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PO ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH
Odbyły się już, zgodnie z przyjętym harmonogramem, wymagane statutem, zebrania Grup Członkowskich
(ZGCZ). Są one przygotowaniem do Zebrania Przedstawicieli (ZP), które w tym roku odbędzie się w dniu 7 maja.
Podobnie jak w minionych latach, frekwencja była bardzo niska, obliczona jako średnia dla wszystkich
tegorocznych spotkań wyniosła 9,08% (w poprzednich latach: 2012-11,46%, 2013-8,05%, 2014-9,52%).
Niezręcznie jest powtarzać co roku te same uwagi na temat niewielkiego zainteresowania udziałowców kondycją
finansową ich banku, wypada więc poprzestać tylko na stwierdzeniu, że prawdopodobnie są oni zadowoleni
z aktualnej gamy usług, które nasz Bank jest dziś w stanie zaoferować. Jednakże wątpliwa to satysfakcja, ponieważ
szerszy kontakt z gronem udziałowców oznacza większą
motywację do tworzenia nowych inicjatyw i rozwiązań
w zakresie doskonalenia obsługi klientów i propagowaniem
nowych usług. Sytuację ratują ci nieliczni, którzy jednak
mogli przyjść na zebrania i w trakcie spotkania przekazać
swoje propozycje i uwagi. Najważniesze wnioski
zgłoszone w trakcie tegorocznych zebrań będą na Zebraniu
Przedstawicieli poddane pod głosowanie i po przyjęciu
- konsekwentnie realizowane. Przedstawimy je w naszej
gazetce. Z ich wykonania Zarząd rozlicza się zawsze na
następnym ZP, po upływie kolejnego roku.
Liczba udziałowców obecnych na zebraniach Grup Członkowskich w tym roku
Miejsce zebrania

Data zebrania

Liczba udziałowców

obecnych

%

Rybina

24.03.2015 r.

113

11

9,73%

Izbiska

26.03.2015 r.

106

11

10,38%

Krynica Morska

27.03.2015 r.

105

7

6,67%

Groszkowo

30.03.2015 r.

149

16

10,74%

Stegna

31.03.2015 r.

144

11

7,64%

617

56

9,08%

Razem:

KOMUNIKATY
Zarząd Banku Spółdzielczego w Stegnie informuje, że od 15 kwietnia 2015 roku obowiązywać będzie nowa
Tabela Opłat i Prowizji. We wszystkich placówkach BS będą teraz obowiązywały takie same opłaty i prowizje.
Pełna tabela umieszczona jest na stronie internetowej naszego Banku www.bsstegna.pl w zakładce opłaty i prowizje
oraz dostępna we wszystkich placówkach banku na stanowiskach obsługi klienta.
Wszystkie banki spółdzielcze oferujące usługę Internet Banking oraz Internet Banking dla Firm stosują wersję oprogramowania z zaimplementowanymi zabezpieczeniami. Dodatkowym elementem podnoszącym bezpieczeństwo dostępu do
systemu bankowości internetowej jest możliwość zdefiniowania listy adresów IP, z jakich można logować się do usługi IB
bądź IBF (podaje się do systemu numer identyfikacyjny własnego komputera i wtedy tylko z niego można realizować
operacje).
Kontakt do Informatyka Banku: 668-946-474 (P. Łukasz Gimiński).

KONDYCJA FINANSOWA NASZEGO BANKU
Z przedstawianego na zebraniach Grup Członkowskich sprawozdania z wykonania zadań gospodarczofinansowych prezentujemy poniżej kilka istotnych dla oceny danych liczbowych, świadczących o kondycji
finansowej naszego Banku.
Wykonanie zadań gospodarczo-finansowych na 31.12.2014 r. (w tys. zł)
Wyszczególnienie

