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Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.
Jest taki wy jątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni
gromadzą się przy wigilijnym stole,
aby połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia...
To noc wy jątkowa... jedyna... niepowtarzalna...
Noc Bożego Narodzenia.
Z tej okazji wszystkim Klientom,
Współpracownikom i Przy jaciołom życzymy,
aby ten wspaniały czas upływał w rodzinnej atmosferze
i przyniósł wiele radości oraz optymizmu.
Niech Nowy Rok zapewni Państwu tę odrobinę szczęścia,
która sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem.
Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Limanowej

aktualności
od
redakcji

Szanowni
Państwo!
Oddajemy kolejne wydanie bezpłatnego Kuriera Finansowego Banku Spółdzielczego w Limanowej, w którym znajdziecie Państwo informacje na temat bieżącej działalności Banku. Jest
to jeden ze sposobów komunikowania się Banku z Członkami Spółdzielni - jego właścicielami
oraz Klientami. Seria publikowanych na łamach Kuriera artykułów, ma cel informacyjny i edukacyjny. Do oferty Banku zostały wprowadzone ostatnio nowe produkty, tj. Kredyt Mieszkanie dla Młodych oraz Kredyt na innowacje technologiczne udzielany przedsiębiorcom sektora
MŚP - chcemy je Państwu w ten sposób przybliżyć. W internecie pojawiają się coraz to nowe
zagrożenia, podpowiadamy jak zachować zdrowy rozsądek i nie dać się oszukać. Kontynuowany jest ponadto wątek historyczny, gdzie przypominamy współczesnym pokoleniom początki
spółdzielczości bankowej. Zachęcam do lektury.

Adam Dudek
Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, bieżący rok dobiega końca. Zapisze się w historii rozwoju bankowości spółdzielczej przełomowymi rozwiązaniami, które wynikają z implementacji rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Kończący kadencję parlamentarzyści i senatorowie uchwalili szereg zmian do ustaw, w których dostosowano przepisy
krajowe do europejskich.
Wprowadzane przepisy wynikają z doświadczenia światowego kryzysu finansowego, którego początek objawił się w 2008 roku, i mają ustrzec instytucje finansowe przed powtórzeniem
się tych zjawisk w przyszłości. Przyjęta przez Sejm RP ustawa zmieniająca Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających wprowadza do
ustawy Instytucjonalny System Ochrony, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa
działalności pojedynczych banków spółdzielczych obecnie działających w grupach zrzeszeniowych. Aktualnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej aktywnie uczestniczy w tworzeniu
Instytucjonalnego Systemu Zabezpieczającego, który winien rozpocząć działalność z początkiem 2016 roku. Wprowadzane rozwiązania mają zabezpieczyć banki spółdzielcze przed utratą
płynności i wypłacalności, aby w przyszłości nie wystąpiły przypadki upadłości jak to miało
miejsce w br. w sektorze SKOK i SK Banku w Wołominie. O skutkach wprowadzonych zmian
dowiemy się za kilka lat, a ciężary wprowadzanych rozwiązań musimy ponieś już obecnie. Oby
wprowadzane rozwiązania nie okazały się pomyłką.

Adam Dudek
Prezes Zarządu
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WIELKI FINAŁ LOTERII
AUTOLOKATA XI EDYCJA!

5 lipca 2015 r. w Limanowskim
Domu Kultury odbyło się uroczyste
zakończenie Loterii „Autolokata XI
edycja” organizowanej przez Bank,
podczas którego miało miejsce losowanie atrakcyjnych nagród.
Impreza połączona była z obchodami
Święta Spółdzielczości Bankowej 2015 pod
hasłem „Dzień z Bankiem Spółdzielczym”,
nad którym patronat objęło Polskie Radio.
Warto wiedzieć, iż polska bankowość
spółdzielcza to 564 banki, posiadające
blisko 5 tys. placówek na terenie całego
kraju. Udział sektora spółdzielczego (banki
spółdzielcze i zrzeszające) w sektorze bankowym wynosi 8,9%. Działające od ponad
150 lat banki spółdzielcze zapewniają
ponad 30 tys. stabilnych miejsc pracy.

Posiadają wyłącznie polski kapitał, dzięki
czemu są instytucjami bezpiecznymi,
silnymi i stabilnymi.
Podczas losowania zebrała się liczna widownia, która z niecierpliwością
oczekiwała na wyniki, gdyż do wygrania
było wiele atrakcyjnych nagród, a wśród
nich: NAGRODA GŁÓWNA – Samochód
osobowy Skoda Rapid, 3 x Notebook marki DELL, 3 x Tablet marki DELL,
3 x Zestaw kina domowego LG, 4 x Smartfon, 4 x Nawigacja samochodowa,
5 x odkurzacz, 3 x lodówka turystyczna,
8 x walizka, 10 x ciśnieniomierz.
W losowaniu Loterii „AUTOLOKATA XI
edycja” mogli brać udział klienci Banku,
którzy założyli lokatę w dniach od
1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014
roku w dowolnej placówce Banku

Spółdzielczego w Limanowej i utrzymali
ją w całości do 30 czerwca 2015 roku.
Należy wspomnieć, iż „AUTOLOKATA”
po raz pierwszy została wprowadzona
na rynek usług bankowych w 2007 r.
i od tego czasu powtarzana jest cyklicznie. Łączna wartość nagród wyniosła już
850 000 zł, zostało nagrodzonych 443 laureatów, a grono szczęśliwych posiadaczy
samochodów osobowych powiększyło
się do 13 osób.
Laureatom XI edycji AUTOLOKATY serdecznie gratulujemy! Przypominamy, że
kolejne losowanie i szansa na zdobycie
atrakcyjnych nagród, w tym samochodu
osobowego Dacia Duster 4x4, nastąpi
10 marca 2016 r.

„KREATORZY MIEJSC PRACY 2015“ WYBRANI
Podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs „Kreatorzy miejsc
pracy 2015“ Minister Pracy i Polityki
Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał nagrody 19 firmom. W II edycji konkursu dyplom
otrzymał Bank Spółdzielczy w Limanowej w dowód uznania za tworzenie nowych miejsc pracy.
Cieszę się, że II edycja konkursu cieszyła
się tak dużym zainteresowaniem. Prawie
250 firm zgłoszonych do konkursu to naj-

lepszy dowód na to, że wielu przedsiębiorcom bliska jest idea konkursu. Zdobywca
tytułu „Kreatora miejsc pracy“, to firma
dbająca o pracowników i ich rozwój, ale
także o najlepsze warunki pracy – powiedział podczas gali Władysław Kosiniak-Kamysz.
Głównym kryterium był wzrost zatrudnienia w firmie. Nie był to jednak jedyny
czynnik decydujący o zwycięstwie. Znaczenie miało także zatrudnienie osób
poniżej 30. roku życia, osób z grupy 50+

czy osób niepełnosprawnych. Pod uwagę
brana była także rzetelność pracodawców, m.in. to czy zatrudniają pracowników
na umowach o pracę oraz czy terminowo
wypłacają im wynagrodzenia.
Patronat nad konkursem objęli: Gazetapraca.pl, Pracuj.pl, TVP INFO, Dziennik Gazeta Prawna, Radio TOK FM,
BRIEF, Markapracodawcy.pl, Infor.pl,
Personel i Zarządzanie, hrpolska.pl oraz
strategieibiznes.pl
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BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ –

MECENASEM
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPOŁECZNEJ
17 czerwca w Opactwie w Tyńcu miała miejsce jubileuszowa gala
Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Ogłoszono na
niej wyniki konkursu dla przedsiębiorstw społecznych, którego
sponsorem był już po raz piąty Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Celem konkursu jest promocja firm społecznych, które
swoje cele społeczne realizują dzięki prowadzonej działalności gospodarczej. Zarabiają produkując lub świadcząc usługi,
a wypracowane zyski przeznaczają na realizację celów społecznych - aktywizację osób niepełnosprawnych, bezrobotnych czy działania na rzecz społeczności lokalnej. Ważną rolą
podmiotów ekonomii społecznej jest tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także
świadczenie usług użyteczności publicznej, co w szerszym
wymiarze, sprzyja rozwojowi społeczności lokalnych.
Sektor ekonomii społecznej to bogactwo doświadczeń,
pomysłów, innowacyjnych rozwiązań. To także różnorodność branż, rodzajów organizacji i form prawnych. Tę różnorodność ilustrują uczestnicy konkursu, wśród których
znajdują się organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
spółdzielnie: socjalne, inwalidów i niewidomych, pracy oraz
spółki not for profit.
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Zdecydowana większość małopolskich przedsiębiorstw
społecznych działa w branży usługowej – świadcząc usługi
gastronomiczne i cateringowe, a także opiekuńcze, porządkowe i pielęgnacji terenów zielonych. Podmioty ekonomii
społecznej działają jednak w bardzo różnych branżach,
w tym między innymi reklamie, grafice, rehabilitacji, turystyce i rekreacji.

KONKURS MAŁOPOLSKI LIDER
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 2015

Spośród zgłoszonych do konkursu aplikacji Kapituła konkursu wybiera zwycięzców w kategorii Głównej oraz Debiut
Roku, w której startują najmłodsze firmy społeczne, działające krócej niż 2 lata. W konkursie nagradzane są też jednostki
samorządu terytorialnego (gminy i powiaty) oraz przedsiębiorcy, którzy wspierają – merytorycznie lub finansowo firmy społeczne. Swoją nagrodę przyznają również internauci,
którzy mogą oddać swój głos w plebiscycie internetowym.

aktualności

LAUREACI

Zwycięzcą piątej edycji konkursu została Spółdzielnia Socjalna PRIMA z Pcimia, która zajmuje się prowadzeniem stołówek szkolnych oraz promuje wśród mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, zdrowe odżywianie. W prowadzonych
przez nią warsztatach, spotkaniach z dietetykami, Targach
Zdrowia wzięło udział około 1,5 tysiąca uczestników. Spółdzielnia otrzymała statuetkę oraz 25 000 zł – nagrodę ufundowaną przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.
Za tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz zaangażowanie
na rzecz społeczności lokalnej wyróżniona została Spółdzielnia Pracy Tarnowska Odzież.
W kategorii Debiut zwyciężyła Spółdzielnia Socjalna RÓWNOŚĆ z siedzibą w Krakowie, którą kapituła doceniła za szybki rozwój oraz promocję ekonomii społecznej wśród młodych
ludzi. Nagrodę – 5000 zł ufundował Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Spółdzielnia RÓWNOSĆ głosami blisko 500 osób
zdobyła również Nagrodę Publiczności.
Wyróżnienie dla debiutującej firmy otrzymała również
Okno na świat Spółdzielnia Socjalna prowadząca w Słopnicach punkt opieki dziennej nad dziećmi.
Najlepszym samorządem wspierającym rozwój ekonomii
społecznej została Gmina Klucze rekomendowana do tego
tytułu za szereg inicjatyw na rzecz promocji ekonomii społecznej podejmowanych w partnerstwie z podmiotami ekonomii społecznej.
Spośród tzw. tradycyjnych przedsiębiorstw wygrała Firma
Produkcyjno-Usługowo-Handlowa JONIEC Mieczysław Joniec z Tymbarku – producent ogrodzeń betonowych, który

intensywnie wspiera lokalne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Laureaci tych kategorii otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
Głównym sponsorem konkursu jest Bank Spółdzielczy
w Limanowej, który ufundował nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 25 000 zł. Bank jest sponsorem konkursu od pierwszej
jego edycji - w ciągu 5 lat przekazał firmom społecznym łącznie
niemal 100 000 zł. Podczas gali Prezes Zarządu Banku – Adam
Dudek otrzymał z rąk Wioletty Wilimskiej, Dyrektora ROPS statuetkę Mecenasa Przedsiębiorczosci Społecznej.
Od 2 lat firmom startującym w kategorii Debiut Roku nagrodę w wysokości 5 000 zł funduje Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.
Laureatom konkursu nagrody wręczała Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Marek Sowa, który jest patronem honorowym konkursu, Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku
Województwa Małopolskiego oraz Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
W Gali wzięli udział przedstawiciele samorządów, małopolscy
posłowie, a przede wszystkim przedstawiciele firm społecznych oraz instytucji wsparcia ekonomii społecznej.
Patroni konkursu to: BCC Loża Małopolska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Dziennik Polski i Radio Plus. Konkurs
realizowany jest w ramach projektu systemowego „Akademia
Rozwoju Ekonomii Społecznej-Etap I”, wdrażanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2
Wsparcie ekonomii społecznej.
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VII BIEG
LIMANOWA
FORREST
W ramach Święta Spółdzielczości
Bankowej, 5 lipca 2015r. odbył się
VII Bieg Limanowa Forrest, którego
sponsorem strategicznym był Bank
Spółdzielczy w Limanowej.

