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Aktualności

HISTORIA BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO
W LIMANOWEJ
Bank Spółdzielczy w Limanowej mając 135-letni historyczny rodowód, jest
zobowiązany do kontynuowania oraz krzewienia idei i tradycji spółdzielczości
bankowej. Wypracowane w historycznym okresie idee spółdzielczości bankowej
i ich kontynuacja oraz mocne więzi Banku z lokalnym środowiskiem, to nasze
zasadnicze argumenty dające nam przewagę nad konkurencją i mobilizujące do
dalszego rozwoju.

źródło: Album „Okruchy pamięci”

Początki lat dziewięćdziesiątych były okresem
przystosowania się Banku do funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
Mimo daleko idącej ostrożności w podejmowaniu decyzji o przyznawaniu pożyczek, kierownictwo nie potrafiło całkowicie ustrzec
Banku Spółdzielczego w Limanowej od trudnych kredytów. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że był to tylko niewielki margines i nie
spowodował istotnych strat.
Na bardzo trudny okres finansowy przypadła
budowa nowego obiektu bankowego, którym
spółdzielcy z Limanowej do dziś się szczycą.
Szalejąca inflacja na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych spowodowała,
że ustalony w 1988 roku koszt budowy wzrósł
ponad dziesięciokrotnie do 1991 roku. Wyposażenie budynku oraz wprowadzenie komputeryzacji musiały odbić się niekorzystnie na
bieżącej sytuacji finansowej Banku i powstaniu ujemnego wyniku bilansowego w latach
1992-1994. Na szczęście klienci Banku ze zrozumieniem patrzyli na nasze przejściowe, jak
okazało się później, trudności. Nie zrezygnowali z naszych usług. Szczególnie cieszy nas
wierność Urzędu Gminy w Limanowej, który
pozostał nieczuły na zabiegi ze strony innych

banków. Nie zawiedliśmy zaufania naszych
klientów. Wyniki finansowe osiągane przez
Bank w następnych latach świadczą o tym dobitnie.
Od 1991 roku siedziba Banku Spółdzielczego
mieści się w nowym budynku w centrum miasta. Lokalizacja ta stanowi duże udogodnienie
dla klientów, a nowoczesne wyposażenie oraz
doświadczenie zawodowe personelu są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług.
Zachodzące zmiany w sektorze bankowości
spółdzielczej stały się czynnikiem dynamicznego rozwoju Banku.
Bank Spółdzielczy w Limanowej dzięki trafnym
decyzjom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku
przeszedł bez problemów okres transformacji ustrojowej, umacniając swoją pozycję na
rynku usług bankowych. Jest jednym z nielicznych banków w Polsce, który z lokalnego przekształcił się w sprawnie zarządzaną instytucję
finansową.
Od roku 2000 rozpoczął się proces fuzji. Do
Banku Spółdzielczego w Limanowej przyłączyły się Banki Spółdzielcze w Laskowej (2001r.),
w Kamienicy i w Dobrej (2002 r.) oraz w Łukowicy (2005r.)
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Potrzeba przybliżenia usług bankowych do
Klienta spowodowała konieczność uruchomienia Punktów Obsługi Klienta m.in. w Limanowej, Mszanie Dolnej, Skrzydlnej, Słopnicach,
Jurkowie, Ujanowicach, czy też w Klęczanach.
Obecnie Bank zrzesza ponad 6 tys. członków,
zatrudnia 175 pracowników i posiada 28 placówek na terenie:
•
•
•
•
•

powiatu limanowskiego,
miasta Krakowa,
miasta Nowego Sącza,
miasta Tarnowa,
powiatu brzeskiego - w Porąbce Iwkowskiej.

