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Szanowni
Państwo!
Minął kolejny kwartał 2012 roku. Realizując przyjętą strategię komunikacji Banku z jego
Właścicielami, Klientami oddajemy kolejne wydanie „Kuriera Finansowego”.
Na jego stronach znajdziecie Państwo informacje z bieżącej działalności Banku oraz na temat
zmieniającej się oferty produktowej oraz wydarzeń, które naszym zdaniem warto by odnotować. Wypełniając przyjętą formułę kwartalnika przedstawiamy w dziale „ Finanse dla ciebie”
treści pozwalające odnaleźć odpowiedzi na problemy, które niesie codzienne życie zmuszając
do podjęcia trudnych decyzji finansowych.
W kraju bez większego rozgłosu toczą się dyskusje na temat kryzysu finansowego, który
swym zasięgiem obejmuje coraz szersze dziedziny życia społeczno-gospodarczego. W tym
skomplikowanym świecie powiązań globalnego kapitału, gdzie 97 % przychodów wielkich fortun pochodzi z działalności spekulacyjnej, a tylko 3 % ze sfery realnej gospodarki, świat zmuszony jest do poszukiwania nowych rozwiązań i alternatywnych dróg naprawy współczesnej
rzeczywistości. Wnikliwy obserwator życia społeczno gospodarczego z łatwością dostrzega, że
regulatorzy ładu gospodarczego Unii Europejskiej oraz naszego kraju powyższego problemu
nie dostrzegają. W związku z czym mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, jakim jest nasilanie się sporu obywateli z władzami własnych państw.

Adam Dudek
Prezes Zarządu

Wielu znanych ekonomistów receptę na rozwiązanie problemów pogrążonych w kryzysie
państw widzi w powrocie do idei ruchu spółdzielczego. Dlatego też ONZ doceniając wartości, które niesie ruch spółdzielczy postanowił rok 2012 ogłosić Międzynarodowym Rokiem
Spółdzielczości. W naszym kwartalniku znajdziecie Państwo artykuły w treści nawiązujące do
powyższego tematu, który chcemy kontynuować w dalszych wydaniach. Zachęcamy Szanownych Państwa do wyrażenia swoich opinii w tych i innych tematach.
Życząc owocnej lektury, zachęcam do współpracy.

Adam Dudek
Prezes Zarządu
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Punkt Obsługi Klienta w Męcinie Nowe

możliwości
w ramach usługi
bankowości
internetowej
eBankNet.

1 czerwca 2012 roku został otwarty
nowy Punkt Obsługi Klienta w Męcinie.
Nowo otwarty punkt obsługuje w zakresie
rozliczeń gotówkowych, jak i bezgotówkowych, tj. przyjmowanie lokat, udzielanie
kredytów. Zapraszamy do skorzystania
z pełnego wachlarza usług, jakie oferuje
Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Kontakt:
Punkt Obsługi Klienta w Męcinie
34-654 Męcina
Godziny otwarcia:
pn. – pt. 8:00 - 16:00
Tel. 18 332 23 80
Fax. 18 332 75 09

Spotkanie biznesowe
dla przedsiębiorców
26 czerwca 2012 r. z inicjatywy Banku Spółdzielczego w Limanowej we
współpracy z DZ Bank Polska SA, odbyło się spotkanie biznesowe adresowane do przedsiębiorców.
Przybyłych gości przywitał Prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej – Adam Dudek i zaprezentował
pozycję, jaką Bank osiągnął w jubileuszowym - 135. roku swojego działania.
Głównym tematem spotkania była
ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej w Polsce i na świecie. Prezentację i najnowsze prognozy na lata
2012-2013 – poprowadził Janusz Dancewicz, Główny Ekonomista DZ Bank
Polska SA. Spotkanie miało miejsce
w Karczmie Matras w Limanowej i stało
się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń biznesowych.

eBankNet - to system bankowości
internetowej zapewniający wygodny
i bezpieczny dostęp do rachunku przez
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
klienta zostały wprowadzone nowe rozwiązania w zakresie korzystania z usługi
eBankNet. W związku z tym zachęcamy
obecnych i nowych Klientów do zapoznania się ze szczegółami oferty.
Nowością jest m.in. możliwość:
V
V
V

realizacji przekazów dewizowych,
doładowania telefonów komórkowych,
ustalania limitów jednorazowych
operacji dziennych i miesięcznych.

W ramach systemu Klient uzyskuje
możliwość swobodnego dysponowania
środkami zgromadzonymi w Banku.
Przypominamy, że ogromną zaletą
eBankNet jest fakt, iż nie wychodząc
z domu można zrealizować zaplanowane
zlecenia, a dodatkowym atutem jest niski koszt dostępu do operacji bankowych
i duża oszczędność własnego czasu.
Kolejną korzyścią z użytkowania bankowości internetowej jest możliwość
skorzystania z promocyjnych warunków, czyli zakładania lokat internetowych Inter Standard wg wyższego oprocentowania przy obniżonych progach
kwotowych. W rezultacie klient uzyskuje atrakcyjniejsze oprocentowanie już
przy niewielkiej kwocie wpłaconej na
lokatę.
Wszystkie potrzebne informacje można uzyskać w placówkach naszego Banku oraz na stronie internetowej
www.bs.limanowa.pl
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Lata
międzywojenne
Odrodzona Polska stanęła przed trudnym zadaniem ujednolicenia różnych
dziedzin życia społecznego i gospodarczego, ukształtowanych w odmienny sposób na terenach trzech zaborów. Dotyczyło to także spółdzielczości
bankowej. Jak pisała Sabina Załupska: Jedną z podstawowych kwestii dla spółdzielczości tego okresu było stworzenie jednolitych podstaw prawnych działania
w wolnej Polsce. Ogromne rozbicie organizacyjne ujednoliciła pod względem
form i zasad działania ustawa o spółdzielniach z roku 1920. Ustawa ta, nowelizowana w 1922, 1923 i 1934 roku, przez cały okres niepodległości określała podstawy
prawne działania polskiej spółdzielczości. W miejsce stosowanych dotąd różnych
określeń, jak spółka, stowarzyszenie, wprowadzony został jednolity termin - spółdzielnia. Zarządzanie nią oddano w ręce kolegialnych władz spółdzielczych.1

Mimo że była to bardzo dobra ustawa,
uważana za jedną z najnowocześniejszych
w skali światowej, podziały wynikające z różnych modeli spółdzielczości bankowej sprawiały, że konsolidowanie polskiego ruchu
spółdzielczego napotykało na wiele trudności. Spółdzielczość bankowa musiała sprostać także wielu wyzwaniom tamtego czasu - między innymi hiperinflacji, szczególnie
dotkliwej przed rokiem 1924, oraz wielkiemu
kryzysowi ekonomicznemu lat trzydziestych.
Pomyślne dla spółdzielczości były natomiast
lata 1925-1930, kiedy to nastąpiła stabilizacja
pieniądza oraz przyspieszenie gospodarcze
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po roku 1936.2 Warto także dodać, że w II Rzeczypospolitej
spółdzielczość bankowa stanowiła ważne ogniwo bankowości
niezależnej od kapitałów zagranicznych. Zadaniem spółdzielczości bankowej w tym okresie miało być przede wszystkim
tworzenie zrębów nowoczesnych instytucji gospodarczych
w odbudowanym i rozwijającym się państwie Polskim. Wpisywało się to doskonale w popularne w okresie dwudziestolecia międzywojennego pro-państwowe hasła rozwoju gospodarczego.2
Wszystkie te wydarzenia i uwarunkowania znajdowały
odbicie w działalności limanowskiego Towarzystwa Zaliczkowego i Ochrony Własności Ziemskiej. W okresie hiperinflacji
(w roku 1923) władze nadzorcze rozważały podobno nawet
wprowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyj-
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po lewej:
Widok z wieży
kościoła w
kierunku
Mordarki

