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od redakcji

Szanowni
Państwo!
Rok 2012 jest czasem obfitującym w wiele wydarzeń, więc z ogromną przyjemnością chcę
zaprezentować Państwu, już po raz czwarty „Kurier Finansowy”. Dobiegający właśnie końca rok
2012, jest dla Banku rokiem jubileuszowym i dlatego chciałbym za pośrednictwem niniejszego biuletynu podziękować wszystkim osobom związanym z Bankiem. Podziękowania kieruję
w stronę klientów, współpracowników, kontrahentów i wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszej instytucji.
U podstaw działania naszego Banku zawsze leżały wartości, które stawiały człowieka w samym centrum. Stworzyliśmy wraz z Państwem w oparciu o polski kapitał, instytucję stabilną
i silnie zakorzenioną w lokalnym środowisku. Potwierdzeniem tego nie są wyłącznie wysokie
pozycje zajmowane przez Bank w ogólnopolskich rankingach, ale przede wszystkim zaufanie
ponad 40 000 klientów, którym nas obdarzyli.
W Międzynarodowym Roku Spółdzielczości znacznie częściej dostrzegana jest historia spółdzielczości bankowej. W roku 1877 w Galicji gdzie doskwierała bieda, panoszyła się lichwa
i wyzysk powołano do życia organizację gospodarczą, zwaną obecnie Bankiem Spółdzielczym
w Limanowej. Można by powiedzieć, że był to jeden z pierwszych ruchów oddolnych, któremu przyświecała ekonomia społeczna. Dziś obserwujemy bardzo pozytywny trend jakim jest
powstawanie spółdzielni socjalnych, zachęcam do lektury artykułu z cyklu „Spółdzielczość XXI
wieku” oraz relacji z gali konkursu „Małopolski Lider Ekonomii Społecznej”.
24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.
(Dz. U. Nr 199, poz. 1175), wprowadzająca w ustawodawstwie polskim zapisy Dyrektywy PSD.
O tym jak nowa Ustawa podnosi standardy usług dla klientów dowiecie się z Państwo w artykule
z sekcji „Finanse dla Ciebie”. Jakość usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Limanowej
została w ostatnich miesiącach oceniona przez niezależne jednostki. Miło mi jest poinformować,
że Bank został Laureatem Programu Najwyższa Jakość QI 2012.
Oprócz podziękowań pragnę złożyć Państwu w imieniu Zarządu Banku, najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas, przyniesie
wiele radości, spokoju ducha i wytchnienia od codziennych trosk, a Nowy Rok pozwoli z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

Adam Dudek
Prezes Zarządu

Życząc owocnej lektury, zachęcam do współpracy.

Adam Dudek
Prezes Zarządu
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135 LAT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W LIMANOWEJ - JubileuSz z nagrOdami!
W sobotę 25 sierpnia 2012 r.
na płycie limanowskiego
rynku odbyło się uroczyste
zakończenie „loterii
Jubileuszowej” oraz
Vii edycji autolokaty połączone
z losowaniem nagród,
zorganizowane przez bank
Spółdzielczy w limanowej
z okazji 135-lecia działalności.
„Loteria Jubileuszowa” skierowana
była do wszystkich osób udziałowców
Banku, którzy w okresie 1 lutego 2012 r.
do 31 lipca 2012 r. oprócz jednostki
udziałowej posiadali rachunek bankowy
prowadzony w polskich złotych lub dewizach. Do szczęśliwych zwycięzców trafiło 135 nagród, a wśród nich: kamery,
kina domowe, nawigacje satelitarne…
Uczestnikami siódmej edycji Loterii
„AUTOLOKATA” byli klienci Banku, którzy w dniach od 20 listopada 2011 do
20 lutego 2012 roku założyli lokatę o nazwie „AUTOLOKATA” i utrzymali ją do 20
sierpnia 2012 roku. Warto przypomnieć,
że do wygrania były:
• Samochód DACIA DUSTER z napędem na 4 koła,
• 3 x notebook marki Dell,
• 3 x telewizor LED marki Samsung 32”,
• 3 x kamera cyfrowa marki Panasonic,
• 4 x nawigacja samochodowa marki
Tomtom,
• 3 x zestaw kina domowego marki LG,
• 3 x aparat fotograficzny marki Sony,
• 4 x odkurzacz marki Zelmer,
• 3 x radio z CD marki Grundig,
• 3 x żelazko marki Zelmer.
Nad prawidłowym przebiegiem losowania czuwała specjalnie do tego powołana Komisja Nadzoru. Nadmieniamy, że Bank Spółdzielczy w Limanowej
po raz pierwszy zaoferował Autolokatę swoim Klientom w 2007 r. Produkt
w dalszym ciągu cieszy się niesłabnącym powodzeniem.

LIMANOWSKA GALA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zdjęcie: materiały własne

Zdjęcie: materiały własne

Duża popularność loterii promującej
tę lokatę spowodowała, że 16 sierpnia
2012 r. została rozpoczęta kolejna, VIII
edycja, w której do wygrania jest wiele
atrakcyjnych nagród, w tym:
NAGRODY GŁÓWNE – 2 x SAMOCHÓD Skoda CITIGO!!!

9 LISTOPADA 2012 R. ODbYŁA SIę
VIII LIMANOWSKA GALA PRZEDSIębIORCZOśCI.
Tegoroczna edycja odbyła się pod
Honorowym Patronatem Marszałka
Województwa Małopolskiego Marka
Sowy. Swą obecnością zaszczycili Jego
Ekscelencja Ks. Biskup Andrzej Jeż oraz
Władysław Kosiniak – Kamysz Minister
Pracy i Polityki Społecznej.
Bank Spółdzielczy w Limanowej
otrzymał Pierwszy Diament do Złotej
Statuetki Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego w kategorii Duże Przedsiębiorstwa, co oznacza, że bank cały czas
się rozwija, zarówno w kwestii zatrudnienia, inwestycji, jak również działalności charytatywnej i społecznej.
Kapituła konkursowa oceniając firmy,
bierze pod uwagę następujące informacje: tworzenie nowych miejsc pracy,
wartość inwestycji, zwłaszcza innowacyjnych i proekologicznych, podnoszenie kwalifikacji, jakość produktów lub
usług oraz pozyskiwanie nowych rynków sprzedaży oraz działalność na rzecz
lokalnej społeczności.

Uroczystość uświetnili swymi występami: Zespół „Mali Męcinianie”, Agnieszka
Szpałek i Jan Bednarz z Małopolskiego
Centrum Tańca, Chór ZNP O/Limanowa
„Carpe Diem”. Dużą atrakcją był też recital Karoliny Kidoń - uczestniczki ostatniej
edycji programu „Bitwa Na Głosy”. Z okazji jubileuszu z rąk Prezesa Krajowej Rady
Spółdzielczej – Alfreda Domagalskiego
oraz Prezesa Krajowego Związku Banków
Spółdzielczych – Jerzego Różyńskiego, zasłużeni działacze społeczni oraz pracownicy Banku otrzymali odznaczenia. Została
ponadto wydana monografia Banku ukazująca jak ważna jest historia takiej instytucji w lokalnym wymiarze. W książce
liczącej ponad 170 stron znalazła się historia Banku, od jego powstania w roku 1877,
aż po dzień dzisiejszy. Opracowanie to
oparte na publikowanych po raz pierwszy
dokumentach archiwalnych i wspomnieniach, ukazuje związki Towarzystwa Zaliczkowego w Limanowej z historią miasta
i kraju. Przypomina także wiele postaci zasłużonych dla regionu, które uczestniczyły
w rozwijaniu spółdzielczości bankowej.
Ta ciekawa monografia przekonują nas,
że w krainie tego co minione znajdujemy
często drogowskazy prowadzące nas ku
przyszłości.

Zdjęcie: materiały własne
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Bank Spółdzielczy w Limanowej nagrodzony Złotym Godłem Najwyższa Jakość

Quality International 2012

Bank Spółdzielczy w Limanowej został Laureatem Konkursu Najwyższa Jakość
Quality International 2012, zdobywając Złote Godło w kategorii QI Services - usługi
najwyższej jakość.
28 września 2012r. podczas uroczystej
Gali w Hotelu IBB Andersia w Poznaniu
podsumowującej VI edycję Konkursu,
na ręce Prezesa Adama Dudka przekazano przyznany dla Banku Spółdzielczego
w Limanowej tytuł Laureata oraz Złote
Godło. Konkurs organizowany jest przez
redakcję Forum Biznesu, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000
i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zdobycie Godła Najwyższa Jakość jest potwierdzeniem, iż Bank
Spółdzielczy w Limanowej stosuje
najwyższe standardy. Dowodem tego
jest jeszcze fakt, że od 135 lat cieszy się
zaufaniem Klientów, którzy spośród wielu instytucji finansowych często wybierają właśnie bank działający w oparciu
o polski kapitał, który reprezentuje stabilne zasady i wartości.
Najwyższa Jakość QI to projekt, którego celem jest promowanie w firmach
i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością. Równocześnie Program
wskazuje i ma za zadanie promocję firm
i instytucji, które reprezentują najwyższe
standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub
usługi na najwyższym poziomie.
Laureaci są wyłaniani w trzech kategoriach:

• QI Product - produkt najwyższej
jakości,
• QI Services - usługi najwyższej
jakości,
• QI Order - zarządzanie
najwyższej jakości,

ponadto w czterech grupach podmiotów,
uzależnionych od wielkości zatrudnienia
(firmy mikro, małe, średnie i duże) oraz
w odrębnej grupie - Samorząd.
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Tegoroczna Gala wręczenia
Medali Najwyższej Jakości poprzedzona była konferencją, w której udział wzięli m.in. prof. Elżbieta Skrzypek z Katedry Zarządzania Jakością UMCS
w Lublinie z referatem „Jakość i etyka
w biznesie”, dr Marek Salerno-Kochan
z referatem „Doskonalenie organizacji
poprzez samoocenę. Wykorzystanie standardów jako narzędzia doskonalenia”, dr
inż. Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas, prezes Klubu Polskie Forum ISO 9000 - „Korzyści zdrożenia Systemów Zarządzania
Jakością”, Piotr Burzyk, Dyrektor Biura
Zarządzania Jakością w Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, Pan Krzysztof
Ogórek, Wiceprezes zarządu ds. sprzedaży i marketingu Grupy ATLAS z wystąpieniem „Zintegrowany System Zarządzania
w budowaniu relacji z klientem” i dr Piotr
Woźniak z Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu - „Wewnętrzny, dedykowany System Zarządzania Jakością narzędziem doskonalenia realizacji strategii
uczelni wyższej”.
Po konferencji, rozpoczęła się Gala
wręczenia Medali QI oraz Statuetek, trzykrotnym Laureatom Programu. Wśród
przedstawicieli Laureatów odbierających
nagrody, byli Właściciele i Prezesi firm i instytucji, Dyrektorzy, Prezydenci i Burmistrzowie miast i Gmin, a także Starostowie
Powiatów.

