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dokończenie na str.2

Bank 
Liderem

To jedno z ważniejszych wyróżnień dla 
Banku w całej jego historii. Od niedawna  
Zrzeszenie Bank Polskiej Spółdzielczoś-
ci SA organizuje doroczny konkurs na 
„Najlepszy Bank Spółdzielczy w grupie 
BPS”. W konkursie tym bierze udział 
350 banków spółdzielczych, tworzących 
to Zrzeszenie. Pod uwagę brane jest 
kilkanaście wskaźników, które co kwartał 
analizowane są w Departamencie Ban-
kowości Spółdzielczej Banku Polskiej 
Spółdzielczości S.A. 

Komentarz
Mimo niekorzystnych informacji dobie-

gających z rynków fi nansowych w świe-
cie, mamy dla Państwa dobrą informację. 
Otóż, kryzys nie dotyczy sektora polskiej
bankowości spółdzielczej. Bank Spółdziel-
czy w Białej Rawskiej jest instytucją fi nan-
sową, która jest w stanie zapewnić bezpie-
czeństwo powierzonych mu środków i jak
dawniej wspierać związane z nim gospo-
darstwa sadownicze, rolne, związane z nami
przedsiębiorstwa i osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą. W naszych rękach
bezpieczne są również środki powierza-
ne przez osoby indywidualne. Dotychcza-
sowa konserwatywna polityka w zakresie
prowadzonej działalności kredytowej gwa-
rantuje bezpieczeństwo zgromadzonych 
środków w naszym Banku.

Sprawne zarządzanie, szybkość podej-
mowania decyzji, inwestowanie zgroma-
dzonych środków tylko w bezpieczne in-
strumenty fi nansowe o zerowym poziomie 
ryzyka, a przede wszystkim 100 proc. pol-
skiego kapitału i działanie w grupie Banku 
Polskiej Spółdzielczości, złożyły się na do-
brą kondycję ekonomiczno-fi nansową Ban-
ku. Stanowi ona podstawę do ufnego pa-
trzenia na jego działalność w nadcho-
dzącym roku.

Mijający rok jest kolejnym okresem 
wzrostu wszystkich pozytywnych wskaźni-
ków określających kondycję Banku. Za 
okres jedenastu miesięcy tego roku Bank 
osiągnął najwyższy w swej historii zysk, 
co z pewnością bardzo wzmocni jego ka-
pitały i podniesie bezpieczeństwo umie-
szczonych w nim lokat. Zwiększył się ob-
szar, na którym działa nasz Bank, po uru-
chomieniu placówki w Mogielnicy. Wpro-
wadziliśmy w bieżącym roku wiele nowych 
produktów i ustawicznie modernizowaliś-
my nasze placówki. Nasza działalność 
została dostrzeżona przez bank zrzesza-
jący. Będziemy o tym więcej pisać przed 
wiosennym Zebraniem Przedstawicieli. Dla
banku spółdzielczego, będącego instytu-
cją kierowaną przez wybierany samorząd, 
naturalnym wydają się jego związki z sa-
morządami terytorialnymi. Nie dzieje się tak
w całej Polsce, lecz w naszym przypadku 
związki te są trwałe i obopólnie korzystne.

Z troską o przyszłość polskiej gospo-
darki spoglądamy w nadchodzący 2009 rok,
ale i z przekonaniem, że dzięki ścisłym 
związkom z naszymi Klientami i Partne-
rami, będzie to jednak rzetelnie wypełniony 
pracą czas, czego Państwu w imieniu Za-
rządu Banku Spółdzielczego w Białej Raw-
skiej serdecznie życzę.

Witold Morawski
Prezes Zarządu

Najlepsze życzenia
zdrowych i  spokojnych

Świąt  Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2009

Członkom i Klientom
życzy Rada Nadzorcza,  Zarząd

i pracownicy
Banku Spółdzielczego

w Białej  Rawskiej
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Wskaźniki te pokazują sytuację eko-
nomiczną oraz inne aspekty działalności 
bankowej, niezależnie od wielkości, za-
kresu terytorium (na jakim działa kon-
kretny bank) i liczby jego klientów. Śre-
dnia tych wyników pokazuje z jakim ban-
kiem pod względem wielu aspektów ma-
my do czynienia. 

Na podstawie analiz wyłoniono gru-
pę 15 najlepszych banków w Zrzesze-
niu, które uhonorowano pucharami
i dyplomami. Bank, który zyskał najwyż-
szą ocenę, uzyskał honorowy tytuł Su-
per Lidera 2007. 

Taką nagrodę i puchar odebrał Wi-
told Morawski, prezes Zarządu w imieniu
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej. 

