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I OGÓLNE INFORMACJE O BANKU

Bank Spó³dzielczy w Brodnicy to najstarszy i jeden 

z najwiêkszych oraz najsilniejszych banków 

spó³dzielczych w Polsce. Za³o¿ony w 1862 r. od ponad 150 

lat nieprzerwanej dzia³alnoœci zawsze z sukcesem  do 

po³¹czenia si³y tradycji z dynamik¹ wspó³czesnoœci, 

w wyniku czego jest dziœ instytucj¹ nie tylko na wskroœ 

nowoczesn¹, ale przede wszystkim stabiln¹ i wiarygodn¹. 

Zrzeszony w Banku Polskiej Spó³dzielczoœci S.A. 

w Warszawie BS w Brodnicy opiera swoj¹ dzia³alnoœæ na 

wy³¹cznie polskim, lokalnym kapitale. 

d¹¿y

Wielkoœæ funduszy w³asnych Banku pozwala na prowadzenie 

dzia³alnoœci operacyjnej na terenie ca³ego kraju, jednak obecnie posiada 

on swoje placówki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 

warmiñsko-mazurskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego. Poza 

Brodnic¹, gdzie znajduje siê Centrala oraz Oddzia³ BS w Brodnicy, Bank 

posiada sieæ placówek m.in. w takich miastach jak: 

Bydgoszcz, Che³m¿a, Toruñ, Elbl¹g, Gdynia, Grudzi¹dz, Kwidzyn, Nowe 

Miasto Lubawskie, I³awa, P³oñsk, Rypin i Œwiecie. 

Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo i wygodê swoich Klientów, Bank 

Spó³dzielczy w Brodnicy sukcesywnie wprowadza innowacyjne 

rozwi¹zania informatyczne i systemowe. Wszystkie placówki Banku 

wyposa¿one s¹ w bankomaty, na bie¿¹co równie¿ wdra¿ane s¹ 

najnowoczeœniejsze systemy bezpieczeñstwa, których zadaniem jest 

najwy¿sza ochrona systemów bankowych przed ró¿norodnymi formami 

zagro¿eñ p³yn¹cymi z sieci.

Bank Spó³dzielczy w Brodnicy jest bankiem uniwersalnym, 

œwiadcz¹cym us³ugi dla jednostek samorz¹du terytorialnego, 

przedsiêbiorców, rolników i osób fizycznych. Dowodem skutecznoœci 

i wysokiej jakoœci oferowanych przez BS w Brodnicy produktów i us³ug 

jest ci¹g³y rozwój Banku oraz systematycznie rosn¹ca liczba Klientów.

      

ponad czterdziestu 
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1.1 W£ADZE BANKU

Rada Nadzorcza Banku Spó³dzielczego w Brodnicy

El¿bieta Górzyñska

Przewodnicz¹ca 
Rady Nadzorczej

Marek Pesta
Z-ca Przewodnicz¹cej 

Rady Nadzorczej

Stanis³aw Antkowiak

Cz³onek Rady

Hanna Beszczyñska

Cz³onek Rady

Barbara Paradowska
Sekretarz 

Rady Nadzorczej

Jan Choszczewski

Cz³onek Rady

Marek Czmoch

Cz³onek Rady

Maciej Kaszuba

Cz³onek Rady

Roman Pytlasiñski

Cz³onek Rady

Tomasz Siekierski
Cz³onek Rady

Marek Truœciñski
Cz³onek Rady

W sk³ad Rady Nadzorczej Banku Spó³dzielczego w Brodnicy w okresie 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. 

wchodzili cz³onkowie wybrani przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 18.03.2011 r. na lata 2011-2015.

Zarz¹d Banku Spó³dzielczego w Brodnicy

W okresie sprawozdawczym dzia³alnoœci¹ Banku kierowa³ Zarz¹d w sk³adzie:

Józef Mitura
Prezes 

Zarz¹du

Miros³aw Rafa³o
Wiceprezes

Zarz¹du

Aleksander Miko³ajczak
Wiceprezes

Zarz¹du
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1.2 UDZIA£OWCY

Wielkoœæ udzia³ów Liczba cz³onków

Wedùug stanu na koniec grudnia 2013 roku udziaùowcami Banku byùo 707 osób fizycznych (blisko 
94%) i 31 osób prawnych. Wartoúã jednostek udziaùowych wniesionych przez osoby fizyczne 
wyniosùa 3 575 tys. zù natomiast osoby prawne objæùy udziaùy o wartoúci ok 242 tys. zù. Aktualna 
wartoúã jednostki udziaùowej wynosi 1 300 zùotych.

