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Czasopismo klientów Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Konkurencja na rynku usług bankowych
zaostrza się, ale jako bank lokalny nie
zamierzamy rezygnować ze zwiększania
efektywności działania. Postaramy się
sprostać rosnącym i coraz bardziej
zróżnicowanym potrzebom klientów –
Monika Słodowicz, dyrektor Oddziału
w Wieruszowie (na zdjęciu).
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Czasopismo klientów Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Katarzyna Lasota-Furmańska
nowym członkiem Zarządu
29 listopada Rada Nadzorcza RBS w Lututowie
powołała z dniem 1 grudnia 2017 roku na funkcję członka Zarządu Banku Katarzynę LasotaFurmańską.

Zakres obowiązków nowo powołanego członka Zarządu obejmuje nadzorowanie pionu operacyjnego
Banku, w tym Wydziału Monitoringu i Restrukturyzacji
oraz Wydziału Zabezpieczeń i Ochrony, a także Wydziału Teleinformatycznego.
Katarzyna Edyta Lasota-Furmańska jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalizacja zarządzanie finansami i bankowość. Ukończyła
studia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi, kierunek: Informatyka, specjalizacja grafika
komputerowa i multimedia, a także studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.
Swoją pracę zawodową rozpoczęła 16 sierpnia
2000 roku stażem w Rejonowym Banku Spółdzielczym
w Lututowie. W roku 2005 została zatrudniona na stanowisku ds. ryzyk bankowych. Od 2009 roku była kierownikiem Zespołu Ryzyk Bankowych, a od 1 stycznia
2017 roku naczelnikiem Wydziału Ryzyk Bankowych.
Katarzyna Edyta Lasota-Furmańska to dobry menadżer, umiejący zarządzać kadrą pracowniczą. Jest
konsekwentna w działaniu tworząc przyjazną atmosferę w zespole i dobrym organizatorem pracy. Jest
osobą otwartą na nowe pomysły oraz rozwiązania.
RBS w Lututowie

KOMITET AUDYTU
Komitety audytu to nowy wewnętrzny organ w bankach spółdzielczych, powstały na skutek zastosowania przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawę tę Sejm uchwalił 11 maja zeszłego roku.
Zgodnie z jej zapisami, Komitet Audytu powoływany jest na czas każdej kolejnej kadencji Rady Nadzorczej Rejonowego
Banku Spółdzielczego w Lututowie. Jego celem jest wspieranie Rady Nadzorczej w jej obowiązkach. Następuje to przez
przedstawianie Radzie stanowiska i ocen, bądź rekomendacji pozwalających jej na podejmowanie trafnych decyzji w obszarze sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
Zakres zadań Komitetu jest bardzo szeroki. Należy do nich między innymi: monitorowanie sprawozdawczości finansowej na
podstawie wyników badania sprawozdań finansowych, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania
ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej. Komitet Audytu może także oceniać i kontrolować niezależnych biegłych rewidentów i firmy audytorskie w przypadku, gdy na rzecz Banku prowadzą one inne usługi
niż standardowe badana. W zakres prac Komitetu może wejść jeszcze wiele innych zadań dozwolonych zapisami ustawy.
Przed wyborem składu Komitetu, zgodnie z wymogami prawa, nastąpiła ocena kwalifikacji i niezależności kandydatów.
9 października minionego roku Rada Nadzorcza Banku powołała Komitet Audytu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w składzie Ryszard Strzelczyk – przewodniczący oraz członkowie: Grażyna Dobruchowska i Jerzy Karsznia.
RBS w Lututowie

Samorządność źródłem rozwoju
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym mówi, że powiat to lokalna wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Powiat wykonuje określone
ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym między innymi w zakresie:
edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania
rodziny i osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury,
geodezji, ochrony środowiska, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
O samorządzie powiatu wieluńskiego rozmawiamy z Krzysztofem Owczarkiem, przewodniczącym
Rady Powiatu Wieluńskiego.

Samorządność terytorialna utrwaliła się już w powszechnej świadomości Polaków?
Tak, gminy jako samodzielny podmiot istnieją od 1990 roku. Powiaty
i ich samorządy nieco krócej, ale
moim zdaniem pozytywnie utrwaliły się w świadomości społeczności
które zamieszkują w ich granicach.
Jestem przekonany, że samorządność na każdym szczeblu: gminnym, powiatowym czy też wojewódzkim jest najważniejszym rezultatem transformacji ustrojowo-gospodarczej przełomu XX i XXI wieku
w Polsce. Mimo powtarzających

Siedziba Starostwa Powiatowego w Wieluniu

się problemów w sferze finansowej,
to ten typ demokracji, w której obywatel ma najkrótszą drogę do wpływania na ważne dla lokalnych środowisk decyzje, sprawdził się w praktyce.

Ale realnie?
Proszę rozejrzeć się dookoła. Wrócić pamięcią do tego, co otaczało
nas przed dwudziestu, trzydziestu laty. Pamiętam jak wyglądało życie
na wsi kilkadziesiąt lat temu: bez
wodociągu, kanalizacji, dobrej drogi i telefonów. Dziś mamy tam
sprawną infrastrukturę i pod tym

względem możemy się równać z warunkami życia w krajach zachodniej Europy. Ten olbrzymi postęp dokonał się w czasie ostatnich dwudziestu paru lat. Bez sprawnie funkcjonującego samorządu, potrafiącego określić gradację potrzeb, ów
postęp nie byłby możliwy. To tam,
na najniższych szczeblach podziału
administracyjnego kraju, decydują o lokalnych sprawach ludzie,
którzy tam żyją i podejmują trudne
decyzje dla dobra wspólnego.

