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CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE

Siedem Złotych Gwiazd
i Profesjonalny Doradca
onkurs „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, organizowany
przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, ma na celu wspieranie budowy wysokiej kultury współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a przedsiębiorcami oraz tworzenie klimatu wzajemnego
zaufania. Docenia popularyzowanie innowacji wprowadzanych w instytucjach finansowych, zmierzających do lepszego zaspokojenia
potrzeb finansowych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz
uzyskanie synergicznego efektu rozwojowego zarówno banków, funduszy leasingowych, poręczeniowych, pożyczkowych oraz mikropożyczkowych, jak i sektora MSP w Polsce.
W XVI edycji Konkursu nasz Bank otrzymał Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla
Przedsiębiorców wraz ze Złotymi Gwiazdami
w kategorii „banki spółdzielcze i małe banki
lokalne”. Ocenie jury konkursu Bank poddał
się już trzynasty raz i otrzymał 7 Złotych
Gwiazd.
Bank Spółdzielczy w Kolnie reprezentowała również Irena Ewa Pomichowska, która otrzymała tytuł Profesjonalnego Doradcy Bankowości MSP. Tytuł ten przyznawany
jest wyróżniającym się doradcom banków
uczestniczących w konkursie, między innymi za wysokie kwalifikacje i wiedzę z zakresu zarządzania MSP, co pozwala im słu-

żyć profesjonalną poradą bankowo-menadżerską dla klientów z tego sektora.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się
podczas gali finałowej, która miała miejsce
22 grudnia 2014 r. w Hotelu Jan III Sobieski
w Warszawie, a nagrodę dla Banku odebrał
prezes Zarządu, Krzysztof Kajko.
Czytelnikom naszego kwartalnika
przybliżamy postać
pani IRENY EWY POMICHOWSKIEJ,
od 37 lat pracującej
w Banku Spółdzielczym w Kolnie
CZYTAJ NA STR. 4

NOWOCZESNA
MASZYNA
a stacji Orlen w Kolnie funkcjonuje czynne całodobowo
nowe urządzenie zakupione
przez Bank Spółdzielczy – to bankomat z funkcją wpłatomatu.
Jest to jedno z najnowocześniejszych urządzeń dostępnych na światowym rynku usług
bankowych. Od większości wpłatomatów
odróżnia je to, że potrafi jednorazowo przyjąć do 200 banknotów i samo je sortuje, obliczając wpłacaną kwotę. Dzięki umiejscowieniu w budynku całodobowej, monitorowanej
stacji benzynowej gwarantuje łatwą dostępność oraz pełne bezpieczeństwo każdej transakcji. Może stanowić atrakcyjną alternatywę
dla wrzutni nocnej funkcjonującej przy Centrali Banku.
Urządzenie pozwala również na odczyt
danych biometrycznych – ta usługa jest dostępna w Banku Spółdzielczym w Kolnie od
dawna, o czym wielokrotnie informowaliśmy
na łamach naszego czasopisma.
Serdecznie zapraszamy do korzystania
z najnowszych zdobyczy bankowej techniki.
Red.
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Współpraca Banku Spółdzielczego w Kolnie
ze Szkolnymi Kasami Oszczędności
ank Spółdzielczy w Kolnie dba o swoich klientów, a tym bardziej zabiega o tych najmłodszych, którzy w przyszłości staną się potencjalnymi klientami Banku.
Bank od lat otacza swoją
opieką szkoły w swoim regionie,
w których działają Szkolne Kasy
Oszczędności (SKO), angażuje
się także w proces promowania
przedsiębiorczości i wiedzy w zakresie finansów.
Corocznie Szkolne Kasy Oszczędności działające przy szkołach podstawowych biorą udział
w Konkursie „DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU
SPÓŁDZIELCZYM” pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie
we współudziale z Bankiem Spółdzielczym w Kolnie. Jest to jedyny program edukacyjny na rynku bankowym, który swoim zakresem obejmuje uczniów ze
wszystkich grup wiekowych
i poziomów edukacyjnych.
W ubiegłym roku szkolnym
ruszył nowy Konkurs dla szkół
podstawowych – „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku
Spółdzielczym” – Talenty dodajemy w ramach programu
„TalentowiSKO”. W bieżącym
roku swoje uczestnictwo w „Konkursie” zadeklarowało dziewięć
Szkolnych Kas Oszczędności przy
szkołach podstawowych z terenu działalności Banku.

ności w ciągu roku szkolnego,
dzieci mogą przeznaczyć je na
wakacje lub zakup ulubionych

przedmiotów, na które nie byłoby stać młodego człowieka.
W celu przybliżenia i popularyzacji działalności Banku często organizowane są spotkania
Zarządu Banku z młodzieżą
szkolną oszczędzającą w SKO
ze szkół działających na terenie działalności Banku. Dzieci,
chłonne wiedzy z tego zakresu, często korzystają z zaproszeń Banku. Na miejscu „od
kulis” poznają zasady działalności Banku, ofertę produktową
i usługi bankowe.

