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Szanowni
Państwo!
Przewodnim tematem aktualnego wydania „Kuriera finansowego” jest spółdzielczość. Tematyka ta dominuje z kilku powodów. Pierwszym z nich jest fakt, że bieżący rok został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.
Hasło MRS 2012 "Spółdzielnie budują lepszy świat" przypomina ogromny wkład spółdzielni
w rozwój społeczno-gospodarczy ludzkości na wszystkich szczeblach, od lokalnego do wspólnoty międzynarodowej. Odwołuje się do definicji spółdzielni jako samorządnych, dobrowolnych zrzeszeń osób, działających w celu realizacji wspólnych potrzeb i aspiracji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie zarządzane
przedsiębiorstwo. Zachęcamy do lektury artykułu „Spółdzielczość w XXI wieku”.
Ponadto rok 2012 jest rokiem, w którym Bank Spółdzielczy w Limanowej obchodzi jubileusz
135 –lecia działania. Patrząc przez pryzmat historii, należy zaznaczyć, że forma działania jaką
jest spółdzielczość powoduje, że efektywność ekonomiczna nie może być oddzielona od odpowiedzialności społecznej. Przeczytacie o tym Państwo w pierwszej części monografii naszego
Banku.

Adam Dudek
Prezes Zarządu

Wciąż dążymy do tego aby „Kurier finansowy” przybierał jeszcze bardziej atrakcyjną formę.
Uwagę poświęcamy również tematom, które nie są ściśle związane z bankowością. Dlatego
mamy nadzieję, że artykuły zawarte w naszym biuletynie, będą nie tylko źródłem informacji,
ale staną się inspiracją do rozmów.

Życząc owocnej lektury, zachęcam do współpracy

Adam Dudek
Prezes Zarządu
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14 maja br. został uruchomiony
Punkt Obsługi Przedsiębiorców.
Pomieszczenie na sali operacyjnej
do dyspozycji przedsiębiorców zostało
uruchomione 14 maja 2012 r. Mieści się
w miejscu dotychczasowych kas bocznych na sali obsługi w centrali Banku
Spółdzielczego w Limanowej i jest czynne w godzinach 7.15 do 18.00.
Obsługa przedsiębiorców obejmuje

w szczególności obsługę bezgotówkową i walutową. Ponadto przedsiębiorcy
mają możliwość dokonania rozliczeń gotówkowych np. większych wpłat lub wypłaty oraz usług związanych z Punktem
Usług Maklerskich.
Zapraszamy Państwa do skorzystania
z naszych usług.
Zdjęcia: materiały własne

10 lat Banku Polskiej
Spółdzielczości
15 marca 2012 roku minęło dokładnie 10 lat od powstania Banku
Polskiej Spółdzielczości S.A. Z tej okazji w Sali Kongresowej Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala Jubileuszowa.
W podróż po historii banku zabrali wszystkich znani i lubiani prezenterzy: Dorota Wellman i Marcin Prokop.
Wspólnie z bankiem świętowali tłumnie
przybyli goście z całej Polski - Sala Kongresowa pękała w szwach.
Wśród obecnych znaleźli się przedstawiciele najwyższych władz państwowych - Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz
Grzeszczak, Wicepremier Rządu i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak,
Minister Kancelarii Prezydenta Olgierd
Dziekoński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, posłowie na Sejm
Krystyna Skowrońska, Sławomir Neuman
i Jerzy Kozdroń, senator RP Leszek Czarnobaj, przedstawiciele sektora bankowego - Członek Zarządu NBP Małgorzata
Zaleska, Zastępca Przewodniczącego KNF
Wojciech Kwaśniak, Zarząd ZBP w osobach Krzysztofa Pietraszkiewicza, Jerzego Bańki i Mieczysława Groszka, Członek
Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz jednocześnie gospodarz uroczystości, czyli Prezes PKiN Ewa

Kawecka-Włodarczak, przedstawiciele
władz Banku BPS oraz sektora bankowości spółdzielczej – Przewodniczący Rady
Nadzorczej Banku BPS Wojciech Kulak
oraz Przewodniczący Rady Zrzeszenia
Banku BPS Edward Biernacki, Prezes Zarządu SGB Banku S.A. Paweł Pawłowski
oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej
SGB Banku S.A. Władysław Dymek, a także Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan
Mariusz Kostka, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Pan Jan Rączka, Członek Zarządu
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Krystyna Majerczyk-Żabówka i Prezes
Zarządu Concordia Polska TUW S.A. Piotr
Narloch.
Pragnąc wyrazić wdzięczność wobec
osób, które współtworzyły sukces Banku
BPS S.A. przy okazji obchodów Jubileuszu
wręczono odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków
Polskich, Krajowego Związku Banków
Spółdzielczych oraz Kapituły Odznaczeń

Banku BPS.
Bank BPS S.A. uhonorował swoich
partnerów biznesowych statuetkami „Za
zasługi dla Zrzeszenia BPS”, które przyznano:
V
V
V
V
V
V
V
V

Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,
Bankowemu Funduszowi
Gwarancyjnemu,
Concordii Polska TUW S.A.,
Giełdzie Papierów Wartościowych
S.A. w Warszawie,
Generali T.U. S.A.
J.W. Construction Holding S.A.
Grupie Pieprzyk
Zakładowi Przemysłu Mięsnego
Biernacki sp. z o.o.

Statuetki wręczył Mirosław Potulski,
Prezes Zarządu Banku BPS S.A. Mocnym akcentem na koniec uroczystości
był koncert Maryli Rodowicz!
źródło: Bank BPS
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XXVII Pielgrzymka
Bankowców
na Jasną Górę

Zdjęcia: materiały własne

W dniach 11-12 maja 2012 r. odbyła się
XXVII pielgrzymka Bankowców na Jasną
Górę, pod hasłem „Maryjo Matko Kościoła,
bądź z nami”. Organizatorem tegorocznej
pielgrzymki było Duszpasterstwo
Bankowców Diecezji Rzeszowskiej.

Hasło pielgrzymki nawiązuje do tego- przedstawieni są linią rozedrganą. Artysta
rocznego programu duszpasterskiego chciał podkreślić, iż idziemy w pielgrzymw Polsce przeżywanego pod hasłem „Ko- ce, pełni niepewności i problemów do
ściół naszym domem". Maryja, Matka Ko- Maryi, aby jej przedstawić nasze bolączki
ścioła była u początku Kościoła i zawsze oraz pozbyć się strachu, lęku i niepewnotowarzyszy Kościołowi oraz wszystkim ści. Pielgrzymi jednocześnie tworzą szatę
Jego członkom. Przez jej wstawiennic- Maryi i Jezusa, wyrażając pragnienie bytwo pragniemy prosić Chrystusa, byśmy cia Jej drogocennymi perłami w dążeniu
umieli każdego dnia odkrywać Kościół do świętości. Na czele pielgrzymów herb
jako nasz dom. Maryja może nam służyć Miasta Rzeszowa, dla podkreślenia, że
wsparciem i pomocą. Wobec trudnych w tym roku pielgrzymkę organizują Banwyzwań, jakie stoją dziś przed bankow- kowcy z Diecezji Rzeszowskiej. Logo jest
cami, pragniemy prosić o opiekę Maryi, w kolorze żółtym i niebieskim. Kolor niea w momentach trudnych byśmy umieli bieski - kolor maryjny, zaś kolor żółty to
szukać wsparcia we wspólnocie Kościoła, kolor papieski, dla podkreślenia łączności
który jest naszym Domem.
bankowców z Ojcem Świętym i KościoAutor znaku XXVII Ogólnopolskiej Piel- łem, który jest naszym Domem.
grzymki Bankowców na
Limanowska
gruLimanowska grupa
Jasną Górę, Jan Kardyś,
pa bankowców licząca
bankowców licząca
rzeszowski artysta grafik,
w tym roku 70 osób jak
przygotowując go postazawsze przybyła do Częw tym roku 70 osób
wił sobie za zadanie przedstochowy z darami. Ofiajak zawsze przybyła
stawić graficznie treść
ra została przeznaczona
do Częstochowy
hasła. W centrum widzina remont klasztoru na
z darami. Ofiara
my graficzny znak Matki
Jasnej Górze. Mimo załazostała przeznaczona mania pogody pielgrzymi
Bożej Częstochowskiej.
na remont klasztoru
Do Maryi podążają w pieldzielnie trwali na modligrzymce bankowcy, którzy
tewnym czuwaniu.
na Jasnej Górze.
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Duszpasterz bankowców z Rzeszowa, ks. dr Janusz Sądel podczas nabożeństwa w kaplicy Cudownego Obrazu,
które poprowadził, zawierzając pracowników banków Maryi powiedział: „Dzisiaj słyszymy słowa - „Zróbcie wszystko
cokolwiek powie wam mój Syn”, słowa, które wypowiedziałaś Maryjo do
uczniów w Kanie. Daj nam siłę i odwagę, abyśmy głosili odważnie światu, że
Bóg jest miłością. Tak jak apostołowie
pragnęli obecności Jezusa w chwilach
ich radości, tak my pragniemy, aby On
był z nami w naszym życiu, w dobrych
i złych chwilach, aby pozostał z nami na
zawsze. Nasza obecność w tym miejscu
jest szczerym wyrazem tego, co ukryte
jest w sercu każdego z nas — wielkiego
pragnienia Chrystusa i jego obecności
w naszym codziennym życiu. Dlatego
Maryjo pomóż nam uczestniczyć w budowie naszej Ojczyzny na wartościach,
które płyną z krzyża Chrystusowego.
Łaskę takiego sensownego życia wypraszaj nam Maryjo — Przewodniczko
pewna do nieba, Gwiazdo prowadząca
do Chrystusa. Módl się za nami teraz
i w godzinę śmierci naszej.”
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Takie
były
początki
135 lat Banku
Spółdzielczego
w Limanowej

