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FILIA W ŻABIEJ WOLI

Bank jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą 
się instytucją finansową. Systematyczna praca oraz 
długofalowe planowanie sprawiły, że lokalny Bank 
Spółdzielczy mógł stać się równorzędnym konkurentem 
dla o wiele większych banków komercyjnych. Jednak to, 
co nas wyróżnia i czym się szczycimy, to indywidualne 
podejście do każdego klienta i do każdej sprawy, nawet 
jeśli jest ona trudna. Partnerskie relacje z klientami, jak 
również ogromna doza empatii spowodowały, że staliśmy 
się Bankiem, który podchodzi do problemów po pros-
tu „po ludzku”. Dzięki takiej postawie grono naszych 
klientów systematycznie się rozrasta, a dobra marka do-
ciera do coraz szerszych grup.

Dane liczbowe dobitnie świadczą o sile, szybkim  
rozwoju oraz pozycji Banku:
• suma bilansowa Banku wynosi ponad 1.3 mld PLN,
• fundusze własne Banku wynoszą blisko 94 mln PLN.

W chwili obecnej Bank dysponuje siecią 26 placówek. 
13 znajduje się na terenie województwa łódzkiego, a ko- 
lejne 13 na terenie województwa 
mazowieckiego, gdzie jesteśmy  
w następujących miejscowościach: 
Żabia Wola, Mszczonów, Tar- 
czyn, Grodzisk Mazowiecki, Błonie,  
Brwinów, Milanówek, Podkowa 
Leśna, Warszawa, Mogielnica, 
Nowe Miasto nad Pilicą, Grójec, 
Błędów.

Bank posiada własną sieć 
27 bankomatów, a jego oferta 
umożliwia bezpłatne korzysta-
nie ze wszystkich dostępnych 
bankomatów w kraju.

Oferta Banku skierowana jest 
do klientów indywidualnych, rol-
ników oraz przedsiębiorców.

Bank oferuje klientom:
• produkty depozytowo-rozlicze-

niowe w PLN, EUR, USD i GBP, 
w tym szeroką ofertę rachunków 
ROR dostosowaną do indywidu-
alnych potrzeb każdego klienta,

• szeroki wachlarz konkuren-
cyjnych kredytów, począwszy od 
kredytów gotówkowych, miesz-

kaniowych poprzez inwestycyjne i obrotowe, w tym 
kredyty z dopłatami ARiMR, a kończąc na kredytach na 
dofinansowanie inwestycji ze środków UE,

• szereg dodatkowych usług do rachunków, m.in.: 
- system bankowości internetowej – Internet Banking 
(w tym mobilny Internet Banking, przelewy ekspresowe 
BlueCash), który zapewnia dostęp on-line do rachunku 
24h/7 dni – dzięki czemu można uzyskać informacje  
o stanie konta oraz szybko i sprawnie opłacić rachunki 
o każdej porze,
- międzynarodowe karty płatnicze MasterCard  
(w tym płatności zbliżeniowe oraz usługa cash back) 
zapewniające dostęp do środków w dowolnych 
bankomatach w kraju i na świecie. Ponadto kartą 
MasterCard Posiadacze ROR mogą wypłacać gotówkę 
za darmo z dowolnego bankomatu w Polsce,

• obsługę dewizową,
• obsługę kasową,
• usługi dodatkowe jak doładowania telefonów, ubez-

pieczenia majątkowe i komunikacyjne.

Nowa Filia Banku w Żabiej Woli
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców gminy Żabia Wola, 2 listopada bieżącego roku uruchomił Filię 
Banku w Żabiej Woli.

Pracownicy Filii w Żabiej Woli
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Rozmowa z Teresą Kok,  
dyrektor Oddziału w Mszczonowie, któremu podlega nowo otwarta Filia Banku. 

Dyrektor Oddziału w Mszczonowie

Pracownicy Filii w Żabiej Woli

Jaki kierunek rozwoju gminy Żabia Wola przyjął jej 
samorząd?