Przewodniczy

Pan samorządowi
powiatu od kilkunastu lat. Czy potwierdza Pan tezę, że ocena samorządu zależy od stanu lokalnej infrastruktury?
Oczywiście, to najlepszy miernik
działania samorządu. Należy jednak pamiętać o tym, że możliwości
finansowe samorządów są różne.
Największe mają oczywiście gminy
i województwa, które mają największe dochody własne i środki z programów Unii Europejskiej. Samorządy powiatowe dysponują najmniejszymi dochodami własnymi. Tym niemniej, korzystając ze środków celowych budżetu państwa i programów wojewódzkich, w sposób zadowalający realizują zlecone im
ustawowo zadania. Dotyczy to takdokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 3 Samorządność źródłem rozwoju

że samorządu powiatu wieluńskiego. Infrastruktura to ważny czynnik
wpływający na poziom życia mieszkańców. Samorządom powiatowym, między innymi przypisano
szkolnictwo ponadgimnazjalne, niektóre drogi (powiatowe), wyposażenie powiatowych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Co w zakresie zadań władze powiatu uznają za priorytetowe?
Wszystkie cele są jednakowo ważne. Staramy się działać według zasady zrównoważonego rozwoju. Infrastruktura drogowa jest jednym
z ważniejszych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki.
Poprzez jej rozwój zwiększa się dostępność do ośrodków gospodarczych i centrów miejskich, instytucji
publicznych, a także do terenów
o znaczeniu turystycznym i do obszarów wiejskich. Utrzymanie dobrego stanu dróg jest dużym problemem ze względu na brak środków,
ale staramy się utrzymywać te drogi na niezłym poziomie i je modernizować. W tym zakresie wykorzystujemy środki unijne, krajowe oraz
własne. Oprócz dróg inwestujemy
także w ścieżki rowerowe, chodniki, czyli wszystko, co wiąże się z większym bezpieczeństwem użytkowników.
Innym polem działania samorządu powiatowego jest szkolnictwo
ponadgimnazjalne. W tym zakresie
trzeba uznać nasze obowiązki za
dobrze wypełnione. Wieluńskie szkoły średnie szczycą się wysokim poziomem nauczania. Nasze szkoły
zajmują wysokie miejsca w rankingach. Szkolnictwu zawodowemu
udało się nawiązać współpracę
z firmami, które dostarczają wyposażenie dla klas patronackich oraz
gwarantują uczniom tych klas zatrudnienie po zakończeniu nauki.
Infrastruktura szkolna po zmianach

w systemie nauczania wymagać
będzie kolejnego dofinansowania.
W najbliższych latach chcemy inwestować w budowę sal gimnastycznych i rozbudowę warsztatów szkolnych. Naszą troską jest
szkolnictwo dzieci z niepełnosprawnością, gdyż ono, jak i działalność
ośrodków szkolno-wychowawczych
znajdują się pod stałą opieką samorządu.
Jeszcze innym zakresem głównej
aktywności samorządu jest stan bazy powiatowego publicznego szpitala. Za opiekę medyczną i jej finansowanie odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia, a kłopoty
z tym związane – jak wiemy – występują w całym kraju. Wyposażenie
szpitala spoczywa na barkach powiatu. I tu, jeśli spojrzeć na obecne
wyposażenie szpitala w porównaniu do lat ubiegłych, widać ogromny postęp. Między innymi chirurgia
ogólna, blok operacyjny, ortopedia
i lądowisko dla helikopterów to inwestycje zrealizowane przez samorząd powiatu. Uważam, że pieniądze, które mieliśmy do dyspozycji
zostały właściwie wydane.
Nie należy zapominać o zadaniach ustawowo zleconych samorządom, a realizowanych przez starostwo, jak sprawy komunikacyjne,
geodezyjne i inne.

Wydawanie

środków celowych
z dotacji to trudny obowiązek?
Oczywiście. Dochody powiatu,
pieniądze płynące ze stolicy czy
województwa, a wydawane na
miejscu, podlegają kontroli mieszkańców powiatu. W powiecie wszyscy wszystkich znają, tu nie można
się schować. Członkowie samorządu, kierownictwa starostwa są osobami rozpoznawalnymi, dostępnymi w urzędzie, a nawet na ulicy. Z tytułu swojej działalności podlegają
ustawicznej ocenie. Toteż każda decyzja wymaga głębokiego namysłu i przewidywania skutków.

Funkcja przewodniczącego Rady
Powiatu nie jest zawodem. Zawodowo kieruje Pan Przedsiębiorstwem Komunalnym w Wieluniu.
To spółka podległa samorządowi
gminnemu, gdzie gmina Wieluń
ma wszystkie udziały.
Tak, spółka, której jestem prezesem zajmuje się eksploatacją infrastruktury gminnej. Można powiedzieć tak: wszyscy żyjemy na tym
samym terenie. Jeżeli mieszkamy
w gminie Wieluń, to i w powiecie
wieluńskim, ale i w województwie
łódzkim. Choć zadania tych samorządów są inne, to uzupełniają się
wzajemnie i stanowią jedną całość. To przykład zasady komplementarności i pomocniczości. W tym
układzie wszyscy mamy ten sam cel,
którym jest zaspokojenie potrzeb
mieszkańców.

Wiele się zmieniło w ostatnich latach. Firmy „państwowe” mają dziś
znikomy udział w lokalnej gospodarce. Jak ocenia Pan działalność
spółdzielni w powiecie?
Spółdzielczość na przestrzeni lat
też uległa przeobrażeniu, utrzymały
się w wolnorynkowej gospodarce
najlepiej zarządzane spółdzielnie.
Tak jak znana w kraju Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu,
natomiast Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lutowie zaliczany jest do
grupy największych banków spółdzielczych w Polsce. Na naszym
terenie prężnie działa Spółdzielnia
„Społem”, a wielu mieszkańców
miasta mieszka w zasobach Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Można podawać więcej przykładów, ale nie mamy na to miejsca.
Oznacza to, że spółdzielczość, jako
wspólnotowy sposób prowadzenia
działalności gospodarczej opartej
o lokalny kapitał, także i dziś ma
rację bytu oraz dobrze sobie radzi
na konkurencyjnym rynku.
Dziękuję za rozmowę
Andrzej Malanowski

