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Menedżer-Spółdzielca
2017
siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
4 lipca br. miały miejsce centralne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Patronat nad tym wydarzeniem
objął minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w spotkaniu uczestniczył poseł Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W uroczystościach udział wzięli również
przedstawiciele Sejmu i władz państwowych.

Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości co
roku związane są z rozstrzygnięciem najważniejszych konkursów
spółdzielczych takich jak: Samorządowiec-Spółdzielca oraz Lider,
Menedżer, Prymus i Złoty Laur
Spółdzielczości. Wśród grupy wyróżnionych spółdzielców z terenu całego kraju była Teresa Kozikowska – wiceprezes kolneńskiego Banku Spółdzielczego,
której statuetkę i dyplom potwierdzający przyznanie tytułu
Menedżera Spółdzielcy 2017 roku
wręczył sekretarz stanu Jarosław Zieliński w towarzystwie
prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej Mieczysława Grodzkiego
i przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS Jerzego Jankowskiego.
Wiceprezes Teresa Kozikowska pracę w BS w Kolnie rozpoczęła w 1978 roku na stanowisku kasjerki. Przez lata nabywała doświadczenia i wiedzy potrzebnej do poznania coraz większego zakresu działania Banku.
To właśnie ona jako pierwsza
w Banku zajęła się przed laty
praktycznym wykorzystaniem

komputerów w czynnościach
bankowych. Pierwszy komputer

w Banku, który pojawił się w 1992
roku obsługiwała właśnie wiceprezes Teresa Kozikowska. To
m.in. dzięki jej pracy BS w Kolnie
stał się w latach dziewięćdziesiątych liderem we wprowadzaniu komputeryzacji wśród banków spółdzielczych byłego województwa łomżyńskiego i w zakresie wykorzystania rozwiązań

informatycznych pozostaje nim do dziś. W styczniu
2004 roku objęła stanowisko głównego księgowego
a rok później – wiceprezesa Zarządu. Obecnie pełni
funkcję wiceprezesa do
spraw ekonomiczno-finansowych, łącząc ją ze stanowiskiem głównego księgowego. Ma opinię osoby
konkretnej, kompetentnej
i cenionej wśród klientów,
a także instytucji oraz firm
współpracujących z Bankiem.
REDAKCJA
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iągła analiza tego, co robimy
w życiu, jest podstawowym obowiązkiem każdego człowieka. Zastanówmy się czy z tego
obowiązku należycie się wywiązujemy. Analizujemy swoje zachowania, wygląd, umiejętności,
niejednokrotnie zachowania innych ludzi, bardzo często
poddając je surowej
krytyce.
Słowo analiza ma również inne
zastosowanie. Kojarzy się ona
nam przede wszystkim ze sferą
ekonomiczno-finansową. Wykonując daną czynność zastanawiamy się co osiągniemy, czy będzie
to dla nas korzystne i jakie poniesiemy koszty. W większości
przypadków możemy mówić tylko o kosztach natury społecznej.
W sferze finansowej zaś pojęcie
kosztów i przychodów nabiera
całkiem innego znaczenia. Dlaczego? Efekt ekonomiczny wyrażony jest w pieniądzu, niestety
niezbędnym dla naszej egzystencji. Spoglądając na świat, gdy
mówimy: nauka, kultura, religia,
ochrona zdrowia i majątku, polityka, zarządzanie – zawsze na
pierwszy plan wysuwają się nam
pieniądze. Jak je zarobić, a przede
wszystkim jak ich nie stracić, gdyż
wtedy zazwyczaj pozbywamy się
całego dorobku życia?
W mojej długoletniej pracy
w bankowości spółdzielczej spotkałem się z wieloma przykładami braku analiz ekonomicznych u naszych klientów zarówno przy rozpoczęciu działalności,
jak i w trakcie jej prowadzenia.
Zazwyczaj poddajemy się trendom społecznym. Sąsiad już ma,
to i ja powinienem mieć, a pytanie czy jest mi to potrzebne schodzi na plan dalszy. Przykładem
niech będzie zapytanie jednego
z klientów o zakup drogiego ciągnika z 50% zwrotem poniesionych kosztów z Agencji. Moje
pytanie brzmiało: a czy panu jest
on niezbędnie potrzebny? Odpowiedź – w zasadzie mam trzy po
kapitalnych remontach, a hektarów kilkanaście. Chodziło o to,
że nie posiadał w tamtych ciągnikach klimatyzacji, radia itp.
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Analizuj swoje
możliwości!!!
Przy zakupie takiego sprzętu nie
patrzymy na 50% tego, co musimy zapłacić (zazwyczaj spłacić
kredyt) lecz widzimy drugie 50%
– te, które otrzymujemy w postaci zwrotu kosztów zakupu
(nieco zbyt drogiego ciągnika).
Inny przykład to osoba prowadząca „sklepik” – jak pani pokrywa koszty utrzymania rodziny?
Odpowiedź: „z szuflady”. Z tej,
gdzie znajdują się pieniądze z utargu. Nastąpił całkowity brak kontroli kosztów.
Potrzeba – to biorę, a przecież
kredyt to uzupełnienie środków
własnych. Jeżeli ich nie mamy, nie
wolno nam rozpoczynać żadnej
inwestycji, gdyż nie zostanie ona
doprowadzona do końca. Nie tak
rzadko zdarzało się, że rolnik
budował piękną oborę na wiele
sztuk bydła, a mógł zapełnić tylko połowę stanowisk. Ta połowa, niestety, nie bilansowała
przychodów z kosztami. Co
w takim przypadku wystąpiło?
Oczywiście, brak płynności finansowej.
Ratując tę płynność posuwamy się do ostateczności, czyli
szukania środków finansowych
w bardzo drogich bankach,
a jeszcze gorzej, gdy w parabankach, gdyż zazwyczaj banki nie