Mimo bardzo wysokiej temperatury w zawodach wzięło
udział 400 osób. Nadmienić należy, że w biegu wzięły udział
także dzieci, które pokonały całą siedmio-kilometrową trasę. Trasa anglosaska prowadziła na Miejską Górę, na której
wznosi się Milenijny Krzyż. Trasa ta była o podłożu zróżnicowanym, przebiegała po szlakach turystycznych, drogach
leśnych, polnych, miejscami kamienistych i częściowo po
asfalcie. Zawodnicy musieli pokonać 300-metrową różnicę
wzniesień.

RYWALIZACJA ODBYWAŁA SIĘ
W CZTERECH RÓŻNYCH KATEGORIACH:

OPEN bieg górski – podzielony na kategorie wiekowe
i osobno klasyfikacja generalna nordic-walking. Podczas biegu odbywał się także tradycyjnie bieg służb mundurowych
i pierwszy raz bieg samorządowców.

W czasie biegu przeprowadzono
zbiórkę pieniędzy dla Stowarzyszenia
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Przystań” im. Jana Pawła II
w Tymbarku, które „osładzało”
wszystkich pysznymi ciastami
własnej produkcji na swoim stoisku
– które były równocześnie małymi
„cegiełkami’ na rzecz wsparcia
niepełnosprawnych dzieci.
„Z nami bezpieczniej” – to akcja przeprowadzona przez
funkcjonariuszy Policji i Międzynarodowe Stowarzyszenie
Policji - Region IPA Limanowa, podczas której rozdano dzieciom prawie 200 szt. opasek odblaskowych. Dzięki nim dzieciaki będą bardziej widoczne, a zarazem bezpieczniejsze na
naszych drogach.
NAJMŁODSI I NAJSTARSI uczestnicy biegu, którzy ukończyli bieg, mieli każdy po 4 latka, byli to: Pawełek Tondera
(Grodzisk Mazowiecki) i Agnieszka Dziadoń (Tymbark). Dzieci
otrzymały od mundurowych pamiątkowe policyjne maskotki.
Natomiast, najmłodszymi „duchem” uczestnikami byli:
Edward Mucha, senior z Szyku koło Limanowej, który skończy
w tym roku 88 lat i Barbara Prymakowska z Tarnowa, która
kończy w tym roku 72 lata... a zostawiła za sobą setkę ludzi,
wyprzedzając nawet dwudziesto i trzydziestolatków!
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wytrwałości i osiągniętych wyników.
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PREZES BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W LIMANOWEJ ADAM DUDEK LAUREATEM
ZŁOTEGO KRZYŻA MAŁOPOLSKI.
W tym roku XI Limanowska Gala Przedsiębiorczości odbywała
się pod Honorowym Patronatem Elżbiety Bieńkowskiej Komisarz
UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości
oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Andrzeja Czerwińskiego
Ministra Skarbu Państwa, Stanisława Hodorowicza Senatora RP
oraz Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego.

XI Limanowska Gala Przedsiębiorczości miała na celu podkreślenie roli i znaczenia firm, które funkcjonują w regionie i które
mają wpływ na gospodarczy rozwój powiatu limanowskiego.
Przez ostatnie 10 lat zaprezentowane zostały sukcesy i osiągnięcia prawie 400 firm, które w trakcie limanowskiego święta
przedsiębiorczości odebrały nagrody i wyróżnienia w kategoriach „Lider Biznesu”, „Przedsiębiorca Roku”, a także „Za działalność charytatywną wśród lokalnej społeczności”. Gala jest również podziękowaniem dla ludzi, którzy tworzą przyjazny klimat
wokół przedsiębiorczości.
W kategorii „Przedsiębiorca Roku” Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał nominację za szczególną dbałość o zasoby ludzkie.
Ta dbałość wyraża się między innymi poprzez korzystne warunki
zatrudnienia, płacy, dodatków pozapłacowych, zorganizowanie
bezpiecznych warunków pracy, zapewnienie pracownikowi rozwoju zawodowego i osobistego. W konsekwencji, takie podejście
pracodawców sprzyja rozwojowi lokalnego rynku pracy.

Kolejny sukces to Złota Odznaka Honorowa Województwa
Małopolskiego – Krzyż Małopolski, którym został odznaczony
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej – Adam
Dudek. Odznaka – Krzyż Małopolski – jest ściśle związana
poprzez swoją symbolikę – z regionem, a inspirację dla niej
stanowi krzyż na Wielkim Giewoncie, który jest najbardziej
rozpoznawalną górą w regionie i w kraju. Właśnie u jego stóp
podczas mszy świętej 6 czerwca 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II zwrócił się do Małopolan ze słowami „Na was zawsze
można liczyć”. To zawołanie stanowi bez wątpienia istotę
działalności osób, które zostały uhonorowane.
Uroczystego wręczenia Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyża Małopolski, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego, dokonał Leszek Zegzda
– Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Małopolskiego.
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aktualności

NAZDZWYCZAJNE
WALNE ZEBRANIE
PRZEDSTAWICIELI
CZŁONKÓW BANKU

29 września br. w restauracji „Siwy Brzeg” w Limanowej,
przy ul. Bronisława Czecha 4, odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli.
Powodem zwołania najważniejszego organu statutowego Banku, była
zmiana Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu
się i bankach zrzeszających, która weszła w życie 13 września 2015r.
Ustawa wprowadza nowy system ochrony instytucjonalnej,
w ramach którego będą mogły się zrzeszać banki spółdzielcze.
Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 2013 r. nakładającego na banki nowego rodzaju
normy ostrożnościowe. Ponadto ustawa wprowadziła pojęcie
systemu ochrony do porządku prawnego obejmującego funkcjonowanie bankowości spółdzielczej. Ustawa zakłada m.in.,
że banki spółdzielcze będą mogły zrzeszać się w systemach
ochrony instytucjonalnej (IPS), w ramach których będą wzajemnie gwarantować swoje zobowiązania. IPS będą gwarantować
dodatkowe mechanizmy monitorowania ryzyka i dawać bankom możliwość posiadania mniejszych tzw. „wag ryzyka” we
własnych zasobach. Drugą wprowadzaną przez ustawę formą
zrzeszania się banków spółdzielczych są tzw. zrzeszenia zintegrowane. Mają one nakładać na banki nieco mniejsze wymogi niż
IPS. Nowe formy organizacyjne banków spółdzielczych mają być
zatwierdzane przez KNF.
Nadzwyczajne Zebranie otworzył Pan Józef Oleksy - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku i przywitał zaproszonych gości
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i delegatów. Zebraniu przewodniczył Pan Stanisław Rząsa - Członek Rady Nadzorczej. Po stwierdzeniu prawomocności zwołania
Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli, Pan Adam Dudek
– Prezes Zarządu Banku przedstawił zmiany Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających oraz wymogi unijnego rozporządzenia CRR. Pan
Prezes omówił również zasady działania tworzonego Systemu
Ochrony Instytucjonalnej Zrzeszenia BPS. Uwzględniając rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, podczas Zebrania
podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Banku Spółdzielczego
w Limanowej do systemu ochrony instytucjonalnej (IPS) utworzonego przez Bank BPS S.A. oraz zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze. Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości dąży do stworzenia Systemu Ochrony Instytucjonalnej, który zagwarantuje
płynność i wypłacalność banków spółdzielczych w nim uczestniczących. Podjęte w tej sprawie decyzje i rozpoczęte działania
zgodne są z dyrektywą unijną i wbudowują się w proces wprowadzania rozwiązań regulacyjnych, których celem jest zapewnienie stabilności sektora finansowego w Polsce i w Europie.

finanse dla ciebie

KREDYT NA INNOWACJE
TECHNOLOGICZNE UDZIELANY
PRZEDSIĘBIORCOM SEKTORA MŚP

Pierwszy konkurs dla przedsiębiorców został już ogłoszony przez BGK
Myśląc o wsparciu przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Bank Spółdzielczy w Limanowej podpisał umowę o współpracy, dzięki której ma możliwość
udzielania kredytów z premią technologiczną Banku Gospodarstwa Krajowego.
Kredyt na innowacje technologiczne udzielany jest w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i jest
to instrument bezzwrotnego wsparcia finansowego, polegający na spłacie części kredytu technologicznego udzielonego
przez Bank. Program ma na celu podniesienie innowacyjności
i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji, której
przedmiotem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub
wdrożenie własnej nowej technologii, umożliwiającej wytwarzanie nowych lub znacznie ulepszonych towarów, procesów,
czy też usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych na
terenie Polski.
Wśród wydatków kwalifikowanych wymienić można między
innymi wydatki na:
• zakup nieruchomości;
• zakup lub wytworzenie nowych (używanych) środków
trwałych;
• zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie
patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej
wiedzy technicznej;
• roboty i materiały budowlane w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli.
Bank może sfinansować kredytem technologicznym aż 75%
kosztów przedsięwzięcia, pozostałe 25% to wkład własny inwestora. Maksymalna wysokość premii wynosi 6 mln złotych, a jej
kwota uzależniona jest od województwa oraz wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadza nabór wniosków o dofinansowanie w trybie
konkursowym. Konkursy te są organizowane
cyklicznie, a regulaminy każdego z konkursów
zawierają terminy otwarcia naboru, jak i jego
zamknięcia.
Pierwszy konkurs dla przedsiębiorców został już ogłoszony, a wnioski o dofinansowanie
w formie premii technologicznej można składać
w terminie od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia
2016r. Aktualnie w konkursach obowiązuje system wsparcia najlepszych projektów. Nie jest
już wymagane od przedsiębiorców składanie do
wniosków opinii o nowej technologii, a ocenę
innowacyjności projektu przeprowadzają eksperci w BGK. Aktualne harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie, regulaminy
konkursów, oraz szczegółowe informacje na temat wsparcia finansowego znajdują się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.
gov.pl. oraz na stronie www.bgk.pl.
Natomiast informacje na temat kredytu technologicznego można uzyskać w dowolnej placówce Banku lub znaleźć na stronie internetowej naszego Banku www.bs.limanowa.pl.