W latach siedemdziesiątych XIX wieku, w środowisku
limanowskich działaczy społecznych i gospodarczych zaczęto
myśleć o powołaniu spółdzielczej instytucji kredytowej. Wkrótce
zrealizowano ten zamiar, tworząc Towarzystwo Zaliczkowe
w Limanowej. Miało ono służyć niezamożnym mieszkańcom
rolniczego powiatu, działając na zasadach wzajemnych zobowiązań
oraz wzajemnego zaufania i pomocy. Za założyciela tego towarzystwa
uważa się Józefa Marsa – właściciela dóbr starowiejskich, działacza
społecznego i gospodarczego zasłużonego dla Ziemi Limanowskiej.
Według ustaleń Komisji Historycznej Banku
Gospodarki Żywnościowej Towarzystwo Zaliczkowe powstało w roku 1877. Taką samą datę
podaje też „Rocznik Statystyczny Spółdzielni
Związkowych za rok 1937”. Pierwsze posiedzenie członków założycieli odbyło się 15
kwietnia 1878 roku, a najstarszy zachowany
protokół z posiedzenia Zarządu pochodzi
z 1 lipca tego samego roku. Inicjatywa powołania do życia spółdzielni kredytowej zyskała wielu
zwolenników.
W trzy lata po założeniu - w roku 1881 - Towarzystwo Zaliczkowe w Limanowej liczyło już 964 członków. Powodzenie to
nie dziwi, jeśli weźmie się pod uwagę, że przed powstaniem
Towarzystwa Zaliczkowego udzielaniem kredytów zajmowali
się głównie Żydzi, a oprocentowanie tych pożyczek wynosiło
15-20 procent. Za lichwę uważano wówczas dopiero oprocentowanie powyżej 25 procent. Nic więc dziwnego, że Sąd
Powiatowy w Limanowej rozpoczął walkę z tym zjawiskiem
i w roku 1899 wytoczono 37 spraw o lichwę. Działania te okazały się skuteczne, bowiem w roku 1901 przed sądem w Limanowej toczyło się już tylko jedno takie śledztwo. Dane te nie
ukazują zapewne całej prawdy. Nie wszystkimi lichwiarskimi
transakcjami zajmował się sąd, ponieważ właściciele kapitału pobierali od pożyczkobiorców pisemne poświadczenia, że

ustalonego oprocentowania nie
uważają za wyzysk.
Ze wspomnianego już protokołu z pierwszego posiedzenia członków założycieli
limanowskiego Towarzystwa
Zaliczkowego dowiadujemy
się, że przedmiotem jego działalności miało być dostarczanie
swoim członkom potrzebnych kapitałów obrotowych do podniesienia zarobku lub gospodarstwa. Przyjęto wówczas
statut wzorowany na statucie podobnego
Towarzystwa w Gorlicach. Wybrano także
pierwszy Zarząd w składzie: Józef Mars, właściciel ziemski w Starej Wsi - pierwszy dyrektor, Antoni Mȕller - aptekarz i Stanisław
Peszko - pocztmistrz, których w ówczesnych
pismach nazywano drugimi dyrektorami oraz
ks. Jan Borowski – zastępca.
Wysokość wkładów ustalono wówczas
na kwotę od 20 do 1000 złotych reńskich.
Fundusz Towarzystwa miał powstawać
z wstępnego (opłaty wnoszonej przy zapisie),
udziałów i pożyczek. Fundusze Towarzystwa

u góry:
okładka zbioru
dokumentów
Towarzystwa
Zaliczkowego
Archiwum
Państw.
w Nowym
Sączu
po lewej:
pieczęć
Towarzystwa
Zaliczkowego
w Limanowej
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poniżej:
„Pałacyk pod
Pszczółką”

dzieliły się na: udziały i fundusz rezerwowy,
tworzony z 10 procent udziałów. Organami
Towarzystwa były: trzyosobowa Dyrekcja
oraz Rada Nadzorcza (licząca siedmiu członków i trzech zastępców).
W roku 1894 w skład Dyrekcji Towarzystwa
wchodzili: Józef Mars, Walenty Jaworski, Józef Macharski i Jan Kubliński, zaś w Radzie
Nadzorczej zasiadali: ks. Kazimierz Łazarski,
Zygmunt Mars, inżynier Marian Kwiatkowski,
Józef Matuziński, doktor Kazimierz Żuławski
i Emanuel Winter.
Początkowo oprocentowanie kredytów
udzielanych przez Towarzystwo Zaliczkowe
wynosiło 12 procent, jednak w miarę wzmacniania się kondycji finansowej Towarzystwa
spadło ono do 8 procent. Z kredytów korzystali nie tylko mieszkańcy powiatu limanowskiego, ale i rolnicy z południowej części powiatu
bocheńskiego. W roku 1900 udzielono kredytów na łączną kwotę 554 704 koron. Uzyskane
środki finansowe kredytobiorcy przeznaczali
najczęściej na zakup ziemi, domów oraz inwentarza, a także na spłaty rodzinne.
Sytuacja finansowa wielu gospodarstw
rolnych, zarówno chłopskich jak i ziemiańskich, była w tym czasie fatalna. Wyciagnięcie ich z długów wymagało fachowej pomocy
i przede wszystkim dogodnego wsparcia finansowego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Zarząd Towarzystwa Zaliczkowego
postanowił poszerzyć zakres działalności.
Znalazło to odzwierciedlenie w zmianie nazwy tego stowarzyszenia kredytowego, która
- na mocy decyzji Sądu Obwodowego w Nowym Sączu od 1 lutego 1895 roku brzmiała następująco: Towarzystwo Zaliczkowe
i Ochrony Własności Ziemskiej w Limanowej.

