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Nowe bankomaty
iarą wygodnego korzystania z rachunków
bankowych jest swobodny dostęp do środków. Ważny jest
zarówno dostęp bezgotówkowy poprzez
bankowość elektroniczną, jak również
możliwość wypłaty gotówki z sieci własnych
bankomatów.
Bank Spółdzielczy w Szczytnie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów oraz
sukcesywnie podnosząc jakość

Gala Sportu
ank Spółdzielczy w Szczytnie został wyróżniony za pomoc w organizacji zawodów sportowych dzieci i młodzieży w powiecie szczycieńskim. Okolicznościową statuetkę
otrzymał prezes Zarządu, Krzysztof Karwowski, podczas „Powiatowej Gali Sportu” zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie, która odbyła się
8 grudnia 2017 r. w auli Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie.

Bank sponsorem
Maratonu Juranda
maja 2018 r. odbył się 29 Maraton
Juranda. Bank Spółdzielczy w Szczytnie objął maraton patronatem jako Sponsor Tytularny.
Oprócz głównego biegu maratonu na ponad 42 km odbyły się biegi
towarzyszące. W maratonie wzięło
udział 212 zawodników. Dyszkę Jurandówny ukończyły 183 osoby.
Na zwycięzców czekały medale
i statuetki, które były wręczane przez
honorowych gości zaproszonych na
uroczystość. Dla wszystkich uczestników biorących udział w biegach
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świadczonych usług, poszerza swoją sieć o kolejne bankomaty,
w tym również z funkcją wpłatomatu.
W grudniu 2017 r. uruchomiony został nowy bankomat
w miejscowości Wielbark, który znajduje się przy ul. Stefana Czarnieckiego 17a przy fabryce IKEA. Ponadto Centrala przy
ul. Łomżyńskiej 20
w styczniu 2018 r.
również zyskała bankomat z funkcją wpłatomatu, który był bardzo oczekiwany przez
okolicznych mieszkańców. Obecnie Bank
posiada 17 bankomatów, w tym 3 wpłatomaty.
MARKETING

Gala zgromadziła szerokie
grono sportowców, trenerów
i sympatyków sportu. Nie zabrakło również władz samorządowych, dyrektorów szkół, sponsorów oraz wielu innych zaproszonych gości. Najlepsi sportowcy
z poszczególnych szkół oraz
przedstawiciele najbardziej usportowionych szkół powiatu szczycieńskiego zostali uhonorowani
statuetkami i okolicznościowymi
pucharami.
https://bsszczytno.pl/aktualnosci/powiatowa-gala-sportuszkolnego/

przygotowane były upominki, wśród których znalazły się także
upominki od BS w Szczytnie.
Na terenie imprezy nie zabrakło również stoiska promocyjnego Banku, na którym wspólnie z Concordią prezentowane były
produkty bankowe i ubezpieczeniowe dostępne w placówkach
Banku.
MARKETING
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Rozmowa
z ANDRZEJEM
KABAŁĄ,
przewodniczącym
Rady Nadzorczej
Panie Przewodniczący, dobiega
końca czteroletnia kadencja Rady Nadzorczej. Jaki, w Pana ocenie, miała ona
przebieg?
– To był czas wielu zmian i dokonań, które przeprowadził Zarząd Banku. W tym czasie o 30
proc. wzrosła jego suma bilansowa, o blisko 19 proc. wzrosła wielkość udzielonych kredytów, o 33
proc. zwiększyła się kwota depozytów, a fundusze własne banku
zwiększyły się o 19 proc. Już samo
to zestawienie świadczy o tym, że
w Banku Spółdzielczym w Szczytnie stosowano politykę zrównoważonego rozwoju. Przy ocenie
pracy Banku w trakcie trwania
kadencji Rady Nadzorczej trzeba uwzględnić zjawisko deflacji
w gospodarce, z którym spotkaliśmy się po raz pierwszy. Bank działał w sytuacji historycznie najniższych stóp procentowych, a mimo to mieliśmy do czynienia ze spadkiem popytu na
kredyty. Każda gwałtowna zmiana w polityce gospodarczej natychmiast odbijała się
na efektach pracy banków spółdzielczych.
Był to również okres zaostrzania kryteriów nadzorczych, co angażowało coraz
większą kadrę pracowników Banku przy
dostosowaniu procedur do nowych wymagań i zwiększało biurokrację. Mimo to
wyniki, jakie osiągnął Bank Spółdzielczy w
Szczytnie w ostatnich czterech latach trzeba uznać za zadowalające.
Jak układały się stosunki pomiędzy
Radą Nadzorczą a Zarządem Banku?
– Moim zdaniem bardzo poprawnie. Do
decyzji podejmowanych przez Zarząd podchodziliśmy ze zrozumieniem, ponieważ
były one zgodne ze Statutem Banku
i zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego. W ostatnich latach Bank wykonał wiele prac modernizacyjnych w zakresie informatyki, a w 2015 roku oddano do użytku efektowny budynek nowej placówki
w Szczytnie przy Placu Juranda oraz zmo-
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Wykonaliśmy
priorytetowe
zadania
tet i zaufanie budujemy przyjaźnie traktując naszych klientów,
pochylając się nad ich potrzebami finansowymi. Nie bez znaczenia jest fakt, że na lokalnym
rynku Bank pracuje już 108 lat
i przez cały czas budował swoją
markę.