Zofia Szewczyk

Kroki pozyskania premii technologicznej z BGK. Co musi przedsiębiorca?
KROK 1
Składa w Banku wniosek o kredyt technologiczny wraz z wymaganymi załącznikami, w tym
harmonogramem rzeczowo – finansowym
inwestycji, wnioskiem o dofinansowanie w formie premii technologicznej oraz biznesplanem
lub studium wykonalności (harmonogram oraz
wniosek o dofinansowanie jest publikowany
przez BGK przy ogłoszeniu konkursu).
KROK 2
Składa w BGK wniosek o dofinansowanie
projektu, w trakcie ogłoszonego konkursu
(po uzyskaniu z Banku promesy lub zawarciu
warunkowej umowy kredytowej).

KROK 3
Otrzymuje z BGK promesę premii technologicznej (w przypadku podjęcia przez BGK decyzji
o dofinansowaniu projektu).
KROK 4
Zawiera w Banku umowę kredytową (jeżeli
wcześniej wydana była promesa) lub przystępuje do spełnienia warunków umowy
(w przypadku zawartej wcześniej umowy
warunkowej).
KROK 5
Zawiera z BGK umowę o dofinansowanie (po
otrzymaniu z Banku kopii umowy lub informacji
o spełnieniu warunków zawartych w umowie
warunkowej).

KROK 6
Przystępuje do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem.
KROK 7
Występuje do BGK z wnioskiem o płatność, po
zrealizowaniu co najmniej 25% planowanych
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
i uruchomieniu kredytu co najmniej w wysokości umożliwiającej wypłatę raty przez BGK
i/lub po zakończeniu inwestycji.
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KAMPANIE
KART VISA

W listopadzie br. ruszyły kampanie kart VISA skierowane
zarówno do firm jak i do klientów indywidualnych.
Jedna z kampanii promuje płatności kartami
VISA Business. Akcja ma charakter edukacyjny
i prezentuje przedsiębiorcom korzyści płacenia kartami Visa Business. Dodatkowo klienci
biznesowi Banku Spółdzielczego w Limanowej
mogą skorzystać z atrakcyjnej promocji organizowanej przez następujące sieci:
• 20% rabatu na roczną prenumeratę
Pulsu Biznesu i 35% zniżki na prenumeratę wersji elektronicznej przy płatności kartą Visa;
• 5% zniżki od taryfy na bilety PLL LOT na
stronie lot.com;
• 35% zniżki na wybrane zestawy win od
Winezja.pl;
• 20% zniżki w sklepie internetowym
Batycki.
Więcej informacji znaleźć można na stronie
internetowej VISA:
• na temat kampanii edukacyjnej:
https://www.visa.pl/karty-dla-firm/ ;
• na temat promocji z siecią Praktiker:
http://www.visa.pl/karty-dla-firm/
promocje/.

WARTO SKORZYSTAĆ RÓWNIEŻ
Z PROMOCJI KART VISA OFERTY
— PŁAĆ ZA TO, CO LUBISZ,
I ODZYSKUJ CZĘŚĆ PIENIĘDZY!

Kampania Visa Oferty to dostęp do ofert
promocyjnych dopasowanych do Klienta bazujących na tym, gdzie ktoś lubi robić zakupy.
Skorzystaj z nich, płacąc kartą Visa, a otrzymasz częściowy zwrot pieniędzy. Dzięki spe-
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cjalnej aplikacji mobilnej można uzyskać dostęp do swoich
ofert. Visa Oferty to gwarancja szybkiego zwrotu pieniędzy:
• nie potrzebujesz dodatkowej karty lojalnościowej –
wystarczy Twoja karta kredytowa albo debetowa Visa;
• będziesz otrzymywać oferty dopasowane do Ciebie,
przygotowane na podstawie Twoich zwyczajów zakupowych;
• zwrot pieniędzy otrzymasz bezpośrednio na rachunek
Twojej karty Visa;
• nie potrzebujesz kodów, kuponów czy kart lojalnościowych;
• rejestracja jest szybka i prosta.

JAK TO DZIAŁA:

1. Program Visa Oferty jest dostępny dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia, korzystających z osobistych kart debetowych lub kredytowych Visa wydanych w Polsce, w polskiej walucie (PLN). Karty Visa Business oraz przedpłacone
karty Visa nie są uznawane w programie.
2. Zarejestruj się podając numer swojej karty debetowej lub
kredytowej Visa.
3. Po rejestracji otrzymasz pierwsze, powitalne oferty. Po
tygodniu zaczniesz dostawać oferty dopasowane do Ciebie,
przygotowane w oparciu o Twoją historię zakupów.
4. Możesz skorzystać z każdej oferty, którą zostanie Ci przesłana. Wystarczy, że ją wyświetlisz, a stanie się aktywna.
Wyjątek stanowią oferty, z których należy korzystać tylko
online poprzez stronę partnera.
5. Jeśli spodoba Ci się jakaś oferta, sprawdź szczegóły i skorzystaj z niej. Wystarczy, że zapłacisz zarejestrowaną w programie kartą Visa, a Twoje zakupy będą spełniać kryteria
oferty.
6. Zwrot pieniędzy otrzymasz bezpośrednio na rachunek Twojej karty Visa, zwykle w ciągu pięciu dni roboczych.
Zachęcamy Państwa do udziału w promocjach VISA!

finanse dla ciebie

KREDYT „MIESZKANIE
DLA MŁODYCH” NIE TYLKO
DLA LUDZI MŁODYCH!
Wkład własny do udzielenia kredytu
nie jest już zawsze konieczny!

Większości z nas kredyt „Mieszkanie dla Młodych” kojarzy się z ludźmi
wyłącznie młodymi. Jednak kredyt ten jest dostępny nie tylko dla osób,
które nie ukończyły 35 roku życia, ale również dla osób niezależnie od
wieku pod warunkiem, wychowywania przynajmniej trójki dzieci.
Kredyt MdM to kredyt udzielany z finansowym wsparciem Banku
Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. Przeznaczony
jest na zakup lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na rynku
pierwotnym lub wtórnym oraz wkład do spółdzielni mieszkaniowej,
wnoszony w celu ustanowienia odrębnej własności mieszkania.

FINANSOWE WSPARCIE BGK POLEGA NA:

• dofinansowaniu wkładu własnego przeznaczonego na zapłatę części albo całości kwoty, którą Wnioskodawca deklaruje
pokryć ze środków własnych ceny zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
• wypłacie dodatkowych środków przeznaczonych na spłatę
części kredytu.
Oznacza to, że Klient nie musi już mieć całego wymaganego przez
Bank wkładu własnego, który od 1 stycznia 2016 r. wynosić będzie
15% wartości nabywanego lokalu czy domu, ponieważ do wkładu
własnego Bank wliczy wysokość dofinansowania otrzymanego z BGK.

ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE WKŁADU
WŁASNEGO MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE
WARUNKI:

• nabywca musi zaciągnąć w Banku kredyt w wysokości minimum 50% wartości nabywanego lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego na okres co najmniej 15 lat;
• nabywca nie może mieć więcej niż 35 lat lub musi wychowywać przynajmniej troje dzieci;
• nabywany lokal czy dom musi służyć zaspokojeniu własnych
potrzeb mieszkaniowych;
• nabywca do dnia zakupu lokalu/domu nie mógł być właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego lub budynku
jednorodzinnego (nie dotyczy to jednak osób wychowujących
przynajmniej troje dzieci);
• powierzchnia użytkowa nabywanego lokalu/domu nie może
przekraczać:

• 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2
dla domu jednorodzinnego;
• 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2
dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy Kredytobiorca wychowuje przynajmniej troje dzieci;
• cena zakupu lokalu/domu nie może
przekraczać ściśle określonych wartości
ustalonych dla gminy, w której dokonywany jest zakup.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
WKŁADU WŁASNEGO ZALEŻY
OD:

• wnioskodawcy - czy jest osobą samotną, czy
też wychowuje dzieci i ile dzieci;
• powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego;
• gminy, w której położony jest nabywany lokal czy dom.
Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie
spłaty części kredytu może zostać przyznane
Kredytobiorcy z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka,
jeżeli zdarzenie to miało miejsce w okresie
5 lat od dnia nabycia lokalu lub domu.
O szczegóły kredytu „Mieszkanie dla Młodych” pytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Limanowej lub dowiedz się więcej
na stronie www.bs.limanowa.pl.
						
	
Zofia Szewczyk
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WARTO
CHRONIĆ TO,
CO W ŚRODKU
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków
rolniczych to zaledwie połowa sukcesu. Do
spokojnego snu jednak to za mało, bo nie
chroni ono mienia znajdującego się wewnątrz
(maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków obrotowych czy zwierząt), o czym niestety rolnicy
rzadko pamiętają. Chwila refleksji przychodzi
zazwyczaj za późno, czyli już po szkodzie. Warto
więc przypominać o tym na każdym kroku, tak
aby rolnik nie musiał samodzielnie finansować
kosztów naprawienia szkody.
Zakres zdarzeń objętych ochroną w ubezpieczeniu uzupełniającym jest bardzo szeroki.
Ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje 13
ryzyk, natomiast dobrowolne 19. Są to: pożar,
uderzenia pioruna, wybuch, huragan, szkody
powstałe pod wpływem dymu i sadzy, spływu
wód po zboczach, osunięcia czy zapadania
się ziemi, szkód wodociągowych, powodzi,
upadku drzewa, masztu, słupa, anteny lub ich
części, śniegu.
Wyposażenie gospodarstwa rolnego w ciągu
ostatnich lat stało się nowocześniejsze i znacznie
więcej warte. To, co w środku, jest często dużo
cenniejsze niż sam budynek. Poniżej znajdują
się przykłady typowych szkód i odpowiadających im polis:
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PRZYKŁAD I – HURAGAN I DESZCZ NAWALNY

Huragan zerwał dach z budynku magazynowego płaskiego.
Obiekt był chroniony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia
budynków gospodarczych. Deszcz nawalny, który towarzyszył
huraganowi zniszczył nieosłonięte po zerwaniu dachu - płody
rolne składowane wewnątrz budynku. - To niestety nagminny
przypadek, z podobnymi w naszej pracy spotykamy się bardzo
często. Obowiązkowa polisa zabezpiecza budynek z dachem
włącznie, ale zawartość już nie. Zboża czy też rzepak po żniwach, w przypadku indywidualnych rolników, składowane są
najczęściej w magazynach płaskich. Zazwyczaj są to budynki
wybudowane w latach 80. lub wcześniej, nierzadko dzierżawione
od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wartość rzeczywista takiego
budynku to przeważnie 150-200 tys. zł, natomiast składowane
w nim zboże może być warte 500-700 tys. zł. Ubezpieczenie
obowiązkowe obejmuje jedynie budynki. Płody rolne mogą
zostać ubezpieczone w ramach dobrowolnego ubezpieczenia
majątku w gospodarstwie rolnym – wyjaśnia Jacek Chojnacki.

PRZYKŁAD II – POŻAR BUDYNKU
GOSPODARCZEGO

W wyniku pożaru spalił się budynek gospodarczy chroniony
w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Wewnątrz znajdował
się śrutownik wraz z mieszalnikiem pasz oraz podajnikami
zbożowymi. Przy maszynach znajdowało się zboże do przygotowywania pasz oraz pasze gotowe.
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Co roku rolnicy zawierają około 1,5 mln umów obowiązkowego
ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Nie wszyscy pamiętają, że taka polisa zabezpiecza tylko mury, zaś to
co w środku pozostaje bez ochrony. Przed jakimi sytuacjami chronią
dodatkowe ubezpieczenia dla rolników najlepiej uświadomić sobie
można na prawdziwych przykładach, które analizuje Jacek Chojnacki –
Kierownik Biura Ubezpieczeń Majątkowych Concordii Ubezpieczenia.

