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CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE

Z okazji zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia
dużo zdrowia,
radości z dnia codziennego
oraz powodzenia w życiu
prywatnym i zawodowym
życzą
Zarząd, Rada Nadzorcza
i pracownicy
Banku Spółdzielczego
w Kolnie

MÓJ BANK

Medal
Kopernika
dla prezesa BS Kolno
orum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem banków
spółdzielczych w Polsce, poświęconym istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej.

Fot. Marzena Stokłosa

Bieg Charytatywny
17 września 2016 roku Bank Spółdzielczy
w Kolnie wziął udział w 2. Biegu Charytatywnym
PKO, który odbył się w 12 miastach, m.in.
w Łomży. Bank reprezentowały 3 pięciosobowe
drużyny, których zadaniem było przebiegnięcie
jak największej ilości okrążeń w czasie jednej
godziny. Każde przebiegnięte okrążenie to jeden
posiłek dla dzieci z ubogich rodzin.
Wszyscy uczestnicy biegu łącznie przebiegli 2550 okrążeń, co
w przełożeniu na środki finansowe daje 633 tys. zł. Reprezentanci
Banku Spółdzielczego w Kolnie przebiegli łącznie 101 czterystumetrowych okrążeń „zarabiając” w ten sposób ok. 2,5 tys. zł. W biegu, oprócz pracowników Banku, uczestniczyli również jego przyjaciele, do których niewątpliwie zalicza się Piotr Niedbała wójt gminy Turośl oraz Sławomir Milewski – przewodniczący Rady Gminy
Turośl. Swoje drużyny dzielnie dopingowali: Bronisław Szymański
– przewodniczący Rady Nadzorczej Banku oraz Krzysztof Kajko
– prezes Zarządu.
Imprezę uświetniła Lidia Chojecka, wielokrotna mistrzyni Polski
i Europy, która wysoko oceniła przygotowanie uczestników. Po
skończonym biegu eprezentanci Banku zgodnie uznali, że warto
pomagać innym, a jednocześnie poczuć dreszczyk emocji związany z rywalizacją.
M.K.
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W konferencji uczestniczy corocznie około 350-400 prezesów oraz członków zarządów
banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej
i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Wydarzenie organizowane jest przez Związek
Banków Polskich oraz banki
zrzeszające: BPS S.A. oraz SGBBank S.A.
Tegoroczne forum obradowało 13-14 września 2016 roku
w Hotelu Gromada w Warsza-

wie. Miło nam donieść, że podczas uroczystości zwieńczającej
obrady Krzysztof Kajko, prezes
Banku Spółdzielczego w Kolnie,
został uhonorowany Medalem
Mikołaja Kopernika przyznanym
„w uznaniu szczególnych zasług
w budowie i rozwoju sektora
bankowego”.
Panu Prezesowi serdecznie
gratulujemy tego prestiżowego
w sektorze finansowym wyróżnienia.
REDAKCJA

Gimnazjaliści w Turośli
pobiegli o Puchar
Prezesa Banku Spółdzielczego
w Kolnie
19 września 2016 roku na malowniczo położonych trasach leśnych obok kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Turośli odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców klas
I-III Gimnazjum w Turośli.
Uczniowie mieli do pokonania dystans 1200 metrów. Klasyfikacja końcowa Indywidualnych Biegów Przełajowych o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie zakończyła się bardzo dobrymi wynikami, co potwierdza solidne przygotowanie zawodników
oraz profesjonalne podejście osób ich trenujących. Gimnazjum
w Turośli znane jest z tego, że kładzie duży nacisk na aktywność
fizyczną swoich uczniów, osiągając jednocześnie bardzo dobre
wyniki sportowe nie tylko w skali regionu.
W biegach uczestniczyło 150 uczniów Gimnazjum w Turośli. Najlepsi przełajowcy otrzymali puchar, medale oraz pamiątkowe nagrody ufundowane przez Bank.
M.K.
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Wiedza i doświadczenie
procentują
Rozmowa
z BRONISŁAWEM
SZYMAŃSKIM,
przewodniczącym
Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Kolnie

Przewodniczy pan Radzie
Nadzorczej od bardzo dawna
i jest świadkiem wielu wydarzeń, jakie zapisane zostały
w najnowszej historii Banku.

był jedyną instytucją finansową,
która pomagała rolnikom i rzemieślnikom w prowadzeniu działalności gospodarczej. W końcu
lat sześćdziesiątych byłem dzia-

– To, że jestem uczestnikiem
tak poważnego organu, zawdzięczam głosom uczestników
zebrań przedstawicieli. Po ocenie działalności Rad Nadzorczych
kolejnych kadencji, ponownie
wybierając mnie w skład tego
grona zaufali, że będę sprawować tę funkcję dla wspólnego
dobra – Banku i jego członków.

