
INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE  

WYNIKAJĄCA Z ART.  111 USTAWY PRAWO BANKOWE 

 

1. Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i 

pożyczek.  

 

Stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek zostały 

określone  w „Zestawieniu oprocentowania oszczędności i kredytów obowiązujące w Banku 

Spółdzielczym w Barcinie”, przyjętym i aktualizowanym uchwałami Zarządu Banku. 

Aktualne Zestawienie oprocentowania zamieszczone jest w Centrali Banku i punktach 

kasowych oraz na stronie internetowej Banku. 

 

2. Stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat. 

 

Stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat zostały określone w „Taryfie opłat i prowizji                         

za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Barcinie” przyjętej                                    

i aktualizowanej uchwałami Zarządu Banku.  

Aktualna Taryfa opłat i prowizji zamieszczona jest w Centrali Banku i punktach kasowych 

oraz na stronie internetowej Banku. 

 

3. Terminy kapitalizacji odsetek.  

• Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo- 

rozliczeniowym dopisywane są do kapitału w walucie rachunku w okresach kwartalnych, 

na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 

• Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym 

dopisywane są do kapitału w walucie rachunku w okresach kwartalnych, na koniec 

każdego kwartału kalendarzowego. 

• Odsetki od wkładów a’vista podlegają kapitalizacji na dzień 31 grudnia i są dopisane do 

salda rachunku książeczki. 

• Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych, stawiane są do dyspozycji 

Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego i mogą 

być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niż do końca okresu umownego 

następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. Niepodjęte odsetki 

podlegają kapitalizacji. 

 

4. Stosowane kursy walutowe. 

 

W rozliczeniach z klientami z zastrzeżeniem stosowania kursów indywidualnych Bank 

stosuje tabele kursów walut dla rozliczeń bezgotówkowych i gotówkowych ustalonych przez 

Bank Zrzeszający. 

Aktualne kursy walut zamieszczone są na stronie internetowej. 

 

 



5. Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu. 

 

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta zamieszczona jest na stronie internetowej Banku                  

w zakładce „Wyniki finansowe”. 

Bilans Banku wraz z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta dostępny jest w Centrali 

Banku i Punktach kasowych. 

 

6. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. 

 

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku zamieszczony jest w Centrali Banku i punktach 

kasowych oraz na stronie internetowej Banku www.bsbarcin.pl w zakładce „O Banku - 

Władze Banku”. 

 

7. Nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku lub 

jednostki organizacyjnej. 

 

Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku są kolegialnie 

członkowie Zarządu: 

• Małgorzata Dziadek – Prezes Zarządu 

• Alina Mrówczyńska – Zastępca Prezesa Zarządu 

• Alicja Janiak – Członek Zarządu 

 

8. Obszar działalności Banku oraz bank zrzeszający. 

 

Bank prowadzi działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. 

Bank jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie.  

Bank jest członkiem Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS S.A.  

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Barcinie 

http://www.bsbarcin.pl/