dernizowane pozostałe placówki. Wszelkie poważne inwestycje dokonywane są
w naszym Banku po wspólnych uzgodnieniach z Radą Nadzorczą.
Bank się zmienia?
– Pomimo że największą grupę klientów nadal stanowią rolnicy, to w coraz
szybszym tempie zmierza w kierunku banku uniwersalnego. Zwiększa się z roku na
rok liczba klientów z sektora małej i średniej przedsiębiorczości oraz klientów indywidualnych. Zeszły rok Bank zakończył
sumą bilansową znacznie przekraczającą
500 milionów złotych, a to stawia przed
Zarządem i Radą nowe wyzwania. Na takim etapie, jaki teraz osiągnęliśmy, nie
wolno się zatrzymać. Bank musi się rozwijać, by spełniać rosnące potrzeby klientów.
Dziś w Banku procentuje wieloletnia praca
z ludźmi i dla ludzi. Widać to po wzroście
poziomu depozytów. Bank, mimo ostrej
konkurencji ze strony banków komercyjnych, jest rozpoznawalny na lokalnym rynku
i cieszy się zasłużonym zaufaniem zarówno stałych, jak i nowych klientów. Autory-

Kończąca się kadencja jest
drugą, w której przewodniczy Pan Radzie Nadzorczej.
Czy Pana zdaniem istnieją
stałe recepty na dobre funkcjonowanie Banku i Rady?
– Na początku pierwszej kadencji ustaliłem z Radą i Zarządem pewne zasady, których się
trzymamy z pozytywnym skutkiem. Są to: właściwa polityka kadrowa,
modernizacja i rozwój bazy materialnej
oraz zasada prowadzenia zrównoważonego rozwoju Banku. Nie lekceważąc elementów nowoczesności i ułatwień przy
stosowaniu tzw. bankowości internetowej,
staramy się zachować żywy kontakt
z klientami. Przyjęliśmy także zasadę konsekwentnego zwiększania funduszy własnych, co pozwala na intensyfikację akcji
kredytowej i podnosi poziom bezpieczeństwa lokat. Pozytywnie też przyjmujemy
decyzję o przystąpieniu Banku Spółdzielczego w Szczytnie do Spółdzielczego Systemu Ochrony Instytucjonalnej w ramach
Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości.
Myślę, że taki sposób funkcjonowania
Rady Nadzorczej, jaki wypracowaliśmy
przez lata, sprawdził się w praktycznym
działaniu i liczę, że Rada Nadzorcza nowej
kadencji będzie uważała za słuszne skorzystać z naszych doświadczeń.
Dziękuję za rozmowę.
ANDRZEJ MALANOWSKI
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Przed Zebraniem
Przedstawicieli
a zebraniach grup członkowskich i następnie na Zebraniu Przedstawicieli, zgodnie
z zapisami Prawa spółdzielczego, Zarząd
Banku przedstawi członkom wyniki finansowe, jakie Bank odnotował w minionym roku.
Wnioski z zebrań grup członkowskich, przeniesione na Zebranie Przedstawicieli, będą z kolei
(oprócz materiałów sprawozdawczych) podstawą ostatecznej oceny działania Banku w minionym roku oraz podstawą do wytyczenia kierunków jego działania w obecnym roku.
Filia w Szczytnie przy pl. Juranda
Ubiegły rok należy zapisać jako kolejny, w którym Bank odnotował wzrosty wskaźników branych pod uwagę przy ocenie instytucji finansowych. Nie był to także rok pomyślny dla instytucji
finansowych ze względu na utrzymującą się jeszcze z początkiem roku wkraju deflację i zamrożone stopy procentowe. Jednak dokonania Banku są faktem niepodważalnym, co zapewne
znajdzie wyraz w trakcie tegorocznego Zebrania Przedstawicieli
i podjętych uchwałach.
Punktem wyjścia do zatwierdzenia przez Zebranie kierunków
rozwoju działalności Banku na rok 2018 jest przyjęta wcześniej
strategia rozwoju na lata 2017-2020. W zamyśle jej autorów jest
ona wyznacznikiem wszystkich działań podejmowanych przez
Bank w najbliższych latach skorygowana o warunki otoczenia,
w jakich przychodzi prowadzić działalność.
Podstawowy wskaźnik, suma bilansowa, odpowiadająca wielkości aktywów Banku, wyniosła w ubiegłym roku 539 072 tys. zł,
przewyższając jej wartość z 2016 roku o 9 proc. W całym minionym pięcioleciu jej wzrost wyniósł 48,70 proc.