Bank tworzy coraz większą kapitałowo i terytorialnie strukturę, stale powiększa swój udział
na rynku depozytów i kredytów, wprowadza
nowe technologie i oferuje klientom najnowocześniejsze usługi i rozwiązania finansowe.
Ma jednak zasadniczą przewagę nad bankami
komercyjnymi, gdyż jest instytucją lokalną silnie zakorzenioną w swoim środowisku. Ponadto dumę ze wspaniałej historii łączy z odpowiedzialnością za dalsze losy zarówno Banku, jak
i regionu.
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W 2012 roku więcej firm
skorzysta z przywilejów podatkowych
Rosnący kurs euro sprawia, że w przyszłym roku więcej firm będzie
mogło skorzystać ze statusu „małego podatnika”. A to oznacza, że więcej
przedsiębiorstw będzie mogło rozliczać VAT kwartalnie, odprowadzać zaliczki
na podatek dochodowy raz na kwartał czy skorzystać z jednorazowej amortyzacji.
Dzięki tym przywilejom mają szanse zapłacić niższe podatki.
Wiele przywilejów podatkowych przewidzianych w ustawach o podatku dochodowym czy
ustawie o podatku od towarów i usług zależy
od przychodów przedsiębiorcy. Niskie obroty
gwarantują korzyści podatkowe np. w postaci
kwartalnych płatności zaliczek na podatek dochodowy. W obydwu ustawach podatkowych
obroty te zostały określone w obcej walucie –
euro. Dlatego limit określony w euro co roku
zmienia się w zależności od kursu w danym
dniu. Tym dniem jest pierwszy dzień roboczy października. Znając ten kurs, znany jest
limit przychodów uprawniający do korzystania z przywilejów podatkowych na kolejny rok
podatkowy. Ponieważ kurs euro w ostatnim
czasie był na bardzo wysokim poziomie, wzrosły także limity ustawowe. To znów oznacza,
że znacznie więcej przedsiębiorstw w 2012r.
skorzysta z udogodnień podatkowych w porównaniu z 2011r.
Kluczowa dla korzystania z przywilejów podatkowych jest definicja małego podatnika
ponieważ z obydwu ustawach podatkowych
jest on traktowany korzystniej w stosunku do
pozostałych podatników.

mały podatnik

Mały podatnik w świetle ustawy o PIT i CIT
to podatnik, u którego wartość przychodu ze
sprzedaży (wraz z VAT-em) nie przekroczyła
w poprzednim roku podatkowym wyrażonej
w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln. euro. Ustawa o VAT definiuje małego podatnika podobnie, jednak wskazuje, że
małym podatnikiem może być także podmiot
prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie,
zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą
świadczącą usługi o podobnym charakterze,
z wyjątkiem prowadzenia komisu, jeżeli kwota
prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za
wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym
wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej
równowartości 45 tys. euro. Tak jak wcześniej zostało wspomniane przeliczanie kwot
wyrażonych w euro dokonywane jest według
średniego kursu euro Narodowego Banku

Polskiego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.
Przeliczenia tego dokonuje się w zaokrągleniu
do 1000 zł.
2010r.
Mały
podatnik
PIT, CIT,
VAT
Mały
podatnik
(makler)
VAT

2011r.

2012r.

5.067.000 zł 4.736.000zł 5.324.000zł

190.000zł

178.000 zł

200.000zł

PRZYWILEJE MAŁYCH
PODATNIKÓW

Przywilejem małych podatników w rozliczeniach podatkowych jest możliwość dokonywania rozliczeń kwartalnych podatku VAT.
Rozliczenie podatku VAT następuje na takich
samych zasadach jak przy miesięcznym rozliczaniu podatku, z tą tylko różnicą, że rozliczenie dokonywane jest raz na kwartał. Obowiązek podatkowy oraz prawo do odliczenia
VAT-u powstają na zasadach ogólnych. Jest to
korzystny sposób rozliczeń ponieważ wpływa
na poprawę płynności. Z danych ministerstwa
finansów wynika, że zainteresowanie tą formą
rozliczeń z roku na rok rośnie.

