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Bank Piastowski
na zjeździe KGW w Licheniu
Piastowski Bank Spółdzielczy
w Janikowie wraz z pięcioma innymi
bankami spółdzielczymi oraz
SGB-Bankiem SA uczestniczył w VI
Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń
Wiejskich i Innych Organizacji
Kobiecych z Terenów Wiejskich, który
odbył się w dniach 10-11 września
br. w Licheniu Starym. Tegoroczny
zjazd był wyjątkowy, bowiem w tym
roku przypada jubileusz 150. rocznicy
istnienia Kół Gospodyń Wiejskich.
Patronat honorowy nad imprezą objął ks. abp
Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz Para Prezydencka.
Na odwiedzających w sobotę Licheń czekały liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów i partnerów wydarzenia. Można było
skosztować specjałów kulinarnych, czy nabyć
wyroby rękodzielnicze przygotowane przez
poszczególne Koła. Rozstrzygnięto konkurs
lokalnych zespołów folklorystycznych i konkursy kulinarne.
Dla publiczności wystąpił Zespół Pieśni
i Tańca „Łany” oraz zespół „Barbórki”, który brał
udział w programie „Mam talent”, odbył się
też pokaz kolekcji ubrań „150 lat gospodyń”
autorstwa Zuzanny Misiaczyk-Zarajczyk.

Spółdzielcza Grupa Bankowa - partner imprezy, przygotowała dla uczestników stoisko
pełne atrakcji. Goście Banków Spółdzielczych,
wśród których znalazła się też bardzo liczna,
ponad stuosobowa grupa klientów zaproszonych przez Bank Piastowski, mogli nie tylko
odpocząć w strefie relaksu, ale też skorzystać
z fotobudki, a każde wydrukowane zdjęcie
oznaczone zostało logo AGRO.
Prowadzeniem spółdzielczego akcentu imprezy zajął się Piotr Cyrwus, aktor znany m.in.
z roli Ryśka w serialu „Klan”.
Pan Piotr przeprowadził wywiad z obecnymi na imprezie reprezentantkami zarządów
Banków Spółdzielczych, uczestnicy mogli dokładnie zapoznać się ze specyfiką bankowości
spółdzielczej. O ofercie Banku Piastowskiego
opowiadała pani Anna Kaczmarek - Prezes
PBS w Janikowie. Informacji na temat działań
i oferty Spółdzielczej Grupy Bankowej udzieliła
pani Danuta Trzmielewska, Ekspert ds. Rozwoju Programów Dla Rolnictwa w SGB-Banku S.A.
Gość specjalny przeprowadził także serię
krótkich quizów z nagrodami. Uczestnicy
imprezy mogli wziąć udział w degustacji gulaszu przygotowanego na olbrzymiej patelni.
Zwieńczeniem pełnego wrażeń dnia był koncert Eleni.
Dziękujemy za udział w imprezie!
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Warto wiedzieć
Posiadacze rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych
lub rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej (za wyjątkiem rachunków
wspólnych) mogą zadysponować zgromadzonymi na ww. rachunkach środkami
na wypadek śmierci poprzez złożenie
dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.
W przypadku śmierci zgromadzone na wymienionych wyżej rachunkach środki pieniężne zostaną wypłacone wskazanym bliskim osobom.
Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć
w oddziale Banku prowadzącym rachunek.
Zasady składania dyspozycji na wypadek
śmierci na ww. rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy Prawo bankowe, o treści
następującej:
1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego,
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty
oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez
siebie osobom: małżonkowi, wstępnym,
zstępnym lub rodzeństwu określonej
kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem
na wypadek śmierci).
2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1,
bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana
na piśmie.
4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej
niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji
przekracza limit, o którym mowa w ust.
2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną
wcześniej.
5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie
wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji
wkładem na wypadek śmierci wypłacono
kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Centralna
informacja
o rachunkach
Od 1 lipca 2016 roku banki i SKOK-i uczestniczą
w nowej usłudze - Centralnej informacji o rachunkach. Jest to rozwiązanie umożliwiające
dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez
sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. Inaczej niż dotychczas osoba posiadająca
tytuł prawny do spadku po właścicielu rachunku albo poszukująca własnych rachunków, aby
uzyskać kompleksową informację ze wszystkich
banków i SKOK-ów, może złożyć jeden wniosek w dowolnym banku lub SKOK-u działającym w Polsce.
Centralna informacja umożliwia w jednym
punkcie:
»» posiadaczowi rachunku będącemu osobą
fizyczną oraz członkowi SKOK - odszukanie własnych rachunków bankowych
oraz imiennych rachunków członka
SKOK,
»» osobie, która uzyskała tytuł prawny do
spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł
prawny do spadku po członku SKOK
- odszukanie rachunków osoby zmarłej
(spadkodawcy), w tym rachunków
bankowych oraz imiennych rachunków
członka SKOK.
Aby otrzymać zbiorczą informację o rachunku, Wnioskodawca (osoba, która uzyskała tytuł
prawny do spadku po posiadaczu rachunku

