
  

 

 

 
BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE 

CENTRALA  

Sławno, dnia 24 sierpnia  2017 roku 

 
 
Szanowni Państwo, 

 

 

 

uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Sławnie. wprowadza następujące zmiany w zakresie świadczonych usług: 

 

1. Od dnia 25 września 2017 roku obowiązują zmiany wprowadzone w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

instytucjonalnych”. 

 

Poniżej wykaz  wprowadzonych zmian w regulaminie: 

Zapisy dotychczasowe Zapisy aktualne 

§ 2 

2) agent rozliczeniowy – bank bądź innego dostawcę w rozumieniu przepisów 

Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 

1175, z późn. zm.), zawierającego z akceptantami umowy o przyjmowanie 

zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach 

płatniczych; 

38) organizacja płatnicza – instytucję finansową lub organizację zajmującą się 

rozliczaniem transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, wydanych 

w ramach tej instytucji/ organizacji (np. Visa lub MasterCard); 

 

dotychczasowe ust. 46-93 otrzymują odpowiednio numerację 47-94 

 

§ 2 

2) agent rozliczeniowy – bank bądź innego dostawcę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, prowadzącego działalność w zakresie świadczenia 

usługi płatniczej polegającej na umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, 

zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym 

płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub 

systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie 

akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu 

i rozrachunku w ramach system płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku 

(acquiring), w tym agenta rozliczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat 

interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz.Urz. 

UE L 123 z 19.05.2015, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/751); 

38) organizacja płatnicza – organizację kartową oraz podmiot, w tym organ lub organizację, 

określający zasady funkcjonowania schematu płatniczego oraz odpowiedzialny za 

podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania schematu płatniczego (np. Visa lub 

MasterCard); 

46) pojedyncza transakcja płatnicza – transakcję płatniczą nie objętą umową o prowadzenie 

rachunków bankowych 

65) terminal POS – elektroniczne urządzenie służące do przeprowadzania transakcji 

gotówkowych i bezgotówkowych, którego integralną część może stanowić 

czytnik zbliżeniowy, służący do dokonywania transakcji zbliżeniowych; 

transakcje gotówkowe i bezgotówkowe przeprowadzane w terminalu POS 

wymagają potwierdzenia transakcji przez posiadacza rachunku/użytkownika 

karty za pomocą PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala;  

66) terminal POS (terminal płatniczy) – elektroniczne urządzenie służące do przeprowadzania 

transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, którego integralną część może stanowić czytnik 

zbliżeniowy, służący do dokonywania transakcji zbliżeniowych; transakcje gotówkowe i 

bezgotówkowe przeprowadzane w terminalu POS wymagają potwierdzenia transakcji przez 

posiadacza rachunku/użytkownika karty za pomocą PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku 

z terminala; 

§ 40 

3. Określone przez Bank standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity 

wszystkich operacji w ciągu dnia podane są w załączniku nr 5 do niniejszego 

regulaminu. 

4. Bank może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust.3. 

5. Posiadacz rachunku może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o 

których mowa w ust.3. 

§ 40 

3. Określone przez Bank standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich 

operacji dokonywanych w ciągu dnia za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

podane są w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu. 

4. Bank może określić inną wysokość limitów, o których mowa w ust.3. 

§ 45 

1. Zakres usługi świadczonej przez Bank na rzecz użytkownika systemu może 

ulec zmianie: 

1) na wniosek posiadacza rachunku;  

2) na podstawie jednostronnej decyzji Banku. 

2. Zmiana zakresu usługi na wniosek posiadacza rachunku następuje 

niezwłocznie.  

3. Zmiana zakresu usługi przez Bank na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 

1 pkt 2, wymaga zachowania warunków i trybu przewidzianego dla zmiany 

regulaminu, jeżeli: 

1) wskutek decyzji Banku zakres usługi ulegnie ograniczeniu lub 

2) wskutek zmiany zakresu usługi posiadacz rachunku zobowiązany 

byłby do ponoszenia na rzecz Banku wyższych kosztów opłat lub 

prowizji.  

§ 45 

1. Zakres usługi świadczonej przez Bank na rzecz użytkownika systemu może ulec zmianie: 

1) na wniosek posiadacza rachunku;  

2) na podstawie jednostronnej decyzji Banku. 