SPOTKANIE
JUbILEUSZOWE
14 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie w ramach obchodów Jubileuszu
135-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Zdjęcie: materiały własne

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji monografii Banku zatytułowanej
„Z historycznego skarbca” oraz materiałów, które nie zostały opublikowane w jubileuszowym wydawnictwie.
W toku prac nad książką znaleziono
wiele ciekawych zdjęć i dokumentów,
które świadczą nie tylko o bogatej tradycji, ale również o aktywnym uczestnictwie Banku w życiu społeczności
lokalnej od początków jego istnienia.
„Bank z ludzką twarzą” – tak zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych powiatu, miasta i gminy
Limanowa oraz gmin powiatu limanowskiego oraz przedsiębiorcy, mówili w swoich wystąpieniach o Banku-jubilacie. Wielokrotnie podkreślano jego
wartości, silne więzi z lokalnym środowiskiem, jak również partnerstwo we
współpracy. Gratulowano ponadto, wypracowanej w oparciu o polski kapitał
stabilnej pozycji Banku, która plasuje
go na 13 pozycji w krajowym rankingu
Banków Spółdzielczych.
Prezes Adam Dudek odbierając
w imieniu Zarządu Banku podziękowania i gratulacje zapewniał, że wszelkie
uznanie ze strony władz samorządowych, przedsiębiorców i mieszkańców
miasta i powiatu, to dalsza mobilizacja
pracowników do lepszej pracy, zdobywania większego zaufania klientów
i motywacja do dalszego rozwoju.

aktualności

Małopolskiego Lidera
Przedsiębiorczości Społecznej 2012

Nagroda dla

Kolejna nagroda ufundowana przez Bank Spółdzielczy w Limanowej trafiła do lidera
przedsiębiorstw społecznych działających na terenie Małopolski. W dniach 10-11
października br. podczas odbywających się obecnie w Teatrze im. J. Słowackiego
w Krakowie VI Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, rozstrzygnięto II edycję
konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2012.
grożonych wykluczeniem społecznym.
Wyróżnienie w kategorii głównej otrzymała Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel, obchodząca w tym roku
60-lecie działalności. Spółdzielnia otrzymała również, jako pierwsza w Małopolsce certyfikat „Zakup prospołeczny”.

Zdjęcie: materiały własne

Nagroda ufundowana przez Bank
Spółdzielczy w Limanowej trafiła do
Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2012 Kolejna nagroda
ufundowana przez Bank Spółdzielczy
w Limanowej trafiła do lidera przedsiębiorstw społecznych działających na
terenie Małopolski. W dniach 10-11
października br. podczas odbywających
się obecnie w Teatrze im. J. Słowackiego
w Krakowie VI Ogólnopolskich Spotkań
Ekonomii Społecznej, rozstrzygnięto II
edycję konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2012. Konkurs
został zainicjowany przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w ramach działalności Małopolskiego
Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej.
Głównym celem konkursu jest wyróżnienie najefektywniejszych przedsię-

biorstw społecznych. Podmioty takie
prowadzą działalność komercyjną i niejednokrotnie odnoszą sukces komercyjny, jednak to nie zysk jest głównym
celem ich działania. Zgodnie z przyjęta
misją działają one na rzecz społeczności
lokalnych np. poprzez zatrudnianie osób
niepełnosprawnych lub przeznaczanie
całość zysków na cele społeczne. Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.
W tegorocznym finale konkursu znalazło się siedem przedsiębiorstw. Nagroda główna i tytuł Małopolskiego Lidera
Przedsiębiorczości Społecznej 2012
został przyznany Laboratorium Cogito,
którego kadra w 70% składa się z osób
chorujących psychicznie, najbardziej za-

Dodatkowo kapituła konkursu przyznała wyróżnienie dla jednostki samorządu terytorialnego wspierającej
rozwój ekonomii społecznej - otrzymał
je Urząd Miasta Jordanów. Laur w kategorii przedsiębiorstwa wspierające
rozwój ekonomii społecznej otrzymała
z kolei firma Treko Laser. Ponadto w plebiscycie czytelników prowadzonym na
łamach „Dziennika Polskiego wręczono
statuetkę i dyplom Przedsiębiorstwu
Społecznemu „Ognisko”.
Działamy na rynku już 135 lat, a zaczynaliśmy również jako przedsiębiorstwo społeczne. Korzenie zobowiązują, dlatego pielęgnujemy idee
wspólnego działania dla dobra ogółu
i mimo wszelkich przeciwności stosujemy je w codziennej pracy. Tym bardziej
cieszymy się, że inni też podejmują tę
niełatwą misję i czujemy się w obowiązku ich wspierać – powiedział podczas
gali Adam Dudek – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy przynajmniej 135 lat
sukcesów!
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Wojna
i okupacja
6
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Sierpień 1939 roku był dla Towarzystwa Zaliczkowego i Ochrony Własności Ziemskiej miesiącem pomyślnym: zamknął się
zyskiem 7 915,72 zł. Potem wybuchła wojna. Armia niemiecka
wkroczyła do Limanowej 6 września. Już 17 września samodzielna dotąd jednostka, jaką był powiat limanowski, stała się częścią
okupacyjnego (większego) powiatu nowosądeckiego, który był
jednym z 10 powiatów dystryktu krakowskiego. W Limanowej
powołany został wydział zamiejscowy starostwa okupacyjnego
powiatu nowosądeckiego. Ponieważ powiat nowosądecki znalazł się na terenie Generalnej Guberni, obowiązywało tu prawodawstwo niemieckie właściwe dla tego terenu okupowanego.
Dotyczyło ono także działalności banków i spółdzielczych instytucji kredytowych. Rozpoczęły się trudne lata okupacji, naznaczone stosowaną przez władze okupacyjne polityką terroru i represji sprawiającą, że na każdym dniu kładła się cieniem groźba
zagrożenia życia.
Na terenie Generalnej Guberni okupant prowadził gospodarkę rabunkową zwłaszcza w przemyśle, gdzie systematycznie
przeprowadzano grabież substancji przemysłowej i surowców
naturalnych. W bardzo trudnej sytuacji znalazło się także rolnictwo objęte systemem kontyngentów płodów rolnych. Nieprzestrzeganie związanych z tym systemem zarządzeń, zagrożone
było karą śmierci.
O tym, jaki wpływ miała wojna na stan spółdzielni pożyczkowej, świadczy najlepiej bilans za rok 1939, który zamknął
się ostatecznie stratą w wysokości 3 137,54 zł. Jak zaznaczyła Komisja Rewizyjna: Stratę tę usprawiedliwić należy skutkami wojny, a to spadkiem dochodów Towarzystwa z powodu przerwania czynności przez przeciąg dwóch miesięcy,

Zdjęcie: materiały własne

Ogłoszenie prasowe z decyzją o połączeniu Towarzystwa Zaliczkowego
i Ochrony Własności Ziemskiej w Limanowej z miejscową Kasą Stefczyka.

spadkiem spłat zaległych procentów w ciągu listopada i grudnia oraz nieprzewidzianymi wydatkami administracyjnymi dokonanymi w następstwie wypadków wojennych.1
Mimo tych trudności życie gospodarcze,
dostosowane do okupacyjnej rzeczywistości, toczyło się nadal. Działały także instytucje bankowe, choć władze okupacyjne próbowały dokonać ich reorganizacji, łącząc je
w jedną o nazwie: Okręgowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Rozwiązanie to nie zdało
jednak egzaminu ze względu na różnorodność działalności statutowej połączonych
jednostek i po kilku miesiącach przywrócono stan poprzedni.
W Generalnej Guberni władze okupacyjne
powołały do życia Bank Emisyjny i dokonały
zmiany waluty. Działalność instytucji kredytowych koordynował niemiecki Urząd Nadzoru Bankowego i pełnomocnik do spraw
spółdzielczości bankowej. Pracami rewizyjno-patronackimi w latach okupacji kierował
Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych w Generalnej Guberni.
Obowiązywały ograniczenia i zakazy dotyczące działalności samorządowej, społeczno-wychowawczej oraz kulturalnooświatowej, odbywania zjazdów i zebrań
członkowskich. Ograniczano swobodę podziału nadwyżki bilansowej i przeznaczenia
nawet drobnych kwot na cele społeczne.2
Pierwsze – podczas okupacji hitlerowskiej
– posiedzenie Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zaliczkowego i Ochrony Własności Ziemskiej
w Limanowej odbyło się 29 października 1939
roku. Na zebraniu obecni byli: Maria Russocka - dyrektor, Jan Jenner - zastępca dyrektora, Jan Drożdż - wiceprezes Rady Nadzorczej,
Tomasz Bieda, Wincenty Kwieciński, Michał
Ociepka i Franciszek Bogacz.
Na posiedzeniu tym zapoznano się z zarządzeniem z dnia 23 października 1939
roku w sprawie utworzenia Okręgowej Kasy
Spółdzielczej, w skład której wchodzić miały:
Towarzystwo Zaliczkowe, Kasa Komunalna
w Limanowej oraz wszystkie Kasy Stefczyka
w powiecie.
Zapisane w protokole czynności świadczą
o tym, że przygotowywano się do połączenia
zarządzonego przez starostę: przyjęto bilans
sporządzony na dzień 10 października, Rada
podziękowała wszystkim pracownikom za
ich wkład w działalność spółdzielni, dyrektor
Maria Russocka i kasjerka Gizela Tomaszko-
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wa złożyły klucze od kasy inżynierowi Janowi Drożdżowi jako przewodniczącemu Rady
Nadzorczej, a on wręczył je dyrektorowi Janowi Jennerowi wraz z gotówką, papierami
wartościowymi i wekslami.3
Jednak już latem 1940 roku na skutek interwencji Związku Spółdzielni Rolniczych
Zarobkowych i Gospodarczych w Krakowie
limanowskie Towarzystwo Zaliczkowe odzyskało samodzielność.
Podobnie rzecz się miała z limanowską
Kasą Stefczyka. Oto co w swych wspomnieniach pisał na ten temat Walenty Gawron:
Udałem się do biura Związku Rewizyjnego,
gdzie spotkałem dawnego dyrektora Jana
Kanię i z nim wdałem się w rozmowę, oznajmiając mu, że z chwilą wybuchu wojny w Limanowej miejscowy landkomisarz połączył
wszystkie instytucje kredytowe w jedną kasę
spółdzielczą, mimo że miały różne statuty
i cele działalności. Dyrektor Kania na to mi
oświadczył, że we wszystkich powiatach pozostało po dawnemu tylko w limanowskim
i nowotarskim landkomisarze na swoją rękę
poczynili fuzjonowanie. Również oświadczył
mi, że nasza Kasa Stefczyka i inne instytucje
kredytowe w Limanowej znowu będą mogły [samodzielnie] rozpocząć działalność.
(…) z Biura Związku Rewizyjnego wyszedłem
ucieszony, że będziemy mogli kontynuować
działalność w ramach spółdzielczych. (…) Po
powrocie z Krakowa zwołano walne zebranie
i na nim wybrano nowe władze.4
Limanowskie instytucje kredytowe nie
cieszyły się jednak długo samodzielnością.
Wkrótce władze okupacyjne powróciły do
pomysłu ich połączenia. Nastąpiło to w roku
1941.
W dniu 29 listopada odbyło się zebranie
prowadzone przez ks. Kazimierza Łazarskiego, podczas którego zadecydowano o połączeniu Towarzystwa Zaliczkowego i Ochrony
Własności Ziemskiej z Kasą Stefczyka, przy
czym spółdzielnią przejmującą było Towarzystwo Zaliczkowe. Dopiero jednak 10 czerwca
1942 roku nastąpiła sądowa rejestracja nowej spółdzielni kredytowej - Banku Spółdzielczego w Limanowej. W dokumentach tych
znajdujemy także skład wybranego wówczas
trzyosobowego Zarządu, który tworzyli: Stanisław Starakiewicz, Maria Russocka i Stanisław Kula. Terenem działania Banku miał być
powiat limanowski, jednak w statucie opracowanym przez ówczesną Radę Nadzorczą
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Protokół z rewizji przeprowadzonej w Kasie Stefczyka w Ujanowicach przez
Związek Rewizyjny Spółdzielni w Generalnym Gubernatorstwie. Maj 1942.