W ramach Konkursu działa przyszłościowy program „Uczniowie w świecie finansów”, w którym
młodzież szkolna:
poznaje autorskie scenariusze lekcji o finansach, które wpisują się w ścieżki edukacyjne;
bierze udział w ogólnopolskim konkursie
z zakresu oszczędzania;
rozwija się w świecie internetu – komunikacja
w blogosferze;
otrzymuje innowacyjną platformę internetową
– TalentowiSKO.pl.
Podstawowym celem SKO
jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego
oszczędzania, a tym samym gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi oraz celowego ich wykorzystywania. Zbierając systematycznie oszczęd-
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Z takiej wizyty w siedzibie Centrali Banku ostatnio skorzystała
młodzież szkolna oszczędzająca
w Szkolnej Kasie Oszczędności ze
Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu. Gościło u nas 35 uczniów
wraz z opiekunem SKO, panią
Teresą Andrzejewską oraz dwie-

ma innymi nauczycielkami. Była
to już druga wizyta młodzieży
z tej szkoły w Banku.
Prezes Zarządu Banku, Krzysztof Kajko, przybliżył zagadnienia dotyczące działalności Banku. Podczas spotkania, po zwiedzaniu pomieszczeń banko-

podczas której uczniowie poznali historię pieniądza oraz funkcjonowanie Banku. Zadano mnóstwo pytań, między innymi „jak
zostać prezesem Banku i ile
prezes zarabia?”.
Na zakończenie spotkania
uczniowie otrzymali drobne upo-

wych, zorganizowana była „konferencja prasowa” z Zarządem
Banku Spółdzielczego w Kolnie,

minki, skorzystali także z przygotowanego poczęstunku (ciasteczka i słodycze).
BS
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Jakie ma Pan doświadczenia w pracy samorządowca?
– Jeśli ktoś zerknąłby na moją
zawodową ścieżkę, stwierdziłby,
że jestem kolejnym włodarzem
wywodzącym się z oświatowego środowiska i poniekąd miałby
rację, bo rzeczywiście zawodowo od 27 lat związany jestem
z oświatą w naszej gminie. Pracę zaczynałem jako nauczyciel
w szkole w Filipkach Dużych. Następnie przeszedłem do szkoły w Borkowie, gdzie w latach
1998-2007 pełniłem funkcję dyrektora. Kolejnym etapem było
stanowisko dyrektora Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych
w Kolnie, gdzie pracowałem do
czasu wygranych wyborów na
wójta gminy Kolno. Pytany o doświadczenie w pracy samorządowca wskazałbym właśnie siedem lat zarządzania ZOPO oraz
czteroletnią kadencję radnego
w Radzie Powiatu Kolneńskiego,
gdzie zasiadałem z woli wyborców gminy Kolno w latach
2010-2014. Najszczersza odpowiedź na to pytanie jest jednak
taka, że ja chyba urodziłem się
samorządowcem, nie to żebym
był „skazany” na pełnienie rozmaitych funkcji, ja po prostu całym sobą popieram ideę samorządności. W każdym moim działaniu najważniejszy zawsze był
człowiek i współpraca oparta na
szacunku, uczciwości, dążeniu do
osiągania wspólnych celów. Pod
tym względem nie ma znaczenia czy jestem nauczycielem, dyrektorem, czy wójtem, bo moim
najwyższym celem zawsze będzie praca na rzecz ludzi. To
ogromny przywilej, że obecnie
pełniąc funkcję wójta będę mógł
wspólnie z pracownikami urzędu i jednostek podległych oraz
Radą Gminy Kolno jak najlepiej
służyć mieszkańcom naszej gminy, a potrzeb i problemów do rozwiązania jest naprawdę sporo.
Jak obecnie wygląda gospodarcza sytuacja gminy Kolno?
– Gmina Kolno to gmina typowo rolnicza. Podstawową
funkcją gospodarczą jest tu właśnie rolnictwo. Nasi inwestorzy to
mieszkańcy gminy, rolnicy, głównie producenci mleka. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że nie
mamy dużych możliwości, by stać
się przemysłowym ośrodkiem
czy turystyczną potęgą, ale będziemy starali się tak wykorzy-