nego3, jednak informacje, które przetrwały
do naszych czasów w zachowanej dokumentacji bankowej zdają się świadczyć o tym, że
nawet w latach kryzysowych spółdzielcy radzili sobie nie najgorzej. Już w pięć lat później
- w roku 1928, który uznano za wyjątkowo
pomyślny - podwojono oszczędności i pożyczki, a ilość członków zwiększyła się z 929
do 1092.4
W protokole z Komisji Rewizyjnej z 8 lutego 1929 roku znajdujemy wyrazy uznania dla
pani Marii Russockiej - pełniącej wówczas
funkcję dyrektora - za jej działalność, której

wynikiem był silny przyrost członków, wzrost kapitału udziału
oraz wkładek oszczędności.
W rok później w tymże samym źródle czytamy: W ciężkim
roku pod względem gospodarczym jakim by rok 1930, rozwój spółdzielni posunął się bardzo wydatnie.5 Zaś w cztery
lata później Komisja Rewizyjna, badając bilans za rok 1934,
zauważyła, że: Rok sprawozdawczy (1934) uwieńczony został
wynikiem prawie tej samej wysokości co w roku poprzednim,
co w dzisiejszych warunkach jest naprawdę triumfem. 6
Sytuacja pogorszyła się jednak na początku lat trzydziestych. Z zapisów w protokole Rady Nadzorczej z posiedzenia
odbytego w dniu 14 marca 1930 roku dowiadujemy się, że
kryzys, który przechodziło wówczas rolnictwo, odbijał się
w znacznym stopniu na działalności Spółdzielni, gdyż siła płatności rolników była bardzo mała. Zauważono także, że trudne warunki materialne niekorzystnie wpływały na postawy

niżej:
Charakterystyczne
limanowskie
podcienia
(po północnej
stronie rynku),
które spłonęły
w styczniu
1945 roku

członków. Coraz częściej zdarzało się branie
pożyczek na sąsiadów, a nawet fałszowanie
podpisów. W związku z tym Zarząd, chcąc
uchronić Spółdzielnię od strat, wprowadził
obostrzenia: pożyczki wyższe niż 300 złotych zabezpieczane były hipotecznie zapisem kaucyjnym, a ponadto żądano poświadczeń tożsamości wydawanych przez Urząd
Gminy.7 W dwa lata później zamrożone było
50 kredytów na łączną kwotę 35 197 złotych,
a z powodu kryzysu wielu członków Towarzystwa wycofywało swoje udziały.8 Mimo tych
trudności Towarzystwo Zaliczkowe wywiązywało się ze swych zobowiązań, spłacając
długi zaciągnięte w Banku Polskim i Państwowym Banku Rolnym.
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O trudnościach, na jakie napotykano
w tych latach, wymownie świadczy wypowiedź wybitnej, wieloletniej działaczki Towarzystwa Zaliczkowego i Ochrony Własności
Ziemskiej - Marii Russockiej z 8 lutego 1933

wyżej:
Fotografia pań
działających
w Katolickim
Stowarzyszeniu
„Przyjaźń”
po prawej:
Ksiądz prałat
Kazimierz
Łazarski
(1858-1944),
długoletni
proboszcz
limanowski
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roku. Dostrzegała ona ciężkie położenie rolnictwa drobnego, którego przedstawiciele
w tamtych latach stanowili przeszło 91 procent ogółu członków Towarzystwa. Maria
Russocka mówiła wówczas: Kryzys rolnictwa
znalazł swój wyraz w zwiększeniu się pożyczek zamrożonych oraz w spadku kapitału
udziałowego Towarzystwa. Mimo to Towarzystwo, podobnie zresztą jak w poprzednim
roku, w ściąganiu zaległych pretensji postępowało bardzo humanitarnie, czego dowodem jest choćby fakt, że dotychczas jeszcze
nie wystawiło żadnego majątku na licytację.
Z drugiej jednak strony domagać się należy,
żeby i członkowie mieli więcej zrozumienia
dla celów, którym Towarzystwo służy i nie
osłabiali jego siły kredytowej przez wypowiadanie członkostwa. Dlatego zwracam się do
obecnych z prośbą, by po wsiach starali się
szerzyć pojęcie współodpowiedzialności jako
najdemokratyczniejszej formy pomocy wzajemnej.9
Cel działalności Towarzystwa Zaliczkowego
określono w tych latach w jednym, zwięzłym
punkcie. Było nim: podniesienie zarobku lub
gospodarstwa członków przez prowadzenie
wspólnego przedsiębiorstwa bankowego,
ochrona członków przed wywłaszczeniem
i zrujnowaniem poprzez udzielanie członkom
kredytu.10
W tym czasie Towarzystwo Zaliczkowe nie
było jedyną instytucją kredytową w Limanowej. Na drugą połowę lat trzydziestych przypadał bowiem rozwój Kasy Stefczyka, którą
kierowali wówczas: Adam Mamak - przewodniczący Rady Nadzorczej, Stanisław Starakiewicz - przewodniczący Zarządu i Walenty

Gawron - kasjer. Jak pisał Adam Krupiński: Szczególnym rodzajem usług świadczonych w tym czasie przez Kasę Stefczyka w Limanowej było rozprowadzanie nawozów mineralnych
na warunkach kredytowych. Dla przykładu można podać,
że w roku 1934 rozprowadzono wśród rolników 22 piętnastotonowe wagony nawozów produkcji krajowej.11
Według relacji Jakuba i Władysława Biedów z Sowlin, spisanej przez Wincentego Gawrona, przed II wojną światową
lokal Kasy Stefczyka mieścił się w domu Jędrzejowej Czajowej przy zbiegu obecnych ulic Jana Pawła II i Konopnickiej.
Stamtąd właśnie pochodzi portret patrona Kasy - Franciszka
Stefczyka, namalowany przez utalentowanego limanowskiego malarza Franciszka Mrażka. Dziś portret ten jest ozdobą siedziby Banku Spółdzielczego w Limanowej. Historia
Kas Stefczyka na terenie powiatu limanowskiego godna jest
oddzielnego, obszernego opracowania.
Działacze gospodarczy związani z Towarzystwem Kredytowym uważali, że biedny, rolniczy powiat limanowski o dużej
ilości bardzo małych gospodarstw rolnych nie będzie mógł
się rozwijać bez kredytów na inwestycje związane z zakłada-

niem nowoczesnych sadów i pastwisk oraz bez rozbudowy
bazy letniskowej na wsi. Dane z lat 1931-35 świadczą o tym,
że pożyczek udzielano głównie na kupno gruntów, budowę
nowych budynków, melioracje, kupno inwentarza rolnego
i przemysłowego oraz na spłatę długów. Struktura kredytów oraz przynależności członków spółdzielni kredytowej
do poszczególnych grup społecznych to odrębne, niezwykle
ciekawe zagadnienie, trudno jednak o nim mówić bez szczegółowych badań. Tutaj warto jedynie zwrócić uwagę na kilka
danych obrazujących, jak ciekawe występują w tej materii zja-
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wiska. Na przykład w roku 1931 liczba członków Towarzystwa
Zaliczkowego wynosiła 1323, liczba osób pobierających kredyt 326, a suma udzielonych kredytów zamykała się w kwocie
166 255 złotych, zaś w roku 1938 członków było 979, pobierających kredyt 789, a wielkość kredytu wynosiła 286 063 zł.12
Z przytoczonych danych można by wysnuwać wnioski,
po ukazaniu ich na tle ówczesnej sytuacji gospodarczej,
społecznej i politycznej. Jak widać w tamtych latach zmiany
w statystyce obrazującej działalność kredytową limanowskiego Towarzystwa Zaliczkowego i Ochrony Własności Ziemskiej
następowały dość dynamiczne. Jedno tylko w bankowych statystykach było niezmienne: przez cały okres międzywojenny
zdecydowaną większość członków Towarzystwa Zaliczkowego (powyżej 90 procent) stanowili właściciele gospodarstw
rolnych.