Zaufanie podstawą
partnerstwa
Państwo Anetta i Henryk Dziechciarek prowadzą gospodarstwo rolne w Złoczewie. Po
przejęciu go od rodziców było to nadal gospodarstwo typowe dla sektora rolniczego
w województwie łódzkim w ostatniej dekadzie
XX wieku.
Zajmowali się hodowlą trzody, w niewielkim zakresie bydła oraz wielokierunkową produkcją roślinną.
Hodowla trzody okazała się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wysoce nieopłacalna i zaczęła przynosić gospodarzom wymierne straty. Rozchybotany rynek wewnętrzny nie był w stanie zapanować nad cenami przy często wówczas występujących tak zwanych górkach mięsnych. Cierpieli
szczególnie hodowcy trzody, ponieważ ceny skupu
spadały, a pasze (ze względu na problemy z ziarnem)
z dnia na dzień stawały się droższe. Toteż Anetta i Henryk Dziechciarek postanowili szukać innej, bardziej
efektywnej drogi dla utrzymania kondycji i rozwoju
gospdarstwa. Problem potęgowało jeszcze to, że tak
jak wielu rolników, mieli zaciągnięte kredyty. Gdy rząd
podjął walkę z inflacją i doszło do zaostrzenia polityki
monetarnej, to ci rolnicy, którzy byli już zadłużeni, znaleźli się w kredytowej pułapce. Ich realne dochody
drastycznie spadały.
W 2002 roku nastąpiła w gospodarstwie radykalna
zmiana produkcji. Zaprzestano uprawiania ziemniaków
i upraw dla Centrali Nasiennej, rozpoczęło się też wygaszanie hodowli trzody. Państwo Dziechciarek już
wcześniej szukali rozwiązań, które zapewniłyby gospodarstwu stabilny byt i pozwoliły spłacić zadłużenie.
W trudnej sytuacji pomógł im Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, udzielając pożyczki restrukturyzacyjnej.
Wybór padł na produkcję mleka. Zdawaliśmy sobie
sprawę, że gdy zdecydujemy się na prowadzenie
hodowli bydła mlecznego, wymagać będzie ona od
nas wiele wysiłku, ale zapewni nam stały dopływ gotówki – mówi Henryk Dziechciarek. – Kiedy przejmowałem
gospodarstwo, miało ono 11 hektarów – aktualnie posiadamy ich 27, a wraz z dzierżawami uprawiamy 60 hektarów. Oczywiście większość produkcji roślinnej przeznaczana jest na paszę dla bydła. Całe stado liczy
72 sztuki, w tym 45 krów mlecznych. Nadwyżki paszy
sprzedajemy. Zawsze marzyłem o powiększeniu stada.
Obora zbudowana dzięki pomocy kredytowej Banku
powstała w 2002 roku. Nie było jeszcze wtedy takich

rozwiązań jak obecnie. Dziś budowałbym ją inaczej,
nowocześniej i pewnie większą. Zastanawialiśmy się
z żoną nad nową inwestycją. Hamuje nas jednak
brak wiedzy o planach związanych z kopalnią. Czy
planowana budowa odkrywki węgla brunatnego
dla elektrowni Bełchatów będzie realizowana? Jeśli
tak, to gruntownej zmianie ulegną warunki gruntowe
i inwestowanie w rozwój gospodarstwa mija się z celem. Aktualnie jedynym sposobem na utrzymywanie
gospodarstwa w dobrej kondycji jest intensyfikacja
produkcji.
Średnia mleczność stada wynosi 10 300 litrów, co biorąc pod uwagę warunki, w jakich działa gospodarstwo,
jest dobrym wynikiem. Decyduje o tym jakość paszy, dbałość o dobrostan stada – stwierdza Henryk
Dziechciarek. – Ceny ziemi są absurdalnie wysokie,
wszystko przez dopłaty, które otrzymują jej właściciele
niezależnie od tego czy zajmują się produkcją rolną,
czy też oddają ją w dzierżawę. Aktualna cena skupu
mleka jest zadowalająca, choć ostatnio spadła o pięć
groszy na litrze. Nie wiemy, jak będzie się nadal kształtować, bo na nią mają też wpływ trendy światowe.
Szerszą współpracę z Bankiem państwo Dziechciarek rozpoczęli od zaciągnięcia kredytu na budowę obory. Pani Anetta Dziechciarek mówi, iż całą
modernizację gospodarstwa przeprowadzili razem
z Bankiem. Cale wyposażenie, ciągniki i maszyny,
osprzęt obory było kupowane z udziałem kredytów
Rejonowego Banku Spółdzielczego. Dużą ich część
stanowiły kredyty z linii Młody Rolnik, kredyty nawozowe, suszowe, kredyty preferencyjne. Udział Banku
w historii gospodarstwa jest nie do przecenienia.
Gospodarstwo wspierało się też funduszami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednak żeby
korzystać z tych funduszy, rolnicy musieli angażować
fundusze własne w wysokości połowy dotacji. Tu także z pomocą pośpieszył lututowski Bank. Dla nas było
dokończenie na str. 9
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Nasza placówka

Oddział Wieruszów
W 1998 roku w Banku Spółdzielczym w Lututowie
podjęto działania zmierzające do poszerzenia terenu działania Banku. W tym samym czasie prezes Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję, która
w istotny sposób zaważyła na dzisiejszym stanie spółdzielczości bankowej w Polsce.
Wyznaczono progi kapitałowe, jakie musiały osiągnąć banki spółdzielcze, żeby kontynuować działalność. Pierwszy określał ich poziom na równowartość
300 tys. euro do końca 2000 roku, drugi 500 tys. euro
do końca 2005 roku, a trzeci – obowiązujący do dziś –
milion euro do końca 2007 roku. Łączenie się banków,
zwłaszcza nie spełniających tych kryteriów, stało się
więc koniecznością. To dało jeden z impulsów, który
spowodował konsolidację bankowości spółdzielczej
w powiatach wieruszowskim i wieluńskim. Siłą napędową tych przeobrażeń stał się Bank Spółdzielczy
w Lututowie, niewątpliwie Bank o najmocniejszym potencjale wśród banków spółdzielczych w zachodniej
części województwa łódzkiego.
Działający wówczas Bank Spółdzielczy w Wieruszowie nie spełniał warunków kapitałowych wyznaczonych przez Narodowy Bank Polski i decyzją Zebrania
Przedstawicieli – podobnie jak kilka innych małych
banków spółdzielczych – wszedł w struktury lututowskiego banku, stając się jego Oddziałem.