Brak świadomości ograniczonej ochrony z obowiązkowej
polisy także tutaj stał się przyczyną bardzo poważnych strat.
Nie tylko finansowych, ale i zupełnie zaburzających funkcjonowanie gospodarstwa. Środki obrotowe, czyli płody rolne czy
zwierzęta gospodarskie, stanowią krótkoterminowy kapitał
rolnika, z którego finansuje on swoją działalność i w który przez
kilka miesięcy inwestował swoje środki oraz pracę, np. poprzez
zasiew, nawożenie i wreszcie zbiór zboża. W przypadku utraty
nieubezpieczonych środków obrotowych rolnik nie odzyska
poniesionych nakładów oraz swojego wynagrodzenia za pracę
w formie marży. Sytuacja jest jeszcze gorsza, gdy nakłady są
finansowane ze środków zewnętrznych, np. kredytu, który
miał być spłacony dopiero po sprzedaży płodów rolnych czy
zwierząt. Przy takim scenariuszu strata rolnika jest podwójna,
ponieważ musi on spłacić kredyt, a dodatkowo uzyskać środki
na rozpoczęcie dalszej produkcji (zakup materiału siewnego
czy materiału hodowlanego) – wskazuje Jacek Chojnacki.

PRZYKŁAD III – POŻAR GARAŻU

Spaleniu uległ garaż, w którym stał kombajn. Budynek był
chroniony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego. Niestety pożar miał miejsce poza
sezonem, kiedy ubezpieczenie kombajnu już wygasło.
Swoim klientom oferujemy możliwość ubezpieczenia maszyn
i pojazdów rolniczych na dowolny okres, czyli np. jedynie na
czas prac polowych. Zysk jest oczywisty – mniejsza składka.
Niestety jak widać po tym przykładzie ryzyko występuje również

wtedy, gdy maszyna stoi nieużywana. Bezpieczniej i bardziej komfortowo jest więc wykupić
całoroczne ubezpieczenie takich pojazdów,
a nie tylko na sezon żniw. Jest to szczególnie
ważne w przypadku drogich maszyn, branych
niejednokrotnie w leasing, przy którym bank
często wręcz wymaga pełnego całorocznego
ubezpieczenia – informuje Jacek Chojnacki.

PRZYKŁAD IV – KRADZIEŻ

Podczas nieobecności rolnika z województwa pomorskiego doszło do włamania do
jego magazynu i kradzieży środków ochrony
roślin. Wartość strat rzeczoznawcy wycenili na 275 tys. zł. Taką też kwotę otrzymał
przezorny rolnik, który wcześniej wykupił
dobrowolne ubezpieczenie chroniące jego
majątek prywatny.
Nasze doświadczenie pokazuje, że warto
ubezpieczyć przede wszystkim te przedmioty,
które mogą stanowić cenny i łatwy łup dla
złodzieja. Szczególnie te, od których uzależnione jest zachowanie ciągłości działalności
rolniczej – podsumowuje Jacek Chojnacki.
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ZACHOWAJ ZDROWY ROZSĄDEK

NIEBEZPIECZNE
SMS PREMIUM!
W internecie pojawia
się coraz więcej
stron, które pod
pozorem promocji
lub prezentów
wyłudzają numery
telefonów, na które
potem wysyłane są
wiadomości, za które
musimy słono płacić.
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Chodzi tu o temat wiadomości SMS Premium, które pojawiły
się ostatnio w nowej odsłonie. Konsumenci są zachęcani
kolorowymi reklamami na Facebooku do korzystania ze stron
internetowych, na których oferuje im się, że mogą m.in.:
• sprawdzić, kto do mnie dzwoni;
• zlokalizować telefon męża, dziecka, koleżanki;
• sprawdzić liczbę punktów karnych za naruszenie
przepisów ruchu drogowego;
• obejrzeć bezpłatnie film, który aktualnie wyświetlany jest w kinach.
Wystarczy wpisać w przeglądarkę któryś z wymienionych
interesujących nas tematów, a wyświetli się odpowiednia strona.
Jak informuje Federacja Konsumentów, nie ma możliwości
uzyskania ww. informacji na ogólnodostępnych stronach internetowych. Konsumenci wchodzą na strony, które rzekomo
oferują wymienione usługi i niestety logują się na nie, podając
swoje dane. Czasami całkiem dużo, gdyż w zależności od stro-
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ny, oprócz imienia i nazwiska, numeru telefonu, podają nawet
PESEL. Otrzymują na swój numer telefonu SMS z kodem, który
- w zależności od strony, należy wpisać na stronie internetowej
lub wysłać SMS-em w celu potwierdzeniem swoich danych. Ma
to być ostatni krok do uzyskania pożądanych przez nas danych,
a skutkuje wielkimi kłopotami. Konsumenci zaznaczają bowiem
także okienko (check box) z informacją, że „zapoznali się i akceptują regulamin strony”. Jednak jak to dzieje się zazwyczaj,
regulaminu nie czytają. To podstawowy błąd, gdyż można
znaleźć w nich informację o koszcie SMS-a, a także o tym, że
strona ma charakter czysto rozrywkowy i konsument nie uzyska
prawdziwych i poszukiwanych przez niego informacji. Może
za to otrzymywać kilka razy w tygodniu płatny SMS z zupełnie
nieinteresującymi go informacjami. Na przykład trzy SMS-y
z rozrywkowymi treściami zamiast dostępu do bezpłatnego filmu
aktualnie wyświetlanego w kinach. Konsumenci nieświadomie
narażają się na otrzymywanie płatnych SMS-ów w wysokości
nawet kilkudziesięciu złotych.
W takiej sytuacji po pierwsze konsument będzie zobowiązany
do opłacenia rachunku w pełnej kwocie swojemu operatorowi
telekomunikacyjnemu, również za drogie bezużyteczne SMS-y,
a po drugie utraci możliwość składania skutecznej reklamacji
wobec portalu internetowego, bowiem od początku miał możliwość zweryfikowania istotnych informacji, np. jaki jest realny
koszt i czym jest zamawiany produkt, który w zamian otrzyma.
Szczegóły były bowiem określone w regulaminie, który konsument
mógł przeczytać regulaminie, który mógł przeczytać, nie skorzystał z tej możliwości, a tylko potwierdził, że się z nim zapoznał.

Zdarza się niekiedy, że wysokie rachunki za
płatne SMS-y nie są spowodowane płatnymi
subskrypcjami, lecz tym, że sami wysyłamy
wiele wiadomości na różnego rodzaju konkursy
czy loterie. Urząd Komunikacji Elektronicznej
zdradza, jaki jest najczęstszy schemat wykorzystywany przy tego rodzaju wiadomościach:
1. Jeśli numer, pod który mamy wysłać SMS,
zaczyna się od cyfry 7, to następna cyfra
będzie oznaczała jego koszt. Na przykład
wysyłasz SMS na nr zaczynający się od 72,
to koszt tej wiadomości wyniesie 2 złote
(+ VAT),
2. Jeśli numer zaczyna się od cyfry 9, to dwie
kolejne mówią o jego koszcie. Czyli - SMS
na nr zaczynający się od 913, zapłacimy
za to 13 zł (+ VAT).
Jak informuje UKE, na życzenie abonenta
operatorzy są zobowiązani do bezpłatnego
określenia progu kwotowego dla każdego
okresu rozliczeniowego, powyżej którego
wysyłanie SMS Premium zostanie zablokowane. W przypadku przekroczenia tego progu
operator musi natychmiast poinformować
o tym abonenta i na jego prośbę zablokować
możliwość kontaktu z numerami o podwyższonej opłacie.

ZMIANY
W PŁATNOŚCIACH
INTERNETOWYCH KARTĄ.
Informujemy Państwa, iż od 15 listopada 2015 r. funkcjonalność portalu kartowego „Kartosfera” została rozszerzona
o nowe możliwości, dzięki czemu Użytkownik karty będzie
mógł samodzielnie:
• aktywować posiadane karty płatnicze;
• wyłączyć/ponownie włączyć funkcje płatności zbliżeniowych dla posiadanych kart płatniczych (jeśli te karty posiadają funkcję zbliżeniową).
Portal kartowy „Kartosfera” to system umożliwiający dostęp
zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych usług
dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci internetowej.
Aby zalogować się do portalu należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl i postępować zgodnie z instrukcjami
zawartymi w podręczniku Użytkownika.

Do korzystania z portalu kartowego wymagany jest dostęp do komputera lub innego
urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,
np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,
Chrome czy Safari.
Przeglądarki muszą mieć włączoną obsługę
plików cookies oraz obsługę javascript.

Aby bezpiecznie dokonywać transakcji internetowych wystarczy dokonać rejestracji
w portalu kartowym Kartosfera i dokonać
aktywacji zabezpieczenia 3D Secure.
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ZREALIZUJ
NOWOROCZNE PLANY
Z „WYGODNYM
KREDYTEM”!
Nastała zima, a to nam przypomina o największym wydarzeniu
tego okresu – Bożym Narodzeniu - czasie prezentów i spełniania
marzeń. Przed Nami Nowy Rok, kolejne wyzwania i plany.
„Wygodny kredyt” pomoże zrealizować noworoczne postanowienia.
Wszyscy wiemy, że przygotowania świąteczne
to dodatkowy koszt, który nie zawsze mieści się
w naszym domowym budżecie. Jednocześnie
pełni entuzjazmu planujemy realizację naszych
planów w kolejnym Nowym Roku. Dlatego już
teraz należałoby wybrać odpowiednią dla nas
ofertę kredytu. Na ten wyjątkowy czas Bank
Spółdzielczy w Limanowej przygotował specjalną
promocję kredytu Bezpieczna Gotówka o nazwie
„Wygodny Kredyt”. Jest to wyjątkowo atrakcyjna
oferta z najniższym jak dotąd oprocentowaniem.

PROSZĘ ZOBACZYĆ JAK NISKA I WYGODNA MOŻE
BYĆ RATA DLA KREDYTU W WYSOKOŚCI 5 000 ZŁ:
OKRES KREDYTOWANIA

WYSOKOŚĆ
RATY

60 miesięcy

96,69 zł

48 miesięcy

117,45 zł

36 miesięcy

152,14 zł

24 miesiące

217,15 zł

12 miesięcy

423,49 zł

NAJWAŻNIEJSZE ATUTY KREDYTU:

• kwota kredytu aż do 100 000 zł
• szybka decyzja kredytowa i wypłata środków
nawet w 1 dzień
• okres kredytowania do 5 lat
• forma wypłaty kredytu: na rachunek bankowy
lub gotówką w kasie
• wysokość raty dopasowana do indywidualnych możliwości
• różne warianty ubezpieczenia.

JUŻ DZIŚ MOGĄ PAŃSTWO OTRZYMAĆ PIENIĄDZE!

Wystarczy wziąć ze sobą dowód osobisty i udać się do najbliższej placówki Banku, aby tam dopełnić formalności i korzystać
z dodatkowych pieniędzy. Decyzja kredytowa uzależniona jest
od zdolności kredytowej Klienta. Nasi pracownicy wyjaśnią
wszystkie szczegóły.