łaczem powiatowej organizacji
Związku Młodzieży Wiejskiej i za
namową ówczesnego dyrektora Banku wszedłem w 1969 roku
w skład działającej tam komisji
ds. młodzieży i kobiet. Myślę, że
moje wykształcenie, a także doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieżą w kolneńskich szkołach, przyczyniło się do znaczącego wzrostu jej aktywności.
Z perspektywy kilkudziesięciu
lat mogę stwierdzić, że jej działalność spełniała ważną misję
– wskazywała młodym producentom rolnym Bank Spółdzielczy jako tę instytucję, która
mogła ich wspierać w unowo-

Jakie były początki pana
związków z Bankiem?
– Przed pięćdziesięciu laty mój
ojciec miał konto w Banku. W latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a i później, Bank Spółdzielczy w Kolnie

cześnianiu i rozwoju gospodarstw. Sądzę, że aktywność na
tym polu spowodowała powierzenie mi funkcji wiceprzewodniczącego Rady.
To był początek kolejnych
przemian w gospodarce, tak
zwana dziesięciolatka gierkowska.
– Co by nie powiedzieć teraz
o latach 1970-1980, to przez
większość tego okresu zacho-

dziły jednak pozytywne zmiany
dla polskiej wsi i rolnictwa.
W kwietniu 1971 roku Rada
powołała pana na funkcję
przewodniczącego.
– Dla Banku to był czas bardzo intensywnej pracy. Bankom
spółdzielczym zlecono zadania
wykonywane wcześniej przez
Bank Rolny. W tym czasie wprowadzono też dwustopniowy podział administracyjny kraju, do
którego musiał się dostosować
Bank i jego klienci. Z roku na rok
nasza instytucja finansowa zyskiwała na znaczeniu, wzrastały fundusze. Konieczna była bu-

dowa bazy adekwatnej do potrzeb samego Banku oraz dla
uzyskania poprawy obsługi
klientów.
Z jakim nastawieniem Bank
wszedł w początki gospodarki rynkowej?
– Z nadziejami na zmiany
w gospodarce, które mogą przynieść sukces dla regionu i kraju.
W latach 80. zaczęła się wielka
transformacja gospodarcza. Wraz

ze wzrostem samodzielności naszego Banku, uwolnionego od
nadzoru Banku Gospodarki Żywnościowej jako banku zrzeszającego, rosła również odpowiedzialność i zakres działania Rady Nadzorczej jako organu przedstawicielskiego członków naszej
spółdzielni.
Bankowi Spółdzielczemu w Kolnie udało się z sukcesem przejść
trudny okres transformacji. Podjęto decyzję o budowie nowej
siedziby, doszło do połączenia
z bankami spółdzielczymi w Małym Płocku, Turośli i Grabowie.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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Te procesy były efektem negocjacji, jakie wcześniej prowadziły rady nadzorcze i zarządy
łączących się banków. W moim
odczuciu były to wydarzenia kluczowe dla dalszego rozwoju BS
w Kolnie, wzrostu jego siły i pozycji w regionie.

Pełni pan funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej od 45 lat. Jakie najistotniejsze zmiany zaszły w tym
czasie w obszarze sprawowanej przez pana funkcji?
– Jest ich wiele, ale jedna pozostaje niezmienna. To odpowiedzialność wobec członków Banku, którzy od lat powierzają mi
tę funkcję. Kiedy zostałem przewodniczącym Rady Nadzorczej,
Bank Spółdzielczy Kolnie, był jednym z około 3 500 małych banków spółdzielczych w Polsce.
Dziś pozostało ich 560. Zmiany,
jakie zaszły w kraju w minionym
pięćdziesięcioleciu, są ogromne.

To, że nasz Bank przetrwał czas
burzy i naporu, wyszedł wzmocniony z okresu przemian gospodarczych i towarzyszących im
zawirowań, stając się bankiem
powszechnie cenionym i rozpoznawalnym w całym regionie, to
niewątpliwa zasługa jego Zarządu. Rola Rady Nadzorczej w tym
okresie nie sprowadzała się tylko do spełniania przypisanej jej
prawnie funkcji kontrolnych. Staramy się też pełnić funkcje doradcze, przekazując Zarządowi
opinie, jakimi dzielą się z nami
członkowie i klienci. Pozostając
w składzie Rady Nadzorczej nadal przecież jesteśmy członkami
Banku i zależy nam na jego rozwoju.
Patrząc jednak z dłuższej perspektywy na bieżące funkcjonowanie Banku niepokoi mnie lawinowo narastająca liczba regulacji bankowych związanych z rekomendacjami Komisji Nadzoru
Finansowego. Zwiększają co
prawda one bezpieczeństwo
każdego banku, niemniej jednak

powinna być zachowana większa zasada proporcjonalności
w przypadku banków spółdzielczych, które są obciążane nadmiarem regulacji, co w negatywny sposób wpływać może na
szybkość obsługi lokalnego klienta. Rzetelność w postępowaniu
kierownictwa i pracowników
Banku Spółdzielczego w Kolnie
nigdy nie została podważona,
a stała się wręcz jego znakiem
firmowym.
Organa nadzorcze wprowadzają wiele nowych instrumentów mających wspierać
ochronę banków przed ryzykiem w działalności bankowej.
– Nawet najdoskonalsze narzędzia nie zastąpią wiedzy i doświadczenia, jakie posiadają
członkowie Zarządu naszego

Banku oraz pracownicy. Moim
zdaniem to jest bezcenna wartość, o którą Bank dba i ją pielęgnuje.
Pana długoletnia działalność w samorządzie Banku
Spółdzielczego w Kolnie została dostrzeżona przez władze Krajowej Rady Spółdzielczej, w której Kapituła Odznaczeń uhonorowała pana tytułem Menadżer Spółdzielca.
– Czuję się tym wyróżnieniem
zaszczycony, ale też traktuję je
jako wyraz uznania dla pracy całego składu Rady Nadzorczej naszego Banku.
Serdecznie gratuluję. Dziękuję za rozmowę.