Rozmowa
z JÓZEFEM
BOGDANEM
WIŚNIEWSKIM,
wójtem gminy
Kolno

Gmina przyjazna
dla wszystkich
stywać walory i atuty naszej
gminy, by stworzyć mieszkańcom jak najlepsze warunki do
życia. Charakter gminy determinuje działania samorządu. Naszym priorytetem są więc dobre
drogi, dostęp do bieżącej wody,
ochrona środowiska – wszystko
to co sprzyja rozwojowi rolnictwa
na wysokim poziomie, ale nie tylko. Jesteśmy gminą, która może
mieć sporo do zaoferowania
wszystkim tym, którzy szukają
po prostu dobrego miejsca do
osiedlenia się, do prowadzenia
działalności gospodarczej, czy do
wypoczynku. Dobrego, czyli zdrowego, bezpiecznego, atrakcyjnego, ale też takiego, w którym
będzie można korzystać z dostępu do edukacji i to od najmłodszych lat, atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego czy usług
w urzędzie świadczonych na najwyższym poziomie. Chcemy tworzyć gminę przyjazną już nie tylko dzieciom (taki tytuł otrzymaliśmy w 2009 roku), ale też całym rodzinom, rolnikom, przedsiębiorcom. Nasze położenie
wokół Kolna, w niedalekiej odległości od Łomży czy Pisza, przy
spełnionych określonych warunkach może okazać się atutem
przyciągającym ludzi. Wierzę, że
stworzenie dobrych warunków
do życia, aktywizacja mieszkańców, przyjazne nastawienie do
potencjalnych inwestorów sprawią, że gmina Kolno będzie postrzegana jako gmina otwarta,

nowoczesna i z potencjałem, taka
w której chce się zamieszkać, bo
po prostu dobrze się tu żyje.
Rozpoczął się nowy okres
programowania unijnych dofinansowań. Jakie plany ma
gmina Kolno?
– Szukanie unijnych pieniędzy na dofinansowanie projektów realizowanych w dziedzinie
oświaty to było moje zadanie
w ostatnich latach. Zadanie wykonywane z pasją, ale też z odpowiednia wiedzą. Zarządzanie
Projektami Unii Europejskiej to jeden z kierunków studiów podyplomowych, które ukończyłem.
Efekty naszych działań, a mam tu
na myśli współpracę z dyrektorami, widoczne są w każdej gminnej szkole. Ponadto Gmina Kolno w ramach PROW na lata
2007-2013 rozbudowała, wyremontowała, a w niektórych przypadkach również wyposażyła
dziewięć wiejskich świetlic, zmodernizowała stację uzdatniania
wody w Zabielu i Janowie, zbudowała dziesiątki kilometrów
nowej sieci wodociągowej oraz
kilka placów zabaw. Przed nami
nowe unijne rozdanie. Nie będzie
łatwo, bo wydaje się, że złoty
wiek korzystania z unijnych programów dla samorządów mija,
ale to wciąż ogromna szansa
i zrobimy wszystko, by jej nie zaprzepaścić. Nie ukrywam, że chcę
tak przeorganizować pracę urzędu i jednostek podległych, byśmy

byli skuteczni w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych. Stawiamy już nie tylko na inwestycje,
czy projekty służące integracji
społecznej, ale też na ochronę
środowiska, bo w tej dziedzinie
mamy sporo zaniedbań. Jednym z pierwszych kroków jest
opracowanie dokumentu „Plan
ochrony przed szkodliwością
azbestu i program usuwania
wyrobów zawierających azbest
wraz z inwentaryzacją”, który
w przyszłości ma umożliwić
mieszkańcom naszej gminy możliwość pozyskiwania dofinansowania na np. usunięcie eternitowego pokrycia z dachu oraz „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej”, który z kolei umożliwi nam
zdobycie środków na termomodernizację obiektów czy na wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii.
Dobre warunki do rozwoju
gospodarczego, ale też do
wygodnego życia mieszkańców zapewnia infrastruktura.
– Gmina Kolno to największa
pod względem zajmowanej powierzchni gmina w powiecie kolneńskim. Składa się na nią 45
sołectw otaczających miasto
Kolno. Te specyficzne warunki
nie ułatwiają rozbudowy infrastruktury, ale trzeba przyznać, że
w ostatnich latach intensywnie
nadrabiamy zaległości.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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IRENA
EWA
POMICHOWSKA:
– To moja pierwsza praca,
rozpoczęłam ją od księgowości.
Zajmowałam się również ewidencją produkcji sprzedanej. Po
urlopie wychowawczym zostałam
skierowana „na kredyty”. Na
początku pracowałam na sali
operacyjnej, mając ciągły kon-