Okazały puchar ma charakter prze-
chodni, który po roku otrzymuje następ-
ny laureat, a poprzednik przekazując 
puchar następcy, otrzymuje jego zminia-
turyzowaną kopię.

 red.

dokończenie ze str.1  Bank Liderem

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
proponuje
szybkie międzynarodowe przekazy pieniężne
Za pośrednictwem WESTERN UNION szybko i bezpie-
cznie można przekazać pieniądze do ponad 250 tys.

placówek w 200 krajach na całym
świecie.

WESTERN UNION

Gospodarka 
spowalnia

Widać już gołym okiem, że coraz 
bardziej prawdopodobny jest scenar-
iusz spowolnienia gospodarczego dla 
polskiej gospodarki. GUS podał na po-
czątku trzeciej dekady listopada, że pro-
dukcja przemysłowa w październiku 
wzrosła rok do roku zaledwie o 0,2%, 
podczas gdy w ciągu pierwszych dzie-
więciu miesięcy rosła w tempie 6,7%. 
W niektórych branżach widać już re-
cesję: w górnictwie produkcja spadła 
o 8,3 proc,. a w dostarczaniu energii 
o 9,7%. To oznacza, że zakładany
w przyszłorocznym planie budżetowym 
Rządu RP wzrost gospodarczy wynie-
sie nie 4,5 ale tylko 2,5% – twierdzi 
coraz więcej ekonomistów. Wieści o de-
koniunkturze światowej i pogarszające 
się dane gospodarcze ciągną wskaźniki 
polskiej giełdy do dołu już od 2 miesięcy, 
a główny indeks giełdowy WIG20 spadł 
21 listopada br. do poziomu najniższego 
od 2004 r.

O znaczącym spowolnieniu alarmu-
ją też przedsiębiorcy. Potwierdzeniem 
tego jest poziom wskaźnika PMI* (Pur-
chasing Managers’ Indices), najniższy 
od 10 lat, który w październiku spadł do 
40,5 z 43,7. Jednym z elementów, któ-

re pobudziłyby gospodarkę, jest 
obniżka stóp procentowych. Mi-

nisterstwo Finansów szacuje, 
że wskaźnik infl acji obniżył 

się w listopadzie do 3,8 
proc. Powodem tego 

stanu rzeczy był 

umiarkowany wzrost cen żywności 
i utrzymujący się spadek cen paliw. 
Dlatego też dobrą zapowiedzą ob-
niżenia presji infl acyjnej jest listopa-
dowa decyzja RPP, która zdecydowa-
ła, po raz pierwszy w tym roku, o ob-
niżce głównych stóp procentowych
o 0,25 pkt. proc. Niektórzy członkowie 
Rady sądzą, że podobną decyzję RPP 
podejmie także w grudniu. 

Pomocne były tutaj pozytywne przy-
kłady z zagranicy. Na początku trze-
ciej dekady listopada br. Szwajcaria ob-
niżyła o połowę swoje główne stopy 
procentowe. Także Rząd RP zdaje się
rozumieć powagę istniejącego ze stro-
ny gospodarki zagrożenia dla swo-
ich planów. Przedstawiony przez pre-
miera Tuska projekt stabilności i roz-
woju gospodarki polskiej obejmuje 
uproszczenie przepisów prawa, ułat-
wienie poręczeń kredytowych dla ban-

ków i fi rm, przyspieszanie projektów
z funduszy UE, inwestycje w odnawial-
ne źródła energii i telekomunikację.

Należy mieć więc nadzieję, że inwe-
storzy zaufają przedstawionemu pro-
jektowi a kolejne dane makroekono-
miczne będą na tyle pozytywne, że 
złotówka zacznie się umacniać. 

Jedno wydaje się być raczej pewne. 
Polski sektor bankowy, a zwłaszcza 
sektor banków spółdzielczych uchro-
nił się znakomicie przed zgubnymi
skutkami światowego krachu fi nanso-
wego, rozważnie prowadzona jest też 
przez te banki polityka kredytowa. 
Dlatego też posiadacze lokat w tych
bankach mogą spać spokojnie, przy-
najmniej z dwóch powodów. Rosnące 
oprocentowanie gwarantuje wyższe zy-
ski, a najbliższa perspektywa zapo-
wiada się równie pomyślnie. Więcej 
powodów do zmartwień i odliczanie 
strat w rocznych zeznaniach PIT bę-
dzie udziałem posiadaczy akcji na gieł-
dzie lub jednostek uczestnictwa w fun-
duszach inwestycyjnych.

Andrzej Nowicki

 
* Poziom gospodarczej kondycji  sekto-
ra wytwórczego. Indeks PMI opiera się 
na pięciu głównych wskaźnikach, w tym:
liczba nowych zamówień, poziom za-
pasów magazynowych, produkcja.
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Rozmowa z Tomaszem Woj-
dalskim, wójtem gminy Regnów.