2. Zmiana zakresu usługi na wniosek posiadacza rachunku następuje niezwłocznie.  

3. Zmiana zakresu usługi przez Bank na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

wymaga zachowania warunków i trybu przewidzianego dla zmiany regulaminu.  

 

§ 47 

 

§ 47 

w ust. 3 dodaje się przypis o treści: 
1 Metoda autoryzacji wycofana z oferty Banku. Karty haseł jednorazowych TAN będą wznawiane 

do 31.12.2017 r. Autoryzacja dyspozycji przy użyciu kodu jednorazowego z wydanych kart TAN 

dostępna do 31.03.2018 r. Celem autoryzowania dyspozycji po 31.03.2018 r., posiadacz rachunku 

winien zamówić w Banku inny środek identyfikacji elektronicznej (sms lub token). 

§ 60 

4. Operacji gotówkowych dokonuje się w: 

1) kasach banków, bankomatach lub terminalach POS;  

2) innych urządzeniach akceptujących kartę i umożliwiających wypłatę 

środków pieniężnych;  

3) punktach handlowo-usługowych umożliwia-jących skorzystanie z 

usługi cash back, pod warunkiem, że usługa ta została udostępniona przez 

Bank. 

 

§ 60 

4. Operacji gotówkowych dokonuje się w: 

1) kasach banków, bankomatach lub terminalach POS;  

2) innych urządzeniach akceptujących kartę i umożliwiających wypłatę środków 

pieniężnych;  

3) punktach handlowo-usługowych umożliwiających skorzystanie z usługi cash back, 

jeśli usługa ta została udostępniona przez Bank, 

pod warunkiem, że dane urządzenie umożliwia dokonanie operacji gotówkowej kartą. 

 

 zmienia się treść w ust. 11  na następującą: 

11) Karta nie może być wykorzystywana przez posiadacza karty/użytkownika karty do 

dokonywania transakcji niezgodnych z prawem; przy użyciu karty nie można dokonywać 

transakcji hazardowych w internecie na stronach internetowych podmiotów mających 

siedzibę poza granicami Polski. 

 

dotychczasowe ust. 11,12,13 otrzymują odpowiednio numerację 12,13,14 

§ 90 

4. Do skarg i wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego 

rozdziału za wyjątkiem § 89 ust. 20 oraz § 91 ust. 2 pkt 5). 

§ 90 

ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

4. Do skarg i wniosków stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału za 

wyjątkiem § 89 ust. 20 oraz § 91 ust. 2 pkt 4) i ust.3. 



§ 91 

2. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może: 

1) odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym do Rady 

Nadzorczej Banku, 

2) złożyć zapis na sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego; 

3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków 

Polskich,  

4) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego; 

5) w przypadku klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi 

działalność gospodarczą, (w tym wspólnikami spółki cywilnej) lub 

rolnikiem złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie 

rozwiązania sporu. 

 

§ 91 

ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

2. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może: 

1) odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym do Rady Nadzorczej 

Banku, 

2) złożyć zapis na sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego; 

3) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego; 

4) w przypadku klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 

gospodarczą, (w tym wspólnikami spółki cywilnej) lub rolnikiem złożyć wniosek do 

Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu. 

 

dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 

3. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów zaistniałych pomiędzy Bankiem a klientami będącymi osobami 

fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (w tym wspólnikami spółki cywilnej) lub 

rolnikiem jest: 

1) Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej:  www.rf.gov.pl; 

2) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: 

www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp. 

§ 113 

2) umowy – uważa się:  

a) brak obrotów przez nieprzerwany okres 6 miesięcy, poza okresowym 

dopisywaniem odsetek oraz pobieraniem prowizji (np. za prowadzenie 

rachunku); 

b) dysponowanie rachunkiem przez posiadacza niezgodnie z jego 

przeznaczeniem;  

c) brak środków na należne Bankowi prowizje i opłaty przez okres 6 miesięcy; 

d) brak środków na należne Bankowi odsetki od kredytu w rachunku 

bieżącym; 

e) rażące naruszenie przez posiadacza rachunku warunków umowy, 

regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, względnie popełnienie 

przestępstwa lub innego czynu prowadzącego do utraty zaufania Banku do 

posiadacza rachunku, 

f) wejścia w życie przepisów uchylających możliwość prowadzenia danego 

rachunku; 

