
Glównym celem Zarządu Banłu rł 20 l 5 r' bylo jak naja1(}'lvniejszc nTkożysla e posiadan]'ch lnożliwości
i rvanlkórY do dalsze8o nrocnienia sily ekonomicznej banlo oraz poprauf llarunkórv obslugi klientóN i pracy zalogi'
Banł spóldzielczy rv sandomierzu -jestjednostką posiadającą 5 niesamodficlnie finansującyeh się oddzialóx'tj'
\.: salńorcu. wilczycach. Za\lichościę, Drvikozach' Annopolu' 2 filie rv KlecfanoYie i sa[donrięrzu oraz 5 sPK
\ Snndomierzu

S\\,oiln dzialanie obejn.lje terelr powiatówi sando licrskicgo. opatowskic8o, slaszowskiego. stalowo.lvolskiego'
tarnobrzeskiego. kraśnickiego

w okresic sprarvozdaYcz}'il Bankiem kierorłalZarząd w skladzie :

SPRAWOZDANIE

zArz 
'}du 

Binku Spó|dziclczego lr sl|ndomienu
za okres spraworda\\,cz\' - 01.01. - 31.12.2015

Prczęs Zarfąd|)

V{e Prezes ZaŻądu

Czlonek zarządu

Zatrudnienie na dzień 31'12'2015 r. łYnioslo 76 osób.

BaŃ Zrzeszony jest rY spóldzielczej Grupie Bankolvej . BaŃ s'A' \Y Poznaniu '

w zakr€sie dzialalności banko\r€j Bank nasz irykonuje ivszys1kie cz].nności prue$idziane praryem ban}orł]N.
śrviadcząc pel€n zakres uslug finanso$1clr osobom prarvnym i fiz}'cznym'

I. WYNIKI FINANSOWE BANKU

' KalinoNska Mana

Rządca Teresa

walas Ed\rżrd

AKTYWA

wyszczególnienie stan na dzień: Zniana
3l-12-20r4 31.12.20r5

Kasa .operacje f Banliem Centralnyrn
Naleilości od sektola finanso.lr€go
Nalcżności od sekton niefinanso.lr'ego
NaleŹności od sektora budietowego
Dhiżne papiery rrarlościon€
Udzi.rh.l b akcje
wt|(ości Di€nMtęrialllc i pralvne
lizeczorye aklywa tnvale
hmc akt$r'a
Rozliczenia międzrokresoive

4 031230,62
r42176 214,06
88 388 043.15
30 905 7 ,10

502 901,1',7

z t20 927,00
63 ó21.16

8 223 .104.34

814 510,86
597 00,1.00

3 903 ó01,70
185 830 626,83
99 925 002,53
13 489 6ó1.11
2 506 111.29
2 5.19 927.00

29 9aŁ2o
1 420 321.97

970 2 t 3,01
646 234.00

-121628,t)f
43 054 382.77
11 536 959,38

-17 416 049,99
2 003 263.52

429 000.00
-33 636.96

-103 082.37
155 702,15

'19 230.00

96"83%
130,16%

3,05%
43.650
.t98,ll%
tfo,23r
4',7.t30/.

95.10%
t19.12r
108.25%

RAZEM AKTYWA 278 J2J ó0].06 317 671 743.61 J9 2J8 139.58 1t1.toolo

Sunm bilansolva (nelto) na kor ec okresu $yniosla -
i $' porówn2ni do po€zątk roku - w krvocie
ulegla wzrostowi o
osiagaiąc dYna ikę

PASYWA

3t7 611',741
278 1f3 601
39 2'18 140

l11.10%,

Wyszcze8ó]n|ęnie SLan nr dzienl
31-12-2014 31. t2.2015

Zrniana

zobowiązania \robec sektora finanso.tłęgo
Zobowiąfania rrobec sektora niefinansowego
ZoborviąZania wobec s€ktora budżetowego
I.Lllldusze specjah€ i innę zobo$,iązania
lioszll j prz\chodl rozlicza c N crasie

f oborviązania podporządkotyane

Kapilal podstawo\w - netto

0,00
221 142 116,51

l0 823 221.26
1737 039.1I

638 74ó.55
I 389 528,82

0,00
403 000,00

0.00
259 945154.61
t5 074 92t.52
2 201054.92

853 t60.9.t
l 808 218.ó7

0,00
399 800.00

0,00
32 503 638,16
125r100.26

,167 015.81
2l.l7l,l.l9
.łl8 689.85

0,00
-3 200.00

x
I I1.29Vo
139,28v,
126.89yo
133.6r%
130.13%

X
99,210



RĄZEM PAsYwA 317 61t 7t3,61 39 2J81J9,58

Kapital zapasoiry
Kapital / Fundusz z aktualizacji qTcery
Fundusz ogólnego ryzyka
Pozostale kapitaly / Fundusze rezerwowe

