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Obrót gotówkowy w sektorze 
bankowości spółdzielczej 
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Miejsce bankowości spółdzielczej w sektorze bankowym 



W Polsce działają dwa banki, które zrzeszają Banki Spółdzielcze 
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z Bankiem BPS 

z SGB-Bankiem 

64% 
352 banki  

202 banki 
36% 

Zrzeszenia Banków Spółdzielczych 



 

Banki Spółdzielcze: 

 

 Ponad 150-letnia tradycja 

 

 Ukierunkowanie na potrzeby lokalne i silna pozycja lokalna 

 

 Polski kapitał 

 

 Obsługa sektora rolniczego, gospodarki oraz mikro i małych 
przedsiębiorców, samorządów 
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Bankowość Spółdzielcza w Polsce 



 

Rosnące obciążenia regulacyjne ustawodawcy w zakresie obowiązków 
sprawozdawczych i raportowych, związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, 
transpozycją Dyrektyw UE 

 

Ustawy i projekty ustaw: 

 np. ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, podzielona 
płatność VAT, przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń 
skarbowych 

 

 zmiany w Ustawie o usługach płatniczych transponujące dyrektywę  
PAD, PSD II 

 

 

Duży (Bank) może więcej 
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Bankowość Spółdzielcza w Polsce 



 

Partnerzy dla zrzeszonych Banków Spółdzielczych: 

 

Banki Zrzeszające 

Inne banki  

Firmy CIT 
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Obsługa gotówkowa Banków Spółdzielczych 



 

Stan obecny Zrzeszenie BPS: 

 

 większość Banków Spółdzielczych obsługiwana jest przez Bank BPS 

 współpraca Bank Spółdzielczy  Bank Spółdzielczy 

 kilka Banków Spółdzielczych współpracuje z innymi bankami komercyjnymi 

 niektóre Banki Spółdzielcze (indywidualnie) współpracują z firmami CIT 

 

Stan obecny Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB): 

 większość Banków Spółdzielczych obsługiwana jest przez Oddziały SGB-Banku S.A. 

 funkcję cash processora SGB-Bank S.A. od kilku lat pełnią wybrane banki 
komercyjne i firmy CIT 

 kilka Banków Spółdzielczych korzysta indywidualnie z usług firm CIT 
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Obsługa gotówkowa w Zrzeszeniach  



Bank BPS współpracuje z Oddziałami Okręgowymi NBP (PLN) oraz bankami komercyjnymi 
(waluta obca) 

System oddziałów Banku BPS (zbiorcze/pomocnicze/samodzielne) 

 

Role: 

 Oddział Zbiorczy – współpraca z O. Okr. NBP i bankami komercyjnymi 

 Oddział Pomocniczy – optymalizacja tras dla BS-ów (ogniwo pośredniczące) 

 Oddział Samodzielny – tylko obsługa klientów 
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•Oddział Zbiorczy 

NBP / bank 
komercyjny 

•Banki Spółdzielcze 

•Oddziały Pomocnicze 

•Oddziały Samodzielne 

•Klienci 

Oddział 
Zbiorczy •Banki Spółdzielcze 

•Oddziały Samodzielne 

•Klienci 

Oddział 
pomocniczy 

 

•Klienci komercyjni 
Banku BPS 

Oddział 
samodzielny 

Obsługa w Zrzeszeniu BPS  



 

Współpraca między Bankami Spółdzielczymi na platformie transakcyjnej 
Zrzeszenia 
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Bank 

Spółdzielczy A 

 

Bank 
Spółdzielczy B 

Obsługa w Zrzeszeniu BPS  



Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS preferują model samodzielnego 

przeliczania znaków pieniężnych oraz obsługi zasileń/odprowadzeń przez 

Bank BPS 

 

Przygotowania do wymagań Zarządzenia Prezesa NBP nr 19/2016: 

 wyposażenie skarbców Banku BPS w nowe sortery spełniające wymogi Zarządzenia 

 przygotowania do sprawozdawczości I etapu  

 współpraca z firmą CIT na szczeblu Zrzeszenia jako alternatywa dla indywidualnej 

współpracy BS z firmami CIT i Bankiem BPS 
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Nowe obowiązki 



Przygotowania do nowych wymagań Zarządzenia Prezesa NBP nr 19/2016: 

 

 obowiązki Banków Spółdzielczych – sprawozdawczość, weryfikacja jakości 

obiegowej  

 poszukiwanie możliwości wypełniania przez Banki Spółdzielcze obowiązków za 

pośrednictwem Banku BPS, przy minimalnym obciążaniu nowymi obowiązkami 

oraz kosztami związanymi z wdrożeniem nowych rozwiązań po stronie Banków 

Spółdzielczych 

 rosnące zainteresowanie nowymi urządzeniami po stronie BS 
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Stan obecny 



Bank Zrzeszający świadczy szeroki zakres usług dla Banków 

Spółdzielczych i równocześnie jest ich partnerem biznesowym  

i reprezentantem 
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Bank Zrzeszający - misja 



 

 

Dziękuję za uwagę 

www.bankbps.pl 

71 32 30 513 