Pod koniec XIX wieku (rok 1896), w statucie tego Towarzystwa wymieniane były następujące cele działalności: „Udzielanie kredytu członkom swoim za możliwie najmniejszym
procentem. Dostarczanie członkom swoim za pomocą kredytu na umiarkowany procent gotowych pieniędzy potrzebnych
do wydobycia z uciążliwych długów i do obrotu w gospodarstwie. Ochrona własności członków swoich przed wywłaszczeniem lub zrujnowaniem w sposób sytuacją majątkową
dłużnika wskazany.”
Z czasem Towarzystwo Zaliczkowe i Ochrony Własności Ziemskiej stawało się znaczącym i cenionym darczyńcą.
W miarę możliwości starano się wspierać wielkie dzieło ówczesnego pokolenia limanowian - budowę nowej limanowskiej świątyni, Kościoła Pomnika Konstytucji 3 Maja. Najlepszy przykład dawał w tej mierze sam założyciel Towarzystwa
– Józef Mars, który w roku 1898 postanowił przeznaczyć na
budowę nowego kościoła kwotę 2000 złotych, przyznaną mu
za działalność na rzecz rozwoju Towarzystwa. Po zakończeniu
każdego roku finansowego podejmowano decyzję o przekazaniu pewnych kwot z Funduszu Rezerwowego na wsparcie
szczególnie ważnych inicjatyw społecznych. Na posiedzeniu
w dniu 20 marca 1902 roku dyskutowano o przeznaczeniu
20 000 złotych reńskich na budowę szpitala dla chorych z powiatu limanowskiego i choć ostatecznie projektu tego wówczas nie zrealizowano, zapisana w protokole decyzja świadczy
o ambicjach oraz dalekowzroczności działaczy gospodarczych
tamtych lat.
O znaczeniu i dobrej kondycji finansowej limanowskiej spółdzielni kredytowej świadczy także fakt podjęcia w czasach galicyjskich budowy okazałej siedziby Towarzystwa Zaliczkowego i Ochrony Własności Ziemskiej. Budynek ten, wzniesiony
na początku XX wieku, stoi do dziś przy ulicy Matki Boskiej
Bolesnej.
Przez długi czas Towarzystwo Kredytowe i Ochrony Własności Ziemskiej było jedyną instytucją kredytową na terenie
Limanowej i powiatu. Dopiero w dwadzieścia lat po jej założeniu zaczęto tworzyć Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowe,
zwane Kasami Stefczyka. Pierwsza taka kasa w powiecie limanowskim powstała w Dobrej k. Limanowej w roku 1898.
Na początku XX wieku - mimo umacniającej się konkurencji
- Towarzystwo Kredytowe i Ochrony Własności Ziemskiej radziło sobie dobrze. Pisano wówczas: „Instytucya nasza posiada zaufanie ogółu, co dowodzi wrastająca ilość członków,
a w szczególności znacznie większy obrót kasowy.” Walenty Gawron - długoletni pracownik Spółdzielni Oszczędności
i Pożyczek, a później Kasy Stefczyka - zanotował, że podczas
pierwszej wojny światowej, gdy rodziła się nadzieja na odzyskanie przez Polskę niepodległości, spółdzielnie kredytowe
włączyły się w działalność patriotyczną i niepodległościową,
a ich działacze mieli wkrótce wnieść znaczący wkład w budowanie zrębów państwowości Drugiej Rzeczypospolitej.
Jerzy Bogacz
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O bankach
spółdzielczych
w Narodowym
Banku
Polskim

„Sytuacja gospodarcza w roku 2011 była trudna, ale polska gospodarka w sposób
brawurowy sobie z tym poradziła, (…) Polski system bankowy wyszedł z tego
obronną ręką”- powiedział w swoim wystąpieniu prezes NBP Marek Belka.

„Bankowość spółdzielcza jest trzecią siłą w Polsce. Wyniki naszego sektora za 2011
rok potwierdziły, że banki spółdzielcze to instytucje silne i godne zaufania, które
doskonale radzą sobie w trudnym okresie turbulencji na rynkach finansowych”
- podkreślił prezes zarządu KZBS Jerzy Różyński.

W siedzibie Narodowego Banku Polskiego w sali im. Władysława Grabskiego odbyła się konferencja pt.„Podsumowanie
roku 2011 i perspektywy bankowości w Polsce, w tym bankowości spółdzielczej” zorganizowana przez Narodowy Bank
Polski i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Honorowy
patronat nad konferencją objął prezes NBP Marek Belka.
Konferencja była nie tylko podsumowaniem wyników oraz
kondycji bankowości spółdzielczej w roku 2011, ale stanowiła
również platformę wymiany opinii i doświadczeń dotyczących
najbardziej aktualnych i najistotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków spółdzielczych w Polsce.
Szczególnie ważną kwestią, która była szeroko dyskutowana
i komentowana w trakcie całego wydarzenia, a także wywołała najwięcej emocji wśród jego uczestników, okazało się zagadnienie wdrażania Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS).

Jako pierwszy wystąpił prezes NBP Marek
Belka, który w swoim przemówieniu podkreślił, że „(…) płytka recesja nie jest rzeczą
korzystną, ale my dajemy sobie z nią radę”.
Prezes zwrócił uwagę, że segment w którym
banki spółdzielcze funkcjonują, staje się coraz bardziej atrakcyjny dla konkurencji. Ważne jest, żeby spółdzielczość wyszła naprzeciw
swoim klientom, stała się bardziej nowoczesna i elastyczna, zwłaszcza dla mieszkańców
polskich małych i średnich miasteczek, które stają się coraz bardziej zamożne. Według
prezesa NBP Marka Belki banki spółdzielcze
powinny utrzymywać swój trend wzrostowy
oraz być stale przygotowane na silną kon-
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kurencję ze swoimi rynkowymi rywalami,
co podkreślił słowami: „przyjdą rekiny żeby
z wami na tych wodach konkurować”.
W kolejnym wystąpieniu prezes zarządu
KZBS Jerzy Różyński zwrócił uwagę na wyzwania stojące przed bankowością spółdzielczą w 2012 r. Podkreślił, że banki spółdzielcze
są ważnym elementem polskiej gospodarki
i stanowią trzecią siłę w Polsce. Polski kapitał,
dobrze rozwinięta sieć placówek, znajomość
lokalnych realiów ekonomicznych i społecznych oraz usytuowanie banków bardzo blisko
swoich klientów to atuty, które sektor powinien eksponować – zaznaczył. „Międzynarodowy Rok Spółdzielczości to doskonały okres

nowych regulacji prawnych możliwości powołania Systemu
Ochrony Instytucjonalnej z zapewnieniem jednocześnie pełnej dobrowolności uczestnictwa w tym przedsięwzięciu ze
strony poszczególnych banków spółdzielczych bez jakichkolwiek elementów przymusu prawnego lub administracyjnego.
Kolejnym punktem programu było przyznanie zasłużonym
działaczom bankowości spółdzielczej odznaczeń „Za zasługi
dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.
Podczas konferencji głos zabrał także zastępca przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak. Jego prezentacja dotyczyła
ryzyka regulacyjnego dla banków spółdzielczych wynikającego m.in. z Dyrektywy CRD IV. KNF stoi na stanowisku, że
rozwiązania europejskie oparte o wysokiej jakości kapitał są
dobre, jednak nieodpowiednie dla polskich banków spółdzielczych są krótkie okresy dostosowań. KNF zwracał się do Mini-

„Międzynarodowy Rok Spółdzielczości to doskonały okres do tego
by promować bankowość spółdzielczą w Polsce i na świecie. Dalsze
działania w kierunku wzmocnienia sektora prowadzone między
innymi na szczeblu legislacyjnym powinny wpłynąć na dalszy
wzrost efektywności i bezpieczeństwa banków spółdzielczych,
rezultatem czego udział w rynku tych podmiotów zwiększy się do
poziomu dwucyfrowego w najbliższych latach”- powiedział prezes
Różyński
do tego by promować bankowość spółdzielczą w Polsce i na świecie. Dalsze działania
w kierunku wzmocnienia sektora prowadzone między innymi na szczeblu legislacyjnym
powinny wpłynąć na dalszy wzrost efektywności i bezpieczeństwa banków spółdzielczych, rezultatem czego udział w rynku tych
podmiotów zwiększy się do poziomu dwucyfrowego w najbliższych latach”- powiedział
prezes Różyński. Zaznaczył także, że w kwestii dostosowania krajowych regulacji prawnych do wymogów Dyrektywy CRD IV należy
m.in. wprowadzić regulacje umożliwiające
zaliczenie funduszu udziałowego w bankach
spółdzielczych do kapitałów Tier 1. W czasie
swojego wystąpienia prezes Różyński poruszył również kwestię stworzenia w ramach
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stra Finansów o ustalenie okresów przejściowych dla polskich
banków spółdzielczych, aby wprowadzane rozwiązania nie
zakłócały ich funkcjonowania.
W czasie swojego wystąpienia Członek Rady Polityki Pieniężnej Andrzej Bratkowski odniósł się do prognoz gospodarczych na rok 2012. W swoim wystąpieniu podkreślił przede
wszystkim, że obecnie mamy do czynienia z tak dużą niepewnością w gospodarce światowej, iż formułowanie wszelkich
prognoz obarczone jest bardzo dużym ryzykiem.
Drugą część konferencji rozpoczęła Małgorzata Zaleska członek zarządu NBP, która przedstawiła wyzwania i szanse
bankowości w Polsce w 2012 r. „Banki spółdzielcze, które
przetrwały 150 lat, przetrwały czas wojen, czas komunistów,
poradzą sobie z bieżącymi wyzwaniami w zakresie regulacji
jak i w zakresie sprostania konkurencji”- podkreśliła Małgorzata Zaleska. Ponadto dodała iż „banki spółdzielcze, zyskały w pozytywnym słowa znaczeniu na kryzysie i dobrze by

