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Bankowość spółdzielcza u progu zmian 
– to wyzwanie i szansa zarazem
Rozmowa z  Pawłem Braszczyńskim, Wiceprezesem  
ds. Handlowych ESBANKU Banku Spółdzielczego

8
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Twoja Emerytura  
– Twoja sprawa! 
Prezentujemy zalety  
Indywidualnego Konta 
Zabezpieczenia Emerytalnego 

Z wizytą w Rząśni
Placówka ESBANKU umacnia  
pozycję w regionie
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z życia Banku
Z salonu Nissana do zwycięzcy loterii Złota Lokata IX

Nowa sieć placówek ESBANKU w Radomsku

Zebranie Przedstawicieli 
ESBANKU Banku Spółdzielczego

Bankowa Akademia Rozwoju zakończona

Rozwiń swój biznes z Inicjatywą Jeremie w Tuszynie

Bankowi eksperci w gimnazjach

ESBANK? Yes, please!

nasz gość
Bankowość spółdzielcza u progu zmian 
– to wyzwanie i szansa zarazem

nasze miejsca
Z wizytą w Rząśni

poradnik fi nansowy
Twoja emerytura – Twoja sprawa!

Przyłącze kanalizacyjne z ESBANKIEM i WFOŚiGW

Zmiany w ofercie kredytów 
w ramach Inicjatywy JEREMIE

Nie wiemy, jakie masz marzenie. Ale wiemy jak 
je spełnić – Pożyczka dla Ciebie w ESBANKU 
Banku Spółdzielczym!

działamy lokalnie
XI Dni Kina z Robertem Więckiewiczem

ESBANK wspiera młodych i przedsiębiorczych

Jubileuszowy ESBANK CUP

Za nami już półmetek roku 2015.  Roku wyjątkowego nie tylko ze względu na przypadający 
Jubileusz 90-lecia ESBANKU Banku Spółdzielczego, ale i zmiany w prawie regulującym 
funkcjonowanie sektora bankowego w Polsce. O tym, jakie korzyści niosą one dla Państwa, 
naszych Klientów oraz dla Banku, przeczytacie Państwo w rozmowie z Wiceprezesem ds. 
Handlowych, Pawłem Braszczyńskim.

W poradniku fi nansowym zaprezentujemy nowy produkt oszczędnościowy – Indywidualne Konto 
Zabezpieczenia Emerytalnego – oraz dobrze znane kredyty, ale w nowej odsłonie. Po raz dziesiąty 
zaprosimy także do udziału w loterii Złota Lokata, w której wygrać będzie można samochód Kia 
Rio i jak zawsze udowodnimy, że ESBANK jest najbliżej swoich Klientów. 

Życzę miłej lektury! 

Arleta Węgrzyńska, Redaktor Wydania
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Nowa sieć placówek ESBANKU w Radomsku
9 placówek oraz Punkt Kasowy w budynku Urzędu Miasta. Liczba placówek ESBANKU na 
terenie Radomska nie uległa zmianie. Są jednak nowe adresy i nowe godziny otwarcia.

Szczęśliwe dla Państwa Wię-
cławskich losowanie odbyło 
się 11 kwietnia 2015 r. w 
Miejskim Domu Kultury w Ra-
domsku. 1 czerwca Wicepre-
zes Zarządu ds. Handlowych, 
Paweł Braszczyński, uroczyście 
wręczył Panu Sebastianowi 
kluczyki do samochodu oso-
bowego marki Nissan Qashqai 
– nagrody głównej w loterii. 

Pan Sebastian Klientem 
ESBANKU jest już od ponad 18 
lat i nie kryje zadowolenia ze 
współpracy. Cenna wygrana 
była da niego miłym zaskocze-
niem.

Z salonu Nissana 
do zwycięzcy loterii 
Złota Lokata IX
Sebastian i Anna Więcławscy z Radomska 
zostali kolejnymi Laureatami loterii 
promocyjnej Złota Lokata ESBANKU  
Banku Spółdzielczego. 

– To była moja druga próba, jeśli 
chodzi o lokaty z nagrodami. 
Nie sądziłem, że się uda, choć 
zawsze jest odrobina marzenia o 
wygranej. Bardzo się cieszę, oka-
zuje się, że ESBANK oferuje nie 
tylko usługi finansowe, spełnia 
też marzenia. Polecam lokaty z 
nagrodami w ESBANKU, bo nie 
trzeba dużo, wystarczy 1000 zł 
i można brać udział w zabawie 
– mówił Laureat, odbierając 
nagrodę główną.

Oprócz samochodu osobo-
wego, do Klientów Banku z 
Radomska, Stobiecka Szla-
checkiego, Radziechowic Dru-

11 maja do dyspozycji na-
szych Klientów z Radomska 
oddany został Punkt Obsługi 
Klienta przy ul. Przedborskiej 
101, wyposażony w 2 stano-
wiska Doradców Klienta, kącik 
dla dzieci, a także bankomat. 