nie zapisano żadnych terytorialnych ograniczeń działalności. Podczas okupacji hitlerowskiej informacje dotyczące zmian w statucie oraz w składzie władz ogłaszano w „Amtlicher Anzeiger für
das Generalgouvernamet” („Dzienniku Urzędowym dla Generalnej Guberni”).5
Ze sprawozdania Dyrekcji Banku Spółdzielczego w Limanowej
za okres od 30 czerwca do 30 września 1942 roku wynika, że po
połączeniu, o którym była mowa, Bank zrzeszał 1552 członków,
suma wkładów wynosiła 86 120,88 złotych, a od początku tego
roku 45 członkom udzielono pożyczek na kwotę 21 150 złotych.6
Trudny dla Banku był rok 1942, kiedy to z powodu różnych
niesprzyjających okoliczności i konieczności dokonania remontu siedziby Spółdzielni nie zanotowano żadnego zysku. Wtedy
to w zakończeniu sprawozdania dyrekcji Banku zapisano: Stan
instytucji traktować należy jako dobry i mający zdrowe i silne
podstawy. Niemniej, uwzględniając szereg okoliczności, Dyrekcja dąży do wprowadzenia wszelkiego rodzaju możliwych
oszczędności. (…) W usiłowaniach swych Dyrekcja ma na celu
utrzymanie - mimo gorszej koniunktury – rentowności Banku na koniecznym poziomie, nieodzownym dla jego istnienia
w obecnych ciężkich niejednokrotnie momentach. Pracujemy
aby przetrwać, a przetrwawszy istnieć i dalej pracować.7 Rów-
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Weksel z roku 1941
wystawiony przez Kasę
Stefczyka w Ujanowicach.
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nież w roku następnym – 1943 – rentowność Banku była bardzo
słaba. W tym też roku jak to określono – na czas wojny wprowadzony został zakaz organizowania walnych zgromadzeń. Ich
kompetencje przejęła Rada Nadzorcza. Na jednym z posiedzeń
tej Rady przypomniano wówczas o 65 rocznicy powstania Towarzystwa Zaliczkowego. Z tej okazji Maria Russocka i Józef Mars
otrzymali szczególnie uroczyste podziękowania, w których napisano, że stali się symbolami walki i czynu oraz że dzięki swej niestrudzonej działalności stają nad ogółem członków jako „Dobrze
Zasłużeni”.8
Warto dodać, że w latach międzywojennych klientami Banku
Spółdzielczego w Limanowej byli także miejscowi Żydzi. Wzmianki o tym znajdują się w sprawozdaniu za rok 1942 gdzie czytamy,
że na koniec tegoż roku stan pożyczek żydowskich wynosił 14 na
łączną kwotę 3 345 złotych.9
Wiele informacji o działalności Banku Spółdzielczego w tym
okresie zawiera księga protokołów Komisji Rewizyjnej. W protokole z dnia 6 lipca 1944 roku zapisano: Przeprowadzono cenzurę
pożyczek (…) i stwierdzono, że wszystkie pożyczki są zabezpieczone należycie i spłacane terminowo. Pożyczki zaległe obejmują (…)
pożyczki żydowskie i takie, których zlikwidowanie, przynajmniej

w obecnych okolicznościach, jest uzasadnione.
W tym czasie rósł popyt na kredyty i powiększała się grupa kredytów bieżących, dlatego
Dyrekcja Banku zabiegała o kredyt w Banku Rolnym w Krakowie, który miał stanowić rezerwę
gotówkową dla rachunków bieżących.
W latach okupacji Bank Spółdzielczy był zmuszony zmienić swą siedzibę, opuszczając zajęty
przez okupanta pałacyk „Pod Pszczółką”. W dokumentach z roku 1943 znajdujemy informację,
że siedziba Banku znajdowała się od tej pory
przy rynku pod numerem 16.
Jak pisał Adam Krupiński: W czasie okupacji Bank Spółdzielczy w Limanowej wydatnie
wspierał ludność, która na skutek prześladowań okupanta oraz działań wojennych znalazła
się w ciężkim położeniu. Pomoc Banku polegała
zasadniczo na udzielaniu kredytów krótkoterminowych oraz zapomóg. Jeszcze długi czas po
wojnie wiele osób z wdzięcznością wspominało
pomoc limanowskiego Banku Spółdzielczego. 10
Wielu pracowników i działaczy spółdzielczości było zaangażowanych w działalność konspiracyjną, wchodząc w skład polskich organizacji
podziemnych. Łącznikami między Związkiem
Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych oraz spółdzielniami a podziemiem byli
przede wszystkim lustratorzy, a lokale spółdzielni często służyły jako miejsca działalności
konspiracyjnej.
Przypisy:
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Zawiadomienie skierowane do klienta Towarzystwa Zaliczkowego
i Ochrony Własności Ziemskiej z podpisem Marii Russockiej. Styczeń 1941.

1. Księga protokołów Komisji Rewizyjnej (od 14.XI.1910 do 12.VI.1956).
Archiwum Banku Spółdzielczego w Limanowej
2. Informacje z zasobów Wikipedii.
3. Księga protokołów Rady Nadzorczej (21.I.1927-30.VI.1952), s.51.
4. Walenty Gawron, Wspomnienia, maszynopis udostępniony przez
Wincentego Gawrona z Limanowej.
5. Akta cK Sądu Obwodowego w Nowym Sączu, Archiwum Państwowe
w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu, sygn. zespołu 31/1249/1203-5,
Akta rej. Towarzystwa Zaliczkowego w Limanowej.
6. Księga Protokołów Rady Nadzorczej (21.I.1927-30.VI.1952), s.81.
7. Tamże s.98-99.
8. Tamże, protokół z dnia 13. III. 1943r.
9. Tamże, s. 97.
10. Kronika Banku Spółdzielczego w Limanowej, rękopis, Archiwum Banku
Spółdzielczego w Limanowej.
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Myśląc
o historii…
Myśląc o historii, sądzimy często, że
zapisana jest w opasłych tomach
poważnych dzieł, dotyczy spraw wielkich
i toczy się gdzieś daleko, niezależnie
od nas. Tymczasem historię tworzy się
także w małych miasteczkach i proces
ten może być udziałem każdego z nas.
Przykładem tego, jak ważna i jak barwna
jest historia w jej lokalnym wymiarze, może
być zarys historii Banku Spółdzielczego
w Limanowej, opublikowany z okazji
jubileuszu tej zasłużonej dla miasta
i regionu spółdzielni kredytowej.

Północno-wschodni narożnik limanowskiego rynku z budynkiem Banku Spółdzielczego. Fotografia wykonana podczas telewizyjnego Turnieju Miast „Bank 440” w 1977 r.

Opowieść o stu trzydziestu pięciu latach
jej działalności przekonuje nas że pożyteczne
i trwałe dzieła rodzą się z połączenia wrażliwości społecznej, praktycznie ukierunkowanej chęci działania oraz umiłowania stron
rodzinnych. Powstałe w roku 1877 Towarzystwo Zaliczkowe, zrodzone z takich właśnie
pobudek i oparte na zasadach spółdzielczych, wykazało wielką żywotność; ewoluując, dostosowując się do zmiennych warunków i zmieniając nazwy - przetrwało do dziś.

Lata międzywojenne. Niedzielny spacer rodziny Mikułów. W głębi parterowy budynek, w którym przez wiele lat mieścił się Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Czytelnik, który zajrzy na karty książki
zatytułowanej
„Z
historycznego skarbca” przekona się zapewne, że
dzieje limanowskiego Towarzystwa Zaliczkowego oraz kontynuatora jego tradycji - Banku Spółdzielczego, nie są mało interesującym sprawozdaniem z działalności zapisanej
w bezdusznych dokumentach. To pełna ciekawostek, pasjonująca opowieść, w której
cytaty z historycznych źródeł przeplatają
się ze wspomnieniami świadków wydarzeń,
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Pracownicy Banku Spółdzielczego w Limanowej – lata siedemdziesiąte XX w.

Pieczęcie władz miejskich limanowej :
1 – z dwudziestolecia międzywojennego,
2 – z okresu okupacji hitlerowskiej, 3 i 4 z lat powojennych (1949,1953).
1.

2.

3.

4.
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Szanowni Państwo,
Prace przy przebudowie limanowskiego rynku rok 1970.

oraz biografiami mieszkańców miasta i powiatu, połączonymi w nierozerwalny sposób z ojczystą historią, począwszy od
czasów galicyjskich aż po współczesność.
By móc opowiedzieć o tych historycznych przemianach,
konieczne stały się trwające dość długo poszukiwania w zbiorach archiwalnych - zarówno państwowych, jak i prywatnych.
Ich owocem były bogate materiały, często wykraczające poza
przyjęty na początku zakres tematyczny. Stanowią one, co
prawda uboczny, lecz nie mniej pasjonujący zbiór fotografii
i dokumentów. W tym numerze „Kuriera Bankowego” prezentujemy skromne fragmenty tego zbioru w przekonaniu, że
zainteresuje on naszych czytelników. Jakże wiele mówią nam
bowiem o przeszłości na przykład wybrane pieczęcie miejskie
z różnych okresów.
Krótki zarys dziejów spółdzielczości kredytowej w Limanowej, a częściowo także w powiecie limanowskim, przekonuje
nas o tym, że historia polityczna nie jest wcale mniej istotna
od historii gospodarczej. Obie są ważne, z tą tylko różnicą, że
na tę drugą mamy znacznie większy wpływ. Rozumieli to założyciele Towarzystwa Zaliczkowego, którym przyszło działać
w czasach zaborów. Powołując do życia spółdzielnię kredytową, dali wyraz mądrości gospodarczej i patriotyzmu.
Jubileuszowe wydawnictwo Banku Spółdzielczego w Limanowej nie tylko odkrywa nieznaną dotąd kartę historii miasta
i ukazuje godne naśladowania postawy naszych przodków,
ale z perspektywy stu trzydziestu pięciu lat zwraca także
uwagę na znaczenie i siłę tradycji. Zapewnia ona fundament
wiarygodności wielu współczesnym przedsięwzięciom oraz
dodaje im skrzydeł.
Jerzy bogacz