Plan po
korekcie
31.12.2014

Wykonanie
31.12.2013

% wykonania

31.12.2014

planu

dynamika
2014/2013

PRZYCHODY

7 857

8 892

7 919

100,8%

89,1%

KOSZTY

6 217

7 561

6 201

99,7%

82,0%

ZYSK

1 640

1 331

1 718

104,8%

129,1%

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE ZA ROK 2014 (w tys. zł)
Depozyty klientów
Kredyty
Suma bilansowa
Fundusze własne
Współczynnik wypłacalności
(wymagany 8 %)

90 266
82 172
106 167
12 103
12,31%

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOICH TRANSAKCJI INTERNETOWYCH
Na całym świecie gwałtownie rośnie liczba naruszeń prywatności transakcji internetowych. Przestępcy doskonalą
metody, a instytucje bankowe sposoby obrony przed nimi. Ważną rolę w tym pojedynku odgrywają sami klienci
banków. Poniżej kilka istotnych zaleceń dla klientów korzystających z usług bankowych przez internet.
Unikaj logowania z komputerów używanych przez inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych), nie korzystaj
z przypadkowego dostępu do sieci Wi-Fi, zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego
oraz zapory (firewall), instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki, nie zezwalaj
przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach, przy logowaniu do systemu nie korzystaj
z odnośników otrzymanych pocztą e-mail, lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku, nie odpowiadaj
na e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (pytanie o identyfikator, hasło) ponieważ bank nigdy nie prosi
o podanie poufnych danych pocztą elektroniczną, przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się
od https:// i zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo wystawiony, oraz odcisk certyfikatu), jego
szczegóły są dostępne po kliknięciu symbolu kłódki w oknie przeglądarki, nie przechowuj nazwy użytkownika
i haseł w tym samym miejscu, nie udostępniaj ich innym osobom, nie przepisuj metodą „kopiuj-wklej” numeru
konta adresata z poprzedniej transakcji, zawsze wpisuj odręcznie – cyferka po cyferce, dbaj o to, aby Twoja
przeglądarka internetowa była zawsze aktualna, kończąc pracę zawsze używaj polecenia WYLOGUJ.
W przypadku korzystania z IB za pomocą smartfonu lub tabletu, konieczne jest zainstalowanie programu
antywirusowego.
UWAGA. Przed zatwierdzeniem przelewu hasłem jednorazowym, sms-owym lub hasłem z tokena, sprawdź
czy numer rachunku odbiorcy przelewu jest prawidłowy, należy porównać go z dokumentem źródłowym.

BARDZO PROSIMY - PRZEJRZYJ STARE FOTOGRAFIE
Realizując wniosek z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, przygotowywana jest tablica pamiątkowa
(tableau) ze zdjęciami Przewodniczących Rad Nadzorczych oraz Prezesów Zarządu Banku w latach 1948 – 2014.
Zwracamy się do wszystkich stałych i przypadkowych czytelników, a przede wszystkim do udziałowców,
z prośbą o udostępnienie – poprzez wypożyczenie – posiadanych zdjęć osób, które w przeszłości udzielały się
w organach samorządowych naszego Banku. Chodzi o fotografie portretowe, takie jak do dowodu osobistego lub
paszportu, ewentualnie zbiorowe, z możliwie dużym zbliżeniem twarzy.
Zdjęcia zostaną zeskanowanie, a oryginały zwrócone właścicielom.
Szczególnie zależy nam na zdjęciach osób, które działały w bardziej odległych latach – im bardziej wstecz, tym
bardziej nas to ucieszy.
Tablica pamiątkowa zostanie odpowiednio opisana i wywieszona w siedzibie centrali Banku Spółdzielczego
w Stegnie na sali konferencyjnej.
Oryginały zdjęć – koniecznie podpisane nazwiskiem osoby, która jest na fotografii – prosimy przekazywać
w najbliższych placówkach naszego Banku, lub bezpośrednio do sekretariatu centrali w Stegnie. Na kopercie
prosimy podać nazwisko i adres, lub numer telefonu do osoby, która jest właścicielem dostarczonego zdjęcia.
ZANOSI SIĘ NA UDANE ZAKUPY Z KARTAMI VISA