Najprościej mówiąc to kierunek „mieszkaniowo-
usługowy”. Gmina leży w obrębie aglomeracji warszawskiej. 
Dogodny dojazd do stolicy i niewysokie ceny nieruchomości 
sprawiają, że na jej terenie osiedla się coraz więcej osób, 
które na co dzień pracują w Warszawie. Po dokończeniu 
modernizacji drogi krajowej nr 8 komfort dojazdu jeszcze 
się zwiększy, będzie szybciej i wygodniej. Dojazd do cen- 
trum Warszawy i dzielnic zachodnich będzie trwał około  
25 minut. To główny aspekt atrakcyjności gminy.

Czyli gmina, podobnie jak większość polskich gmin, 
nie wyludnia się?

Zdecydowanie nie. Statystyki pokazują rosnącą liczbę 
mieszkańców oraz liczbę dzieci w szkołach. Nie zamykamy, 

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej jest bankiem 
„dla ludzi”. Zawsze wychodzimy naprzeciw potrze-
bom naszych stałych i nowych klientów. Dlatego 
kiedy dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy Żabiej Woli 
potrzebują placówki bankowej, dołożyliśmy wszelkich 
starań, aby zapewnić im dostęp do usług finansowych  
w jak najkrótszym czasie.

Warto zwrócić uwagę na naszą natychmiastową reakcję 
w zaistniałych okolicznościach. W piątek Bank Spółdzielczy 
z Nadarzyna zamknął swoją placówkę, a już w poniedziałek 
stworzyliśmy doraźny punkt bankowy zlokalizowany w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej. Zadaniem doraźnego 
punktu bankowego było zapewnienie podstawowych usług 
finansowych, w tym głównie zakładanie rachunków banko-
wych do czasu otwarcia nowej Filii w Żabiej Woli. 

Po około tygodniu, 2 listopada, otworzyliśmy Filię, która 
obecnie świadczy wszystkie usługi finansowe dostępne 
w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej oraz udostępniliśmy 
mieszkańcom Żabiej Woli całodobowy bankomat zloka-
lizowany w budynku Filii. 

Jesteśmy blisko naszych klientów. Nasza placówka znaj-
duje się w samym centrum Żabiej Woli, tuż obok Urzędu 
Gminy. Jest wygodny dojazd, klienci mogą korzystać dużego 
parkingu. Nasze logo już jest rozpoznawalne, a dobra reno-
ma Banku zatacza coraz szersze kręgi.

W nowo otwartej placówce zainteresowaniem cieszą 
się zarówno konta dla klientów indywidualnych, jak i dla 
osób prowadzących działalność gospodarczą. Obserwujemy  

zainteresowanie dostępem do rachunków 
bankowych przez Internet, jak również 
za pośrednictwem urządzeń mobilnych.  
Wzrasta też zainteresowanie ofertą 
kredytową. Mogę żartem powiedzieć, 
że pracujemy „na najwyższych obro-
tach” i dokładamy wszelkich starań, by 
mieszkańcy gminy byli zadowoleni. 

Wygraliśmy przetarg na obsługę 
budżetu Gminy Żabia Wola – nasza ofer-
ta okazała się najlepszą ze złożonych. 
Uważnie wsłuchujemy się w potrze-
by mieszkańców Gminy – między 
innymi dostosowaliśmy godziny otwarcia placów-
ki. Dlatego w poniedziałki Filia jest czynna do go- 
dziny 17:30, aby ci, którzy pracują w innych miejscowościach, 
mieli możliwość przyjścia do Banku. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów 
oraz podążając zgodnie z duchem współczesnej bankowości, 
przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę produktową, dzięki 
której każdy znajdzie coś odpowiedniego dla własnych 
potrzeb. Specjalnie z myślą o rodzinach, które otrzymują 
środki z rządowego programu Rodzina 500+, Bank posiada 
w ofercie rachunek „ROR Przystępny” – skomponowaliśmy 
rachunek tak, aby jego prowadzenie, wypłaty ze wszystkich 
bankomatów w Polsce czy wydanie karty debetowej Master-
Card były bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy do naszej Filii w Żabiej Woli oraz 
do pozostałych placówek Banku.