3f 729 03t,60
160 437,55

0,00
0,00
0.00

35 ',7 74 372,06
111 097,09

0,00
0,00
0.00

3 019 340,46
-,19 340.46

0,00
0,00
0,00

ro9,320/r

69,25%o

x
x
X

4a.25yo

ZYsk (slrala) z lal ubiegłych

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

WSKAZNIKI

II. Dzia|łlność Banl0 spóldzie|czego 1Y smdomi€rzu w 20t5 r. by|a wyznaczona pEede wszystkim rYie|kością
posiłdłnych przcz Bank funduszy wlaŚnych olaz zgromadzonych dcpozytów.
GIó\nvmi źródlanri fi nansonania podstat\,olłei dzialalności Ban-ku byly:

l,l, fuńusze wlasne (nello - x,g bilansu - wmz f nfnikiem finanso$ryrn
które na koniec okresu Y]ttosily .
i w porór'naniu do począ&u roku - w kwocie
ulegly $zrostowi o
osiągając dynamĘ
oraz starcivily w sumie bilansowej

l,2 
' 

po$lższę funduszc wlasne skladaly się i

l ) Fundusz udzialolł} (netto)

na koniec okrcsu spravozda\Yczego osiągĘl s(an w knocie:
i rv porównaniu do początku roku - w kwocię
ulegl spadkowi o
osiągając d},namikę
stanowil w ogólnej kwocię funduszy
oraz stanowił w sumie bilanso'vej

| 496 063.17 -l 604 418.89

399
403

-3

37 785
36392
I392

332.92 zl
951.81zl
38l,l1zl

103.83%

11,89%

800'00 zł
000,00 zl
200,00 zl

99,2to/o

I,06yo
0,r3yo

wyszczególnienie stan na dzień: Dvnamika
31-12-2014 31.t2.2015

Wynik z S.lul odsetek
Wynik z Muh prowizji
Prz}chodórv z dzialóN lub akcji
Wy k lr2 operacjach finanso$Tch
Wy k z pozycji rrymiany
Pozoslale przychody operacyjne
Pozoslale koszty operacyjne
Koszty dzialania Banku

* i!'nagrodzenia
* nażuty na $fnagrodzenia
x pozoslale

RóŻnica \rarlości rezerw i aktualizacji
Z)sk bntto
Podalek dochodo$f
Zysk ne(o

7 571 055,85
2 435 063,00

0.00
24 403.66
62 942,5r

2 150 494.88
501 128,58

6 880 474,09
4 074 952,88

176118,09
2 028143,r2

42t 930.78
-458 897.79

3 978 528.66
878 016.00

3 t00 482.66

6 764 15t,04
2 449 892,43

0,00
78 545,83
53 444,22
34 287,58
96 89.ł'87

'7 2r8 616,37
4l2l 210,88

748 568,28
2 318 831 ,21

436 ',7 19,33

t16 093,24
I8,ll157,77

t48 094,00
| 496 063.7 7

89,34yo

10225%
x

321,860/0

84,920/0

1,59yo
t9,22vd

104,910/o

10t,t40/o
96,37yo

1t5,780/0

t03,50%
-3&,370/o

46.35%
39,64yo

48.25%
PnJchody ogólem
Kosztv osól€m

15 615 952,76
12 590 857.ó0

13 871 319,84
tf o27 162.07

88,83!/o
95.52o/o

Udzial $ry iku z Muh odsetek iv w1'niku dzialalności bankowei '75.Otyo 72.010/0

Ud/i.rl $\DiLu z r,flulu Dro\\i,,ii w \nIiku d,,ialalnoi!i banko\er 24.I3Vo 26.530/0

wskażnik rentonności netto u.62yo 12.140/0



Na dzień 3l.12.2014 r' BaŃ zrzeszał 169ó cflonkó\r'' $'b'n z pełnymi udzialami
Na dzieli 3l'12.2015 r' Bank zrzeszał 1683 człor*ów' w tym z pełnymi udziałanri
stan osobo\} w zalo€sie pelnyclr dzialów ulegl spadkolvi o

ló96 osót
1683 osót
.l3 osót

2) Fundusr zapaso\rl, (rasobo$y)
na konjec okresu spra.lrozdaivczego osiągnął stan w k\{ocie
i i\'porórynaniu do początku roku - w kivocle
ulegl \\'zrostowi o
osingając dynamikę
slanoNil lY ogólnej krvocie filnd szy
oraz stnDorYil rv s nrie bilanso\.!ęj

