Kierunki rozwoju działalności
Załącznik do protokołu ZP z dnia 21.maja 2021r.

____________________________________________________

Uchwała Nr …
Zebrania Przedstawicieli
Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie
z dnia 21.maja 2021r.
w sprawie ramowych kierunków rozwoju

Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, na podstawie §16
ust. 3 pkt 1) Statutu uchwala ramowe kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i
kulturalnej na lata 2021-2022 o treści, jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

W głosowaniu tajnym za powołaną wyżej uchwałą oddano ………, przy …….. głosów przeciw, a zatem
uchwała została podjęta.

_____________________________

_________________________________

Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

Załącznik do Uchwały nr ….
Zebrania Przedstawicieli
z dnia 21.05.2021 r.

Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Krakowskiego
Banku Spółdzielczego na 2021 rok
1) Dalsze umocnienie kapitałowe banku w celu zagwarantowania rozwoju.
2) Realizacja zadań wynikających z zapisów strategii KBS oraz Planu finansowego.
3) Dywersyfikacja obliga kredytowego i zmiana jego struktury poprzez zwiększenie portfela
kredytów detalicznych.
4) Wdrażanie procesów cyfryzacji działań i rozwój elektronicznych form sprzedaży
produktów i usług.
5) Tworzenie efektywnego modelu organizacyjnego celem podwyższenia efektywności
zarządzania Bankiem.
6) Dalsze umacnianie pozycji Banku poprzez współpracę z lokalnymi środowiskami, w tym
samorządami.
7) Przebudowa struktur restrukturyzacyjno-windykacyjnych w celu poprawy efektywności
tego procesu.
8) Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez system szkoleń w celu poprawy
efektywności.
9) Prowadzenie działań mających na celu dalszy rozwój organizacji oraz podnoszenie
standardów obsługi klienta.
10) Prowadzenie działań w zakresie poprawy funkcjonalności sytemu informatycznego na
bazie wniosków wynikających z przeprowadzonego audytu.
11) Doskonalenie działań z zakresu Marketingu i Public Relations.
12) Utrwalenie wizerunku KBS poprzez sponsoring organizacji lokalnych funkcjonujących
w obszarach działania KBS – w miarę możliwości.
13) Dalszy rozwój współpracy z lokalnymi środowiskami w tym samorządami.
14) Kontynuacja działań edukacyjnych w szkołach poprzez organizowanie prelekcji – w miarę
możliwości.
15) Zwiększenie skali działalności walutowej i ubezpieczeniowej.
Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną powyższe kierunki mogą być modyfikowane
w zależności od bieżącej sytuacji.