Rozmowa z Haliną Wawruch,
wójt gminy Żabia Wola

dokończenie na str. 4

Filia w Żabiej Woli
ul. Główna 1 
96-321 Żabia Wola
Tel. +48 46 854 15 02
Fax. +48 46 855 28 53 
Godziny otwarcia:
poniedziałek 10:00 - 17:30
wtorek - piątek 8:00 - 15:30



4   IB nr 7 (grudzień) 2016 r.

WYWIAD

a rozbudowujemy szkoły, co jest ewenementem w skali 
kraju. Kończymy ważną inwestycję oświatową – rozbudowę 
Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie. Przed kilkoma dniami
z radą rodziców w Szkole Podstawowej w Skułach ustaliliśmy, 
że przygotujemy koncepcję rozbudowy placówki.

Gmina nie posiada zakładów przemysłowych, stąd 
pewnie jej budżet nie jest w dużym stopniu zasilany 
środkami pochodzącymi z podatków. Oprócz rolnictwa 
to działalność gospodarcza mieszkańców może przynieść 
samorządowi dodatkowe wpływy?

To prawda, rozwój aktywności i przedsiębiorczości 
mieszkańców, ich działalności gospodarczej, to też jeden
z istotnych priorytetów władz gminy. Przy czym musimy dbać 
o to, by była to działalność nieuciążliwa i bezpieczna dla 
środowiska naturalnego, które jest najcenniejszym walo-
rem gminy Żabia Wola. Mamy tereny przemysłowe przewi-
dziane dla inwestorów, ale tylko w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi nr 8. Te wszystkie działania znajdują odzwierciedlenie 
w strategii Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego. 
                          

Władze samorządowe oceniane są zazwyczaj za 
stan lokalnej infrastruktury. Które z działań w tym 
zakresie uważacie państwo za najpilniejsze? 

Zdecydowanie dominuje tu sfera oświatowa. Jak 
wspomniałam, jesteśmy w trakcie modernizacji szkoły
w Ojrzanowie, gdzie powstanie między innymi 
pełnowymiarowa sala sportowa. Koszt tej inwestycji wynie-
sie ponad 12 milionów złotych. Budujemy także, za ponad 
5 milionów złotych, pierwsze gminne przedszkole. Dla 

gminy z czterdziestomilionowym 
budżetem to ogromny wysiłek. 
Naszą poważną bolączką jest 
stan dróg i brak dodatkowego 
wsparcia fi nansowego na ich re-
monty.

Od listopada obsługę ra-
chunku gminy i jego jednostek 
budżetowych przejął Bank 
Spółdzielczy w Białej Raw-
skiej. Jakie ma Pani pierwsze 
wrażenia z tej współpracy?

Samorządy wyboru banku, który będzie obsługiwał 
ich rachunek, dokonują w trybie Ustawy o zamówieniach 
publicznych. Umowa z poprzednim bankiem wygasała 
z końcem października. Bank Spółdzielczy w Białej Raw-
skiej wygrał przetarg ogłoszony przez gminę przedstawiając 
najbardziej korzystną ofertę. Przez najbliższe pięć lat 
będziemy współpracować z tą instytucją fi nansową. 
Znaliśmy ten Bank już wcześniej, w niektórych aspektach 
z nim współpracując. Mam nadzieję, że dobre wcześniejsze 
doświadczenia będą kontynuowane. Jak widzę, placów-
ka w Żabiej Woli, którą otworzył Bank, cieszy się dużą 
popularnością. Codziennie widzimy kolejne grupy osób, 
które chcą współpracować z tą Filią Banku. Mam nadzieję, 
że spotkają tam interesującą ofertę, a Bank z polskim 
kapitałem zadomowi się w Żabiej Woli. 

