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Z wielk¹ przyjemnoœci¹ przedstawiamy Pañstwu raport z dzia³alnoœci Powiœlañskiego Banku 

Spó³dzielczego w Kwidzynie za rok 2008. Jest on dokumentem prezentuj¹cym wyniki Banku

we wszystkich obszarach jego dzia³alnoœci.  

Powiœlañski Bank Spó³dzielczy w Kwidzynie ju¿ od szeregu lat zajmuje czo³ow¹ pozycjê wœród 

banków spó³dzielczych w Polsce. To konsekwencja skutecznego realizowania celów strategicznych, 

perspektywicznego planowania  i  aktywnego reagowania na zmiany zachodz¹ce w otaczaj¹cym

nas œrodowisku. To tak¿e efekt wytê¿onej pracy organów samorz¹dowych Banku, pracowników

oraz wszystkich osób, które aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu banku i identyfikuj¹ siê z nim. Miniony rok 

by³ kolejnym potwierdzeniem, ¿e wspólny wysi³ek i wzajemne zrozumienie celów daje po¿¹dane 

efekty.

Rok 2008 dla naszego Banku by³ wyj¹tkowy zarówno pod wzglêdem ekonomicznym, rozwoju 

infrastruktury jak i dzia³añ organizacyjnych.

W IV kwartale 2008r. zmieni³y siê uwarunkowania makroekonomiczne co mia³o wp³yw na ca³¹ nasz¹ 

gospodarkê, a tak¿e i sektor bankowy. Nast¹pi³o spowolnienie wzrostu gospodarczego, wzrost stopy 

bezrobocia oraz wskaŸnika inflacji, obni¿enie stóp procentowych przez RPP, aprecjacja kursu

z³otego wobec walut obcych.  Banki konkurowa³y o pozyskanie depozytów w sposób odbiegaj¹cy

od realiów rynkowych. Konsekwencje tych zjawisk banki odczu³y ju¿ w koñcu 2008r. przy czym 

nale¿y siê spodziewaæ, i¿ prze³o¿¹ siê one równie¿ na wyniki 2009r. Skupiaj¹c siê jednak na minionym 

2008 roku jesteœmy niezmiernie zadowoleni z osi¹gniêtych sukcesów i wielkoœci finansowych 

obrazuj¹cych bezpieczeñstwo i dynamikê rozwoju naszego Banku.  

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ bardzo dobre wyniki finansowe Banku. S¹ one powodem

do satysfakcji, któr¹ dzielimy razem z naszymi udzia³owcami i partnerami.

Mimo tego, ¿e Bank dzia³a³ w otoczeniu coraz bardziej agresywnej konkurencji ze strony banków 

komercyjnych, szczególnie w drugiej po³owie ubieg³ego roku, to suma bilansowa na koniec 2008r. 

wykaza³a wzrost do roku poprzedniego o 24,7 % i  ukszta³towa³a siê w kwocie  286,9 tys. z³. 

Wygenerowany zysk brutto osi¹gn¹³ poziom 6 mln z³. W stosunku do lat ubieg³ych jest to wynik 

rekordowy. Dynamika wzrostu w stosunku do roku 2007 wynosi 29,3%. Fundusze w³asne w kwocie 

ponad 27 mln z³. pozwalaj¹ na bezpieczne prowadzenie dzia³alnoœci i budowanie silnej i wiarygodnej 

instytucji finansowej. 

Dba³oœæ Zarz¹du Banku o satysfakcjonuj¹ce efekty finansowe powi¹zana by³a z dba³oœci¹

o zapewnienie naszym Klientom produktów i us³ug bankowych o najwy¿szej jakoœci, spe³niaj¹cych 

ich oczekiwania. Oferowano ca³¹ gamê korzystnych kredytów, dobrze oprocentowanych lokat 

Szanowni Pañstwo!