PO LATACH PRACY
azimierz Sokołowski, od 1999 roku wiceprezes Banku Spółdzielczego w Kolnie, przeszedł na emeryturę. Z tego powodu na jego
wniosek Rada Nadzorcza odwołała go z dniem
16 sierpnia z pełnionej funkcji.
Kazimierz Sokołowski jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z tytułem magistra inżyniera ekonomiki
rolnictwa. Pracował w Centrali Nasiennej w Piszu, Powiatowym
Inspektoracie Melioracji Wodnych, Urzędzie Gminy w Turośli, Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Od 1993 roku do momentu połączenia się Banku Spółdzielczego w Turośli z Bankiem
Spółdzielczym w Kolnie, pełnił tam funkcję prezesa Zarządu, a po
procesie łączeniowym – dyrektora Oddziału w Turośli i wiceprezesa Zarządu BS w Kolnie. Po zmianach organizacyjnych w Banku od
maja 2002 roku – funkcję wiceprezesa Zarządu w Centrali BS
w Kolnie. Przechodząc na zasłużoną emeryturę prezes Kazimierz
Sokołowski deklarował gotowość wspierania w każdej chwili działań
Banku i służenia mu radą oraz pomocą.
Panu prezesowi na uroczystym pożegnaniu życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności złożyły władze Banku oraz licznie przybyli
prezesi zaprzyjaźnionych banków spółdzielczych.
Wydawnictwo przyłącza się do życzeń i dziękuje panu Sokołowskiemu za życzliwą pomoc przy zbieraniu informacji do kolejnych
wydań gazety BS w Kolnie.
REDAKCJA
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Banki spółdzielcze
blisko ludzi
KRYSTYNA MAJERCZYK-ŻABÓWKA, prezes
Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
ankowość spółdzielcza ma ponad 8%
udziału w polskim
sektorze bankowym.
Na tę pozycję składają
się wielkości udzielonych kredytów ogółem
i przyjętych depozytów.
Tradycyjnie, ale zarazem w bardzo współczesnych kategoriach,
banki spółdzielcze spełniają kryteria najbliższej, lokalnej i zarazem
uniwersalnej instytucji świadczącej usługi finansowe. Blisko 75%
placówek banków spółdzielczych
znajduje się w małych miastach
i miejscowościach nie posiadających statusu miasta. Banki spółdzielcze są również bliskim partnerem małych i średnich przedsiębiorstw, udzielającym elastycznego
finansowania działalności bieżącej,
jak i inwestycyjnej. Ponadto banki,
o których mowa, biorą aktywny
udział w kredytowaniu rolnictwa,
które stanowi około 50% całości finansowania produkcji rolnej. Banki
spółdzielcze są także aktywnym
partnerem samorządów lokalnych
oferując im wszechstronne usługi
bankowe na konkurencyjnych warunkach.
Aktualnie banki spółdzielcze
wdrażają rozwiązania znowelizowanej Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu
się i bankach zrzeszających, mające
na celu dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i efektywności
świadczonych usług. Na marginesie
można dodać, że umożliwią one dostosowanie się do nowych wymogów regulacyjnych całym grupom
zrzeszeniowym, w których funkcjonują poszczególne banki spółdzielcze, poprzez adaptację tzw. systemów instytucjonalnej ochrony. Te
specjalistyczne formy współpracy
banków pomiędzy sobą pozwolą na
efektywniejsze zarządzanie płynnością oraz kapitałem. Pozwoli to bankom optymalnie gospodarować zasobami, a pośrednio wpłynie na przygotowanie lepszej oferty dla klientów. Z kolei zaimplementowany

w ramach systemu mechanizm
wczesnej interwencji i tzw. wsparcia płynnościowego pozwoli na dalsze zwiększanie bezpieczeństwa
środków zdeponowanych przez
klientów i przełoży się na wzmocnienie stabilności całego sektora
banków spółdzielczych.
Stosowana przez banki spółdzielcze w większości relacyjna forma
kontaktu z klientami przy jednoczesnej otwartości na potrzeby członków i klientów, a także społeczno-

MARCIN KREJSZEFF
wiceprezesem
w BS Kolno
związku z odejściem na emeryturę
wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie, Kazimierza Sokołowskiego, 16 sierpnia br. Rada Nadzorcza powołała na tę funkcję Marcina
Krejszeff. Nowo powołany wiceprezes będzie nadzorował pion handlowy Banku.