Panie Wójcie, reprezentuje Pan 
gminę, która przez pewien czas 
zniknęła z mapy administracyjnej 
kraju.

Tak w 1974 roku Regnów jako 
jednostka administracyjna przestała 
istnieć. Na szczęście w 1995 r. gminę 
reaktywowano i z powodzeniem dzia-
ła do dziś jako samodzielna gmina 
w powiecie rawskim. Walka o przy-
wrócenie gminy w Regnowie trwała 
20 lat i skończyła się sukcesem. Ma
wśród polskich gmin jedną z naj-
mniejszych liczbę mieszkańców, bo 
gmina ma ich dziś tylko 1870. Pod 
tym względem przypominamy gminy 
działające na terenach górskich. Mała 
liczba mieszkańców nie oznacza, że 
gmina działa źle czy jest niepotrzebna. 
Tradycje gminne są tu bardzo głębokie, 
można powiedzieć, że kilkusetletnie. 
Przed zmianami w podziale administra-
cyjnym, nasza gmina była jedną z więk-
szych gmin na Mazowszu, dziś pod 
względem obszaru należy do gmin
o średniej powierzchni.

Mała liczba ludności powoduje mniej 
problemów dla władzy gminnej?

Wprost przeciwnie. Mamy te same 
problemy, co większość polskich gmin 
wiejskich, a przy małej liczbie ludności 
widać je natomiast bardziej namacalnie. 
Jak w bez mała każdej polskiej gminie, 
podstawowym problemem są fi nanse. 
Nie mamy tu przemysłu, terenów za-

mieszkałych przez
ludzi, którzy pła-
ciliby wysokie po-
datki od nierucho-
mości. Dochody 
gminy to podatki 
rolne i część wpły-
wów z podatku 
PIT i CIT, a w rol-
niczej gminie te
wielkości są nie-
wielkie. Musimy
więc gospodarować
groszem oszczę-
dnie, licząc na na-
leżne gminie sub-
wencje, tak aby 
zadania, które ma gmina do wykonania 
(jak choćby utrzymanie szkół, dróg lo-
kalnych i inne) realizować jak tylko 
można najlepiej. Toteż szukamy zew-
nętrznych źródeł fi nansowania, co jak 
do tej pory, z nie najgorszym skutkiem 
nam się udawało. Dzięki zewnętrznym 
funduszom dalej budujemy gminne 
drogi, inwestowaliśmy w oświatę i in-
frastrukturę. Powszechna telefonizacja
i wodociągi to dziś w gminach standard. 
Przed nami stoi problem oczyszczania 
ścieków. Tu rozwiązanie widzimy w przy-
domowych oczyszczalniach, ponieważ 
budowę kolektorów i stałych oczyszczal-
ni czyni praktycznie niewykonalnymi 
i nieopłacalnymi rozdrobnienie naszych 
wsi. W tym zakresie również szukamy 
zewnętrznego fi nansowania. 

Co w takim razie ma Pan do za-
oferowania młodym mieszkańcom 
gminy i w jakim kierunku może się 
ona rozwijać? 

Na pewno sprawną administrację. 
Gmina nie posiada niestety, własnych 
gruntów, które mogłaby przeznaczyć 
pod inwestycje przemysłowe. Obser-
wujemy w gminie stopniową zmianę 
w zakresie rodzaju produkcji rolniczej. 
Przybywa w gminie sadów oraz go-
spodarstw nastawionych na uprawę
warzyw. Działają już trzy przetwórnie, 
ale głównym naszym problem jest
mała liczba mieszkańców gminy, któ-
ra w ciągu ostatnich kilku lat jeszcze
się zmniejszyła. Dlatego też, by zachę-
cić  do osiedlania się w Regnowie, po-
wstaje plan tworzenia działek pod bu-
downictwo jednorodzinne obok po-
wstającego zbiornika retencyjnego. Wa-
runki życia w naszej gminie są na
tyle dobre, że warto tu mieszkać. Do
Rawy Mazowieckiej jest stąd tylko
10 km.

Siedziba Urzę-
du Gminy jest 
jednak bardzo 
okazała.