§ 113 

ust. 2 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

2) umowy – uważa się:  

a) wykorzystanie przez posiadacza rachunku, prowadzonego  w ramach  umowy, do 

popełnienia przestępstwa, 

b) przenoszenie lub udostępnianie założonych rachunków osobom trzecim, bez zgody i 

wiedzy Banku, 

c) brak obrotów przez nieprzerwany okres 6 miesięcy, poza okresowym dopisywaniem 

odsetek oraz pobieraniem prowizji (np. za prowadzenie rachunku), 

d) dysponowanie rachunkiem przez posiadacza niezgodnie z jego przeznaczeniem;  

e) brak środków na należne Bankowi prowizje i opłaty przez okres 6 miesięcy, 

f) brak środków na należne Bankowi odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, 

g) rażące naruszenie przez posiadacza rachunku warunków umowy, regulaminu bądź 

obowiązujących przepisów prawa, względnie popełnienie przestępstwa lub innego czynu 

prowadzącego do utraty zaufania Banku do posiadacza rachunku, 

h) wejścia w życie przepisów uchylających możliwość prowadzenia danego rachunku. 

 

Jednocześnie informujemy, iż metoda autoryzacji za pomocą haseł jednorazowych TAN została wycofana z oferty Banku. Karty haseł jednorazowych TAN będą wznawiane do 

31.12.2017 r., natomiast autoryzacja dyspozycji przy użyciu kodu jednorazowego z wydanych kart TAN dostępna będzie do 31.03.2018 r. W przypadku, gdy korzystają Państwo z tej 

metody autoryzacji, zapraszamy do placówki Banku i zamówienie innego środka identyfikacji elektronicznej (sms lub token), celem autoryzowania dyspozycji po 31.03.2018 r. 

 

Pełna treść obowiązującego od dnia 25 września 2017 roku Regulaminu dostępna jest w oddziałach Banku oraz na naszej stronie internetowej www.bsslawno.pl.  

 

Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia 1 października 2017 roku. Przed 

datą wejścia w życie zmian mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia 

umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat. 

 

W razie rozwiązania w wyżej wskazany sposób umowy dotyczącej rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu przed 

wprowadzeniem zmian. 

 

Realizując obowiązki określone w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji przekazujemy Państwu arkusz informacyjny dla deponenta informujący o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego 

funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu, w tym kwocie określającej maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje 

osób i podmiotów, które mogą być uznane za deponenta. 

 

ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW 

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Sławnie są 

gwarantowane przez: 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 1) 

Zakres ochrony: równowartość w złotych 100 000euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem 

gwarantowania.2)  tj. w. Banku Spółdzielczym w Sławnie 

Jeżeli deponent posiada więcej depozytów w tym 

samym podmiocie objętym systemem 

gwarantowania: 

wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania są sumowane, a suma podlega 

limitowi równowartości w złotych 100 000 euro 3) 

Jeżeli deponent posiada wspólny 

rachunek z inną osobą / innymi osobami: 

limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie 4) 

Okres wypłaty w przypadku niewypłacalności 

podmiotu objętego systemem gwarantowania: 

7 dni roboczych5) 

Waluta wypłaty: Złoty 

Kontakt: Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 

00-546 Warszawa 

Telefon:    800569341  

Faks: 22 5830589 

E-mail: kancelaria@bfg.pl 
Informacje dodatkowe: https://www.bfg.p1/ 

Potwierdzenie otrzymania przez deponenta:6)  

Informacje dodatkowe: 
1) System odpowiedzialny za ochronę depozytu. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest odpowiedzialny za ochronę depozytów. 
2) 3) Ogólny zakres ochrony. 

Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz deponentów 

dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota wypłaty wynosi maksymalnie równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym 

podmiocie objętym systemem gwarantowania. Oznacza to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją sumowane są wszystkie depozyty ulokowane w tym samym 

podmiocie objętym systemem gwarantowania. Przykładowo, jeżeli deponent posiada równowartość w złotych 90 000 euro na rachunku oszczędnościowym i równowartość w 

złotych 20 000 euro na rachunku bieżącym w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania, wypłacona zostanie jedynie kwota równowartości w złotych 100 000 

euro. 

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 10 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), 

wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów 

http://www.rf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp
http://www.bsslawno.pl/


  

 

 

4) Limit ochrony wspólnych rachunków. 

W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości w złotych 100 000 euro stosuje się do każdego z deponentów. 

Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest uprawnionych jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, są do celów obliczenia górnego limitu równowartości w złotych 100 000 euro sumowane i 

traktowane jako depozyt jednego deponenta. 