W roku 2008 Bank wiele uwagi poœwiêci³ na rozwój infrastruktury lokalowej. Sieæ placówek 

bankowych powiêkszy³a siê o trzy kolejne Filie: w Gdañsku, Elbl¹gu i Bydgoszczy. 

Dziêki œrodkom pieniê¿nym pozyskanym z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z którym 

wspó³pracê bardzo sobie cenimy, mo¿liwe by³o przeprowadzenie powa¿nych inwestycji 

budowlanych. Jesieni¹ ubieg³ego roku otwarto now¹ siedzibê Oddzia³u Banku w Gardei, 

przeprowadzono gruntown¹ modernizacjê siedziby Oddzia³u w Ryjewie, a tak¿e rozpoczêto adaptacjê 

budynku produkcyjno-magazynowego na archiwum bankowe. 

W minionym roku Bank kontynuowa³ te¿ inwestycje w kapita³ ludzki. Kadra pracownicza korzysta³a

z wielu szkoleñ zawodowych podnosz¹cych ich umiejêtnoœci i kwalifikacje. Przeprowadzono szereg 

zmian poprawiaj¹cych system zarz¹dzania Bankiem i organizacjê pracy. Potwierdzeniem s³usznoœci 

tych dzia³añ by³o uznanie ró¿nych instytucji zewnêtrznych wyra¿ane przyznaniem dla Banku wielu 

nagród i wyró¿nieñ.

Jesteœmy przekonani, ¿e przeprowadzone du¿ym nak³adem pracy inwestycje w rozwój Banku 

zaowocuj¹ pozyskaniem nowych klientów oraz wzrostem zadowolenia ze standardów obs³ugi

u dotychczasowych klientów. Naszym celem jest, aby silna pozycja finansowa Banku oraz stabilna 

baza lokalowa dawa³a pewnoœæ naszym klientom, ¿e wspó³pracuj¹ z partnerem bezpiecznym

i wiarygodnym. 

Prezentuj¹c niniejszy raport pragniemy serdecznie podziêkowaæ naszym Udzia³owcom, Klientom 

oraz Organom Samorz¹dowym i Pracownikom Banku za zaufanie i wspólny wysi³ek w rozwój i 

budowê silnej pozycji Powiœlañskiego Banku Spó³dzielczego w Kwidzynie.

         

Zapewniamy jednoczeœnie, ¿e do³o¿ymy wszelkich starañ, aby w kolejnych latach sprostaæ 

wymaganiom naszych Klientów oraz  nastêpnym wyzwaniom jakie przed nami stan¹.     

Janusz Gontarski Irena Kopik

Prezes Zarz¹duPrzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej



Rada Nadzorcza Powiœlañskiego Banku Spó³dzielczego w Kwidzynie sk³ada siê z 13 osób. Zgodnie

ze statutow¹ zasad¹ w  gronie jej cz³onków znajduje siê po dwóch przedstawicieli reprezentuj¹cych 

udzia³owców Banku z terenu Oddzia³ów Gardeja, Gronowo Elbl¹skie, Ryjewo i Sadlinki. Pozostali 

cz³onkowie Rady Nadzorczej s¹ przedstawicielami udzia³owców przynale¿nych do grupy 

cz³onkowskiej z Kwidzyna.

W lipcu 2008r. nast¹pi³a zmiana Przewodnicz¹cego Rady, Pana Aleksandra Zorena zast¹pi³ Pan Janusz 

Gontarski.

Zmianie uleg³ te¿ sk³ad osobowy pozosta³ych cz³onków Prezydium Rady. Funkcjê Zastêpcy 

Przewodnicz¹cego Rady powierzono Panu Lechowi Ho³da, który zast¹pi³ Pani¹ Zenonê Mielczarek, 

natomiast funkcjê Sekretarza Rady powierzono Panu Bogdanowi Jarema, który zast¹pi³ Pana 

Wies³awa Donajskiego.

