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FORUM NOWOCZESNEGO 
SAMORZĄDU 

 
6 grudnia 2017 r. 
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553 Banków Spółdzielczych 

ponad 4 tys. placówek 

ponad 30 tys. zatrudnionych 

ok. 3,8 tys. bankomatów 

Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 

Dane wg stanu na 30.09.2017 r. 
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W Polsce działają dwa banki zrzeszające:  
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie 
i Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A. w Poznaniu  

z Bankiem BPS 

z SGB Bankiem 

63% 
351 banków 

201 banków 

Struktura bankowości spółdzielczej 

Dane wg stanu na 30.09.2017 r. 

Banki Spółdzielcze zrzeszone z:  

35% 



Funkcjonuje od ponad 150 lat – najstarsza gałąź spółdzielczości w Polsce 

 

Najbliżej ludzi – banki spółdzielcze nieodłącznym elementem społeczności lokalnej 

 

Oferta uwzględnia różne potrzeby i możliwości gospodarczo-ekonomiczne poszczególnych 
regionów kraju 

 

Prezes Banku Spółdzielczego sąsiadem - pomaga i szybko podejmuje decyzje  

 

Nowoczesne rozwiązania - bankowość biometryczna, płatności zbliżeniowe 

Spółdzielczość bankowa 



Banki Spółdzielcze i Bank BPS  
(RAZEM w mln zł) 

Suma bilansowa  98 597 

Depozyty (niefinans.+budżet) 68 236 

Kredyty (niefinans.+budżet) 49 620 

Udział kredytów brutto z rozpoznaną utratą wartości  
w kredytach brutto 

8,85% 

Fundusze własne 7 814 

Zysk netto 406 

Grupa BPS w liczbach 

Dane wg stanu na 30.09.2017 r. 
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Działamy na tym samym terenie 

Świadczymy usługi dla społeczności lokalnej 
 

posiadamy ok 2,5 tys. placówek w Polsce 
 

zatrudniamy ok 19 tys. pracowników 
 

prowadzimy ponad 2,9 mln rachunków bieżących 
 

gromadzimy depozyty na poziomie ponad 66 mld zł 
 

udzieliliśmy ponad 41 mld zł kredytów 

7,62% 
5,04% 

74,39% 

9,73% 3,22% 

Depozyty przedsiębiorstw 

Depozyty przedsiębiorców 
indywidualnych 

Depozyty osób prywatnych 

Depozyty rolników indywidualnych 

Depozyty instytucji niekomercyjnych 
dział na rzecz gospodarstw 
domowych 

DEPOZYTY 

Dane wg stanu na 30.09.2017 r. 



 

Banki Spółdzielcze są naturalnym partnerem dla JST w zakresie współpracy 
finansowej 

 

Dzięki finansowaniu inwestycji kredytem bankowym udzielonym przez Banki 
Spółdzielcze następuje rozwój regionu 

 

Środki finansowe, którymi gospodarują Banki Spółdzielcze pozostają w Polsce 
i są reinwestowane lokalnie 

 

 
 

Współpraca Banków Spółdzielczych z JST 



Finansowanie działalności samorządu w zakresie absorpcji środków unijnych 
 

Współpraca z gminami w zakresie obsługi emisji obligacji komunalnych 
 

Alternatywne formy finansowania samorządów, np. w postaci wykupu 
wierzytelności 

 

Obsługa finansowania lokalnych zadań inwestycyjnych 
 

Współpraca z instytucjami i agencjami państwowymi na rzecz lokalnego 
środowiska 

Formy wspierania JST przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS 
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63% 
351 banków 

Obsługa samorządów przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS 

Liczba prowadzonych rachunków depozytowych: 67 539 szt. 
 

Kwota zgromadzonych środków: 6 055 mln zł 
 

Zaangażowanie kredytowe w JST: 4 159 mln zł  
 

Obligacje komunalne: 

 
49 zrzeszonych BS w Grupie BPS    
 

286 mln zł 

Dane wg stanu na 30.09.2017 r. 



 
 