Dziękuję za rozmowę
A. Malanowski

dokończenie ze str. 3

Wójt gminy Żabia Wola

Zapraszamy serdecznie 
naszych stałych

 i nowych klientów 
do nowej Filii Banku, 

która otwarta zostanie 
na początku 2017 roku 

w Centrum Handlowym
 w Nadarzynie

 przy ulicy Mszczonowskiej 19.

W pierwszych dniach stycznia 2017 roku 
Bank otwiera nową placówkę w Nadarzynie! 
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GWARANTOWANIE DEPOZYTÓW

Nowe zasady gwarantowania depozytów przez Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny
Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej są objęte obowiązkowym systemem 
gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Zasady gwarantowania depozytów reguluje obecnie 
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 
oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 
996).
Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych 
jak i w walutach obcych, niezależnie jednak od waluty 
rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje 
w złotych. 

Jaka jest wysokość gwarancji?
Środki gwarantowane są do wysokości równowartości 
w złotych 100 000 euro niezależnie od tego, w ja-
kiej wysokości i na ilu rachunkach w Banku depo-
nent posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności 
przysługują mu należności od danego Banku. Do oblicze-
nia  równowartości euro w złotych stosuje się kurs średni 
z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez 
Narodowy Bank Polski.

Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia 
pieniężnego?
1. Osoby i jednostki posiadające status deponenta wobec 

Banku, tj. osoby fi zyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej, 
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 
szkolne kasy oszczędnościowe, oraz pracownicze kasy 
zapomogowo-pożyczkowe. W przypadku rachunków 
wspólnych deponentem jest każdy z posiadaczy ra-
chunku w granicach określonych w umowie rachunku, 
a jeżeli umowa nie zawiera stosownych postanowień, 
to w częściach równych.

2. Osoby będące następcami prawnymi deponenta.
3. W przypadku śmierci deponenta – osoby będące 

benefi cjentami dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 
tego deponenta złożonej w Banku.

4. Osoby posiadające na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy 
Prawo bankowe uprawnienia do uzyskania wypłat 
z rachunku deponenta po jego śmierci kwoty wydat-
kowanej na koszty pogrzebu deponenta w wysokości 
nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgod-
nie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku.

Jakie depozyty nie podlegają ochronie BFG?
1. Środki i należności osób i jednostek niebędących de-

ponentami, lub których depozyty zostały wyłączone 
spod ochrony na podstawie przepisów Ustawy, między 
innymi depozyty Skarbu Państwa, NBP, jednostek 
samorządu terytorialnego.

2. Środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego

i wkładów członkowskich do spółdzielni.
3. Środki deponenta, jeżeli znajdują się na rachunkach 

bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem 
spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów 
poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem pro-
wizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość
w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki de-
ponenta objęte ochroną gwarancyjną.

4. Pieniądz elektroniczny w rozumieniu przepisów ustawy 
o usługach płatniczych ani środki pieniężne otrzymane
w zamian za pieniądz elektroniczny. 

W jakim terminie BFG wypłaca środki gwarantowane?
Świadczenie jest płatne w terminie 7 dni roboczych od 
dnia spełnienia warunku gwarancji. Wypłaty będą dokony-
wane na podstawie listy deponentów ustalonej przez pod-
miot uprawniony do reprezentacji Banku w relacji z BFG.
Dniem spełnienia warunku gwarancji w odniesieniu do 
banków jest dzień zawieszenia działalności banku wska-
zany w decyzji KNF i ustanowienia zarządu komisary-
cznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej 
oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem 
o ogłoszenie upadłości lub dzień wystąpienia przez Fun-
dusz do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie 
upadłości.