aktualności
było, aby utrzymać tę tendencję dalej”. Kończąc zauważyła,
że „ważne jest aby sektor banków spółdzielczych i ich postulaty m.in. w zakresie różnicowania określonych wymogów
były słyszalne poza granicami naszego kraju, dlatego że wiele
regulacji tworzonych jest właśnie poza granicami kraju, na terenie Unii Europejskiej”.
Kolejnym punktem programu było wystąpienie Mirosława
Potulskiego - prezesa Banku Polskiej Spółdzielczości, który
podsumował wyniki Grupy BPS za 2011 rok, a także odniósł
się do wielu bieżących i budzących wiele emocji zagadnień
dotyczących sektora bankowości spółdzielczej, w tym m.in.
do kwestii wypłaty dywidendy dla członków banków spółdzielczych, wzmocnienia kapitałowego sektora, aktualnych
regulacji prawnych oraz do kwestii IPS, w zakresie której pochwalił wspólne działania prezesów banków spółdzielczych
dążące do wypracowania jednolitego i korzystnego dla nich
stanowiska.
Następnie głos zabrał Paweł Pawłowski – prezes SGB Banku, który odniósł się do kwestii poruszanych przez swoich
przedmówców. Dużą część swojego przemówienia poświęcił
zagadnieniu systemu ochrony instytucjonalnej (IPS), którą
podsumował słowami „Nie dyskutujmy czy ma być IPS czy
nie, dyskutujmy jaki to ma być IPS”. Ponadto poruszył kwestię Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. Powiedział
„uczcijmy Międzynarodowy Rok Spółdzielczości podwójnie.
Po pierwsze spróbujmy uczcić go skutecznym wdrożeniem

stąpienie dotyczyło przede wszystkim sytuacji na rynku ubezpieczeń. W czasie jego
trwania podkreślił, że bancassurance to biznes, w którym do tańca trzeba trojga: ubezpieczyciela, banku i klienta. Zaznaczył także,
że jednym z najważniejszych wyzwań w najbliższym czasie jest oprogramowanie wspólnej działalności bankowo-ubezpieczeniowej.
W trakcie całej konferencji poruszony został przede wszystkim szereg zagadnień dotyczących zmian najbardziej istotnych punktów projektu Dyrektywy CRD IV regulujących
działalność banków spółdzielczych oraz banków zrzeszających. Wśród omawianych kwestii szczególne miejsce zajęła problematyka
implementacji do polskiego porządku prawnego zapisów dotyczących Systemu Ochrony Instytucjonalnej (Institutional Protection
Scheme – IPS), które dedykowane są grupom
bankowym o charakterze spółdzielczym.
W trakcie konferencji wyraźnie podkreślono,
iż regulacje te mogą wprowadzić nową jakość
w ramach wewnętrznego funkcjonowania
zrzeszeń banków spółdzielczych, pozwalając na ściślejsze powiązanie organizacyjne
członków zrzeszeń z zachowaniem jednocze-

„Banki spółdzielcze, które przetrwały 150 lat, przetrwały czas
wojen, czas komunistów, poradzą sobie z bieżącymi wyzwaniami
w zakresie regulacji jak i w zakresie sprostania konkurencji”podkreśliła Małgorzata Zaleska.
zasady proporcjonalności w strukturach sektora bankowości
spółdzielczej w Polsce, a po drugie realną współpracą banków zrzeszających”.
W dalszej części konferencji na temat trendów na rynku
kredytów detalicznych w 2011 roku oraz prognoz na rok 2012,
wypowiedział się Andrzej Topiński – główny ekonomista Biura
Informacji Kredytowej. Zaznaczył, że wartość portfeli mieszkaniowych mimo stabilizacji poziomu kredytowania wzrosła
w latach 2005 – 2011 sześciokrotnie. Według Topińskiego
w kredytach konsumpcyjnych głównym problemem na najbliższe lata jest zarządzanie ryzykiem i popyt na te kredyty.
W drugiej części konferencji jako ostatni głos zabrał Piotr
Narloch - prezes zarządu Concordia Ubezpieczenia. Jego wy-

śnie samodzielności prawnej poszczególnych
podmiotów. Odpowiednie zaimplementowanie nowych przepisów może przynieść bankom spółdzielczym należącym do Systemu
Ochrony Instytucjonalnej szereg korzyści
i ułatwień, z których warto skorzystać w celu
zwiększenia dynamiki rozwoju sektora bankowości spółdzielczej.
źródło: Krajowy Związek Banków
Spółdzielczych, PRNews.pl
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Zdjęcia: materiały własne

W dużej mierze
mój sukces
zawdzięczam
współpracy
z Bankiem
Spółdzielczym
w Limanowej, który
wsparł finansowo
mój pomysł.

Rozmawiamy z

Panem Jackiem Spinda
właścicielem salonu samochodowego
„MOTO-PARTNER” SEAT w Tarnowie.
Działa Pan na rynku motoryzacyjnym od
2008 roku, co od tego czasu się zmieniło?
Jacek Spinda: Tak naprawdę działam w branży samochodowej od 1994 roku, jednak
w 2008 roku rozpocząłem własną działalność
gospodarczą. Początkowo był to komis samochodowy, w którym oferowałem samochody
własne i powierzone. Sukces tego komisu zawdzięczam pomysłowi sprzedaży samochodów z gwarancją i możliwością sprawdzenia
na dowolnej stacji diagnostycznej. Dzięki
tym poczynaniom firma rozrosła się i wtedy zwróciłem się do Iberia Motor Company
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o podpisanie umowy dealerskiej. W 2010 taka umowa została
podpisana. W dużej mierze mój sukces zawdzięczam współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej, który wsparł
finansowo mój pomysł.
Czy planuje Pan nadal poszerzać zakres usług, a jeśli tak to
o jakie?
JS: Widzę, że odzew rynku na markę „SEAT” jest ogromny. Najbliższe plany firmy to rozwój w kierunku otwarcia filii w Nowym
Sączu, a być może i w Limanowej. Jesteśmy na etapie poszukiwania tzw. subdealera w tym mieście. Planujemy wprowadzenie nowej marki, będą to chińskie samochody w rewelacyjnych
jak na polskie warunki cenach i wyposażeniu.

wywiad z...
Zdjęcia: materiały własne

Czy ma Pan jeszcze w planach otwarcie kolejnych salonów?
JS: Wszystko zależy od koniunktury na rynku.
Polacy staja się coraz zamożniejszym narodem, ich wymagania również wzrastają, a i zasobność portfela staje się większa. W tym
momencie jednak chcemy umocnić swoją pozycję w Tarnowie. Ponieważ oferowany przez
nas produkt oraz jakość usług jest bardzo wysoka, mogę śmiało patrzeć w przyszłość.
Dlaczego wybrał Pan właśnie markę Seat?
JS: Marka Seat jest samochodem z grupy
volkswagena. Cieszy się bardzo dobrą opinią
wśród Małopolan. Zapracowała sobie na to
niezawodnością, wysoką jakością produktu,
niewielkimi kosztami utrzymania i fantastyczną, ujmującą linią nadwozia. To samochód
zarówno dla wielbicieli szybkiej, sportowej
jazdy, jak i dla Pań, które uwielbiają turystyczne wycieczki górskimi drogami. Maksymalnie
wyciszone wnętrze, nowoczesne jednostki
napędowe, niesamowita ekonomika to cechy,
które charakteryzują Seata, dlatego zdecydowałem się, aby zostać dealerem tejże marki.

Jakie ma Pan zainteresowania, oczywiście oprócz motoryzacyjnych?
JS: Uwielbiam podróże, wędkarstwo i wycieczki łodzią po jeziorze, oczywiście w towarzystwie mojej uroczej żony.
Jest Pan klientem naszego Banku, czy wg Pana opinii nasze
usługi są wystarczające dla wymagającego klienta?
JS: Nie wiem czy jestem wymagającym klientem! Moje odczucia co do obsługi Waszego banku są rewelacyjne. Wizyta w Waszym banku to jak wizyta u dobrych przyjaciół. Zawsze mogę
liczyć na profesjonalizm i wsparcie ze strony Waszych pracowników. Atmosfera w Waszym banku jest wzorcowa, mam wiele
doświadczeń ze współpracą z wieloma bankami, którym przyglądałem się jako dyrektor, a później przedsiębiorca. Dla większości z nich liczyły sie tylko zyski. W przypadku Banku w Limanowej liczy się człowiek, dlatego postanowiłem uhonorować
Wasz bank specjalną tabliczką umieszczoną w centralnej części
mojego salonu.
Czego życzyć Panu na kolejne lata działalności?
JS: Życzcie mi jak najwięcej zadowolonych klientów.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę wielu sukcesów.