OKRES

do 12 m-cy

13-24 m-cy

25-36 m-cy

od 37 m-cy

OPROCENTOWANIE

3%

4%

6%

6%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu wyliczonego na dzień 30.09.2015r. z podstawowym pakietem ubezpieczeń, wynosi 12,23% - przy następujących
założeniach: całkowita kwota kredytu 5 000 zł spłacana w 12 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych: 11 rat po 423,49 zł i jedna rata 423,70 zł. Stopa
oprocentowania kredytu stała w wysokości 3,00% w stosunku rocznym, koszty związane z ubezpieczeniem - płatnym jednorazowo „z góry”. Całkowita kwota
do zapłaty przez konsumenta wynosi 5 307,09 zł, w tym: całkowita kwota kredytu– 5 000 zł, całkowity koszt kredytu – 307,09 zł, na który składają się: odsetki – 82,09 zł, prowizja za udzielenie kredytu – 150 zł, składka ubezpieczeniowa – 75 zł oraz opłata przygotowawcza – 0 zł. Niniejszy materiał ma charakter
wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
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JAK DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO
TRANSAKCJI INTERNETOWYCH?
ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z JAKICHKOLWIEK
USŁUG FINANSOWYCH, DLA WŁASNEGO
BEZPIECZEŃSTWA SPRAWDŹ, CZY:

1. Posiadasz wspierany przez producenta i aktualny system
operacyjny?,
2. Masz zainstalowany i aktualny program antywirusowy?,
3. Czy adres strony, z którą się łączysz, zaczyna się od https://?,
Czy adres strony jest prawidłowy? Czy strona ma aktualny
i poprawny certyfikat? Czy wydawca certyfikatu jest firmą
godną zaufania? (Aby sprawdzić, najczęściej wystarczy w przeglądarce kliknąć na kłódce w pasku adresu lewym przyciskiem
myszy i odnaleźć opcję informacji o/wyświetlenia/pokazania
certyfikatu)
4. Czy wygląd strony i zachowanie komputera są takie jak
zazwyczaj, czy może zauważyłeś nietypowe komunikaty lub
nietypowe prośby o podanie danych poufnych, innych niż
zwykle, nadmiernych i nieadekwatnych kodów dostępu (np.
„autoryzację” danych osobowych, „poświadczenie” konta,
„odblokowanie” konta itp.)?
Jeśli na którykolwiek z powyższych podpunktów odpowiedziałeś:
„nie”, z takiego urządzenia nie powinieneś wykonywać transakcji
finansowych, dodatkowo w przypadku punktu czwartego zalecana
jest pomoc fachowca, który przejrzy urządzenie i/lub sprawdzi
urządzenia sieciowe, które dają dostęp do Internetu.

PAMIĘTAJ, ŻE:

1. Bank prosi o kod z narzędzia autoryzacyjnego wyłącznie
do zatwierdzenia zlecanej przez Ciebie dyspozycji. Pole do
wprowadzenia kodu pojawia się na ekranie po wprowadzeniu
wszystkich danych operacji.
2. Bank nigdy nie poprosi Cię o podanie:
• kodu jednorazowego podczas logowania do serwisu transakcyjnego, ani bezpośrednio po zalogowaniu do niego;
• kilku kodów jednorazowych jednocześnie;
• kodu jednorazowego w trakcie rozmowy telefonicznej
z pracownikiem Banku;
• kodu jednorazowego do uwierzytelnienia, identyfikacji,
potwierdzenia adresu IP dla Twojego komputera;
• danych karty płatniczej, takich jak: numer karty, data ważności
i kod CVV, podczas korzystania z serwisu internetowego.
3. Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w serwisie kodem
SMS, przeczytaj uważnie treść otrzymanego SMS-a, aby
upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji (nr rachunku
i kwota). Otrzymanie takiego SMS-a w przypadku, gdy nie zlecałeś żadnej operacji, powinno wzbudzić Twój niepokój. Jeżeli
zostałeś poproszony o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego, mimo że nie zlecałeś żadnej dyspozycji, nie wprowadzaj
żądanych danych i niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.

4. Bank nigdy nie poprosi Cię o zainstalowanie
dodatkowych zabezpieczeń w postaci np.
certyfikatu e-security, aplikacji antywirusowej
lub innego dodatkowego oprogramowania na
komputerze bądź telefonie. Jeśli zostaniesz poproszony o pobranie takiego oprogramowania,
skontaktuj się z Bankiem – to najprawdopodobniej próba oszustwa. Instalując program
czy aplikację nieznanego pochodzenia, ryzykujesz zainfekowanie urządzenia, złośliwym
oprogramowaniem, które może umożliwić
cyberprzestępcom przejęcie kontroli nad
wysyłanymi na Twój numer telefonu SMS-ami
z kodami autoryzacyjnymi, a tym samym nad
dostępem do Twoich pieniędzy.
5. Powinieneś unikać ryzykownych zachowań:
• Instalowania nieoryginalnego oprogramowania („Dzieci przyniosły grę od kolegi”,
gry ściągnięte „z Internetu”, nielegalne
oprogramowanie „z crackiem” lub „keygenem”);
• Wchodzenia na podejrzane strony internetowe, np. z nielegalnym oprogramowaniem, pornografią (Tak! Czasem wystarczy
samo wyświetlenie…);
• Otwierania podejrzanej poczty elektronicznej – listów, na które nie czekamy, których
nie zamawialiśmy, z dziwnych adresów itp.
(np. „faktura grudzień”, „potwierdzenie
uczestnictwa”, „zdjęcia”, „przesyłka”,
„dane firmy”, „twoje bilety”). Szczególnie
ODRADZAMY otwierania dołączonych do
nich załączników;
• Dołączania znalezionych pamięci masowych do urządzenia, które wykorzystujemy
do operacji finansowych.
Operacje finansowe najlepiej jest dokonywać na
własnym, sprawdzonym i zaufanym urządzeniu,
które nie jest wykorzystywane do innych celów,
opisanych jako „zachowania ryzykowne”.
Takie podejście do tematu operacji finansowych przeprowadzanych za pomocą Internetu
w wysokim stopniu ochroni nas przed skutkami
cyberprzestępczości i pozwoli cieszyć się bezpieczeństwem przy używaniu nowoczesnych
narzędzi finansowych.
	

Zespół IT
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Z HISTORII SPÓŁDZIELCZOŚCI
BANKOWEJ W UJANOWICACH
DOKOŃCZENIE
Trudne warunki ekonomiczne
sprawiły, że 26 grudnia 1923 roku
zawieszono działalność spółdzielni
oszczędnościowo-pożyczkowej
w Ujanowicach. Wznowiono ją po
ponad czteroletniej przerwie - 16
kwietnia 1928 roku. W tymże roku
przyjęto nowy statut. Widnieje na
nim data 15 kwietnia 1928 roku
oraz pieczęć podłużna o treści:
Spółka Oszczędności i Pożyczek
w Ujanowicach, Stowarzyszenie
zarejestrowane z ograniczoną
poręką. Jednak w tytule,
uzupełnionego odręcznym
pismem, typowego statutu
znajdujemy nazwę: Kasa Stefczyka,
Spółdzielnia z nieograniczoną
odpowiedzialnością. Statut określa
też, że na członków Spółdzielni
mogą być przyjęci przez
Zarząd mieszkańcy wyznania
katolickiego z miejscowości:
Ujanowice, Strzeszyce, Żmiąca,
Jaworzna, Krosna, Sechna,
Kobyłczyna i Kamionka Mała.
Siedzibą Spółdzielni, po zmianie
jej nazwy, nadal pozostał Dom
Parafialny w Ujanowicach, który
zbudowano w roku 1926.
18

W protokołach z tego czasu odnajdujemy informacje będące
śladem wielkiej klęski żywiołowej - katastrofalnej powodzi, która w lipcu 1934 roku dała się we znaki mieszkańcom powiatu
limanowskiego, niszcząc drogi, mosty, domostwa, zabudowania
gospodarcze i pola uprawne. W protokole z dnia 13 grudnia czytamy: Rada Nadzorcza i Zarząd uchwala z przyznanej pożyczki
wypłacić jedynie tym wkładki, którzy dotknięci zostali elementarną klęską powodzi i gradobicia, a znajdują się w przykrem położeniu życiowem. Tym, którzy otrzymują dożywianie z Komitetu
Powodziowego, wypłacić tylko częściowo i na raty, tak, aby mogli
przetrzymać do następnych żniw.
Teren działania Kasy Stefczyka w Ujanowicach wynikał z ówczesnego podziału administracyjnego, bowiem z dniem 1 sierpnia
1934 roku utworzono gminę Ujanowice, w skład której wchodziło
7 gromad wiejskich: Jaworzna, Kamionka Mała, Krosna, Laskowa,
Strzeszyce, Ujanowice i Żmiąca.
Druga wojna światowa oraz okupacja hitlerowska nie przerwały działalności Kasy Stefczyka w Ujanowicach. Po krótkiej przerwie kontynuowała ona swoją działalność od 30 listopada 1939.
W protokole sporządzonym tego właśnie dnia czytamy: …uchwalono na polecenie władz niemieckich i Związku Okręgowego
uruchomić Kasę, która była nieczynna od 1 września w powodu
wypadków wojennych. (…) Ponieważ stosunki się zmieniły i nie
możemy liczyć na pomoc Skarbu Państwa, przeto uchwalono pobierać przy pożyczkach dodatek administracyjny.
Z tego czasu, oprócz protokołów z posiedzeń Zarządu Kasy, zachowało się kilka innych dokumentów. Jednym z nich jest protokół z kontroli przeprowadzonej w maju 1942 roku przez Związek
Rewizyjny Spółdzielni w Generalnym Gubernatorstwie. W skład
Zarządu wchodzili wówczas: proboszcz i dziekan ks. Bernardyn
Dziedziak (przełożony Zarządu), Jacenty Tokarz i Stanisław Zelek
ze Żmiącej, Józef Kołodziej i Aleksander Salabura z Kobyłczyny
oraz Jan Dziedzic z Ujanowic. Funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej pełnił Franciszek Filipek z Sechnej.
Po II wojnie światowej na działalności ujanowckiej Kasy Stefczyka coraz wyraźniejsze piętno zaczęła odciskać nowa rzeczywistość społeczno-polityczna. Nadzwyczajne Walne Zebranie
w dniu 31 lipca 1949 roku prowadził jeszcze przewodniczący zarządu ks. Bernardyn Dziedziak, ale po tym posiedzeniu nie wszedł
on już w skład Zarządu, a w głosowniach ujawniły się spory mające swe podłoże polityczne. Jak zapisano w protokole tego zebrania: Zgłoszono dwie listy kandydatów na członków Zarządu i Rady
Nadzorczej. Pierwsza opracowana przez Zarząd, Radę Nadzorczą
wspólnie z Komitetem Kredytowym Kasy, druga opracowana
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przez Komitet Partyjny PZPR. Ponieważ nie mogło dojść do porozumienia, powołana Komisja matka opracowała kompromisową
listę, która została przegłosowana. Preferowano na niej członków partii politycznych – PZPR i PSL.
Wkrótce nastąpiły istotne zmiany w organizacji i zasięgu działalności spółdzielni kredytowej w Ujanowicach. 24 czerwca 1950
roku podczas Walnego Zebrania członków, dokonano zmiany
statutu Kasy Stefczyka, przekształcając ją w Gminną Kasę Spółdzielczą w Ujanowicach. Jej siedziba mieściła się już nie w Domu
Parafialnym, lecz w wynajętych pomieszczeniach prywatnego
budynku Franciszka Zelka w Ujanowicach. Równocześnie rozszerzono teren działania Kasy na Kamionkę Mała i Laskową , zaś
w trzy lata później - w roku 1953 założono w Laskowej Punkt Kasowy, który najpierw mieścił się w prywatnym domu Zygmunta
Jędrzejka w Laskowej, a później w lokalu Gminnej Spółdzielni ”Samopomoc Chłopska”.
Zmiana ta wiązała się zarówno z potrzebami ludności, jak
i z przeprowadzaną w tym czasie reformą podziału administracyjnego, w wyniku którego powstały dwie równoprawne gromady:
Laskowa i Ujanowice. Stan taki istniał w latach 1954 -1972, przy
czym w roku 1959 do gromady Ujanowice przyłączono dodatkowo obszar gromady Żmiąca.
Wiele informacji dotyczących tego okresu znajdujemy w opracowaniu Tadeusza Wątroby zatytułowanym „Rys Historyczny
Banku Spółdzielczego w Laskowej”. Czytamy tam: W dniu 8 lipca 1956 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków, dokonano
zmiany statutu i nazwy Kasy: Gminna Kasa Spółdzielcza przyjęła
nazwę Kasy Spółdzielczej w Ujanowicach. (…). Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 marca 1962 roku uchwalono nowy statut
według wzorca ustalonego przez Związek Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych. Rada Nadzorcza powołała Zarząd w składzie: Prezes - Aleksander Grzegorzek z Ujanowic, członkowie
Zarządu: Stanisław Tokarz z Ujanowic oraz Józef Matras z Laskowej. Statut i Zarząd został zarejestrowany w Sądzie Powiatowym
w Nowym Sączu. Poprawiły się warunki lokalowe, ponieważ dla
Kasy zostały wynajęte pomieszczenia w budynku Gromadzkiej
Rady Narodowej w Ujanowicach. Uważano jednak, że nie jest to
wystarczające i rozpoczęto starania, mające na celu budowę nowej siedziby Kasy w Ujanowicach. W roku 1967 wyznaczono już
nawet teren pod budowę, ale nie udało się uzyskać zgody wspólnoty (17 rolników) na sprzedaż działki.
W 1973 roku nastąpiła kolejna reforma podziału administracyjnego. „Ustawa z 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin
i zmianie ustawy o radach narodowych” z dniem 1 stycznia 1973
zlikwidowała gromady i ponownie wprowadziła gminę jako podstawową jednostkę podziału administracyjnego. Wtedy to powstała duża gmina Laskowa, w granicach której znalazł się także
teren dotychczasowej gminy Ujanowice. Zmiany administracyjne
spowodowały konieczność dostosowania statutu i terenu działania do nowego podziału administracyjnego. Z tego powodu Kasa
Spółdzielcza w Ujanowicach zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy
w Laskowej z dopiskiem: z siedzibą w Ujanowicach. Było to jednak rozwiązanie tymczasowe. Dążono do tego, by siedziba Ban-