Ich poziom określa także zdolność banku do prowadzenia akcji
kredytowej. Na koniec minionego roku osiągnęły one w Banku
Spółdzielczym w Szczytnie wartość 47 762 tys. zł i były większe od
zgromadzonych w 2016 roku o 5,46 proc. A w okresie pięciolecia
wzrosły o 30,16 proc.
FUNDUSZE WŁASNE

SUMA BILANSOWA*

*Dane w wykresach w tysiącach złotych

Dla bezpieczeństwa powierzonych bankowi depozytów oraz
wielkości dozwolonej prawem akcji kredytowej, zasadnicze znaczenie mają kapitały, inaczej mówiąc – fundusze własne banku.

Wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego uległa też akcja
kredytowa Banku. Jej wartość nominalna wyniosła w ubiegłym
roku 362 003 tys. zł i wzrosła o 5,20 proc. w stosunku do roku
ubiegłego. Warto przy tym podkreślić, że rok 2017 charakteryzował się zmniejszeniem aktywności inwestycyjnej rolników, przedsiębiorców i samorządów, a co za tym idzie mniejszym zainteresowaniem kredytami. Mimo to Bank prowadzi otwartą politykę
kredytową. Z analizy struktury podmiotowej kredytobiorców
i depozytariuszy wynika, iż Bank Spółdzielczy w Szczytnie zasadniczo zmienił w ostatnich latach profil działalności.
W portfelu kredytowym w ubiegłym roku największą kwotę
należności stanowiły zobowiązania rolników indywidualnych
102 542 tys. zł, co w stosunku do roku 2016 oznacza spadek o 5
proc. Na drugim miejscu uplasowali się klienci indywidualni
97 366 tys. zł ,co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku
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o ponad 10 proc. W ogólnej wielkości udzielonych kredytów przedsiębiorstwa, spółki i spółdzielnie miały zobowiązania w wysokości
ponad 68 644 tys. zł (wzrost o 32 proc.) a samorządy 15 606 tys.
zł, czyli nastąpił wzrost o 8 proc.
KREDYTY
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BANKI OSTRZEGAJĄ!
Kolejny sposób
na okradanie klientów!
zwoni do ciebie ktoś przedstawiający się jako pracownik banku? Uważaj, to może być oszust!

Depozyty, będące głównym strumieniem zasilającym akcję kredytową Banku, osiągnęły w minionym roku poziom 480 368
tys. zł i były większe od tych z roku 2016 o ponad 10,59 proc.,
a w minionym pięcioleciu wzrosły o 54,37 proc. Najwięcej depozytów powierzyli Bankowi klienci indywidualni 357 600 tys. zł, co
stanowi ponad 12 proc. więcej niż w 2016 roku. Spadł natomiast
poziom depozytów instytucji samorządowych, co odpowiada ogólnokrajowym tendencjom w tym zakresie. Wzrost depozytów powierzonych BS w Szczytnie przez klientów przeczy poglądom
o spadku zaufania społecznego do banków mimo że te, z uwagi
na politykę Rady Polityki Pieniężnej, polegającej na utrzymaniu
niskich stóp procentowych, nie gwarantują depozytariuszom wysokich dochodów odsetkowych.
DEPOZYTY