W ramach wykonywania obowiązków informacyjnych 
określonych w art. 318 nowej Ustawy, Bank został 
zobowiązany do przekazywania klientom ARKUSZA 
INFORMACYJNEGO DLA DEPONENTÓW, w którym 
znajdują się szczegółowe informacje odnośnie:
- zakresu ochrony gwarancyjnej, kwoty określającej 

maksymalną wysokość gwarancji, waluty oraz okresu 
wypłaty;

- sytuacji, kiedy deponent posiada więcej depozytów 
w tym samym podmiocie objętym systemem gwaran-
towania;

-  sytuacji, kiedy deponent posiada wspólny rachunek
z innymi osobami;

- okresu wypłaty w przypadku niewypłacalności pod-
miotu objętego systemem gwarantowania;

- dodatkowych informacji dotyczących szczegółowego 
zakresu ochrony;

- danych kontaktowych do BFG.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie in-
ternetowej BFG: www.bfg.pl

Zespół Polityki Handlowej i Marketingu 
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej
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Celem Ustawy jest uregulowanie 
problematyki rachunków nieaktyw-
nych – zwanych też potocznie „ra-
chunkami uśpionymi”. Nowo wpro-
wadzone przepisy  ułatwiły dostęp 
do informacji o rachunkach spadko-
biercom i zapisobiorcom ich posiada-
cza, a w następstwie ograniczyły prob-
lemy następców prawnych z wypłatą 
należnych im z tytułu spadkobrania 
środków pieniężnych.  W tym celu 
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. pro-
wadzi Centralną Informację, której  
uczestnikiem jest Bank Spółdzielczy  
w Białej Rawskiej. Jest to nowa 
usługa, umożliwiająca odszukanie  
we wszystkich bankach i SKOK-ach 
w Polsce:
• posiadaczowi rachunku – własnych 

rachunków bankowych,
• osobie, która uzyskała tytuł prawny 

do spadku po posiadaczu rachunku 
– odszukanie rachunków osoby 
zmarłej (spadkodawcy), 

• podmiotowi uprawnionemu na 
podstawie art. 105b Ustawy Prawo 
bankowe – odszukanie rachunków 
osoby wskazanej we wniosku. 

Korzyścią dla klienta będzie 
możliwość otrzymania informacji  
w jednym miejscu – w banku lub 
SKOK-u, w którym klient zdecydował 
się złożyć wniosek. Przed wejściem 
w życie nowelizacji Ustawy Prawo 
bankowe, poszukiwanie tzw. ra-
chunków uśpionych wymagało  
zwracania się z indywidualnym 
zapytaniem do każdego banku lub  
SKOK-u, w którym mógł być pro- 
wadzony rachunek danej osoby.

Nowe przepisy wprowadziły również 
zmiany dotyczące rozwiązywania 
umowy rachunku bankowego, zgod-
nie z którymi umowa rachunku 
bankowego, którego posiadaczem 
jest osoba fizyczna, niezawarta  
w związku z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, ulega 
rozwiązaniu:
• z dniem śmierci posiadacza ra-

chunku albo

• z upływem 10 lat od dnia wydania 
przez posiadacza rachunku ostat-
niej dyspozycji dotyczącej tego ra-
chunku, chyba że umowa rachunku 
była zawarta na czas oznaczony 
dłuższy niż 10 lat.

W związku z powyższym banki 
zostały zobowiązane do:
• weryfikacji rachunków bankowych 

nieaktywnych (m.in. uśpionych),
• działań informacyjnych:

- na rzecz posiadacza rachunku  
w celu poinformowania go o skut-
kach braku dyspozycji,
- polegających na pouczeniu po-
siadacza rachunku indywidualnego 
o możliwości złożenia dyspozycji 
wkładem na wypadek śmierci,
- polegających na obowiązku po- 
wiadomienia osób wskazanych  
w dyspozycji wkładem na wypadek 
śmierci o możliwości wypłaty 
określonej kwoty, w przypadku 
śmierci posiadacza rachunku, który 
złożył dyspozycję wkładem na wy-
padek śmierci.