Towarzystwo Zaliczkowe w Limanowej, zgodnie tradycją
bankowości spółdzielczej, w miarę swych możliwości wspierało rozmaite dziedziny życia społecznego, przeznaczając
na ten cel fundusze z nadwyżki. Przykładem może być protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się
16 lutego 1928 roku. Znajdujemy tam informację o przyznaniu
następujących dotacji: na ozdobienie limanowskiego kościoła
- 100 zł, na Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Limanowej - 100 zł, na Komitet Rodzicielski przy Szkole Powszechnej - 50 zł, na kursy dokształcające - 50 zł, na Ochotniczą Straż
Pożarną - 50 zł.
W latach poprzedzających II wojnę światową Towarzystwo
Zaliczkowe zaczęło propagować oszczędzanie wśród dzieci
i młodzieży, zwracając się do okolicznych szkół z propozycją
uruchomienia Szkolnych Kas Oszczędności. Prowadzono też
zbiórkę pieniędzy na Fundusz Obrony Narodowej utworzony
na mocy dekretu Prezydenta RP w kwietniu 1936 w celu uzyskania dodatkowych środków na dozbrojenie armii.
Starsi limanowianie pamiętają jeszcze, że datki uzyskane
podczas zbiórek wpłacano w siedzibie Towarzystwa, u pani
Marii Russockiej. Akcja ta stanowiła wzruszający dowód obywatelskiej troski o losy kraju. Nie była jednak w stanie odwrócić dramatycznego biegu wydarzeń, które wkrótce miały
nastąpić.
Fragment monografi: Jerzy Bogacz, Z historycznego skarbca, 135 lat
Banku Spółdzielczego w Limanowej, Limanowa 2012 - część II
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8. Tamże, s.19-20.
9. 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.
10. Tamże, protokół z dnia 8 lutego 1933r.
11. Adam Krupiński, Wspomnienia - maszynopis.
Archiwum Banku Spółdzielczego w Limanowej.
12. Szczepan Świątek, Miasto w latach 1918-1939, życie
gospodarcze, w: Limanowa. Dzieje Miasta 1565-1945, t.1,
wydawnictwo „Secesja”, Kraków 1999, s.481-482.

wyżej
po lewej:
Zgłoszenie
wstąpienia do
Kasy Stefczyka
w Limanowej,
potwierdzone
przez
niewidomego
członka
odciskiem
kciuka
wyżej
po prawej:
Statut
Kasy Stefczyka
w Ujanowicach

9

wywiad z...

fot. siedziba firmy SUPO-Cerber Sp. z o.o.

DOBRY
PRZEDSIĘBIORCA
MA SWÓJ KODEKS

Rozmawiamy z panem mgr inż. Józefem Sewerynem
- prezesem spółki usług pożarniczo-ochronnych „supo-cerber” Sp. z o.o.
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technologie, komputery, oprogramowanie
sprzęt itp. Początkowo wywołało to niezadowolenie pracowników, ale po paru latach
przyniosło oczekiwane efekty. Obecnie jesteśmy w czołówce firm polskich w zakresie stosowania technologii mgły wodnej w gaszeniu
i tłumieniu pożarów. Stosowane przez nas
rozwiązania stanowią wzór dla innych firm.
W ubiegłym roku obchodziliśmy 20-lecie firmy, co zostało zauważone i docenione przez
środowisko branżowe, a także władze państwowe i samorządowe.
Skąd pomysł na taką formę działalności?
JS: Pożarnictwo jest nauką interdyscyplinarną. Z wykształcenia jestem inżynierem automatyki i inżynierem budowlanym, zajmowałem się tymi zagadnieniami na początku mojej
kariery zawodowej. W 1982 roku trafiłem do
branży, gdzie wykorzystałem swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe. W okresie
transformacji ustrojowej założyłem firmę prywatną wraz ze współpracownikami, a kilka lat
później już firmę o charakterze rodzinnym.

Czym zajmuje się firma SUPO Cerber?
Józef Seweryn: Firma SUPO-Cerber Sp. z o.o. oferuje dostawy
i usługi w zakresie kompleksowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w standardach polskich i zachodnich. Zajmujemy się
opracowaniem kompletnych projektów instalacji przeciwpożarowych, dystrybucją urządzeń spełniających międzynarodowe
normy, kompleksowym wykonawstwem instalacji w oparciu
o normy polskie, VdS lub FM oraz serwisem gwarancyjnym
i pogwarancyjnym wykonanych instalacji i dostarczonych urządzeń.    
Od jak dawna jesteście obecni na rynku?
JS: Działamy od 21 lat, na przestrzeni których zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kilkaset systemów zabezpieczeń obiektów
o różnym przeznaczeniu. Nasze usługi i produkty są konkurencyjne ze względu na cenę i rozwiązania techniczne. Początki
naszej działalności były skromne, startowaliśmy z bardzo małym kapitałem początkowym (ok. 1000 zł na dzisiejsze czasy),
w wynajętym lokalu, z trzema zatrudnionymi osobami. Naszą
ideą było budowanie firmy inżyniersko-innowacyjnej; śledzenie nowości na świecie, wdrażanie ich i inwestowanie w nowe