Wzrost poziomu aktywów i funduszy własnych Banku z jednej
strony jest wynikiem dobrej pracy jego władz, a z drugiej – skutkiem odpowiedzialnych decyzji delegatów na corocznym Zebraniu
Przedstawicieli, którzy decydowali, by większość wypracowanego
zysku przeznaczać na powiększenie funduszy własnych Banku.
Rok 2018 stawia przed Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie nie
tylko nowe wyzwania. Wzorem lat poprzednich, jego głównym
celem będzie sprostanie potrzebom finansowym i oszczędnościowym klientów oraz umacnianie swojej pozycji na lokalnym
rynku finansowym.
ANDRZEJ MALANOWSKI

Przestępcy znaleźli kolejny sposób na okradanie klientów banków. Banki ostrzegają przed telefonami, które
mogą być niebezpieczne dla klientów, a w szczególności
dla ich pieniędzy. Oszuści telefonicznie próbują wyłudzić
od ludzi dane osobiste. Sposób jest bardzo prosty, dzwonią podając się za pracownika banku lub kancelarii prawnej. Następnie proszą o podanie loginu i hasła oraz kodu
SMS. Jak uzyskają te informacje, spokojnie mogą zmienić
numer telefonu do autoryzacji. Przy każdej następnej
transakcji, SMS autoryzacyjny będzie już przychodził na
numer telefonu przestępcy.
Uważajcie więc, co mówicie i jakie podajecie dane. Klienci
coraz częściej skarżą się, że odbierają telefony od osób
podających się za pracowników banku, które wypytują je
o zbyt szczegółowe dane. Zadzwoniła bardzo uprzejma
pani i powiedziała, że dzwoni z banku, w którym mam od
wielu lat konto – opowiada emeryt, pan Ryszard. – Chciała wiedzieć, jaki jest dokładny mój adres i PESEL. Tłumaczyła, że bank aktualizuje dane w związku z promocją
nowych produktów.
Sprawa jest na tyle poważna, że banki wydały wiele
ostrzeżeń.
Nie podawaj swoich danych do logowania – oszuści
mogliby je wykorzystać, aby włamać się na twoje konto!
Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: bank nigdy nie wymaga podawania loginu i pełnego
hasła do bankowości elektronicznej. Dotyczy to również kodu
SMS – chyba, że to Ty dzwonisz do banku i jest to kod uwierzytelniający.
Banki nie proszą o zmianę, ani nie wysyłają nowych
danych do logowania.
Nie wysyłają maili z prośbą o zalogowanie lub podanie danych prywatnych np. numeru telefonu do autoryzacji transakcji.
Nie proszą telefonicznie o podanie adresu i numeru PESEL, gdyż takie dane są już w ich posiadaniu od chwili
założenia konta.
Pamiętajmy, że miła osoba, która prosi o ujawnienie tzw.
wrażliwych danych, to oszust i bezwzględny przestępca,
który bez skrupułów pozbawi Cię środków do życia.

!
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BANK SPÓŁDZIELCZY
Lokata o stałym
oprocentowaniu,
odnawialna,
atrakcyjne
oprocentowanie
lokaty:
1,75% – na okres
3 miesięcy,
1,85% – na okres
6 miesięcy,
minimalna kwota
lokaty – 500 zł .

Pamiętaj:

bądź czujny i sprawdzaj,

LOKATA
PEWNA

czy informacje otrzymane za pomocą
wiadomości SMS
są zgodne z wykonywaną operacją.

LOKATA
3M

6M

12M

RYNKOWA+
KORZYŚCI
DLA KLIENTA:
możliwość dopłat w trakcie
trwania lokaty,
minimalna kwota 500 zł,
oprocentowanie zmienne, oparte
na stawce WIBOR 3M.