Profesjonalny
Doradca
takt z klientami. Teraz, jako naczelnik Wydziału Kredytów, zajmuję się raczej stroną organizacyjną – aby w naszym Banku
wszystko działało bez zarzutu,
choć również spotykam się
z klientami. Nieustannie uczę się
nowych rzeczy. Całe życie trze-

ba się doskonalić. Koordynuję
pracę kredytową wszystkich pla-

cówek Banku, zajmuję się wdrażaniem procedur i kontrolą.
Pamiętam bardzo głośne maszyny księgujące – przeskok techniczny, który dokonał się za mojej
„kadencji” jest ogromny. Były również czasy, w których skrypt dłużny (obecnie umowa kredytowa)
miał tylko jedną stronę. Przepisy
i procedury stały się o wiele bardziej skomplikowane, ale komputery i nowoczesne maszyny bardzo ułatwiają pracę. W naszym
Banku działa elektroniczny obieg
dokumentów, co bardzo skraca
czas oczekiwania na wszelkie decyzje. Bankomaty i wpłatomat
umożliwiają naszym klientom
szybkie załatwienie podstawowych spraw.
Jestem dumna z tytułu Profesjonalnego Doradcy. Dokładam wszelkich starań, żeby mój
Wydział spełniał najwyższe
standardy.
Wysłuchała: N.M.M.

Gmina przyjazna dla wszystkich
DOKOŃCZENIE ZE STR. 3
Jesteśmy o krok od zakończenia procesu wodociągowania całej gminy. W bieżącym roku finalizujemy dwa unijne projekty
w ramach których budowana jest
sieć wodociągowa w miejscowościach Kozioł, Wincenta, Waszki,
Górszczyzna, Kolimagi i Gietki. Po
podłączeniu do wodociągu gospodarstw z tych miejscowości pozostaną nam tylko zabudowania
kolonijne. Nie mamy kanalizacji
i z racji wspomnianych już uwarunkowań raczej będziemy zachęcać mieszkańców do budowy
przydomowych oczyszczalni. Naszym priorytetem na najbliższe
lata będzie poprawa stanu dróg.
Na terenie gminy mamy sieć dróg
publicznych o łącznej długości ponad 236 kilometrów z czego tylko
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ponad 90 kilometrów to drogi
gminne, pozostałe to droga krajowa nr 63, droga wojewódzka nr
647 i ponad 100 kilometrów dróg
powiatowych. Mamy też ponad
588 km dróg wewnętrznych. Przy
planowanych inwestycjach w tym
zakresie liczymy na dobrą współpracę z Powiatem Kolneńskim
i władzami województwa, bo
mieszkańcom gminy zależy po
prostu na dobrych drogach, bez
względu na to, kto jest ich zarządcą.
Jak układa się współpraca
z Bankiem Spółdzielczym
w Kolnie?
– Bank Spółdzielczy w Kolnie
to nie tylko nasz wieloletni partner, ale też sprawdzony przyjaciel. Ponad 110-letnia tradycja
banku nierozerwalnie wiąże się

dziejami naszych przodków, historią tych ziem. Dziś klientem
Banku Spółdzielczego jest nie
tylko urząd i Gmina Kolno, ale
też wielu jej mieszkańców. Jestem przekonany, że wypowiadając się w samych superlatywach o tej instytucji, będę wyrazicielem opinii zdecydowanej
większości tych, którzy mają przyjemność współpracować z Bankiem Spółdzielczym w Kolnie.
Muszę podkreślić, że w naszej
gminie Bank Spółdzielczy to również niezawodny mecenas wielu
istotnych dla mieszkańców wydarzeń społecznych czy kulturalnych. Bank aktywnie wspiera
w działaniach nasze jednostki
OSP, stowarzyszenia czy grupy
nieformalne, ściśle współpracuje
ze szkołami ucząc najmłodszych
przedsiębiorczości. Nie mogę też

nie pochwalić się, że to właśnie
w gminie Kolno działa jedyny chyba w Polsce zespół śpiewaczy
w którym na akordeonie gra prezes Banku Spółdzielczego. Zespół Czerwieniacy występuje nie
tylko w trakcie naszych gminnych uroczystości, ale też z powodzeniem promuje gminę Kolno poza jej granicami. Więc jeśli
pyta mnie Pani o to, czy Bank
Spółdzielczy w Kolnie bierze
czynny udział w życiu lokalnej
społeczności i czy jest dobrym
partnerem, to powiem, że zdecydowanie tak, za co jesteśmy
panu prezesowi i członkom Zarządu bardzo wdzięczni.
Dziękuję za rozmowę
NATALIA
M. MALANOWSKA
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„ZADZWOŃ TERAZ”
poprzednim numerze naszego czasopisma poruszałem temat kredytu – jaką rolę spełnia on w codziennym życiu, a przede wszystkim – czy jest
on szansą czy zagrożeniem. Stwierdziłem
wówczas, że bez środków kredytowych
niemożliwy jest szybki rozwój, natomiast
jeśli korzystamy z nich w sposób mało
przemyślany, mogą stać się one bardzo
dużym zagrożeniem i to nie tylko dla osób
prowadzących działalność gospodarczą,
ale przede wszystkim dla osób fizycznych
czyli dla naszych gospodarstw domowych.
Niniejszy artykuł został zainspirowany otrzymanym przeze
mnie SMS–em od instytucji parabankowej o następującej treści: „Pomoc gotówkowa dla
zadłużonych, pożyczki bez
BIK, z komornikiem, na dowolny cel”. Podany został również numer telefonu komórkowego oraz dopisane słowa „Zadzwoń teraz”. Z premedytacją
nie ujawniam tego numeru, gdyż
czułbym się współodpowiedzialny za ewentualne kłopoty, na
które mogliby narazić się nasi czytelnicy. Co oznaczają przytoczone powyżej słowa?
Pomoc gotówkowa
dla zadłużonych
– czyli dla osób, które już w chwili
obecnej mają spore zadłużenie
oraz mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej, obsługą tego zadłużenia i otrzymaniem kredytu w banku. Pomoc
dla nich w oparciu o ww. ofertę
to tylko odroczenie problemu
w czasie, które pozwoli uregulować bardzo pilne zobowiązania,
ale nie zrestrukturyzuje zadłużenia, tylko je pogłębi, czyli jeszcze
zwiększy problemy finansowe.
Pożyczki
bez BIK
Oznacza to, że dla instytucji
kredytującej nie istotne jest, czy
klient ma zadłużenie i w jakiej