ści lokalnych, stanowi ważny atut
charakteryzujący bankowość spółdzielczą i opisujący jej konkurencyjność na rynku. W wielu przypadkach
dobro społeczne i nadążanie za potrzebami rozwojowymi regionu stało się charakterystyczną wizytówką
tego sektora.
Lista działań podejmowanych
przez banki spółdzielcze na rzecz
lokalnych społeczności jest bardzo
długa. Sektor między innymi angażuje się w wydarzenia kulturalne,
sportowe, promujące zdrowie, inicjatywy charytatywne i inne przedsięwzięcia o charakterze społecznym, środowiskowym. Skala i zakres
jego aktywności są oczywiście zróżnicowane, w zależności od otoczenia gospodarczego i społecznego
oraz potencjału danego banku spółdzielczego. Nie ma chyba obszaru,
w który – jeśli jest istotny lokalnie
– banki spółdzielcze nie byłyby gotowe się zaangażować.

Marcin Krejszeff jest Kolnianinem. Po skończeniu
w 2004 roku studiów na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim w Olsztynie zdał egzamin ECB EFCB organizowany w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej i uzyskał tytuł Europejskiego
Certyfikatu Bankowca EFCB. W 2015 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kierunku Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej.
Od 2004 roku nabywał doświadczenie w bankowości
pracując na stanowiskach operacyjnych w Oddziale BPS
S.A. w Olsztynie. W grudniu 2005 roku rozpoczął pracę
w Oddziale Banku w Małym Płocku na stanowiskach
referenta, a następnie analityka kredytowego. W czerwcu
2011 został dyrektorem Oddziału Banku w Turośli, będąc
jednocześnie koordynatorem umów z towarzystwami
ubezpieczeniowymi „Concordia” oraz „Macif”. W okresie jedenastoletniej pracy w Banku Spółdzielczym w Kolnie odbył wiele specjalistycznych szkoleń organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Związek Banków Polskich, Bankowy
Fundusz Gwarancyjny i inne instytucje oraz organizacje
z sektora finansowego.
Marcin Krejszeff jest członkiem Koła Łowieckiego
„Szarak” w Koźle, pełni w nim funkcję członka Zarządu.
Interesuje go przyroda i muzyka – gra na instrumentach,
prowadzi rodzinny zespół muzyczny.
Marcin Krejszeff jest również członkiem Banku Spółdzielczego w Kolnie, spełniając tym wymóg określony
w §31 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Kolnie, stwierdzający, że w skład Zarządu może być wybrany wyłącznie członek Banku.
REDAKCJA
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Bank Spółdzielczy
KREDYTY
Kredyt konkurencyjny bis
Gotówkowy, niecelowy, czyli nie wymagający udokumentowania, przeznaczony zarówno

dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych:
do 200 tys. zł,
okres kredytowania do 10 lat,
prowizja od 2% do 3,99%,
oprocentowanie od 7,99%,
szybka decyzja,
minimum formalności.

Twoje grunty
ROK ZAŁ. 1902

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Kolnie

KREDYT
KONKURENCYJNY
do kwoty

200 000 zł
Promocyjne oprocentowanie
dla Klientow posiadającyh
rachunek w Banku

okres spłaty do 10 lat
Terminy spłat dostosowane
do możliwości spłaty Kredytobiorcy

Przyjazny
Bezpieczny
No
wocz
esny
Now
oczesny
zT
radycja
mi
Tradycja
radycjami
www
.bsk
olno
.pl
www.bsk
.bskolno
olno.pl
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Na zakup gruntów, niskie oprocentowanie,
długi okres kredytowania, dopasowanie wysokości raty do indywidualnych potrzeb klienta:
okres spłaty do 15 lat,
możliwość karencji w spłacie
kredytu do 2 lat,
oprocentowanie w wysokości 2,20 stopy
redyskonta weksli, tj.: 3,85%,
sposób spłaty i wysokości rat w terminach
uzgodnionych z Kredytobiorcą,
wykorzystanie kredytu w formie
gotówkowej i bezgotówkowej.

Nr 3/2016

w Kolnie poleca:
DEPOZYTY
Super Setka lokata 2,45%
Jest to lokata terminowa o najwyższej stopie
procentowej:

Szybka inwestycja
Cel kredytowania:
zakup maszyn i urządzeń;
zakup innych środków rzeczowych
przeznaczonych do prowadzenia
działalności gospodarczej;
zakup nieruchomości;
budowa, przebudowa i modernizacja
budynków służących do wykonywanej
działalności;
refinansowanie nakładów na w/w cele,
poniesionych w okresie do 6 miesięcy
przed datą złożenia wniosku
kredytowego;
spłata kredytu inwestycyjnego
w innym Banku;
wykup środków trwałych z leasingu.

przyjmowana jest na okresy 100, 200,
300 i 400-dniowe,
lokata oprocentowana jest według
zmiennej stopy procentowej naliczanej
w stosunku rocznym,
minimalna kwota wpłaty to 40 000,00
złotych, powyżej 100 000,00 lub
300 000,00 otrzymasz wyższe
oprocentowanie,
kapitalizacja odsetek po okresie
zadeklarowania,
stały dostęp do posiadanych środków,
brak opłaty za otwarcie i prowadzenie
rachunku,
środki zgromadzone w Banku
Spółdzielczym w Kolnie objęte są
gwarancją Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego.