35178 3'72,06 zl
32129 03r,60 d

3 049 3.10,46 rl
109,320

91.69%
n.26%

111091,09 zt
160 431 ,55 z1

49 340.46 zl

-zl
-zl
-zl

| 496 063 ,11 z1

3 t00 :182'66 fł
I 60:1418,89 zl
. 18.25r/o

o.410/0

36 289 269,|5 zł
33 292 469,15 il
2 996 800,00 zł

109.00%
tr,4f%

2 996 800.00 21

3 000 000.00 zl
3 200,00 zl
3 200,00 zl

3) Fundusz z aktualizacji $ycery
na koniec okesu sprawozdawczęgo osiągĘl stan w kqocie:
i u poró}l|aniu do poc/ą*u roku - w k\locie
nie legl z ianie.

.l) Fundusz ogólnego ryz}'ka banl(orvego
fla koniec okresu spra\ł'ozdaIrcze8o osiągĘl slan v kwocie:
l \l'poróNnaniU do poc/ąlku roku - w k\\ocie
ulegl spadkowi o

5) $,anik finansoqv - fttto
na koniec okrcs spnwozdarvczego osiągnąl slan 

'v 
kwocie:

i \1 porót'naniu do poc,,ąd(U roku - u k\łocle
ulcgl spadkowi o
osjąga,lqc dvMn kę
oraz stanorvil \r sunrie bilansowęj

1.3.Fundusze rvlasne (netto - bez q']'niku finansowego)
na koniec okresu sprarvozdawczego osiągnę|y klvolę
i rY poró.lvnaniu do początku roku - w kwocre
ul€gły .lvzrostowi o
osią8ając dFamikę
oraz stanowily \v su i€ bilaNowej

|) Nc fn)icne s|łnU filnduszy lvlJsn)'ch $ k$ocie
mjały rĘl}'rv]
a) podzial nad$Tzki bilanso\rej z roku poprzedniego
b) uplaty, doplaty oraz inne wplfqv na tundusze
c) rifplaty oraz inne rmniejszenia fTnduszy

2) W\Iraco$'aną nad\1'Źkę bilanso\'q z 20l:l r' !r krvocie

ZebnniePpedsr.t\icieli\\ dniu 22 04.2015 r

postano] lo przeznaczyć lvl:
- fundusz zasoboqy

. fundusz spoleczno - sarnoŹądoły
- fundusz socjalny i mieszkanioily

I ,1. Funduszc wlasne
na konjec okresu spralvozdalłczego tj' 31 grudnia 2015 r' osiągnely k$otę
i l\ poró$ncniu do poc,,ąlku IoLu - t\ kt\ocie
ulegly wzrostorvi o
osiągając d).nanrikę

3 100 482.66 zl

2 250 000'00 zł

22 569.t6 d
80 000.00 zł

36 f59 244.95 zl
33 2ZB 847.99 zl

3 030 436,96 zl
IO9,I2yo



Na zrnianę stanu funduszy mialy \łpl)\i'i
a) podzial nadnTżki bilansorvej z roku poprzedniego
b) $platy. doplaty orar inne wll)$y na fundusze
c) \\tplaq oraz inne zmniejszenia funduszy
d) znnriejsze ie stanu rYartości niemalerialnlch i prawnych (ncllo)

Fundusze \rlasne (netto) - iłg ań' l27 Pmlla Banko'1ęgo lłynosily lvg slanu na koniec 3 1 ' 12 ' 2015 r'

pIą'kursie Euro z dnia 3I,|2.2oI5 r. 4,2615
\\vmagany próg kapIlaló$ wIasnycIl polvtnlen w}noslć lntnllnum
Nad\rryżka

U4.skanv \q,nik l.inanso\1"| . netlo za 20l5 rok lv $lsokości
$ przeliczeniu na Euro Gvg kursujak dla progu kapitaloivego)