Sk³ad Rady Nadzorczej  PBS w Kwidzynie na kadencjê 2006-2009rSk³ad Rady Nadzorczej  PBS w Kwidzynie na kadencjê 2006-2009r

Janusz Gontarski
Przewodnicz¹cy 
Rady Nadzorczej

Lech Ho³da
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Nadzorczej

Cz³onek Rady

Cz³onek RadyCz³onek Rady

Cz³onek Rady

Sekretarz Rady
Nadzorczej

Bogdan JaremaBogdan Jarema



Anna Baprawska
Wiceprezes Zarz¹du

Barbara Pietrzak
Wiceprezes Zarz¹du

Irena Kopik
Prezes Zarz¹du
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Informacja o wielkoœci funduszu udzia³owego 
wg stanu na dzieñ 2008-12-31

Kwidzyn Gardeja Ryjewo Sadlinki
Gronowo
Elbl¹skie

Ogó³em

Iloœæ udzia³owców ogó³em 
(w tym osoby prawne)

Wartoœæ funduszu 
udzia³owego ogó³em

Œrednia wartoœæ 
jednego udzia³u 

6 898 500,00 510 300,00 592 200,00 571 200,00 485 100,00 9 057 300,00

15 786,00 3 895,00 4 419,00 2 899,00 2 756,00 8 425,00
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G³ównym  Ÿród³em finansowania dzia³alnoœci Banku w 2008 roku by³y œrodki deponowane

przez sektor niefinansowy oraz sektor bud¿etowy w formie lokat oraz œrodków na rachunkach 

bie¿¹cych i ror. 

W roku minionym Bank pozyska³ równie¿ œrodki finansowe od sektora finansowego

 tj. Banku Zrzeszaj¹cego i BFG w  ³¹cznej kwocie  44.540,00  tys. z³.
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Baza depozytowa

Rolnicy

Podmioty instytucjonalne

Podmioty gospodarcze

Osoby prywatne

Jednostki bud¿etowe

Udzia³ depozytów 
w sumie bilansowej
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0

XII 2008

Depozyty Suma bilansowa

300000

350000

286 921,00

207 369,00

Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2008r wynios³y 

185.259,00 tys. z³, a wobec sektora bud¿etowego  22.110,00 tys. z³. Ogó³em œrodki pozyskane

od Klientów zamknê³y siê kwot¹ 207.369,00 tys. z³. W stosunku do roku poprzedniego nast¹pi³ wzrost

o 17,25%.
 

W strukturze pozyskanych œrodków finansowych dominuj¹ œrodki pozyskane od osób fizycznych,

co stanowi  53,65% bazy depozytowej. Udzia³ œrodków bie¿¹cych wynosi 50,64% bazy depozytowej, 

natomiast œrodków terminowych 49,36%.

Wzrost bazy depozytowej na przestrzeni lat 2004-2008 przedstawiony zosta³ na poni¿szym wykresie.
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W roku 2008 dzia³alnoœæ dewizowa rozwija³a siê nadal w wymiarze satysfakcjonuj¹cym. Wynik

z pozycji wymiany wyniós³ 506 tys. z³ i w stosunku do roku 2007 wzrós³ o 11,08%.

W obszarze oferty produktów kartowych dzia³ania Banku w 2008 roku koncentrowa³y siê przede 

wszystkim na kontynuacji procesu dystrybucji miêdzynarodowych kart p³atniczych i kredytowych 

systemów VISA International.

Liczba bankomatów zainstalowanych w Banku wzros³a o 1 sztukê i na koniec roku 2008 wynios³a

19 sztuk, z czego 4 szt.  to bankomaty nowo zakupione.

Dla 5 bankomatów ustalono nowe lokalizacje rozszerzaj¹c tym samym obs³ugiwany teren.  

Bank posiada równie¿ wp³atomat znajduj¹cy siê w Centrali Banku oraz bankomat z funkcj¹ 

wp³atomatu zlokalizowany w nowootwartej filii w Gdañsku.