Warunki kredytowania:
wysokość kwoty kredytu uzależniona
od zdolności kredytowej Wnioskodawcy;
okres kredytowania do 10 lat;
oprocentowanie WIBOR 3 M + marża
banku 2,99.
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Pełnomocnictwo a „dyspozycja
na wypadek śmierci”
bydwa pojęcia
są nierozłącznie związane
z funkcjonowaniem
rachunków bankowych, jednak ich
znaczenie jest różne i często mylnie interpretowane przez
posiadaczy rachunków depozytowych,
co ma istotny wpływ
na dysponowanie
środkami zdeponowanymi na tych rachunkach.

Definicja pełnomocnictwa
w doktrynie prawnej określa
czynność prawną, której treścią
jest oświadczenie woli mocodawcy, upoważniające osobę lub
osoby do dokonywania w jego
imieniu czynności prawnych okre-

ślonych w pełnomocnictwie. Na
tej podstawie pełnomocnik jest
upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy
w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie.
Każdy posiadacz rachunku
może udzielić pełnomocnictwa
do dysponowania jego rachunkiem osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych. W przypadku rachunku
wspólnego pełnomocnictwo
ustanawiane jest na podstawie
dyspozycji wszystkich współposiadaczy rachunku. Jeżeli właścicielem rachunku bankowego jest
osoba małoletnia, pełnomocnikiem do takiego rachunku może
być wyłącznie przedstawiciel

ustawowy, który wyraził zgodę
na zawarcie umowy rachunku
bankowego. W zdecydowanej
większości przedstawicielami
ustawowymi są rodzice osoby
małoletniej albo inna osoba ustanowiona decyzją sądu. Pełnomocnictwo może być udzielone

Siać dobrze. Razem lepiej!
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jedynie w formie pisemnej, potwierdzone własnoręcznym podpisem złożonym w obecności
pracownika Banku na czas nieokreślony lub jednorazowe, niezbędne do wykonania określonej czynności. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga fizycznej obecności pełnomocnika,
jednak aby było ono skuteczne,
musi on złożyć swój podpis na
dokumencie bankowym. Właściciel rachunku może udzielić pełnomocnictwa ogólnego, w którym zakres pełnomocnictwa jest
tożsamy z uprawnieniami właściciela rachunku lub pełnomocnictwa szczególnego, którego
zakres określony jest w treści
pełnomocnictwa.
Pomimo szerokich uprawnień
pełnomocnika rachunku, nie
może on jednak udzielać dalszych
pełnomocnictw, wydawać dyspozycji na wypadek śmierci posiadacza rachunku, zawierać
umowy kredytu odnawialnego
związanego z rachunkiem oraz
składać wniosek o wydanie kart
debetowych, chyba, że posiadacz rachunku w pełnomocnictwie postanowi inaczej. Posiadacz rachunku w każdej chwili
może odwołać pełnomocnictwo,
a samo pełnomocnictwo wygasa z chwilą upływu terminu, na
który zostało udzielone, odwołania pełnomocnictwa, rozwiązania umowy rachunku bankowego, lub powzięcia przez
Bank informacji o śmierci posiadacza rachunku. I właśnie
ten ostatni element jest bardzo
istotny. Należy zatem pamiętać,
że pełnomocnictwo ważne jest
tylko wtedy, gdy osoba go udzielająca nadal żyje, czyli nie sta-
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nowi żadnego zabezpieczenia
po jej śmierci.
Każdy posiadacz rachunku
bankowego, zarówno oszczędnościowo-rozliczeniowego, jak
i terminowej lokaty oszczędnościowej, może dokonać dyspozycji na wypadek śmierci, czyli
wydać Bankowi pisemne polecenie wypłaty z rachunku po jego
śmierci wskazanym przez niego
osobom tj.:
a/ małżonkowi,
b/ wstępnym – rodzicom,
dziadkom, pradziadkom,
c/ zstępnym – dzieciom, wnukom, prawnukom,
d/ rodzeństwu
określonej kwoty pieniężnej,
która bez względu na ilość
wydanych dyspozycji nie może
być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw, bez
wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa GUS. Kwota
wypłacona zgodnie z dyspozycją
nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. Dyspozycja
wkładem na wypadek śmierci
może być w każdym czasie przez
posiadacza rachunku zmieniona
lub odwołana na piśmie. Posiadacz rachunku ma obowiązek
poinformowania osób wskazanych w dyspozycji oraz informować każdorazowo Bank o zmianie danych osobowych osób, na
rzecz których został złożony „zapis”. Warto pamiętać, że nie
można złożyć dyspozycji na
wypadek śmierci do rachunków wspólnych. W przypadku
powzięcia przez Bank informacji
o śmierci posiadacza rachunku,
Bank zawiadamia osoby wskazane w „dyspozycji na wypadek
śmierci” o możliwości wypłaty
środków, o ile Bank jest w posiadaniu ich danych adresowych.
W przypadku śmierci osoby upoważnionej przed realizacją kwoty dla niej przeznaczonej, dyspozycja na wypadek śmierci traci
moc, a środki wchodzą w skład
masy spadkowej posiadacza rachunku.
Podsumowując, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem ważne jest tylko za życia
posiadacza rachunku, zaś „dyspozycja na wypadek śmierci” tylko po jego śmierci.
KRZYSZTOF KAJKO
Prezes Zarządu BS
w Kolnie