chcą już udzielać nam kredytu.
Z rankingu najlepszych parabanków tylko jeden posiadał w ofercie kredytowej oprocentowanie
poniżej 100% (80%) w stosunku rocznym, a następny już
240%, kolejni aż do 600%. Średnie oprocentowanie w tych parabankach to 480% w stosunku rocznym.
Popatrzmy jak to się ma do
oprocentowania kredytu celowego, w naszym Banku np.
na zakup ziemi „Twoje Grunty”
– oprocentowanie 3,85% i jednorazowa prowizja 2%. To są całkowite koszty obsługi kredytu.
Decydując się na kredyt służący
ratowaniu płynności zazwyczaj
zaciągamy go nie do chwili uzyskania płynności lecz do chwili zaprzestania kredytowania przez
banki, bo do pełnej płynności zazwyczaj nie dojdziemy. Odraczamy tylko problem w czasie. Dalej
jest tylko bankructwo, czyli trzeci,
ostatni etap prowadzenia działalności. Dwa poprzednie to rozpoczęcie działalności oraz rozwój.
Kiedy popadniemy w kłopoty
finansowe, nie zawsze jedynym
wyjściem jest kredyt, gdyż każdy
wzięty na spłatę zobowiązań
pogłębi nasze problemy (brak
udziału środków własnych, wy-

sokie oprocentowanie, wysokie
stawki prowizyjne, gdyż to jest
kredyt gotówkowy, a nie celowy). W takim przypadku musimy się zastanowić czy środków
pieniężnych nie można zdobyć
inaczej np. uszczuplając nieco
nasz majątek, który można odbudować, kiedy wyjdziemy na
tzw. „prostą”. Czy sprzedając
dwa ciągniki z pięciu, damy sobie
radę w danym momencie? Czy
sprzedaż „kawałka ziemi” może nam poważnie zaszkodzić?
Wszystkie te posunięcia musimy
jednak wykonać odpowiednio
wcześnie. Wymaga to podjęcia
odważnej decyzji, a nie odkładania jej, bo musimy liczyć się z faktem, że może podjąć ją za nas
ktoś trzeci.
Innym bardzo ważnym elementem jest restrukturyzacja
zadłużenia kredytowego. Analizując przykłady kredytów naszych klientów zaciągniętych
w innych bankach i restrukturyzowane przez Bank Spółdzielczy
w Kolnie, stwierdzić należy
(oprócz dostosowania terminów
płatności do terminów uzyskiwania przychodów), że znaczne
zmniejszenie okresowych zobowiązań kredytowych pozwala
zachować płynność lub zainwe-

stować pozostałe środki w produkcję. Restrukturyzację tę niestety należy przeprowadzić
w optymalnym terminie, czyli takim, który daje szansę na prowadzenie prawidłowej działalności gospodarczej. W innym przypadku jest już na to za późno.
Reasumując powyższe, należy
stwierdzić, że musimy ciągle stosować dogłębną analizę prowadzonej działalności w całym obszarze nie tylko produkcyjnym,
handlowym, ale przede wszystkim konsumpcyjnym. Musimy
mieć całościową wiedzę o tym
co robimy, na co wydajemy pieniądze, jakie są nasze perspektywy na przyszłość z uwzględnieniem warunków makro i mikroekonomicznych. Musimy analizować potencjalne zagrożenia
wykonując tzw. stres testy, to
znaczy, co nas może spotkać, jeżeli przyjmiemy bardziej niekorzystne warunki (np. spadek
ceny mleka) niż mamy obecnie,
uwzględniając oczywiście okresy
wieloletnie.
Pisząc powyższy komentarz
miałem na uwadze pobudzenie
Państwa do ciągłego myślenia
i kontrolowania tego, co robicie.
Uchroni to zarówno klientów, jak
i nasz Bank od niepotrzebnych
problemów. Muszę przyznać, że
nasze działania edukacyjno-pomocowe odnoszą zamierzony
skutek, a opisane powyższej problemy dotyczą tylko nielicznych.
Ale żeby tak było nadal, trzeba
o tym myśleć i analizować swoje
decyzje.
KRZYSZTOF KAJKO
Prezes Zarządu BS
w Kolnie
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MÓJ BANK
siedzibie Banku Spółdzielczego w Kolnie 16 czerwca 2017
roku miało miejsce
doroczne Zebranie
Przedstawicieli, stanowiące najwyższy
organ Banku. Zatwierdziło ono sprawozdanie finansowe
Banku za rok 2016,
sprawozdanie Zarządu oraz Rady
Nadzorczej, uchwaliło kierunki działania Banku na rok
2017 oraz dokonało
podziału nadwyżki
bilansowej za rok
2016.
Zdecydowaną większość (97%)
wypracowanego w wysokości
2 013 923,14 zł zysku netto przekazano na fundusze własne
Banku. Zebranie Przedstawicieli
dokonało również oceny indywidualnej i kolegialnej członków
Rady Nadzorczej oraz Zarządu
Banku, zgodnie z „Polityką
w sprawie doboru i oceny kwalifikacji członków organów zarządzających i osób pełniących najważniejsze stanowiska w Banku
Spółdzielczym w Kolnie”. Wszy-