Dożynki 2016
Przełom sierpnia i września to tradycyjnie
czas dziękczynienia za plony. Podczas
tegorocznych obchodów święta
plonów Bank Piastowski obecny był na
dożynkach gminnych w Popielewie
i Skalmierowicach oraz dożynkach
powiatowych obchodzonych w Janikowie.
Wszystkim naszym Klientom
sektora AGRO składamy słowa
podziękowania za całoroczny trud
i życzymy dalszej pomyślności.

albo osoba fizyczna poszukująca własnych rachunków) składa odpowiedni wniosek w dowolnym, wybranym przez siebie banku lub
SKOK-u. Bank lub SKOK weryfikuje podstawę
prawną do złożenia wniosku, pobiera opłatę za
usługę zgodnie z własną Tabelą prowizji i opłat
i kieruje zapytanie do Centralnej informacji.
Zbiorcza informacja, czyli zestawienie zawierające:
»» informację, jakie podmioty prowadzą
albo prowadziły rachunek (numer
rachunku),
»» informację, czy rachunek jest nadal
prowadzony,
»» informację, czy jest to rachunek
wspólny,
»» informację o umowach rachunku
bankowego rozwiązanych albo wygasłych
z powodu śmierci posiadacza rachunku
albo braku dyspozycji dotyczących
rachunku przez okres 10 lat
jest dostarczana do banku/SKOK-u obsługującego wnioskodawcę niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi od banków i SKOK-ów, do
których zostało przesłane zapytanie. Wnioskodawca odbiera w tej samej placówce banku/SKOK-u informacje o istnieniu rachunków
uśpionych lub ich braku.
więcej informacji na

www.centralnainformacja.pl
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Rajd

Roweruj
z nami

Kino letnie

z Bankiem Piastowskim
1 lipca br. w malowniczej scenerii Jeziora
Pakoskiego Piastowski Bank Spółdzielczy
w Janikowie zorganizował wyjątkowe
wydarzenie - plenerowe kino letnie.
Bank przygotował dla widzów dwa seanse:
„Earl i ja, i umierająca dziewczyna” (wyróżniona nagrodami jury i publiczności na festiwalu Sundance 2015, entuzjastycznie przyjęta
przez amerykańskich krytyków ekranizacja
powieści Jesse Andrewsa, opowiadająca
o odkrywaniu, ile warta może być prawdziwa
przyjaźń) oraz„Most szpiegów” (thriller szpiegowski wyreżyserowany przez Stevena Spielberga, którego akcja rozgrywa się w okresie
Zimnej wojny przełomu lat 50-tych i 60-tych
XX wieku).
Impreza wpisała się w obchody Święta
Spółdzielczości Bankowej, zainaugurowane
21 czerwca br. w Warszawie.
Widzów, którzy przybyli licznie na pokazy
filmowe, przywitała Anna Kaczmarek - Prezes
Zarządu Banku.
Seanse poprzedziła emisja krótkiego filmu,
nakręconego z okazji jubileuszu 25-lecia SGB-Banku S.A., którym to przybliżono ideę spół-

Lokata promocyjna

Ekstra Zysk
Promocja trwa od 1.09 do 14.10.2016r.
Lokata dotyczy nowych środków.
Szczegóły u Doradców i na www.piastowskibs.pl

dzielczości oraz historię Spółdzielczej Grupy
Bankowej.
Pogoda dopisała, a możliwość oglądania
ciekawego repertuaru w kinie pod gwieździstym niebem była okazją do miłego spędzenia czasu.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia.