2'l funduszę obce (zobowiązania - bez odsetek)
które na koniec okiesu w)mosiły -
i lv porórvnaniu do początku roku . rv kwocle
ulegly wzrostowi o

osiągając d}uamikę
oraz stanorvily iv sunie bilanso!rcj

2 2 na po$.\ższ€ fulrdtlsze obce (zobowiązŹnia) sklada]y się :

l) zobowiqzania ivobec sektora niefinansoivego i inst},tucji sanorządorrTch
klóre na koniec okresu $f/nosily.
l \t poró\nraniu do poc7ątkrt .oku . w k\łoc|ę
ulegly wzrostowi o
osiqgając dynamikę
oraz slanowiły rv sumie bilansoivej

l a) Zobo\\'iązania \lobec sektora efinansoilęgo (bieŹącc)

k{ór€ na koniec okresu lwnosily -
l $ poró\tndniu do poc/ąLku roku . \\ l.r\ocie
ulegly $zrostowi o
osiągając Ąnamikę
oraz stanowily 

'v 
sumie bilansorr€j

1 'b) zoborYiązania wobec sęklora niefinansotvego (1erminowe)
które na koniec okresu Y]ttosily.
i w poróWnaniu do począ&u roku - .tv kwocre
le8ly wzrostowi o

osią8ając dynamikę
oraz slanowiły 

'l 
sumie bilansowej

3 000 000,00 zl
3 200,00 zl
3 2OO,OO zl

33 636,96 z1

€
€
€

8 508 573-26
1 000 000,00
1 s08 573.26

3l'7 671113.64 zl
74 5:14 583-75

271 162 461,9'7 zl
236 0O0 f4l.8o zl
35 762 224.11 zl

115,r5%
85,55%

1'c) zobolviazania tl,obec inst}'tucji samorządo\.lych
które na koniec okręsu wynosiły -
i w poro\vnan'u do poczq cl rokll - $ k\łocte
ulegly {zrostowi o
osiągaiąc Ąnamikę
oraz slano\rilY \l sun]ie bilansoY€j

211 76f 16t,97 zl
236 0O0 241 ,40 rl

35 ',762 220,11 zl
I t5,15%
85.55%

129 607 552,'70 zl
103 079 184.1l zl
26 524 368,59 zl

t25,14yo
40,80%

130 338 201.97 zl
124 362 932.40 zl

5 9'75 269'57 zł
10,1,80%
4t,o3v.

15 0'74 921,52 zl
I0 823 221,f6 zl
4 251 100 ,26 zl

I39.28Ó/o

1,15vo

III. GlóNnJmi źródlani pozyskania dochodórv z PodstarYorYej dzinla|ności Blln|o bylJ:

l' 1. Dzialalność kred}'towa'

oferta kred}tolya naszego bankujest adresowana do różnych segmentów klientórv i obcj uje kredyly obro|o1vę'
inwes1vc!'jnc. kred]'ly w mchunku bieącym.'



r)

i) slan kredflórv (wg bilaNu - netto) na koniec okresu wynosil -
i rv porównani do począthl rck.u . \ł kwocie
ulegl spadkowi o
osiągając dynarnitę
oraz stano{il w sumie bilansowej

S1an kr€ó1órv (brnto) na koniec okresu $Tnosil .
j \\. poró\Ynaniu do począ&u roku . \ł'krvocie
ulegl spadkowi o
osLągaiqc drnan kę

ll3 4t4 ó63.64 zI
II9 293 '754,25 zl

5 879 090.61 zl
95.07'vo

35,100/r

Il5 98694L96 zl
l19 100 930,64 rl

3 l13 988,68 zl
97,390/0

l15 038 073,61 zl
1Ia279 432,46 zl

3 241 758,85 z1

91.26yo

3) obligo krędrowę ( brulto - b€z odsetek) Da ko €c okesu \rynioslo.
l $ poró\\nalLju do począ&U roku . u L.tocie
ulegl spaalkolr'i o
osiągając dynamikę

.l) Kr€d{r rv Ętuacji nieregularnej (poniżej standard . rvątpli\r€. straconc) na koniec okres
spra$'ozda\vcfcgo - lqnosily
l $ poro\\na||lu do poczqthu rokrj . \t l.rłocie
uleglt il zrostorvi o
osiągając dynamikę