W dniu 1 czerwca otwarta 
została Filia w budynku Biura 
Głównego przy ul. Tysiąclecia 
4. Na Klientów czekają tam 3 
stanowiska Doradców Klienta, 
2 kasy, kącik dla dzieci,  

gich i Płoszowa trafiły nagrody 
w postaci telewizora LED, 
aparatów fotograficznych oraz 
robotów kuchennych. Łączna 
pula nagród wyniosła blisko 
80 tys. zł.

Już niebawem lista zwycięz-
ców Złotej Lokaty znów się 
powiększy. X edycja loterii 
ruszyła 6 lipca. Promocyjne 
lokaty 3-miesięczne można 
zakładać do 30 września. 

– Warto inwestować w lokaty 
z loteriami promocyjnymi w 
ESBANKU – zachęca Paweł 
Braszczyński, Wiceprezes 

Zarządu ds. Handlowych. 
– Oprócz odsetek, które są 
dopisywane do kwoty lokaty, 
można wygrać atrakcyjną 
nagrodę. Wystarczy przyjść do 
dowolnej placówki naszego 
Banku, założyć lokatę i dotrzy-
mać środki do określonego w 
regulaminie terminu, by wziąć 
udział w loterii. Każde zdepo-
nowane 1000 zł to jeden los. 
Im więcej losów, tym większa 
szansa na wygraną.

Losowanie w X już edycji Złotej 
Lokaty odbędzie się w kwietniu 
2016 r. Tym razem nagrodą 
główną będzie Kia Rio.

Anna i Zbigniew Tymińscy odebrali nagrodę z rąk  
Prezesa ESBANKU Jacka Zacharewicza

Nagrodę główną w loterii odebrał Sebastian Więcławski  
z Radomska

2 bankomaty – w tym jeden  
z funkcją wpłatomatu.  
Nowością jest Centrum  
Doradztwa Prestiż.

Jednostki te zastąpiły dotych-
czasowe placówki, mieszczą-
ce się przy ul. Fabianiego oraz 
ul. Piastowskiej Radomsku.

Obok prezentujemy  
adresy oraz godziny otwarcia 
radomszczańskich  
placówek ESBANKU.

  
•  ul. Tysiąclecia 4 - pn - pt godz. 8.00 – 18.00  

•  ul. Przedborska 101 - pn - pt godz. 9.00 – 17.00  

•  ul. Pułaskiego 11 - pn - pt godz. 8.15 – 16.15  

•  ul. Krasickiego 5 - pn - pt godz. 9.00 – 17.00  

•  ul. Brzeźnicka 38 - pn - pt godz. 9.00 – 17.00  

•  ul. Leszka Czarnego 23 - pn - pt godz. 9.00 – 17.00  

•  ul. Reymonta 6 - pn - pt godz. 9.00 – 17.00 

•  ul. Narutowicza 57 - pn - pt godz. 9.00 – 17.00 

•  ul. Sierakowskiego 11 - pn - pt godz. 10.00 – 18.00 

• ul. Tysiąclecia 5 – Punkt Kasowy - pn, śr, czw, pt 7.45 – 15.30,   
   wt 8.45 – 16.30
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Bankowa Akademia Rozwoju zakończona 

Zebranie Przedstawicieli  
ESBANKU Banku Spółdzielczego

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pod nazwą „Bankowa Akademia 
Rozwoju – kompleksowy program szkoleń dla kadr ESBANKU Banku Spółdzielczego” ruszył w marcu 2014 r.  
W maju 2015 r. dobiegł końca.   

Zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego za rok 2014, udzielenie 
absolutorium Członkom Zarządu 
Banku oraz przyjęcie planów działania 
na rok bieżący – to najważniejsze 
punkty corocznego Zebrania 
Przedstawicieli. Delegaci, Zarząd, 
Rada Nadzorcza oraz zaproszeni 
goście spotkali się w Radomsku  
28 marca. 

– Priorytetem dla ESBANKU 
Banku Spółdzielczego jest wy-
chodzenie naprzeciw potrzebom 
Klientów oraz pełnienie roli ich 
najbliższego, zaufanego i profe-
sjonalnego doradcy. Dlatego też 
w sposób ciągły dbamy o rozwój 
zawodowy i osobisty naszych 
Pracowników. Jednak dzięki 
środkom unijnym po raz pierwszy 
mogliśmy w tak krótkim czasie 
zaoferować tak wszechstronne i 
kompleksowe szkolenia niemal 
całej kadrze Banku – mówi Ko-
ordynator Projektu, Dyrektor ds. 
Strategii i Rozwoju Sprzedaży, 
Marek Rząsowski.

Projekt składał się z 4 Akademii, 
skierowanych do wszystkich 
grup pracowników. W Akade-
mii Coachingu uczestniczyła 

najwyższa kadra menedżerska 
Banku, Akademia Umiejętności 
Menadżerskich adresowana 
była do Dyrektorów i Kierowni-
ków, zaś Akademia Profesjonal-
nego Bankowca – do Pracow-
ników Biura Głównego. Główny 
trzon programu szkoleniowego 
stanowiła Akademia Profesjo-
nalnej Sprzedaży, 
przygotowana 
dla Doradców 
Klienta, która 
dotykała kwestii 
rozpoznawania 
potrzeb Klientów 
i budowania 
długotrwałych 
relacji. Elastyczne 
podejście do reali-
zacji projektu oraz 
reagowanie na 

potrzeby pracowników pozwo-
liły na włączenie do programu 
dwóch dodatkowych szkoleń. 