Tak, a to dla-
tego, że była to
wspólna inwestyc-
ja z Bankiem Spół-
dzielczym w Bia-
łej Rawskiej. Dzię-
ki temu mieszkań-
cy naszej gminy 
mają Bank, który 
ma w gminie 
wieloletnie tra-
dycje i Urząd
w jednym miej-
scu. Tradycje spół-
dzielczości ban-
kowej są w tej
gminie bardzo głębokie. Nasz Bank 
przed przyłączeniem do Banku Spół-
dzielczego w Białej Rawskiej obsługiwał 
całą gminę, a także teren Cielądza. Na 
połączeniu się z Bankiem w Białej Raw-
skiej nasz Bank zyskał bardzo dużo 
– proszę spojrzeć na funkcjonalność 
i wystrój jego wnętrza. Ten Bank za-
wsze obsługiwał budżet gminy i czynił 
to na tyle dobrze, że trudno byłoby 
sobie wyobrazić w tym miejscu inną 
placówkę. Przez kilkadziesiąt lat współ-
pracy nigdy nie było między nami kon-
fl iktu, a warunki przetargowe do obsługi 
naszego budżetu, jakie on oferuje, są 
nie do przebicia. Mieszkańcy gminy na 
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, 
tak jak dawniej na regnowski Bank 
Spółdzielczy, mówią „nasz Bank” i to 
jest chyba najlepsza  recenzja z jego 
działalności.

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Malanowski

To jest nasz bank 

Siedziba Urzędu Gminy w Regnowie
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Nowa usługa!
Internet Banking dla fi rm

posiadających w naszym Banku rachunek bieżący 
lub pomocniczy w PLN umożliwia
• korzystanie z usług bankowych 
   za pośrednictwem internetu
• dostęp do rachunków 
   z dowolnego miejsca na świecie
• dostęp do rachunków 
   przez 24h 7 dni w tygodniu
• bezpieczeństwo – elektroniczny podpis, szyfrowana
   transmisja danych
• aktualne kursy walut
• podział rachunków na jednostki organizacyjne fi rmy

Więcej informacji na stronie www.bsbr.pl 
lub w placówkach naszego Banku!

Bank Spółdzielczy w Regnowie 
powstał w 1913 r. i do listopada 
2000 roku działał jako samodzielna 
spółdzielnia, obsługująca mieszkań-
ców gminy Regnów i obecnej gminy 
Cielądz.

Wymogi, wprowadzone przepisami 
przed wejściem Polski do Unii Euro-
pejskiej, nakazywały zwiększenie ka-
pitałów banków spółdzielczych do po-
ziomu 300, a potem 500 tys. złotych 
(obecnie minimum wynosi 1 milion euro). 
Aby sprostać tym wymaganiom mniejsze 
banki spółdzielcze łączyły się z innymi, 
bądź szukały silniejszych spółdzielczych 
partnerów. Takiego partnera Bank Spół-
dzielczy w Regnowie znalazł w Banku 
w Białej Rawskiej, po połączeniu z któ-
rym stał się jego Oddziałem. Dzięki tej 
operacji Regnów ma w dalszym ciągu 
nowoczesną i sprawnie działającą pla-
cówkę bankową, której podlega także Filia 
w Cielądzu (niedawno przeszedł grun-
towną modernizację – pisaliśmy o Filii
w kwietniowym numerze naszego kwar-
talnika).

Klienci z terenu gmin Regnów i Cielądz 
nic na tej operacji nie stracili, przeciwnie 
silny kapitałowo Bank Spółdzielczy w Bia-
łej Rawskiej zapewnia swoim klientom 

znacznie większe 
możliwości i szer-
szy zakres usług,
niż mógł to robić
Bank Spółdzielczy 
w Regnowie – mó-
wi dyrektor Od-
działu Jarosław 
Pepka, pełniący 
tę funkcję od ro-
ku. Tego samego
zdania jest To-
masz Wojdalski, 
wójt gminy Re-
gnów. 

Zdecydowaną 
większość klien-
tów Oddziału two-
rzą okoliczni rol-
nicy, których zwią-
zek z Bankiem ma 
charakter wielo-
pokoleniowy. Bank
także towarzyszył 
przekształceniom, jakie przechodziła 
gmina w drugiej połowie XX wielu
i trwał tam nawet wtedy, gdy gmina ja-
ko jednostka administracyjna przestała 
funkcjonować. Mimo, że Oddział w Re-
gnowie obsługuje jedną z gmin o naj-

mniejszej liczbie ludności, to razem
z Filią w Cielądzu wykonują wiele 
operacji opłacalnych dla klientów i Ban-
ku. Korzystanie z usług bankowych na 
terenie gminy jest właściwie powszechne. 
Niemałe znaczenie w tym przypadku 
mają zaszczepione wśród mieszkań-
ców obu gmin i rozpoczęte w okresie 
międzywojennym tradycje zakładania 
kont we własnym Banku.