Liczba małych podatników rozliczających
podatek VAT kwartalnie
2005

57903

2006

69344

2007

86585

2008

104845

2009

131237

2010

156316

Liczba małych podatników rozliczających
podatek VAT za zasadzie kasowej
2005

6690

2006

6696

2007

7313

2008

7712

2009

8721

2010

9202

Źródło: Ministerstwo Finansów

Kolejnym przywilejem przysługującym małym podatnikom jest możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji dopuszczana przez
prawo podatkowe, a jedynie limit wartości
początkowej środka trwałego, jaką podatnicy mogą uznać za koszt uzyskania przychodu
w jednym roku w formie odpisów amortyzacyjnych. Obecnie limit odpisów amortyzacyjnych wynosi 50 tys. euro.
W podatku dochodowym małym podatnik
może liczyć na inne udogodnienia. Przysługuje mu bowiem prawo wpłacania kwartalnych
zaliczek na podatek dochodowy. Podobnie jak
w podatku VAT odroczenie terminu płatności
podatku pozwala efektywniej gospodarować
środkami pieniężnymi. Z roku na rok podatników rozliczających się tym sposobem jest
więcej.
Podatnicy
korzystający
z kwartalnych
rozliczeń podatku
dochodowego

PIT

VIT

2007

33987

59445

Źródło: Ministerstwo Finansów

2008

42193

67107

Przywilejem małych podatników jest także
rozliczenie VAT na zasadzie kasowej. Metoda
ta polega na odprowadzeniu VAT-u dopiero
po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, jednak
nie później niż 90. dnia od chwili wydania towaru lub wykonania zleconej usługi, oraz na
odliczeniu kwoty VAT-u od nabytych zakupów
po faktycznym uiszczeniu za nie zobowiązania

2009

50593

71240

2009

60600

75982

2010

71404

76276
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Małopolski Lider Przedsiębiorczości
Społecznej
20 września 2011 r. w Kopalni Soli w Wieliczce odbył się finał I edycji Konkursu
„Małopolski Lider przedsiębiorczości”, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Krakowie.

Celem konkursu jest promocja ekonomii
społecznej i małopolskich przedsiębiorstw
społecznych, które odniosły sukces komercyjny, a jednocześnie w wysokim stopniu realizują swą społeczną misję.
Nagroda główna, pieniężna ufundowana została przez Bank Spółdzielczy w Limanowej,
nagrody dla wyróżnionych laureatów w formie doradztwa biznesowego zapewni firma
PwC. Podczas uroczystej gali, z udziałem
Wicemarszałka Romana Ciepieli, Sekretarz
Województwa Agaty Błahuciak oraz Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Wioletty Wilimskiej wręczono trzy wyróżnienia oraz statuetkę dla głównego laureata.
Laureat nagrody głównej - Stowarzyszenie Siemacha - nagrodzone zostało za prowadzone
Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej
Hucie – unikalne połączenie wychowania,
sportu i terapii. Kapituła konkursu wysoko
oceniła profesjonalność działań podejmowanych przez stowarzyszenie, ciekawą i atrakcyjną ofertę oraz liczne niaestandardowe
działania promocyjne przy zachowaniu wartości i celów społecznych godnych podziwu.
W konkursie przyznano także trzy wyróż-

nienia. Pierwsze z nich trafiło do Spółdzielni
Socjalnej OPOKA z Kluczy. Drugim została
wyróżniona Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL.
Trzecie wyróżnienie powędrowało do Laboratorium Cogito Sp. z o.o. Patronat honorowy
objął marszałek Marek Sowa. Patronat medialny objęli: Dziennik Polski, Radio Kraków
oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

NOWE KONKURSY SKO
dzielczym w Limanowej, 15 listopada 2011 r.
rozpoczęły się dwa Konkursy dedykowane
dla Szkół oszczędzających w SKO pod patronatem Banku. Jednym z nich jest konkurs
„Moja moneta - orzeł, czy reszka?”, a drugim
konkurs plastyczny i towarzyszący mu Quiz
międzyszkolny „Historia pieniądza”.