1.3 PRACOWNICY

Na sukcesy Banku Spó³dzielczego w Brodnicy sk³ada siê praca profesjonalnego, kompetentnego, 

i zaanga¿owanego zespo³u pracowników, którzy gwarantuj¹ wysok¹ jakoœæ œwiadczonych us³ug. 

Œrednie zatrudnienie za 2013 rok wynios³o 334 osoby, z tego: 

79 osób zatrudnionych by³o w Centrali, a 255 osób w Oddzia³ach. 

W zespole BS 60 % specjalistów posiada wykszta³cenie wy¿sze. 

Bank zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracê, z tego 

94 % na czas nieokreœlony. 

Podobnie jak w latach ubieg³ych, tak równie¿ w minionym 

2013 roku, Zarz¹d Banku przyk³ada³ du¿¹ uwagê do szkoleñ 

pracowników. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, doskonalenie umiejêtnoœci oraz uzupe³nianie 

wiedzy stanowi wa¿ny element polityki kadrowej prowadzonej 

przez Bank Spó³dzielczy w Brodnicy. W minionym roku kadra 

kierownicza oraz pracownicy uczestniczyli w 74 szkoleniach.
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1.4 NOWE PLACÓWKI BANKU

W 2013 r. Bank Spó³dzielczy w Brodnicy poszerzy³ dzia³alnoœæ operacyjn¹  o dwa nowo otwarte Oddzia³y.  

W maju ubieg³ego roku odby³o siê symboliczne 

otwarcie drugiej w województwie pomorskim placówki 

Banku - Oddzia³u w Kwidzynie. Funkcjê Dyrektora 

Oddzia³u piastuje wieloletni praktyk bankowoœci 

spó³dzielczej - Pani Ma³gorzata Zieliñska, która kieruje 

prac¹ trzyosobowego zespo³u.

Placówka w Kwidzynie zlokalizowana jest przy 

ul. Kopernika 5, a czynna jest od pon. - pt. 8:00 - 16:00.  

We wrzeœniu 2013 roku, dzia³alnoœæ operacyjn¹ 

rozpocz¹³ równie¿ Oddzia³ BS Brodnica w P³oñsku. 

Pierwsz¹ w województwie mazowieckim placówk¹ 

Banku kieruje Pani Dyrektor Agnieszka Kwiatkowska, 

która pilotuje pracê czteroosobowej za³ogi. 

Oddzia³ w P³oñsku mieœci siê przy ul.Warszawskiej 

17 i czynny jest od pon. - pt. 8:00 - 18:00. 

Maj¹c na uwadze wygodê oraz najwy¿sze standardy obs³ugi naszych Klientów, oba nowo otwarte oddzia³y 

zosta³y urz¹dzone w nowoczesnym, estetycznym i przyjaznym stylu. Usytuowane w Centralnych czêœciach 

miasta, dysponuj¹ w³asnymi parkingami oraz czynnymi 24 godziny na dobê bankomatami.    

1.5 NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA

W 2013 roku BS  w Brodnicy uhonorowany zosta³ m.in. takimi tytu³ami i nagrodami jak:

n   Tytu³ i statuetka Bankowego Mened¿era Roku 2012 dla Prezesa Zarz¹du Banku 
Spó³dzielczego w Brodnicy - konkurs po raz XV organizowany przez Gazetê Bankow¹ 

n  Certyfikat  i tytu³ „Bank Spó³dzielczy Roku 2012” - tytu³ przyznany przez program 
certyfikacji Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej 

n  Statuetka dla najbardziej wyró¿niaj¹cych siê banków spó³dzielczych w roku 
2012 - nagroda przyznana podczas V Forum Technologii Bankowoœci Spó³dzielczej 
w kategorii najwiêksze banki spó³dzielcze

n   Tytu³ i statuetka „Lider 2012” w Konkursie „Najlepszy Bank Spó³dzielczy zrzeszony 
z BPS S.A.”
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1.6 OFERTA BANKU

Naszym Klientom oferujemy:

n Rachunki bankowe:

Bank Spó³dzielczy w Brodnicy specjalizuje siê w obs³udze finansowej ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, 
gospodarstw rolnych,klientów indywidualnych oraz jednostek samorz¹du terytorialnego.

Oferta Banku obejmuje szeroki wachlarz produktów i us³ug bankowych z zakresu obs³ugi kasowej, 
dzia³alnoœci depozytowo-rozliczeniowej oraz kredytowej, a tak¿e bankowoœci elektronicznej.

