Przedsiębiorcze

banki

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku zwyciężył w IX edycji
Konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” zorganizowanego
przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Amerykańską Fundację
Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw.
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Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

P

odczas uroczystej gali w Warszawie prezes PBS Lesław
Wojtas odebrał dyplom głównego laureata konkursu,
statuetkę oraz godło promocyjne lidera banków spółdzielczych we wdrożeniu najwyższych standardów obsługi sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Tytuł honorowy
Bankowiec Polskiego Biznesu 2007 otrzymali Zdzisława Maksymiuk,
prezes BS w Brańsku i Ryszard Leszczyński, prezes BS w Jastrzębiu-Zdroju. W kategorii banków komercyjnych głównym laureatem został
AS BIZNESU
StanisŁaw Kłapeć
prezes Banku Spółdzielczego
w Stalowej Woli

Bank został ostatnio wyróżniony w dwóch prestiżowych konkursach: „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” i „Asy Biznesu” za wzorową obsługę klientów oraz
działania na rzecz rozwoju małych i średnich firm.
Mimo ostrej konkurencji utrzymujemy stabilną, wiodącą pozycję na regionalnym rynku usług finansowych.
Posiadamy scentralizowany system operacyjny, nowoczesne łącza teleinformatyczne, a także kanały dystrybucji usług e-bankowości w ramach Centrum Usług
Internetowych. W 25 placówkach rozmieszczonych
w Stalowej Woli i powiatach: stalowowolskim, niżańskim i leżajskim zatrudnionych jest 140 osób.
W 2007 r. suma bilansowa banku zwiększyła się o 18
proc. do ponad 192 mln zł. Znacząco wzrosły depozyty,
osiągając poziom 173 mln zł, obligo udzielonych kredytów było wyższe o 32 proc. i wyniosło 99 mln zł. Według wstępnych szacunków bank wypracował wynik
finansowy 4912 tys. zł, tj. aż o 62 proc. wyższy niż rok
wcześniej. O dynamice rozwoju bazy klientów świadczy m.in. prowadzenie 22 700 czynnych rachunków
bieżących, których liczba w ubiegłym roku zwiększyła
się o 9 proc.
Usługi banku w zakresie działalności operacyjno-rachunkowej są konkurencyjne wobec oferty 24 działających na naszym terenie banków komercyjnych oraz
instytucji parabankowych. Dzięki posiadaniu najbardziej rozbudowanej sieci placówek jesteśmy największym finansowym detalistą w liczącej 68 tys. mieszkańców Stalowej Woli. Prowadzimy obsługę Starostwa
Powiatowego, samorządów lokalnych, a także Powiatowego Szpitala Specjalistycznego i Urzędu Skarbowego. Współpracujemy z organizacjami samorządowymi:
Regionalną Izbą Gospodarczą, Cechem Rzemieślników
i Przedsiębiorców, Stowarzyszeniem Kupieckim. Zajmujemy w woj. podkarpackim II miejsce wg rankingu
zrzeszenia Banku BPS dla grupy rówieśniczej banków posiadających aktywa w przedziale od 100 do
200 mln zł. Zbudowaliśmy wizerunek wiarygodnej,
bezpiecznej i przyjaznej instytucji, w pełni zintegrowanej ze społecznością lokalną.

Lesław Wojtas, prezes PBS w Sanoku odebrał laury lidera banków spółdzielczych we wdrożeniu najwyższych standardów
obsługi sektora MSP.

Zdzisława Maksymiuk, prezes BS w Brańsku – honorowy Bankowiec Polskiego Biznesu 2007.
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Bankowcom spółdzielczym, laureatom głównych nagród konkursu gratulowali m.in. Mirosław Potulski, prezes Banku BPS
i Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Bank Gospodarki Żywnościowej, natomiast tytuł honorowy przyznano Sławomirowi Lachowskiemu, prezesowi BRE Banku.
W konkursie wzięło udział 6 banków komercyjnych, 20 banków spółdzielczych, 21 oddziałów bankowych i jeden fundusz poręczeń kredytowych. Badaniami ankietowymi objęto 4,5 tys. klientów
z sektora małych i średnich firm obsługiwanych przez poszczególne
banki. Audytorzy konkursu oceniali m.in.: jakość oferty dla sektora MSP, wiedzę i kwalifikacje bankowców, zaufanie do stabilności
współpracy, konkurencyjność oprocentowania kredytów i depozytów oraz opłat i prowizji, łatwość dostępu do bankowości elektronicznej, możliwość indywidualnej obsługi doradcy bankowego.
Wyróżnienia honorowe wraz z godłem promocyjnym przyznane zostały: BS w Wysokiem Mazowieckiem oraz BS w Stalowej Woli. Banki, które uczestniczyły w konkursie nieprzerwanie od 3 do 7 edycji, uhonorowano godłami promocyjnymi
ze złotymi gwiazdami. W tegorocznej edycji takie wyróżnienia
otrzymało 10 banków: BS w Jastrzębiu-Zdroju (7 gwiazd złotych), BS w Wysokiem Mazowieckiem (7), BS w Brańsku (6),
BS w Sochaczewie (6), BS w Stalowej Woli (6), BS w Kolnie (5),
PBS w Sanoku (4), BS w Zgierzu (4), BS w Wieliczce (3), BS
w Nałęczowie (3).
Godła promocyjne przypadły w udziale: BS w Dzierżoniowie, BS w Księżpolu, BS w Płońsku, BS w Zambrowie,
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Ryszard Leszczyński, prezes BS w Jastrzębiu-Zdroju – honorowy Bankowiec Polskiego Biznesu 2007.

BS w Zwoleniu, K-DBS we Włocławku, MBS w Myszkowie,
P-MBS w Jedlińsku, RBS w Lututowie, SBRiR w Wołominie.
Platynową statuetkę przyznano BS w Kolnie za 5-krotny
udział w rywalizacji konkursu. Wyróżnienie honorowe otrzymał
również Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  ®