wysokości oraz czy reguluje je
terminowo. Informacje takie zamieszczane są w BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Zazwyczaj
te instytucje również nie współpracują z BIK w zakresie ujawniania zobowiązań kredytowych
swoich klientów. Te elementy
zdolności kredytowej mogą być
pomijane. Liczy się tylko „danie”
kredytu.
Z komornikiem
– instytucje parabankowe oferują kredyty również kiedy prowadzona jest egzekucja komornicza, czyli w okresie, kiedy wnioskodawca posiada już bardzo
duże problemy z regulacją zobowiązań.
Na dowolny cel
– czyli na cel nie kontrolowany
przez tę instytucję, nie wymagający dyscypliny od kredytobiorcy,
ale również nieprzynoszący poprawy efektów ekonomicznych,
gdyż środki finansowe nie są
przeznaczone na inwestycje, lecz
na „łatanie dziur”.
Powyższe założenia dotyczą
instytucji prabankowych. Zachowania banków w tym zakresie
są zgoła inne. Ich procedury tworzone są w oparciu o rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego.
Pierwszym istotnym elementem jest konieczność posiadania

zdolności kredytowej, czyli zdolności do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w ustalonych
z bankiem terminach. Na zdolność kredytową nie wpływają
tylko uzyskiwane dochody i ponoszone koszty np. utrzymania
rodziny, lecz wielkość i jakość zaciągniętych zobowiązań, w tym
przede wszystkim kredytowych.
W celu uzyskania powyższych
informacji pobierane są raporty
z Biura Informacji Kredytowej.
Nie jest możliwe uzyskanie kredytu, kiedy zobowiązania nie są
regulowane terminowo, a przede
wszystkim prowadzona jest egzekucja komornicza. Należy tutaj jeszcze raz powtórzyć, że
każdy bank ma obowiązek wypowiedzenia umowy kredytowej
w przypadku, gdy tego dokonał
już inny bank w stosunku do tego
samego kredytobiorcy. Zaciągając kredyty w instytucjach parabankowych musimy liczyć się
z faktem, że oprocentowanie ich
jest bardzo wysokie, nieraz nawet kilkanaście razy wyższe od
najdroższych kredytów w bankach komercyjnych. Powód jest
jeden – wysokie ryzyko instytucji
kredytującej, która zakłada, że spora część kredytobiorców w ogóle
nie spłaci kredytu. Musimy mieć
świadomość, że osoby które regularnie spłacają kredyty, pokrywają instytucji parabankowej
koszty straconych pieniędzy.
Bardzo wysokie koszty obsługi kredytu spotkać można nie
tylko w instytucjach parabankowych, lecz również w bankach.
Oferują one swoim klientom
z jednej strony w miarę korzystne warunki kredytowe, zazwyczaj związane z działalnością gospodarczą, z drugiej zaś bardzo
niekorzystne warunki kredytów
gotówkowych, gdzie koszty obsługi są bardzo wysokie. Na te
koszty składa się nie tylko nominalne oprocentowanie, lecz również wysokie prowizje oraz obowiązkowe ubezpieczenie, stanowiące łącznie kilkadziesiąt procent zaciąganego kredytu. Obecnie w Polsce mamy do czynienia
z najniższymi w historii podsta-