poprzednim
numerze opisaliśmy podstawowe zasady, do
jakich należy się stosować, aby wygodny
dostęp do środków
na koncie był w pełni bezpieczny. Wiemy już, że login i hasło muszą być chronione, a pod żadnym
pozorem nie należy
wchodzić na stronę
banku, jeśli na pasku zadań nie pojawia się ikona „zielonej kłódki”, czyli znak
włączonej ochrony.
Warto także poznać najczęstsze potencjalne zagrożenia, na
jakie narażony jest klient, aby
w porę je oszacować i skutecznie na nie zareagować.
KRADZIEŻ DOKUMENTÓW
TOŻSAMOŚCI – działanie przestępcze polegające na podszyciu
się pod właściciela rachunku za
pomocą skradzionego dokumentu tożsamości i wyłudzeniu od
pracownika banku np. nowego
tokena czy pakietu startowego,
które pozwalają na wprowadzenie hasła i innych parametrów do
konta użytkownika, umożliwiających kradzież środków.
Zabezpieczeniem jest szczególna ochrona dokumentów tożsamości, a w przypadku utraty
– niezwłoczne ich zastrzeżenie.
Utrata dokumentu tożsamości
musi być też zgłoszona w banku
prowadzącym rachunek.
BEZPOŚREDNIA KRADZIEŻ
HASEŁ I NARZĘDZI służących do
autoryzacji dostępu do rachunku
i przeprowadzania transakcji internetowych.
W przypadku kradzieży lub
zgubienia telefonu komórkowego (karty SIM), wykorzystywanego do autoryzacji transakcji,
zaleca się zablokowanie dostępu do rachunku bankowego. Nie
należy w pamięci telefonu zapisywać loginów i haseł dostępu do systemu bankowości internetowej.
PHISHING – zdalne wyłudzenie informacji autoryzacyjnych,
które może przybierać formę np.
listu wysłanego pocztą elektroniczną rzekomo w imieniu banku,
zawierającego prośbę o podanie
loginu i haseł dostępu, a także

Bankowość
Internetowa
krok po kroku

(cz. II)

przekierowania do spreparowanej strony www kontrolowanej
przez przestępcę, przypominającej graficznie stronę banku.
Banki nigdy nie kierują do klientów zapytań o login lub hasło,
którym się posługuje klient przy
dostępie do swojego konta.
Wszelkie tego typu zdarzenia
należy zgłaszać niezwłocznie
macierzystemu bankowi.
POMYŁKI W ZLECENIACH
PŁATNICZYCH (wychodzących)
wprowadzonych przez klienta bankowości internetowej.
W przypadku stwierdzenia błędnie wprowadzonego numeru rachunku docelowego, należy niezwłocznie skontaktować się
z bankiem w celu anulowania

METODA „MAN-IN-THEMIDDLE” – niebezpieczna metoda, wymagająca ze strony atakującego dobrej znajomości techniki internetowej oraz wykorzystaniu braku ostrożności klienta.
Polega na interaktywnej komunikacji przestępcy z klientem
i wykorzystaniu wyłudzonych informacji przy pomocy sfałszowanej strony internetowej.
Potencjalne zagrożenie dla
bezpieczeństwa transakcji internetowych stanowić mogą komputery, do których dostęp fizyczny posiada wielu użytkowników
(np. kawiarenki internetowe, biblioteki itp.), ponieważ umożliwia to łatwe instalowanie oprogramowania szpiegującego.

transakcji, zanim zostanie zrealizowana.
Zabezpieczeniem przed tego
typu pomyłkami jest zdefiniowanie kontrahentów, do których
wysyłane są przelewy.
ZDALNA KRADZIEŻ HASEŁ
I KODÓW JEDNORAZOWYCH
– przestępstwo to jest możliwe
w przypadku zapisania danych do
autoryzacji na dysku komputera
klienta. W tym procederze wykorzystywane jest oprogramowanie
(popularnie określane jako „koń
trojański”, wirus komputerowy,
spyware itp.) lub luki w systemie
zabezpieczeń komputera.
Koniecznością jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego z licencjonowanego
źródła i jego właściwe skonfigurowanie oraz aktualizowanie.