Informujemy, że w ramach obchodów jubileuszu
135-lecia działalności Banku została wydana monografia pt. „Z historycznego skarbca, 135 lat Banku
Spółdzielczego w Limanowej”. Wszystkich z Państwa,
którzy byliby zainteresowani nabyciem w/w publikacji
prosimy o kontakt z najbliższą placówką banku.
Monografię można otrzymać bezpłatnie, jednak ze
względu na silne więzi banku z lokalną społecznością,
chcemy przy tej okazji wesprzeć działanie organizacji
działających w naszym regionie na rzecz dzieci i osób
niepełnosprawnych. Zwracamy się więc z prośbą aby
w zamian za otrzymany egzemplarz monografii, dokonać w dobrowolnej wysokości wpłaty na cele statutowe jednego z wybranych stowarzyszeń:
LIMANOWSKIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ
Nr konta: 53 88040000 0000 0021 9718 0001
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓb
NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. JANA PAWŁA II
W TYMbARKU
Nr konta: 81 8804 0000 0060 0601 3947 0001
STOWARZYSZENIA REMEDIUM W TYMbARKU
Nr konta: 22 88040000 0000 0024 0150 0001
Od wpłat realizowanych w placówkach Banku Spółdzielczego w Limanowej nie będzie pobierana prowizja.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej
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Dobre decyzje
zaowocowały!
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Lidia bugajska: Od ilu lat sprawuje Pan
funkcję Prezesa Sadowniczej Spółdzielni
Handlowej „ŁOSOSINA” i co Pana skłoniło
do objęcia tej funkcji?
Tadeusz Zelek: Funkcję Prezesa pełnię od
początku istnienia spółdzielni tj. od 1995
roku. Spółdzielnia powstała w ramach programu Unii Europejskiej realizowanego
przez FAPA, czyli fundację, która wspiera
działania mające na celu rozwój obszarów
wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz
sektorów związanych z rolnictwem. W ramach programu odbywały się szkolenia,
po których zostało zwołane Zebranie Założycielskie, a jego wynikiem było powstanie
spółdzielni. Funkcję wiceprezesa pełni obecnie P. Stanisław Wójs. Organem kontrolnym
w Spółdzielni jest 3-osobowa Rada Nadzorcza, której przewodniczącym jest P. Andrzej
Bednarek. Sadownicza Spółdzielnia Handlowa „ŁOSOSINA” obecnie zrzesza 25 sadowników z terenu gminy Łososina Dolna oraz
innych gmin województwa małopolskiego.
Łączna powierzchnia sadów Jabłoniowych
wynosi 160 ha, a roczna wielkość zbioru jabłek deserowych wynosi ponad 4500 ton.
Od lat uprawy naszych jabłek prowadzone
są metodą Integrowanej Produkcji Owoców
(IPO), zapewniającą zdrowe, wysokiej jakości produkty bez pozostałości chemicznych
(posiadamy atesty). W dniu 2 lutego 2003r.
Spółdzielnia została wpisana do Rej. Grup
Producentów Rolnych woj. małopolskiego
pod nr 5, a 24 października 2008 roku Spółdzielnia została wstępnie uznana Grupą Producentów Owoców i Warzyw.

Rozmawiamy z Panem Tadeuszem Zelkiem
- Prezesem Sadowniczej Spółdzielni
Handlowej „Łososina” z Łososiny Dolnej.
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L.b.: Jaki jest cel spółdzielni i kto może zostać jej członkiem?
T.Z.: Celem spółdzielni jest tworzenie zaplecza logistyczno-magazynowego dla producentów jabłek. Członkiem spółdzielni może
być tylko producent owoców (jabłek, śliwek,
gruszek), który przystąpi do spółdzielni. Spółdzielnia działa jako organizacja non profit, co
oznacza, że nie wypracowuje zysków. Z posiadanych środków ze sprzedaży owoców potrącane są jedynie koszty utrzymania, reszta
trafia do producentów w formie zapłaty za
owoce. Spółdzielnia prowadzi zaopatrzenie
członków spółdzielni w podstawowe materiały do produkcji sadowniczej, takie jak
nawozy, tyczki bambusowe itp. Spółdzielnia
jako grupa producencka realizuje plan dochodzenia do uznania od 2009 roku.
L.b.: Jakie inwestycje w ostatnich latach
udało się zrealizować przy pomocy banku
Spółdzielczego w Limanowej?
T.Z.: Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się
w 2008 roku od decyzji o zakupie gruntu.
Przystąpiliśmy do przetargu ogłoszonego przez Urząd Gminy w Łososinie Dolnej
w wyniku czego została nabyta działka 1ha
45a. Fundusze na zakup gruntu pochodziły
z wpłat członków spółdzielni, których wtedy
było dwunastu. Pierwsze inwestycje zosta-
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ły realizowane przy udziale Banku Spółdzielczego w Limanowej
i rozpoczęły się w 2009 roku budową sortowni jabłek wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym.
Kolejnym etapem była budowa przechowalni jabłek o pojemności 1,5 tys. ton, a także rozbudowa sortowni jabłek wraz z zakupem automatycznych urządzeń sortujących. Wykonano także place manewrowe o powierzchni 2 tys. m2. W 2011 roku zakupiono
nowoczesną maszynę sortującą typu AVETA CALISTAR i maszynę
do pakowania owoców w worki foliowe typu SORMA, a w 2012
roku nastąpiła rozbudowa przechowalni jabłek o kolejne 2 tys.
ton oraz zakup maszyn - platform sadowniczych HERKULES przeznaczonych do pracy w sadach. Zakupiono również 10 tys. sztuk
skrzynio-palet plastikowych do przechowywania jabłek.
L.b.: Zwiedzając nowo wybudowane hale moja uwagę
zwróciły olbrzymie balony znajdujące się przy chłodniach,
czy może mi Pan wyjaśnić do czego służą?
T.Z.: Są to worki kompensacyjne mające na celu wyrównanie
różnic ciśnień w komorach chłodniczych w momencie pracy
urządzeń do modyfikacji atmosfery. Krótko mówiąc wyciągają nadmiar tlenu, a na to miejsce chłodnie uzupełniane są
azotem. W chłodniach skład powietrza wygląda następująco: 1,5% stanowi tlen, 1,5% tlenek węgla i 97% azot, który
gwarantuje długotrwałe przechowywanie i utrzymanie należytej świeżości. Jabłka są przechowywane w nowoczesnych
chłodniach (w tym ULO), zapewniających dostawy pełnowartościowych owoców, w klasie Ekstra i klasie I przez cały okres
sprzedaży.

Naszym głównym odbiorcą
jest rynek wschodni.
Eksport stanowi 90%, są to
takie kraje jak: Rosja, Ukraina,
Rumunia, Bułgaria, Węgry
i najbardziej wymagający
klient jakim jest Moskwa.
Warto wspomnieć, iż
Polska produkuje 3 mln
ton jabłek, w tym 1 mln
ton jest produkowane pod
grupami producenckimi, jaką
jest nasza spółdzielnia.

wywiad z...
L.b.: Czy planowany jest dalszy rozwój Spółdzielni, a może
obecna pozycja jest dla Państwa zadowalająca?
T.Z.: W 2012 roku kończymy realizację tzw. planu dochodzenia do uznania i spółdzielnia otrzyma status Organizacji Producenckiej. Kolejnym etapem jest spłata zaciągniętych kredytów i na ten moment nie są planowane kolejne inwestycje,
gdyż nabyta działka została zagospodarowana w całości.
L.b.: Jak szeroki jest rynek zbytu dla Państwa owoców?
T.Z.: Naszym głównym odbiorcą jest rynek wschodni. Eksport
stanowi 90%, są to takie kraje jak: Rosja, Ukraina, Rumunia,
Bułgaria, Węgry i najbardziej wymagający klient jakim jest
Moskwa. Transport zapewniają odbiorcy, my zabezpieczamy
dostawy. Jeśli chodzi o rynek krajowy to naszymi odbiorcami
jest np. dyskont Biedronka. Warunki dostaw są negocjowane w większości przypadków na bieżąco, tylko z nielicznymi
mamy umowy długoterminowe. Warto wspomnieć, iż Polska
produkuje 3 mln ton jabłek, w tym 1 mln ton jest produkowane pod grupami producenckimi, jaką jest nasza spółdzielnia.
L.b.: Co oznacza znak „INTEGROWANA PRODUKCJA URZęDOWO KONTROLOWANA”, którym posługują się Państwo
na stronie internetowej?
T.Z.: Jest to znak UE, który oznacza metodę produkcji jabłek
pod kontrola Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Każdy pracownik musi przejść odpowiednie przeszkolenie, musi posiadać odpowiednie certyfikaty,
prowadzi dziennik dostaw i dwa razy w roku jest kontrolowany przez PIORiN. W sadach mogą być stosowane tylko dozwolone środki ochrony roślin, które nie są szkodliwe dla środowiska. System ten ma na celu produkcję zdrowej żywności
z udziałem chemii. Kontrola ta jest przeprowadzana w sadach
i ma zapewnić wysoką jakość oraz zdrową produkcję owoców.

Zdjęcie: materiały własne

Zdjęcie: materiały własne

Zdjęcie: materiały własne

L.b.: Ile osób Państwo zatrudniają?
T.Z.: Na stałe mamy zatrudnionych 7 osób, natomiast w sezonie największej sprzedaży, czyli od lutego do lipca zatrudniamy dodatkowo 15 osób do obsługi urządzeń sortujących.
L.b.: Czy posiadają Państwo certyfikaty świadczące o wysokiej jakości oferowanych usług i towarów?
T.Z.: Posiadamy certyfikat GLOBAL G.A.P., który oznacza
system kontroli żywności „od pola do stołu”. Tłumacząc to
w prosty sposób można opisać to tak, że w czasie zbioru prowadzona jest bardzo dokładna ewidencja zbieranych owoców , dokładny wykaz zawierający m. in. datę zbioru, miejsce z którego zostały zebrane owoce i oczywiście producent.
Owoce, które przyjeżdżają do spółdzielni również są dokładnie ewidencjonowane, po przesortowaniu i sprzedaży można
łatwo zidentyfikować każdą partie towaru, producenta itd.
L.b.: Jaki ma Pan sposób na oderwanie się od pracy, która
niewątpliwie jest bardzo absorbująca?
T.Z.: Lubię jeździć samochodem, po prostu wsiadam i jadę

przed siebie. Brak czasu powoduje, że nie
mogę sobie pozwolić na dłuższe wyjazdy, ale
jak tylko uda mi się wygospodarować trochę
czasu to planuje wyjazd, który musi się łączyć
z miejscem historycznym. Nigdy nie jeżdżę
dwa razy w to samo miejsce, bo uważam, że
jest tyle ciekawych rzeczy do obejrzenia, że
za każdym razem jadę w innym kierunku.
L.b.: bank Spółdzielczy w Limanowej obchodzi w tym roku 135-lecie swojego istnienia.
Czego chciałby Pan życzyć Jubilatowi?
T.Z.: Życzę, żeby nadal był tak silnym Bankiem z ugruntowana pozycją i był tak przyjazny dla klientów, jak do tej pory. Oczywiście
życzeń jest sporo, ale bez wątpienia życzę mu
wszystkiego najlepszego.
Rozmawiała Lidia bugajska
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Rewolucyjna
ofeRta pakietów
PreMiujeMy
aktywność!
Z końcem października 2012 r. w ofercie Banku spółdzielczego
w limanowej nastąpiła gruntowna zmiana w zakresie rachunków dla
klientów indywidualnych i instytucjonalnych. na bazie dotychczasowych
rachunków proponujemy Państwu nowoczesne i funkcjonalne pakiety.
oferta jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie
na dodatkowe usługi, szczególnie w zakresie bankowości elektronicznej.
W dzisiejszych czasach każdego dnia mamy
do czynienia z czynnościami finansowymi.
Opłaty za rachunki, zakupy w sklepach internetowych, płatności, czy doładowania telefonów
komórkowych, to już codzienna praktyka. Tradycyjne podejście do tych czynności okazuje się
być bardzo czasochłonne i drogie, a dziś każdy
ceni sobie czas i pieniądze. Bank Spółdzielczy
dla młodzieży