Z usługami, które świadczy Pańska firma,
związana jest jedna z najważniejszych wartości, jaką jest bezpieczeństwo. Czy to miało
wpływ na wybór branży?
JS: Z całą pewnością tak, bezpieczeństwo
człowieka i bezpieczeństwo przeciwpożarowe to nasze priorytety. Moją dewizą jest
„robić raz a dobrze” i ma to odzwierciedlenie
w naszej działalności. Współczesne systemy
przeciwpożarowe i gaśnicze są bardzo skomplikowane. Najważniejszą cechą naszych produktów jest niezawodność, ale równie istotne jest również bezpieczeństwo ludzi, którzy
je montują. Montaż odbywa się bowiem na
dużych wysokościach, istnieje niebezpieczeństwo wybuchów. Systemy mają chronić, neutralizować zagrożenie i szkodliwe warunki,
a także zabezpieczać ludzi.
Firma SUPO Cerber cieszy się dużym zaufaniem wielu firm i instytucji. W jakim sposób
udało się Państwu to osiągnąć?
JS: Wizytówką firmy jest solidność i profesjonalizm. Mamy na koncie kilkaset obiektów,
których zabezpieczenia zaprojektowaliśmy,
zamontowaliśmy i serwisujemy. Naszym
sztandarowym działaniem jest ochrona zabytkowych kościołów drewnianych i to dzięki zastosowaniu najnowszych technologii.
Cały czas koncentrujemy się na opracowaniu
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nowych rozwiązań, zainwestowaliśmy w dużą
ilość urządzeń pomiarowych, specjalnych
pomp, w stanowiska testowe do prób ogniowych. Na bazie tych działań stworzyliśmy Ośrodek Badawczo – Szkoleniowy Techniki Pożarowej w Szczyrzycu, który miejmy nadzieję, stanie
się ważnym elementem w zakresie wdrażania
i opracowań nowych technologii gaszenia pożarów. Bardzo ważny jest również dobór kadry,
proces tworzenia wykwalifikowanego zespołu
trwał blisko dziesięć lat. Jako pierwsi opatentowaliśmy nowatorski system zabezpieczeń kościołów zabytkowych drewnianych technologią
mgły wodnej. W ten sposób zabezpieczyliśmy
już w Polsce kilkadziesiąt zabytkowych obiektów o unikalnej wartości historycznej, a także
kilkaset obiektów handlowych, przemysłowych
i magazynowych. Firma przeznacza dużo czasu
i nakładów na nowe wdrożenia. Opracowaliśmy szereg ciekawych urządzeń i opatentowaliśmy je. Nie oszczędzamy również środków na
szkolenia pracowników w kraju i poza krajem.
Współpracujemy z wieloma branżowymi instytucjami naukowymi, np. Centrum Ochrony
Przeciwpożarowej w Józefowie, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa, ITB
itp. Budowa firmy i zdobycie pozycji na rynku to
długotrwały proces.
Oferta bankowa jest bardzo bogata, dlaczego zdecydowaliście się na współpracę właśnie z Bankiem Spółdzielczym w Limanowe?
JS: Współpraca z Bankiem rozpoczęła się
po decyzji inwestycyjnej o budowie ośrodka
w Szczyrzycu. Poprzednio współpracowaliśmy z bankiem komercyjnym, jednak w czasie
kryzysu, ze względu na rosnące wymagania,
rotacje kadr i wydłużony proces decyzyjny,
szukaliśmy banku bliskiego, stabilnego, przyjaznego. Polski kapitał i dobre relacje sprawiają, że przekłada się to w pozytywny sposób
na rozwój regionu. Szczyrzyc pięknieje z dnia
na dzień. Niedługo po sąsiedzku w Szczyrzycu
zostanie otwarty kolejny oddział Banku i to
z pewnością zacieśni współpracę.
Czy jest Pan z tej współpracy zadowolony?
JS: Zadałbym pytanie odwrotne i to będzie
odpowiedź. Tak, wybór limanowskiego Banku
był dobrą decyzją i mimo innych ofert finansowych, dalej korzystamy z usług BSL. Cenię
proste, klarowne zasady i jestem przekonany,
że współpraca będzie kontynuowana.
Z pozycji przedsiębiorcy bank ocenia się przez
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pryzmat dostępności kredytu. Pozyskanie kredytu przy obecnych procedurach jest trudne, co sprawia, że przedsiębiorcy
nie mają sprzyjających warunków do działania. Mimo, że kapitały firmy są rzędu kilku milionów, często trzeba posiłkować
się środkami kredytowymi. W obecnych czasach nie widzę
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej bez wsparcia bankowego i dlatego dobre relacje z bankiem są podstawą
obustronnej współpracy.
Jak ocenia Pan jakość obsługi BSL? Czy uzyskuje Pan zadowalające wsparcie w zakresie doradztwa?
JS: Jakość obsługi jest bardzo wysoka. Pracownicy doradzają
proste rozwiązania bez zbędnej otoczki i to przekłada się na
ocenę działania Banku.
Czy współpraca z BSL zakończyła się jakimś sukcesem?
JS: Willa Sewer w Szczyrzycu to owoc tej współpracy. Dzięki wsparciu kredytowemu udało nam się stworzyć niezwykłe
miejsce, które jest nie tylko ośrodkiem o unikalnym charakterze wypoczynkowym, ale również przystosowanym do celów
badawczo - szkoleniowych.
Jak powstała Willa Sewer?
JS: Wszystko zaczęło się od propozycji pana Wójta, aby zainwestować w tutejszą nieruchomość. Na początku miało
to być miejsce wypoczynkowe dla załogi, ale plany zmieniły
się i powstał ośrodek badawczo-szkoleniowy z funkcja rekreacyjną i sportową. Chcielibyśmy oczywiście ośrodek rozbudowywać, szczególnie zależy nam na powiększeniu bazy
noclegowej. Wciąż ponosimy duże nakłady na reklamę i promocję obiektu.

wywiad z...

fot. Willa Sewer

Co dla Pana jest źródłem satysfakcji?
JS: Przede wszystkim rodzina i wyniki pracy zawodowej. Pieniądze szczęścia nie dają. Nigdy nie byłem zwolennikiem metody wilczego kapitalizmu. Dobry przedsiębiorca ma swój kodeks, który
odnosi się do relacji z ludźmi i to w kontekście pracy z klientami,
jak i współpracownikami. Bardzo ważna jest również działalność
społeczna i charytatywna, wspieramy wiele instytucji i ludzi poszkodowanych przez los, aktywizujemy młodzież i dbamy o kulturę. Na ten cel dla społeczności szczyrzyckiej przeznaczyliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Co dla Pana oznacza słowo „sukces”?
JS: To, co człowiek zrobi, osiągnie, wybuduje – ale również ocena
moich dokonań w oczach innych ludzi.
Czy uważa Pan, że przedsiębiorca powinien inwestować, doskonalić się? Czy lubi Pan innowacje?
JS: W skali długoplanowej trzeba inwestować w wiedzę, w ludzi
i rozwiązania techniczne. Lubię innowacje i cały czas inwestuję
w nowe pomysły i technologie.
Jak wykorzystuje Pan innowacje wprowadzane przez BSL?
JS: Korzystamy z innowacji i nowych produktów oferowanych
przez Bank. Jednak nasza współpraca opiera się głównie na relacjach. Bardzo ważna jest kadra i relacje pracowników z klientami,
wysoka kultura osobista i dbałość o klienta.
Jaki będzie dalszy rozwój firmy?
JS: Współpracujemy głównie z instytucjami, ale poszerzamy działalność o systemy przeciwpożarowe dla domków jednorodzinnych i mieszkań. Chcemy stworzyć dostępne rozwiązania, które

mogą uratować nie tylko dorobek, ale i wiele
istnień ludzkich. Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi jest w tym przypadku priorytetowa.
Co udało się osiągnąć Pańskiej firmie do tej pory?
JS: W naszej branży jesteśmy jedną z najnowocześniejszych firm w Polsce. Dysponujemy własnym kapitałem lokalowym, transportowym, zapleczem technicznym, zapleczem edukacyjnym.
Na tym tle firma się wyróżnia. Nie bazujemy
tylko na obcych technologiach projektowania
i montażu instalacji przeciwpożarowych.
Co lub kto stoi za sukcesem Pańskiej firmy?
JS: Ludzie, wiedza, potencjał intelektualny wiele rozwiązań technicznych stosowanych
obecnie wyszło od nas. Niestety nie wszyscy
pracownicy są lojalni wobec firmy, dlatego też
zmuszeni jesteśmy do działań chroniących nasze technologie i rozwiązania. Szereg naszych
produktów i rozwiązań zabezpieczamy patentami i wzorami użytkowymi.
Jakie jest Pana ulubione zajęcie poza pracą,
czy praca pozwala łączyć życie zawodowe
z pasją/hobby?
JS: Kiedyś uprawiałem sport wyczynowy, ale
teraz najbardziej cenię sobie sport rekreacyjny i zabawy z wnukiem.
Rozmawiała Sabina Załupska.
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Ubezpieczenia

komunikacyjne

Nie masz wpływu na wiele nieszczęśliwych zdarzeń na drodze, ale możesz zminimalizować ich
negatywne skutki dzięki ubezpieczeniom komunikacyjnym. Dobre ubezpieczenie samochodu
to nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych potocznie zwane „polisą OC”. Zakres ochrony można także poszerzyć
o dobrowolne ubezpieczenia np. Autocasco, NNW, Assistance, ubezpieczenie bagażu, opon,
czy ochronę prawną.
Poniżej kilka istotnych informacji na co warto
zwrócić uwagę zawierając ubezpieczenia, aby
uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami szkód powstałych na drodze.
Ubezpieczenie OC jest narzucone przez prawo dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji i reguluje
je Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach
(Dz.U.z 2003 r., nr 124, poz 1152 z późn. zm.).
Kierowca powinien zawsze posiadać przy sobie
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC, gdyż
podlega ono kontroli.
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Zakres ubezpieczenia OC określa ustawa, więc wszystkie
firmy ubezpieczeniowe posiadają takie same warunki ubezpieczenia. Chroni ono poszkodowane osoby w wypadku komunikacyjnym. Właściciel pojazdu, który spowodował wypadek, jest zwolniony z wypłaty odszkodowania - robi to za
niego Ubezpieczyciel.
Obecnie - od 11 czerwca 2012 roku - sumy gwarancyjne
w umowach ubezpieczenia wynoszą 5 mln EUR za szkody na
osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych i 1 mln EUR za szkody w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez
względu na liczbę poszkodowanych.