W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pocho dzą z: 

1) odpłatnego zbycia: 

a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 

290, z późn. zm.), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,  

b) prawa użytkowania wieczystego  gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo 

budowlane lub udziału w takim prawie, 

c) samodzie lnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego 

odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem, 

d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie 

— jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, 

2) wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, 

3) nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego zachowku, 

4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku, 

5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby 

ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku, 

6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych, 

7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub 

odrębnych przepisach, na warunkach i w wysokości określonych w tych prze pisach 

— są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania  na leżności,  do wysokości s tanowiącej różnicę  

pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w 

złotych 100 000 euro. Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do 

wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. 

W przypadku gdy środki pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną p rze s tęps twem lub  zadoś ćuczynie n ia  za  doznaną  k rzywdę,  

ods zkodowania  lub  zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.), są one 

objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności — w całości. Po tym terminie te środki i należności 

są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. 

Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl.  
 

5) Wypłata. 

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, tel. 800569341, faks: 22 

5830589,  e-mail: kancelar ia@bfg.pl , strona internetowa: https://www.bfg.p1). Wypłata następuje (w kwocie równowartości w złotych do 100 000 euro) najpóźniej w terminie 7 

dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów. 

W przypadkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,  systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji termin 7-dniowy może zostać wydłużony. 

Jeżeli wypła ta  ś rodków gwarantowanych nie  nastąpiła  w tych terminach,  na leży skontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ponieważ termin 

wnoszenia roszczeń o ich wypłatę może ulec przedawnieniu. Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl. 
6) W przypadku gdy deponent korzysta z bankowości internetowej, udostępnienie arkusza informacyjnego oraz potwierdzenie jego otrzymania może nastąpić środkami komunikacji 

elektronicznej. 

 

Inne istotne informacje. 

Zasadniczo depozyty wszystkich klientów indywidualnych i przedsiębiorstw są chronione przez systemy gwarancji depozytów. Informacje o wyjątkach obowiązujących w 

odniesieniu do określonych depozytów zamieszczone są na stronie internetowej właściwego systemu gwarancji depozytów. Na odpowiednie zapytanie również podmiot 

objęty systemem gwarantowania udziela informacji o tym, czy określone produkty są objęte ochroną, bądź nie są  obję te  ochroną .  Je że l i depozyty są  gwarantowane,  

podmiot  obję ty sys temem gwarantowania potwierdza to także na wyciągu z rachunku. 

 

W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów uprawnione do świadczenia pieniężnego, z zastrzeżeniem art. 22, są: 

1) osoby fizyczne; 

2) osoby prawne; 

3) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; 

4) szkolne kasy oszczędnościowe; 

5) pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. 

Art. 22. 1. Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności: 

1) Skarbu Państwa; 

2) Narodowego Banku Polskiego; 

3) banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe; 

4) kas i Kasy Krajowej; 

5) Funduszu; 

6) instytucji finansowych; 

7) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego 

rozporządzenia; 

8) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów; 

9) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

10) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.); 

11) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615); 

12) jednostek samorządu terytorialnego; 

13) organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek 

samorządu terytorialnego tych państw. 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku zamieszczona jest na stronie internetowej  www.bsslawno.pl. 

 

2. Od dnia 1 października 2017 roku obowiązuje nowa „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w 

Sławnie” 

 

poniżej zmiany wprowadzone w Taryfie /…/: 

 

 

http://pózn.zm/
http://pózn.zm/
https://www.bfg.pl/
https://www.bfg.p1/
https://www.bfg.pl/
http://www.bsslawno.pl/


Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych       
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych       

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

 Moja Firma  Biznes Plus Non profit Agro Wspólnoty 

1.  
 
 
2) 

Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku 
pomocniczego): 
 
prowadzenie rachunku rozliczeniowego (bieżącego) 

miesięcznie, za 
każdy rachunek 
(opłata pobie-
rana za każdy 
pełny miesiąc 
trwania umowy) 

20,00 zł 30,00 zł bez opłat 10,00 zł 10,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:  naliczana od 
wpłacanej kwoty 

          
  dokonywane w placówce Banku. 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł bez opłat 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku : naliczana od 
wypłacanej kwoty 

          

  dokonywane w placówce Banku. 0,2% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł bez opłat 0,2% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł 

4. Realizacja przelewów: 

za każdy przelew 

  

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: 

  a) złożonych w formie papierowej: 