• Pakiet Junior
• Pakiet Student
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dla seniorów

• Pakiet Senior

w Limanowej wychodzi naprzeciw tym słusznym oczekiwaniom,
oferując w ramach pakietów szereg usług.
Oferta pakietowa uwzględnia potrzeby zarówno tych osób, które chcą oszczędzać jak i tych, które chcą skorzystać z linii kredytowej w rachunku. Komunikację na linii klient – bank ułatwiają usługi
SMS Banking oraz bankowość elektroniczna, dzięki której Klient
w łatwy sposób uzyska informacje o stanie konta, czy zweryfikuje
historię transakcji poprzez telefon komórkowy lub sieć internet.
dla klientów tradycyjnych

• Pakiet Standard

dla klientów aktywnych

• Pakiet Optimum
– Aktywny
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Po wprowadzeniu nowej oferty możliwe jest lepsze dopasowanie indywidualnych potrzeb i uzyskanie maksymalnych
korzyści w ramach proponowanych Pakietów. Istotne jest to,
że aktywnie korzystając z pakietów można uzyskać szereg
przywilejów:
V
V
V
V
V

V
V
V
V

Darmowy dostęp do rachunku przez internet
Korzystanie z wyższego oprocentowania lokat
internetowych
Bezpłatne przelewy internetowe
Pulę darmowych SMS-ów informujących o stanie konta
Pulę darmowych SMS-ów – haseł autoryzacyjnych
wykorzystywanych w transakcjach dokonywanych
w ramach bankowości elektronicznej
Bezpłatne wydanie karty płatniczej
Wypłaty w 4000 bankomatów w Polsce bez prowizji
Zwolnienie z opłat za korzystanie z karty płatniczej przy
dokonaniu płatności kartą na określona kwotę.
Zwolnienie z opłat za prowadzenie pakietu przy
odpowiednich wpływach na rachunek.

Prawdziwa rewolucja dokonała się także w ofercie rachunków dla klientów prowadzących działalność gospodarczą. Pakiety dedykowane dla klientów instytucjonalnych zapewniają
łatwy i szybki dostęp do wszystkich niezbędnych produktów
bankowych.
Wybierając pakiet Klient otrzymuje wachlarz usług oraz
produktów bankowych i może korzystać z określonej darmowej ich puli, w ramach jednej opłaty miesięcznej. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju pakietu. Nowoczesne i konkurencyjne rozwiązanie w pełni spełnia
potrzeby i oczekiwania wszystkich Klientów: przedsiębiorców, rolników, instytucji, wspólnot mieszkaniowych instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw
domowych, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych.
Proponujemy kilka rodzajów pakietów dopasowanych do
wielkości i aktywności klienta z wykorzystaniem nowego
systemu bankowości elektronicznej eCorponet. Obsługa
systemu jest bardzo prosta, wręcz intuicyjna. Dostęp on-line pozwoli przedsiębiorcom na obsługę konta wszędzie tam,
gdzie zaprowadzą ich potrzeby biznesowe. Aplikacja umożliwia „podpisywanie” dyspozycji przez więcej niż jedna osobę,
a zakres uprawnień może być dopasowany do kompetencji
każdego użytkownika. Dzięki temu system eCorpoNet będzie
dopasowany do struktury organizacyjnej i modelu zarządzadla firm i instytucji

• Pakiet Mini biznes
• Pakiet biznes
• pakiet biznes Plus

dla rolników

• Pakiet Moje
Gospodarstwo

Zdjęcie: www.fotolia.com

nia w każdym przedsiębiorstwie, gospodarstwie rolnym, czy tez instytucji.
Kolejną nowością jaka pojawiła się w ofercie
dla firm jest rachunek lokacyjny, na którym
procentują nadwyżki finansowe, a wysokość
oprocentowania wzrasta wraz z wysokością
zgromadzonych na nim środków finansowych.
Zaletą nowej oferty jest to, że dokonując
wyboru pakietu Klienci uzyskują preferencyjne ceny usług, co czyni całość oferty zdecydowanie bardziej korzystną od dotychczasowej.
Posiadając pakiet w Banku Spółdzielczym
w Limanowej otrzymują Państwo możliwość
nowoczesnego zarządzania finansami. Aby
skorzystać z nowej rewelacyjnej oferty wystarczy tylko, udać się do najbliższej placówki
Banku, podpisać umowę o pakiet i aktywnie
korzystać z pełni oferowanych możliwości.
Serdecznie zapraszamy.
Sabina Załupska

dla wspólnot
mieszkaniowych

• Pakiet Wspólny Dom

dla instytucji
niekomercyjnych
działających na rzecz
gospodarstw domowych,
z wyłączeniem wspólnot
mieszkaniowych

• Pakiet Profit
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ustawa o usługach
płatniczych
PoDnesienie stanDarDÓw świaDcZenia usŁuG
ZarÓwno Dla klientÓw inDywiDualnych,
jak teŻ instytucjonalnych.

Zdjęcie: www.fotolia.com

W dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych
z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U z 2011 r. nr 199, poz. 1175), implementująca
w ustawodawstwie polskim zapisy Dyrektywy 2007/64/WE z dnia 13 listopada 2007 r. (tzw. Dyrektywa PSD). Celem ww. Dyrektywy jest przede wszystkim
stworzenie jednolitego, europejskiego rynku płatniczego i ustandaryzowanie zasad realizacji usług płatniczych w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z zapisami Ustawy banki, jako
dostawcy usług płatniczych były obowiązane w terminie 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie do dostosowania swojej działalności w zakresie usług płatniczych do jej przepisów.
20
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Ustawa o usługach płatniczych przewiduje możliwość odmiennego uregulowania, w granicach przewidzianych tą ustawą, rozwiązań stosowanych we współpracy z klientami instytucjonalnymi
(przedsiębiorcami) od uregulowań stosowanych we współpracy z konsumentami. Dlatego rozwiązania ustawowe są przede
wszystkim korzystne dla konsumentów i podwyższają standardy
świadczenia usług płatniczych, które z pewnością przyczynią się
do zwiększenia zaufania do nowoczesnych instrumentów płatniczych. Wśród takich prokonsumenckich rozwiązań należy wskazać
przede wszystkim wprowadzenie:
V skróconego terminu realizacji transakcji płatniczych (na terytorium UE obowiązuje jednodniowy termin realizacji, wydłużony o jeden dzień , jeżeli zlecenie zostało złożone w formie
papierowej),
V obowiązku informowania o zasadach realizacji usług, w tym
należnych opłatach, kwocie transakcji, danych koniecznych
do jej wykonania, a w przypadku, gdy transakcja związana jest
z przeliczeniem kursów walut, niezbędne jest podanie wysokości tego kursu,
V zakazu pobierania opłat za czynności informacyjne, czy niektóre czynności związane z realizacją samych usług,
V konieczności powiadomienia o odmowie wykonania zlecenia
płatniczego,
V odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczych,
V obowiązku polegającego na udowodnieniu okoliczności,
wskazujących na autoryzację transakcji przez klienta (w razie
powiadomienia dostawcy przez klienta o nieautoryzowanej,
niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji przy użyciu instrumentu płatniczego) lub potwierdzających, że klient
umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa doprowadził do
nieautoryzowanej transakcji,
V konieczności niezwłocznego zwrotu przez bank kwoty nieautoryzowanej transakcji oraz odpowiedzialność klienta do równowartości 150 euro za nieautoryzowane transakcje, dokonane
bez winy klienta do momentu zgłoszenia zdarzenia bankowi,
V obowiązku w zakresie przekazania klientom informacji o zmianach postanowień umownych nie później niż 2 miesiące przed
datą ich wejścia w życie,
V odpowiedzialności za ryzyko związane z wysłaniem instrumentu (np. karty) do klienta.
WPROWADZENIE W żYCIE PRZEPISÓW USTAWY PODNOSI
STANDARDY śWIADCZENIA USŁUG fINANSOWYCH DLA
KLIENTÓW, ALE NAKŁADA TEż NA NICH PEWNE ObOWIąZKI.
Należy pamiętać, że Klient ponosi pełną odpowiedzialność za
podanie prawidłowego numeru IBAN odbiorcy płatności (operacje
wykonane zgodnie z numerem IBAN stanowią należyte wykonanie
transakcji, chociażby numer IBAN nie zgadzał się z innymi danymi
odbiorcy wskazanymi przez zleceniodawcę).
Ponadto na kliencie spoczywa obowiązek zgłoszenia bankowi
utraty, kradzieży, sprzeniewierzenia lub nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego - jeśli takie miało miejsce oraz powiadomienie o nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej

transakcji przy użyciu instrumentu płatniczego.
Ustawa wprowadziła też zapisy, które z punktu widzenia współpracy z klientem są korzystne dla banków i usprawnią kontakt z klientem,
bowiem dopuszczają możliwość wysyłania
korespondencji klientowi drogą elektroniczną.
Warunkiem komunikacji elektronicznej jest wyrażenie przez klienta, w umowie o prowadzenie
rachunku, zgody na przesyłanie korespondencji
na wskazany przez niego adres poczty.
Podsumowując, uchwalona Ustawa wprowadza wiele zmian w zakresie świadczenia usług
płatniczych oraz dostosowuje polskie przepisy
do regulacji unijnych. Wprowadzone jednolite
zasady realizacji płatności umożliwią podmiotom świadczącym takie usługi konkurencję na
całym unijnym rynku. Nowa ustawa podwyższa
standardy świadczenia usług płatniczych, na
czym skorzystają zarówno dostawcy usług płatniczych, jak i konsumenci oraz przedsiębiorcy.
W ZWIąZKU Z WEJśCIEM W żYCIE NOWEJ
USTAWY O USŁUGACH PŁATNICZYCH bANK
SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ WPROWADZIŁ
OD 24 PAźDZIERNIKA 2012 R. ZMIANY W:
V „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”
V „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”
V „Regulaminie karty płatniczej Visa Classic
Debetowa”
V „Regulaminie karty płatniczej Visa Business
Debetowa”
V „Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem bankowości internetowej eBankNet”;
V „Regulaminie kart kredytowych”
V „Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych”
V „Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych”
V „Tabeli oprocentowania produktów bankowych”.
Nowa treść wyżej wskazanych Regulaminów, Taryf i Tabeli dostępna jest na stronie internetowej
www.bs.limanowa.pl. Szczegółowe informacje
dotyczące wprowadzonych zmian uzyskają Państwo w placówkach Banku. Tam też mogą Państwo otrzymać wymienione nowe regulacje.
Zofia Szewczyk
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UBEZPIECZENIA ROLNE

