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- Panie Prezesie, co słychać  
w Polskim Banku Spółdzielczym  
w Ciechanowie?

Z nieukrywaną radością mogę 
powiedzieć - dziękuję, wszystko dobrze. 
Konsekwentnie kontynuujemy rozpo-
częty w 2017 roku proces odbudowy 
Banku oraz proces odbudowy fundu-
szy własnych. Realizujemy działania 
naprawcze, których efekty, kwartał po 
kwartale, przekładają się bezpośrednio 
na wyniki i sytuację kapitałową Ban-
ku. Rok po podjęciu trudnej decyzji  
o pokryciu straty m.in. funduszem 
udziałowym, Właściciele Banku w 
czerwcu bieżącego roku mogli pod-
jąć decyzję o podziale wygenerowa-
nej nadwyżki bilansowej w sposób 
zapewniający maksymalną odbudowę 
uszczuplonego funduszu udziałowego. 
Sukcesywnie wdrażamy również dzia-
łania służące samodzielnemu utrzy-
maniu i pozyskaniu wystarczającego 
kapitału zapewniającego spełnianie 
wszystkich wymogów kapitałowych. 
Kluczową sprawą jest dla nas to, aby 
na koniec roku 2018 Bank spełniał 
wszystkie wymogi kapitałowe za rok 
bieżący i wymogi, które będą obo-
wiązywały w roku następnym. W celu 
osiągnięcia powyższego, Bank założył 
przeznaczanie wypracowanych zysków 
na odbudowę funduszu udziałowego 
i zasobowego. Bardzo dobrą infor-
macją, którą mogę się z Państwem 
podzielić jest to, że Komisja Nadzoru 
Finansowego wyraziła zgodę na zali-
czenie zweryfikowanego przez biegłe-
go rewidenta zysku, wygenerowanego 
w wysokości 1 819 359,34 zł w I pół-
roczu 2018 roku, do kapitału podsta-
wowego TIER I. Oznacza to, ni mniej 
ni więcej, jak poprawę współczynników 
Banku. Cieszy nas również to, że wynik 
Banku wg stanu na dzień 30 września 
2018 roku także jest dodatni i zgodny 
z założeniami przyjętego Planu finan-
sowego.

- O ile się nie mylę, to nie jest 
jedyna zgoda Komisji Nadzoru 
Finansowego wydana w ostatnim 
czasie w odniesieniu do Polskiego 
Banku Spółdzielczego w Ciecha-
nowie. Jest już Pan pełnoprawnym 
Prezesem Zarządu?

Tak, rzeczywiście KNF w dniu  
18 września wyraziła zgodę na powoła-
nie mnie na stanowisko Prezesa Zarzą-
du Polskiego Banku Spółdzielczego  
w Ciechanowie. W związku z zatwier-
dzeniem mojej kandydatury przez 
Komisje, Rada Nadzorcza na posie-
dzeniu w dniu 3 października 2018 
roku powołała mnie na stanowisko 
Prezesa Zarządu. Cieszę się podwój-
nie, ponieważ decyzja ta jest w pewien 
sposób akceptacją nadzorcy dla podej-

mowanych oraz obranych przez Bank 
kierunków działań. Wszystkich nas 
zmobilizowało to do dalszej pracy. 

- Gratuluję! Czy coś się zmieniło 
w związku z objęciem funkcji Pre-
zesa?

Chyba tylko to, że decyzja KNF  
i Rady Nadzorczej pozwoliła mi nabrać 
jeszcze więcej wiatru w żagle. Cieszę 
się, że otrzymałem kredyt zaufania i to 
nie tylko od organu nadzoru, ale przede 
wszystkim od Członków Banku.

- Ostatnio mogliśmy również 
zaobserwować inne zmiany w orga-

nach Banku – nowy członek Zarzą-
du, nowi członkowie Rady Nadzor-
czej. Z czego wynikają te zmiany?

W naszym zespole menadżerskim 
rzeczywiście nastąpiła zmiana. Dotych-
czasowy członek Zarządu – Jakub Bil-
nik złożył rezygnację z pełnienia funkcji 
w Zarządzie Banku z przyczyn osobi-
stych. W jego miejsce Rada Nadzorcza 
powołała Mariusza Kołakowskiego. 
Jest to osoba od wielu lat związana 
z Polskim Bankiem Spółdzielczym  
w Ciechanowie. Pan Mariusz począt-
kowo pracował w Wydziale Kredytów 

w mławskim oddziale naszego Banku. 
W ostatnim czasie pracował na stano-
wisku Dyrektora Zespołu Wierzytelno-
ści Trudnych. Bardzo dobre wyniki pra-
cy Zespołu dowodzonego przez Pana 
Mariusza oraz jego wzorowa organi-
zacja pracy sprawiła, iż Rada Nadzor-
cza postanowiła powierzyć mu jeszcze 
bardziej odpowiedzialne zadanie i włą-
czyła go w skład zespołu zarządzające-
go. Co się zaś tyczy zmian w składzie 
organu nadzorczego, to wynikają one z 
upływającej w tym roku kadencji Rady 
Nadzorczej. Mamy rok wyborczy i to 

nie tylko w organach samorządowych. 
Również nasz organ skończył swoją 
4-letnią kadencję i podczas Zebrania 
Przedstawicieli, które miało miejsce 
w dniu 7 listopada, Delegaci wybrali 
nową Radę Nadzorczą.