  - na rachunki prowadzone w banku                                                                                 
(nie dotyczy przelewów związanych ze spłatą kredytów oraz lokowaniem środków na 
rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych) 

2,00 zł 

  - na rachunki prowadzone w  innych bankach,   

  ELIXIR 6,00 zł 

  BlueCash 
8,00 zł 

  Expres Elixir 

5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, 
przelew z datą przyszłą): 

za każdy przelew 

  

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: 

1,00 zł 
  a) na rachunki prowadzone w banku                                                                                   

(nie dotyczy przelewów związanych z lokowaniem środków na rachunki 
oszczędnościowe i terminowe oraz spłat kredytów) 

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach 6,00 zł 

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:   

  a) na rachunki prowadzone w banku bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 

za każdą 
dyspozycję 

  

  a) złożona w formie papierowej 6,00 zł 

  b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat 

4) odwołanie zlecenia stałego:   

  a) złożone w formie papierowej 6,00 zł 

  b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat 

6. Polecenie zapłaty:     

  a) złożenie polecenia zapłaty 

za każdą 
dyspozycję 

3,00 zł 

  b) realizacja polecenia zapłaty 3,00 zł 

  c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 
zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

2)
 

5,00 zł 

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  
za każdą 

dyspozycję 
15,00 zł 

9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego  za sztukę 1,00 zł 

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 

za każdy wyciąg 

  

1) w formie papierowej: 

  a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek bez opłat 

  b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora 
pocztowego 

3,00 zł + koszt przesyłki listu zwykłego zgodnie z cennikiem operatora pocztowego  

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta bez opłat 

13. Wydanie zaświadczenia (opinie itp.) za każde 
zaświadczenie 

(opinie) 

  

  a) o posiadanym rachunku i wysokości salda 40 zł + VAT 

  b) inne niż powyżej 60 zł + VAT 

18. Internet Banking (IB)             

  1) uruchomienie usługi jednorazowo 0,00 zł 

  2) abonament miesięczny miesięcznie 0,00 zł 

  3) potwierdzenie dokonania transakcji wykonanej przez IB każdorazowo 5,00 zł 

  4) odblokowanie dostępu do IB każdorazowo 10,00 zł 



  

 

 

  
5 )opłaty za karty haseł TAN*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Metoda autoryzacji wycofywana z oferty Banku. Karty haseł TAN będą wznawiane do 31.12.2017r., natomiast autoryzacja dyspozycji przy użyciu kodu z wydanych kart TAN dostępna będzie do 31.03.2018r.  W celu 
autoryzacji po dniu 31.03.2018r. należy zgłosić się do placówki Banku i zamówić inny środek identyfikacji elektronicznej - SMS lub e-token 

       - wydanie pierwszej karty za każdą kartę 
TAN 

20,00 zł 

       - wydanie kolejnej karty haseł TAN 20,00 zł 

  6) Instalacja systemu IB dla Firm przez pracownika Banku  każdorazowo 70 zł + VAT 

  7) Opłata za użytkowanie e-tokena 

  
      - wydanie e-tokena 

jednorazowo  wg ceny nabycia 

  miesięcznie 6,00 zł 

  
      - wydanie kolejnego e-tokena  w miejsce utraconego lub uszkodzonego               ( 
w tym wznowienie) 

jednorazowo 100,00 zł 

        - zastrzeżenie / odblokowanie e-tokena jednorazowo 20,00 zł 

  8) Przekazywanie haseł SMS-em za każdy SMS 0,00 zł 

19. 
Opłata za  dojazd interwencyjny  do klienta oraz usługę  Informatyka Banku w przypadku 
awarii dostępu do HB lub IB z winy klienta na jego wniosek 

każdorazowo 100 zł + VAT 

20. SMS Banking             

  1) Pakiet informacyjny                                                                              
za każdego     

SMS-a 
0,45 zł 

  2) Pakiet bezpieczeństwa   
za każdego     

SMS-a 
bez opłat 

21. Modyfikacja usługi SMS-Banking za każdą zmianę 5,00 zł 

22. 
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda 
debetowego  lub innych należności wobec banku na rachunku 

za każdy monit 15,00 zł 

27. Usługa płatności masowych             

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych  jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 50,00 zł 

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny 
od każdej 

wpłacanej kwoty 
0,30% 0,30% nie dotyczy nie dotyczy 0,30% 

28. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę 20,00 zł 

 
1)