Regnów i Cielądz to tereny wiejskie, 
więc wśród udzielanych w Oddziale kre-
dytów, zdecydowaną przewagę mają kre-
dyty rolnicze. Obsługujemy też działające 
tu przedsiębiorstwa i jesteśmy goto-
wi obsłużyć wszystkie podmioty dzia-
łające w obu gminach. Klientów w Od-
dziale obsługuje 5 merytorycznych pra-
cowników – mówi dyrektor Oddziału – 
a dwie osoby pracują w Filii w Cielądzu.
W ostatnim okresie zauważyliśmy wzrost 
ilości depozytów składanych przez kli-
entów naszego Oddziału, co oznaczać 
może jedynie wzrost zaufania do na-
szego Banku wśród mieszkańców obu 
gmin. Obsługa budżetów dwóch gmin 
w Cielądzu i Regnowie też od lat należy 
do naszych obowiązków. 

W szerszym zastosowaniu bankowoś-
ci internetowej, którą zainteresowani są 
młodsi klienci Oddziału, przeszkadza 
stosunkowo mała dostępność do Inter-
netu poza siedzibami gmin. Niestety, do-
stęp do niego drogą radiową nie zapewnia 
możliwości dobrego korzystania z ban-
kowości internetowej, ale to problem nie
tylko Regnowa a wielu jeszcze polskich 

Bank kilku pokoleń

Siedziba regnowskiego Oddziału BS w Białej Rawskiej



5SPÓŁDZIELCZY INFORMATOR BANKOWY

Super oferta
dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy

J U N I O RJ U N I O R
Jeśli chcesz sam zarządzać 
swoimi fi nansami, 
odwiedź nasz Bank 
z Rodzicem lub Opiekunem.

Co nas wyróżnia?
0 zł – otwarcie rachunku
0 zł – prowadzenie rachunku
0 zł – prowizja od wpłat i wypłat
0 zł – za użytkowanie kart bankomatowej

Odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku. 

Zapraszamy!

gmin. W tej dziedzinie w całym kraju 
jest jeszcze wiele do zrobienia. Tę nie-
dogodność pracownicy Oddziału rów-

Pracownicy Oddziału w Regnowie. Od lewej stoją: Alina Marciniak, Marianna Rokicka, 
Jarosław Pepka - dyrektor Oddziału, Katarzyna Tkaczyk i Adam Pietrzak

noważą klientom zwiększoną aktyw-
nością i udzielaniem fachowych porad 
fi nansowych.                                     red.

Dopóki nie upowszechni się na sze-
roką skalę najnowszych osiągnięć tech-
nologicznych przy określaniu naszej toż-
samości, jak choćby skanowanie tęczów-
ki oka, czytanie linii papilarnych, czy bez-
piecznych baz danych, dla których będzie-
my tylko numerem – pozostają nam do 
użytku jedynie tradycyjne, powszechnie 
używane identyfi katory: dowód osobisty,
prawo jazdy, paszport itp. Są to dokumen-
ty niezbędne w naszym codziennym uży-
ciu, jednak czy zawsze bezpieczne? Jak 
wiele i co grozi nam w przypadku ich utra-
ty? Jeśli dostały się w posiadanie ludzi,
którzy chcieliby wykorzystać je w niezgo-
dnym z prawem celach – jak wiele grozi
nam kłopotów? Jak ich uniknąć, bądź ogra-
niczyć groźne skutki utraty dokumentów?

Warto wiedzieć, że wobec nasilających
się prób wyłudzeń z wykorzystaniem do-
wodów tożsamości, samo zgłoszenie na 
policję, czy w urzędzie nie wystarcza. Ka-
żdy, kto zgubił dokument tożsamości lub 
komu dokument ten został skradziony, 
powinien jak najszybciej, dla własnego 
bezpieczeństwa oraz ochrony swego mie-
nia, zgłosić to w swoim banku. Jeżeli ktoś 
nie ma rachunku bankowego, należy udać 
się do banku przyjmującego zastrzeżenia 
od wszystkich osób. Takim bankiem jest 
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej.

Zgubione dokumenty należy zastrzec 
jak najszybciej, nawet jeżeli utracone 
został kilka, czy kilkanaście miesięcy te-
mu. Nigdy bowiem nie można mieć pe-
wności, w jakim momencie zostaną przez 
kogoś wykorzystane.

System Dokumenty Zastrzeżone 
(www.dokumentyzastrzezone.pl) to jedy-
na w Polsce ogólnokrajowa, powszechnie 
dostępna baza danych o zastrzeżonych 
dokumentach tożsamości. Informacja 
wskazująca na to, że dokument znajdu-
je się w Centralnej Bazie Danych Syste-
mu DZ, a tym samym powinien być wy-
eliminowany z obrotu, pojawia się we 
wszystkich placówkach bankowych. Ko-
rzystają z niego także operatorzy telefonii 
komórkowych, Poczta Polska i szereg 
innych uczestników Systemu.

Jakie rodzaje dokumentów należy 
zastrzegać?