1,84%*
WIBOR 3M
+ 0,12 p.p

1,94%*
WIBOR 3M
+ 0,22 p.p

2,00%*
WIBOR 3M
+ 0,28 p.p

*Aktualna wartość stawki WIBOR 3M na dzień 30.01.2018 r. wynosi 1,72%.
(Wysokość stawki WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca
poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca)
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W SZCZYTNIE OFERUJE:
W ramach prowadzenia rachunku zapewniamy
komplet produktów i usług bankowych
przydatnych w działalności rolniczej.
POSIADANIE RACHUNKU POZWALA NA:
przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną
działalnością rolniczą (przelewy, polecenia zapłaty, zlecenia stałe,
przekazy dewizowe);
otwieranie rachunków pomocniczych w PLN, EURO, USD, GBP;
dokonywanie darmowych wypłat w bankomatach* oraz
płatności kartami płatniczymi;
korzystanie z bankowości internetowej;
korzystanie z usług SMS;
korzystanie z telefonicznej informacji na hasło;
korzystanie z kart kredytowych;
korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym.
*

Oferujemy wsparcie w finansowaniu bieżącej działalności rolniczej
oraz planowanych inwestycjach proponując następujące produkty:
w rachunku bieżącym – postawiony do dyspozycji
w rachunku bieżącym, odnawialny – może być wykorzystywany
wielokrotnie w okresie ważności kredytu;
Kredyty obrotowe – w tym w rachunku
kredytowym – nieodnawialny, rewolwingowy
– odnawialny;
Kredyt „Uprawa” – na sfinansowanie zakupu
środków obrotowych;
Kredyty inwestycyjne – finansujące wydatki
związane z zakupem środków trwałych,
budową, rozbudową lub modernizacją
nieruchomości:
Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR
– w ramach wszystkich dostępnych linii;

Kredyt

NOWOCZESNY,
WYGODNY
I BEZPIECZNY SPOSÓB
DOKONYWANIA
CODZIENNYCH
PŁATNOŚCI
Darmowy kredyt do
51 dni lub do 56 dni*
Limit kredytowy
nawet do 50 000 PLN
*dotyczy karty VISA Credit GOLD
i World MasterCard

Ponad 4700 bankomatów w kraju – Grupa BPS, Grupa SGB, Planet Cash

Kredyt „Szybka inwestycja Agro” – wygodny sposób na
sfinansowanie inwestycji związanych z zakupem środków
transportu oraz maszyn i urządzeń;
Kredyt „Agro-Ziemia” – na zakup gruntów rolnych;
Kredyty pomostowe – finansowanie inwestycji współfinansowanych
dotacjami z Funduszy Europejskich lub programów wspólnotowych;
Gwarancje bankowe – w tym wadialne, należytego wykonania
umowy, terminowej zapłaty za zakupione towary i usługi;
Faktoring – szybkie uzyskiwanie środków pieniężnych poprzez
wykup przez bank wierzytelności wynikających z wystawianych
faktur o odroczonym terminie płatności;
Ubezpieczenia – gospodarstwa
rolnego, upraw, sprzętu rolniczego,
szereg ubezpieczeń osobistych (życie,
zdrowie, komunikacyjne OC, AC, NNW)
oraz majątkowych.
Sprawdź także
szeroką ofertę pozostałych
produktów
w naszych placówkach lub na
www.bsszczytno.pl
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Trudny
kawałek
chleba
Rutkowie, w gminie Dźwierzuty, działa gospodarstwo Jarosława Rupińskiego, członka rolniczej rodziny pochodzącej z okolic
Przasnysza.
14 lat temu – w 2004 roku – przyjechaliśmy z bratem, Tomaszem, na Mazury. Pochodzimy spod Przasnysza, a tam jest ogromny głód ziemi. Tu była szansa wykupić lub wydzierżawić ziemię po
dawnych PGR-ach. Wydzierżawiliśmy na początku 98 hektarów,
kupiliśmy 60, pobudowaliśmy się, choć przyznam, że dom nie był
priorytetem – najpierw była ziemia, obora. Od rodziców przywieźliśmy pierwsze byczki i rozpoczęliśmy hodowlę – mówi Jarosław Rupiński.
Rodzice Jarosława i Tomasza Rupińskich mają około 100 krów,
siostra również hoduje bydło. Kiedy założyli własne rodziny, bracia
podzielili ziemię. Pan Tomasz hoduje krowy mleczne, a jego stado
liczy około 50 krów mlecznych i 50 sztuk na remont, a pan Jarosław – bydło mięsne. Aktualnie w oborze ma około 50 sztuk,
docelowo – 70. Na powierzchni około 156 hektarów prowadzi
również produkcję roślinną – sieje pszenicę, rzepak, groch, a także trawę.
Większość produkcji roślinnej idzie na sprzedaż, bo na potrzeby
wyżywienia 50 sztuk bydła potrzeba około 10 ha trawy i 10 ha
zboża – opowiada Jarosław Rupiński. – Ceny mięsa są względnie
dobre, ale koszty produkcji coraz wyższe. Nawozy, wszystkie środki
używane w trakcie chowu bydła, a także zrealizowanie wymagań, które trzeba spełnić, aby praca przyniosła rezultat, to wszystko
jest z roku na rok droższe.
Chcę w kontekście oprysków nawiązać do konfliktu, jaki
w powszechnej opinii jest między rolnikami a pszczelarzami. Przedszkolanka, która uczyła moje dzieci, jest pszczelarką. Mówi, że
rolnicy nie trują pszczół – najgorsi pod tym względem są ludzie
posiadający własne ogródki – kontynuuje hodowca. – Typowo
rolnicze opryski są dla pszczół bezpieczne zarówno pod kątem
składu chemicznego, jak i sposobu opryskiwania. Rolnik musi je
robić zgodnie z prawem. Natomiast zdarza się, że w ogródkach
ludzie używają chemii z supermarketu o nieznanym składzie,
a do tego robią to w środku dnia – to zabija pszczoły.