Rozmawiała Lidia Bugajska
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finanse dla ciebie
Zdjęcie: www.shutterstock.com

Konto bankowe
„elektroniczna skarpeta” i nie tylko

Wydaje się, że nie można nikogo zmusić do posiadania konta? Otóż nie do końca. Okazuje się, że blisko
połowa posiadaczy kont osobistych w Polsce założyła je w konkretnym celu - dlatego, że pracodawcy
i płatnicy świadczeń emerytalnych czy rentowych wymagają posiadania konta bankowego, aby płatność
została zrealizowana przelewem. Wiemy już dlaczego konto posiadać należy. Istnieje jednak wiele
powodów dlaczego konto bankowe posiadać można i… WARTO!
Przede wszystkim warto zdecydować się na
otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, by wynagrodzenie, emerytura czy
renta wpłynęły na nie bezpiecznie. Bezpiecznie, czyli bez ryzyka kradzieży, zniszczenia
i zagubienia banknotów. Warto pamiętać, że
bezpieczeństwo pieniędzy złożonych w Banku
jest gwarantowane przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny. Jeśli więc wpłynęły już raz na
nasze konto – nie znikną stamtąd, o ile sami
nie zadysponujemy nimi inaczej.
Wszyscy wiemy też, że przysłowiowa „skarpeta” nie jest najlepszym sposobem na przechowywanie naszych oszczędności. Powiedzenie głosi, że pieniędzy złożonych w niej łatwo
ubywa i jest w tym stwierdzeniu dużo racji.
Zwykle gdy tylko pojawia się wydatek staje
się on dostatecznie pilny, aby do „skarpety”
sięgnąć. Zwykle też nie kontrolujemy naszych
wydatków realizowanych ze „skarpety”, refleksja nad nimi pojawia się dopiero wtedy,
gdy w „skarpecie” zostaje tylko… dziura. Wypłata środków złożonych na koncie, mimo, że
tak samo łatwa jak sięgnięcie do oszczędności
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przechowywanych w domu, zmusza nas do zastanowienia się
nad wydatkami już w momencie wypłaty, przez co pozwala je
efektywniej kontrolować. Konto to też możliwość korzystania
z dodatkowych usług. Przelewy bankowe to już dla większości
z nas abecadło, podobnie dostęp do konta przez Internet.
Lepszą dostępność środków zgromadzonych na rachunku
gwarantuje większości z nas karta bankowa. Używamy jej by
móc pobrać środki o każdej porze, bez konieczności odwiedzenia oddziału banku. I słusznie – konta bankowe nie są po to by
utrudniać dostęp do pieniędzy. Standardowa karta debetowa
ma jednak o wiele więcej przydatnych funkcji niż wypłaty bądź
płatność w sklepie. Wiedzą to Ci, którzy kiedykolwiek robili zakupy przez Internet. Karta umożliwia dokonywanie transakcji
zakupu biletów lotniczych oraz rezerwacje hoteli i wakacji.
Warto w tym momencie zaznaczyć, że o bezpieczeństwie karty decyduje głównie zachowanie jej użytkowników. Pamiętajmy, by numeru PIN nie zapisywać na karcie, ani w żadnym innym miejscu portfela. Jeśli chcemy zapisać sobie numer PIN,
użyjmy do tego prostego szyfru, lub po prostu zapamiętajmy
go.
Karta to również możliwość dostępu do środków w ramach
przyznanego limitu debetowego, czyli możliwości pobrania
większej ilości środków niż te którymi aktualnie dysponujemy.
Oczywiście tylko wtedy, gdy sytuacja zmusza nas do głębszego
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zajrzenia do „skarpety”. Można wtedy np. obronić naszą lokatę
przed pokusą zerwania jej przy okazji pierwszych pilniejszych
wydatków. Oczywiście, debet służy najlepiej, gdy jest wykorzystywany okazjonalnie. Nikt nie wymyślił jeszcze sposobu na to,
by stale wydawać więcej pieniędzy niż się zarabia.
Zwykli użytkownicy kont bankowych z pewnością wysoko cenią sobie możliwość płatności rachunków za gaz, prąd
i inne media przelewem bankowym. Posiadając konto w banku można o tych płatnościach właściwie zapomnieć ustalając stałe zlecenia lub polecenia zapłaty. W ten sposób na
pewno nie zapomnimy, nie spóźnimy się ani nie pomylimy
w wypełnianiu przelewu. Bank wykona bowiem co miesiąc
(lub inny okres czasu) przelew automatycznie. Szczególnie
ważne jest by pamiętać o terminach zapłaty rat pożyczek
i kredytów. Jako, że są to zwykle stałe kwoty, zlecenie stałe
pomoże nam tego terminu nie przegapić. Polecenie zapłaty natomiast zdejmie nam z barków obowiązek pamiętania
o zapłacie niektórych rachunków np. za telefon, o ile złoży
się odpowiednią dyspozycję u operatora. Zapłata będzie się
wtedy dokonywać automatycznie z naszego konta. Jedyne
o czym musimy pamiętać to to, aby na koncie zawsze znajdowała się odpowiednia liczba środków. Zlecenia stałe i polecenia zapłaty pomagają nam bez wysiłku realizować transakcje,
które wykonujemy regularnie. Większość transakcji które

przeprowadzamy w banku nie ma jednak cech
powtarzalności. Krótko mówiąc – za każdym
razem polecenie przelewu wypełniamy od
nowa papierowo - lub wirtualnie, korzystając
w pełni z dobrodziejstw Internetu. Dzięki wirtualnemu dostępowi do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w limanowskim
Banku Spółdzielczym możemy dokonać podstawowych transakcji w domu, lub w jakimkolwiek innym miejscu na świecie, o ile jest
tam dostęp do Internetu.
Mogą pojawić się oczywiście obawy o bezpieczeństwo danych zawartych w internetowym serwisie bankowym oraz o bezpieczeństwo transakcji przeprowadzanych
wirtualnie. Zupełnie niepotrzebnie. Nasze
dane chronione są kilkukrotnym zabezpieczeniem dostępu. Dodatkowo każda
wizyta w serwisie transakcyjnym posiada swój unikalny, jednorazowy klucz sesji,
a każda operacja – unikalny kod autoryzacji,
znany tylko właścicielowi konta. Jest więc prawie niemożliwe, aby ktoś włamał się na nasze
konto przez Internet.
Tych klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą zainteresuje z pewnością
zagadnienie szybkich przelewów. Rozliczenie z kontrahentami okaże się łatwiejsze,
gdy skorzystają oni z systemu SORBNET
umożliwiającego szybki przekaz. Oczywiście,
w przypadku standardowego przelewu, kwota
transakcji znajdzie się na koncie odbiorcy w ciągu kilku godzin, a dyspozycję można również
złożyć przez Internet. Wszystko to jest możliwe
dzięki rachunkowi rozliczeniowemu prowadzonemu w Banku Spółdzielczym w Limanowej.
Zatem, gdy chcesz oszczędzać – załóż konto oszczędnościowe lub lokatę przez Internet.
Przelewaj środki na nie bez wizyty w banku,
korzystaj z nich zawsze wtedy kiedy potrzebujesz, wszystko za pomocą Internetu. Gdy
płacisz za ubezpieczenie, użyj do tego konta.
Interesują Cię inwestycje na giełdzie - powiąż
swój rachunek bankowy z rachunkiem maklerskim. Możliwości jest wiele, nie wolno
jednak traktować konta jak „elektronicznej
skarpety” – do której również elektroniczne
pieniądze mają wpłynąć, żebyśmy mogli je
stamtąd szybko wyciągnąć i włożyć do „skarpety” wełnianej. Nie tędy droga. Wykorzystujmy wszystkie możliwości konta, wtedy i nasze
możliwości okażą się większe.
Leszek Gębczyk
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finanse dla ciebie