Najważniejszymi są: dowód osobisty, 
paszport, prawo jazdy, książeczka woj-

Chroń swą 
tożsamość

dokończenie na str.7
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Warto budować 
pozytywną historię kredytową!

BIK to nie czarna lista

We wszystkich krajach Unii Europejskiej 
kredytodawcy mają dostęp do baz da-
nych, które pomagają im oceniać wia-
rygodność kredytową klientów. Również
w Polsce istnieje taka instytucja. W paź-
dzierniku 1997 r. Związek Banków Pol-
skich wspólnie z kilkudziesięcioma banka-
mi powołał do życia Biuro Informacji Kre-
dytowej (BIK), które gromadzi i udostępnia 
dane dotyczące spłacania zobowiązań 
przez klientów banków i innych instytucji 
ustawowo upoważnionych do udzielania 
kredytu. Przez jakiś czas Biuro było po-
strzegane jako dysponent „czarnej listy”. 
Trzeba jednak podkreślić, iż było to my-
lące określenie. Jak bowiem można na-
zwać w ten sposób listę klientów ban-
ków, jeśli ponad 95% stanowią ci, którzy
mogą się chlubić terminowym spłacaniem 
zobowiązań i może stanowić to wzmo-
cnienie ich pozycji w negocjacjach z ban-
kami?

Jak dane trafi ają do BIK 
i jak długo są przetwarzane?

BIK współpracuje z bankami na zasa-
dzie wzajemności, zgodnie z którą z in-
formacji zgromadzonych w BIK mogą ko-
rzystać tylko banki, które zobowiązały się
do przesyłania pełnych i kompletnych da-
nych. 

Należy podkreślić, że decyzję o przy-
znaniu bądź odmowie kredytu zawsze 
podejmuje bank. BIK przekazuje wyłą-
cznie informacje na temat danego klienta

i jego historii kredytowej, które są na-
stępnie wykorzystywane przez te insty-
tucje w procesie podejmowania decyzji 
kredytowej. 

Dane przekazywane są do BIK w mo-
mencie składania przez klienta w banku 
wniosku kredytowego, a następnie aktu-
alizowane przez cały okres spłaty kredy-
tu. Jeśli klient spłaca zobowiązanie termi-
nowo, jego dane będą przetwarzane w BIK 
od chwili ich przekazania, aż do całkowitej 
spłaty kredytu. Jeśli klient wyrazi zgodę 
na dalsze przetwarzanie jego danych po 
wygaśnięciu zobowiązania, dane te będą 
udostępniane bankom dodatkowo przez 
okres wskazany przez klienta. Świadczyć to 
będzie o jego wiarygodności, a tym samym 
stanie się jego atutem w ubieganiu się o ko-
lejne kredyty. 

Dane mogą być przetwarzane również 
bez zgody klienta przez okres 5-letni, je-
śli spełnione są łącznie następujące wa-
runki: nie regulował on zobowiązania lub 
dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni oraz 
upłynęło kolejnych 30 dni od momentu po-
informowania klienta przez bank o zamia-
rze przetwarzania jego danych bez jego 
zgody. 

Wyraź zgodę! 
Sprawdź, jakie masz 

z tego korzyści

Do BIK trafi ają dane identyfi kacyjne 
oraz informacje o zobowiązaniach kredy-
towych powiązanych z danym klientem, 
wskazujące m. in. stan początkowy zo-
bowiązania, aktualny stan zadłużenia oraz 
historię kredytową w ujęciu miesięcznym. 
Jeśli klient chce być postrzegany jako 
atrakcyjny uczestnik rynku fi nansowego, 
powinien sam dążyć do tego, aby pozy-
tywna historia spłat jego zobowiązań była 
dostępna dla innych instytucji sektora fi -
nansowego, nie tylko w trakcie, ale również 
po spłaceniu zobowiązania. 

Klienci posiadający pozytywną historię 
kredytową powinni zacząć świadomie trak-

tować ją jako bardzo ważny argument
w swoich relacjach z bankami. Wystarczy 
tylko wyrazić zgodę na przetwarzanie in-
formacji o swoich wygasłych zobowiąza-
niach. W przeciwnym razie będą dla ban-
ków anonimowi i mogą mieć mniejsze 
szanse na uzyskanie kredytu oraz skró-
cenie procedury kredytowej. Zgodę taką 
można wyrazić już w chwili podpisywania 
umowy kredytowej lub podczas spłacania 
kredytu. 

Nie tylko banki 
mają dostęp do danych z BIK! 