To nowe hasło promujące sprzedaż premiową kart VISA
Electron, VISAElectron payWave, VISAElectron payWave
- „młodzieżowa” lub VISA Electron „młodzieżowa”.
Oferta aktualna tylko do 30 kwietnia. Klienci
indywidualni, którzy podpiszą umowę o wydanie jednej
z wymienionych kart i w okresie trwania promocji
dokonają transakcji bezgotówkowej na minimum 100 zł,
otrzymają upominek – sportową torbę.
Sprzedażą premiową zostaną objęte pierwsze karty wydane
do nowo otwartych rachunków ROR, oraz istniejących
rachunków ROR, do których nie były wydane karty debetowe.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Socjalna „PARTNER” w Stegnie, ul. Gdańska 2
tel. (55) 272 66 89 lub 604 640 580
świadczy następujące usługi:
pralnia wodna – Stegna, Gdańska 2. Pranie ponad 40 kg – transport gratis.
usługi opiekuńcze – zgłoszenia poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
usługi stolarskie – wstępne uzgodnienia telefonicznie.
***
Spółdzielnia Socjalna „STEGNA SERWIS” w Stegnie, ul. Gdańska 7
Założyciele:
Gmina Stegna i Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze
oferuje usługi porządkowe, kompleksowe utrzymanie czystości placów i terenów zielonych,
usługi remontowo-budowlane, roboty malarskie, koszenie trawników i rowów, transport
(ciągnik z przyczepą) – także odpadów (posiadamy zezwolenie), układanie kostki brukowej,
nietypowe prace remontowe według zamówienia klienta.
KONTAKT: biuro@stegnaserwis.pl tel. 536 235 943 nasza strona: www.stegnaserwis.org

Kredyt sezonowy
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Życzenia imieninowe

Moc najserdeczniejszych życzeń imieninowych – wszelkiej pomyślności, sukcesów w sprawach zawodowych
i osobistych, zdrowia i zawsze dobrego samopoczucia kierujemy do solenizantów, którymi są:
w kwietniu.
15. Anastazja, Bazyli, Olimpia. 16. Benedykt, Erwin, Julia.
17. Klara, Robert, Rudolf. 18. Apoloniusz, Bogusław, Bogusława.
19. Adolf, Leon, Tymon. 20. Agnieszka, Czesław, Teodor.
21. Anzelm, Bartosz, Feliks. 22. Kaja, Leon, Łukasz. 23. Jerzy, Wojciech.
24. Aleks, Aleksander, Grzegorz. 25. Jarosław, Marek, Wasyl.
26. Marcelina, Maria, Marzena. 27. Felicja, Teofil, Zyta.
28. Ludwik, Paweł, Waleria. 29. Bogusław, Piotr, Robert.
30. Jakub, Katarzyna, Marian.
W maju.
1. Aniela, Jeremi. 2. Anatol, Zygmunt. 3. Aleksander, Maria.
4. Florian, Michał, Monika. 5. Gotard, Irena, Waldemar.
6. Filip, Jakub, Jan. 7. Gizela, Róża. 8. Stanisława, Stanisław.
9. Bożydar, Grzegorz. 10. Antonina, Beatrycze. 11. Franciszek,
Ignacy, Miranda. 12. Dominik, Pankracy. 13. Maria, Roberta,
Serwacy. 14. Bonifacy, Maciej. 15. Izydor, Nadzieja, Zofia.

Zgubiłeś kartę, zgłoś!

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie
Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 15 kwietnia,

następne 13 i 27 maja 2015 r. w godz. 900-1500.

Wydaje Bank Spółdzielczy w Stegnie 82-103 Stegna, ul. Lipowa 8
tel: 55 246 90 90, 55 246 90 91
e-mail: sekretariat@bsstegna.pl strona www.bsstegna.pl
Informacje na podstawie danych od Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie aktualizowano dnia 13.04.2015 r.

Skład i druk:

Sztutowo, ul. Lipowa 8, tel./fax 55 247 84 83 www.wydawnictwomw.pl