Obradowało
Zebranie
Przedstawicieli
scy członkowie Rady uzyskali pozytywną ocenę. Zebranie Przedstawicieli udzieliło również jednogłośnie wszystkim członkom Zarządu Banku absolutorium za
2016 rok.
Prezes Zarządu Krzysztof Kajko w składanym sprawozdaniu
z działalności Banku oraz sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta,
podkreślił dynamikę rozwoju
Banku w porównaniu z osiągnięciami z lat ubiegłych. Obrazuje to
suma bilansowa Banku, która
zwiększyła się o 18% w porównaniu do roku 2015. Zwiększenie
wielkości portfela kredytowego
o 9% nie spowodowało podwyższenia wskaźnika kredytów nie-

KALENDARIUM
od 27.02.2017 r.
UCZESTNICZYLIŚMY W:
28.02.
03.03.
03.03.
07.03.
10.03.
15.03.
21.03.
22.03.
28.03.
30.03.
06.04.
10.04.
19.04.
20.04.
25.04.
26.04.
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– posiedzeniu Rady FRBS,
– otrzymaniu nominacji „Mecenas Kultury”,
– posiedzeniu jednostki OSP w Czerwonem,
– posiedzeniu jednostki OSP w Wykowie,
– turnieju piłki nożnej w Turośli o „Puchar Prezesa
Banku Spółdzielczego w Kolnie,
– Forum Bankowym w Warszawie,
– Vipy czytają dzieciom,
– uroczystości w SP w Janowie,
– lekcji przedsiębiorczości z SP w Janowie,
– teatrze przy stoliku,
– Forum Rozwoju Bankowości Spółdzielczej,
– naradzie banków spółdzielczych należących
do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS,
– Walnym Zgromadzeniu Fundacji
„Kraina Mlekiem Płynąca”,
– Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich,
– Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni
Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS,
– wykładzie o Józefie Piłsudskim w Czerwonem,

regularnych, którego wartość
jest niższa od 1% i jest osiem razy
niższa od średniego wskaźnika
w bankach spółdzielczych oraz
całym systemie bankowym.
Świadczy to o profesjonalnej ocenie ryzyka kredytowego oraz
właściwym podejściu do klientów.
Zaufanie do Banku podkreśla
ciągle zwiększająca się baza depozytowa, której wysokość
wzrosła w ciągu roku o 20%.
Zwiększające się i bardzo wysokie fundusze własne Banku,
przekraczające 6,5 mln euro
świadczą o właściwej polityce
Banku nastawionej na jego zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo. Prezes Kajko przed-

stawił również ocenę Banku wystawioną przez organa nadzorcze, a mianowicie Komisję Nadzoru Finansowego oraz Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Ocena Komisji Nadzoru Finansowego, której ustalenia są tylko do wiadomości organów statutowych Banku, jest
oceną dobrą, zaś otrzymana
ocena od Spółdzielni Systemu
Ochrony to ocena najwyższa A
(w skali ocen od A do E).
Zebranie Przedstawicieli Banku w pełni zaakceptowało działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku.
REDAKCJA

29.04. – w rodzinnych zawodach wędkarskich w Kożle,
19.05. – w święcie patrona Szkoły Podstawowej w Czerownem,
25.05. – naradzie banków spółdzielczych
Regionu Olsztyńskiego,
31.05. – w Zgromadzeniu Prezesów Grupy BPS,
03.06. – XV Festiwalu Kultury Polskiej w Kiejdanach (Litwa),
05.06. – obchodach Dnia Strażaka oraz nadaniu Sztandaru
dla Komendy Powiatowej PSP w Kolnie,
11.06. – rodzinnych zawodach wędkarskich w Grabowie,
11.06. – zawodach strażackich w Lachowie,
11.06. – oddaniu do użytku nowoczesnej obory w Kumelsku,
11.06. – „Dniach Małego Płocka”,
19.06. – Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Systemu Ochrony
Zrzeszanie BPS,
20.06. – Walnym Zgromadzeniu Banku BPS,
21.06. – Walnym Zgromadzeniu Krajowego Związku
Banków Spółdzielczych,
23.06. – zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum
w Stawiskach,
27.06. – posiedzeniu Rady Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca”,
30.06. – posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku BPS,
02.07. – obchodach rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym,
04.07. – wręczeniu wyróżnienia „Menedżer Spółdzielca”
dla wiceprezes Zarządu Teresy Kozikowskiej,
05.07. – wręczeniu wyróżnienia laureatom „Podlaskiej Agroligi”,
09.07. – Turoślańskich Prezentacjach Kulturalnych,
12.07. – posiedzeniu Związku Banków Polskich.
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olska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zobowiązała się do
wymiany z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw
zgromadzonych na rachunkach prowadzonych
przez polskie instytucje finansowe, oczekując
w zamian otrzymania analogicznych danych
w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.
W tym celu rządy na całym
świecie wprowadzają standard
automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting
Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji
obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Kolnie.
Podstawą prawną w Polsce,
uprawniającą do wymiany takich
informacji jest ustawa z 9 marca
2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami:
http://dziennikustaw.gov.pl/
DU/2017/648
Działając w świetle przepisów
Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy
w Kolnie zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni
płacić podatki (co często wiąże
się z określeniem ich rezydencji
podatkowej). W celu uzyskania
tych informacji Bank Spółdzielczy
w Kolnie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich
klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących informacji.
Jeśli okaże się, że klient jest
rezydentem podatkowym kraju
innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki banko-