Produkty depozytowe:

n oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy
n bie¿¹cy i pomocniczy
n walutowy
n oszczêdnoœciowy
n powierniczy

n Lokaty:

n Lokata Standard
n Lokata Dop³ata
n Lokata Transfer
n Lokata Fundusz
n Lokata Promocja
n lokaty internetowe
n lokaty walutowe

Produkty kredytowe:

n kredyty gotówkowe
n kredyty konsolidacyjne
n kredyty mieszkaniowe
n 

n

n

n

n

n

n

kredyty hipoteczne
n kredyty obrotowe
n kredyty inwestycyjne
 kredyt Inwestycja Rolna
n kredyty zabezpieczone gwarancj¹ de minimis
 kredyty na zakup kolektorów s³onecznych z dop³at¹ NFOŒiGW
 kredyty odnawialny w rachunku oszczêdnoœciowo-rozliczeniowym 
n kredyt w rachunku bie¿¹cym dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz rolników
 kredyty pomostowe na finansowanie projektów realizowanych przy udziale œrodków Unii Europejskiej
 kredyty preferencyjne z dop³at¹ ARiMR do odsetek oraz czêœciow¹ sp³at¹ kapita³u (CSK) przez ARiMR
 limit kredytowy w karcie kredytowej 

Depozyty zgromadzone w Banku Spóùdzielczym w Brodnicy, sà objæte systemem 
gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny „BFG"
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n gwarancje wadialne, nale¿ytego wykonania, zap³aty i in.
n gwarancje jako zabezpieczenie akcyzowe - Bank jest umieszczony przez Ministra Finansów w wykazie 

gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych jako zabezpieczenie akcyzowe
n gwarancje zabezpieczaj¹ce zap³atê d³ugu celnego - Bank jest umieszczony przez Ministra Finansów 

w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych sk³adanych jako 
zabezpieczenie pokrycia kwot wynikaj¹cych z d³ugów celnych

Gwarancje bankowe i porêczenia:

n Internet Banking
n Internet Banking dla firm
n do³adowania telefonów komórkowych
n przelewy zagraniczne
n SMS Banking, us³uga umo¿liwiaj¹ca otrzymywanie m.in. informacji o:  

Bankowoœæ elektroniczna:

n zrealizowaniu przelewu 
n odrzuceniu przelewu 
n zmianie salda - po ka¿dej operacji na rachunku
n pojawieniu siê debetu na rachunku
n zalogowaniu do banku internetowego
n saldzie rachunku - o wybranej godzinie w wybrane 

dni tygodnia

Ubezpieczenia  komunikacyjne i maj¹tkowe:na ¿ycie, 
n   

produkty ubezpieczeniowe nastêpuj¹cych firm ubezpieczeniowych:
spó³ka Banku - w swojej ofercie posiada atrakcyjne BS Partner Sp. z o.o.

n  aktualnym stanie rachunku
n statusach przelewu
n wybranym odbiorcy, predefiniowanym 

dla wykonywania przelewów
n ostatnich operacjach na rachunku
n kursach wybranej waluty

lp.acindorbsb.www
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II DANE EKONOMICZNO-FINANSOWE

2.1 SUMA BILANSOWA

Wzrost sumy bilansowej (tys. z³)

Na koniec 2013 roku suma bilansowa Banku wynios³a 1 278 142 tys. z³otych. W porównaniu 

do poprzedniego roku, odnotowano wzrost o 11,63 %. 

2.2 DZIA£ALNOŒÆ DEPOZYTOWA

Baza depozytowa (tys. z³)

Wzrost bazy depozytowej (tys. z³)

Podstawowym elementem wp³ywaj¹cym 

na poziom sumy bilansowej by³ poziom z³o¿onych 

w Banku depozytów, których wartoœæ wynios³a 

1 138 512 tys. z³. 

Depozyty Banku dziel¹ siê na depozyty bie¿¹ce, 

które na koniec 2013 roku wynios³y 330 754 tys. z³ 

i depozyty terminowe w kwocie 807 758 tys. z³. 

Najwiêkszy udzia³ w bazie depozytowej mia³y osoby 

fizyczne – 73,19 %.

Udzia³ podmiotów 
w bazie depozytowej



61%

21%

14%

2.4 FUNDUSZE W£ASNE

4%
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2.7 





Centrala Banku Spó³dzielczego w Brodnicy
ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica 
tel. 56 493 00 11; fax 56 498 40 40

e-mail: bank@bsbrodnica.pl

www.bsbrodnica.pl
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