Każda osoba ma możliwość sprawdze-
nia swojej historii kredytowej poprzez 
pobranie Raportu z Biura Obsługi Klienta 
BIK. Biuro oferuje trzy rodzaje Raportów: 
PLUS (w wersji polskiej i angielskiej), PLUS
z Informacją o Ocenie Punktowej (w wersji 
polskiej i angielskiej) oraz STANDARD. 
Aby otrzymać wybrany Raport należy wy-
pełnić wniosek, a następnie wysłać go do
Biura Obsługi Klienta BIK lub złożyć oso-
biście. Wnioski dostępne są na stronie
internetowej www.bik.pl, bądź bezpośred-
nio w Biurze Obsługi Klienta BIK. 

Pobierając Raporty, klienci mają mo-
żliwość sprawdzenia, jakie informacje na
ich temat są zgromadzone w bazie BIK, 
czy są odpowiednio aktualizowane oraz 
czy nie mają zobowiązań o których za-
pomnieli lub z którymi się nie zgadza-
ją. Pobierając Raport i monitorując stan 
swoich zobowiązań, można też ochronić 
się przed nadmiernym zadłużeniem oraz 
sprawdzić, czy zobowiązanie, którego je-
steśmy poręczycielem, jest terminowo 
spłacane. 

Warto także korzystać z raportów ofe-
rowanych przez InfoMonitor Biura Infor-
macji Gospodarczej, gdzie znajdują się 
informacje o tym, czy nie zalegamy np.
z zapłatą za telefon, czynsz lub korzysta-
nie z telewizji kablowej, czyli z danymi
z innych obszarów gospodarki niż system 
bankowy. 
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Rozwiązania krzyżówki prosimy składać w placówkch Banku lub nadsyłać na adres: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej,
ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska do 10 marca 2009 r. Wśród nadesłanych rozwiązań z nr 9 naszego pisma upominki od Banku 
otrzymują: Bożena Ciszewska z Rawy Mazowieckiej, Janina Dąbrowska z Nowego Miasta n/Pilicą, Krystyna Dropińska z Mszczonowa, 
Halina Dzierżyńska z Milanówka, Justyna Kustra z Trzylatkowa Dużego, Zygmunt Lasota z Sierzchów, Tadeusz Pasiński z Białej 
Rawskiej, Wanda Pawelec z Tarczyna, Ryszard Węgrzynowski z Białej Rawskiej i Anna Woźniak z Brwinowa. Serdecznie gratulujemy!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Białej 
Rawskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29-08-1997 r. Dz. U. Nr 133, poz 883).

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(hasło)

(imię i nazwisko)

(adres)

.......................
(podpis)

Pionowo:Pionowo:
A1A1 pomiędzy podstawówką, a liceum
A12A12 biały – to rzadka książka
B10B10 chroniony ptak wodny
C1C1 na niej rosną oszczędności
C12C12 fi lmowy kochanek
D7D7 stan smutku stały u dekadentów
E1E1 inaczej kartka
E14E14 akustyczna, klasyczna lub elektryczna
F7F7 jadalny biały kwiat
G2G2 zasłona inaczej
H9H9 latynoski taniec pełen emocji
H17H17 24 godziny
I1I1 maszyna oddychająca za człowieka
J13J13 część banku, oprócz punktu
K1K1 powstają z mydła i wody
K9K9 tam oglądamy fi lmy
L12L12 wartość monety lub banknotu

Poziomo:Poziomo:
1A1A przegrał z Dawidem
2G2G spłacany w ratach

3A3A małpa wąskonosa
4G 4G popularne drzewa rozsiewające 
    „puszyste” nasiona
5A5A malarz, fotograf lub pisarz
6I 6I nie wieczorem
7F 7F tam trzymane są pieniądze
8A8A wyimaginowana, idealna kraina
9F 9F od 22 czerwca do 23 września
10B10B przeciwieństwo “tak”
10H10H wojsko
11D11D przedstawiciel bajkowego ludu 
       o spiczastych uszach
12A12A z niego leci woda
12F 12F odmiana ziemniaka
12K12K w parze z nią
14A 14A Stany Zjednoczone
14E14E chińczyk, warcaby lub poker
14I 14I pierwszy człowiek
16B16B do transportu przez ocean
16I 16I świadomie i dobrowolnie podjęty akt
18G18G nie tamto
19D19D jednostka mocy
19H19H Duży lub Mały na Bałtyku

(C-1, H-4, G-2, C-6, F-9, L-12, K-2) (A-15, H-20, D-8, D-1, G-18, A-5, J-19) 
(D-19) (I-4, L-6, E-11, H-7, K-9, J-17, C-13) (H-19, D-16, C-15, C-3, E-4)

Nowa karta płatniczaNowa karta płatnicza

VISA on-lineVISA on-line
Banku SpółdzielczegoBanku Spółdzielczego
    w Białej Rawskiej    w Białej Rawskiej
- widoczny aktualny stan konta
  w dowolnym miejscu świata
- autoryzacja transakcji oparta
  o aktualne saldo

Już wkrótce Już wkrótce 
w ofercie Banku!w ofercie Banku!

skowa, dowód rejestracyjny pojazdu i kar-
ta płatnicza.