Kryzys
zaufania
do banków,
Polski nie
dotyczy!
Polskie banki cieszą się
sporym zaufaniem na
tle swoich europejskich
konkurentów,
wynika z badania
przeprowadzanego przez
Reader’s Digest. Aż 44%
badanych w ankiecie
Polaków zadeklarowało, że
ufa sektorowi bankowemu.
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Na tle europejskich wyników to powód do dumy dla bankowców. Spośród 15 przebadanych krajów jest to czwarta lokata,
powyżej średniej, która wyniosła 38%.
Największym zaufaniem poszczycić się mogą fińskie banki,
którym ufa 76% ankietowanych Finów. Dobra kondycja skandynawów potwierdza się też na drugiej pozycji – w Szwecji bankom
ufa 55% społeczeństwa. Na trzecim miejscu są banki… rumuńskie. Trzeba tu jednak wziąć poprawkę na samych Rumunów,
którzy w badaniu są jedną z najbardziej ufnych nacji, co wynika
z radości z rosnącego dobrobytu po akcesji do Unii Europejskiej.
Relatywnie wysoki poziom zaufania do polskich banków to
zasługa doświadczeń lat ubiegłych. Gdy amerykański, a potem
europejski sektor finansowy trząsł się w posadach, żaden Polski
bank nie upadł. Nie było runu na żaden bank, ani spektakularnych wyprzedaży instytucji w kłopotach. Przez kryzys Polski sektor bankowy przeszedł suchą nogą.
Inaczej jest w krajach, których banki są bezpośrednio dotknięte skutkami kryzysu. Francuskie i niemieckie instytucje wyłożyły najwięcej pieniędzy na greckie obligacje. Nie dziwi zatem, że
klienci czują się zaniepokojeni o ich kondycję. Francuskim bankom ufa tylko 19% respondentów, a niemieckim 25%. To mniej
nawet niż rosyjskim i portugalskim.
Znamienne jest też wyjątkowo niskie zaufanie do banków szwajcarskich. Tylko 36% Szwajcarów takie deklaru-
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je. To mniej niż wiarygodność tamtejszych ekologów, pra- wartościowych europapierków wymienianych
sy i telewizji, administracji, rządu czy międzynarodowych na twardą szwajcarską walutę.
korporacji. Tak krytyczna ocena słynących z wiarygodności
Z wiarygodnością euro słabo jest również
szwajcarskich banków może być pokłosiem licznych w ostat- w Polsce. Tutaj tylko co czwarty ankietowanich latach precedensów w ujawnianiu tajemnicy bankowej. ny deklaruje zaufanie wobec waluty i strefy
Fatalnie, nawet na tym tle, w Szwajwspólnego pieniądza. To czwarty od końca
W polsce
carii wypada wizerunek euro, w któwynik w Europie. Być może jest to skutek
re nie wierzy tam praktycznie nikt.
przywiązania
do złotego, który tak naco czwarty
Nigdzie indziej wśród ankietowanych
prawdę uratował zieloną wyspę przed zaankietowany
społeczeństw, żadna kategoria nie
tonięciem w morzu recesji. Zresztą jeszcze
została tak surowo oceniona, jak
deklaruje zaufanie mniej euro cenią Szwedzi, podobnie od lat
euro przez Szwajcarów. Jego wiaświadomie pozostający poza strefą.
wobec waluty
rygodność w Helvatii, jeżeli wierzyć
W ogólnym rankingu najbardziej nieufi strefy wspólnego nym narodem spośród 15 ankietowanych
badaniu Reader’s Digest, praktycznie
nie istnieje.
okazują się Rosjanie. Najwyższy ogólny
pieniądza.
Upadek euro jako waluty w oczach
poziom zaufania przejawiają społeczeńSzwajcarów wydaje się zrozumiały, jeżeli przypomnimy so- stwa krajów rozwiniętych i nienadwerężonych
bie wydarzenia z zeszłego roku, gdy tamtejszy bank narodowy mocno przez kryzys: Finowie, Szwedzi, Szwajmusiał ustalić i bronić minimalnego kursu wymiany po tym, jak carzy i wykonujący dzięki dopłatom z Unii skok
umacniający się frank zaczął stanowić zagrożenie dla konkuren- cywilizacyjny Rumuni. Polacy są dokładnie na
cyjności narodowej gospodarki. Interwencja okazała się skutecz- poziomie średniej.
Źródło: Bankier.pl
na, lecz w oczach opinii publicznej utrwalił się wizerunek bez-
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sylwetka pracownika

Drużyna
Piłki Nożnej
Banku
Spółdzielczego
w Limanowej
Cieszy nas postawa kibiców, którzy zawsze
nas wspierają i to jest najważniejsze!

Rozmowa z przedstawicielami reprezentacji Banku Spółdzielczego w Limanowej w piłce nożnej: Andrzejem Walasikiem,
Adamem Szubrytem i Kamilem Bulandą.
Kolejny sezon gry w Halowej Lidze Futsalu za Wami, czy
jesteście z niego zadowoleni?
Adam Szubryt: Oczywiście, że tak! Traktujemy to jako okazję do spotkania się, formę zabawy i możliwość regularnego ruchu. Cieszy nas postawa kibiców, którzy zawsze nas
wspierają i to jest najważniejsze.
Kamil Bulanda: Patrząc na przekrój całego sezonu (a nie był
krótki - 14 meczy) można powiedzieć że tak - oczywiście były
momenty, kiedy nasza drużyna była na „fali”, ale i zdarzały się
mecze, w którym troszkę zabrakło szczęścia lub koncentracji.
Taki jest sport, raz się wygrywa a raz przegrywa, a zwłaszcza
że zespoły prezentowały naprawdę wysoki poziom, tak więc
piąte miejsce jest jak najbardziej satysfakcjonujące.

18

sylwetka pracownika
jemy w takich turniejach. Tu nie liczy
się rywalizacja, bo cel jest najważniejszy – fajnie potem zobaczyć uśmiech
na twarzach dzieciaków, które nie są
rozpieszczane prze los.
W tym sezonie zdobyliście 5. miejsce
w rozgrywkach Futsalu, to bardzo dobry wynik, którego serdecznie gratulujemy. Czego możemy Wam życzyć
w kolejnym sezonie?
A.SZ. Podium! Sezonu bez kontuzji!
Wiernych kibiców!
K.B. Żeby dalej to była dobra zabawa,
no i może podium.
Od ilu lat istnieje drużyna piłki nożnej
pod barwami Banku Spółdzielczego
w Limanowej?
Andrzej Walasik: Pierwszy skład powstał 5 lat temu, można powiedzieć
dzieło przypadku, którego inicjatorem
był Marcin Kozdroń i Piotr Orzeł. Pomysł
bardzo szybko zaakceptował Adam Dudek - Prezes Banku , mocno wspierający
zespół od samego początku. Nie można
pominąć roli oddanej grupy kibiców
banku, którzy tworzą niezapomnianą
atmosferę podczas zmagań zawodników Banku na boisku. Bo czym byłby
zespół „zielonych” bez kibiców, a czym
byliby kibice bez zespołu?
Skład drużyny jest zmienny, czy to
utrudnia osiągnięcie wysokiej pozycji
w rankingu?
A.SZ. Z całą pewnością trudniej jest
grać w drużynie, w której występuje
rotacja, ale trenujemy na tyle często,
że całkiem nieźle nam to wychodzi.
Poza tym ma to być dobra zabawa,
a nie tylko rywalizacja.
K.B. Zgadza się, skład ulegał zmianom,
a spowodowane to było między innymi
tym, że co roku liga troszkę zmieniała
swoją formułę. Tak wiec drużyna musiała być elastyczna i dostosować się do
regulaminu rozgrywek. Poza tym kontuzje wykluczyły niektórych zawodników
i rzeczywiście miało to wpływ na osiągane przez Nas wyniki. Trzeba trochę
czasu, aby zawodnicy zgrali się razem
i wypracowali pewien schemat gry, ale
podchodzimy do tego na luzie.