G³ównym kierunkiem dzia³alnoœci kredytowej Banku w 2008 roku by³o kredytowanie podmiotów 

niefinansowych  Klientów Banku.

Bank podobnie jak w latach poprzednich opracowa³ i zaktualizowa³ szereg regulacji usprawniaj¹cych 

ten obszar dzia³alnoœci oraz zaoferowa³ Klientom nowe atrakcyjne produkty kredytowe.

Na koniec 2008 roku wartoœæ portfela kredytowego wynios³a 215.152 tys. z³ i w porównaniu

do roku poprzedniego wzros³a o 15,10%.

Zaanga¿owanie kredytowe Banku w stosunku do poszczególnych grup podmiotów przedstawia 

poni¿szy wykres.

Najwiêkszy udzia³ w portfelu kredytowym stanowi³y kredyty na dzia³alnoœæ rolnicz¹, które 

ukszta³towa³y siê na poziomie 96.882 tys. z³, co stanowi 45,03% portfela kredytowego.

Do najlepiej sprzedaj¹cych siê produktów kredytowych nale¿¹ kredyty preferencyjne z dop³at¹

do oprocentowania z AR i MR , które stanowi¹ 32,92% obliga kredytowego.

WskaŸnik ryzyka dzia³alnoœci kredytowej uleg³ nieznacznemu pogorszeniu. Udzia³ kredytów 

zagro¿onych od sektora niefinansowego w portfelu kredytowym na koniec 2008 roku wyniós³ 1,05% 

(w roku poprzednim 0,29%), natomiast œredni w sektorze banków spó³dzielczych wynosi³ - 2,8%.

45 510,0045 510,00

8 216,008 216,00

10 419,0010 419,00

96 882,0096 882,00

54 125,0054 125,00
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Udzia³ obliga kredytowego w sumie bilansowej na dzieñ 31.12.2008 roku wyniós³ 74,99%.

Wzrost obliga kredytowego na przestrzeni 2004-2008 roku przedstawia poni¿szy wykres.
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Wartoœæ kapita³ów w³asnych Banku na koniec roku sprawozdawczego wynios³a 24.947 tys. z³

i w stosunku do roku 2007 wzros³a o 20,64%. Równowartoœæ funduszy w³asnych w euro na dzieñ 

31.12 2008 roku wynios³a 5.979 tys. euro, co pozwala Bankowi prowadziæ dzia³alnoœæ na terenie 

ca³ego kraju, dziêki otrzymanej zgodzie Komisji Nadzoru Bankowego.

Strukturê kapita³ów w³asnych na koniec 2008 roku oraz przyrost funduszy w³asnych w latach 

2004-2008 prezentuj¹ poni¿sze wykresy.
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W roku 2008 Bank osi¹gn¹³ bardzo dobry wynik na dzia³alnoœci bankowej w wysokoœci 

15.691 tys. z³, wy¿szy od wyniku roku poprzedniego o 22,79%. Jego strukturê obrazuje poni¿szy 

wykres.

3 768,00

47,00 506,00

11 370,00

Wynik finansowy brutto zamkn¹³ siê kwot¹ 6.021 tys. z³. Wynik finansowy netto w wysokoœci 

4.829 tys. z³ pozwoli³a wyp³aciæ naszym udzia³owcom dywidendê w wysokoœci 10% posiadanej 

wartoœci udzia³ów.

Przyrost wyniku z dzia³alnoœci bankowej i wyniku finansowego netto w latach 

2004-2008 przedstawiaj¹ poni¿sze wykresy.
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Na przestrzeni 2008 roku maj¹c na uwadze zapewnienie p³ynnoœci i bezpieczeñstwa 

zgromadzonych œrodków PBS wdro¿y³ w ¿ycie regulacje wymagane w ramach Nowej Umowy 

Kapita³owej w celu ograniczenia ryzyka prowadzonej dzia³alnoœci bankowej.