Bankowa Akademia Rozwo-
ju objęła 186 osób . Forma 
warsztatowa pozwalała łączyć 

teorię z praktyką. Wsparciem 
dla uczestników była także 
wdrożona dzięki unijnym fun-
duszom platforma e-learnin-
gowa. Na realizację projektu 
ESBANK pozyskał ponad 680 
tys. zł. 

Wzrost sumy bilansowej o 52 
mln zł do 658 mln zł, fun-
dusze własne na poziomie 
porównywalnym względem 
końca roku 2013, tj. 59,7 mln 
zł, a także 4,3 mln zł wyniku 
finansowego netto. Finanso-
we podsumowanie roku 2014 
to wspólny sukces Zarządu 
oraz całej kadry Banku, a także 
efekt nieustannego dążenia 
do podnoszenia jakości oraz 
poszerzania ilości produktów 
i usług. Miniony rok to także 
otwarcie nowej placówki 
na terenie Radomska – w 
centrum handlowym ERA 

Park – wprowadzenie firmo-
wych kart przedpłaconych 
czy nowych funkcjonalności 
w bankowości elektronicznej 
– ES-Tokena oraz usługi IVR. 
W 2014 roku wprowadzono 
również przelewy zagraniczne 
Western Union. 
Zebranie Przedstawicieli to 
najwyższy organ decyzyjny 
w Banku. Wśród podjętych 
w marcu uchwał znalazła 
się jednogłośna zgoda na 
uczestniczenie, wraz z innymi 
członkami Spółdzielczej Gru-
py Bankowej, w instytucjonal-
nym systemie ochrony – IPS.



Wolontariuszami BAKCYLA 
zostało dwoje pracowników 
Banku. Katarzyna Tuszyńska  
z Oddziału nr VIII w Tuszynie 
w kwietniu spotkała się  
z uczniami Publicznego 

Gimnazjum w Gomunicach. 
Piotr Mielczarek z Oddziału 
nr I w Radomsku w maju 
przeprowadził lekcje 
bankowe w Publicznym 
Gimnazjum nr 3 w Radomsku. 
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ESBANK? Yes, please!
Takie hasło reklamowe wymyśliła jedna  
z uczestniczek Dnia Przedsiębiorczości 2015  
w ESBANKU Banku Spółdzielczym podczas 
warsztatów z zakresu planowania kampanii 
reklamowej, skierowanej do najmłodszych Klientów. 
25 marca jednodniowe praktyki w ESBANKU odbyło 
11 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych,  
I oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku. 

Zgodnie z ideą Dnia Przedsię-
biorczości – poza prezentacją 
90-letniej historii Banku oraz 
szerokiej gamy nowoczesnych 
produktów i usług – uczest-
nicy spotkania otrzymali 

także garść praktycznych 
wskazówek na temat pracy 
w instytucji bankowej czy 
preferowanego wykształcenia 
kandydata na bankowca. O 
swoim bogatym doświadcze-

Osoby zainteresowane  
kredytem na inwestycje z 
zabezpieczeniem spłaty ze 
środków unijnych w ramach 
tzw. Inicjatywy JEREMIE mogły 
zasięgnąć rady Janusza Trajdo-
sa, Dyrektora ds. Bankowości 
Korporacyjnej. 
O spotkaniu opowiada jego 
inicjatorka, Dyrektor Oddziału 
w Tuszynie, Aleksandra Czaja 
– Formuła tzw. Dnia Otwartego 
sprawiła, że Klienci mogli od-
wiedzić nasz Bank  w dogod-
nych dla siebie godzinach, aby 
porozmawiać z ekspertem. Ta 
elastyczność została doceniona 

przez wszystkich gości, zarówno 
obecnych Klientów Banku, jak 
również właścicieli firm z Tuszy-
na i okolic. Przedsiębiorcy, którzy 
z różnych przyczyn nie mogli 
przybyć na spotkanie, mają stale 
możliwość zaznajomienia się  
z zasadami i korzyściami płyną-
cymi z zastosowania poręczeń 
JEREMIE w kredytowaniu mikro, 
małych i średnich przedsię-
biorstw w siedzibie tuszyńskiego 
Oddziału. Doradca Klienta 
Korporacyjnego służy fachową 
wiedzą oraz praktyczną pomocą 
w zakresie tej inicjatywy – zapra-
sza Aleksandra Czaja. 

Rozwiń swój biznes  
z Inicjatywą Jeremie  
w Tuszynie

Bankowi eksperci  
w gimnazjach

19 maja ESBANK Bank Spółdzielczy zorganizował 
Dzień Otwarty w Oddziale nr VIII w Tuszynie, by 
rozpropagować informację o nowoczesnych 
instrumentach finansowych dostępnych  
dla przedsiębiorców z najbliższego terenu 
działania Oddziału. 

