
Podstawowe informacje i misja Banku 

Wizja Banku 
Bank Spółdzielczy w Tyczynie, jest uniwersalnym bankiem, wyłącznie z polskim kapitałem, bankiem  
o cechach lokalnego banku samorządowego, działającym jako spółdzielnia na terenie gmin i miast 
województwa podkarpackiego. 

Bank działa w pełni samodzielnie i jednocześnie jest zrzeszony z grupą banków spółdzielczych w ramach 
grupy Banku Polskiej Spółdzielczości. 

Nowoczesność, efektywność, innowacyjność i ostrożność gwarantująca bezpieczeństwo środków 
naszych klientów to cechy Banku ważne dziś i w przyszłości. 

Misja Banku 
Bank świadczy korzystne i dogodne usługi kredytowe, oferuje bezpieczne i rentowne rachunki 
oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny dla wszelkich osób prawnych  
i podmiotów gospodarczych, rolników, rzemieślników oraz ludności, kierując się ich dobrem. 
Bank, stanowiąc własność Członków i będąc efektywnym podmiotem o dobrej kondycji finansowej, 
stale dąży do pomnażania korzyści Członków Banku oraz wspiera wysiłki na rzecz rozwoju regionu. 

Filozofia Banku 
 zaspokojenie potrzeb klientów to nasze najważniejsze zadanie, 
 w relacji Klient – Pracownik, działalność Banku cechuje rzetelność, wiarygodność 
 i profesjonalizm, 
 pracownik, dobrze rozumiejący Klienta i potrafiący dobrać odpowiednią ofertę jest 

najcenniejszym pracownikiem Banku, 
 integrowanie i wzbogacanie katalogu produktów ma na celu zaspokojenie potrzeb Klientów. 

Portfel produktów będzie podlegał ciągłym innowacjom, 
 Bank będzie lojalny w stosunku do swoich Klientów, nie pozbawi ich opieki i pomocy w sytuacji 

kryzysowej, 
 do kredytowania wybierani będą kredytobiorcy znani na rynku, których firmy są dobrze 

zarządzane i rentowne, sprawdzone jako rzetelni i lojalni Klienci Banku, 
 bezpieczeństwo depozytów jest dla Banku najważniejsze – w tym celu wdrażamy zasady 

stabilnego i ostrożnego zarządzania, mające na celu optymalizację ryzyka oraz skuteczność 
procesu szacowania kapitałowych wymogów wewnętrznych (ICAAP), 

 szczególną uwagę poświęcamy samorządom lokalnym, zabiegając o jak najściślejsze związki, 
uznając za pożądany udział przedstawicieli samorządów lokalnych w organach samorządowych 
Banku, 

 Bank aktywnie uczestniczy w życiu publicznym regionu, na którym działa, wspiera lokalną 
działalność społeczną i oświatowo-kulturalną szczególnie w tych środowiskach, w których 
znajdują się jego Członkowie. Pożądany jest udział pracowników i członków organów 
samorządowych Banku w organach samorządowych powiatów i gmin, 

  Członkowie Banku korzystają z pierwszeństwa w dostępie do usług. 

Nasze kluczowe wartości to: 

1. GODNY ZAUFANIA 

2. PARTNERSKI 

3. INNOWACYJNY 