wowymi stopami procentowymi
ustalonym przez Radę Polityki
Pieniężnej. Kształtują one dla rynku bankowego stopy procentowe produktów bankowych. RPP
ustaliła, że stopa banku centralnego wynosi obecnie 1,50%, stopa redyskonta weksli – 1,75%,
stopa lombardowa – 2,50%.
Wyznacznikiem najwyższego
oprocentowania kredytów jest
czterokrotność stopy lombardowej. Wynika z tego, że najwyższe
nominalne oprocentowanie kredytu powinno wynosić 10,00%.
Banki, które dotychczas stosowały niejednokrotnie zdecydowanie wyższe oprocentowanie
kredytów gotówkowych, będą
zmuszone, aby utrzymać dotychczasowe przychody, podwyższyć prowizje i opłaty związane z udzieleniem kredytu. Druga
ewentualność to zaprzestanie
lub ograniczenie kredytowania,
czyli mogą być utrudnienia
w dostępie do kredytu. Dlatego
też bardzo istotne jest przed
udzieleniem kredytu zapoznanie się z ponoszonymi kosztami
kredytowymi.
Bank Spółdzielczy w Kolnie coraz częściej spotyka się z potrzebą pomocy zarówno dla osób
fizycznych jak i prowadzących
działalność, w tym rolniczą, którzy zaciągnęli kredyty w bankach
komercyjnych. Koszty obsługi
tych kredytów są bardzo wysokie. Przykładem niech będzie
kredyt, gdzie prowizja od kwoty
udzielonego kredytu wynosiła
10%, obowiązkowe ubezpieczenie 15% oraz nominalne oprocentowanie zbliżające się do 20%
(warunki cenowe z roku 2013).
W przeliczeniu na składniki kosztowe, jakie stosuje Bank Spółdzielczy w Kolnie, oprocentowanie kredytu przekraczałoby
38% przy standardowej 2%
prowizji od udzielonego kredytu. Kto zaciąga takie kredyty?
Osoby lub podmioty gospodarcze, które nie mają płynności finansowej, natomiast mają tzw.
„nóż na gardle”.
DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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Ewaluacja
waluacja zewnętrzna
jest elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej. Ma na celu gromadzenie informacji na
temat jakości pracy szkół
i funkcjonowania systemu edukacyjnego.
Ministerstwo zdefiniowało
konkretne wymagania wobec
szkół, dotyczące różnych dziedzin:
od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów,
współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, po organizację pracy. Wizytatorzy starają się
więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają
z dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzicami. Istotna jest także
rozmowa z przedstawicielami instytucji i organizacji, z którymi
szkoła współpracuje.

szkół
Bank Spółdzielczy w Kolnie czynnie współdziała ze szkołami z terenu swojego działania. W ostatnim czasie wiceprezes Zarządu
Teresa Kozikowska brała udział
w spotkaniach z wizytatorami
Ministerstwa w pięciu szkołach
podstawowych. Opisywała działalność Szkolnych Kas Oszczędności, współpracę szkół z Bankiem, a także wsparcie finansowe i rzeczowe, jakie szkoły
otrzymują. Warto podkreślić, że
w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie prezes Zarządu, Krzysztof Kajko,
otrzymał miano „Przyjaciela Szkoły”, a Bank czynnie bierze udział
w życiu okolicznych placówek
edukacyjnych każdego stopnia.

Zimowe szaleństwo
ank Spółdzielczy w Kolnie dofinansował wyjazd na zimowisko dzieci z parafii
w Lachowie. Obóz
narciarski w lutym
br. będzie z pewnością miło wspominany przez jego
uczestników.

RED.

„ZADZWOŃ TERAZ”
DOKOŃCZENIE ZE STR. 5
Wtedy nie istotne są koszty
kredytu, liczy się pozbycie się
chwilowego problemu. Jednym
z głównych zadań, jakie postawił przed sobą Bank Spółdzielczy w Kolnie, jest edukacja
obecnych i przyszłych klientów.
Pozwoli ona, mamy nadzieję, na
zmniejszenie problemów finansowych firm oraz gospodarstw
domowych.
Z ostatnich krajowych statystyk wynika, że popyt na kredyty
rośnie. Społeczeństwo zadłużone jest już na kwotę 131 mld. zł.
i to tylko z tytułu kredytów konsumpcyjnych, które zanotowały
w 2014 roku wzrost o 5,9%.
Z tych statystyk również wynika,
że 2.225 tys. osób nie spłaca na
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czas swoich zobowiązań. Zaległe płatności to kwota 41 mld.
zł. Te liczby obrazują, jaka jest
skala problemu, a w wielu przypadkach ten problem jest już nierozwiązywalny, co wiązać może
się z tragedią wielu rodzin. Postarajmy się tego uniknąć, ale
należy o tym pamiętać już w początkowej fazie podejmowania
decyzji o zadłużeniu kredytowym, czyli właściwie rozeznać
potrzeby oraz oszacować swoje
możliwości płatnicze. Nie wolno
nam ulegać panującym trendom
lub namowom członków rodziny. Niejednokrotnie odmowa
udzielenia kredytu przynieść
może więcej korzyści niż jego
otrzymanie.
KRZYSZTOF KAJKO