W banku do ryzyk istotnych zaliczono nastêpuj¹ce ryzyka:

- ryzyko kredytowe i zaanga¿owañ,

- ryzyko p³ynnoœci,

- ryzyko stopy procentowej,

- ryzyko walutowe,

- ryzyko operacyjne,

- ryzyko braku zgodnoœci.

 

1. Ryzyko kredytowe

W odniesieniu do portfela kredytowego, ryzyko kredytowe to ryzyko zwi¹zane z niewywi¹zaniem siê 

kredytobiorcy z wynikaj¹cego z zawartej z bankiem umowy obowi¹zku sp³aty kredytu,

co w konsekwencji prowadzi do poniesienia przez Bank straty z tytu³u utraty po¿yczonych œrodków

i braku przychodów w postaci odsetek od kredytu.

Bank równowa¿y skutki ryzyka wynikaj¹ce z prowadzonej dzia³alnoœci kredytowej w drodze 

zarz¹dzania ryzykiem kredytowym, monitorowaniem ekspozycji kredytowych oraz tworzeniem 

rezerw. 

Zarz¹dzanie ryzykiem kredytowym polega na redukowaniu niebezpieczeñstwa braku sp³aty kredytu

i odsetek w ustalonych terminach. 

Zarz¹dzanie to koncentruje siê na zabezpieczeniu Banku przed nadmiernym ryzykiem

w odniesieniu do pojedynczego kredytu i ³¹cznego zaanga¿owania kredytowego, minimalizowania 

zagro¿eñ oraz stosowania odpowiednich procedur kredytowych. 

Zagro¿one ekspozycje kredytowe w 2008 r. stanowi³y 1,05% portfela kredytowego Banku.

W 2008 roku limity koncentracji wierzytelnoœci i sumy wierzytelnoœci Banku, wyznaczone przez 

Prawo Bankowe, nie zosta³y przekroczone. Nie by³o równie¿ przekroczenia ustalonych limitów 

ostro¿noœciowych. Bank nie by³ nara¿ony na ryzyko z tytu³u du¿ych zaanga¿owañ kredytowych.

Bank wyznacza wymóg kapita³owy na ryzyko kredytowe metoda standardow¹. Na koniec 2008r. 

alokacja kapita³u na ryzyko kredytowe wg Filaru I wyniós³  17.135 tys. z³. Bank nie tworzy³ 

dodatkowego wymogu kapit³owego (Filar II).

2. Ryzyko p³ynnoœci

Ryzyko p³ynnoœci - to ryzyko braku mo¿liwoœci wywi¹zania siê z bie¿¹cych zobowi¹zañ Banku 

wskutek braku aktywów o du¿ej p³ynnoœci  (gotówki, œrodków na rachunku bie¿¹cym Banku, lokat 

krótkoterminowych, ³atwo zbywalnych papierów wartoœciowych) lub mo¿liwoœci zaci¹gniêcia 

dodatkowych zobowi¹zañ, jak równie¿ ryzyko, ¿e Bank bêdzie zmuszony sprzedaæ aktywa mniej 

p³ynne ze strat¹ aby zaspokoiæ zapotrzebowanie na œrodki p³ynne.
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Maj¹c na uwadze fakt, ¿e ryzyko p³ynnoœci jest jednym z najwa¿niejszych ryzyk w dzia³alnoœci, 

bankowej. Bank nasz zobowi¹zany jest do zarz¹dzania ryzykiem p³ynnoœci w sposób zapewniaj¹cy 

utrzymanie p³ynnoœci bie¿¹cej, krótkoterminowej, œrednioterminowej i d³ugoterminowej. 

W celu ograniczenia ryzyka p³ynnoœci w roku 2008, Bank wyznacza³ globalne limity ostro¿noœciowe, 

które stanowi¹ instrumenty zarz¹dzania ryzykiem p³ynnoœci i uwzglêdniaj¹ ca³oœciowe zagro¿enie 

Banku na to ryzyko.