oprzedni bankomat również
był nowy. Posadowiono go zalewie
rok temu. 29 czerwca 2017 roku o godzinie 02:24 już
obecnie znani wymiarowi sprawiedliwości sprawcy, dokonali nieudanego „napadu” na bankomat
Banku Spółdzielczego w Kolnie, w Oddziale w Grabowie.
Wykorzystując warunki pogodowe: przechodzące wyładowa-

Ogólne informacje
o Euro-Fatca

we, Bank Spółdzielczy w Kolnie
przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych,
które mogą następnie wymieniać je z organami podatkowymi
kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.
Powyższy obowiązek dotyczy
klientów, którzy nabyli lub po
1 maja 2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunków bieżących, rachunków pomocniczych,
lokat terminowych, rachunków
powierniczych, otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych czy kart kredytowych.
Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe
– w tym banki spółdzielcze
– mają obowiązek wskazania
klientów, którzy są rezydentami
podatkowymi w kraju innym
niż ten, w którym prowadzone
są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

Jeśli klient będzie otwierał
nowy rachunek bankowy, nabywał produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy
w Kolnie o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie
z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane
od swoich klientów.
Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane
dostarczone przez klienta na formularzach: Oświadczenie CRS dla
Klientów Indywidualnych oraz
Instytucjonalnych, a także informacje o rachunkach i produktach
klienta, włączając w to m.in.:
saldo rachunku lub wartość
łączną, a także kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.
Aby potwierdzić swój status
w świetle przepisów Euro-Fat-

ca, klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego
formularza: Oświadczenia CRS
dla Klientów Indywidualnych
lub Oświadczenie CRS dla
Klientów Instytucjonalnych/
Podmiotów.
Niezłożenie Oświadczenia
o statusie Euro-Fatca spowoduje od 1 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów
bankowych.
W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy
w Kolnie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
BANK SPÓŁDZIELCZY
W KOLNIE

Nowy bankomat w Grabowie
nia atmosferyczne i ulewny
deszcz próbowali za pomocą
ładunku wybuchowego dostać
się do pieniędzy znajdujących się
we wnętrzu bankomatu. Wykorzystywali do tego również
inne ciężkie narzędzia.
Bardzo dobre zabezpieczenia zarówno samego
bankomatu, jak również
jego miejsce posadowienia oraz profesjonalny
monitoring sprawiły, że
próba okazała się nieudana, a sprawne działania
Policji wykorzystującej

m.in. materiały z monitoringu doprowadziły do ujęcia sprawców
i osadzenia ich w areszcie. Bezpośrednio po zdarzeniu w lokalnej podlaskiej prasie ukazała się

informacja o wielkości zgromadzonych w bankomacie środków
pieniężnych, całkowicie niezgodna i bardzo znacznie odbiegająca od stanu faktycznego. Takie
niesprawdzone i nieprawdziwe informacje
mogą jedynie zachęcać
do tego typu działań.
Zarówno bankomaty, jak i znajdujące się
w nich środki pieniężne, są przedmiotem
ubezpieczenia.
BS W KOLNIE
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Bank Spółdzielczy
KREDYTY
Kredyt konkurencyjny
Kredyt gotówkowy, niecelowy, czyli nie wymagający udokumentowania, przeznaczony zarówno dla
osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.
Kwota kredytu do 200 tys. zł, okres kredytowania
do 10 lat, prowizja od 2% do 3,99%, oprocentowanie
od 7,99%, szybka decyzja, minimum formalności.