ESBANK Bank Spółdzielczy znalazł 
się w gronie 15 banków partnerskich 
ogólnopolskiego programu BAKCYL 
- Bankowcy dla Edukacji Finansowej 
Młodzieży, zainicjowanego przez 
Warszawski Instytut Bankowości. 

niu, ścieżce kariery i specyfice 
pracy prezesa banku opo-
wiedział młodzieży Prezes 
Zarządu Jacek Zacharewicz. 

Do ogólnopolskiej inicjatywy 
Fundacji Młodzieżowej Przed-
siębiorczości ESBANK włączył 
się po raz siódmy.

Podczas Dnia Przedsiębiorczości z uczniami radomszczańskich 
szkół spotkał się Prezes Jacek Zacharewicz

Piotr Mielczarek przeprowadził dwie lekcje bankowe w drugiej 
klasie gimnazjum



Bankowość spółdzielcza u progu zmian  
– to wyzwanie i szansa zarazem
O zmianach w otoczeniu prawnym  
banków spółdzielczych rozmawiamy  
z Pawłem Braszczyńskim,  
Wiceprezesem ds. Handlowych  
ESBANKU Banku Spółdzielczego.

Rok 2015 to rok pełen 
wyzwań dla sektora banko-
wego. Wśród wielu zmian 
szykuje się prawdziwa re-
wolucja, jaką niesie ze sobą 
nowelizacja ustawy o funk-
cjonowaniu banków spół-
dzielczych, ich zrzeszaniu się 
i bankach zrzeszających.  
Z czego ona wynika?
Zmiany w ustawie regulującej 
funkcjonowanie i zrzeszanie 
się banków spółdzielczych 
wynikają z konieczności dosto-
sowania możliwości polskich 
banków i polskiego prawa 
do unijnego rozporządzenia 
z 2013 r., tzw. rozporządzenia 
CRR. Nakłada ono na banki 
– komercyjne, jak i spółdziel-
cze – nowego rodzaju normy 
ostrożnościowe. Celem jest 
jeszcze lepsza ochrona pie-
niędzy Klientów przed utratą 
płynności i bankructwem. 
Mniejsze banki wymagań Rady 
i Parlamentu Europejskiego 
mogą nie spełniać lub będą 
dążyć do tych norm kosztem 
efektywności. Stąd też ustawa 
przewiduje możliwość tworze-
nia przez banki spółdzielcze 
systemu ochrony instytu-
cjonalnej, tzw. IPS-ów lub 
zrzeszeń zintegrowanych. Idea 
jest taka, by w razie trudnej 
sytuacji w jednym z banków, 
pozostali członkowie grupy 
bankowej wzajemnie gwa-
rantowali swoje zobowiązania 
finansowe. 

IPS, co dokładnie oznacza 
ten skrót?
To skrót od pierwszych liter an-
gielskiej frazy Institutional Pro-
tection Scheme, czyli IPS. Inny-
mi słowy – system wzajemnej 
ochrony instytucjonalnej. To 
jest nowa, mocniejsza forma 
zrzeszenia banków, które 
wiąże umowa o wzajemnym 
wsparciu, głównie w ramach 
płynności oraz adekwatności 
kapitałowej (wypłacalności). 
Dość enigmatycznie brzmi, 
ale opisuje sytuację, w której – 
załóżmy – jeden z banków ma 
problemy z bieżącym wypła-
caniem środków. Wówczas 
IPS, dysponujący funduszem 
pomocowym, wspiera bank  
w realizacji bieżących zo-
bowiązań wobec Klientów, 
jednocześnie zobowiązując 
Zarząd do działań napraw-
czych. IPS można porównać 
do poduszki powietrznej  
w samochodzie, która dodat-
kowo, prócz pasów bezpie-
czeństwa, chroni pasażerów  
w razie wypadku. 

ESBANK jest już zrzeszony 
w Spółdzielczej Grupie 
Bankowej (SGB). Jak zmiany 
w prawie wpłyną na to 
zrzeszenie?   
Dotychczas SGB-Bank S.A., jako 
bank zrzeszający, wspierał zrze-
szone BS-y w ich działalności 
biznesowej. W systemie ochro-
ny instytucjonalnej grupa 

będzie przypominać system 
naczyń połączonych. Banki 
będą nawzajem udzielać sobie 
wsparcia finansowego, ale i 
kontrolować swoją płynność, 
by odpowiednio wcześnie 
wykrywać możliwość upa-
dłości słabszych podmiotów. 
W ramach IPS funkcjonować 
mają dodatkowe mechanizmy 
monitorowania ryzyka. Daje 
to szansę na wzrost konkuren-
cyjności sektora bankowości 
spółdzielczej oraz bezpieczeń-
stwa depozytów Klientów. 
Zapisaną w ustawie o bankach 
spółdzielczych alternatywą dla 
IPS są zrzeszenia zintegrowane. 
Dają bankom większą nieza-
leżność, ale ograniczają zakres 
pomocy, zatem niosą ze sobą 
większe ryzyko. Dlatego ES-
BANK Bank Spółdzielczy podjął 
decyzję o przystąpieniu wraz 
z innymi członkami Spółdziel-
czej Grupy Bankowej do IPS 
tworzonego razem z 
 SGB-Bankiem S.A. 

