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Wszystkim Paniom – reprezentantkom
tej ładniejszej części ludzkości – z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet mnóstwo
najserdeczniejszych życzeń – wszelkiej
pomyślności, licznych sukcesów i zadowolenia
w sprawach osobistych i rodzinnych, zdrowia,
satysfakcji z wykonywanej pracy, a przede
wszystkim wielkiego uznania i zrozumienia ze
strony tej drugiej – ponoć brzydszej – męskiej
części ludzkości, składają panowie z Rady
Nadzorczej, Zarządu i grona pracowników
		

Banku Spółdzielczego w Stegnie

PRZELEWY PIENIĘŻNE Z ZAGRANICY
Nasz Bank realizuje operacje przelewów pieniężnych z zagranicy w systemie WESTERN UNION, o czym już
kilkakrotnie w naszej Gazetce przypominaliśmy. Wprowadzone ostatnio ułatwienia pozwalają na przekazywanie
pieniędzy z zagranicy bezpośrednio na konto adresata, a nie jak dotychczas - na konto banku, co wymagało
zgłoszenia się adresata po odbiór pieniędzy do placówki obsługującej w systemie WU.
Nowy sposób przekazu pieniędzy oznacza, że odbiorca nie może dokonać wypłaty przekazanej gotówki
w dowolnej placówce WU, może je wypłacić w każdej chwili ze swojego rachunku.
Po stronie nadawcy wymagane jest podanie kodu identyfikującego bank - BIC (u nas zwany kodem SWIFT)
oraz numer konta bankowego adresata. Czasem bank realizujący transakcję wymaga jeszcze dodatkowych danych
banku docelowego i posiadacza konta indywidualnego.
W praktyce więc pan Kowalski wysyłając z Londynu pieniądze na swoje własne, lub czyjeś inne konto
w naszym Banku Spółdzielczym, musi podać następujący ciąg znaków:
GBWCPLPP oraz poprzedzony symbolem PL numer własnego konta w naszym banku.
W przypadku realizacji wpłat i wypłat w systemie WU dopuszczalnymi dokumentami potwierdzającymi
tożsamość są: dowody osobiste wydane w RP, kraju członkowskim UE, Szwajcarii, Lichtensteinie, Norwegii,
Islandii.
Paszporty, karty pobytu stałego i czasowego, wydane przez władze polskie, dokumenty podróży przewidziane
w Konwencji Genewskiej (wydawany cudzoziemcowi ze statusem uchodźcy).
Nie ma (i nigdy nie było) możliwości realizacji przekazu WU na podstawie prawa jazdy!
Ponadto nie ma już możliwości realizacji przekazu WU na podstawie polskiego dokumentu tożsamości
cudzoziemca.
EMERYTURY I RENTY Z ZAGRANICY
Coraz więcej jest osób, które otrzymują z zagranicy wpłacaną na konto bankowe rentę lub emeryturę. Informujemy,
że aby uniknąć podwójnego opodatkowania niezbędne jest przedłożenie w banku decyzji o przyznaniu tej
należności przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego. Żadne inne tłumaczenia sporządzone
„po znajomości” honorowane być nie mogą. Dostarczenie tego przetłumaczonego dokumentu sprawia, że osoba
nie będzie płaciła powtórnie podatku w kraju.
Zachęcamy osoby zainteresowane o szybkie załatwianie tej powinności – we własnym interesie.

O TO CZĘSTO PYTACIE

1.
2.
3.
4.
5.

Kwota na r-ku bankowym, wolna od zajęcia na podstawie tytułu
wykonawczego, sądowego i administracyjnego.

1.500,00 zł

Wynagrodzenie minimalne brutto (obowiązuje od 1.01.2017 r.)

2.000,00 zł

Kwota zasiłku pogrzebowego (obowiązuje od 1.03.2011 r.)

4.000,00 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
bez wypłaty nagród z zysku, w styczniu 2017 r.

4.277,14 zł

Realizowana w styczniu 2017 r. kwota zapisu na wypadek śmierci to
dwudziestokrotne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
– patrz poz. 4.

85.542,80 zł

Wyjaśnienie:
kwota w pozycji 5. ulega zmianie co miesiąc. Jej wysokość zależy od wskaźnika podawanego przez Główny
Urząd Statystyczny (w naszej tabelce – poz. 4) i obowiązuje do czasu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym GUS
kolejnej zmiany.
Dla osób zainteresowanych podajemy, że w listopadzie 2016 r. kwota z poz. 4 naszej tabelki to 4.329,6548 zł,
w grudniu - 4.635,02 zł. Wynikającą z tego kwotę w poz. 5 można sobie obliczyć korzystając z umieszczonej
tam informacji o przeliczniku.
Harmonogram Rejonowych Zebrań Grup Członkowskich w 2017 r.

Lp.

Data i miejsce ZGCZ

1.

21 marca 2017 r.
Świetlica GOK Rybina
Godzina 1000

2.

Udziałowcy

Przedstawiciele Banku/Org. sam.

Rybina, Tujsk, Stobiec, Grzegorz Witkowski, Marek Pietrucin,
Chełmek, Nowotna,
Natalia Chełmowska.
Głobica, Świerznica,
Jolanta Babik, Dariusz Załuga,
Chorążówka, Stegienka
Józef Stefaniak

Bronowo, Przemysław,
23 marca 2017 r.
Izbiska, Drewnica,
Grzegorz Witkowski, Marek Pietrucin,
Świetlica GOK w Izbiskach
Żuławki, Dworek,
Natalia Chełmowska, Jolanta Babik,
00
Godzina 10
Niedźwiedzica,
Józef Gajewski, Henryk Parol
Mikoszewo, Gdańsk

3.