Z powyższego względu nie zaleca się korzystania z bankowości internetowej z komputerów
w takich miejscach.
NIEDOSTĘPNOŚĆ USŁUG
BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ
– związana może być z działaniem systemu internetowego
banku, w tym połączeniem banku z Internetem, a także łączem
posiadanym przez klienta lub systemem operacyjnym zainstalowanym na jego komputerze.
Wszelkie próby wyłudzenia
danych autoryzacyjnych lub
kłopotów z dostępem do
konta powinny zostać jak najszybciej zgłoszone bankowi
prowadzącemu rachunek.
Za www.knf.gov.pl/Images/
Raport_Bankowosc_elektroniczna_tcm75-24666.pdf
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egorocznym liderem wśród dostawców mleka w gminie Grabowo zostało gospodarstwo Agnieszki i Rafała Szczechów w Gutach Starych. Potwierdza to dyplom Spółdzielni Mleczarskiej Mlekopl, z którego wynika, że
w 2015 roku do Zakładu Produkcji Mleczarskiej
w Kolnie hodowcy sprzedali aż 795 955 litrów
mleka.
Dyplom w rankingu Największych Dostawców Mleka został
wręczony na powiatowych dożynkach w Małym Płocku. To nie
pierwsze takie wyróżnienie dla
państwa Szczechów, bowiem
hodowla bydła mlecznego od lat

twierdzają, że w historii gospodarstwa tegoroczna kiszonka
jest rekordowej jakości.
Hodowcy są właścicielami gospodarstwa od pięciu lat, czyli od
momentu przejęcia go od rodziców. Przez ten czas udało się im

Rafał i Jan Szczechowie

Pewny partner
w biznesie
stanowi podstawę funkcjonowania ich gospodarstwa. Dziś
całe stado liczy 180 krów, z czego bydło mleczne to 100 sztuk.
Średnia mleczność krów wynosi około 9 tys. litrów rocznie.
Według Rafała Szczecha to wielkość optymalna, jeśli wziąć pod
uwagę zbierane plony. Bazę paszy stanowi bowiem własne 50
hektarów ziemi i dzierżawiony
areał. Jednak i tak produkcja
mleka musi być wspomagana
zakupami pasz treściwych.
Pan Rafał obawiał się ponownej suszy jak sprzed roku,
gdy brak opadów spowodował
znaczny spadek zbiorów. Wtedy,
a także i na początku obecnego
roku hodowla „jechała” na zapasach i zwiększonych zakupach
paszy. Na szczęście tegoroczne
zbiory okazały się zadowalające,
a co więcej – wyniki analiz po-
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powiększyć gospodarstwo tylko o 4 hektary. Na większy zakup, który zwiększyłby bazę do
produkcji pasz, szanse są niewielkie z uwagi na małą dostępność gruntów przeznaczonych do
sprzedaży. Jedyną barierą w dalszym powiększaniu stada stanowi właśnie wielkość areału.
Zdaniem gospodarza aktualna
cena skupu mleka przez Mlekpol sprzyja zachowaniu produkcji
na dotychczasowym poziomie
oraz umiarkowanemu zyskowi,
choć nie pozwala inwestować
w gospodarstwo bez dużego wsparcia kredytowego.
Poprzednim właścicielem hodowli był Jan
Szczech, który nadal doświadczeniem i własną
pracą wspiera swych następców. Funkcjonowanie
gospodarstwa od wielu
lat zasilane jest kredytami Banku Spółdzielczego
w Kolnie – mówi pan Jan,
ojciec gospodarza i wieloletni producent mleka. – To
z kredytów udzielonych
w tym Banku korzystaliśmy przy budowie obory,
zakupie sprzętu czy dodatkowej ziemi. Bank poma- Obora

gał mi w przekształceniu gospodarstwa, które było gospodarstwem autarkicznym, nastawionym jednocześnie na produkcję trzody chlewnej oraz hodowlę bydła mlecznego. Rola
bankowości spółdzielczej w kredytowaniu i obsłudze gospodarstw rolnych w powiecie kolneńskim jest nie do przecenienia. Ten Bank jest najbliżej rolników, zna ich potrzeby i najwięcej wie o kondycji naszych gospodarstw. Dla nas ważne jest
rozumienie naszych potrzeb.

na 180 stanowisk

Z racji mojego uczestnictwa
w pracach Rady Nadzorczej
Banku znam zakres jego działania. Wiem, że również syn, jak
i pozostali kredytobiorcy z sektora rolniczego, mają o nim podobną opinię. Cieszy nas, że
nasz Bank ma mocną pozycję
w regionie. Dla gospodarstw
rodzinnych, jak gospodarstwo
syna, taki Bank jest pewnym
partnerem w biznesie.
ANDRZEJ
MALANOWSKI
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KALENDARIUM
(od 22.06.2016 r.)
Uczestniczyliśmy w:
24.06.
zakończeniu
roku szkolnego
w SP w Borkowie,
25.06.
zawodach
triathlonu w Koźle,
27.06.
Walnym
Zgromadzeniu
Banku BPS,
30.06.
Dniu Spółdzielczości
w Krajowej Radzie
Spółdzielczej,
10.07.
XXIII Turoślańskich
Prezentacjach
Kulturalnych,
27.08.
III biesiadzie
kolneńskiej,
28.08.
Gminnych Dożynkach
w Borkowie,
28.08.
rocznicy bitwy
pod Lemanem,
28.08.
uroczystości
Pamięci Września
1939 w Grabowie,
03.09.
70-leciu
Mazurskiego
Banku Spółdzielczego
w Giżycku,
03.09.
Narodowym
Czytaniu 2016
w Kolnie,
11.09.
XXV Kartoflisku
w Turośli,
11.09.
Powiatowo-Gminnych
Dożynkach
w Małym Płocku,
13.09.
Forum Liderów
Banków
Spółdzielczych,
17.09.
2. Charytatywnym
Biegu PKO,
18.09.
zawodach OSP
w Borkowie,
22.09.
zjeździe Związku
Rewizyjnego Banków
Spółdzielczych,
24.09.
50-leciu koła
łowieckiego „Wicher”
w Grabowie,
25.09.
27. Kolneńskich
Biegach Jesieni,
02.10.
600-leciu
miejscowości Janowo,
02.10.
77. rocznicy
rozwiązania
110. Zapasowego
Pułku Ułanów,
09.10.
Hubertowskiej
Gonitwie za Lisem
w Grabowie.