Jak będzie działał IPS w SGB?
Zarządzanie systemem ochro-
ny instytucjonalnej w grupie 
SGB będzie działało w oparciu 
o spółdzielnię osób prawnych. 
Jej udziałowcami, na równych 
prawach, będą bank zrzesza-

jący oraz wszystkie banki zrze-
szone. Podstawowe zadanie 
spółdzielni to zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkim jej 
członkom poprzez udzielanie 
pomocy finansowej, np.  
w celu poprawy wypłacalno-
ści, a także kontrolę ryzyka  
oraz podejmowanie działań ry-
zyko to ograniczających. Orga-
nami spółdzielni będą Walne 
Zgromadzenie Udziałowców, 
Rada Nadzorcza oraz Zarząd. 
Banki, które będą uczestniczyć 
w IPS, będą mogły liczyć rów-
nież na mniejsze obciążenia  
z tytułu obowiązkowych opłat 
bankowych – na Komisję Nad-
zoru Finansowego (KNF) czy 
Bankowy Fundusz Gwaran-
cyjny (BFG). Z części opłat na 
Bankowy Fundusz Gwarancyj-
ny możliwe będzie tworzenie 
funduszu pomocowego. 

Co dla Klientów oraz 
ESBANKU oznaczać będzie 
uczestnictwo w IPS?
Główną korzyścią dla Klien-
tów jest wzmocnienie ich 
poczucia bezpieczeństwa. 
Aktualnie bankowe depozyty 
do kwoty 100 tys. euro są 
objęte gwarancją BFG.  Po 
utworzeniu IPS, ewentualna 
interwencja Bankowego Fun-
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Paweł Braszczyński, Wiceprezes ds. Handlowych 



Serce miejscowości –  
ul. Kościuszki 45 – zielona 
elewacja i widoczne z daleka 
logo. Placówka ESBANKU 
Banku Spółdzielczego na stałe 
wpisała się już w krajobraz 
Rząśni jako solidna i stabilna 
instytucja finansowa z ofertą 
dla każdego. Doradcy Klienta 
– Barbara Gajęcka i Krzysztof 
Zawadzki – w komfortowych 
warunkach oferują komplek-
sową, profesjonalną pomoc 
i elastyczne warunki współ-
pracy. 

– Jesteśmy dumni, ponieważ 
przybywa nam lojalnych 
Klientów, indywidualnych i 
firmowych. Mieszkańcy Rząśni 
i okolic przekonali się, że wy-
różnia nas jakość, a nowo-
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Z wizytą w Rząśni
Mieszkańcy Rząśni oraz okolic z usług ESBANKU Banku 
Spółdzielczego mogą korzystać od 2008 roku. Od stycznia 2014 
roku placówka w Rząśni, wraz z Filią w Pajęcznie, tworzy strukturę 
Oddziału nr IX, którego Dyrektorem jest Robert Lewczuk. 

czesne produkty i usługi oraz 
najwyższe standardy obsługi 
to nie tylko przywilej Klientów 
dużych banków i dużych miast. 
ESBANK stanowi na lokalnym 
rynku usług finansowych 
symbol udanego połączenia 
e-bankowości i oferty na miarę 
XXI wieku z indywidualnym 
podejściem. Dobrze znamy i 
rozumiemy potrzeby naszych 
Klientów. Tak budujemy zaufa-
nie do Banku, który najbliżej 
swoich Klientów jest już od 90 
lat – mówi Dyrektor Oddziału 
nr IX, Robert Lewczuk. 

1 sierpnia 2015 roku rozpocz-
nie się nowy etap w historii 
Oddziału nr IX. ESBANK Bank 
Spółdzielczy, który od 2010 
roku prowadzi obsługę finan-

sową Gminy i Miasta Pajęczno, 
w lipcu wygrał w konkursie 
ogłoszonym przez Urząd Gmi-
ny Rząśnia. O wyborze mówi 
Skarbnik Gminy, Elżbieta 
Ratajczyk: 

– Oferta złożona przez ESBANK 
okazała się najkorzystniejsza 
pod względem kryteriów 
finansowych. Jest to pierwsza 
zmiana banku prowadzące-
go obsługę bankową gminy. 
Mamy nadzieję, że wieloletnie 
doświadczenie oraz jakość 
obsługi pozwolą na owocną 
współpracę obu stronom. 

Umowa będzie obowiązywała 
przez najbliższe dwa lata. Dla 
mieszkańców Gminy wiąże 
się z darmowymi wpłatami w 
kasie Banku z tytułu lokalnych 
podatków czy opłat komunal-
nych oraz gwarancją zadowo-
lenia z obsługi. Zapraszamy!