Pracownicy Oddziału w Wieruszowie. Od lewej: Karolina Bajka,
Dorota Waligóra, Agata Kozłowska, Magdalena Przysiewek, Marzena Zuterek, Magdalena Merta, Emilia Kamola, Katarzyna Łakoma
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Proces zjednoczeniowy przeprowadzony na
przełomie wieków okazał się korzystny dla
Banku i jego klientów.
Znacznie bowiem wzrosła dozwolona prawem
wielkość kredytów, a także zdolność pozyskiwania klientów wymagających obsługi na takim
poziomie, jaki oferowały burzliwie rozwijające
się wówczas banki komercyjne, często z zagranicznym kapitałem.
Dziś pozycja Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie jest Pracownicy Filii w Wieruszowie.
ugruntowana i cieszy Od lewej: Elżbieta Włodarczyk, kierownik Fili i Justyna Kozłowska
się on społeczną akceptacją mieszkańców województwa łódzkiego i wielkopolskiego.
Od połowy ubiegłego roku Oddziałem i podległą
mu Filią w Wieruszowie kieruje dyrektor Monika Słodowicz. O plany wiodącej placówki Banku w Wieruszowie zapytaliśmy panią dyrektor.
Nowy rok zawsze przynosi nowe plany i zamierzenia.
Nasz Oddział ma na ten rok bardzo ambitne plany.
Przede wszystkim myślimy o zwiększeniu wolumenu
obrotów, a także zwiększeniu portfela kredytowego.
Może to się stać jedynie poprzez dobrą ofertę
handlową Banku i dobre kontakty z naszymi klientami.
Banki spółdzielcze od lat specjalizowały się w obsłudze
sektora rolnego, a i także rzemiosła, drobnej i średniej
przedsiębiorczości oraz budżetów samorządów. Tym
zasadom pozostajemy wierni.
Na terenie gminy Wieruszów działa dziś 1200 podmiotów gospodarczych. W ubiegłym roku powstało
kolejnych 100. Jesteśmy jako Bank mocno zakorzenieni w lokalnym środowisku biznesowym. W Oddziale
i Filii jedenastu pracowników służy klientom radą i pomocą. Coraz większą część obrotów w Oddziale
stanowią operacje klientów indywidualnych. W wyniku wygranego przetargu obsługujemy budżet Starostwa Powiatowego w Wieruszowie i podległych mu
jednostek, jak szkoły zawodowe i ponadgimnazjalne,
Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Medyczne, Powiatowy Zarząd Dróg i wiele innych instytucji.
Obserwuję, że konkurencja wśród banków zaostrza się.
Nie zamierzamy jednak rezygnować ze zwiększania
efektywności działania. Postaramy się sprostać rosnącym i coraz bardziej zróżnicowanym potrzebom naszych klientów – powiedziała dyrektor Słodowicz.
redakcja

Przed zebraniami grup członkowskich
Na zbliżających się zebraniach grup członkowskich i następnie na Zebraniu Przedstawicieli,
zgodnie z zapisami Prawa spółdzielczego, Zarząd Banku przedstawi członkom wyniki finansowe,
jakie Bank odnotował w minionym roku. Wnioski z zebrań grup członkowskich, przeniesione na
Zebranie Przedstawicieli, staną się z kolei (oprócz materiałów sprawozdawczych) podstawą
ostatecznej oceny działania Banku w minionym jubileuszowym roku oraz podstawą do
wytyczenia kierunków jego działania w obecnym roku.

Kredyty w tys. zł

2013

2014

284 657

Wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego uległa też akcja kredytowa Banku. Jej wartość nominalna wyniosła w ubiegłym roku
284 657 tys. zł i była większa od roku go poprzedzającego o 3 proc.,
a w minionym pięcioleciu wzrosła
o 18 proc. Warto przy tym podkreślić, że rok 2017 charakteryzował się
zmniejszeniem aktywności inwestycyjnej przedsiębiorców i samorządów, a co za tym idzie mniejszym zainteresowaniem kredytami. Mimo

276 910

2015 2016 2017

268 835

52 712

49 766

2014

47 649

44 719

2013

263 713

2015 2016 2017

Fundusze własne
w tys. zł

to Bank prowadzi otwartą politykę
kredytową. Z analizy struktury podmiotowej kredytobiorców i depozytariuszy wynika, iż Rejonowy Bank
Spółdzielczy w Lututowie zasadniczo zmienił w ostatnich latach profil działalności. Z banku obsługującego przeważnie rolników i uczestników sektora drobnej wytwórczości, stał się bankiem uniwersalnym.
W portfelu kredytowym w ubiegłym roku największą sumę należności stanowiły zobowiązania osób
prywatnych (102 542 tys. zł), na drugim miejscu uplasowali się rolnicy
indywidualni (69 632 tys. zł). W ogólnej wielkości udzielonych kredytów przedsiębiorstwa, spółki i spółdzielnie miały zobowiązania w wysokości ponad 35 334 tys. zł, a samorządy 42 265 tys. zł. W porównaniu do roku 2016 wzrost kredytów
nastąpił w grupie przedsiębiorców,
osób prywatnych i samorządów,
a spadek – wśród przedsiębiorców indywidualnych i rolników.
Wzrost akcji kredytowej Banku,
w tym i następnych latach zależeć będzie przede wszystkim od
rozwoju inwestycji i polityki gospodarczej rządu.
Depozyty, będące głównym strumieniem zasilającym akcję kredy-

240 301

750 519

2014

698 604

575 174

2013

606 832

534 435

Suma bilansowa
w tys. zł

pozycjonuje Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie na 3. miejscu
wśród 200 banków stanowiących
Spółdzielczą Grupę Bankową.
Dla bezpieczeństwa powierzonych bankowi depozytów oraz
wielkości dozwolonej prawem akcji
kredytowej, zasadnicze znaczenie
mają kapitały, inaczej mówiąc –
fundusze własne banku. Ich poziom
określa także zdolność banku do
prowadzenia akcji kredytowej. Na
koniec minionego roku osiągnęły
one w RBS w Lututowie wartość
52 712 tys. zł i były większe od zgromadzonych w 2016 roku o 6 proc.
W okresie pięciolecia wzrosły one
o 32 proc.