Poziom ryzyka p³ynnoœci Banku w roku 2008 by³ zadawalaj¹cy. Bank posiada³ odpowiedni poziom 

aktywów p³ynnych oraz stabiln¹ bazê depozytow¹, dysponowa³ tak¿e dodatkowymi narzêdziami 

regulowania p³ynnoœci m.in. poprzez lokaty p³ynnoœciowe i kredyt w rachunku bie¿¹cym w banku 

zrzeszaj¹cym.

Podstawowym zadaniem by³o zabezpieczenie potrzeb p³ynnoœciowych Klientów Banku

oraz zapewnienie sprawnego rozrachunku rozliczeñ bankowych.

W roku 2008 Bank dostosowa³ zasady zarz¹dzania p³ynnoœci¹ p³atnicz¹ do nowych uregulowañ 

wynikaj¹cych z Uchwa³y Nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie ustalenia wi¹¿¹cych 

banki norm p³ynnoœci.

Powy¿sz¹ uchwa³¹ zosta³y wprowadzone  nadzorcze miary p³ynnoœci krótkoterminowej

i d³ugoterminowej , które obowi¹zuj¹ od roku 2008.

Na dzieñ 31.12.2008r bank dokona³ alokacji kapita³u wg wymagañ Filaru II na ryzyko p³ynnoœci

w kwocie 817,26  tys. z³.

3. Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej - mo¿liwoœæ spadku/wzrostu dochodów odsetkowych spowodowana 

przewidywanymi lub nieoczekiwanymi zmianami rynkowych stóp procentowych.

W ryzyku stopy procentowej wyodrêbnia siê cztery g³ówne kategorie ryzyka:

1) ryzyko przeszacowania (niedopasowania terminów zapadalnoœci i wymagalnoœci aktywów

i pasywów),

2) ryzyko bazowe,

3) ryzyko krzywej dochodowoœci,

4) ryzyko opcji klienta.

Zarz¹dzanie ryzykiem stopy procentowej koncentrowa³o siê na zarz¹dzaniu ryzykiem przeszacowania 

oraz ryzykiem bazowym. Ryzyko ograniczano poprzez stosowanie systemu limitów i odpowiednie 

kszta³towanie struktury aktywów i pasywów.

Bank kszta³towa³ strukturê aktywów i pasywów oprocentowanych oraz zobowi¹zañ pozabilansowych, 

generuj¹cych potencjalne ryzyko stopy procentowej, bior¹c pod uwagê wystêpuj¹ce tendencje

w zakresie zmian rynkowych stóp procentowych.
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4.  Ryzyko walutowe

Dzia³alnoœæ dewizowa Banku z roku na rok rozwija³a siê i przynosi coraz wiêksze dochody. W roku 

2008 wynik z pozycji wymiany w stosunku do roku  2007 roku  wzrós³ o 11,08 % .

Celem zarz¹dzania ryzykiem walutowym by³o kszta³towanie pozycji bilansu, tak aby pozycja 

walutowa siê domyka³a, a Bank nie musia³ utrzymywaæ wymogu kapita³owego na ryzyko walutowe. 

£¹czny wymóg z tytu³u ryzyka walutowego w Banku obliczany jest metod¹ podstawow¹ i w roku 2008 

podobnie jak w 2007 wynosi³ zero poniewa¿ pozycja walutowa ca³kowita nie przekroczy³a 2% 

funduszy w³asnych Banku.

5. Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne - ryzyko straty wynikaj¹ce z niedostosowania lub zawodnoœci wewnêtrznych 

procesów, ludzi i systemów technicznych lub zdarzeñ zewnêtrznych.

Zarz¹dzanie ryzykiem operacyjnym w Banku w 2008 roku ukierunkowane by³o na identyfikacjê 

obszarów wystêpowania i rodzajów ryzyka, raportowaniu zdarzeñ maj¹cych wp³yw na ryzyko 

operacyjne w celu zapobiegania i minimalizowania ewentualnych strat operacyjnych

oraz wyeliminowania przyczyn ich powstawania.