Wskaźnik kredyló\r, niepratvidlo'łych na konięc okręsu sprawozdaYcfego wynosił
pży czym na początek Ioku rvskaźnik kręd}tów nięprawidlo$ych stano.lvił

l.2. Dzialalność lokac}:jna' w klórej ]

l) wolne środki finansowę pozyskanę przez Bant' któIe nie zostaly zaangażorvane \v dzialalność kred}tową .
przy zachorraniu odpowiednich procedur x'ewnętrzn}ch iv Zakresie udzielanja kred}tó.lv - ulokowano:

l 'a) na lokatach baŃorłycll które na koniec okresu
rłTnosiły oez odsetck)
j $ porót\naniu do poc,,ąd(U roku. t\ Lsocie
ulegly rvzrostoY'i o
osiągźliąc dvnamikę
oraT slano\rjh w sunie bilansowej

l.3. ogólem ak!'rva dochodorve (dzialalność lokacina + obligo kred}towe brutto . bez odsetek)
na koni€c okresu spralvozdawczego lrynosiły
i \ł poró\lnanlu dopoczq 

'u 
roku . $ k\łocie

ulegly wzroslorvi o

osiągając dynamikę

Iv. PEychody i loŚzty (ogólem). rtynik finanso1yy:

t) PrzYchodY - na koni€c okresu sprarYozda\r,czego - uzyskano N rY'Ysokości

które rv stosulku do uzyskanych przychodów za 2014 r' . v kivocić
osiągnęły dynanikę

2) Koszty . na koniec oklesu splawozdarvcfego . poniesiono w wysokości
klóre \Y stosunlQ do poniesionych kosztó!ł za 201'l r' - w k\ł'ocie
osiągnęlY dYnamikę

]) wYnik finanso\ra . Zvsk bntlo . osiągnięto \ł \rYsokości
klóry \r slosunku do osiągniętego zysku brullo za 2014 r. - rv kwocie
osiągnąl dynan kę

wynit finansor.ly - zysk brutto - osiągnięty za 2015 r' - zostal:
a) zmniejszony poda&iem doclrcdow}m . w lłysokości

który w stosur*u do 2014 r..wk.wocie
osiągnąl dynanikę

3 1'74 484.28 zl
848,102.20 zl

z 326 082,08 zl
371,1',70/o

2.16yo
0,120/o

163 5O5 225,66 z1

102 639 401,30 21

60 865 821.36 zl
t59,30vo

5I,41Ó/o

278 s43 299 ,21 zl
220 919 236,76 zl
57 624 06f.51 zl

126,Oayr

ll 871 319-84 zl
t5 615 952.16 

^88,83%

IZ 02',7 162,07 zl
12 s90 857 ,60 zl

95,52yo

I 844 15',7.',1 7 zl
3 025 095.16 zl

60,96Vo

418 584.00 zł
851 631,00 zl

49,150



b) z\'iększony o różnicę pomiędfy . stanern Iezenv na podatek odroczolry z
początlT okresu spraivozdalvczego . a różnicą f końca okresu
spra\\'ozdaNcz€go pomiędzy rezeNą na podatek od kosztów do faplacenia a
pŹ\'clrodóN do olrz}tania -.!Y kivocie 79 953'00 21

\' u ś||ó|cztnni|( $ }|'|'ca|nośCi

wysokość tego YspóIczynnika pźy jego szczegó|o$€j analizie świadczy o efęk[wnyn w}'korzystaniu posiadanych
środkó$, finanso.ltlclr 1v stosunłu do możliwości, ponieważ wspó|czynni} xmlacalności określa $yażonq w
procentach relację funduszy \rłasnyc]r netto banku do akl}".vów bilansorrYch i pofabilansorifch \łTcenionych
$edlug wag ry7-yka.

na koniec okresu r$'nosil
poprzedni okres

Bank w obu prz)ladkach spelnil ivynagany pozion.

v |. Z^ft ą||z anie r ! fykrmi

w 2015 roku s}1uacja w obszarze adekivatności kapitałoivej Banku byla stabilna' BanI( spelnial $ymogi ustaworve

określone przepisami pmwa' Fundusze ivłasne zabezpieczaly ryzyko rynikajqce z pro$,adzonęj dzialalności' ich
srnrktura b\la prawidlo a.