finanse dla ciebie
Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych uległa zwiększeniu od
1 stycznia 2012r, jest obliczana w oparciu o stawkę minimalnego wynagrodzenia za prace – od stycznia 2012 r. - 1500 zł
i odpowiednio wynosi:
V samochody osobowe- równowartość dwukrotności
min. wynagrodzenia za pracę (2012 rok – 3000 zł),
V samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe
i autobusy – równowartość trzykrotności min.
wynagrodzenia za pracę (2012 rok - 4500 zł),
V pozostałe pojazdy - równowartość 1/3 min.
wynagrodzenia za pracę (2012 rok - 500 zł).
Istnieje również uzależnienie wysokości kar za brak OC
w zależności od okresu pozostania bez ochrony w każdym
roku kalendarzowym:
V 20% pełnej opłaty za okres do 3 dni,
V 50% pełnej opłaty za okres 4 – 14 dni,
V 100% pełnej opłaty za okres powyżej 14 dni.
Autocasco (AC) - jest ubezpieczeniem dobrowolnym pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń, utraty wskutek zderzeń, kolizji,
zdarzeń losowych, kradzieży, uszkodzeń przez osoby trzecie,
a także szkody spowodowane przez samego właściciela. Ogólne warunki ubezpieczenia AC każdy zakład ubezpieczeń opracowuje indywidualnie, dlatego przy wyborze ubezpieczenia
nie należy kierować się tylko składką, ale przede wszystkim
zakresem ubezpieczenia. Istotne elementy warunków ubezpieczenia mające wpływ na jakość ubezpieczenia AC na jakie
warto zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia to:
V
V
V
V
V

zakres ochrony,
sposób oraz system oszacowania wartości szkody
– amortyzacja, VAT,
czy przy wypłacie odszkodowania będzie potrącony
udział własny - procentowy lub kwotowy,
czy jest konsumpcja sumy ubezpieczenia,
bardzo ważny element: jakie są wyłączenia
odpowiedzialności.

Warto wcześniej zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia przed jego zawarciem, aby w razie szkody otrzymać
satysfakcjonującą wysokość odszkodowania. Bardzo często
niska składka wiąże się z węższym zakresem ochrony, co skutkuje otrzymaniem niższego odszkodowania niż poniesione
koszty naprawy, dlatego warto dobrze się zastanowić, w jakim zakresie chcemy mieć ubezpieczony pojazd.
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) zapewnia odszkodowanie w związku z trwałymi następstwami nieszczęśliwych wypadków powstałych
w związku z ruchem pojazdu. Świadczenie finansowe jest
wypłacane w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, utraty
zdrowia czy śmierci kierowcy lub pasażerów pojazdu.

Ubezpieczenie Assistance zapewnia pomoc w przypadku kolizji, awarii, kradzieży
pojazdu lub innych zdarzeń losowych. Zakres
usługi może być bardzo szeroki np. obejmować
dowóz paliwa, pojazd zastępczy, nocleg w hotelu itp. Jest on bardzo dokładnie określony
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przez
każdą firmę. Różni się on zarówno zakresem jak
i ceną, dlatego warto zapoznać się wcześniej na
jaką pomoc możemy liczyć w określonych sytuacjach kryzysowych i za co płacimy.
Ochrona Prawna w ruchu drogowym
to ubezpieczenie zapewniające wsparcie
w obronie prawnych interesów kierowcy lub
właściciela pojazdu w zdarzeniach związanych z użytkowaniem pojazdu. Jest pomocne w dochodzeniu roszczeń, jak i odpieraniu
roszczeń osób trzecich. Jest to ubezpieczenie
coraz częściej oferowane przez firmy ubezpieczeniowe. Zapewnia ono pomoc zarówno
w postępowaniu cywilnym jak i karnym.
Ubezpieczenie Bagażu obejmuje ubezpieczenie rzeczy przewożonych w samochodzie,
np. wózek, fotelik, laptop, telefon komórkowy, itp. uszkodzonych lub zniszczonych podczas wypadku komunikacyjnego. Każda firma
posiada określoną sumę ubezpieczenia do
której ponosi odpowiedzialność (np. 2000 zł,
5000 zł).
Ubezpieczenie Szyb obejmuje wymianę
uszkodzonej szyby. Jest często oferowane
przy ubezpieczeniu OC lub AC. Nie ma ona
wpływu na wysokość zniżek w OC czy AC.
W tym ubezpieczeniu jest określona górna
granica sumy ubezpieczenia.
Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Limanowej, gdzie mogą Państwo skorzystać z szerokiej gamy ubezpieczeń komunikacyjnych,
majątkowych i osobowych. Decydując się na
ubezpieczenie z nami, macie Państwo pewność
wyboru najlepszej oferty. Posiadamy szeroką
gamę ubezpieczeń, przez co oferujemy ubezpieczenia dopasowane do potrzeb Klientów. Bank
Spółdzielczy w Limanowej współpracuje od wielu lat z renomowanymi firmami ubezpieczeniowymi: TUiR Warta SA, HDI Asekuracja SA, STU
ERGO HESTIA SA, Grupa Concordia, TU Generali
SA, TUW TUZ, InterRisk TU SA VIG.

Dorota Rączkowska
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Kredyt…
by nie tracić czasu
Na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX-tego wieku dwóch
amerykańskich uczonych – Franco Modigliani oraz Merton
Miller prowadzili badania nad źródłem pozyskiwania kapitału
przez amerykańskie przedsiębiorstwa. Przyjęli bardzo trudne
do zrealizowania w praktyce założenia, między innymi stałość
polityki podatkowej oraz brak barier w dostępie do kapitału
z zagranicy. Wynik ich badań wydaje się równie absurdalny
– amerykanie stwierdzili, że przedsiębiorstwo powinno być
w przynajmniej 50% (lecz maksymalnie w 66%) finansowane
kapitałem pochodzącym z zewnątrz, np. kredytem bankowym. Jeżeli zareagowali Państwo śmiechem lub niedowierzaniem – wcale się nie dziwię. Warto jednak wiedzieć, że obaj
naukowcy zostali za te badania oraz wnioski z nich płynące
uhonorowani Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii, a teoria
którą stworzyli stała się kamieniem milowym w rozwoju nauki zarządzania i finansów.
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Modigliani i Miller nie zajmowali się wprawdzie naszymi finansami osobistym, tym bardziej ich twierdzenie nie każe nam
zaciągać zobowiązań bez potrzeby. Umówmy się jednak - sytuacje w których trzeba zaciągnąć kredyt po prostu się zdarzają
i absolutnie nie należy ich traktować z trwogą czy niechęcią,
lecz raczej jako szansę na zrobienie skoku w przód. Warto jednak przy wyborze kredytu trzymać się pewnych zasad, które
pozwolą nam uniknąć nieprzyjemności. Czasem lepiej jest
sfinansować pilny wydatek kredytem niż odkładać jego zrealizowanie w czasie, zwłaszcza gdy pieniądze potrzebne są „tu
i teraz”. Posłużmy się przykładem wakacji rodzinnych. Większość z nas oszczędza na wyjazd nad morze lub w góry cały rok.