Historia pieniądza stała się motywem przewodnim działań związanych ze Szkolnymi
Kasami Oszczędnościowymi w roku szkolnym
2011/2012. W celu popularyzacji oszczędzania i tworzenia więzi uczniów z Bankiem Spół-

Przedmiotem Konkursu „Moja moneta - orzeł
czy reszka?” są warsztaty rzeźbiarskie mające na celu wykonanie monety przy użyciu
gliny i gipsu. Konkurs przeprowadzony będzie
w kilku etapach. Laureaci etapu szkolnego
z poszczególnych Szkół będą mieli okazję
spotkać się na plenerze artystycznym, gdzie
wykonają wspólnie serie monet i przygotują
je do ekspozycji na wystawę finałową.

Konkurs „Historia pieniądza” odbędzie się
z podziałem na dwie kategorie wiekowe: dla
Uczniów klas I-III – zadaniem będzie wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką,
o historii pieniądza, a dla uczniów klas IV-VI
– międzyszkolny quiz wiedzy.
W grudniu br. wystartuje ponadto nowa witryna dedykowana SKO, gdzie będzie można
znaleźć materiały edukacyjne oraz informacje związane z przebiegiem ww. konkursów.
Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi
11.06.2012 r. podczas uroczystego rozdania
nagród połączonego z wystawą wykonanych
prac.
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GALA Przedsiębiorczości
Powiatu Limanowskiego

Dnia 9 listopada 2011 roku w Limanowskim Domu Kultury odbył się finał
VII edycji Gali Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego.

Limanowska Gala jest corocznym świętem
przedsiębiorców, jak również okazją do podsumowania konkursu, który rozstrzygany jest
w kategoriach: „Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego”, „Inicjatywa Gospodarcza Roku”, „Mikroprzedsiębiorca Roku”, a w tym roku po raz
pierwszy w kategorii „Człowiek Serca”.
Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał
Tytuł Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego
w kategorii „Duże przedsiębiorstwa”, a statuetkę odebrał Prezes Zarządu Adam Dudek.

POŻEGNANIE

Głównym założeniem organizatorów jest prezentowanie firm, które odniosły sukces ekonomiczny z zachowaniem zasad etyki biznesu
i stanowią wzór godny naśladowania. Celem
Gali Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego
jest także wyłonienie osób przyczyniających się
do tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie oraz wspierania lokalnej
społeczności.

szenie Przedsiębiorców i ma na celu promowanie istniejącej już działalności gospodarczej, co
stanowi zachętę dla młodych ludzi pragnących
uruchomić własny biznes.
Całą imprezę uświetniała swoim występem
Marta Florek z Limanowej, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Wokalistyki Jazzowej, a także Klaudia Kuczaj i Sylwia
Hołyńska.

Przedsięwzięcie to jest współorganizowane
przez Powiat Limanowski i Regionalne Stowarzy-

„Kiedy wydaje się, że coś się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna.”
Cytując ks. Jana Twardowskiego , Prezes Adama
Dudek z końcem września br. rozpoczął uroczystość pożegnania Pani Marii KapturkiewiczLitera oraz Pani Anieli Górka, które przeszły na
zasłużoną emeryturę.
W czasie uroczystości Zarząd Banku gratulował
emerytowanym pracownicom osiągniętych
sukcesów zawodowych i złożył serdeczne podziękowania, za pełną poświęcenia pracę na
rzecz rozwoju oraz wzmocnienia pozycji Banku
Spółdzielczego w Limanowej. Pani Maria Kapturkiewicz-Litera, długoletnia Główna Księgowa, związana była Bankiem od 18 lat. Pani Aniela Górka przepracowała w Banku ponad 40 lat.
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Szanowne Panie!
Życzymy, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz,
by nie opuszczała Was radość z życia, a okres
emerytury stal się czasem pielęgnowania
Waszych pasji i zainteresowań.
Życzymy również dobrego zdrowia i wszelkiej
satysfakcji w życiu osobistym.
Pracownicy Banku Spółdzielczego
w Limanowej
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Kogo wspieraliśmy
1

OSP W PIEKIEŁKU

14 SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBREJ

2

GOK KAMIENICA

15 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LIMANOWEJ

3

MKS „LIMANOVIA”

16 PARAFIA KAMIENICA

4

URZĄD GMINY TYMBARK

17 STOWARZYSZENIE „REMEDIUM” W TYMBARKU

5

STOWARZYSZENIE „RATUJMY TRADYCJE”