Czasem słyszę, że jestem „dużym” rolnikiem. 150 hektarów to
nie jest przecież bardzo duże gospodarstwo – są tacy, co mają
tysiące – ale oni już sami w polu nie pracują. Muszę zaznaczyć, że
gdybym nie miał tak rozbudowanego parku maszynowego, z niczym bym nie zdążył. Ja wszystko robię sam, choć czasem korzystam z różnych usług – na przykład w ubiegłym roku wynająłem
drugi kombajn.
Hodowla bydła jest trudnym kawałkiem chleba, trudniejszym,
choć bardziej opłacalnym od hodowli trzody. W naszym regionie
produkuje się przede wszystkim mleko i wołowinę. Dzięki nowoczesnej technologii, paszowozom, hodowla wymaga coraz mniejszego nakładu pracy i staje się bardziej opłacalna, a przy krowach
trzeba być codziennie, rano i wieczorem.
Pan Jarosław jest klientem Oddziału w Biskupcu Banku Spółdzielczego w Szczytnie. Dowiedział się o nim przypadkowo, od
kolegi. Szukał wtedy kredytu, a bank komercyjny, który go obsługiwał, zażądał zbyt wysokich zabezpieczeń i procedował długo.
Kredyt w linii „Młodego Rolnika” dostałem z pierwszej puli,
rodzice nam dodatkowo pomogli, więc oborę zbudowaliśmy
z własnych środków. Człowiek żył w przekonaniu, że na kredyt
trzeba czekać, a i nie zawsze można go otrzymać, bo banki komercyjne nie były zbyt przychylne rolnikom. W naszym Banku
Spółdzielczym wszystko działa „normalnie”. To dobry bank, nie
ma żadnych problemów, małych druczków i skomplikowanych
procedur. Wiadomo, że nie dają nieprzemyślanych kredytów. Największym zaskoczeniem było dla mnie, że oczekiwanie na kredyt
trwało tak krótko. Bank skredytował maszyny, zakup ziemi
– wspomina pan Jarosław.
Trzeba podkreślić, co w Banku Spółdzielczym jest najważniejsze. Klienci nie są traktowani jak kolejne numery w komputerze. Dyrektor Oddziału w Biskupcu rozmawiał ze mną
jak z sąsiadem o sposobach sfinansowania inwestycji. Ma
„życiowe” podejście. Widać, że nie stara się dawać kredyty
za wszelką cenę, ale też nie blokuje dostępu do pieniędzy.
Każda decyzja jest przemyślana i przedyskutowana z klientem. Jedynym problemem, jaki mam w kontakcie z Bankiem
to brak konta internetowego. Bank oczywiście daje taką możliwość lecz w miejscu, gdzie mieszkam, jest internetowa
„czarna dziura”, ale dzięki temu jeżdżę do Banku, dostaję
wszystkie informacje na bieżąco oraz mam kontakt z ludźmi
– stwierdza Jarosław Rupiński.
REDAKCJA
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arlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony
danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018
roku. Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez
Bank Spółdzielczy w Szczytnie. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Wypełniając obowiązek informacyjny
wynikający z Rozporządzenia przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z nowymi przepisami.