POZIOMO
1-A

bałagan,
zamieszanie
3-A najwyższa
nagroda
dla filmowca
3-G dla tych
niegrzecznych
pod choinką
4-J
mała Alicja
5-A prostuje zęby
7-E
kura, która
znosi jaja
8-A … i pokój
8-I
samochód
9-F
fajny ciąg cyfr
lub liter
10-A naczynie
kuchenne
w kształcie
miseczki
z długą
rączką
10-H najmniejsza
część
pierwiastka
12-E specjalność
Piotra Żyły
13-A mleko
w powietrzu
13-H marka hoteli
lub kosmetyków
15-C smród
15-J nie pod
17-A imię Dyzmy
18-H charakterystyka
19-A na przykład
rozliczeniowy
20-H tłoczona
z oliwek

KRZYZÓWKA

SZYFR
PIONOWO
A-1
A-7
A-13
C-1
C-8
C-17
D-15
E-1
E-17
F-9
G-1
H-9
H-18
I-5
J-1
J-7
J-17
K-3
L-7
L-12

winne lub przyjaciół
pewna suma pieniędzy
każdy zaczynał jako majtek
zakładana na procent
Władysław, mąż królowej Jadwigi
tandetna rzecz o miernej wartości,
schlebiająca popularnym gustom
głębiej już nie można
Diego Armando, najlepszy piłkarz
wszech czasów
w drużynie harcerskiej
bije brawo za pieniądze
największe miasto Kanady
doza
tkwi w oczodole
zbudował ją Noe
historia rodzinna, głównie z północy
rdzenny mieszkaniec
nieduży nielot z Australii
wrzaskliwa duża mewa
nie przód i nie tył
mieszkaniowy, remontowy lub na
dowolny cel

(L-7, B-1, A-17, F-9) (J-1, I-18, E-15, C-13, E-5,
I-3, F-13, L-14, C-1, J-11, A-20, L-16) (K-8, J-19,
C-2, F-7, K-10) (L-7, H-13, A-4, L-12, J-18, F-14,
A-13)
Rozwiązania prosimy składać w placówkach
Banku na załączonych kuponach do 15 stycznia
2017 r.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru 2 (17) upominki od Banku otrzymują:
Anna Puławska, Grażyna Laszczkowska i Ryszard Jackiewicz.

KUPON 3 (18)

MÓJ BANK

Hasło ...........................................................................................
Imię i nazwisko .......................................................................
Adres ...........................................................................................
nr telefonu..................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb marketingowych Banku Spółdzielczego w Kolnie
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883)
podpis.............................................................
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SKO TalentowiSKO:
Co warto wiedzieć
o programie

Z Bankiem Spółdzielczym
talenty uczniów procentują!

dukacyjny Program TalentowiSKO po raz
kolejny ozpoczął się z początkiem roku
szkolnego 2016/2017.
To już czwarta edycja tego programu, ideą którego jest promocja wszelkiego rodzaju form
oszczędzania, a w szczególności przekazanie
młodzieży szkolnej wiedzy na temat działalności banków, oszczędzania i kreowania właściwych
postaw wobec zasad panujących na rynku finansowym.
BS w Kolnie

TalentowiSKO – talenty
dodajemy, mnożymy, potęgujemy.

KORZYSTAJ Z WPŁATOMATÓW!
owa forma wpłat gotówki, których można
dokonać w każdej chwili na własny
rachunek bankowy.
Bank Spółdzielczy w Kolnie posiada dwa
wpłatomaty zlokalizowane:
na stacji „Orlen” przy ul. Wojska Polskiego 51,
w centrali Banku Spółdzielczego w Kolnie
przy ul. Kolejowej 2.
Wpłatomat na stacji paliw ma również funkcję
kantoru, w którym można wymienić waluty.
Polecamy korzystanie z tej dogodnej usługi,
szczególnie osobom prowadzącym działalność
do późnych godzin wieczornych.
BS w Kolnie
Wydawca i Redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, 03-580 Warszawa, tel. 668 695 896
oprac. graf.: niespodziani@wp.pl
Druk: ZPUH J. Skrajnowski, Biskupiec
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