OBOWIĄZKOWE
Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.)
każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca
areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części
lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych Oc rolnika i budynków rolniczych. Nie każdy czuje potrzebę takiego ubezpieczenia, jednak należy zwrócić uwagę na konsekwencje braku polisy w przypadku szkody.
Brak zabezpieczenia majątku w przypadku szkody może spowodować znaczne straty, czasem i całego dorobku rolnika. Ciągłe zmiany klimatyczne powodują
wzrost częstotliwości występowania zdarzeń losowych takich, jak powódź czy huragan i gradobicia.
Obowiązek ubezpieczenia powstaje
w dniu objęcia gospodarstwa rolnego,
co oznacza, że nowo zakupione gospodarstwo powinno być ubezpieczone tego
samego dnia, chyba, że poprzedni właściciel posiadał ubezpieczenie obowiązkowe.
Wówczas wszystkie prawa i obowiązki
przechodzą na nowego właściciela. Fakt
zmiany właściciela powinien być niezwłocznie zgłoszony w towarzystwie
ubezpieczeniowym. Jeżeli nabywca chce
zawrzeć umowę u innego ubezpieczyciela,
musi wypowiedzieć umowę ubezpieczenia
w formie pisemnej.
Jeżeli rolnik miał polisę obowiązkową,
ale zapomniał przedłużyć ubezpieczenia
na rok kolejny i nie wypowiedział umowy,
w myśl ustawy takie ubezpieczenie uważa
się za zawarte na rok kolejny. Działa to dokładnie tak, jak w przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego.
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W przypadku decyzji o zmianie towarzystwa ubezpieczeń
rolnik powinien wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w formie pisemnej najpóźniej dzień przed końcem okresu ubezpieczenia. Na przykład: koniec ubezpieczenia przypada 31 grudnia 2012r., wypowiedzenie musi być złożone do 30 grudnia
2012r. w jednostce towarzystwa ubezpieczeń.
W momencie, kiedy wysyłamy taki druk pocztą, warto to
zrobić przynajmniej tydzień przed końcem okresu ubezpieczenia (może być miesiąc wcześniej), listem poleconym lub za
potwierdzeniem odbioru.

UBEZPIEcZENIE BUdyNKU

Zgodnie z §70 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
wartości budynków muszą być ustalone wspólnie przez ubezpieczającego i towarzystwo ubezpieczeń, odrębnie dla każdego budynku. Suma ubezpieczenia musi odpowiadać wartości
rzeczywistej (wartość nowa pomniejszona o stopień zużycia)
lub nowej (w odniesieniu do budynków nowych, których stopień zużycia nie przekracza 10%). Ubezpieczeniem nie są objęte budynki, których stan techniczny przekroczyły 100% normy zużycia (wg prawa budowlanego), które są przeznaczone
do rozbiórki oraz które są namiotami lub tunelami foliowymi.
Ustalenie wartości budynku przysparza dużo trudności zarówno pośrednikom ubezpieczeniowym, jak i klientom, ponieważ wpływają one na składkę ubezpieczeniową. Im większa suma ubezpieczenia, tym większa składka. W dalszym
ciągu wielu rolników ma na polisach obowiązkowych przyjęte

finanse dla ciebie
zaniżone sumy ubezpieczenia, wynikające z wartości sprzed
okresu wzrostu cen nieruchomości, co może stanowić problem w przypadku wystąpienia szkody.

Czego nie obejmuje obowiązkowe
ubezpieczenie budynków?

Istotnym faktem, o którym należy wiedzieć jest zakres zdarzeń
losowych, od których chroni ubezpieczenie. Zakres ochrony gwarantowanej przepisami ustawy jest uboższy w stosunku do tego,
jaki oferują nam ubezpieczenia dobrowolne. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych
w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.
Polisa obowiązkowa nie zapewni nam ochrony przed ryzykami
takimi jak: przepięcia, szkody wodociągowe, dym i sadza, upadek
masztu, anteny, czy drzewa. Klient może się ubezpieczyć od tych
zdarzeń wykupując polisę dobrowolną za dodatkową składką.
Należy zwrócić uwagę na to, że obowiązkowe ubezpieczenie
budynków dotyczy tylko substancji budynku, murów, itp., a także instalacji związanych z budynkiem, powłok malarskich oraz
tynków, ale nie dotyczy stałych elementów wyposażenia takich
jak: armatura sanitarna, wbudowane szafy wnękowe, baterie słoneczne. Takie stałe elementy należy ubezpieczyć osobno również
w ramach ubezpieczenia dobrowolnego. Warto także pomyśleć
o mieniu ruchomym znajdującym się we wnętrzu budynków tj.
na przykład sprzęcie AGD, RTV, czy meblach, ponieważ za utratę lub zniszczenie tych przedmiotów nie dostaniemy odszkodowania z polisy obowiązkowej. Można je ubezpieczyć od zdarzeń
losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku na warunkach
dobrowolnych.

OdPOWIEdZIALNOść cyWILNA ROLNIKA

OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy samego rolnika,
ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia
przez rolnika działalności. Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez rolnika, osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w gospodarstwie.

Odszkodowanie wypłacane jest w wysokości szkody, nie wyższej jednak od sumy gwarancyjnej:
V w przypadku szkód na osobie wynosi 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
V w przypadku szkód w mieniu wynosi 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
Ubezpieczenie OC pozwoli zniwelować skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim. Krótko mówiąc - rolnik wykupuje OC po to,
aby z własnych środków nie musiał pokrywać szkód wyrządzonych osobom trzecim np. sąsiadowi, któremu zniszczy opryskami
uprawy podczas zabiegów agrotechnicznych prowadzonych przy
granicy pól.

OC rolnika obejmuje również szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, czyli np. kombajny rolnicze, posiadane w gospodarstwie.
OC rolnika nie działa, gdy ubezpieczony pojedzie na wakacje np. za granicę i wyrządzi
komuś szkodę. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy dziecko rolnika wyrządzi szkodę sąsiadowi podczas zabawy. Tutaj należy dokupić
trzeci rodzaj ubezpieczenia OC - związanego
z życiem prywatnym.

UBEZPIEcZENIE dOBROWOLNE.
V

V

V
V
V

V
V

V
V

ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego- od zdarzeń losowych, kradzieży czy dewastacji,
zwierzęta gospodarskie (konie, bydło,
trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe)- od padnięcia i uboju
z konieczności wskutek choroby lub wypadku
pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,
sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),
materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony
roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),
ziemiopłody (zmagazynowane na terenie
siedliska płody rolne),
następstwa nieszczęśliwych wypadków
rolnika oraz osób pozostających z nim we
wspólnym gospodarstwie rolnym,
mienie ruchome (sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, ruchomości domowe),
OC w życiu prywatnym.

Przy wznawianiu ubezpieczenia należy
przemyśleć, czy zawarcie samego ubezpieczenia obowiązkowego, czy to OC rolnika, czy to
ubezpieczenie budynków będzie wystarczające. Gospodarstwo rolne to bowiem nie tylko
mury, ale również to, co znajduje się w środku: maszyny, urządzenia, zwierzęta, prywatne rzeczy rolnika – to wszystko stanowi wartość, która w przypadku szkody zamienia się
w stratę materialną. Należy także pomyśleć
o działalności, którą prowadzimy. Czy ogranicza się ona do prowadzenia gospodarstwa,
czy też obejmuje usługi, bo w takim wypadku
OC rolnika powinno się rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne.
Dorota Rączkowska
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na święta…

Święta Narodzenia Pańskiego w Polsce mają niezwykły wymiar duchowy.
Na szczególną atmosferę tego okresu składają się zarówno znaczenie
Bożego Narodzenia w kościele katolickim, jak i cechy narodowe. Polskie
tradycje i obyczaje świąteczne różnią się nieco od tradycji popularnych
w innych krajach. Nie bez powodu niemal każdy, kto spędzał święta
w Polsce, nie potrafi potem z niczym porównać specyficznej atmosfery
i wyjątkowej odświętności, która towarzyszy u nas Bożemu Narodzeniu.
Niektóre obyczaje w ogóle nie mają swoich odpowiedników, inne właściwe
są tylko niektórym “bratnim” narodom słowiańskim (dzielenie się chlebem
przez Łemków i Ukraińców, kolędowanie wśród Słoweńców). To one
właśnie stanowią o wyjątkowości tego okresu w Polsce.
Ważnym elementem, choć coraz bardziej
zanikającym, jest przeżywanie okresu adwentu, jako okresu prawdziwego przygotowania do świąt. Zgodnie z tradycją, chociaż
adwent to radosne oczekiwanie, nie powinno się w tym okresie organizować hucznych
zabaw, a raczej uczestniczyć w rekolekcjach
i spowodować wewnętrzne wyciszenie.
Wciąż całkiem wielu Polaków podejmuje
w tym okresie pewne wyrzeczenia, jak np.
powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, czy słodyczy. Nie jest to, wbrew pozorom,
takie łatwe. W okresie przedświątecznym
kultywowane jest także wiele innych tradycji, m.in. budowanie szopek bożonarodzeniowych, upamiętniających te niezwykłe chwile,
w których rodził się Jezus Chrystus. Są one
obecne we wszystkich kościołach, ale także
w domach, a te najsłynniejsze, krakowskie
wystawiane na rynku głównym w Krakowie.
Szopki budowane są też w innych krajach, ale
polskie mają szczególny charakter.
Nie można sobie oczywiście wyobrazić Bożego Narodzenia bez choinki. W wigilię, niekiedy
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dzień przed, iglaste drzewko jest ubierane przez domowników,
co ma zapewnić dobrobyt w nadchodzącym roku. Choinki, rzecz
jasna, ubiera się na całym świecie, ale w Polsce jest to czynność
szczególnie pieczołowicie wykonywana. Dawne owoce i słodycze zastąpiły wprawdzie dziś bombki i lampki, ale symbolika jest
wciąż ta sama. Najważniejszym aspektem choinki są oczywiście
prezenty, które są pod nią składane i dzielone między wieczerzających w wigilię. Nie trzeba dodawać, że na moment rozdawania
prezentów najbardziej czekają dzieci. Dlatego czasami rodzice nie
mogąc nakłonić swoich pociech do zjedzenia kolacji, starają się je
przekupić obietnicą rychłego rozpakowania podarków…
Ciekawa jest historia gwiazdy umieszczanej na szczytach
choinek. W przeszłości jej miejsce niekiedy zajmował anioł.
Gwiazdka ma symbolizować nadzieję, na wzór właśnie gwiazdy
betlejemskiej, która Trzech Króli zaprowadziła do Dzieciątka.
W wigilię Bożego Narodzenia, mimo niedawnego zniesienia
przez prawo kościelne oficjalnego zakazu, wciąż kultywuje się
w Polsce post ścisły. Oznacza to maksimum trzy skromne posiłki tego dnia, bez mięsa i alkoholu, choć najtwardsi potrafią nie
jeść nic aż do wieczerzy, również postnej. Tradycja głosi, że do
stołu wigilijnego zasiada się, gdy na niebie pojawi się pierwsza
gwiazda - to także odniesienie do gwiazdy betlejemskiej, która
wskazywała pasterzom szopę, w której narodził się Bóg.