39 880

Ubiegły rok należy zapisać jako
kolejny, w którym Bank odnotował
wzrosty wskaźników branych pod
uwagę przy ocenie instytucji finansowych. Nie był to niestety rok pomyślny dla instytucji finansowych
ze względu na utrzymującą się
w kraju deflację i zamrożone stopy procentowe. Jednak dokonania
Banku są faktem niepodważalnym,
co zapewne znajdzie wyraz w trakcie tegorocznego Zebrania Przedstawicieli i podjętych uchwałach.
Punktem wyjścia do zatwierdzenia przez Zebranie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2018
jest przyjęta wcześniej strategia rozwoju na lata 2016-2020. W zamyśle
jej autorów jest ona wyznacznikiem
wszystkich działań podejmowanych
przez Bank w najbliższych latach
skorygowanym o warunki otoczenia,
w jakich przychodzi prowadzić
działalność.
Podstawowy wskaźnik, suma bilansowa, odpowiadająca wielkości aktywów Banku, wyniosła w ubiegłym roku 750 519 tys. zł, przewyższając wartość z 2016 roku o 7,5 proc.
W całym minionym pięcioleciu jej
wzrost wyniósł 40 proc. Ta wielkość

2015 2016 2017
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Czasopismo klientów Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Wzrost poziomu zobowiązań Banku jest z jednej strony wynikiem dobrej pracy jego władz, a z drugiej
skutkiem odpowiedzialnych decyzji
delegatów na coroczne Zebrania
Przedstawicieli, którzy decydowali,
by większość wypracowanego zysku przeznaczyć na powiększenie funduszy własnych Banku.
Miniony rok to także czas, w którym prowadzono w Banku wiele

682 102

2014

626 953

2013

536 810

502 193

Depozyty w tys. zł

455 349

tową Banku, osiągnęły w minionym
roku poziom 682 102 tys. zł i były
większe od tych z roku 2016 o blisko
9 proc., a w minionym pięcioleciu
wzrosły o 50 proc. Najwięcej depozytów powierzyli Bankowi klienci indywidualni (515 366 tys. zł), następnie rolnicy indywidualni (70 478 tys. zł)
oraz przedsiębiorcy indywidualni
(36 333 tys. zł). Spadł natomiast poziom depozytów instytucji samorządowych, co odpowiada ogólnokrajowym tendencjom w tym zakresie. Wzrost depozytów powierzonych
RBS w Lututowie przez klientów przeczy poglądom o spadku zaufania
społecznego do banków, mimo iż
te, z uwagi na politykę Rady Polityki Pieniężnej, polegającej na utrzymaniu niskich stóp procentowych,
nie gwarantują depozytariuszom
wysokich dochodów odsetkowych.

2015 2016 2017

działań zmierzających do dalszego podnoszenia kwalifikacji załogi. W oparciu o kadrę Bankowego
Ośrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu zorganizowano szereg szkoleń. Bank, tak jak w latach ubiegłych, wspierał działalność lokalnych
instytucji społecznych i kulturalnych.
Był też sponsorem wielu lokalnych
wydarzeń sportowych. W zakresie
inwestycji dobiega aktualnie końca
gruntowna modernizacja obiektu
Oddziału w Klonowej.
Rok 2018 stawia przed Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie nowe wyzwania. Jak w latach poprzednich, jego celem będzie sprostanie potrzebom finansowym i oszczędnościowym klientów
oraz umacnianie swojej pozycji na
rynku finansowym.
Andrzej Malanowski

Zamówienia ruszą wiosną
Paweł Mokrosiński prowadzi wielokierunkową
działalność w Brąszewicach w powiecie sieradzkim.
Podstawową jest produkcja słupków granicznych,
jakie stosuje się na ogół w wyniku pracy geodety.
Produkuje też betonowe słupki drogowe, jakie widzimy najczęściej przy drogach szybkiego ruchu i autostradach. W jego firmie dziennie powstaje około
dziesięciu tysięcy słupków drewnianych i półtora tysiąca betonowych drogowych. Produkcję uzupełniają usługi transportowe ciężarówkami na terenie kraju,
a dodatkowo wraz z żoną prowadzi 25 hektarowe gospodarstwo rolne nastawione na produkcję roślinną.
Produkcję słupków rozpoczął ojciec Pawła Mokrosińskiego. Zima nieco zmniejsza zapotrzebowanie na
produkowane słupki. W pozostałych porach roku na
brak zbytu Paweł Mokrosiński nie może narzekać.
Związane to jest z intensyfikacją w ostatnich latach
budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu. Aby utrzymać produkcję na poziomie zgodnym z potrzebami drogowców, geodetów i usług tansportowych,
w firmie pracuje piętnaście osób i główną troską
właściciela jest utrzymanie zatrudnienia na odpowiednim poziomie. Także i w tej firmie daje się odczuć powszechny brak ludzi chętnych do pracy.
W usługach tansportowych jednak ekspansję ogranicza konkurencja dużych firm przewozowych i przede
wszystkim brak zawodowych kierowców na lokalnym
rynku pracy.