Czy w przyszłym sezonie planujecie
kontynuować grę w Halowej Lidze
Futsalu?
K.B. Tak, dla nas to hobby, więc nie zamierzamy z niego rezygnować. Przede
wszystkim traktujemy to jako dobrą
zabawę z elementem rywalizacji oraz
sposób na aktywny wypoczynek,
zwłaszcza, że mamy tryb pracy siedzącej, więc nawet jest wskazane zmęczyć
się fizycznie kilka razy w miesiącu –
biegając. Poza tym mamy grupę wiernych fanów, a ich zawieść nie możemy.
Należy też wspomnieć o tym, że Zarząd
mocno wspiera naszą drużynę, mamy
więc kolejną motywację, aby pokazać
się z jak najlepszej strony.
Często uczestniczycie w rozgrywkach
piłki nożnej organizowanych na cele
charytatywne, czy uważacie, że takie
akcje są potrzebne?
A.SZ. Na takie mecze przychodzą całe
rodziny, a dzieci są zapalonymi kibicami. Wiele firm angażuje się w ten
rodzaj pomocy, sponsorując nagrody
i gadżety firmowe na loterie fantowe,
więc korzyści są obustronne - firmy
mają satysfakcje, a dzieci dużo radości
z wylosowanych nagród. A najważniejsze jest to, że zostaje osiągnięty cel
główny, czyli pomoc osobom potrzebującym.
K.B. Oczywiście, że tak. Fajnie, że takie
turnieje wrosły w obraz ligi i rozgrywane są co roku. Cieszy również duży odzew innych drużyn, tak więc jeżeli jest
taka okazja to my obowiązkowo startu-

SKŁAD DRUŻYNY
PIŁKARSKIEJ BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO W
LIMANOWEJ
Skład drużyny:
Andrzej Walasik - kapitan
Adam Szubryt
Kamil Bulanda
Piotr Czaja
Janusz Sułkowski
Mateusz Król
Paweł Golonka
Piotr Orzeł
Marcin Kozdroń
Robert Golonka
Dariusz Waligóra
Mariusz Szubryt
Krzysztof Kołodziejczyk
Łukasz Iwan
Andrzej Duplak
oraz gościnnie:
Trzupek Stanisław
Grucel Paweł
Kaim Marcin
Ubik Andrzej
Matras Artur
Mateusz Wroński
Zdjęcia: materiały własne
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NAJLEPSI
„NA BANK”
17 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół
Samorządowych Nr 4 w Limanowej odbył
się finał konkursu „Historia pieniądza” międzyszkolnego quizu wiedzy, zorganizowanego
przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.
20
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W finałowym etapie konkursu wzięło udział 40 uczniów
wyłonionych w eliminacjach szkolnych spośród szkół oszczędzających w SKO (Szkolnych Kasach Oszczędności) pod patronatem Banku.

W kategorii „konkurs plastyczny”, skierowanej do uczniów
z klas I-III, nagrodę główną – aparat fotograficzny marki Canon,
otrzymała Paulina Sadkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Szyku
oraz przyznano 2 wyróżnienia dla:

Historia pieniądza, która w bieżącym roku szkolnym stała się motywem przewodnim działań prowadzonych przez
Bank związanych z popularyzacją oszczędzania, przyświecała również konkursowym zmaganiom. Prowadzone były
one w dwóch kategoriach wiekowych, w formie konkursu
plastycznego oraz quizu wiedzy. Stały się doskonałą okazją
na poznanie przez dzieci i młodzież nie tylko dziejów i form
pieniądza, ale również historii i szczegółowej oferty Banku,
który w tym roku obchodzi 135-lecie swojego działania. Podstawowym kanałem edukacyjnym był serwis internetowy
www.bs.limanowa.pl.

V
V

Zwieńczeniem finału było uroczyste wręczenie nagród
i certyfikatów uczestnictwa.

Joanny Furtak z Zespół Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej.
Karola Dudka ze Szkoły Podstawowej w Starym Rybiu.

W kategorii „międzyszkolny quiz wiedzy” przeznaczonej dla
uczniów z klas IV-VI, nagrody pieniężne dla Szkół zdobyli:
Nagrodę pierwszego stopnia - wkład na książeczkę SKO
w wysokości 700 zł – Szkoła Podstawowa w Dobrocieszu.
V Nagrodę drugiego stopnia - wkład na książeczkę SKO w wysokości 500 zł – Zespół Szkół w Pasierbcu.
V Nagrodę trzeciego stopnia - wkład na książeczkę SKO w wysokości 300 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siekierczynie.

Serdecznie gratulujemy!
V

Zdjęcia: materiały własne
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MOJA MONETA –
ORZEŁ CZY RESZKA?

14 MAJA 2012 r. w Zespole Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej odbył się plener ceramiczny w ramach konkursu „Moja moneta – orzeł, czy
reszka?” zorganizowanego przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Zdjęcia: materiały własne

W plenerze wzięło udział blisko 140 uczniów
wyłonionych w eliminacjach szkolnych spośród szkół oszczędzających w SKO (Szkolnych
Kasach Oszczędności) pod patronatem Banku.
Przedmiotem konkursu są profesjonalne
warsztaty rzeźbiarskie mające na celu wykonanie przez dzieci monety przy użyciu gliny
i gipsu. Konkursowe zmagania trwają w poszczególnych szkołach od stycznia br. i są
nadzorowane przez rzeźbiarkę Panią Elżbietę
Zając-Zbrożek.
Równocześnie w serwisie internetowym
Banku została stworzona specjalna podstrona
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SKO. Poza wszelkimi informacjami dotyczącymi akcji SKO oraz
materiałami edukacyjnymi zawiera narzędzia, które umożliwiają śledzenie przebiegu zainicjowanych przez Bank konkursów.
Mali artyści mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami poprzez
film lub galerię zdjęć z warsztatów.
Plener ceramiczny jest nie tylko kolejnym etapem konkursowym, ale i elementem akcji SKO, który oprócz popularyzacji
oszczędzania i budowania więzi z limanowskim Bankiem Spółdzielczym ma na celu integrację i edukację społeczną. Dzieci
wykonają wspólnie serię monet i przygotują je do ekspozycji na
wystawę finałową. Laureatów konkursu poznamy 11 czerwca
podczas uroczystego wernisażu prac.

kogo wspieraliśmy?

Mają
pomysł
na biznes
Realizując działania na rzecz rozwoju
lokalnego środowiska oraz promując
aktywność, innowacyjność i postawy
przedsiębiorczości wśród młodzieży,
Bank Spółdzielczy w Limanowej ufundował dwie nagrody rzeczowe dla finalistów konkursu „Pomysł na Biznes
w Powiecie Limanowskim”.

26 kwietnia w Zespole Szkół im. Komisji
Edukacji Narodowej w Tymbarku odbył się
finał VII edycji konkursu. W tegorocznej
edycji konkursu „Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim” udział wzięły 33 projekty - 60 uczniów, z 6 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Limanowskiego.
Projekty, zgodnie z regulaminem konkursu, oceniała Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Limanowskiego: Franciszek Dziedzina – wicestarosta limanowski,
Stanisław Gągała – prezes Regionalnego
Stowarzyszenia Przedsiębiorców, Stanisław
Gorczowski – dyrektor Wydziału Rozwoju
Gospodarczego i Infrastruktury Starostwa
Powiatowego w Limanowej, Artur Krzak –
dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej, Grzegorz
Dziadoń – nauczyciel w Zespole Szkół im.
KEN w Tymbarku, Teresa Wnękowicz – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej
oraz Beata Matras – pracownik Wydziału
Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Limanowej.
Komisja przy ocenie prac szczególną uwagę
zwracała na oryginalność i innowacyjność