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku        

 
2)

Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank     
 

 
Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych  

Rachunki lokat terminowych 
  

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

5. Realizacja przelewów: 

za każdy przelew 

  

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł   

  a) na rachunki prowadzone w banku bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach    

  ELIXIR 6,00 zł 

  BlueCash 8,00 zł 

  Expres Elixir 8,00 zł 

  c) realizowanych w systemie SORBNET
4)

 30,00 zł 

13. Wydanie zaświadczenia : 
za każde zaświadczenie 

  

  o posiadanym rachunku i wysokości salda 40 zł + VAT 

 

4)
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku 

  



Rozdział 3. Karty płatnicze 
    Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) 
    

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

karta bez funkcji 
zbliżeniowej 

karty z funkcją zbliżeniową 

Visa Business Electron 
Visa Business Electron 

payWave 
MasterCard 
Business 

1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 
za każdą kartę 

na 48 miesięcy na 48 miesięcy na 48 miesięcy 

 Moja Firma, Biznes Plus, Wspólnota, Agro, Non-profit bez opłat 

2 Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 

za każdą kartę  

na 48 miesięcy na 48 miesięcy na 48 miesięcy 

 Moja Firma, Biznes Plus, Wspólnota, Agro, Non-profit 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

4 
1) 

Obsługa karty 
Moja Firma 

2,00 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w poprzednim 
miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę ponad 500zł, w przeciwnym 

wypadku 4,00 zł 2) Biznes Plus 

4) Wspólnota 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

5) Agro 
2,00 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w poprzednim 

miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę ponad 500zł, w przeciwnym 
wypadku 4,00 zł 

6) Non-profit 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

6 Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat 

2) w kasach banków SGB
8)

 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 
naliczana od wypłacanej 

kwoty 

3% min. 3,50 zł 3 % min.  3,50 zł 3% min. 3,50 zł 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
8)

 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 

5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 

7 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
1,50 zł 

8 Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

10 Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 

      

1) banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 

11 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

za każde sprawdzenie 

  

1) banków SGB 1,00 zł 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 zł 

14 Transakcje bezgotówkowe - bez opłat 

15 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 
naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

3% 3% bez opłat 

 
Rozdział 4. Kredyty i pożyczki  

   WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

2. Prowizja przygotowawcza: 
naliczana od kwoty udzielonego kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy 

  

1) kredyty na działalność gospodarczą, w tym rolniczą; kredyty termomodernizacyjne; kredyty dla 
wspólnot mieszkaniowych 

2,5% nie mniej niż 200 zł 

8. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości   

za każdy wniosek 

  

  1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 100,00 zł 

  2) dla podmiotów gospodarczych 200,00 zł 

  
(w przypadku gdy w wyniku wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości nastąpią zmiany w 
treści umowy kredytowej w zakresie ustanowionych zabezpieczeń spłaty kredytu, pobiera się opłatę 
wynikającą z zapisu pkt. 7. ppkt. 3) 

  

21. 
Czynności związane z dokonaniem przez Bank oszacowania wartości nieruchomości zabudowanej 
mającej stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu 

za każde oszacowanie w zależności od następującego typu nieruchomości:   

     a) lokale mieszkalne 150,00 zł 

     b) domy jednorodzinne 200,00 zł 

     c) pozostałe nieruchomości 300,00 zł 

    
 

 

 



  

 

 

Rozdział 6. Ubezpieczenia 
       WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

2.  Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT - produkt w ofercie od 1.11.2015 r. 
 

  

a) śmierć Ubezpieczonego 
 

jednorazowo, rocznie, 
kwartalnie, 
miesięcznie 

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej 
oceny ryzyka       

b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy 
 c) poważne zachorowanie Ubezpieczonego 
   dodatkowo : 
   a) śmierć dziecka Ubezpieczonego  w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
   b) śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
   c) utrata pracy 
   d) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie 
   e) śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej 
 3. Ubezpieczenie CONCORDIA FIRMA - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.   

jednorazowo, ratalnie 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

  a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych   

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej 
oceny ryzyka  

  b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu   

  c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego   

  d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.   

  dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM   

4. Ubezpieczenie AGRO EKSPERT - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.   

jednorazowo, ratalnie 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

  a) AGRO-CASCO   

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej 
oceny ryzyka 

  b) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych   

  c) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów   

  d) OC posiadaczy pojazdów mechanicznych   

  e) OC z tytułu wykonywania Usług międzysąsiedzkich   

  d) ochrona prawna   

  dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM, OCK   

5. Ubezpieczenie CONCORDIA AGRO - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.   

jednorazowo, ratalnie 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

  a) obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego 
 

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej 
oceny ryzyka 

  b) obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 
   c) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
   d) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, 
   e) ubezpieczenie OC w życiu prywatnym 
   f) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
   g) ubezpieczenie Agro Dom 
 6. Ubezpieczenie BIZNES CESJA - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.   

jednorazowo, ratalnie 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

  a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych   

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej 
oceny ryzyka 

  b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu   

  c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej   

  dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM   

 

Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

4 Za zgubienie lub uszkodzenie  klucza do skarbca nocnego lub do skrytki jednorazowo 50 zł + VAT 

 

 
   

Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe 
  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

4. Za zapytanie w BIK lub KRD (nie dotyczy klientów indywidualnych) za każde zapytanie 5,00 zł 

7. Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt. 6. za każde udzielenie informacji 7,80 zł  (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg cennika usług pocztowych Poczta Polska S.A.) 

 

 



 

 

Pełna treść nowej, obowiązującej od 1 października 2017 roku „Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w 

Sławnie” dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bsslawno.pl 

 

 

Jeżeli przed datą wejścia w życie nowej Taryfy, tj. przed dniem 1 października 2017 roku, nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw wobec tych zmian, zmiany obowiązują 

od 1 października 2017 roku. Przed datą wejścia w życie zmian mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez  ponoszenia opłat. W przypadku zgłoszenia przez 

Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat. 

W razie rozwiązania w wyżej wskazany sposób umowy w części dotyczącej rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu 

przed wprowadzeniem zmian. 

 

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zanim wprowadzisz na stronie swój Identyfikator użytkownika i Kod Dostępu sprawdź, czy: 

 adres strony logowania rozpoczyna się od https (oznaczającego bezpieczne połączenie internetowe), 

 w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka, 

 po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla Banku Spółdzielczego w Sławnie i jest on ważny. 

Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.bsslawno.pl  

 

Nadmieniamy, że mają Państwo możliwość otrzymywania informacji o wszelkich zmianach dotyczących regulaminów, oprocentowania oraz opłat i prowizji bankowych w 

formie elektronicznej. Aby było to możliwe wystarczy jedynie złożyć w placówce Banku stosowną dyspozycję. Rozwiązanie to pozwoli zaoszczędzić papier, a przez to chronić  środowisko. 

 

Zapraszamy do oddziałów naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku Spółdzielczego w Sławnie zamieszczone są na stronie internetowej 

www.bsslawno.pl. 

 

 W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku.  Adresy oraz dane kontaktowe placówek 

Banku Spółdzielczego w Sławnie zamieszczone są w niniejszym piśmie oraz na stronie internetowej www.bsslawno.pl. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sławnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno, tel. 59/ 810 67 67, fax  59/810 67 73,  www.bsslawno.pl,  bsslawno@bsslawno.pl 
 

  ODDZIAŁ w SŁAWNIE 
  ul. Kopernika 5 
  76-100 Sławno 
  tel. 59/ 810 67 63, 70 
  fax  59/810 67 73 
  bsslawno@bsslawno.pl 

ODDZIAŁ w BIAŁYM BORZE 
ul. Słupska 13  
78-425 Biały Bór 
tel./fax 94/373 91 65 
bsbialybor@bsslawno.pl 

ODDZIAŁ w MALECHOWIE 
Malechowo 80 
76-142 Malechowo 
tel. 94/318 43 35 
fax 94/318 43 34 
bsmalechowo@bsslawno.pl 

ODDZIAŁ w POLANOWIE 
ul. Dworcowa 3 
76-010 Polanów 
tel./fax 94/318 82 27 
bspolanow@bsslawno.pl 
 

ODDZIAŁ w SIANOWIE 
ul. Morska 7  
76-004 Sianów 
tel. 94/318 52 49 
fax 94/342 28 08 
bssianow@bsslawno.pl 

FILIA w KOBYLNICY 
ul. Główna 59  
76-251 Kobylnica 
tel. 59/848 50 32 
fax 59/848 50 30 
bskobylnica@bsslawno.pl 

http://www.bsslawno.pl/
http://www.bsslawno.pl/
http://www.bsslawno.pl/
http://www.bsslawno.pl/