 
 

 

 

Rząśnia stanowi 
siedzibę jednej 
z najbogatszych 
gmin wiejskich 
w Polsce. Na jej 
terenie znajduje się 
odkrywka węgla 
brunatnego – Pole 
„Szczerców”. Na 
czele Gminy Rząśnia 
stoi Wójt Tomasz 
Stolarczyk. 

duszu Gwarancyjnego będzie 
poprzedzona wparciem finan-
sowym udzielonym przez IPS. 
To dla Klientów dodatkowy 
poziom zabezpieczenia. 
Z kolei dla Banku system 
ochrony instytucjonalnej to 
dodatkowy bufor, oferujący 
szybki dostęp do środków 
pomocowych. Świadomość 
posiadania dodatkowego 
zabezpieczenia pozwala nam 
stabilnie prowadzić bieżącą 
działalność oraz rozwijać ją  
w dłuższej perspektywie. Dalej 
będziemy umacniać pozycję 
silnego, solidnego i stabil-
nego partnera finansowego 
naszych Klientów. Dodatkową 
korzyścią dla Banku wynika-
jącą z udziału w IPS będzie 
możliwość skorzystania z ulg, 
przewidzianych dla tej formy 
zrzeszenia, które pozwolą 
uruchomić dotychczas zamro-
żone środki. To pozwoli zwięk-
szyć możliwości działania 
banku. Reasumując, Klienci 
otrzymują jasny komunikat  
i jednocześnie korzyść: Wasze 
środki są bezpieczne i wielo-
poziomowo gwarantowane. 
ESBANK dzięki IPS już nie jest 
sam, w każdej chwili może 
liczyć na wsparcie innych, 
a dodatkową korzyścią są 
większy potencjał i wpływ na 
tworzoną razem przyszłość. 

Kiedy IPS grupy SGB zacznie 
funkcjonować?
Warunkiem jest wejście  
w życie nowelizacji. Zakła-
damy, że jesienią system 
ochrony instytucjonalnej w 
ramach obecnego SGB stanie 
się faktem. Zgodę na funkcjo-
nowanie naszego IPS będzie-
my musieli uzyskać z Komisji 
Nadzoru Finansowego, która 
popiera tę formę ochrony.

Życzę powodzenia we 
wdrażaniu nowych regulacji 
i dziękuję za rozmowę. Od lewej: Robert Lewczuk, Barbara Gajęcka, Krzysztof Zawadzki



poradnik finansowy   

Twoja emerytura – Twoja sprawa!
Finansowego bezpieczeństwa oraz komfortu życia na emeryturze 
nie warto zostawiać czynnikom zewnętrznym.  Zwłaszcza, gdy 
można wziąć przyszłość we własne ręce. Dlatego ESBANK Bank 
Spółdzielczy poszerzył ofertę produktów oszczędnościowych 
o Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), 
dobrowolny element systemu emerytalnego.

Dla kogo IKZE?
Indywidualne Konto Zabez-
pieczenia Emerytalnego prze-
znaczone jest dla osób, które 
odpowiedzialnie podchodzą 
do swej przyszłości fi nan-
sowej i nie chcą ryzykować 
obniżenia dotychczasowego 
poziomu życia na emerytu-
rze. Inwestując w tzw. III fi lar, 
zyskują zarówno w krótszej, 
jak i dłuższej perspektywie 
czasowej. 

IKZE założyć mogą osoby 
pełnoletnie oraz osoby, które 
ukończyły 16 rok życia i są 
zatrudnione na umowę 
o pracę. Szczególnie poleca 

się je obecnym 20- i 30-lat-
kom, którzy – wedle prognoz 
– otrzymają z ZUS emerytury 
nieprzekraczające połowy 
ostatnich poborów.

Założenia IKZE nie wyklucza 
posiadanie innych produktów 
emerytalnych takich jak IKE 
czy uczestniczenie w progra-
mach pracowniczych.

Dlaczego warto?
Posiadacz Indywidualnego 
Konta Zabezpieczenia Eme-
rytalnego na poczet przyszłej 
emerytury może rocznie za-
oszczędzić nawet 1,2-krotność 
prognozowanego na dany rok 

przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia – aktualnie 
jest to 4750,80 zł. 

Oszczędzanie na IKZE 
uprawnia do odliczenia 
wpłaty w deklaracji PIT – ulga 
podatkowa za rok 2015 przy 
maksymalnej wpłacie wynieść 
może nawet 1 520,26 zł . 
Zgromadzone pieniądze są 
ponadto zwolnione z podatku 
od dochodów odsetkowych, 
jaki obciąża np. lokaty.

Klient zakładający rachunek 
sam wybiera, czy na emerytu-
rze zaoszczędzone pieniądze 
woli otrzymywać w ratach, czy 

wypłacić je jednorazowo. 
IKZE – to także spokój o przy-
szłość najbliższych, ze względu 
na możliwość wydania przez 
Klienta stosownej dyspozycji 
na wypadek śmierci.