Związki firmy z Bankiem Spółdzielczym
w Brąszewicach nawiązali jeszcze rodzice Pawła Mokrosińskiego, kredytując działalność rolniczą. Bankowość
internetowa bardzo
ułatwia mi pracę
– mówi właściciel.
– Na bieżąco śledzę wpływy i mogę realizować zobowiązania. To właśnie Rejonowy Bank
Spóldzielczy w Lututowie zapewnia mi płynność w każdej dziedzinie działalności. Nasze wnioski realizowane są szybko
i sprawnie, więc mimo napływających ofert z innych
banków, nadal kredytuje nas i obsługuje Oddział
w Brąszewicach RBS w Lututowie. Pracownicy dobrze
znają możliwości mojej firmy i można tam spotkać się
z uprzejmą obsługą, a także poradzić się, bo w działalności gospodarczej bardzo ważna jest dobra atmosfera i wzajemne zrozumienie. Takie podejście do
klientów, jakie preferują pracownicy Oddziału w Brąszewicach, znacznie ułatwia nam pracę. Redakcja

Kontakt do firmy: Paweł Mokrosiński Produkcja Handel Usługi, ul. Polna 1, 98-277 Brąszewice, tel. 603 879 571

dokończenie ze str. 5 Zaufanie podstawą partnerstwa
bardzo ważne, że kiedy zwracaliśmy się do Banku o pomoc, to nigdy nie usiłowano nam wcisnąć kredytu
z górnej półki – twierdzi Anetta Dziechciarek. – Zawsze dostawaliśmy najbardziej dla nas opłacalną propozycję, byliśmy załatwiani uprzejmie i mogę powiedzieć, że wręcz przyjaźnie. W wielu sprawach również
zasięgaliśmy porad w Oddziale Banku z Złoczewie.
Porównywaliśmy oferty z innymi bankami i zawsze wypadały one korzystniej, jeśli wybralibyśmy te z naszego
Oddziału w Złoczewie.

Uważam też, że dobrze jest współpracować z lokalnym bankiem – dodaje pan Henryk. – Tu wiadomo,
że zysk Banku nie wypływa gdzieś na zewnątrz. Pozostaje w lokalnym obrocie. Współpraca z bankiem
spółdzielczym ma w naszej rodzinie długą tradycję.
Mój dziadek był udziałowcem Banku Spółdzielczego
w Złoczewie, z jego kredytów korzystał mój ojciec, więc
jest naturalne, że kontynuujemy naszą współpracę
z przyjaznym nam bankiem.
Redakcja

Tradycja i nowoczesność
29 stycznia 2018 roku przed
Oddziałem w Klonowej Rejonowego Banku Spółdzielczego
w Lututowie nastąpiło uroczyste oddanie do użytku wyremontowanego i zmodernizowanego budynku.
Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, Marian Fita,
przywitał wszystkich gości i poprosił
o dokonanie symbolicznego przecięcia wstęgi Ziemowita Stępinia,
wiceprezesa Zarządu SGB Banku S.A.
w Poznaniu oraz Jacka Lesiaka, sekretarza Urzędu Gminy, który reprezentował Dariusza Perdka, wójta gminy Klonowa.
Następnie licznie zgromadzeni goście przeszli do budynku Banku, w którym poświęcenia pomieszczeń dokonał ks. kanonik Waldemar Gruszka, dziekan Dekanatu Lututowskiego, proboszcz parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie.
Oprócz zaproszonych przedstawicieli władz SGB Banku S.A w Poz-

naniu na uroczystość przybyli: dyrektor SGB Banku S.A Oddziału w Sieradzu, wiceprezes Spółdzielczego
Systemu Ochrony SGB, dyrektorzy
placówek kulturalno-oświatowych
gminy Klonowa, Rada Gminy, sołtysi, prezesi OSP, przedstawiciele miejscowego biznesu, klienci oraz mieszkańcy Klonowej i okolic. Byli również
członkowie Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie i pracownicy Banku.
Prezes Marian Fita przedstawił historię powstania bankowości spół-

dzielczej w Lututowie, która rozpoczęła się w 1907 roku. Otwarcie
wyremontowanego budynku Oddziału w Klonowej zbiegło się z jubileuszem 20-lecia jego działalności na terenie gminy.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie to nowoczesny bank z tradycjami, który we wprowadzaniu niektórych usług wyprzedza nawet duże banki komercyjne. To Bank lokalny z polskim kapitałem wspierający
lokalne społeczności.
RBS w Lututowie
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KALENDARZ ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH RBS W LUTUTOWIE W 2018 ROKU
GMINA

GRUPA
CZŁONKOWSKA

MIEJSCOWOŚCI

MIEJSCE
ZEBRANIA

Brąszewice

Brąszewice

Błota, Brąszewice I, Brąszewice II, Bukowiec, Chajew, Czartoria,
Gałki, Godynice, Kamieniki, Kolonia Chajew, Kosatka, Przedłęcze, Sokolenie, Starce, Szczesie, Trzcinka, Wiertelaki, Wojtyszki,
Wólka Klonowska, Zadębieniec

Sala Oddziału
w Brąszewicach
ul. Górna 9

Czajków

Czajków

Czajków, Klon, Michałów, Mielcuchy, Mielcuchy Pierwsze, Muchy, Salamony I, Salamony II

Czastary

Czastary

Galewice

GODZ.