Nr 1/2015

Odpowiedzialny
biznes
połeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają szeroko rozumiane interesy społeczne.
Dla Banku Spółdzielczego w Kolnie odpowiedzialność to nie tylko
spełnianie wszystkich wymogów
formalnych i prawnych, ale także
inwestycje w zasoby ludzkie i relacje ze środowiskiem. Działania
tego rodzaju należy traktować jako
inwestycję i źródło innowacji, a nie
jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością. Nie
jest to jednak „PR”. Społeczna odpowiedzialność biznesu to odpowiedzialny sposób funkcjonowania
firmy, natomiast public relations to
strategie i działania wspierające kreowanie wizerunku. Niewiele w nich
dbałości o najbliższe otoczenie. To,
co ostatnio stało się modne i promowane jako „społeczna odpowiedzialność biznesu”, w naszym regionie dzieje się od lat.
Podczas tak zwanej ery przedsiębiorców, pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych,
potentaci przemysłu amerykańskiego, tacy jak John D. Rockefeller, budowali imperia nie zważając na etykę biznesu. Spółdzielczość bankowa w Kolnie powstała już w 1902 roku po to,
aby, dzięki współpracy, pomna-

Bank bierze czynny udział w lokalnych wydarzeniach
żać efekty pracy członków lokalnych społeczności dla wspólnego dobra i indywidualnej pomyślności. Dzięki rozwijającym się
gospodarstwom rolnym i drobnej przedsiębiorczości rósł dobrostan całego regionu. Od chwili
powstania Bank Spółdzielczy
działał na rzecz mieszkańców
ziemi kolneńskiej.

Społeczną odpowiedzialność
biznesu Zarząd i Rada Nadzorcza
Banku rozumieją jako współpracę ze szkołami poprzez organizację lekcji bankowych, spotkań,
a także pomoc finansową, z klubami sportowymi, bibliotekami
i innymi jednostkami działającymi
na rzecz lokalnej społeczności, na
przykład OSP. O podejmowanych

Pozytywne komentarze internautów na forach cieszą i motywują do dalszego działania

przez Bank działaniach możecie
Państwo przeczytać na łamach
naszego kwartalnika. Obecnie,
w dobie Internetu, każde takie
wydarzenie jest relacjonowane
niemal natychmiastowo – czy to
na stronie internetowej Banku, czy
na lokalnych i regionalnych portalach informacyjnych.
Cieszą oczy pozytywne komentarze internautów, którzy potrafią
docenić zaangażowanie Banku
Spółdzielczego w Kolnie i jego działania dla społeczności. – Serdecznie dziękujemy Państwu za uznanie. Prosimy przyjąć nasze zapewnienia, że nie zamierzamy spocząć
na laurach – podkreśla prezes
Zarządu Banku, Krzysztof Kajko.
– Nasi klienci, mieszkańcy ziemi
kolneńskiej, są naszą dumą i siłą.
Jesteśmy dużą, prężną instytucją
finansową, która powstała dzięki
im. Nie mamy zamiaru odcinać się
od naszej społeczności, bo Bank to
ludzie „stąd”. Wiemy, jak istotna
jest współpraca dla dobra nas
wszystkich. Staramy się spełniać
potrzeby osób i instytucji, którym
możemy pomóc.
RED.
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KALENDARIUM
Uczestniczyliśmy w:
18.10.
18.10.
18.10.
19.10.
22.10.
25.10.
26.10.
28.10.
29.10.
29.10.
30.10.
17.11.
22.11.
29.11.
02.12.
04.12.
11.12.
11.12.
15.12.
16.12.
18.12.
18.12.
18.12.
18.12.
19.12.
19.12.
19.12.
19.12.
20.12.
21.12.
21.12.
22.12.
22.12.
22.12.
30.12.

09.01.
25.01.
27.01.
29.01.
30.01.
31.01.
31.01.