W roku 2008 zgodnie z Uchwa³¹ Nr 1/2007 KNB z dnia 13 marca 2007r. Bank wyznaczy³ i utrzymywa³ 

przez ca³y rok ³¹czny wymóg z tytu³u ryzyka operacyjnego wg metody podstawowego wskaŸnika

w wysokoœci 1.767 tys. z³ . 

12



13



14



15



16



17



18



19



20



Jednostki organizacyjne Powiœlañskiego Banku Spó³dzielczego w Kwidzynie

I.  CENTRALA   82-500 Kwidzyn; ul. Kopernika 28

                               tel. +48 55 261 45 30; +48 55 261 45 00  

                                fax +48 55 279 48 38;  e-mail: bank@powislanski.pl  
www.powislanski.pl

                                

II  ODDZIA£Y

 

1. Oddzia³ PBS w Gardei 82-520 Gardeja; ul. Spó³dzielcza 1A

                                tel.: +48 55 275 25 63;  fax: +48 55 275 14 10

                                                e-mail: gardeja@powislanski.pl

                                              

2. Oddzia³ PBS w Gronowie  82-335 Gronowo Elb.; ul. Elbl¹ska 19

    Elbl¹skim                   tel./fax:  +48 55 231 56 29 

                                    e-mail: gronowo@powislanski.pl

                                              

3. Oddzia³ PBS w Ryjewie 82-420 Ryjewo; ul. Grunwaldzka 52

                                                tel.: +48 55 277 42 81; fax: +48 55 277 42 17

                                                e-mail: ryjewo@powislanski.pl

4. Oddzia³ PBS w Sadlinkach   82-522 Sadlinki; ul. Kwidzyñska 7

                                                   tel.: +48 55 275 76 26; fax: +48 55 275 75 79

                                                   e-mail: sadlinki@powislanski.pl

III. FILIE

1. Filia PBS w Dzierzgoniu    82-440 Dzierzgoñ; ul. Plac Wolnoœci 3/36

                                                tel./ fax: +48 55 276 36 69

                                                e-mail: dzierzgon@powislanski.pl

                                                

2. Filia PBS w Gdañsku  I      82-350 Gdañsk; ul. Ch³opska 16 C

                                                tel.: +48 58 553 29 08,  tel/fax: +48 58 553 80 30

                                                e-mail: gdansk@powislanski.pl

3. Filia PBS w Markusach      82-325 Markusy; Markusy 63

                                                tel./fax: +48 55 231 71 34

                                                e-mail: gronowo@powislanski.pl

4. Filia PBS w Prabutach        82-550 Prabuty; ul. Kraszewskiego 4

                                                tel./fax: +48 55 278 37 49

                                                e-mail: prabuty@powislanski.pl
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 5. Filia PBS w Gdañsku II     80-831 Gdañsk; ul. Tkacka 27/28

                                                tel./fax: +48 58 305 48 13

                                                

 6. Filia PBS w  Bydgoszczy   85-824 Bydgoszcz; ul. Wojska Polskiego 16

                                                 tel./fax: +48 52 361 17 55

                                                 

 7. Filia PBS w Elbl¹gu           82-300 Elbl¹g; ul. Zacisze 21/1

                                                 tel./fax: +48 55 233 00 00

                                                 e-mail: elblag@powislanski.pl                             

IV. PUNKTY OBS£UGI KLIENTA 

                                                                    