Kto i na czyją rzecz może złożyć 
dyspozycję wkładem na wypadek 
śmierci?

Posiadacz rachunku indywidual-
nego może na wypadek swojej 
śmierci zadysponować środkami 
pieniężnymi zgromadzonymi na ra-
chunku oszczędnościowym, rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowym 
lub rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej na rzecz wska-
zanych przez siebie osób: 
•  małżonka,
• wstępnych – przodków w linii 

prostej: rodziców, dziadków, pra- 
dziadków,

•  zstępnych – potomków w li-
nii prostej: dzieci, wnuków,  
prawnuków,

• rodzeństwa,
do wysokości kwoty pieniężnej, 
która, bez względu na liczbę 
wydanych dyspozycji, nie może 

być wyższa niż dwudziesto- 
krotne przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane 
przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za ostatni miesiąc 
przed śmiercią posiadacza rachunku. 

Jeżeli posiadacz rachunku wydał 
więcej niż jedną dyspozycję wkładem 
na wypadek śmierci, a łączna suma 
dyspozycji przekracza ww. wysokość 
kwoty pieniężnej, dyspozycja 
wydana później ma pierwszeństwo 
przed dyspozycją wydaną wcześniej 
– osoby, którym na podstawie dy- 
spozycji wkładem na wypadek śmierci 
wypłacono kwoty przekraczające 
wysokość kwoty pieniężnej, są 
zobowiązane do ich zwrotu spadko-
biercom posiadacza rachunku.

Kwota wypłacona z tytułu dyspozy-
cji wkładem na wypadek śmierci nie 
wchodzi do spadku po posiadaczu 
rachunku.

Dyspozycja wkładem na wypadek 
śmierci może być w każdym czasie 
przez posiadacza rachunku zmie- 
niona lub odwołana na piśmie.

Dyspozycję wkładem na wy-
padek śmierci można złożyć w do-
wolnej placówce naszego Banku. 
Z tej możliwości nie mogą jednak 
skorzystać posiadacze rachunków 
wspólnych.

Zespół Polityki Handlowej i Marketingu  
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

1 lipca 2016 roku zmieniona została Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe (t. j. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.). 

ZMIANY W RACHUNKACH



Centrala
96 – 230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 38  tel. 46 813 14 30                fax 46 813 14 31                  e-mail: bank@bsbr.pl 

Oddziały
96 – 230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 38  tel. 46 813 14 40,           fax 46 813 14 31            bankomat 24h
05 – 620 Błędów, ul. Długa 5                                tel. 48 668 07 95,           fax 48 668 00 17          bankomat 24h
05 – 840 Brwinów, ul. Leśna 7A                             tel. 22 729 69 27,           fax 22 729 58 45         bankomat 24h
05 – 600 Grójec, ul. Piłsudskiego 6C                 tel. 48 376 11 86,             fax 48 376 11 87          bankomat 24h
96 – 111  Kowiesy, Kowiesy 7                                                   tel. 46 834 95 19,              fax 46 831 70 82           bankomat 24h
05 – 822 Milanówek, ul. Kościuszki 28                  tel. 22 724 69 75,                fax 22 724 74 42          bankomat 24h
05 – 640 Mogielnica, ul. Mostowa 19                 tel. 48 663 56 23,             fax 48 663 56 37               bankomat 24h
96 – 320 Mszczonów, ul. Dworcowa 1                 tel. 46 857 28 00,         fax 46 857 22 31          bankomat 24h
26 – 420 Nowe Miasto n. Pilicą, ul. Warszawska 20            tel. 48 674 18 64,           fax 48 674 12 57          bankomat 24h
96 – 200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 9A               tel. 46 814 48 90,            fax 46 814 48 00            bankomat 24h 
96 – 232 Regnów,  Regnów 95                                                  tel. 46 813 16 64,            fax 46 813 16 26              bankomat 24h
96 – 206 Sadkowice , Sadkowice 14                 tel. 46 815 66 18,           fax 46 815 66 24         bankomat 24h
05 – 555 Tarczyn, ul. Komornicka 5                                         tel. 22 727 94 20,                 fax 22 727 94 26               bankomat 24h
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki ul. Akacjowa 1                 tel. 44 724 63 09,             fax 44 724 63 11             bankomat 24h
02 – 001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/U1                 tel. 22 623 84 21,          fax 22 623 84 59              