2014 r.
„Senioriadzie” w Kolnie,
Pucharze Polski w kolarstwie przełajowym,
30-leciu koła Hodowców Gołębi,
Hubertowskiej Gonitwie za Lisem w Grabowie,
obchodach „Dnia białej laski” w Kolnie,
II maratonie pływackim w Kolnie,
konsekracji kościoła w Łosewie,
spotkaniu Prezesów Regionu Olsztyńskiego,
wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
posiedzeniu Rady Fundacji Rozwoju Bankowości
Spółdzielczej,
spotkaniu z posłami na Sejm RP,
spotkaniu Hodowców Bydła,
turnieju piłki ręcznej o puchar
Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie,
spotkaniu w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu,
Zgromadzeniu Prezesów oraz Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku BPS,
posiedzeniu sekcji w Związku Banków Polskich,
spotkaniach opłatkowych: Związku Niewidomych,
Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca”,
posiedzeniu Zarządu miejsko-gminnego OSP,
spotkaniu opłatkowym emerytów i rencistów w Kolnie,
spotkaniu opłatkowym pracowników
Banku Spółdzielczego w Kolnie,
posiedzeniu Podlaskiej Izby Rolniczej,
spotkaniu opłatkowym
Towarzystwa Przyjaciół Borkowa,
spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej
w Janowie,
spotkaniu opłatkowym z zespołem Czerwieniacy,
spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej
w Czerwonem,
spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej
w Borkowie,
spotkaniu opłatkowym w Gimnazjum w Stawiskach,
spotkaniu opłatkowym z piłkarzami Orła Kolno,
spotkaniu opłatkowym z OSP w Czerwonem,
spotkaniu opłatkowym z OSP w Zabielu,
spotkaniu opłatkowym w CKR w Lachowie,
odbiorze wyróżnienia „Bank Przyjazny
Dla Przedsiębiorców”,
spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Miasta Kolno,
spotkaniu opłatkowym w OSP Stary Gromadzyn,
potkaniu opłatkowym w Starostwie Powiatowym
w Kolnie,
2015 r.
spotkanie z samorządowcami
powiatu kolneńskiego,
wyścigu wraków w Tyszkach Łabno,
promocji książki o wsi Borkowo,
spotkaniu regionalnym
Prezesów Banków Spółdzielczych,
spotkaniu z druhami OSP w Czerwonem,
spotkaniu z druhami OSP w Zabielu,
międzywojewódzkim turnieju piłki nożnej
sędziów piłkarskich.

KRZYŻÓWKA
POZIOMO:
1-A Okrągły kamień
uformowany przez rzekę; 2-H Uroda, urok;
3-A Papierek z loterii;
3-E Gal w układzie;
4-G Uroczysta wojskowa lub rozbawiona
techno przechodzi ulicami miasta; 5-A Dziadkowie słuchali na nim
płyt; 6-I Duże miasto
w Japonii; 7-D Tam tańczy się ostatnie tango,
najlepiej pod Wieżą
Eiffla; 8-A „Nie pozwalam”; 9-G Potrawa
z wołowiny; 10-A Ratuje ludzi z ognia; 11-F
Niewielkie małpy; 12-A
W niej głosy; 13-E Dookoła szyi, gdy zimno;
13-J ... za oko; 15-B Święta księga Islamu; 15-H
Popularne polskie nazwisko; 16-E Ćwiczenie gimnastyczne, podczas którego człowiek
się zgina; 17-A Ma warkocz i leci przez galaktykę; 18-J Cyganka
z „Chaty za wsią”; 19-A
Wąski nieduży wąwóz; 19-E Łączy Polańskiego
z Giertychem; 21-B Dźwiękonaśladownictwo.
PIONOWO:

SZYFR:
(C-21, F-1, K-2, L-1) (A-2, K-15, H-5, F-16)
(L-17, F-3, A-19, A-3, D-17, G-4, A-10, G-9,
G-7, D-5) (A-8) (L-3, B-11, E-3, K-11, H-12, I-19,
A-4, A-20)
Rozwiązania prosimy składać w placówkach
Banku do 15 czerwca 2015 r.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr
3(13) upominki od Banku otrzymują: Zofia Karwowska, Elżbieta Kurpiewska i Ewa Piwowarska.

A-1 Zobowiązanie handlowe; A-16 W parze
z obligacjami; B-7 Film o kowbojach; C-1 Podąża
za królem; C-14 Duży czarny ptak żyjący na Mazurach; D-7 Brak drzew w środku lasu; E-1
Obecnie gospodarstwo, wcześniej obejście;
E-15 Firma kosmetyczna lub hotelarska; F-10
Kobieta na koniu; F-19 Zła, mimo że cienka
w talii; G-4 Często
mylona z kredytem;
KUPON 1 (14)
MÓJ BANK
H-2 Niedokręcony
kapie; H-11 Staw poHasło ....................................................................................................................
między kostką i udem;
.............................................................................................................................
H-18 Wczesna pora
Imię i nazwisko .................................................................................................
dnia; I-15 On i ona;
Adres ....................................................................................................................
J-1 Biegnie 40 km;
nr telefonu..............................................................
K-11 Pryska z ogniWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
ska; K-18 Złoczyńmarketingowych Banku Spółdzielczegow Kolnie (zgodnie z ustawą o ochronie
ca; L-1 Bakteria, któdanych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883)
ra powoduje chorobę; L-15 Tam historia
podpis.............................................................................
z wodą i winem
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