na święta…
W wigilię na stole króluje karp, o tym wiedzą pewnie wszyscy. Na pamiątkę 12 apostołów przygotowuje się 12 potraw.
Jedno nakrycie zostawia się puste, na wypadek, gdyby pojawił
się nieznajomy, którego w ten niezwykły dzień należy podjąć
wieczerzą. Niektóre rodziny zapraszają w ten dzień osobę ubogą, potrzebującą, bądź dziecko z domu dziecka. Podświątecznym obrusem z reguły umieszcza się nieco siana, upamiętniającego fakt, że Zbawiciel urodził się w ubóstwie, w pasterskiej
szopie pośród zwierząt.
Zdecydowanie najpiękniejszym polskim świątecznym obyczajem jest łamanie się opłatkiem. Święta to czas przebaczenia
i składania sobie życzeń. Na wsiach gospodarze kultywują dzielenie się opłatkiem ze zwierzętami.
Wigilia kojarzy się Polakom również z wieloma innymi, może
mniej znanymi tradycjami, przekazywanymi zwyczajowo z pokolenia na pokolenie. Jeden z przesądów mówi, że na tę najbardziej wyjątkową w roku kolację trzeba założyć coś nowego,
czego jeszcze nie miało się na sobie. Podczas wieczerzy należy
spróbować wszystkiego, co znajduje się na stole. Do portfela
zaś warto włożyć łuskę ze świątecznego karpia, żeby zapewnić
sobie pomyślność w nadchodzącym roku. Brak kłopotów z gotówką zapewnia również przygotowanie (i oczywiście zjedzenie) gotowanej fasoli.
Po wigilijnej wieczerzy wciąż większość Polaków udaje się na
pasterkę, czyli mszę bożonarodzeniową odprawianą o północy. Ta tradycja istnieje także w innych krajach, ale np. w Chicago wstęp na tę wyjątkową mszę odbywa się... za okazaniem zaproszenia, które wcześniej proboszcz rozdaje reprezentantom
poszczególnych rodzin. No cóż, co kraj, to obyczaj.
Święta mają też wymiar artystyczny - śpiewa się kolędy,
wystawia jasełka i kolęduje. Oficjalnych bożonarodzeniowych
pieśni jest w Polsce 52 i żaden naród nie może się poszczycić
taką liczbą. Jasełka to z kolei inscenizacje Narodzenia Pańskiego, oparte na tradycji biblijnej i ludowej, gdzie niezmiennie od
lat, poza Świętą Rodziną, występują pasterze, aniołowie, Trzej
Mędrcy i zły król Herod. Kolędowanie z kolei polega na wędrowaniu od domostwa do domostwa przez młodzież, poprzebieraną za różne postacie kultowe i w pewien sposób magiczne:
Turonia, Heroda, Żyda, Turka. Ważnym atrybutem kolędników
jest wspomniana już szopka, ponadto inscenizują oni sceny
związane z Bożym Narodzeniem. Nieodłącznym elementem
jest wymuszanie okupu w postaci słodyczy lub drobnych sum
pieniędzy od osób, które przedstawienie oglądają.
Okres świąteczny jest zatem zupełnie niezwykły. Pełno
w nim i chrześcijańskiej głębi, i starych magicznych obyczajów,
i wreszcie cech narodowych. W dobie globalizacji warto, aby
przetrwała też tradycja polska, niezwykle barwna i piękna.

BOŻONARODZENIOWE
PRZYSŁOWIA
Jak w Wigilię z dachu ciecze,
jeszcze zima długo się powlecze.
Gdy w Narodzenie pogodnie,
będzie tak cztery tygodnie.
W dzień Adama i Ewy
daruj bliźniemu gniewy.
Jakiś w Wigilię, takiś cały rok.
Wigilia jasna, święty
Jan ciemny, obiecują
rok przyjemny.
Jak się Adam z Ewą zgłosi,
tak się koniec grudnia nosi.
Gdy w dzień Adama
i Ewy mróz i pięknie,
zima wcześnie pęknie.
W jakim blasku Bóg się rodzi,
w takim cały styczeń chodzi.
Gdy w Boże Narodzenie pola
są zielone, na Wielkanoc
będą śniegiem przywalone.
W Boże Narodzenie
bardzo biało, wiosną
śniegu jest niemało.
Jeśli w polu czarno, gdy się
Chrystus rodzi, to będzie
biało na lanie, kiedy Chrystus
zmartwychwstanie.
Jeśli dzień wigilijny pogodny,
roczek będzie urodny.

źródło: Magiczna Polska

25

sylwetka pracownika
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JAK DŁUGO PRACOWAŁA PANI W bANKU
SPÓŁDZIELCZYM W LIMANOWEJ?
Staż mojej pracy zawodowej wynosi 45 lat. Zaczynałam pracę jeszcze w Kasie Spółdzielczej,
przekształconej później w SOP podlegający
Centralnemu Związkowi Spółdzielni w Krakowie, a w końcu w Bank Spółdzielczy w Laskowej. Stąd noszę nawet przydomek „Irka
z kasy”. W 1966 r. zostałam oddelegowana
do jednoosobowego Oddziału w Laskowej.
Obowiązywała wtedy tzw. „jedność kasowa”
polegająca na ścisłej współpracy z Urzędem
Gminy, Gminną Spółdzielnią i z innymi instytucjami np. ówczesnymi Zakładami Przetwórstwa Owocowego Tymbark, Spółdzielnią
Ogrodniczą w Limanowej.

JAKICH LUDZI SPOTYKAŁA PANI W CZASIE PRACY W bANKU?
Zaczynałam pracę jak miałam 19 lat i od razu polubiłam ludzi
z Laskowej. Zawsze spotykałam się z ich życzliwością. Blisko
15 lat pracowałam na Oddziale w Laskowej sama. Dopiero na
przełomie lat 70/80 zatrudnieni zostali kolejni współpracownicy – żyliśmy jak w rodzinie. Miałam też, szczęście spotkać na
swojej drodze dobrych szefów zarówno tu w Laskowej jak i po
połączeniu się Banków.

JAKI OKRES PRACY ZWODOWEJ WSPOMINA
PANI NAJLEPIEJ?
Czasy były bardzo różne, jednak mimo to była
jedność i wzajemna pomoc . Najlepiej wspominam czas po przełączeniu się Banku Spółdzielczego do Banku Spółdzielczego w Limanowej.

CO bYŁO DLA PANI NAJWAżNIEJSZE W żYCIU ZAWODOWYM?
Najbardziej cenię sobie uczciwość, to zawsze procentowało
z nawiązką, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Uczciwość w pracy to podstawa i taką dewizę chciałbym przekazać swoim młodszym koleżankom i kolegom.

Było co prawda dużo zmian i obywało się to w okresie komputeryzacji, jednak bardzo usprawniło pracę. Jak miało dojść
do fuzji Banków miałam bardzo duże obawy i opory, jednak
teraz wiem, że było to dobre rozwiązanie. Wszystkim Bankom
spółdzielczym, które działają jeszcze w pojedynkę i borykają
się z wieloma trudnościami polecam przyłączenie się do Banku
Spółdzielczego w Limanowej.

sylwetka pracownika

Zdjęcie: materiały własne

CZY DUżO SIę ZMIENIŁO W PANI żYCIU OD MOMENTU PRZEJśCIA NA EMERYTURę?
Tak, nie mogłam sobie wcześniej wyobrazić, życia bez wiecznego
pośpiechu i stresu. Teraz mogę poświęcić czas wnukom i mojej
pasji jaką jest pływanie. Inny rytm dnia nie spowodował wcale
tego, że się nudzę. Czas mam wypełniony różnymi zajęciami.
Mogę skupić się na przetworach, pieczeniu ciast i krzyżówkach,
które uwielbiam – cały czas ćwiczę pamięć.
ZbLIżAJA SIę śWIęTA, CZY PODZIELI SIę PANI Z NASZYMI
CZYTELNIKAMI NIEZAWODNYM PRZEPISEM NA śWIąTECZNE CIASTO?
Mam taki jeden przepis na „Świąteczny piernik”:
• 3 szklanki mąki
• 2 szklanki cukru
• ½ litra ugotowanych (ubitych ziemniaków)
• 6 jajek
• 2 łyżeczki sody
• 1 szklanka miodu
• 1 op. przyprawy do piernika
• 1 łyżka kakao
• ½ kostki masła
• ½ kostki margaryny

• Bakalie – nie można tu zapomnieć o figach
• Tabliczka gorzkiej czekolady
Żółtka utrzeć z połową cukru, dodać do tego przetarte ugotowane ziemniaki, mąkę przesianą z sodą,
kakao i przyprawę do piernika. Masło i margarynę
rozpuścić wraz z miodem, nieco przestudzić i wlać
do ciasta. Na koniec ubijamy pianę z białek z resztą
cukru i dodajemy bakalie oprószone mąką.
Polewa: Tabliczkę czekolady rozpuszczamy na
parze i polewamy upieczone ciasto. Zaletą tego
piernika jest to, że bardzo długo zachowuje świeżość. W nawale przedświątecznych przygotowań
możemy go więc upiec odpowiednio wcześnie.
Naturalnie możemy piernik przełożyć powidłem
śliwkowym lub ulubioną przez nas masą.
PANI IRENO, SERDECZNIE DZIęKUJEMY I żYCZYMY DUżO ZDROWIA ORAZ WIELE RADOśCI
I OPTYMIZMU W CODZIENNYM żYCIU.
Rozmawiała Sabina Załupska
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spółdzielczość
w XXi wieku

Zdjęcie: www.fotolia.com

Kontynuując rozpoczęty z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości
cykl artykułów chcemy zainteresować czytelników inicjatywami które związane są z ideą spółdzielczości oraz żywymi przykładami rozwiązywania
ludzkich problemów. U podstaw spółdzielczości leży idea współdziałania
w celu osiągnięcia korzyści dla ogółu. Spółdzielczość różni się jednak od
działalności charytatywnej. Nastawiona jest bowiem na działanie w ramach
wolnego rynku i ekonomiczną samowystarczalność. Jednym słowem –
spółdzielnie i inne przedsiębiorstwa społeczne podejmują działania mające
im zapewnić rynkową egzystencję spełniając jednocześnie szczytne cele,
takie jak społeczne zaangażowanie osób wykluczonych.
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Przykładem takich działań są powstające w ostatnim dziesięcioleciu pod patronatem organizacji pozarządowych i samorządowych spółdzielnie socjalne, których celem jest rozwiązanie ważnych społecznie problemów jak np. bezrobocie,
problem wykluczenia społecznego czy łagodzenie ubóstwa itp.
Inicjatywy tego typu mogą korzystać z Funduszy Strukturalnych. Dobrym przykładem podjęcia inicjatywy rozwiązywania
lokalnych problemów są Lokalne Grupy Działania powstające
przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu LEADER +.
Aby mogła powstać spółdzielnia socjalna musi znaleźć się
inicjator, który zbierze wokół swego pomysłu osoby gotowe
podjąć się realizacji pomysłu. Kolejnym etapem jest opracowanie programu działania (biznes planu) który jest podstawą zgłoszenia wniosku o wsparcie finansowe na realizację programu.
Przykładem na powodzenie takich przedsięwzięć jest istnienie
na terenie województwa małopolskiego 13 spółdzielni socjalnych. Dla zainteresowanych adresy kilku z nich :
• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna z Wadowic
ul. Legionów 20,
• Spółdzielnia Socjalna „ZDROJOWIANKA” w Piwnicznej
Zdroju ul. Rynek 2
• Spółdzielnia Socjalna „Republika Marzeń Mimo
Wszystko” fundacja Anny Dymnej w Krakowie
ul. Myczkowskiego 4
• Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL w Krakowie
ul. bandtkiego 19
• Spółdzielnia Socjalna SDN Eko Sernice w Krakowie
ul batorego 5.
• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin
w Gorlicach ul. Słoneczna 11
• Spółdzielnia Socjalna „Wzajemna Pomoc” w Krakowie
ul. świętokrzyska 12/215
• Spółdzielnia Socjalna „CEDRUS” w Krakowie
ul. Plac Na Groblach 7.
• Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” w Kluczach Chechło
ul. Hutnicza 22
• Europejska Spółdzielnia Socjalna „PRODOTIS”
w Krakowie ul. Prądnicka 65.
• Spółdzielnia Socjalna Etcetera w Krakowie
ul. bohaterów Września 3 lok.1.
• Spółdzielnia Socjalna „Piaty Element” w Krakowie
ul. Zwierzyniecka 5/5
Spółdzielnie Socjalne zajmują się różnymi zagadnieniami: np.
opieka nad małymi dziećmi, zajęcia pedagogiczne i edukacyjne,
usługi porządkowe, sprzątanie pomieszczeń domów, mieszkań,
biur, rękodzieło artystyczne, szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zagospodarowanie terenów, usługi cateringowe i gastronomiczne, usługi projektowe, reklamowe,
opieka nad ludźmi w podeszłym wieku itp. Z powyższego wynika,
że zakres realizacji różnych działań jest bardzo szeroki, a podejmowane działania przez spółdzielnie socjalne ułatwiają codzienne życie