24 marca 2017 r.
Hotel “Continental”
w Krynicy Morskiej
Godzina 1000

Krynica Morska, Kąty
Rybackie, pozostałe
miejscowości

Grzegorz Witkowski, Marek Pietrucin,
Natalia Chełmowska.
Jolanta Babik, Janusz Charliński,
Witold Kibort

4.

27 marca 2017 r.
świetlica wiejska w
Groszkowie
Godzina 1000

Sztutowo, Łaszka
Płonino, Groszkowo,
Grochowo, Kobyla
Kępa

Grzegorz Witkowski, Marek Pietrucin,
Natalia Chełmowska.
Jolanta Babik, Franciszek Korzeń

5.

28 marca 2017 r.
Sal konferencyjna BS
w Stegnie
Godzina 1000

Stegna, Stegienka
Osada, Junoszyno,
Jantar, Jantar
Leśniczówka.

Grzegorz Witkowski, Marek Pietrucin,
Natalia Chełmowska.
Jolanta Babik, Ryszard Fidut

KWOTA WOLNA OD ZAJĘCIA
Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby
zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego,
w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia
za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym
wymiarze czasu pracy.
CENY ZAKUPU / SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH (tabela skrócona)
Pochyłą czcionką zaznaczono spadek ceny w porównaniu z poprzednim kwartałem.

ogółem

kl. I, II, IIIa

kl. IIIb, IV

kl. V, VI

Polska

40.236 (-0,07%)

51.696 (-1,78%)

40.826 (+0,29%)

28.049 (-0,74%)

Woj. pomorskie

38.981 (-1,71%)

53.629 (-1,34%)

39.776 (+0,44%)

29.981 (-5,72%)

Najwyższa

54.661 (+0,21%)
Wielkopolskie

66.847 (-2,17%)
Wielkopolskie

57.564 (+1,42%)
Wielkopolskie

37.354 (-1,10%)
Wielkopolskie

Najniższa

24.035 (+3,39%)
Podkarpackie

29.301 (+1,91%)
Podkarpackie

23.651 (+2,29%)
Świętokrzyskie

16.904 (-1,63%)
Podkarpackie

Dla porównania jak zmieniają się ceny, poniżej zamieszczamy poprzednią, skróconą tabelę
- na III kwartał 2016 r.

Polska
Woj. pomorskie
Najwyższa
Najniższa
			

ogółem

kl. I, II, III a

kl. III b, IV

kl. V, VI

40.264

52.635

40.708

28.257

39.658
54.547
Wielkopolskie
23.246
Podkarpackie

54.358
68.331
Wielkopolskie
28.753
Podkarpackie

39.603
56.791
Wielkopolskie
23.121
Podkarpackie

31.800
37.771
Wielkopolskie
17.186
Podkarpackie

TERMIN WAŻNOŚCI DOWODU OSOBISTEGO

Jeśli termin ważności dowodu osobistego niespodziewanie okaże się już nieaktualnym, może to przysporzyć
wielu dokuczliwych kłopotów przy załatwianiu jakiejkolwiek sprawy.
Urzędnicy mają prawo - z mocy ustawy - żądać okazania dokumentu pozwalającego identyfikować interesanta.
Dowód osobisty w przypadku utraty ważności uniemożliwi załatwienie w banku (ale i wielu innych instytucjach)
czegokolwiek. Wszędzie tam, gdzie wymagane jest przy załatwianiu sprawy okazanie dowodu osobistego,
urzędnicy mają obowiązek sprawdzenia terminu jego ważności. Z przeterminowanym dowodem niczego nie da
się załatwić.
Przypominamy i radzimy sprawdzić natychmiast, a jeśli termin wkrótce się kończy – bezzwłocznie podjąć działania
w sprawie wymiany dokumentu, nie odkładać na ostatnią chwilę. Jeśli jednak dowód osobisty utracił ważność,
a konieczne jest załatwienie sprawy w banku, należy złożyć wniosek we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego
i pobrać potwierdzenie zgłoszenia. Takie zaświadczenie będzie honorowane i pozwoli sprawę załatwić.

Nasza nowa oferta to LOKATA SGB – Loteria z nagrodami, aktualna tylko do 21 kwietnia!
Udział biorą lokaty 3 i 6 – miesięczne w kwocie minimum 500 zł.
Każda wielokrotność tej kwoty zwiększa szanse na nagrody.
Główna nagroda to samochód marki NISSAN model Juke.
Pozostałe nagrody to
5 zestawów kina domowego Panasonic, pled żakardowy,
robot planetarny Russell Hobbs Desire, zestaw do pielęgnacji włosów.

Życzenia imieninowe
Wszystkim naszym czytelnikom, którzy w najbliższych
miesiącach świętować będą swoje imieniny, urodziny, ważne
rocznice i wyjątkowe wydarzenia, przesyłamy najserdeczniejsze
życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, wielu sukcesów i zawsze
dobrego samopoczucia.
Wszystkiego najlepszego życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd,
pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie.

Informujemy, że najbliższy termin posiedzenia
Zarządu Banku to 15 i 29 marca 2017 godz. 9.oo - 15.oo
Następne: 12 i 26 kwietnia, 10 i 24 maja
oraz 7 i 21 czerwca.

Straciłeś kartę
dzwoń!
22 515 31 50

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 04.03.2017 r.

Skład i druk:

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