LEASING
Nasza oferta obejmuje finansowanie w formie
leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jak
i nieruchomości. Z myślą o klientach działających
w różnych branżach i korzystających z usług Banku
opracowano wiele specjalistycznych rozwiązań
umożliwiających finansowanie potrzeb inwestycyjnych. Dzięki temu Bank zapewnia możliwość finansowania wszelkich inwestycji, niezależnie od tego,
czy będzie to prosty zakup środka trwałego czy długotrwały, wieloetapowy proces inwestycyjny.
Rynek leasingu ma ponad dwudziestoletnią historię w Polsce. Jest jednym z najbardziej dynamicznie
rozwijających się rynków usług finansowych w kraju
w ostatnich 10 latach. Leasing to główne, obok kredytu, źródło finansowania inwestycji pracujących
w gospodarce. Taka sytuacja wynika z korzyści, które oferuje leasing:
Korzyści podatkowe
Opłata wstępna i raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu – jest to korzyść podatkowa niedostępna w przypadku finansowania zakupu środka trwałego poprzez finansowanie kredytowe.
Brak finansowania VAT
BPS Leasing przejmuje na siebie finansowanie podatku VAT od zakupu przedmiotu. Podstawą kalkulacji rat leasingowych jest wartość netto przedmiotu leasingu.
Elastyczne struktury opłat
Możliwość dopasowania opłat leasingowych do założeń projektu inwestycyjnego poprzez ukształtowanie
wysokości płatności rat leasingowych, opłaty wstępnej oraz wartości końcowej.
Tańsze usługi dodatkowe
Możliwość skorzystania z licznych rabatów oraz preferencyjnych stawek ubezpieczenia wynegocjowanych przez BPS Leasing.
Brak obciążenia bilansu
Dla firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw typowa dla rynku transakcja leasingowa nie obciąża
bilansu firmy – korzystający nie wykazuje zobowiązań leasingowych w bilansie.
Mniej formalności
Szybki i wygodny proces podpisywania umowy i przekazania przedmiotu leasingu. BPS Leasing wyręcza
klienta w kontaktach z urzędem komunikacji, dostawcą oraz ubezpieczycielem.
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w Kolnie poleca:
Lokata „Super Setka”

DEPOZYTY
Jest to lokata terminowa o najwyższej stopie procentowej.
Przyjmowana jest na okresy 100, 200, 300
i 400-dniowe.
Lokata oprocentowana jest według zmiennej
stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym.
Minimalna kwota wpłaty 40 000,00 złotych,
powyżej 100 000,00 złotych 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

Lokata „dopłata”
Bardzo wygodny i elastyczny produkt jeśli chodzi
o formę oszczędzania. Można dopłacać do założonej lokaty środki w nieograniczonej ilości zachowując zdeponowany wkład, bez potrzeby likwidacji i założenia nowego depozytu. Lokata ma także korzystne oprocentowanie obecnie na rynku. Łącząc te dwa
elementy daje nam to bardzo plastyczną i funkcjonalną formę lokowania swoich środków w Banku
Spółdzielczym w Kolnie.

POZOSTAŁE PRODUKTY
Karta niespersonalizowana
– Visa Debit Instant Issue
Bank spółdzielczy dysponuje kartą Visa (wydawaną
od ręki) w razie nagłych wypadków, np. klient zagubił, bądź skradziono mu karty bankowe, a musi wyjechać za granicę. W związku z powyższym jesteśmy
w stanie wydać od ręki niespersonalizowaną kartę
Visa działającą na całym świecie.

Wpłatomat
Nowa forma wpłat dokonywanych w każdej chwili na swój rachunek bankowy, oraz wypłat z rachunku.
Obecnie Bank Spółdzielczy w Kolnie posiada dwa wpłatomaty zlokalizowane: jeden na stacji „Orlen” przy ul.
Wojska Polskiego 51; drugi mieści się w centrali Banku Spółdzielczego w Kolnie przy ul. Kolejowej 2.
Wpłatomat na stacji paliw ma również funkcję kantoru, w którym można dokonywać wymiany walut.
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ariusz i Barbara oraz Krzysztof i Katarzyna
Filipkowscy prowadzą dwupokoleniowe gosp o d a r s t w o
w miejscowości Kiełcze Kopki w gminie
Kolno. Zajmują się
wysokowydajną produkcją mleka.

Nowoczesność puka
do drzwi

Ich innowacyjna, w pełni zautomatyzowana, wolnostanowiskowa obora wyposażona
jest między innymi w dwa roboty udojowe, a do odpajania cieląt i do podgarniania
paszy służą następne dwa automaty. Gospodarstwo
spełnia standardy
UE pod względem
opieki nad zwierzętami oraz ochrony
środowiska. Obornik magazynowany
jest na płycie obornikowej, zaś gnojowica przechowywana w zbiorniku, który umieszczony jest pod oborą. Rolnicy skorzystali z funduszy pomocowych dla rolnictwa. Młodzi następcy, z myślą o przejęciu gospodarstwa
w przyszłości, skorzystali już z „Premii dla młodych
rolników”.
Dawniej Dariusz Filipkowski
trudnił się hodowlą trzody, ale
kiedy koniunktura zaczęła się
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zmieniać, a Kolno i Grajewo połączyły się w wielką mleczarnię
Mlekpol, właściwie ocenił szanse rozwoju tej branży.
W 2000 roku jego matka
podjęła decyzję o przekazaniu

gospodarstwa w ręce syna, choć
ten już od lat pracował w gospodarstwie i dokupował ziemię.
Jeszcze w 2014 roku w gospodarstwie było kilkanaście macior,

ale ostatecznie i one zostały
sprzedane a pozostało tylko bydło mleczne.
Dziś w gospodarstwie państwa Filipkowskich żyje około 155
krów dojnych i ze 140-150 jałówek. Produkcja roślinna ze 102