W sobotę 17 września 2016 roku odbył się
III Drużynowy Rajd Rowerowy - „ROWERUJ
z NAMI” zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy, OSiR i Stowarzyszenie JANIKOWO NA SPORTOWO dla
mieszkańców miasta i gminy Janikowo.
Trasa ponad 50-kilometrowego rajdu wiodła z Janikowa przez Dąbrowę, Chomiążę
Szlachecką i Pakość. W zmaganiach wzięło
udział 27 drużyn dwu- i trzyosobowych.
Wszyscy szczęśliwie dotarli do mety. Zakończenie rajdu odbyło się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie, gdzie wręczono nagrody za czołowe
miejsca. Bank Piastowski ufundował dla
zwycięzców 3 bony upominkowe na kwotę
200 zł każdy. Ponadto wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowy medal i rowerowe
gadżety.
Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek: kiełbasa z grilla, ciasto oraz
napoje. Imprezę można zaliczyć do udanych, dopisała pogoda, panowała fantastyczna atmosfera, wszyscy uczestnicy
byli bardzo zadowoleni i zapowiedzieli
swój start w kolejnym rajdzie.
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Rozmowa z Adamem Jaskólskim
- dyrektorem Oddziału w Trzemesznie
W sierpniu br. objął Pan stanowisko dyrektora oddziału w Trzemesznie. Jakie ma
Pan doświadczenie zawodowe?
W bankowości pracuję od 2007 roku, zaczynałem jako osoba wspierająca doradców.
Przez blisko 8 ostatnich lat jako Dyrektor
kierowałem oddziałem Banku BPH we Wrześni. Przed rozpoczęciem pracy w banku
zdobywałem doświadczenia w dwóch firmach, jednej produkcyjnej, drugiej usługowej, gdzie miałem stały kontakt z klientami.
Z kolei moje pierwsze zarobione pieniądze
to rok 2000, kiedy to w przerwie wakacyjnej,
będąc uczniem trzemeszeńskiego LO, pracowałem w Poznaniu w jednej z najbardziej
rozpoznawalnych korporacji świata - McDonald’s .
Jak się Pan czuje w roli dyrektora?
Dziękuję, bardzo dobrze. Wpływ na to niewątpliwie ma atmosfera, jaka panuje w PBS,
zarówno w oddziałach i centrali: profesjonalizm, chęć dzielenia się wiedzą, odczuwalne
wsparcie oraz transparentne zasady, które
tu obowiązują. Rola Dyrektora Oddziału nie
jest dla mnie nowa. Posiadane doświadczenie wykorzystuje w codziennej pracy, ale też
codziennie uczę się nowych rzeczy.
Jakie wyzwania postawił Pan przed sobą?
Stały wzrost jakości obsługi - satysfakcja
Klientów to cel nadrzędny. PBS to lokalny
bank, dzięki temu dobrze zna otoczenie,
w którym działa. Sprawia to, że klienci mogą
korzystać z atrakcyjnej oferty banku, która
dostosowana jest do ich potrzeb.
Co Panu pomaga w pracy?
Jasno określone zadania, postawione cele
do osiągnięcia. Przy ich realizacji kieruję się
założonym planem, robiąc to systematycznie, wytrwale, aż osiągnięcia zamierzonych
efektów. Nie da się zrobić wszystkiego samemu, dlatego doświadczony, zaangażowany zespół pracowników jest fundamentem, nie da się tego przecenić.

Adam
Jaskólski

dyrektor Oddziału w Trzemesznie

wiek: 35
znak zodiaku

lew

wykształcenie

UAM Poznań

ulubiony film

seria filmów
o przygodach
Jamesa Bonda,
szczególnie
z Danielem
Craigiem

ulubiona książka

dla rozrywki książki
Agathy Christie, dla
własnego rozwoju
książki Wojciecha
Hamana i Jerzego
Guta

ulubiona muzyka

soul, blues, pop,
etnopop, rock,
reggae, hip-hop
- nie jest to lista
zamknięta

hobby

motoryzacja
samochody
osobowe, narty

Czego wymaga Pan od współpracowników?
Dokładnie tego samego, czego wymagam
od siebie. Zaangażowania, poszerzania wiedzy i ciągłego doskonalenia, podnoszenia
kwalifikacji. Dzięki temu nasi klienci mogą
w pełni korzystać z potencjału, jaki ma im do
zaoferowania PBS. To jest gwarancja sukcesu, którego miarą jest rosnące zadowolenie
naszych Klientów.
Gdyby nie pracował Pan w banku, co by
Pan robił?
Na pewno byłaby to praca, gdzie ma się
stały kontakt z ludźmi, współpracownikami,
klientami - innej pracy sobie nie wyobrażam.
Co lubi Pan robić w dni wolne od pracy?
Jest to przede wszystkim czas dla mojej żony i dwóch synów - wspólnie gramy w gry
planszowe, karciane i na konsoli.
Dni wolne to też spotkania rodzinne i ze
znajomymi. Zimą muszą być narty, latem
obowiązkowo polskie morze.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję


Rozmawiała: Beata Jendrzejewska

Zapraszamy do naszych placówek oraz na www.piastowskibs.pl
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
Oddział w Janikowie
ul. Przemysłowa 4
tel. 52 358 39 10-13 i 16-24

Oddział w Gniewkowie
ul. Dworcowa 4
tel. 52 358 51 50-59

Oddział w Trzemesznie
pl. Jana Kilińskiego 3
tel. 61 429 06 41-50
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