Drodzy Rodzice,
chciałam Wam przekazać, iż zostaliśmy niestety oszukani przez BS w Nadarzynie, który w dniu
19.10.2016r. Przyjął od nas gotówkę w wysokości 14.034 zł. oraz 3 dyspozycje przelewów składek
ubezpieczeniowych NNW naszych dzieci i OC nauczycieli do realizacji, na łączną kwotę 14.034zł. i do
dnia dzisiejszego ich nie zrealizował. W związku z powyższym informuję co następuje:

1. Dzięki uprzejmości INTERRISK SA i WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA nasze dzieci pomimo braku
wpłaty są objęte ochroną ubezpieczeniową i można normalnie zgłaszać szkody. Odroczono nam
wpłatę do 18.01.2017 r.

2. Na dzień dzisiejszy mamy na koncie bankowym 32 zł oraz lokatę na około 1160 zł. Na wyciągu
bankowym z 19.10.2016 r. cały czas figurują zrealizowane przelewy i pobrane opłaty bankowe. Po
21.10.2016 r., czyli dniu zawieszenia działalności banku nie zostały one z powrotem zaksięgowane
na naszym koncie, stąd saldo 32 zł. Przelewy są gdzieś w chmurze.

3. Niestety Bank Spółdzielczy nie wywiązał się również z obowiązku ustawowego i nie poinformował
nas na wyciągach bankowych ani ustnie o tym, iż środki na rachunku bankowym Rady Rodziców nie
są gwarantowane czyli nie podlegają wypłatom z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego(dotyczy to
wszystkich Rad Rodziców jak Polska długa i szeroka, tylko nikt o tym nie wie). Nie mamy więc
możliwości odebrania gotówki tak jak osoby fizyczne czy osoby prawne. Na dzień dzisiejszy mamy
informację, że środki na rachunku i lokacie oraz te z przelewów będą możliwe do odzyskania tylko z
masy upadłościowej. A to potrwa i nie wiadomo, którzy będziemy w kolejce do wypłaty.

4. Rada Rodziców na środowym spotkaniu podjęła decyzję, iż najszybszym i najłatwiejszym
rozwiązaniem będzie ponowne zebranie składek i przekazanie ich do Interrisk.Razem jest to duża
kwota, której nie jesteśmy w stanie uregulować, a dla każdego to max. 51 zł. Bardzo prosimy o
ponowne wpłaty składek po 45 zł i 51 zł. do Wychowawców do 16.12.16, w zależności od
wybranego wariantu. Listy dzieci ubezpieczonych dostępne są w Sekretariacie szkoły.

5. Równolegle będziemy walczyć o odzyskanie pieniędzy, co będzie czasochłonne. Nie jesteśmy w
stanie stwierdzić jak długo to potrwa i czy się uda. Jeśli tak, to będziemy Państwu zwracać
odzyskane środki.
Do dnia dzisiejszego:
1) Złożyliśmy wniosek reklamacyjny do BFG za pośrednictwem WZ WBK. Mamy już jednak informację
telefoniczną, iż zostanie rozpatrzony negatywnie, ponieważ nie podlegamy ochronie gwarancyjnej
zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

2) Złożyliśmy reklamację do Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w sprawie niezrealizowanych
przelewów, co będzie podstawą interwencji Rzecznika Finansowego, z którym jesteśmy w
kontakcie. Będziemy też u Rzecznika walczyć o traktowanie Rad Rodziców na równi z osobami
fizycznymi lub nadanie im osobowości prawnej, tak, żeby RR obejmował Bankowy Fundusz
Gwarancyjny. Chcielibyśmy doprowadzić, aby dopisano nas do listy deponentów BFG.

3) O sprawie został poinformowany Rzecznik Praw Dziecka.

4) Mamy informację od Dyrektora Gimnazjum, że dostaniemy pomoc prawną z Gminy.

5) W sobotę 19.11.2016 r. około 10.00 pod siedzibą Banku Spółdzielczego w Nadarzynie na Rynku,
odbyło się spotkanie z TVP3 Regionalną. Materiał ukazał się w sobotę o 18.oo w Kurierze
Warszawskim na TVP3.
W czwartek 24.11.2016 przyjeżdża Polsat News. Sprawa sytuacji naszej Rady Rodziców i Rad
Rodziców w całym kraju będzie więc poruszana na antenie krajowej.

Gorący apel o wpłaty składek!!!!! I trzymajcie kciuki!!!!

Razem w biedzie
Andżelika Kruszewska
Przewodnicząca RR