Jak IKZE, to tylko 
w ESBANKU!
W przeciwieństwie do 
wielu instytucji oferujących 
podobne konta – ESBANK 
Bank Spółdzielczy, rezygnując 
z inwestowania pieniędzy 
przyszłych emerytów w akcje 
i inne narzędzia fi nansowe 
wysokiego ryzyka, daje 
swoim Klientom poczucie 
bezpieczeństwa i stabilności. 
Pieniądze zgromadzone na 
IKZE podlegają też ochronie 
w ramach Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego. 
Dodatkowym i wyróżnikami 
rachunku oszczędnościowego 
IKZE w ESBANKU są:

• Brak opłat za otwarcie i 
prowadzenie rachunku,

• Brak opłat za zarządzanie 
kontem,

• Brak wymogu posiadania 
innego produktu 
bankowego, 

• Brak ustalonej minimalnej 
wysokości pierwszej 
wpłaty,

• Dowolna ilość nawet 
niewielkich wpłat do 
wysokości limitu rocznego,

• Miesięczna kapitalizacja 
odsetek,

• Oprocentowanie przez cały 
okres oszczędzania.

Szczegóły oferty IKZE 
można znaleźć na stronie 
www.esbank.pl w zakładce 
Oszczędności oraz 
u Doradców Klienta ESBANKU 
Banku Spółdzielczego.
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Przyłącze kanalizacyjne  
z ESBANKIEM i WFOŚiGW

Zmiany w ofercie kredytów  
w ramach Inicjatywy JEREMIE 

ESBANK Bank Spółdzielczy poszerzył 
ofertę kredytów z częściową spłatą 
kapitału w ramach współpracy  
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(WFOŚiGW) w Łodzi o linię finansującą 
wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 
do miejskich i gminnych sieci. 

Nawet 500 tys. zł może wynieść teraz Jednostkowe Poręczenie 
lub suma Jednostkowych Poręczeń dla podmiotu, który 
zdecyduje się zainwestować w rozwój firmy dzięki kredytowi 
z zabezpieczeniem oferowanym przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego ze środków unijnych. 

Program obejmuje finanso-
wanie podłączeń do sieci 
sanitarnych prywatnych 
budynków mieszkalnych, 
zlokalizowanych na terenie 
województwa łódzkiego, 
także tych będących w trakcie 
budowy.  Dotacja może 
wynieść nawet 50% kosztów 

Oferta skierowana jest do 
mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, posiadają-
cych siedzibę i prowadzą-
cych działalność na terenie 
województwa łódzkiego. 

kwalifikowanych, tj. kosztów 
zakupu niezbędnych mate-
riałów i urządzeń oraz robót 
budowlanych i montażu.

Pozostałe linie kredytu  
z dotacją WFOŚiGW w Łodzi 
to: termomodernizacja  
budynków wraz z wyko-

ESBANK Bank Spółdzielczy 
po raz trzeci został Pośredni-
kiem Finansowym Poręczenia 
Portfelowego. Kredytami 
z unijnymi gwarancjami 
finansować można budowę, 

rozbudowę lub rozszerzenie 
działalności gospodarczej, a w 
szczególności: wdrażanie no-
wych rozwiązań technicznych 
i technologicznych, zakup 
wyposażenia i środków trans-

portu bezpośrednio związa-
nych z celem realizowanego 
przedsięwzięcia, budowę 
instalacji i urządzeń sprzyjają-
cych oszczędności surowców 
i energii, informatyzację, 
dostosowanie przedsiębior-
stwa do standardów i norm 
krajowych oraz unijnych czy 
tworzenie nowych, trwałych 
miejsc pracy. Maksymalny 
okres kredytowania to 6 lat. 
Szczegółowych informacji 
udzielają Doradcy Klienta Kor-
poracyjnego we wszystkich 
Oddziałach naszego Banku na 
terenie województwa łódz-
kiego – w Radomsku, Łodzi, 
Tuszynie, Piotrkowie Tryb., 
Wieluniu i Pajęcznie. 

rzystaniem odnawialnych 
źródeł energii, modernizacja 
źródeł ciepła oraz budowa 
przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Kredyty udzielane  
są na okres do 5 lat, z możli-
wością karencji w spłacie do 
12 miesięcy. 
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Nie wiemy, jakie masz marzenie.  
Ale wiemy jak je spełnić – Pożyczka dla 
Ciebie w ESBANKU Banku Spółdzielczym!
Wyjazd z rodziną na urlop, czy remont mieszkania?  
A może rower, zestaw wędkarski lub kurs językowy?   
Brak gotówki nie jest problemem. 

Odpowiedzią jest łatwo do-
stępna i udzielana na atrak-
cyjnych warunkach Pożyczka 
dla Ciebie:

• Przeznaczona na dowolny 
cel – bez konieczności do-
kumentowania wydatków,

• W kwocie od 1 000 zł do 
80 000 zł – w zależności 
od zdolności kredytowej 
Klienta,

• Bez minimalnego okresu 
kredytowania,

• Udzielana maksymalnie na 
5 lat,

• Z możliwością karencji  
w spłacie do 3 miesięcy,

• Z możliwością wcześniej-
szej spłaty bez dodatko-
wych opłat.