Budynek Oddziału w Laskowej zdjęcie z 2005r

Fragment sprawozdania z rewizji przeprowadzonej przez Związek
Rewizyjny Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej-październik 1945r.

ku znajdowała się w stolicy gminy. Dlatego też
w styczniu 1981 roku Bank Spółdzielczy z Ujanowic przeniósł się do nowego budynku w Laskowej, zaś w Ujanowicach utworzono Punkt
Kasowy, który działał do końca roku 1992.
W wyniku przeprowadzonej w latach 20002005 fuzji Banków Spółdzielczych, związanej
z wymogami dotyczącymi wysokości funduszy
własnych, obecnie mieszkańcy Ujanowic korzystają z usług bankowości spółdzielczej w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonym przez Bank
Spółdzielczy w Limanowej.


Jerzy Bogacz

Pisząc powyższy artykuł korzystałem następujących źródeł, opracowań i publikacji:
1. Księga protokołów z lat 1909 -1941 oraz inne dokumenty dotyczące działalności Kasy Raiffeisena - później Kasy Stefczyka w Ujanowicach (z archiwum Banku Spółdzielczego w Limanowej).
2. Małgorzata Sromek, Ujanowice i Laskowa w czasach dawnych
i obecnie, Ujanowice 2001.
3. Tadeusz Wątroba, Rys Historyczny Banku Spółdzielczego w Laskowej, opracowanie na prawach rękopisu udostępnione przez
autora.
4. Elżbieta Wojtas-Ciborska, Księga limanowian, Limanowa 2006.
5. Leszek Zugaj, Historia administracji w gminie Laskowa, Lublin
2013.
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Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska
w Limanowej
Z Prezesem Zarządu OSM w Limanowej – Józefem
Urbańskim – rozmawia Lidia Bugajska.

Historia OSM sięga 1927 roku, co zapoczątkowało jej działalność?
W dniu 29 stycznia 1927 roku w jednym
z domów chłopskich w Tymbarku zebrali się
członkowie kasy Stefczyka, aby założyć Spółdzielnię Mleczarską. Organizatorem założonej
Spółdzielni byli: ks. Józef Szewczyk - proboszcz
Tymbarku, oraz miejscowy dziedzic Karol Turski.
Spółdzielnia rozwijała się znakomicie stając się
dobrodziejstwem dla okolicy. W październiku
1929 roku powstaje druga mleczarnia w Łososinie Górnej. Jej głównym założycielem był
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inż. Jan Drożdż, założyciel Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie
Górnej. Założyciele i działacze Spółdzielni Mleczarskiej w Łososinie Górnej w swoich zamiarach oprócz produkcji masła
i twarogu, postanowili rozpocząć produkcję sera ementalerskiego. W nowo wybudowanym budynku 7 lutego 1935 roku
uruchomiono serownię sera typu szwajcarskiego. W roku 1957
nastąpiło połączenie obu spółdzielni w jedną. Uchwałą komitetu
założycielskiego dna 6 września 1957 roku powołano do życia
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łososinie Górnej. W wyniku różnych zmian organizacyjnych jakie zachodziły w Polsce
w tamtych czasach ostatecznie 15 listopada 1980 roku została
reaktywowana Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej.

wywiad z...
Otrzymali Państwo wiele nagród i wyróżnień,
które z nich jest najbardziej cenne?
Wszystkie są dla nas ważne, gdyż świadczą
o jakości naszych produktów, ale certyfikat
ISO 22000 dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności jest najbardziej wymagający do uzyskania. Posiadamy tytuł Produkt
Tradycyjny oraz Smaki Małopolskie nadane
przez Urząd Marszałkowski, a od roku 2011
Agro Polska, który świadczy o wysokiej jakości twarogu i jest odnawiany co roku. Warto
wspomnieć, iż wszystkie ważne wydarzenia
zamieszczamy w naszej kronice, która prowadzona jest od samego początku istnienia,
czyli od 1927 roku.
Jakie nowości wprowadzili Państwo w ofercie
w ostatnim czasie?
W ciągu ostatnich 13 lat działalności następuje dynamiczny rozwój spółdzielni polegający
na zwiększeniu skupu mleka, przerobu, zwiększeniu asortymentu produkcji oraz wielkości
sprzedaży. Nowością jest mleko od krów rasy
Polska Czerwona sprzedawane w litrowych
butelkach, a od tego roku wprowadziliśmy do
produkcji cukierki Krówki, które wykonujemy
także dla firm w ich opakowaniach firmowych.
Najlepszą popularnością cieszą się od lat
twarogi i masło wyborowe osełkowe w pergaminie, oferujemy także kefiry, sery żółte
i śmietany.

Co złożyło się na sukces Państwa Spółdzielni?
Najprościej mówiąc czynnikiem, k tór y odpowiada
za nasz sukces to praca, zarówno producentów mleka
i pracowników mleczarni, jak również dobra współpraca
z instytucjami, które wspierają naszą działalność. Obecnie
spółdzielnia skupuje i przerabia 40-60 tys. litrów mleka
dziennie od około 1000 dostawców przy zatrudnieniu
90 osób. Długoletnia współpraca z dostawcami mleka
sprzyja ciągłemu wzrostowi jakości surowca, co znajduje
odzwierciedlenie w wysokiej ocenie naszych wyrobów
przez konsumentów. Posiadamy także własną oczyszczalnię ścieków.

Co chcecie przede wszystkim zaproponować
klientom: atrakcyjna cenę czy wysoka jakość?
Zadane pytanie może sugerować wybór,
a dla nas nie ma wyboru, postawiliśmy zdecydowanie na jakość. Dajemy gwarancję na
nasze produkty i zapewniam, że nie odejdziemy od jakościowych standardów. Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej położona jest
w rejonie Beskidu Wyspowego, co oznacza, że
surowiec pozyskujemy od krów wypasanych
na pastwiskach górskich i to jest podstawą do
produkcji artykułów o wyjątkowych cechach
smakowych. Specjalizujemy się w produkcji
serów dojrzewających typu holenderskiego
oraz twarogów.
Czy obawiają się Państwo konkurencji, gdyż
na rynku jest dostępnych wiele firm mleczarskich?
Klienci potrafią docenić smaki naszych
produktów, dlatego nie obawiamy się konkurencji. Każdy znajdzie na rynku swoich
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odbiorców, dlatego spora konkurencja nie
stanowi dla nas żadnego problemu. Nasza
Spółdzielnia sprzedaje produkty na terenie
kraju. Obecnie największym rynkiem zbytu
jest miasto Kraków i okolice oraz rynek
regionalny. Współpracujemy z polskimi
hurtowniami, siecią prywatnych sklepów
ogólnospożywczych oraz placówkami zbiorowego żywienia.
Jakie wyzwania czekają polską branże mleczarską w najbliższych latach i z jakimi
problemami boryka się obecnie?
Obecnie największy problem dotyczy
nadwyżki podaży mleka, ponieważ z tymi
trudnościami branża, nie tylko UE, będzie się
borykać jeszcze jakiś czas. Jest to efekt działania rosyjskiego embarga i zdecydowanego
spadku sprzedaży na Ukrainę z wiadomych
względów. Spółdzielnia podjęła jednak
wzmożone działania na rynku krajowym,
które doprowadziły do lepszej sprzedaży.
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Problem są także duże marże handlowe, gdyż produkt
w sklepie jest stosunkowo drogi i w efekcie jego konkurencyjność spada. Problemem są ciągłe zmiany ustawowe,
które wymagają nieustannych prac dostosowawczych, ale
w tym względzie staramy się być elastyczni i reagować
odpowiednio szybko.
Współpracują Państwo z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej od lat, jak ocenia Pan tę współpracę?
Jesteśmy Państwa klientami już od kilku lat i muszę
zaznaczyć, że współpraca układa się wzorowo. Wszystkie
sprawy załatwione są szybko i sprawnie, a obsługa jest na
najwyższym poziomie. Polecam Bank Spółdzielczy w Limanowej wszystkim przedsiębiorcom.
Czego życzyć Państwu jako firmie na Nowy Rok?
Pomyślnego rozwoju i utrzymania się w obecnych realiach
na rynku mleczarskim.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę dalszych sukcesów!

sylwetka pracownika

ŚP. ADAM SZUBRYT
„Nikt nie spodziewał się, że ta śmierć przyjdzie tak szybko”
Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami…
Z głębokim żalem i smutkiem informujemy,
iż 18 października 2015 r. nagle zmarł nasz Kolega Adam Szubryt.
Był to człowiek zaangażowany w swoja pracę, życzliwy i posiadający duszę sportowca.
Zawsze był osobą życzliwą, uśmiechniętą, przyjacielską i pomocną.
Na ręce pogrążonej w żałobie Rodziny składamy kondolencje
oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Adam Szubryt miał 33 lata, ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, od wielu lat
pracował w Banku Spółdzielczym w Limanowej. Znany z występów w Limanowskiej Lidze
Futsalu w szeregach drużyny Banku Spółdzielczego w Limanowej oraz wieloletni kapitan LKS
Mordarka, a przez ostatnie 8 lat również v-ce prezes.
Pozostawił żonę i osierocił dwójkę dzieci.
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udziałowcy