hektarów nastawiona jest tylko
na potrzeby zwierząt. Krowy
mają w oborze swobodny dostęp do automatycznych czochradeł, a każda sztuka w stadzie jest
indywidualnie monitorowana.
Mleko przechowywane jest
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w zbiorniku o pojemności 10 tys.
litrów, a średnia roczna wydajność przez ostatnie lata osiągnęła
poziom 9600 litrów.
– Przez wiele lat do tego dochodziliśmy – dodaje Barbara Filipkowska. – To była ciężka praca, bo wiadomo, że przy krowach
nie ma wolnego czasu i urlopów.
Decyzja o „rozstaniu” z hodowlą
trzody też była trudna. Syn skończył technikum rolnicze, potem
studia – został inżynierem rolnictwa. Poznał swoją przyszłą żonę,
również po studiach, choć wcześniej ze wsią nie miała wiele
wspólnego, ale oboje zaczęli pracować w naszym gospodarstwie.
– Żartujemy, że rok 2013 był
dla nas bardzo szczęśliwy – syn
się ożenił, córka wyszła za mąż
– śmieje się Dariusz Filipkowski.
– „Weszliśmy” też do nowej obory. Dzięki temu teraz zdajemy
ponad 100 000 litrów miesięcznie. O dalszym powiększeniu stada muszą się jednak wypowiedzieć młodzi, ale to nie będzie
problemem, gdyż możemy dobudować jałownik, bo miejsca
jest dosyć. Obecnie nasza nowoczesna obora, która została wybudowana w 2013 roku, ma 242
legowiska i liczy 2,5 tysiąca metrów powierzchni. Dzięki automatyzacji i komputeryzacji możemy pracować nawet z tak dużym stadem.
W budowie obory pomógł
Bank Spółdzielczy w Kolnie.
– Bank załatwia całe nasze
rozliczenia, a kiedy czegoś nam
potrzeba, nie ma najmniejszego
problemu z uzyskaniem wsparcia kredytowego. Śmieję się, że
można z Bankiem zarówno porozmawiać, jak i się potargować
– żartuje Dariusz Filipkowski.
– Bank Spółdzielczy w Kolnie
– nasz Bank – jest bardzo przyjazny dla rolników – dodaje Barbara Filipkowska. – Służył pomocą
i wtedy, gdy trzeba było załatwić
sprawę kwot mlecznych, i przy
zaciąganiu kredytu.
Ostatnio rodzina państwa Filipkowskich otrzymała tytuł II
wicemistrza wojewódzkiej Agroligi w kategorii Rolnicy 2017, której celem było wyłonienie liderów
agrobiznesu w kategoriach: rolnik i firma oraz popularyzacja
osiągnięć najlepszych gospodarzy i najlepszych firm działających
w branży rolniczej.
REDAKCJA

Nigdy nie
mów nigdy
gospodarstwie rodzinnym państwa Chodnickich w miejscowości Kumelsk w gminie Kolno praca wre nieustannie. – To jest
prawdziwie wielopokoleniowe gospodarstwo,
bo my już od dawien dawna... I dziadek, i jeszcze przed dziadkiem pradziadkowie – tu zawsze w tym miejscu gospodarzyliśmy – mówi Kamil Chodnicki.
Milena i Kamil Chodniccy formalnie przejęli gospodarstwo
w 2015 roku, aby mieć możli-

wość pozyskania funduszy unijnych, ale mówią: „gospodarzymy dalej z rodzicami”.

Milena i Kamil Chodniccy wraz z dziećmi

– Wiedzą i doświadczeniem
wspierają nas rodzice, którzy
przez lata budowali podwaliny
naszego dzisiejszego rodzinnego
sukcesu. Muszę dodać, że cała
nasza rodzina pracuje tylko i wyłącznie z Bankiem Spółdzielczym
w Kolnie. Nigdzie indziej nawet
nie zaglądamy – zresztą mój
dziadek ze strony mamy był przez
wiele lat działaczem Banku
– mówi Kamil Chodnicki.
Gospodarstwo liczy ponad 40
hektarów własnych gruntów,
a wraz z dzierżawami – około
80. Cała produkcja roślinna to
pasze objętościowe dla stada liczącego około 180 sztuk bydła
– w tym 105 krów mlecznych.
Pasze treściwe muszą jednak być
dokupywane.
– Średnia wydajność do tej
pory, w starych warunkach, to
było 20, 22 litrów od krowy, a od
marca już mamy 30 litrów, czyli
od zasiedlenia nowej obory. Jeśli
ten wynik się utrzyma, rocznie
będzie to około 9 tysięcy litrów.
Wiele z naszych krów jest w tej
chwili w pierwszej laktacji, która
zawsze jest trochę mniejsza
u młodej sztuki – tłumaczy gospodarz.

