowiec IP)		

82-500 Kwidzyn ul. Lotnicza 1, tel. 055 279 80 06

2. Punkt kasowy Kwidzyn II (Urząd Miasta)		

82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 18, tel. 055 261 51 39

3. Punkt kasowy Kwidzyn III (Sklep ,,Jedynka”)

82-500 Kwidzyn ul. Kasprowicza 18, tel. 055 279 67 18

4. Punkt kasowy Kwidzyn IV (Urząd Skarbowy)

82-500 Kwidzyn ul. 3-go Maja 6, tel. 055 261 93 00

5. Punkt kasowy Kwidzyn V (ZUM)		

82-500 Kwidzyn ul. Kościuszki 43, tel. 055 279 26 26

6. Punkt kasowy Kwidzyn VI (Galeria ,,Stary Młyn”) 82-500 Kwidzyn ul. 3-go Maja 26, tel. 055 279 34 87
7. Punkt kasowy Kwidzyn VII (Kaufland)		

82-500 Kwidzyn ul. Krótka 4, tel. 055 261 10 71

8. Punkt kasowy Wandowo			

Wandowo 82-520 Gardeja, tel. 055 275 19 97

9. Punkt kasowy Czarne Dolne			

Czarne Dolne 82-500 Gardeja, tel. 055 275 27 69

10 Punkt kasowy Nebrowo Wielkie			

Nebrowo Wielkie 82-522 Sadlinki, tel. 055 275 13 84
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