DATA

Cza-so10.00

2018-02-14

Sala Urzędu Gminy
w Czajkowie

10.00

2018-02-07

Czastary I, Czastary II, Jaworek, Józefów, Kąty Walichnowskie,
Kniatowy, Krajanka, Krzyż, Parcice, Przywory, Radostów

Sala Oddziału
w Czastarach
ul. Wolności 26

10.00

2018-02-13

Galewice

Biadaszki, Brzózki, Dąbie Dąbrówka, Foluszczyki, Galewice,
Galewice A, Gąszcze, Jeziorna, Kaski, Kaźmirów, Kolonia
Osiek, Kużaj, Niwiska, Osiek, Osowa Kostrzewy, Ostrówek,
Pędziwiatry, Przybyłów, Rybka, Spóle, Węglewice, Żelazo

Sala Gminnego
Ośrodka Kultury
w Galewicach
ul. Wieruszowska 8

10.00

2018-02-20

Grabów
nad Prosną

Grabów
nad Prosną

Miasto: Grabów n/Prosną; Sołectwa: Bobrowniki, Bukownica,
Chlewo, Dębicze, Giżyce, Grabów – Pustkowie, Grabów –
Wójtostwo, Kopeć, Książenice, Kuźnica Bobrowska, Marszałki,
Palaty, Siekierzyn, Skrzynki, Smolniki, Zawady

Sala Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Grabowie nad
Prosną ul. Kolejowa 3

10.00

2018-02-21

Klonowa

Klonowa

Klonowa I, Klonowa II, Owieczki, Lipicze, Lesiaki, Leliwa, Pawelce, Grzyb, Świątki, Kuźnica Błońska, Kuźnica Zagrzebska

Sala Oddziału w Klono- 10.00
wej ul. Złoczewska 9

2018-02-27

Kraszewice

Kraszewice

Głuszyna, Jelenie 1, Jelenie 2, Kraszewice 1, Kraszewice 2, Kraszewice 3, Jaźwiny, Kuźnica Grabowska, Mączniki, Racławice, Renta

Restauracja “Łużyczanka” 10.00
w Kraszewicach

2018-02-15

Mikstat

Mikstat

Miasto: Mikstat; Sołectwa: Biskupice Zabaryczne, Kaliszkowice
Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie, Komorów, Kotłów, Mikstat
Pustkowie, Przedborów

Sala Miejsko-Gminnego 10.00
Ośrodka Kultury
w Mikstacie ul. Chopina 1

2018-02-16

Ostrówek

Ostrówek

Bolków, Dębiec, Dymek, Janów, Milejów, Niemierzyn, Nietuszyna,
Okalew, Ostrówek, Rydlice, Skrzynno, Wielgie, Wola Rudlicka

Sala Urzędu Gminy
w Ostrówku

10.00

2018-02-09

Sokolniki

Sokolniki

Bagatelka, Góry, Kopaniny, Nowy Ochędzyn, Pichlice, Prusak,
Ryś, Sokolniki, Stary Ochędzyn, Tyble, Walichnowy, Wikorówek,
Zdzierczyzna

Sala Gminnego
Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki
w Sokolnikach
ul. Parkowa 1

10.00

2018-02-12

Wieruszów

Wieruszów

Miasto: Wieruszów; Sołectwa: Chobanin, Cieszęcin, Jutrków,
Klatka, Kowalówka, Kuźnica Skakawska, Lubczyna, Mieleszynek, Mirków, Pieczyska, Polesie, Teklinów, Wyszanów

Sala Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Wieruszowie
ul. Mickiewicza 13

10.00

2018-02-19

Wieluń

Wieluń

Miasto: Wieluń; Sołectwa: Bieniądzice, Borowiec, Dąbrowa, Sala nr 101 w Starostwie
Powiatowym
Gaszyn, Jodłowiec, Kadłub, Kurów, Małyszyn, Masłowice,
w Wieluniu ul. Plac
Niedzielsko, Nowy Świat, Olewin, Srebrnica-Piaski, Ruda, RyKazimierza Wielkiego 2
chłowice, Sieniec, Starzenice, Turów, Urbanice, Widoradz

10.00

2018-02-23

Złoczew

Złoczew

Miasto: Złoczew; Sołectwa: Biesiec, Borzęckie, Broszki, Bujnów,
Czarna, Dąbrowa Miętka, Emilianów, Gronówek, Grójec Mały,
Grójec Wielki, Kamasze, Łeszczyn, Miklesz, Potok, Robaszew, Stanisławów, Stolec, Szklana Huta, Uników, Wandalin, Zapowiednik

Sala Miejskiego
Ośrodka Kultury
w Złoczewie
ul. Szeroka 17

10.00

2018-02-26

Lututów

Lututów

Augustynów, Chojny, Dobrosław, Dymki, Huta, Lututów - Jeżopole, Kluski, Kłoniczki, Kol. Dobrosław - Brzozowiec, Kopaniny,
Kozub, Lututów, Łęki, Lututów - Niemojew, Ostrycharze, Lututów - Piaski, Popielina, Swoboda, Świątkowice.

Sala RBS w Lututowie
ul. Klonowska 2

10.00

2018-02-22

Turniej Piłkarski APW
o Puchar Prezesa RBS Lututów
20 i 21 stycznia 2018 roku w hali sportowej w lututowskim gimnazjum
odbyły się turnieje o Puchar Wójta Gminy Lututów oraz o Puchar Prezesa
Zarządu RBS w Lututowie. Turniej rozegrany był dwuetapowo: w sobotę
rozgrywał go rocznik 2009, natomiast w niedzielę rocznik 2007. Podopieczni
trenera Łukasza Łakomiaka z oddziału Akademii Piłkarskiej w Lututowie
zajęli miejsca na najwyższym podium.
W niedzielnym turnieju udział wzięło 8 zespołów: Złoczewia Złoczew,
Warta Sieradz, Mogre Mokrsko, WKS Wieluń, Talent Burzenin, AP Wieruszów,
AP Lututów i AP Lututów II.
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Turniej rozegrano w systemie każdy z każdym i po kilku
godzinach rozgrywek wyłoniono zwycięzców: I miejsce
AP Lututów, II miejsce Warta Sieradz i III miejsce WKS Wieluń.
Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie
Marian Fita wraz z Marcinem Wiśniewskim dokonali uroczystego wręczenia medali, dyplomów i pucharów. Lututowski Bank słynie ze wspomagania lokalnych inicjatyw
w zakresie kultury i sportu, a wieruszowska Akademia Piłkarska jest beneficjentem tej działalności Banku. Miłą niespodziankę z okazji Dnia Dziadka sprawił wnuczek prezesa
Mariana Fity, który wraz ze swymi kolegami wygrał ten lututowski turniej.
RBS w Lututowie
POZIOMO
1A Najważniejszy zbiór praw
3G Naczynie Wikingów lub instrument myśliwych
4A Byle jaka podróbka
5F Kobieta w złym humorze
6A Okrzyki zachwytu
7D Morska krewna pstrąga
8A Na niej czekają statki
8H Tam się chowamy, gdy niebezpiecznie
10D Prawosławny obraz sakralny
10K Śmigłowiec, dostawczak albo owad
11A Z dwóch takich - tory
12E Narzędzie do rozbĳania lub podważania
12I Niehigieniczny owad
13B Mleko za oknami
13G Mała Alicja
15A Najczęściej w barszczu
15G I “Nabucco”, i “Halka”, i “Straszny Dwór”
17E Szklane naczynie w laboratorium
18A Samochoód w dziecięcym języku
18I Utuczone bydło na sprzedaż
19D Przy niej płacimy w sklepie
20H Przodek konia domowego
21E Od niedawna popularny napój
alkoholowy z jabłek
22J W parze z mamą
23A Młody konik