Nowa obora w gospodarstwie oddana do użytku w marcu 2017 roku
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Nigdy
nie
mów
nigdy

Przecięcie wstęgi symbolicznie otwierającej nowy etap produkcji mleka w gospodarstwie
– Obora jest obliczona na 120
sztuk, ale nie zasiedlamy jej
zbyt szybko, tylko stopniowo,
żeby utrzymać ciągłość produkcji. Inwestycja rozpoczęła się
z końcem sierpnia zeszłego
roku, a 7 marca 2017 roku rozpoczęliśmy produkcję w nowym
budynku.
Mleko z gospodarstwa odbiera grajewski Mlekpol – dostarczane jest do zakładu w Kolnie.
– W latach dziewięćdziesiątych, jak w większości gospodarstw, było „wszystkiego po
trochu”. Zawsze jednak jest tak,
że jeśli jest dobry zakład przetwórczy, z którym można zrobić
biznes, to warto tak właśnie
ukierunkować gospodarstwo
– tłumaczy hodowca. – Kiedyś
ziemniaki sprzedawało się w dobrej cenie, to rodzice sporo ich
sadzili, a w gospodarstwie hodowali trzodę chlewną i szesnaście krów.
Ale kiedy w 2000 roku Mlekpol połączył Grajewo z Kolnem,
to zaczął regularnie wypłacać
dobre wynagrodzenie za dostarczane mleko. Wtedy też rodzice
ukierunkowali hodowlę na produkcję mleka. Tata nieraz wspomina, że dawniej na świnie była
tak dobra koniunktura, że za
10 tuczników majster postawił
im pierwszą oborę. Zażądał
5000 zł za tę pracę, a 500 zł
było płacone za tucznika. Niestety, w dwutysięcznych latach stało
się tak, że z całego rzutu świń
zarobek wyniósł 500 zł i tata
stwierdził, że koniec z tak marnym biznesem.
Na pytanie o przygotowanie
zawodowe, Kamil Chodnicki odpowiada z uśmiechem.
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– Skończyłem informatykę
i myślałem, że w mieście sobie
ułożę życie, ale dla mnie tam było
zbyt ciasno. Kończyłem pracę i nie
wiedziałem co mam ze sobą począć, a tutaj sam sobie dzień układam i zawsze mam coś do zrobienia... Mogę zażartować, że
nasza nowa obora jest specjalnie
zrobiona „pod informatyka”, bo
nawet dojenie mamy sterowane
przez komputer.
Rzeczywiście, w nowoczesnej
oborze działają roboty, kamery
i komputery.
– Kto by kiedyś pomyślał o takich rozwiązaniach, jakie można
mieć dziś. Kamera, o której opowiadam, to nowość, którą produkuje DeLaval, firma, która
wyposażyła oborę. Dopiero cztery
takie kamery działają w Polsce,
a nasza jest pierwsza na Podlasiu i pierwsza zamontowana na
robotach. Codziennie automatycznie mierzy kondycję wszystkich sztuk. Podaje nam w komputerze dane, czy krowa jest zbyt
utuczona, albo zbyt chuda i optymalizuje dawkę paszy. Pokazuje
też zwierzęta, których kondycja
spada. W naszych robotach
mieszczą się dwa rodzaje paszy
plus pasza płynna. Jeśli widać, że
zwierzę jest słabsze, to natychmiast jest zwiększana wartość
energetyczna zadawanej paszy.
Czyli – dzięki temu pozornie
skomplikowanemu systemowi
– mamy możliwość ocenienia, co
się ze zwierzęciem dzieje. Teraz
jest siedem sztuk, u których zaczyna się problem ze stanem
wymion. Jeszcze tego nie zdołałbym zobaczyć, a komputer już
mi pokazuje, że rozpoczyna się
stan chorobowy. Jeżeli człowiek

Na uroczyste otwarcie produkcji w nowej oborze przybyli liczni
goście

Robot udojowy

Na monitorze komputera ukazują się dane o kondycji stada
szybko zareaguje to nastąpi poprawa – tłumaczy Kamil Chodnicki. – Często w takich przypadkach wystarczy jedynie zastosować maść rozgrzewającą i nie są
potrzebne długotrwałe i kosztowne terapie, a zwierzęta się
nie męczą.

– Rozrost stada ogranicza z jednej strony areał, a z drugiej – roboty, które mogą wykonać 180 dojeń w ciągu doby – kończy z uśmiechem gospodarz. – Nigdy jednak
nie wolno mówić „nigdy”!
REDAKCJA
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iektórzy autorzy rodowód ruchu bankowości spółdzielczej wywodzą wprost od „banków pobożnych”, od XV wieku działających
w Państwie Kościelnym. Do Polski dotarły one
już w XVI wieku, a ich najbardziej znanym inicjatorem był jezuita Piotr Skarga, ale nie wydaje się trafne takie ich określanie.
Banki te bowiem były instytucjami charytatywnymi, sponsorowanymi przez ludzi zamożnych, pomagających braciom
w wierze z niższego stanu, którzy popadli w finansowe tarapaty, aby ochronić ich przed powszechną wówczas lichwą
W idei spółdzielczości nie chodzi jednak o charytatywną pomoc, a o zorganizowanie się do
obrony własnych interesów mniej
zasobnych obywateli na zasadzie
samopomocy. Wyjątkiem wśród
inicjatyw kościelnych była natomiast założona w Pabianicach
w 1715 roku, przez księdza kanonika Józefa Jordana, administratora dóbr kościelnych w Pabianicach kasa pożyczkowa pod
nazwą Mons Pietatis albo „zakładka na sprzężaj”, w której
chłopi pracujący w zarządzanym
przez niego majątku mogli zaciągać pożyczki gwarantowane
przez całe gromady wiejskie na
zakup sprzętu do uprawy roli
i zwierząt pociągowych.
Ruch spółdzielczy nie był możliwy w warunkach feudalizmu,
w którym nie istniało samo pojęcie równych praw i obowiązków, stanowiące istotę spółdzielczej demokracji. Podobieństwo między bankami pobożnymi i spółdzielczymi kończy się na