Zwykle jednak bywa tak, że atrakcyjna oferta
wyjazdu lubi pojawić się niespodziewanie –
np. długo przed sezonem. Co więcej, mimo
naszych usilnych starań uzbierana kwota
może być niewystarczająca, a zebrane środki –
w międzyczasie przeznaczone na inny cel. Kredyt bankowy pozwoli zrealizować wszystkie
plany wakacyjne, a spłacać go można dopiero
po wakacjach. Pamiętajmy jednak, by rozsądnie wybrać instytucję od której pożyczamy
pieniądze. Pożyczka to nie kredyt. Tylko pożyczając od banków, podlegających nadzorowi
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Komisji Nadzoru Finansowego mamy pewność, że wrażenia z wakacji nie będą zatarte
przez wspomnienie wysokich odsetek i nieuczciwego traktowania. Bank Spółdzielczy
w Limanowej oferuje kredyt „Bezpieczna Gotówka na Lato”, który pozwala połączyć szybki dostęp do pieniędzy z bezpieczeństwem
ubezpieczenia na życie, które jest niezbędne
zarówno na wakacjach jak i na co dzień.
Nasze bezpieczeństwo „po kredycie” uzależnione jest również od naszej samodyscypliny. Gdy w XV-wiecznej Italii powstawały

W przypadku wymiany auta,
czy sprzętów domowych
warto skorzystać z kredytu
Wsparcie Gotówkowe – który
przy minimum formalności
i stosunkowo krótkim
okresie spłaty kredytu
zapewni niezbędne środki
na rachunku bankowym.
pierwsze nowożytne banki, kierowały się
zasadą udzielania kredytów tylko wtedy, gdy
będą one przeznaczone na cele inne niż bieżąca konsumpcja. Rzeczywiście jeżeli komuś
brakuje środków na utrzymanie przed zaciągnięciem kredytu, trudno przewidywać, że
zacznie mieć ich więcej po jego zaciągnięciu.
Jednak nawet włoscy bankierzy poleciliby sfinansować zakup nowej energooszczędnej lodówki, wymianę auta lub remont mieszkania
właśnie kredytem bankowym. Oszczędzanie
pieniędzy z przeznaczeniem na tego typu cele
jest, owszem, jedną z dróg, pamiętajmy jednak że szczególnie przy długotrwałym odkładaniu ponosimy szereg kosztów, które nie są
widoczne na pierwszy rzut oka. Oszczędzanie
na nowy samochód przez kilka lat powoduje konieczność ponoszenia różnego rodzaju
kosztów eksploatacyjnych związanych z naprawą starego samochodu, a wtedy… już nie
ma czego oszczędzać. Nowy sprzęt AGD czy
RTV jest zwykle dużo bardziej energooszczędny, mówiąc kolokwialnie jego zakup raczej
po kilku latach się zwraca. Dlaczego więc nie
przyspieszyć tego momentu?
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Limanowski Bank Spółdzielczy zapewniając bezpieczeństwo
i uczciwe zasady współpracy oferuje duży wybór kredytów
bankowych, które mogą nam pomóc w rozwiązaniu problemów finansowych związanych zarówno z sytuacjami nieprzewidywalnymi, jak również z tymi poprzedzonymi długimi
przemyśleniami. W przypadku wymiany auta, czy sprzętów
domowych, warto skorzystać z kredytu Wsparcie Gotówkowe – który przy minimum formalności i stosunkowo krótkim
okresie spłaty kredytu zapewni niezbędne środki na rachunku
bankowym. Raty kredytu z pewnością nie zrujnują domowego budżetu, szczególnie jeżeli zrealizowany dzięki niemu zakup
przyniesie pewne oszczędności. Również dla celów większych,
jak remont czy budowa domu, bez kredytu raczej się nie obejdzie. Bank Spółdzielczy w Limanowej pomoże zrealizować te
plany z kredytem mieszkaniowym DOM lub kredytem hipotecznym. Pozwolą one rozłożyć spłatę zobowiązania na dłuższy
okres, dzięki czemu koszty kredytu rzadko przekraczają koszty
związane z wynajęciem podobnego lokalu. Czy nie lepiej cieszyć się nowym domem od razu, czyli wtedy kiedy jest on najbardziej potrzebny? Dzięki naszemu Bankowi możesz też ciąć
koszty ogrzewania przyczyniając się do ochrony środowiska
naturalnego. Do takiej inwestycji dołoży się Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To wszystko zrealizujesz z kredytem na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
Przy tym wszystkim teorie głoszone przez amerykańskich
naukowców i włoskich bankierów nie powinny odbierać nam
umiejętności liczenia oraz chęci do poszukiwania zawsze korzystniejszych rozwiązań. Poszukujmy jej, zwłaszcza wtedy,
kiedy posiadamy więcej niż jeden kredyt do spłacenia, a co za
tym idzie – więcej niż jedną ratę miesięcznie. Bank Spółdzielczy
w Limanowej spłaci kilka Twoich kredytów, w zamian zaoferuje
jedną, skonsolidowaną ratę, na lepszych niż dotychczas warunkach. Spłata kredytu zostanie rozłożona na dłuższy okres
niż dotychczas, a to oznacza niższe raty. Taki kredyt to kredyt
konsolidacyjny, pamiętajmy o nim zwłaszcza wtedy, gdy cenimy wygodę jednej raty oraz niskie oprocentowanie.
Zaciągnięcie kredytu w Banku oszczędza czas, choć w sposób
metaforyczny. Korzyść polega bowiem na przesunięciu w czasie zarówno wykorzystania przedmiotu kredytowania (wcześniej), jak i spłaty kredytu (później). Nie zapominajmy jednak,
że w ofercie naszego Banku znajduje się kredyt odnawialny
w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który nazywamy potocznie limitem odnawialnym, dzięki któremu czas
oszczędzamy realnie. Gdy tylko pojawi się pilna wydatek pieniądze będą po prostu czekać na naszym koncie. Kredyt w ROR
umożliwia bowiem dostęp do większej ilości środków niż wynoszą wpływy na nasz rachunek bankowy. Oczywiście, taki
kredyt należy później spłacić, jednak odsetki będą liczone tylko
od rzeczywiście wykorzystanej kwoty. Warto mieć koło ratunkowe na nieprzewidziane wydatki, tym bardziej, że kredyt odnawialny można po prostu mieć, tak na wszelki wypadek.
Leszek Gębczyk

sylwetka pracownika

Wywiad z

Panią Anielą Górką

- emerytowaną Pracownicą Banku.