BANKI SPÓŁDZIELCZE
W ŚWIETLE
KONCEPCJI CSR
W obecnej rzeczywistości gospodarczej zaobserwować można rosnące zainteresowanie
zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR).
Organizacje coraz częściej podejmują działania zmierzające do tego, aby dbałość
o interesy ekonomiczne powiązana była z dbałością o przestrzeganie etycznych
zasad odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego.
Działania w obszarze CRS od zawsze towarzyszyły działalności banków spółdzielczych, a dziś
coraz częściej stają się również codzienną praktyką innych podmiotów gospodarczych.
Społeczna odpowiedzialność biznesu określana jest jako nurt ideowy tworzący pewnego
rodzaju katalog zobowiązań jakie podmioty
gospodarcze - oprócz swojego głównego celu,
jakim jest pomnażanie zysku w jak najkrótszym czasie – powinny dokonywać na rzecz
społeczeństwa. Można uznać, że CSR to: 1)
sztuka prowadzenia działalności gospodarczej
w oparciu o tworzenie trwałych i przejrzystych
relacji z zainteresowanymi stronami – pracownikami, klientami udziałowcami, 2) umiejętność
prowadzenia działalności w taki sposób, aby
uwzględniał wszystkie prawa, wartości etyczne,
wykazywanie szacunku dla pracowników oraz
społeczeństwa i troski o naturalne środowisko
[Płaciak, 2015]. Organizacja posiadająca miano
społecznie odpowiedzialnej bierze pod uwagę
opinie interesariuszy, działa zgodnie z prawem
i międzynarodowymi normami zachowania,
przyczynia się do zrównoważonego rozwoju
społeczeństw [ISO 26000:2010].
Wolny rynek oraz rozwój przedsiębiorczości,
szczególnie w wymiarze kapitalistycznym, mimo
dynamicznego rozwoju technologii i osiągnięć
materialnych nie rozwiązuje problemów społecznych. W społeczeństwach o wysokorozwiniętych
gospodarkach widoczna jest wszechobecna
globalizacja, powodująca nadmierną koncentrację kapitału, pozbawiając zdecydowaną
większość społeczeństwa udziału w efektach
pracy i dobrach materialnych. Głównym motywem działań wytwórczych w gospodarce
wolnorynkowej jest maksymalizacja zysku.
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Obecnie nauka oraz znawcy przedmiotu poszukując sposobu
rozwiązania problemów społecznych, na nowo tworzą teorię
ekonomii społecznej i odpowiedzialnego biznesu.
Zagadnienia te są bardzo szerokie i dotykają wielu sfer życia
społecznego, gdyż łączą w sobie cele służące społeczności i cele
ekonomiczne. Jednak, chcąc określić kluczową zasadę w tej idei
należy zaznaczyć, że priorytet działania skierowany jest tu na
rzecz rozwiązywania problemów człowieka, a nie wyłącznie na
maksymalizację zysku.
Na podstawie literatury przedmiotu można dojść do wniosku,
że najbliżej idei odpowiedzialnego biznesu i ekonomii społecznej
jest właśnie sektor spółdzielczy. Wynika to głównie z podwójnego charakteru działalności banków spółdzielczych, tzn., że są
to podmioty będące jednocześnie bankiem i spółdzielnią oraz
z faktu, że w bankach spółdzielczych maksymalizacja zysku
była jedynie środkiem do realizacji wskazanego wcześniej celu
nadrzędnego – misji społecznej - a nie celem samym w sobie.

CSR WPISANY W TRADYCJĘ

Widzimy więc, że CSR jako koncepcja biznesu była od zawsze
wpisana w charakter działalności banków spółdzielczych.
Realizowane od 150 lat przez banki idee ekonomii społecznej
i spółdzielczości bankowej, podkreślają potrzebę uwzględnienia
w działalności gospodarczej, oprócz wymiaru ekonomicznego,
również czynników społecznych i środowiskowych, co jest z kolei
podstawą koncepcji zrównoważonego rozwoju. Pozaekonomiczna sfera działalności jaką od początków swojego istnienia
dostrzegały banki spółdzielcze, stanowi pewnego rodzaju postulat dostosowywania przez podmioty gospodarcze praktyki
działania biznesu do oczekiwań interesariuszy. Banki spółdzielcze
uwzględniają w swoich strategiach działania dbałość o rozwój
lokalnego środowiska przez relacje z różnego rodzaju grupami:
udziałowcami, pracownikami, społecznością lokalną.

udziałowcy
CSR NARZĘDZIEM BUDOWANIA
KAPITAŁU RELACYJNEGO

Kryzys finansowy lat 2008–2009 skłania do refleksji nad funkcjonowaniem współczesnej bankowości, w tym nad dominującym
modelem działania banków, który w obszarze relacji z klientami
należy utożsamiać z bankowością transakcyjną. Wśród przyczyn
kryzysu wymienia się zmiany strukturalne, jakie nastąpiły w sektorze bankowym w ciągu ostatnich dziesięcioleci, a w szczególności
oderwanie banków od tradycyjnej działalności depozytowo-kredytowej [Koernik, 2009]. Banki tworzyły rozbudowane konglomeraty
finansowe, działające we wszystkich segmentach rynku pieniężnego
i kapitałowego, coraz mniej zainteresowane zaś obsługą finansową „zwykłych klientów” ze sfery realnej. W efekcie koncentracji
zmniejszyła się liczba banków, rosły natomiast ich aktywa i skala
działalności. Banki koncentrowały się na zwiększeniu zyskowności
i wartości dla akcjonariuszy poprzez wykorzystanie skomplikowanych
instrumentów finansowych i wysokiej dźwigni finansowej. Celem
działania była maksymalizacja zysków w ujęciu krótkoterminowym,
co wiązało się także z dążeniem do maksymalizacji dochodów
z każdej transakcji z klientami. Kryzys zakwestionował taki sposób
działania banków, kierując uwagę tak zarządzających bankami jak
i regulatorów ku bankowości zrównoważonego bilansu, opartej
na stabilnych relacjach z klientami oraz rozpatrywaniu zysków
z operacji finansowych w dłuższych okresach.
Spółdzielczość w Polsce, szczególnie spółdzielczość bankowa,
przeszła wiele transformacji społeczno-ekonomicznych. Zaistniałe
przemiany wizerunkowe, jakościowe bankowości spółdzielczej oraz
kryzys finansowy nie zaprzepaściły jednak cech ekonomii społecznej
i odpowiedzialności społecznej w tym sektorze. Ponadto kryzys
finansowy skierował uwagę ku bankowości zrównoważonego
bilansu, opartej na stabilnych relacjach z klientami
Banki spółdzielcze obecnie stanowią największą strukturę bankową
w Polsce i to jest poważnym atutem w przewadze konkurencyjnej
nad bankami komercyjnymi. Nie bez znaczenia jest również, głęboko
zakorzeniony w świadomości obywateli tego kraju, fakt istnienia
dużej organizacji bankowej z tradycją, z którą utożsamiają się jako
własną. Banki spółdzielcze cieszą się dużym zaufaniem wśród klientów, a przez to budują i umacniają wzajemne relacje. Ten kapitał
zaufania pozwolił bankom spółdzielczym dostosować się w całej
historii ich działalności do zmieniających się warunków gospodarczych i przetrwania najtrudniejszych okresów w ich działalności.
Obecnie obserwujemy szersze zainteresowanie koncepcją
wartości dla interesariuszy i podnoszonych jest wiele argumentów uzasadniających potrzebę szerszego uwzględnienia
odpowiedzialności banków. W perspektywie długookresowej
cele ekonomiczne i społeczne nie tylko nie są ze sobą sprzeczne,
ale są ze sobą ściśle powiązane. W tym kontekście szczególnego
znaczenia nabiera kształtowanie relacji banku z różnymi grupami
interesariuszy, a więc model bankowości relacyjnej [Marcinkowska,
2013]. W literaturze podkreśla się, że bankowość relacyjna jest
strategią działania szczególnie adekwatną dla mniejszych banków.
Ten rodzaj bankowości wydaje się być szczególnie pożądanym
modelem działania dla banków spółdzielczych operujących głównie
na lokalnych rynkach.

CSR PRZYNOSI KORZYŚCI

W miarę narastania współczesnych globalnych
problemów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych koncepcja społecznej odpowiedzialności
wszystkich podmiotów społeczno-gospodarczych
staje się coraz bardziej powszechna. Dotyczy ona
nie tylko przedsiębiorstw, ale również podmiotów
pozostałych sektorów gospodarki oraz poszczególnych obywateli.
Nie bez znaczenia jest tez fakt, że koncepcję
CSR można traktować jako inwestycję długoterminową, bowiem korzyści płynące ze społecznie
odpowiedzialnej działalności są duże [Żemigała,
2007]. Patrząc na działalność banków spółdzielczych przez pryzmat odpowiedzialnego biznesu
możemy zauważyć, że przyczynia się on niewątpliwie do zwiększenia wiarygodności i budowania
kapitału społecznego. Z badań wynika, że wśród
korzyści najczęściej wskazuje się: poprawę wizerunku podmiotu, wzrost świadomości CSR wśród
pracowników, podniesienie ich motywacji a także
poprawę efektywności gospodarowania [Tabor,
2004]. Za istotne korzyści uznaje się także poprawę
relacji z lokalną społecznością i wzrost zaufania
klientów. Kompetencje w zakresie kształtowania
relacji z otoczeniem mogą stanowią o przewadze
konkurencyjnej banków spółdzielczych i są niezbędne do tworzenia ich wartości.
Polskie banki spółdzielcze od przeszło półtora
wieku realizują koncepcję CSR w swojej działalności. Na przestrzeni lat udowodnione zostało,
iż formy działalności spółdzielczej są bardziej
odporne na kryzys i lepiej służą zrównoważonemu
rozwojowi. U podstaw obecnego zainteresowania
koncepcją CSR znajduje się wzrost aktywności
społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrost rangi
zasobów niematerialnych. Są to czynniki, które
powodują, że działalność gospodarcza zmierza
właśnie w kierunku zrównoważonego rozwoju,
który uwzględnia zarówno ekonomię, środowisko,
jak i społeczeństwo.


Sabina Załupska
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6. Żemigała M., „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa,
budowanie zdrowej, efektywnej organizacji”, Wolters Kluwer,
Kraków 2007.
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działania SKO

KONKURSY
TALENTOWISKO
TRZECIA
EDYCJA
PROGRAMU
30 września br. wystartowały konkursy Programu TalentowiSKO.
Odbywają się one w siedmiu regionach Polski (zgodnie z podziałem
regionalnym w Grupie BPS). W finale zostaną wybrani laureaci
ogólnopolscy. W obu etapach komisje konkursowe porównają i ocenią
prace w kategoriach dostosowanych do poziomu kształcenia, a więc
wśród uczniów szkół podstawowych, z rozróżnieniem na szkoły małe
i szkoły duże, wśród gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych.
Dla szkół podstawowych – „Oszczędzanie
w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”.
Oceniane będą zarówno wyniki działalności
SKO, jak i udział członków SKO w popularyzacji
oszczędzania w trzech formach:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu o oszczędzaniu.
2. Napisanie i zaprezentowanie przedstawienia
związanego z oszczędzaniem i rozwijaniem
talentów na forum większym niż jedna klasa
szkolna.
3. Zorganizowanie zbiórki pieniędzy lub aukcji
na określony cel.
4. Kronika przedsięwzięć oraz szkolny blog.
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DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH – „SPÓŁDZIELNIA
DOBRYCH SERC”.