żeby stwarzać swym uczestnikom szansę na poprawę pozycji, a więc i na zmianę systemu społecznego. Za jej prekursora w Polsce uważać trzeba
Stanisława Staszica który w roku
1812 powołał Hrubieszowskie
Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczę-

Z historii
bankowości
spółdzielczej
– CZĘŚĆ I –

Ks. Piotr Skarga

Ks. Stanisław Staszic

tym, że w obu przypadkach występują: obrót pieniężny, pożyczkodawca i pożyczkobiorca.
Spółdzielczość powstała po to,

ściach. Nie była to typowa spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa, ale miała już wiele
rozwiązań charakterystycznych

Zaginiony obraz Stanisława Lentza (1861-1920) „Mons Pietatis”

dla takiej organizacji. Towarzystwo zrzeszało chłopów gospodarujących na gruntach przekazanych im przez ks. Staszica
i przyuczało ich do samoorganizacji.
Spółdzielczość bankową zrodził kapitalizm, który pod względem formalno-prawnym zrównywał wszystkich obywateli,
ale nierówności ekonomicznych
i wyzysku nie likwidował. Prawdziwa spółdzielcza bankowość
zaczęła się rozwijać, gdy chłopi
uzyskali wolność osobistą i prawo do własności użytkowanej ziemi. W Prusach poddaństwo zniesiono już w 1807 roku.
W Galicji włościan uwłaszczono
w 1848 roku, a w Królestwie Polskim dopiero w roku 1864. Zyskując prawa obywatelskie chłopi
znaleźli się również pod przemożnym naciskiem rodzącej się kapitalistycznej gospodarki rynkowej. Szukali więc sposobów na
odnalezienie się w nowej sytuacji. Przy organizacji spółdzielni
oszczędnościowo-pożyczkowych
korzystano z doświadczeń niemieckich, które oparte były na
pracach H. Schulzego i W. Reiffeisena.
W początkach polskiej spółdzielczości bankowej traktowano ją jako sposób wspierania rodzącej się miejscowej przedsiębiorczości, szczególnie wśród rolników, ale też jako oręż w walce
o polskość, nową próbę organizowania się Polaków w obronie
swej tożsamości narodowej.
W Poznaniu już 1861 roku powstało Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców Miasta
Poznania, uważane za pierwszą
polską spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową. W zaborze
austriackim tworzono pierwotnie towarzystwa zaliczkowe,
które dały początek kasom Stefczyka. Pierwsze takie towarzystwo powstało w 1864 roku
w Brzeżanach. W zaborze rosyjskim najpóźniej zniesiono pańszczyznę, a polityka caratu szczególnie po Powstaniu Styczniowym, zdecydowanie przeciwstawiała się wszelkim inicjatywom
służącym organizowaniu się polskiego społeczeństwa. Dlatego
też ruch bankowości spółdzielczej mógł zrodzić się tam o wiele
później niż w poznańskim czy
w Galicji.
Oprac. REDAKCJA

11

MÓJ BANK

KRZYZÓWKA
POZIOMO
1-A
pisemne polecenie zapłaty
3-A Wisła lub Odra
4-E
atak
6-B
zbiór wysepek wulkanicznych
6-G z rąk twórcy
8-A hodowla koni
9-H kolor na ścianie
10-A rozbudowana rodzina
10-F przodek krowy
12-A uprowadzona w polskim filmie
z 1993 roku
12-G cel poszukiwaczy
14-A daje imię szkole
14-I w parze ze zbrodnią
15-G mała Agnieszka
16-A powtórka
16-I
natchnienie
18-H część obiadu
19-A warszawskie lotnisko
20-G mała część do zbadania
21-A przychodzą do Banku
22-J chińskie zboże
PIONOWO
A-1
smok z Komodo
A-14 chroni kobietę przed deszczem
B-6
zbiór wierszy dokonany
pod jakimś kątem
C-1
gotówkowy lub hipoteczny
C-14 częste na Śląsku
D-6 szef w szpitalu
E-1
chemiczna nazwa spirytusu
E-14 nieprzemakalny materiał
F-7
słaba u Achillesa
G-3 deszcz lub grad
G-20 jeden z kolorów w talii
H-8 zwana Czarnym Lądem
H-18 poważny prezent
I-4
między nocą a dniem
I-14 bardzo mała czarna
J-8
duża papuga
J-20 za nim barmani
K-12 zaraz po rybach
L-6
wychodzi spod pędzla
L-16 awantura
HASŁO
(J-20, A-2, E-4, B-19) (A-5, L-9) (I-17, B-6,
L-22, G-6, C-15) (A-14, G-3, H-15, L-6,
H-18, F-9)
Rozwiązania prosimy składać w placówkach Banku na załączonych kuponach do 22
września 2017 r.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 1
(19) upominki od Banku otrzymują: Agnieszka Piwowarska, Elżbieta Trzcinka i Marianna Szulc.

Hasło .....................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko ..............................................................................................
KUPON 2 (20)
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)

MÓJ BANK

podpis.............................................................
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