Jak Pani wspomina pracę w Banku?
Jestem szczęśliwa i dumna, że mogłam pracować w Banku
Spółdzielczym w Limanowej. Praca była trudna i odpowiedzialna, ale dawała mi dużo radości i satysfakcji, szczególnie gdy
klienci doceniali naszą pracę i dziękowali za miłą obsługę.
Ile lat przepracowała Pani w Banku Spółdzielczym w Limanowej?
W Banku pracowałam ponad 40 lat. Pamiętam jeszcze stary budynek banku. Kiedy zaczynałam pracę w 1971 r. było 7
pracowników, teraz jest ponad 180. Bank świetnie się rozwija.
Bardzo mnie to cieszy.
Czy ma Pani jakieś szczególne wspomnienia związane z karierą zawodową?
W czasie mojej pracy zaszło bardzo wiele zmian. Na początku
księgowanie dokumentów odbywało się ręcznie. Później były
różne maszyny księgujące, aż wreszcie wprowadzono księgowość komputerową. Przeszliśmy mnóstwo różnych szkoleń.
Z wielkim szacunkiem wspominam moich przełożonych. Miałam dużo szczęścia, że trafiłam na takich życzliwych, wyrozumiałych i sprawiedliwych ludzi. Właśnie dzięki dobremu kierownictwu i solidnym pracownikom Bank działa tak dobrze.
Czy emerytura to dla Pani czas realizacji planów, rozwijania
zainteresowań?
Jestem na emeryturze od października 2011 roku. Wreszcie
mogę się wyspać! Ha, ha!
Zawsze marzyłam o tym, żeby mieć więcej czasu na czytanie
książek, teraz mogę to marzenie spełnić.
Cieszy się Pani z odpoczynku, czy może zdarza się tęsknota za
aktywnością zawodową?
Uwielbiam spacery, a najbardziej nordic walking, czyli marsz
z kijkami. Mam małą działkę, dzięki czemu sporo czasu spędzam na świeżym powietrzu. Lubię na niej popracować, ale
najlepszy relaks to dla mnie leżak i ciekawa lektura. Mam
4 córki i 4 wnuków, tak duża rodzina dostarcza wielu zajęć. Nie
ma mowy o nudzie. Dzień jest dla mnie za krótki! Poza tym często widuję się z koleżankami z pracy na różnych spotkaniach
bankowych albo po prostu na mieście.
Czego możemy Pani życzyć?
Czego można mi życzyć? Przede wszystkim zdrowia dla całej
mojej rodziny. To najważniejsze!
Dziękuję.
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Bankowe

talenty!
Finał konkursu „Moja moneta – orzeł, czy reszka?”

11 czerwca 2012 r. w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej odbyło się zakończenie konkursu „Moja moneta
– orzeł czy reszka?” zorganizowanego przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Podczas uroczystości dokonano również
otwarcia wystawy prac ceramicznych wykonanych przez
uczniów biorących udział w akcji SKO pod patronatem Banku.
Historia pieniądza stała się w bieżącym roku szkolnym motywem przewodnim działań prowadzonych przez Bank związanych z popularyzacją oszczędzania. Historia ta przyświecała
konkursowym zmaganiom, które były prowadzone w dwóch
formach: konkursu „Historia pieniądza – międzyszkolny qiuz
wiedzy” oraz konkursu „Moja moneta – orzeł, czy reszka”.
Dzieci i młodzież poznały nie tylko dzieje i formy pieniądza,
ale również historię i ofertę Banku, który w tym roku obchodzi 135-lecie swojego działania.
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W każdym z konkursów wzięło udział blisko 30 szkół, w których oszczędzało
ok. 2500 dzieci. Podczas warsztatów ceramicznych przeprowadzanych
w poszczególnych szkołach wykorzystano łącznie 400 kg gliny i 200 kg gipsu,
co zaowocowało największą serią złotych talentów, – stworzono bowiem
900 ceramicznych monet.
Patrząc „bankowym okiem” w każdym z konkursów wzięło udział blisko 30
szkół, w których oszczędzało ok. 2500 dzieci. Podczas warsztatów ceramicznych przeprowadzanych w poszczególnych szkołach wykorzystano łącznie
400 kg gliny i 200 kg gipsu, co zaowocowało największą serią złotych talentów, stworzono bowiem 900 ceramicznych monet autorstwa młodych artystów. Jednym z konkursowych etapów był również plener ceramiczny, którego celem było wykonanie serii monet i pracy zbiorowej SKO. Plener ten był
ponadto doskonałą okazją do integracji uczniów z różnych szkół.

Laureatami konkursu zostali:

• Tytuł „Najlepszej Szkoły SKO 2012” oraz nagrodę główną w postaci wkładu
na książeczkę SKO w wysokości 700 zł – otrzymała Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w Laskowej,
• Nagroda drugiego stopnia - w postaci wkładu na książeczkę SKO w wysokości
500 zł – trafiła do Szkoły Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kasince Małej,

• Nagrodę trzeciego stopnia - wkład na
książeczkę SKO w wysokości 300 zł –
zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu.
Nad artystyczną stroną przebiegu Konkursu czuwała rzeźbiarka Pani Elżbieta ZającZbrożek z Szyku, która poprzez naukę techniki rzeźbienia w glinie i gipsie rozwijała wśród
młodzieży szkolnej kreatywność i wrażliwość
estetyczną.
Wystawę prac młodych rzeźbiarzy można
było podziwiać w limanowskim Muzeum do
20 czerwca 2012 r.
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Spółdzielczość

w XXI wieku
Dokonując porównania znaczenia sektora
spółdzielczego w krajach Unii Europejskiej
pojawia się często pytanie „co należy zrobić,
aby spółdzielczość w naszym kraju mogła
osiągnąć porównywalny poziom rozwoju?”
W Polsce do roku 1990 spółdzielczość odgrywała bardzo dużą rolę w rozwoju gospodarki. Jej udział w gospodarce był porównywalny z krajami „starej” Unii Europejskiej.
Zmiana modelu ustrojowego naszego kraju,
a w szczególności „specustawa Balcerowicza” z 1990 roku rozbiła polską spółdzielczość, doprowadziła do roztrwonienia jej
majątku i sprowadziła ją do stanu organizacyjnego gorszego niż przed 1918 rokiem.
Środowiska neoliberalne są do spółdzielczości nastawione wrogo, zarówno do strony doktrynalnej, jak i ze względów na wła-
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sne interesy. Największą jednak przeszkodą w przywróceniu
spółdzielczości należnego jej znaczenia w gospodarce naszego kraju, jest uprzedzenie wzbudzone w społeczeństwie
polskim, przez deformacje systemu spółdzielczego w ustroju
komunistycznym.
Bariera ta musi być usunięta przez akcję propagandową
i idącymi w ślad za nią działaniami organizacyjnymi istniejących jeszcze Spółdzielni. Spółdzielczość jest systemem sprawdzonym w wielu branżach.
W mojej ocenie, aby mówić o rozwoju spółdzielczości, należało by odpowiedzieć na pytanie „czy naszym decydentom
zależy na stabilnym rozwoju naszego kraju i naszej gospodarki?” Jeżeli na to pytanie uzyskamy odpowiedź pozytywną, to
rozwój ruchu spółdzielczego, a w szczególności spółdzielczości bankowej winien być zdynamizowany. Banki Spółdzielcze
w rozwoju lokalnej społeczności mogą pełnić podstawową
rolę, dostarczając środków na finansowanie działań podejmowanych przez podmioty gospodarcze.

udziałowcy

W ramach
ogłoszonego przez
Organizację Narodów
Zjednoczonych 2012
roku Międzynarodowym
Rokiem Spółdzielczości,
w naszym kraju toczy się
pod patronatem Kancelarii
Prezydenta RP publiczna
debata, której celem jest
zdiagnozowanie znaczenia
sektora spółdzielczego
w rozwoju współczesnej
gospodarki.
Dalsze zdynamizowanie prężnej działalności banków spółdzielczych upatruję w odbudowie idei ruchu spółdzielczego poprzez
zwiększenie poczucia tożsamości spółdzielczej wśród członków.
Przywrócenie korzyści członkom z bycia członkiem Spółdzielni
jest bardzo ważnym zagadnieniem. W spółdzielczości bankowej
temu zagadnieniu przeszkadza aktualnie obowiązujący art. 79
Prawa bankowego, który zabrania stosowania korzystniejszych
warunków świadczenia usług bankowych na rzecz swoich członków. Taki stan prawny podważa fundamenty ruchu spółdzielczego. Dodatkowym elementem deprecjacji ruchu spółdzielczego
jest próba centralnego narzucenia formy samorządności wewnątrz spółdzielni, co objawiło się w kolejnych poselskich projektach ustawy o spółdzielniach. Przykładem jest kadencyjność
Rady Nadzorczej, jak również wyłączenie z możliwości godzenia
funkcji członka organu statutowego z własną działalnością gospodarcza. Te przykłady pokazują, że decydenci nie wierzą w samorządność spółdzielczą i odpowiedzialność członków za podejmowane działania organizacyjne i gospodarcze spółdzielni.