18 KS „LIMANOWA FORREST” – BIEG OSIEDLOWY

6

OSP W STRONIU

19 RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „SŁONECZNY” W LIMANOWEJ

7

UKS „OSET” W ŁOSTÓWCE

20 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 4 W LIMANOWEJ

8

JARMARK CYSTERSKI I OWOCOBRANIE W JODŁWONIKU

21 LIMANOWSKI DOM KULTURY – KONCERTY ORGANOWE

9

STOWARZYSZNIENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU SZCZAWY 22 LIMANOWSKA AKCJA CHARYTATYWNA

10 STOWARZYSZENIE „PROMIEŃ NADZIEI”

23 KS „LIMANOWA FORREST” – I PÓŁMARATON

11 ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

24 ZESPÓŁ REGIONALNY „PRZYSZOWIANIE”

12 SZKOŁA PODSTAWOWA W KĄTACH

25 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWADCE

13 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

26 ZWIĄZEK STRZELECKI „STRZELEC” W LIMANOWEJ

Nasze placówki
Centrala
Limanowa
34-600 Limanowa,
Rynek 7,
tel. (18) 33 79 100

Oddziały
Laskowa
34-602 Laskowa 486,
tel. (18) 33 33 004
Kraków
31-102 Kraków,
ul. Zwierzyniecka 8,
tel. (12) 42 69 820
Kraków
30-644 Kraków,
ul. Kamieńskiego 47,
tel.(12) 35 77 777
Kamienica
34-608 Kamienica 412,
tel. (18) 33 47 560
Dobra
34-642 Dobra 816,
tel. (18) 33 30 004
Limanowa
34-600 Limanowa,
ul. Józefa Marka 15,
tel. (18) 33 70 252
Łukowica
34-606 Łukowica 282,
tel. (18) 33 35 034
Jodłownik
34-620 Jodłownik 120,
tel. (18) 33 40 315

Nowy Sącz
33-300 Nowy Sącz,
ul. Jagielońska 36,
tel. (18) 44 44 478

Sowliny
34-600 Limanowa,
ul. Piłsudskiego 84b,
tel. (18) 44 00 632

Tarnów
33-100 Tarnów,
ul. Krakowska 131
tel. (14) 62 88 920

Limanowa
34-600 Limanowa,
ul. Reymonta 4a,
tel. (18) 337 82 18

Punkty Obsługi Klienta
Tymbark
34-650 Tymbark,
ul. Armii Krajowej 630,
tel. (18) 44 74 257
Szczawa
34-607 Szczawa 584,
tel. (18) 33 44 021
Klęczany
33-394 Klęczany 119,
tel. (18) 44 33 402
Ujanowice
34-603 Ujanowice 2,
tel. (18) 33 34 720
Jurków
34-643 Jurków 52,
tel. (18) 33 40 025
Skrzydlna
34-625 Skrzydlna 279,
tel. (18) 33 31 020
Mszana Dolna
33-730 Mszana Dolna
ul. Starowiejska 4c,
tel. (18) 33 19 820
Słopnice
34-615 Słopnice 984,
tel. (18) 33 40 411
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Limanowa - Szpital
34-600 Limanowa,
ul. Piłsudskiego 61,
tel. (18) 33 39 250
Limanowa - Starostwo
34-600 Limanowa,
ul. J. Marka 9,
tel. (18) 44 52 062
Limanowa - Supermarket IMA
34-600 Limanowa,
ul. Żwirki i Wigury 4,
tel.(18) 54 24 444
Limanowa
34-600 Limanowa,
ul. M. B. Bolesnej 9,
tel. (18) 33 73 126
Przyszowa
34-604 Przyszowa 480,
tel. (18) 33 36 012

Filie
Porąbka Iwkowska
32-862 Porąbka Iwkowska 32,
tel. (14) 68 45 241
Nowy Sącz
33-300 Nowy Sącz,
ul. Nowy Świat 2,
tel. (18) 44 19 910
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34-600 Limanowa, Rynek 7
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