Przetwarzanie danych osobowych
przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które wprowadza m.in. nowe prawa dla klientów. Jednym
z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie klientów o przetwarzaniu ich danych
osobowych.
Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?
Bank przetwarza je, aby prowadzić działalność bankową, np.
prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą kredytów, lokat i innych produktów oraz zapewnić bezpieczeństwo środków i transakcji.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem jest Bank Spółdzielczy w Szczytnie. Bank
odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo
skontaktować się z Bankiem w placówkach sprzedażowych, pod numerem telefonu 89 624 23 09 lub z inspektorem ochrony danych.
W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?
1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym,
4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
5. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.
Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?
Bank przetwarza dane związane z:
1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości klienta,
2. dane transakcyjne,
3. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym
o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
4. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,

5. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
6. dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).
Kto jest odbiorcą moich danych?
Pełna lista podmiotów umieszczona jest na stronie internetowej Banku pod adresem www.bsszczytno.pl
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane
przez Bank?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania
umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewen-

tualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a następnie zostaną usunięte.
Jakie uprawnienia mi przysługują?
1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.
21 RODO),prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże
w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi
praw klienta w zakresie danych osobowych
Klienci indywidualni i instytucjonalni są uprawnieni do złożenia
wniosku w zakresie obsługi praw klienta wynikających z RODO,
a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia. Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili, poczynając od 25 maja br.
Więcej szczegółów na www.bsszczytno.pl/rodo
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Z historii bankowości
CZĘŚĆ II
spółdzielczej
ałożycielami bankowości spółdzielczej w Wielkopolsce byli
ks. Piotr Wawrzyniak, ks. Augustyn Szamarzewski czy Karol
Marcinkowski w zaborze pruskim, Franciszek Stefczyk w zaborze austriackim oraz Edward Abramowski w zaborze rosyjskim.
Dostrzegli oni w spółdzielczości kredytowej możliwość rozwoju
cywilizacyjnego ludności polskiej i uwolnienia od dominacji ekonomicznej ówczesnych posiadaczy wolnego kapitału, użyczających go na lichwiarskich warunkach.
Polskie spółdzielnie działające od ponad
150 lat należą do najstarszych w Europie
i na świecie. Warto przypomnieć zasadę
pomocy w zakładaniu i rozwoju zakładów
rzemieślniczych, gospodarstw rolnych towarzyszącą kasom Stefczyka, towarzystwom zaliczkowym czy spółkom oszczędności i pożyczek.

Ks. Piotr Wawrzyniak (1849-1910) – polski ksiądz, wielkopolski działacz społeczny, oświatowy i gospodarczy, patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych

trolowane zjawiska inflacyjne związane
z istnieniem na rynku kilku walut z czasów
zaborów, zakończone po wprowadzeniu
przez Władysława Grabskiego reformy
pieniężnej i jednej waluty – złotego.

Ks. Augustyn Szamarzewski (1832-1891)
– polski działacz społeczny i spółdzielczy,
ksiądz związany z Wielkopolską

Dr Franciszek Stefczyk (1861-1924)
– nauczyciel, ekonomista, działacz społeczny i spółdzielczy oraz ruchu ludowego.
Inicjator zakładania spółdzielczych kas
oszczędnościowo-pożyczkowych, znanych
później jako Kasy Stefczyka
Rozwój bankowości spółdzielczej po odzyskaniu niepodległości spowolniły niekon-

Edward Abramowski (1868-1918) – polski myśliciel polityczny, filozof, psycholog
i socjolog. Bliski przyjaciel Stefana Żeromskiego, pierwowzór Szymona Gajowca
w powieści „Przedwiośnie”, wolnomularz.
Orędownik spółdzielczości