W bankowości spółdzielczej pożądanym
była by również zmiana retoryki i widzenia
funduszu udziałowego w przygotowywanych
regulacjach nadzorczych, aby można było
skutecznie zwiększać fundusze własne banków spółdzielczych, które są wyznacznikiem
skali prowadzonej działalności. Pozbawienie
funduszu udziałowego pierwszoplanowego
znaczenia, spowoduje zamieranie spółdzielczości bankowej, a tym samym lokalnego
zasilania rodzimej gospodarki i działalności
samorządowej.
Aby zdynamizować lokalny rozwój gospodarki pożądanym byłoby odbudowanie spółdzielni przetwórstwa produktów rolnych,
oraz usługowych i ubezpieczeniowych.
Spółdzielczość jest instytucją, która może
się rozwijać prawie w każdej społeczności lokalnej wiążąc ją razem, podnosząc jej kulturę
obywatelską i ekonomiczną, a przede wszystkim podnosząc, poprzez samorząd gospodarczy, jej dobrobyt. Spółdzielczość jest doskonałym polem działania inicjatywy oddolnej.
Potrzebna jest chęć, wiedza oraz umiejętności i odpowiednia kultura działania.
Zachętę do działania i zdynamizowania rozwoju spółdzielczości przyniosło by zwolnienie
z opodatkowania podatkiem dochodowym
operacji wykonanych między członkiem spółdzielni a Spółdzielnią. Uzyskana w ten sposób
nadwyżka finansowa przeznaczona byłaby na
zwiększenie funduszy własnych spółdzielni
i jej rozwoju. Tego typu rozwiązania stosowane są w wielu krajach Unii Europejskiej.
Likwidując bariery w rozwoju spółdzielczości bankowej należałoby zastosować proporcjonalność w stosunku do sektora komercyjnego w obciążeniu sektora spółdzielczego
kosztami, które rodzą zwielokrotnione kontrole i obowiązki sprawozdawcze nakładane
przez Komisję Nadzoru Finansowego i inne
organy Państwa.
Aby w przyszłości nie manipulowano
spółdzielczym modelem gospodarczym potrzebne jest określenie roli i miejsca spółdzielczości w społeczno – gospodarczym rozwoju kraju oraz stosowny zapis w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej.
Adam Dudek
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Międzynarodowy
Dzień Spółdzielczości

2012

1 lipca odbył się
Międzynarodowy Dzień
Spółdzielczości wraz
z „IV Międzynarodowym
Biegiem Górskim
LIMANOWA FORREST”.
Po raz kolejny obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości połączone były z Międzynarodowym Biegiem Górskim
Limanowa Forrest. Sponsorem strategicznym imprezy był Bank
Spółdzielczy w Limanowej, który od lat wspiera aktywność ruchową oraz środowisko sportowe w regionie. W tegorocznej
edycji Biegu wystartowało około 370 zawodników. Limanowa
Forrest to jedyny bieg górski w Polsce, który otwarty jest na
wszystkich uczestników bez limitu wieku, o czym świadczą
chociażby uroczyście obchodzone 85. urodziny Pana Edwarda
Muchy z Nowego Rybia – najstarszego biegacza w Polsce! Dla
najszybszego uczestnika biegu na mecie czekała Premia Górska
z logo Banku Spółdzielczego w Limanowej, którą podczas rozdania nagród wręczył uroczyście Prezes Adam Dudek.
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest od
1923 r. i celem jego jest wspieranie ideałów międzynarodowej
solidarności, efektywności ekonomicznej, równości i pokoju
na świecie. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
proklamowało rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Rezolucja ONZ stwierdza, że spółdzielczy model
przedsiębiorczości jest kluczowym czynnikiem urzeczywistnienia rozwoju gospodarczego i społecznego, gdyż w maksymalnym stopniu umożliwia ludziom partycypację w tym
rozwoju, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających
się; spółdzielnie przyczyniają się skutecznie do eliminacji biedy, tworzenia miejsc pracy i integracji społecznej. Postępowy,
demokratyczny świat coraz wyraźniej podkreśla znaczenie
i rolę sektora spółdzielczego dla budowania podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenia jakości życia
wielu ludzi. Hasło Międzynarodowego Roku Spółdzielczości
2012 to „Spółdzielnie budują lepszy świat”.
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kogo wspieraliśmy?

kogo wspieraliśmy?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LIMANOWEJ
AUTO MOTO KLUB LIMANOWA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LIMANOWEJ
MIEDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„HALNY”
KRAJOWY ZWIĄZEK HODOWCÓW BYDŁA
CZERWONEGO
PUBLICZNE GIMNAZJUM W DOBREJ
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SŁOPNICACH
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TYMBARKU
ZESPÓŁ SZKOŁY I GIMNAZJUM W SZCZAWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWORZNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KASINCE MAŁEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA W STRONIU
SZKOŁA PODSTAWOWA W KĄTACH
MUZEUM ZIEMI WISNICKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
URZĄD GMINY W TYMBARKU
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W UJANOWICACH
GMINNY SIATKARSKI KLUB SPORTOWY W „LASKOWA”
W LASKOWEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIEM
CARITAS PRZY PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ
W LASKOWEJ

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W MARCINKOWICACH
MAŁOPOLSKIE CENTRUM TAŃCA
LUDOWY KLUB SPORTOWY „RUPNIÓW”
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁOSOSINIE GÓRNEJ
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KAMIENICY
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LIMANOWEJ
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W JURKOWIE
CHÓR CHŁOPIĘCY BAZYLIKI MBB W LIMANOWEJ
CARITAS PRZY PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ
W LIMANOWEJ
ARS KLUB KYOKUSHINKAY W LIMANOWEJ
STOWARZYSZENIE „DLA ŚRODOWISKA” W ŚWIDNIKU
GMINNY OŚRODEK KULTURY W LASKOWEJ
PTTK ODDZIAŁ ZIEMI LIMANOWSKIEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA
ORKANA W LIMANOWEJ
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
W TYMBARKU
SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ WSI
GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOBREJ
GIMNAZJUM SAMORZĄDOWE W TYMBARKU
GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHEŁMCU
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SADKU-KOSTRZY
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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
Jodłownik
34-620 Jodłownik 120
tel. 18 33 40 315
Nowy Sącz
33-300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 36
tel. 18 44 44 478
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

Zdjęcie: materiały własne

Kraków
31-102 Kraków
ul. Zwierzyniecka 8
tel. 12 42 69 820
Ujanowice
34-603 Ujanowice 2
tel. 18 33 34 720
Jurków
34-643 Jurków 52
tel. 18 33 40 025
Skrzydlna
34-625 Skrzydlna 279
tel. 18 33 31 020
Mszana Dolna
33-730 Mszana Dolna
ul. Starowiejska 4c
tel. 18 33 19 820
Słopnice
34-615 Słopnice 984
tel. 18 33 40 411

Tymbark
34-650 Tymbark
ul. Armii Krajowej 630
tel. 18 44 74 257

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

Szczawa
34-607 Szczawa 584
tel. 18 33 44 021

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

Klęczany
33-394 Klęczany 119
tel. 18 44 33 402

www.bs.limanowa.pl
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Limanowa - Szpital
34-600 Limanowa

ul. Piłsudskiego 61
tel. 18 33 39 250
Limanowa - Starostwo
34-600 Limanowa
ul. J. Marka 9
tel. 18 44 52 062
Limanowa - Supermarket SPAR
34-600 Limanowa
ul. Żwirki i Wigury 4
tel. 18 54 24 444
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