- Wspomniał Pan o Zebraniu 
Przedstawicieli. Czy poza wybo-
rami Rady Nadzorczej zapadły 
jeszcze jakieś kluczowe dla Banku 
decyzje?

Delegaci podjęli kluczową dla Ban-
ku decyzję, a mianowicie wyrazili zgo-
dę na przystąpienie Polskiego Banku 
Spółdzielczego w Ciechanowie do 
jednego z funkcjonujących w Polsce 
spółdzielczych systemów ochrony. 
Co prawda po wygaśnięciu Umowy 
Zrzeszenia, Polski Bank Spółdzielczy 
w Ciechanowie jako bank spółdzielczy 
posiadający kapitał założycielski wyno-
szący co najmniej 5 mln euro mógłby 
funkcjonować samodzielnie, niemniej 
jednak zdecydowanie identyfikujemy 
się w pełni z ideą spółdzielczego sys-
temu ochrony, chcemy być częścią 
zrzeszenia oraz systemu i prowadzimy 
rozmowy o przystąpieniu do systemu.

- W okresie letnim w mediach 
co jakiś czas mogliśmy przeczytać  
o projekcie wizerunkowym „Półko-
lonie z Polskim Bankiem Spółdziel-
czym w Ciechanowie”? Jakie efekty 
przyniósł realizowany projekt?

Zainteresowanie projektem prze-
rosło nasze oczekiwania, co bardzo 
raduje serca wszystkich pracowników 
Banku. W każdym mieście, w któ-
rym mamy swój Oddział, znaleźliśmy 
partnerów, z którymi wspólnie reali-
zowaliśmy projekt. Były to najczęściej 
domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji 
oraz inne organizacje zaangażowane  

w życie swoich lokalnych społecz-
ności. Celem naszych działań było 
podjęcie aktywności społecznej 
na rzecz dzieci przy jednoczesnej 
integracji z lokalnymi instytu-
cjami życia społecznego. Sta-
raliśmy się zapewnić szeroki 
wachlarz atrakcji. Nie sposób 
wymienić wszystkich, ale było 
kino w plenerze, nauka pły-
wania, terenowe gry i zabawy, 
warsztaty taneczne, zaba-
wy z animatorami, liczne 
wycieczki, Mini Olimpia-
da Sportowa, warsztaty  
w Manufakturze Czekolady, 
ZOO, konkursowy zawrót 
głowy i wiele, wiele innych. 
Wiemy, że nasze działania 
przyczyniły się do cieka-
wego spędzenia wakacyj-
nego czasu przez dzieci. 
Zadowolenie i uśmiechy 
malujące się na twarzach 
dzieci, które uczestni-
czyły w półkoloniach 
były najlepszą recenzją 
i oceną projektu.

- W przyszłym roku 
przed Polskim Ban-
kiem Spółdzielczym 
w Ciechanowie pięk-
ny jubileusz – Bank 
będzie kończył 120 lat. 

Myśli Pan, że będzie to 
dobry rok dla Banku, jego 

Członków i pracowników?
Myślę, że będzie to pracowity 

rok. Chcemy dalej realizować nasze 
założenia naprawcze oraz rozwijać się 
w sposób zrównoważony. Przed nami 
jeszcze wiele wyzwań. Niemniej jed-
nak, oceniając sytuację z perspektywy 
polepszającej się sytuacji kapitałowej 
oraz sukcesów w realizacji programu 
naprawczego, w przyszłość patrzymy 
z głębokim przekonaniem, iż nad-
chodzący rok będzie dobrym rokiem  
dla Polskiego Banku Spółdzielcze-
go w Ciechanowie. Mam też głęboką 
nadzieję, że wszyscy znajdziemy także 
czas na świętowanie 120 – lecia. To 
piękna okrągła rocznica przypomina-
jąca nam o sile i wyjątkowości banko-
wości spółdzielczej.

- Czego życzyć Bankowi na te nad-
chodzące 120 urodziny?

Kolejnych 120 lat zrównoważonego 
rozwoju i służby dla lokalnej społecz-
ności. Rozmawiała B.Z.

Czego życzyć 
bankowi?

Rozmowa 
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