Z kredytu gotówkowego 
w ESBANKU skorzystać 
mogą osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę, 
prowadzące działalność 
gospodarczą, korzystający ze 
świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego, w tym eme-
ryci i renciści, rolnicy oraz 
osoby wykonawcy wolnych 
zawodów.

Teraz jeszcze lepsze  
warunki – dla stałych  
i nowych Klientów!
Wychodząc naprzeciw po-
trzebom naszych Klientów, 
podnieśliśmy maksymalną 

wysokość pożyczki udzie-
lanej bez dodatkowego 
zabezpieczenia:

• Do 20 000 zł kwoty pożycz-
ki – w przypadku posiada-
czy rachunków oszczędno-
ściowo-rozliczeniowych  
w naszym Banku;

• Do 15 000 zł kwoty pożycz-
ki – w przypadku nowych 
Klientów Banku.

Z ubezpieczeniem taniej!
ESBANK Bank Spółdzielczy to 
nie tylko najwyższej jakości 
usługi finansowe, ale i szeroka 
oferta produktów ubezpie-
czeniowych. Dlatego Bank 
umożliwia swoim Klientom 
zabezpieczenie Pożyczki dla 
Ciebie atrakcyjnym ubezpie-
czeniem NWW, obejmującym 
zgon oraz całkowitą niezdol-
ność do pracy w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku.  
Oferuje nie tylko spokojny sen 
podczas okresu spłaty kre-
dytu, ale i wymierne korzyści 
finansowe:

• niższą prowizję, 
• niższe oprocentowanie, któ-

re maleje wraz ze wzrostem 
kwoty pożyczki.

Osoby zainteresowane Po-
życzką dla Ciebie zapraszamy 
do placówek ESBANKU Banku 
Spółdzielczego. Nasi doradcy 
udzielą szczegółowej informa-
cji i pomogą w dopełnieniu 
wszelkich formalności. 

10



 
  11

ESBANK wspiera młodych 
i przedsiębiorczych 

XI Dni Kina z Robertem 
Więckiewiczem

Jubileuszowy ESBANK CUP 

Po raz kolejny ESBANK Bank Spółdzielczy wsparł I Liceum 
Ogólnokształcące w Radomsku w edukacji filmoznawczej 
radomszczańskiej młodzieży. 

Bohaterem tegorocznej edycji imprezy był obecny podczas 
Gali Finałowej 13 kwietnia Robert Więckiewicz. Razem z Jac-
kiem Zacharewiczem, Prezesem ESBANKU, wręczył nagrody 
laureatom wszystkich konkursów towarzyszącym Dniom 
Kina, w tym 9 kart przedpłaconych ESBANKU dla zwycięzców 
konkursu wiedzy o życiu i twórczości aktora. Nasz Bank był 
sponsorem głównym wydarzenia oraz sponsorem tytular-
nym koncertu muzyki filmowej pt. ESBANK Music Film, który 
uświetnił uroczyste podsumowanie filmowej rywalizacji.

 Kolejny rok z rzędu sponsorem i partnerem wydarzenia zo-
stał ESBANK Bank Spółdzielczy, szczególnym patronatem 
obejmując skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych konkurs na Biznesplan Roku. W kapitule konkursu,  
w roli eksperta ekonomicznego, zasiadał Tomasz Tomczew-
ski, kierownik Wydziału Klienta Korporacyjnego.  W tym 
roku jury przyznało 4 równorzędne wyróżnienia: 2 bizne-
splany nagrodzono za pomysł, 2 – za realność wykonania. 
Do laureatów trafiły karty przepłacone ESBANKU z dołado-
waniem o łącznej wartości 1500 zł.

18 kwietnia podczas Gali Biznesu podsumowano Radomsz-
czański Konkurs Przedsiębiorczości, organizowany przez 
Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Radomsku  
w celu promowania lokalnych firm oraz progospodarczych 
postaw. 

Kapituła Konkursu oceniła 10 biznesplanów

Radomszczańska Akademia Piłkarska ma już 5 lat. Tradycyj-
nie urodziny świętowała na boisku, jako organizator Ogól-
nopolskiego Turnieju Piłki Nożnej dla ośmiolatków „ESBANK 
CUP”. 

Sezon piłkarski 2014/2015 obfitował w sukcesy zawodni-
ków ESBANK RAP Radomsko. Jednym z nich było zwycię-
stwo podczas rocznicowej imprezy – młodzi piłkarze byli 
najlepsi spośród 8 startujących zespołów. Tym samym sami 
zadbali o najlepszy urodzinowy prezent. Gratulujemy i ży-
czymy kolejnych jubileuszy.   

Laureaci Konkursu Wiedzy o Filmie pokonali 83 drużyny

Zgodnie z hasłem naszego Banku – jesteśmy najbliżej – 
aktywnie wspieramy lokalną społeczność. Również w tym 
roku zaangażowaliśmy się w wiele inicjatyw, kierowanych 
do dzieci i młodzieży. 

ESBANK RAP Radomsko szkoli zawodników w wieku 5-11 lat