Dlaczego należy zastrzec utracone 
dokumenty? 

Codziennie notuje się w kraju kilka-
dziesiąt prób posłużenia się cudzymi lub
podrobionymi dokumentami. Wykorzysty-
wane są m.in. do: wyłudzenia pożyczki, 
wynajęcia mieszkania lub pokoju w hote-
lu, kradzieży wypożyczonego samochodu 
lub innych przedmiotów, zakładania fi -
kcyjnych fi rm do wyłudzania kredytów, 
czy zwrotu podatków. Wszystko to na 
rachunek osoby, której dokumentem się 
posłużono.

Dbajmy o swoje dokumenty, gdyż 
zgubienie lub utrata któregoś z nich może 
mieć bardzo przykre konsekwencje dla 
prawowitego właściciela, zwłaszcza, że 
sposobów na wykorzystanie skradzionych 
dokumentów tożsamości jest wiele i wciąż 
pojawiają się nowe.

Pamiętajmy:
W czasie wyjazdu nie wolno zostawiać 

dokumentów w hotelach czy namiotach.
Nie powinno się zostawiać dokumen-

tów w samochodzie i zawsze trzeba 
uważać na kieszonkowców. 

W razie utraty dokumentów należy: nie-
zwłocznie zastrzec je w systemie „Doku-

menty Zastrzeżone”. Można zastrzec do-
kumenty w placówce Banku Spółdziel-
czego w Białej Rawskiej oraz powiadomić 
policję, jeżeli utrata nastąpiła w wyniku 
kradzieży.

Każdą utratę dokumentu tożsamości 
należy jak najszybciej zgłosić w Ban-
ku!                                                    Red.

dokończenie ze str.5  Chroń tożsamość



Wydawca i redakcja: Biomal, ul. Kołowa 4 m 32, 03 – 536 Warszawa, tel. 0606 743 777 lub 0510 838 965, e-mail: biomal@wp.pl
Druk: Alterna

Centrala
96 – 230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 38, sekretariat - tel. 046 813 14 30, fax 046 813 14 31,

Oddziały
96 – 230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 38      tel. 046 813 14 45,  tel./fax 046 813 14 31      bankomat 24h
05 – 620 Błędów, ul. Długa 5                       tel. 048 668 00 07,  tel./fax 048 668 00 17     bankomat 24h
05 – 840 Brwinów, ul. Leśna 7 A                   tel. 022 729 69 27,  tel./fax 022 729 58 45      bankomat 24h
05 – 600 Grójec, ul. Piłsudskiego 15       tel. 048 664 01 52,  tel./fax 048 664 01 53      bankomat 24h
96 – 111  Kowiesy                                           tel. 046 834 95 19,  tel./fax 046 831 70 82      bankomat 24h
05 – 822 Milanówek, ul. Kościuszki 28       tel. 022 724 69 75,  tel./fax 022 755 87 85      bankomat 24h
05 – 640 Mogielnica, ul. Mostowa 19        tel. 048 663 56 23   fax 048 663 56 37                   bankomat 24h
96 – 320 Mszczonów, ul. Dworcowa 1       tel. 046 857 28 00,  tel./fax 046 857 22 31       bankomat 24h
26 – 420 Nowe Miasto n. Pilicą, ul. Warszawska 20  tel. 048 674 12 57,  tel./fax 048 674 18 64      bankomat 24h
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Jerozolimska 14       tel. 046 814 69 04,  tel./fax 046 815 15 41      bankomat 24h
96 – 200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 9a  tel. 046 814 48 90,  tel./fax 046 814 48 90        bankomat 24h 
96 – 232 Regnów                                           tel. 046 813 16 64,  tel./fax 046 813 16 26              bankomat 24h
96 – 206 Sadkowice          tel. 046 815 66 14   fax 046 815 66 24       bankomat 24h
05 – 555 Tarczyn, ul. Komornicka 5,                           tel. 022 727 94 20,     fax 022 727 94 26                   bankomat 24h 

96 – 214 Cielądz         tel. 046 815 20 30,     fax 046 815 20 90                  bankomat 24h
05 – 807 Podkowa Leśna, ul. Słowicza 1 H,       tel./fax 022 729 19 62        bankomat 24h

Centrum Handlowe Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 4           bankomat 24h
Hotel Ossa Congress&SPA Ossa 1              bankomat 24h

http://www.bsbr.pl, e-mail: bank@bsbr.pl 
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Filie

BANK POLSKIBANK POLSKI
100% kapitału 

pochodzenia polskiego
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