Władysław Dominik Grabski (1874-1938)
– polski polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, minister skarbu oraz dwukrotny premier II RP, autor reformy walutowej
Pierwszy przyrost wkładów (od czasów
Wielkiego Kryzysu) spółdzielnie kredytowe
odnotowały dopiero w drugiej połowie lat
trzydziestych XX wieku. Pomimo tych trudności w Polsce okresu międzywojennego
działało 3 400 spółdzielni bankowych, zrzeszających ponad milion członków. Ten krótki okres rozwoju gospodarczego przerwała
II wojna światowa. Klęska wrześniowa niemal całkowicie zniszczyła ten dorobek.
Okupacja hitlerowska i przyłączenie do
ZSRR wschodnich ziem Polski oznaczały dla
wielu banków spółdzielczych likwidację połączoną z grabieżą całego dorobku paru
pokoleń spółdzielców, a dla pozostałych
skrajnie niekorzystne warunki działania. Na
obszarach włączonych do Rzeszy legalna
działalność jakichkolwiek polskich organizacji, w tym i spółdzielni, była zakazana.
W Generalnym Gubernatorstwie banki
spółdzielcze mogły wprawdzie funkcjonować, ale pod ścisłym nadzorem okupanta.
Był to dla spółdzielczości bankowej okres

Dr Karol Marcinkowski (1800-1846) – polski lekarz, społecznik, filantrop, inicjator
budowy siedziby spółdzielców – hotelu
Bazar w Poznaniu
próby, zarówno patriotyzmu, jak i działalności organizacyjnej prowadzonej w skrajnie trudnych i niebezpiecznych warunkach.
Jeśli Niemcy likwidowali polskie instytucje kierując się ideologią skrajnie nacjonalistyczną, to podobne represje, zakończone likwidacją, również ze względów ideologicznych, spotkały spółdzielczość bankową na terytoriach II Rzeczypospolitej
włączonych do ZSRR.
Po II wojnie światowej uczestnictwo reaktywowanych spółdzielni bankowych
miało znaczący udział w odbudowie kraju
ze zniszczeń wojennych.
Oprac. REDAKCJA
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KRZYŻÓWKA
POZIOMO
1-A
2-F
4-A
6-H
7-A
8-F
9-A
10-F
12-A
14-D
15-A
16-H
17-A
19-C
19-H
20-A
21-E
22-B

bierzemy go na dom lub samochód
maszyna, która robi coś sama
tak zwany homo sapiens
kuzyn królika
przeciwieństwo długiej
część kościoła
pewna ilość pieniędzy
figura bez kątów
ktoś wybitny
w chórach anielskich
inaczej grab
góra węgla
ochrania żarówkę w lampie
elegancki męski strój
biała pora roku
kawał lodu na wodzie
okrutny władca
kolor uprzywilejowany w kartach

PIONOWO
A-1
A-12
B-7
C-17
D-1
D-9
E-16
F-1
F-10
H-1
H-6
H-12
J-1
J-12
L-1
L-12

biżuteria w uchu
krótka historyjka
plecy awersu
wylewany na drogę
pozostawiany w banku
pan z trąbą
melodia z zegara
na szyi - na szczęście
człowiek z kasą
podobno najlepsza obrona
nagła awaria serca
pojawia się po stłuczeniu
niemożność zapamiętania
buraczki z chrzanem
I Warszawa, i Moskwa, i Londyn
ma najdłuższą szyję

SZYFR
(C-9, B-12, H-19, A-4, H-6, D-11, D-1, A-5, E-19,
K-14, H-18, J-4) (D-7, A-12) (J-14, I-21, J-13, J-4,
F-12, C-22, L-14, H-15, F-13, L-7) (H-8) (H-13, B-7,
A-5, A-6, A-18, D-15, J-16, G-10, I-12, J-12)
Prosimy rozwiązania krzyżówki składać w placówkach Banku na załączonych kuponach do 31 lipca 2018 r.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w nr 3(32) upominki od Banku otrzymują:
Teresa Załubska ze Szczytna,
Irena Łomiak z Dźwierzut
Janusz Brakoniecki z Olsztyna.
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Hasło ......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko ...................................................................................................................................
Adres .............................................................................................................................................
nr telefonu ...................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych
Banku Spółdzielczego w Szczytnie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.
29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883)
podpis...........................................................

Wydawca i redakcja: Biomal, ul. Kołowa 4/32 03-536 Warszawa, tel. 22 408 65 84, 510 838 965 i 606 743 777
Opracowanie graficzne: Jacek Niespodziany, niespodziani@wp.pl
Druk: ZPUH J. Skrajnowski, Biskupiec
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