1. Punkt Obs³ugi Klienta   82-500 Kwidzyn; ul. Lotnicza 1

    Kwidzyn I (Biurowiec IP)           tel.: +48 55 279 80 06

2. Punkt Obs³ugi Klienta          82-500 Kwidzyn; ul. Warszawska 18

    Kwidzyn II (Urz¹d Miasta)     tel.: +48 55 261 51 39

3. Punkt Obs³ugi Klienta                    82-500 Kwidzyn; ul. Kasprowicza 18

    Kwidzyn III (Sklep PSS “Jedynka”)  tel.: +48 55 279 67 18

4. Punkt Obs³ugi Klienta                    82-500 Kwidzyn; ul. 3-go Maja 6

    Kwidzyn IV (Urz¹d Skarbowy)  tel.: +48 55 261 93 00

5. Punkt Obs³ugi Klienta    82-500 Kwidzyn; ul. Koœciuszki 43

    Kwidzyn V (ZUM)          tel.: +48 55 261 42 68

6. Punkt Obs³ugi Klienta                     82-500 Kwidzyn; ul. Toruñska 21 

    Kwidzyn VI (Starostwo Powiatowe)  tel.: +48 55 275 18 74

7. Punkt Obs³ugi Klienta  82-500 Kwidzyn; ul. Krótka 4

    Kwidzyn VII (Kaufland) tel.: +48 55 261 10 71

8. Punkt Obs³ugi Klienta                    Wandowo; 82-520 Gardeja

    Wandowo                 tel.: +48 55 275 19 97

9. Punkt Obs³ugi Klienta                  Czarne Dolne; 82-520 Gardeja

    Czarne Dolne      tel.: +48 55 275 27 69

10. Punkt Obs³ugi Klienta           Nebrowo Wielkie; 82-522 Sadlinki

      Nebrowo Wielkie      tel.: +48 55 275 13 84 
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Nagrody i wyró¿nienia

Jak w ka¿dym  roku, tak i w roku 2008 Powiœlañski Bank Spó³dzielczy w Kwidzynie  by³ laureatem 
ró¿nych konkursów oraz zosta³ uhonorowany wieloma nagrodami i wyró¿nieniami.
Bank otrzyma³ m.in.

1. list gratulacyjny oraz s³owa podziêkowania od Marsza³ka Województwa  Pomorskiego
za  wsparcie rozwoju sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw;

2. tytu³ ,,Solidny pracodawca” w konkursie organizowanym przez Grupê Media Partner wydawcê 
Przegl¹du Gospodarczego i Gazety Prawnej. Nagrodzone firmy uznawane s¹ za ambasadorów 
idei solidnoœci zatrudnienia, inwestuj¹cych w kapita³ ludzki;

3. tytu³ ,, Spó³dzielczy Zarz¹d roku w kategorii Banki Spó³dzielcze” przyznawany w ogólnopolskim 
programie Elita Zarz¹dzania organizowanym przez Grupê Media Partner;

4. certyfikat poœwiadczaj¹cy zakwalifikowanie siê do 100 najlepszych banków spó³dzielczych
w krajowym rankingu ,,Wyró¿niaj¹ce siê Banki Spó³dzielcze” organizowanym przez miesiêcznik 
,,BANK” i ,,Nowoczesny Bank Spó³dzielczy”; 

5. wyró¿nienie w konkursie ,,Najlepszy Bank Spó³dzielczy” przyznane przez Prezesa Banku  
Polskiej Spó³dzielczoœci S.A. w Warszawie;

6. wyró¿nienie w konkursie ,,Bank Spó³dzielczy w s³u¿bie spo³ecznoœci lokalnej” przyznane
w uznaniu zas³ug i troski o przysz³oœæ spo³ecznoœci lokalnej swojej ,, Ma³ej Ojczyzny”;

7. Bank zosta³ zwyciêzc¹ konkursu “Liderzy Filantropii 2008” w kategorii firma, która przekaza³a
na cele spo³eczne najwiêkszy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem organizowanym 
przez miesiêcznik FORBES;

8. siedziba Powiœlañskiego Banku Spó³dzielczego w Kwidzynie zdoby³a pierwsze miejsce
w konkursie ,,Najpiêkniejszy Bank Spó³dzielczy  2008” organizowanym przez Instytut 
Bankowoœci Spó³dzielczej oraz Grupê CONCORDIA.

23


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24