Wspólczunik {1placahości zapewnial bezpieczeństwo depoą,tóN' jednakże nic slano\lił istolnej podsta$! dla
rvzrostu dlq'ivrcści Banl.u' Pozion ryzyka kred},towego obciążającego alc}Ąla Banku był niski'
Portlel kre&to.lrf charal(eryzował się dobrą jakością' Należności zagrożone zarówno w relacji do portfela
kred},torvego jak i akt).!ró.!Y ogólem ksztaltowaly się korzystnie' wartość aktFvórv pżychodowych pracujących rv
relacji do akl)Ąvów ogóIem ksztaltowała się na ri]'sokiln pozionie-

D\Ąverc}fikacja Ńtlvów z punl(u widzęnia ryzyka byla dość kożystna lecf zmniejszyła się ich fentolvnoŚć.
Ba k rY 20 15 r' dąĄ4 do utrzymania oplynalne.j dochodoYo i jednocześnie sp€lniającej norN}' plJnności stfuklury
bilans z2równo poprzęz dzialania po stlonie pasIł'ów.,jak i akRlYólY realiz[jąc \łeiynęlrznie przyjęte przepisy
spelniające \rsz€lkie r.rymogi rv zal(ręsie nonn i limjtó\Y'

VII. Kierunki dzi{lani{

określajqc kierunki dział^Ąia fla rckbieżący, zaftĄd bierze pod uwagę: pżedstawione wyżej u,\łaruntowania
i $Tniki, zalożenia po|ityki pieniężnej ustalone przez NBP, rłynogi ''Prawa bankowego'' oraf fałożenia stralegii
rozwoj[ Bs rv sandomielzrr i planu finansowego przyjętego na Iok bieżący'

Zarząd Bs konlynuo$,ać będzie dzialania zmięrzające do zapevnienia realnego rozwoju na pozionrie ok' 57o
ro^liaró\l'bazY depoz}1o\ro - kredylo{ej, zapeNniając llpraco\łanie optymalnego zysku. k|óry \r calości ryinicn
fasilić fundusz€ I'lasrc BaŃu nując na un€dze dalszY ich wzrost'

Doskonalona Ędzie praca na wszys&ich szczeblach zAlządzAńa znierza]ąca do:

- pozyskiwania do obslugi nowych klientów, glównie z sektora malych i średnich przedsiębiorstw,
- z\łiększenia liczby plo.wadzonych rachunlów osób prywatnych i wzrostu ilości wydawanych kań platniczych,
- uczestnictwa w finansowaniu potrzeb folnictwa oraz jednoslek gospodalczych dzialających w jego otoczeniu.

UtrzymIlana bę.lzie w da|sz}n ciqgu ''ostlożnoscioNa'' pollt}ka kre;Ylo$J I bieŻącc \ lnd] kacja należności
Zap€rvniająca syslematyczĘ popm ę jakości portlela kred}.lowego dążącq do n nimalizacji wielkości kred}'tów
nieregularnych w obligu kredilolvym Banl(u.

Szczególnq uwagę poświęcać będziemy odnowie i rozivojowi infrastrŃtlry infolmaIycznej zaróivno w zaklesie
syslenu rozliczeń' rv tym drogą intemetoivą' jak też w obszarze automaozacji czynności banlro\łych oraz
nonitorin8u dzialań genenrjących ryfyko bankowe. Usprawniać będzięmy systemy i metody prowadzącę do slalęj
poprawy bezpieczcństlva dfiałalności Banl(u' pracovlików oraz obsłu8i naszych klientórv'
Doskonalić będziemy procedury minimalizujące poszczegó]ne rodzaje ryzyka.

Będziemy dążyó do roaioj poszerzania of€rty baŃowej popŹez wlrorvadzanie non]'ch produktóY baŃorłych
mając na urvadze zaspokojenie potrzeb dot}rclrczasowyclr i przyszlyclr kli€nlów Banku'
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UtrzynyPane i rozwijane Ędą korzystne kontakty sieci palówek naszego Banku z przedstawicielami jednostek

samorządu ter}torialnego oraz orgadzacji Ęole€zno - gospodarczych dfiałających w obszarze fimkcjonor'ania
Bantu.

Bant zamięrza nadal wspierać.Eażne działania oryanizacji społecznych i kulfuralno-oświato\rych w lokalnym
środolvisku'

sandomierz. dnia 14'01.20ló I'

Zarząd Banku:
Pręzes Zarządn

v-ce hezes zarz4du

cz|onek Z'alzĄd!

Kalinowska Maria

Rządca Tercsa

Walas Edward