obywateli i rozwiązują problemy ludzi będących
w potrzebie. Przedstawiając powyższe zagadnienia zastanawiam się czy w naszym limanowskim
środowisku nie znalazłyby się osoby, które wykorzystałyby istniejące możliwości organizacyjne
i finansowe jakie daje istniejąca Lokalna Grupa
Działania LEADER + oraz rozbudowane stanowiska pomocy społecznej funkcjonujące w Urzędzie
Miasta czy Urzędach Gmin.
Dotychczas świadczona pomoc przez pracowników socjalnych jest często pomocą doraźną,
bardzo potrzebną ale nie rozwiązującą przyczyny
problemów. Powiedzenie mówi: „jeżeli dasz głodnemu rybę nakarmisz go raz, jeżeli dasz mu wędkę i nauczysz łowić – nakarmisz go na całe życie”.
Powiedzenie to sprawdza się w praktyce, warto
więc zastanowić się na korzyściami wynikającymi
z podarowania „wędki”.
Przykładem innego rodzaju spółdzielni mogą
być powstałe na bazie grupy producentów rolnych spółdzielnie sadownicze.
Sadownicza Spółdzielnia Handlowa
„Łososina” w Łososinie Dolnej
Powstała w 1995 roku zrzesza 25 sadowników gospodarujących na 160 ha
sadów jabłoniowych. Członkowie Spółdzielni rocznie zbierają 4.500 ton jabłek
deserowych. Spółdzielcy 90 % swej
produkcji sprzedają na eksport. Odbiorcami owoców są takie kraje jak Rosja,
Ukraina, Rumunia, Bułgaria czy Węgry.
Spółdzielnia Owoców Miękkich
w Jodłowniku
Celem obecnie zakładanych spółdzielni socjalnych jest realizacja idei spółdzielczości oraz zawartych w niej zasad
ekonomii społecznej. Podmioty te prowadzą działalność, która mogłaby być
działalnością nastawioną na zysk. Pozostają jednak organizacjami Non-Profit,
czyli działającymi dla celów innych niż
maksymalizacja zysku.
Naszym zdaniem powrót do idei spółdzielczości oraz stworzenie korzystniejszych warunków
prawnych do jej realizacji może być skutecznym
lekarstwem dla poprawy rozwoju naszego kraju
i panaceum na rozwiązanie problemu wysokiego
bezrobocia.
Adam Dudek
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kogo wspieraliśmy?

WINDA DLA STOWARZYSZENIA NA
RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
IM. JANA PAWŁA II W TYMBARKU

Zdjęcie: materiały własne

30 października 2012 roku w budynku Przedszkola Samorządowego w Tymbarku, użytkowanego przez ośrodek rehabilitacyjny przekazana została nowowybudowana klatka schodowa wraz
z nową windą dla niepełnosprawnych. Inwestycja ta z pewnością ułatwi sprawne funkcjonowanie
ośrodka rehabilitacyjnego, z którego korzysta obecnie ok. 120 dzieci. Bank Spółdzielczy w Limanowej od lat wspiera inicjatyw prospołeczne i charytatywne w naszym regionie, dlatego z dumą
wspomógł zakup windy kwotą 50 000 złotych.
Stowarzyszenie jest jedyną w powiecie limanowskim instytucją, która udziela wsparcia dzieciom borykającym się z niepełnosprawnością. Jej początki sięgają 1997 roku,
kiedy to z inicjatywy ówczesnego proboszcza zaczęto tworzyć ośrodek rehabilitacyjny.
Dwa lata później zawiązano Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przy Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku, które początkowo mieściło
się w budynku udostępnionym przez parafię.
Ośrodek rozwijał się z roku na rok - do chwili
obecnej z jego pomocy skorzystało już ponad
1000 małych pacjentów. Pod stałą opieką
Stowarzyszenia znajdują się dzieci z różnego
rodzaju niepełnosprawnością oraz zagrożone
niepełnosprawnością w wyniku komplikacji
okołoporodowych. Wszystkie mają szansę na
normalne funkcjonowanie w społeczeństwie
pod warunkiem poddania ich rehabilitacji na
wczesnym etapie rozwoju. Sukcesem ośrodka jest to, że prawie wszystkim dzieciom
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(ponad 90% objętych wczesnym wspomaganiem) udaje się
przezwyciężyć zaburzenia wczesnodziecięce i osiągnąć poziom
rozwoju odpowiedni dla ich rówieśników. W 2011 r. ośrodek
rehabilitacyjny otrzymał w użytkowanie pomieszczenia znajdujące się na piętrze budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Tymbarku. Wymagały one adaptacji do potrzeb
osób niepełnosprawnych, a głównym wyzwaniem, szczególnie finansowym, było zamontowanie windy. Przedsięwzięcie
to udało się zrealizować, również dzięki wsparciu Banku Spółdzielczego w Limanowej, jednak przed Stowarzyszeniem stoją
kolejne zadania adaptacyjne, w tym przeróbka sanitariatów
z dostosowaniem ich do specyficznych wymogów osób z niepełnosprawnością ruchową oraz zagospodarowanie pomieszczenia na strychu z przeznaczeniem na salę do terapii.

Wszystkim dzieciom i ich rodzicom oraz
pracownikom Stowarzyszenia gratulujemy sukcesów.
Życzymy również dużo zdrowia oraz wytrwałości
w codziennym trudzie i pomyślności w realizacji
kolejnych zamierzeń.

działania SKO

OSZCZęDZANIE

SIę OPŁACA

„Złotówka do złotówki, do grosika grosz, już wiedzą mądre główki - Zbieraj w SKO” słowami takiej piosenki uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Zalesiu rozpoczęli w dniu 22.11.2012 r. uroczysty apel poświęcony oszczędzaniu.

Zdjęcie: materiały własne

Zdjęcie: materiały własne

Zdjęcie: materiały własne

„Oszczędzanie się opłaca...”, pod takim hasłem
uczniowie klasy III prezentowali na forum Szkoły przedstawienie teatralne mówiące o korzyściach wynikających z uczestnictwa w akcji „Dziś
oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spółdzielczym w Limanowej”. Przedstawienie zachwyciło
publiczność głębokim przesłaniem oraz wysokim poziomem artystycznym. Zorganizowany
przez opiekuna tutejszego SKO – Panią Janinę
Ziębowicz apel ukazał ogromną chęć świadomego zarządzania swoimi oszczędnościami, jak
i potencjał artystyczny drzemiący w uczniach.
Dokonano też podsumowania szkolnego konkursu plastycznego “Logo SKO”, wręczając finalistom nagrody ufundowane przez Bank.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
Banku Spółdzielczego w Limanowej, na czele
z Dyrektorem Oddziału w Kamienicy - Panem
Andrzejem Walasikiem. Specjalnie na tę okazję
przygotowali oni prezentację multimedialną
„O Banku, pieniądzu i oszczędzaniu”, a także
konkurs z nagrodami. Nie trzeba było specjalnie
namawiać uczniów na udział w quizie. Wykazali
oni dużą aktywność i wiedzę na temat Banku.

KOGO WSPIERALIśMy?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Urząd Gminy Jodłownik
Klub Sportowy „Szczawa”
Zespół – Mali Męcinianie
Beskidzki Klub Freestyelowo Motocrosowy „FLOW”
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej
Zespół Folklorystyczny Szykowianie
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. J. Pawła II w Limanowej

8.

Gminny Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół
w Łukowicy
9. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Zalesiu
10. Ludowy Klub Sportowy „PŁOMIEŃ” w Limanowej
11. Stowarzyszenie „Dla Środowiska” w Świdniku
12. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Tymbarku

31

placówki

NASZE PLACÓWKI
Centrala
Limanowa
34-600 Limanowa
Rynek 7
tel. 18 33 79 100

Oddziały
Limanowa
34-600 Limanowa
Rynek 7
tel. 18 33 79 100
Laskowa
34-602 Laskowa 486
tel. 18 33 33 004
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
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. Jagiellońska 36
tel. 18 44 44 478

Zdjęcie: materiały własne

Kraków
31-102 Kraków
ul. Zwierzyniecka 8
tel. 12 42 69 820

Limanowa - Starostwo
34-600 Limanowa
ul. J. Marka 9
tel. 18 44 52 062

Ujanowice
34-603 Ujanowice 2
tel. 18 33 34 720

Limanowa - Supermarket SPAR
34-600 Limanowa
ul. Żwirki i Wigury 4
tel. 18 54 24 444

Jurków
34-643 Jurków 52
tel. 18 33 40 025
Skrzydlna
34-625 Skrzydlna 279
tel. 18 33 31 020

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

Mszana Dolna
33-730 Mszana Dolna
ul. Starowiejska 4c
tel. 18 33 19 820

Punkty Obsługi Klienta

Słopnice
34-615 Słopnice 984
tel. 18 33 40 411

Limanowa
34-600 Limanowa
ul. Józefa Marka 15
tel. 18 33 70 252
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
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Limanowa - Sowliny
34-600 Limanowa
ul. Piłsudskiego 84b
tel. 18 44 00 632
Limanowa
34-600 Limanowa
ul. Reymonta 4a
tel. 18 337 82 18

Limanowa - Urząd Skarbowy
34-600 Limanowa
ul. M. B. Bolesnej 9
tel. 18 33 73 126
Przyszowa
34-604 Przyszowa 480
tel. 18 33 36 012
Męcina
34-654 Męcina
tel: tel. 18 332 23 80

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

Limanowa - Szpital
34-600 Limanowa
ul. Piłsudskiego 61
tel. 18 33 39 250

www.bs.limanowa.pl