Uczniowie będą zobowiązani zorganizować zbiórkę pieniędzy
lub aukcję na wybraną akcję społeczną. Komisja Konkursowa oceni organizację działań oraz ich udokumentowanie w postaci prezentacji Power Point i na blogu szkoły, promocję i popularyzację
działań konkursowych i SKO oraz aktywność gimnazjum na blogu.

DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH – „INKUBATOR SZKOLNYCH BIZNESÓW”.

Oceniany będzie zgłoszony do konkursu biznesplan – jego
innowacyjność, kompletność, perspektywiczność, potencjał
rozwojowy. Dodatkowo brany pod uwagę będzie sposób prezentacji projektu.

kogo wspieraliśmy?
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „PRZYSTAŃ”
IM. JANA PAWŁA II W TYMBARKU
Stowarzyszenie „Przystań” zajmuje się rehabilitacją dzieci
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Od roku 1999
prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjny oraz (od roku 2014)
Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Szansa”.
Ośrodek rehabilitacyjny otacza wieloaspektową, stałą wieloletnią opieką (niektórzy są z nami
od 16 lat) opieką ponad 100 młodych pacjentów m.in. z porażeniem mózgowym, zanikami
mięśni, wadami wrodzonymi, zaburzeniami
neurologicznymi, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną. Przyjmuje też
dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego – do chwili obecnej z pomocy ośrodka
skorz stało ponad 1500 pacjentów.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna koncentruje swą działalność wokół organizacji
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z problemami rozwojowymi (w wieku do rozpoczęcia
obowiązku szkolnego) oraz wsparcia psycholo-

gicznego dla dzieci i dorosłych. Działalność stowarzyszenia finansowana jest z podejmowanych do realizacji programów zadań
publicznych oraz darowizn przekazywanych przez osoby prywatne i instytucje – ludzi dobrej woli i wielkiego serca.
Jesteśmy wdzięczni za każdy taki odruch serca – również przekazanie 1% podatku na naszą rzecz.
Dane Stowarzyszenia:
Adres: 34-650 Tymbark 495
tel. 18 33 26 972
Numer konta:
81 8804 0000 0060 0601 3947 0001
KRS: 0000 107 255

KOGO WSPIERALIŚMY
1.
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23.

AUTO MOTO KLUB LIMANOWA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PRZYSZOWEJ
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W LIMANOWEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU
SZKOŁA PODSTAWOWA W MSZANIE GÓRNEJ
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MORDARCE
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W JODŁOWNIKU
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUKOWICY
SZKOŁA PODSTAWOWA W SECHNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWISKU
KRAJOWY ZWIĄZEK HODOWCÓW CZERWONEGO BYDŁA
POLSKIEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PRZYSZOWEJ
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
W SZCZAWIE
KLUB SPORTOWY LIMANOWA FORREST
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SŁOPNICACH
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W SŁOPNICACH
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W MARCINKOWICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIONCE MAŁEJ
LUDOWY KLUB SPORTOWY PŁOMIEŃ
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIMANOWEJ
URZĄD GMINY W TYMBARKU - DNI TYMBARKU
GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOBREJ
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KAMIENICY
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24. URZĄD GMINY W JODŁOWNIKU - ŚWIĘTO OWOCOBRANIA
25. URZĄD GMINY W LASKOWEJ - FESTIWAL ŚLIWKI, MIODU
I SERA
26. GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁUKOWICY
27. STOWARZYSZENIE PARAFIALNA ORKIESTRA DĘTA
W LASKOWEJ
28. GMINNY SIATKARSKI KLUB SPORTOWY W LASKOWEJ
29. LUDOWY KLUB SPORTOWY OLIMPIA W PISARZOWEJ
30. ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW W LIMANOWEJ
31. REGIONALNE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW
W LIMANOWEJ
32. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W LIMANOWEJ
33. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIENICY
34. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁOSOSINIE GÓRNEJ
35. SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM RYBIU
36. GMINNY ZWIĄZEK ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W ŁUKOWICY
37. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W LIMANOWEJ
38. STOWARZYSZENIE „ZWIĄZEK SZCZYRZYCAN”
W SZCZYRZYCU
39. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W SOWLINACH
40. CHÓR MIESZANY „CANTICUM IUBILAEUM”
41. STOWARZYSZENIE „PRZYSTAŃ” W TYMBARKU
42. CHÓR MĘSKI PRZY BAZYLICE MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
W LIMANOWEJ

wiadomości z regionu
SKO NOWE RYBIE

NOWI CZŁONKOWIE SKO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM RYBIU.

W dniu 14 października br. podczas uroczystości ślubowania,
uczniowie klasy I zostali oni przyjęci do grona Szkolnej Kasy
Oszczędności działającej pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pierwsze
książeczki SKO oraz upominki ufundowane przez Bank.

Mamy nadzieję, że uczniowie nauczą się zarządzania finansami
osobistym i wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania.
Na pamiątkę tego wydarzenia i w ramach obchodów „Święta
drzewa” uczniowie posadzili w tym dniu 14 świerków.



Opiekun SKO: Maria Sułkowska

SKO PASIERBIEC

KONKURS SKO Z NAGRODAMI W PASIERBCU

Dla wszystkich chętnych członków SKO ogłoszony został
konkurs plastyczny. Przed uczniami postawiono nie lada
wyzwanie. Zadaniem członków SKO było wymyślenie, zaprojektowanie i wykonanie najwspanialszej skarbonki na
świecie. Rozmiar, kolor i kształt według uznania uczestników
konkursu. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.

Do opiekuna SKO napłynęło wiele ciekawych, pomysłowych
i kolorowych prac. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy szalonych pomysłów i dziękujemy za udział. Po wielu
burzliwych dyskusjach wyłoniono zwycięzców. Nagrody dla
zwycięzców ufundował Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA – uczniowie kl I– III
II KATEGORIA – uczniowie kl 4 - 6


Opiekun SKO: AgataFlorek
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wiadomości z regionu
SKO KANINA

SZKOŁA PODSTAWOWA W KANINIE „ŚLUBUJE” 

W dniu 20 października 2015 r. uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Kaninie mieli swoje „ważne święto”- Ślubowanie
uczniów klasy I. Dzieci, pod opieką wychowawcy Pani Agnieszki
Leśniak- przygotowały i zaprezentowały piękny montaż słowno- muzyczny. Pierwszaki z wielkim zaangażowaniem śpiewały
piosenki oraz recytowały wiersze. Uroczystości, przyglądali się
uczniowie klas starszych, dzieci z oddziału przedszkolnego, grono
pedagogiczne, a także Rodzice dzieci.
Po przepięknym występie, który wielokrotnie nagradzany był
oklaskami, nastąpił ten „ważny moment”. Pani Dyrektor, Halina
Śmierciak, pasowała dzieci na uczniów klasy I. Po uroczystym
pasowaniu pierwszoklasiści otrzymali swój „pierwszy doku

ment”- legitymację szkolną. Na pamiątkę tego jakże ważnego
wydarzenia Pani Dyrektor wręczyła uczniom dyplomy oraz
drobne upominki w postaci elementów odblaskowych. Z rąk Pani
Dyrektor dzieci otrzymały również prezenty ufundowane przez
Bank Spółdzielczy w Limanowej. Były to odblaskowe „misie” oraz
worki na strój i obuwie sportowe. To jakże ważne wydarzenie,
zarówno dla dzieci, jak i Rodziców pierwszaków, upamiętnione
zostało wspólnymi zdjęciami. Po uroczystości szczęśliwe dzieci
wraz z opiekunami udali się na zasłużony poczęstunek.
Dziękujemy Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej za przekazane
upominki oraz za to, że w tym ważnym dniu dla uczniów klasy I
pamiętał o naszej szkole i o naszych dzieciach.
Opiekun SKO: Katarzyna Ziaja

SKO LASKOWA

SKO LASKOWA WYSTARTOWAŁO!
W październiku 2015 r. SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej
po raz kolejny wznowiło swoją działalność w naszej szkole. Swoje oszczędności
uczniowie mogą wpłacać podczas przerw u opiekuna SKO p. Magdaleny Mąka.
SKO w naszej szkole uczy nie tylko odpowiedzialnego i mądrego dysponowania
pieniędzmi, ale też pozytywnego spojrzenia na oszczędzanie. Uczniowie będący
członkami SKO mogą brać udział w konkursach, warsztatach i wielu innych akcjach propagowanych w ramach działalności SKO. W Zespole Szkół w Laskowej
SKO działa bardzo prężnie i już zrzesza ok. 100 członków.
7 października podczas ślubowania, dzieci klas pierwszych zostały przyjęte do
grona członków Szkolnej Kasy Oszczędności. Uczniowie otrzymali swoje pierwsze
książeczki, odblaski a także drobne gadżety ufundowane przez Bank Spółdzielczy
w Limanowej. Od tej pory pierwszaki również mogą oszczędzać w SKO.


Opiekun SKO: Magdalena Mąka

30

wiadomości z regionu
SKO SZYK

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW NA CZŁONKÓW SKO

21 października 2015 r. w Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Szyku odbyło się
uroczyste pasowanie Pierwszoklasistów na
członków SKO.
Na uroczystym apelu opiekun SKO Dorota Kapera, która reprezentowała Bank Spółdzielczy
w Limanowej, wręczyła dzieciom książeczki
SKO i upominki oraz wygłosiła pogadankę na
temat działalności BS w Limanowej i oszczędzania w SKO.
„Zwiększa się naszej SKO paczka – bo od
dzisiaj gościmy w niej każdego Pierwszaczka!”


Opiekun SKO: Dorota Kapera

SKO SZYK

LOTERIA FANTOWA

26 listopada 2015 r. podczas ZABAWY ANDRZEJKOWEJ w Szkole Podstawowej w Szyku odbyła się loteria fantowa. Dochód


z loterii przeznaczony został na bieżące potrzeby Samorządu
Uczniowskiego.
Opiekun SKO: Dorota Kapera
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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
Nowy Sącz
33-300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 10
tel. 18 44 44 478
Szczyrzyc
34-623 Szczyrzyc 188
tel: 18 33 26 320
Tarnów
33-100 Tarnów
ul. Krakowska 131
tel. 14 62 88 920

Punkty Obsługi Klienta
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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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
Jodłownik
34-620 Jodłownik 120
tel: 18 33 40 315
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
Limanowa - Sowliny
34-600 Limanowa
ul. Piłsudskiego 84b
tel. 18 44 00 632

Limanowa - Urząd Skarbowy
34-600 Limanowa
ul. M. B. Bolesnej 9
tel. 18 33 73 126
Limanowa
34-600 Limanowa
ul. M. B. Bolesnej 15
tel. 18 33 36 810
Przyszowa
34-604 Przyszowa 480
tel. 18 33 36 012
Męcina
34-654 Męcina
tel. 18 332 23 80

Filie
Porąbka Iwkowska
32-862 Porąbka Iwkowska 32
tel. 14 68 45 241

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

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

Tarnów
ul. Dąbrowskiego 25
33-100 Tarnów
tel. 14 621 10 56

www.bs.limanowa.pl