Filie
05 – 870 Błonie, ul. 3-go Maja 5/U4                 tel. 22 721 02 57,             fax 22 721 02 59           bankomat 24h
96 – 214 Cielądz, Cielądz 58                  tel. 46 815 20 30,                       fax 46 815 20 90             bankomat 24h
05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 11-go Listopada 7B           tel. 22 720 65 89,             fax 22 720 65 09              bankomat 24h
05 – 807 Podkowa Leśna, ul. Słowicza 1H                  tel. 22 759 28 15,              fax 22 729 19 62           bankomat 24h
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Jerozolimska 14A                  tel. 46 814 69 04,          fax 46 815 15 41          bankomat 24h
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10J                 tel. 46 814 60 55,      fax 46 814 60 68         bankomat 24h
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 28                   tel. 44 725 70 35,               fax 44 725 70 37              bankomat 24 h
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 16  tel. 44 723 30 58, fax 44 723 30 60           bankomat 24h
97 – 225 Ujazd, ul. Plac Wolności 12                tel. 44 724 04 74,      fax 44 724 05 54              bankomat 24h
96 – 321 Żabia Wola, ul. Główna 1                                               tel. 46 854 15 02,              fax 46 855 28 53              bankomat 24h

Punkt Obsługi Bankowej
05 – 555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17, budynek Urzędu Miejskiego w Tarczynie
Centrum Handlowe Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 4                                          bankomat 24h
Stacja BP, Wymysłów k/Mszczonowa                              bankomat 24h
             

www.bsbr.pl

Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, 03-580 Warszawa, tel 0668 695 896, Druk: Zakład Poligrafi czno U-H J.Skrajnowski Biskupiec

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU

NAGRODY DLA BANKU

Nagrody i wyróżnienia dla Banku w 2016 r.
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej zaliczany jest do grona tych instytucji fi nansowych, które mogą 
się poszczycić wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Warto tutaj wspomnieć o dwóch tegorocznych 
wyróżnieniach, których Bank stał się laureatem.

19 maja 2016 roku, podczas VIII Forum Technologii 
Bankowości Spółdzielczej, Bank Spółdzielczy w Białej 
Rawskiej został nagrodzony w Krajowym Rankingu 
„Wyróżniające się banki spółdzielcze” edycja 2016 
miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”. Bank 
Spółdzielczy w Białej Rawskiej po raz kolejny znalazł się 
w czołówce największych banków spółdzielczych – zajął 
3 miejsce w kategorii „Największe banki”.

Obie nagrody są kolejnymi z tych, jakie w ostatnim czasie trafi ły na ręce prezesa Witolda Morawskiego. 
Każde z tych wyróżnień bez wątpienia stawia Bank w gronie instytucji fi nansowych, których kondycja 
fi nansowa, jak również jakość zarządzania stoją na wysokim poziomie. 

Podczas tegorocznych obrad „Forum Liderów Bankowości 
Spółdzielczej 2016”, które miało miejsce 13 września 
2016 roku, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Białej Rawskiej, Witold Morawski, decyzją Wal-
nego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, został 
wyróżniony Odznaką Honorową Związku Banków Pols-
kich. Warto podkreślić, że wśród ponad 250 tys. bankow-
ców, którzy są związani ze Związkiem Banków Polskich, 
„Honorową Odznakę ZBP” otrzymało zaledwie około 
500 osób.