PIONOWO
A8 Włos na powiece
A14 Duży ptak z rodziny
puszczykowatych
B1 Przeprowadzane na kontach w banku
B21 W nim prezenty od Świętego
Mikołaja
C13 Towarzyszy błyskawicy
D1 Litościwy i troskliwy bohater
przypowieści
D18 Pływają po rosole
E10 W nim inkaust
F5 Metalowe śmieci
F19 Karczma, gospoda inaczej
G1 Według fizyków to droga, po której
porusza się ciało
G9 Wyraz dźwiękonaśladowczy
H20 Tłuszcz z wieloryba
I3 Aby opanować pożar - trzeba ją mieć
I12 Namalował “Bitwę pod Grunwaldem”
J1 Gramatycznie - pierwsza osoba
J17 Do robienia zdjęć
K5 Rzadkie imię męskie, jego dzień
świętujemy 5 czerwca
K10 Poprawnie o dolnej szczęce
L18 Marynarskie pieśni
Ł5 Składnik białka

..........................................................................
...
(hasło)
.............................................................................
..........................................................................
...
(imię i nazwisko)
..........................................................................
...
(adres)
.............................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29-08-1997 r. Dz. U. Nr 133, poz 883).

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

(B15, A14, H3, F6, G21, F5, K5, B8, H13, A16, E17, G9, I5, G7)
(Ł11) (A14, D18, H13, A11, B6, B3) (G12, K1)
(G16, F12, Ł8, G19, C8) (K20, H3, D13, J22, I18, A8, E15)
(Ł11, Ł7, B8, D15, B18)

Rozwiązania prosimy składać na załączonych kuponach w placówkach RBS w Lututowie do 20 marca 2018 r. Za poprawne rozwiązanie
krzyżówki z nr 3 (31) upominki od Banku otrzymują:. Krystyna Podawacz zam. Brąszewice, Irena Miklas zam. Mielcuchy, Sabina
Jerczyńska zam. Józefów, Anna Kłobut zam. Galewice, Eugeniusz Ptasiński zam. Zawady, Henryk Grzyb zam. Grzyb, Krystyna
Bierska zam. Jelenie, Paulina Kuzaj zam. Łęki Małe, Zdzisława Kmiecik zam. Komorów, Aleksandra Matusiak zam. Dymek, Czesława
Okoń zam. Sokolniki, Barbara Kapica zam. Kadłub, Kamila Krawczyk zam. Kurów, Mieczysław Kowalczyk zam. Pieczyska i Stanisław
Olbiński zam. Biesiec.
Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, 03-536 Warszawa, tel 0606 743 777 oraz 0662 201 550, Druk: Z.P U-H Biskupiec

Sm@rt wypłata – elektroniczne czeki
w bankomatach i placówkach Banku
Sm@rt wypłata to nowa i bardzo wygodna funkcja, dająca możliwość realizacji transakcji bez użycia
karty w bankomatach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.
Na ekranie bankomatu należy wybrać opcję Sm@rt wypłata (Operacje bez karty), a następnie wpisać
wygenerowany wcześniej jednorazowy kod. Kod z określonym czasem ważności można wygenerować ze
swojego rachunku w systemie Bankowości Internetowej lub w placówce Banku.
Podczas generowania kodu wprowadzamy kwotę wypłaty i wskazujemy, na jaki
numer telefonu ma zostać wysłany SMS
z kodem.
Zdefiniowany odbiorca otrzymuje SMS z kodem, po czym udaje się do bankomatu
naszego Banku i wybiera na ekranie opcję
Sm@rt wypłata, a następnie podaje jednorazowy kod przekazany w wiadomości
SMS. Po wpisaniu kodu, bankomat wypłaca zdefiniowaną kwotę Sm@rt wypłaty.
Kod z określonym czasem ważności (12 godzin) można zrealizować samemu w bankomatach naszego Banku lub może go
zrealizować inna osoba, na której numer
został wysłany SMS.
Zlecenie takie można wykonać także w placówkach Banku.

Korzyści:

Wypłaty bez karty przy użyciu kodu jednorazowego przekazanego poprzez SMS „elektroniczny czek”.
Wypłata bez karty przy użyciu kodu z bankowości elektronicznej (Internet Banking tradycyjny lub mobilny).
Funkcję można wykorzystać np. w następujących sytuacjach:


wypłaty gdy karta zostanie zagubiona lub zablokowana lub
gdy klient nie ma przy sobie karty;


z Bankowości Internetowej jako „elektroniczny czek” przekazany innej osobie przez SMS;


jako wypłaty awaryjne z rachunku gdy karty międzynarodowe
nie są obsługiwane.

Wypłaty są realizowane w bankomatach biometrycznych Rejonowego Banku Spółdzielczego
w Lututowie. Maksymalna kwota wypłaty to 500,00 zł.