przedsięwzięcia, przejrzystość treści (dobór odpowiedniego słownictwa, spójność
przekazywanych    informacji), trafność analizy przedsięwzięcia   w otoczeniu (analiza
SWOT ), a także analizę finansową (realność
przedsięwzięcia).
I miejsce w konkursie zdobył projekt parku linowego „Line viking”, które stworzyły
Natalia Banach i Anna Wasilewska z Zespołu
Szkól Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej. Drugie miejsce otrzymał projekt przygotowany przez Elżbietę Sopatę i Agnieszkę
Wierzycką z Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa
Piłsudskiego w Limanowej; „Goats bussines” (hodowla kóz). Trzecie miejsce otrzymały dwie prace: Reginy Kulig, Pauliny Kucharczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im.
Władysława Orkana za projekt pod nazwą:
„Pogotowie Domowe” Kucharczyk&Kulig
oraz Konrada Matrasa, Piotra Wilczka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława
Orkana za projekt pod nazwą: „Sklep wędkarski FISH - LIM” K.Matras&P.Wilczek.
W konkursie trzy prace otrzymały specjalne wyróżnienie: Rafał Puch, Andrzej
Ornat z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji
Narodowej w Tymbarku za projekt pod nazwą: „OP-Gaz” Rafał Puch, Justyna Szubryt
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż.
Józefa Marka w Mszanie Dolnej za projekt
pod nazwą: „Gospodarstwo agroturystyczne „Justyna”, a także Kinga Jelonek, Sylwia
Sobczyk z Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej za projekt pod nazwą: „Żłobek – „Pluszowy Miś”.
Tradycyjnie zgodnie z przyjętym regulaminem konkursu została przyznana Nagroda Specjalna Starosty Limanowskiego dla
najlepszej szkoły za wysoki poziom nadesła-
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nych prac. Telewizor LCD 40’’ w tym roku
trafił do Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej.
W tym roku po raz pierwszy komisja postanowiła przyznać również nagrodę dla
nauczyciela Pawła Rapacza, którego uczeń
zajął I miejsce. Nagrodę ufundował i wręczył
Stanisław Gągała.
„Konkurs organizowany jest już po raz siódmy przez Powiat Limanowski przy aktywnym
udziale Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Stanisława Gągały”
- mówił wicestarosta Franiszek Dziedzina,
który podkreślił, iż „głównym celem konkursu jest promocja podstaw przedsiębiorczości
wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
i zachęcenie do wykazania się własnymi
pomysłami na założenie działalności gospodarczej, Konkurs ma za zadanie kształtować
aktywność i innowacyjność młodzieży, wskazując równocześnie, iż w ,,małej ojczyźnie”
istnieje możliwość osiągnięcia sukcesu. Pragnę wyrazić zadowolenie, iż konkurs cieszy
się coraz większym powodzeniem wśród
Was. Oznacza to, iż nie brakuje Wam pomysłów jak aktywnie włączyć się w życie lokalnej społeczności, a to przecież Wy za lat kilka
czy kilkanaście będziecie w przeważającej
mierze kształtować życie społeczne naszej
małej ojczyzny.”
Źródło: Powiat Limanowski
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Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej
Zespół Regionalny” Przyszowianie”
Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Górnej
Szkoła Podstawowa w Krasnem - Lasocicach
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa W Szczawie
Miedzyszkolny Klub Sportowy „Limblach”
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Związek Emerytów, Rencistów I Inwalidów
W Limanowej
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Limanowej
Klub Sportowy „Spektrum” w Słopnicach
Fundacja Studentów I Absolwentów AGH
w Krakowie „Academica”
Urząd Gminy w Tymbarku
Siatkarski Klub Sportowy Słopnice
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy
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Zespół Szkół Im. Stanisława Wyspiańskiego
w Rupniowie
Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski „Promyki”
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szczawie
Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej
Parafia Rzymskokatolicka w Limanowej
Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „Laskovia”
Ludowy Klub Sportowy „Mordarka”
Zespół Szkół w Laskowej
Zespół Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej
Uczniowski Klub Sportowy „Patria” Młynne
Limanowski Dom Kultury
Chór Mieszany „Canticum Iubilaeum”
Klub Sportowy „Limanowa Forrest”
Uczniowski Klub Sportowy „Płomień”
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Limanowej
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Łukowicy
Ochotnicza Straż Pożarna w Jurkowie
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik”
Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy
„Kierat”
Szkoła Postawowa Nr 1 w Starej Wsi
Ludowy Klub Sportowy „Płomień”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic
Stowarzyszenie „Remedium”
Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej
Parafia Św. Stanisława Kostki w Sowlinach
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Limanowej
Klasztor O. Paulinów Jasna Góra
Echo Limanowskie
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udziałowcy

Walne Zebranie
Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego
w Limanowej
W dniu 29 marca 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich: Mieczysław Maślanka – Dyrektor O/R BPS w Krakowie, Franciszek
Dziedzina – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, Władysław
Pazdan – Wójt Gminy Limanowa, Lech Nowak – Wójt Gminy
Tymbark oraz Paweł Stawarz – Wójt Gminy Jodłownik.

Zdjęcia: materiały własne
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Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie
sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne
sprawozdanie finansowe Banku wraz z rachunkiem zysków i strat, a także udzielono absolutorium wszystkim Członkom
Zarządu Banku.
Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku. W roku 2012 nadrzędnym
celem działalności banku pozostaje utrzymanie trwałego poziomu wzrostu oraz
zgodna z założonymi planami poprawa
rentowności oraz wzrost we wszystkich
obszarach prowadzonej działalności. Realizując zadania gospodarczo – finansowe
Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2012
r. główną uwagę należy skierować na realizację przyjętej strategii rozwoju oraz przyjętego do realizacji planu finansowego.
Dokonano podziału nadwyżki bilansowej w kwocie 3 594 tys. PLN (netto) za
2011 r. przeznaczając ją na: fundusz zasobowy, fundusz ogólnego ryzyka bankowego, dywidendę dla członków Banku
Spółdzielczego w Limanowej, stosując
do rozliczenia oprocentowanie udziałów
w wysokości 8% w stosunku rocznym.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej przedstawił zgromadzonym Przewodniczący Józef Oleksy. Rada odbyła w 2011

roku 7 posiedzeń, podczas których m.in.
analizowała informacje dotyczące stopnia realizacji planu ekonomicznego i finansowego oraz przyjętej strategii banku,
a także sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Banku.
Prezes Adam Dudek w trakcie swojego
wystąpienia przedstawił zgromadzonym
działalność Banku za rok 2011. Suma bilansowa Banku na koniec grudnia 2011
roku wyniosła 458 158 tys. PLN co oznacza wzrost o 27,69% w stosunku do roku
ubiegłego. Fundusze własne wyniosły
43 965 tys. i zwiększyły się o 46,80%. W
2011 roku Bank zrzeszał 5 282 Członków.
Dysponowali oni ogółem 178 812 udziałami o wartości nominalnej 125 PLN.
Współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 12,89%. Zysk netto Banku wyniósł
3 595 tys. PLN. W Banku ulokowano 363
809 tys. PLN depozytów sektora niefinansowego, zaś wartość portfela kredytowego wyniosła 207 711 tys. PLN. Świadczy to
o tym, iż Bank mimo niezbyt korzystnych
warunków rynkowych, dobrze radzi sobie
na coraz bardziej konkurencyjnym rynku
usług bankowych. Wysoki poziom profesjonalizmu, umiejętność elastycznego
reagowania na zmieniające się warunki
funkcjonowania oraz przyjazny sposób
traktowania swoich klientów, to niewątpliwie główne atuty.

udziałowcy

Spółdzielczość
w XXI wieku

Rok 2012 przez Organizację Narodów Zjednoczonych został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. W tym miejscu należałoby postawić pytanie: co w spółdzielczej formie
organizacji i działalności jest takiego ważnego, że temu tematowi poświęca się tyle uwagi?
Z zewnątrz spółdzielnie mogą wyglądać jak każdy inny biznes.
Jednak to co dzieje się w nich w środku sprawia, że jesteśmy inni.
Spółdzielnie są przedsiębiorstwami o jedynych w swoim rodzaju
właściwościach i sposobach działania, co zapewnia im patrzenie
na wzrost ekonomiczny w długofalowej perspektywie. Co wynika ze spółdzielczej istoty – pracujemy razem, dzielimy się wiedzą
i efektami pracy, zapewniamy sobie szanse realizacji długofalowych celów, które byłyby niemożliwe w przedsiębiorstwach
opartych o zysk udziałowców.
Rok 2012 został uznany przez ONZ za Międzynarodowy Rok
Spółdzielczości ponieważ dostrzeżono, że spółdzielnie napędzają
gospodarkę, szybciej reagują na przemiany społeczne, są odporne na światowy kryzys ekonomiczny i stanowią cieszący się powodzeniem biznes tworzący trwałe miejsca pracy we wszystkich
sektorach.
Dlatego też Państwa Członkowskie, Narody Zjednoczone
i wszystkie zainteresowane strony są zachęcane by wykorzystać
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości do promowania spółdzielczej formy działalności, podniesienia świadomości o wkładzie
spółdzielni do rozwoju społecznego i gospodarczego oraz do
tworzenia sprzyjających warunków prawno-organizacyjnych zachęcających do rozwoju tych organizacji.
W naszym kraju doświadczenia ostatniego dwudziestolecia
wskazują na stopniową degradację spółdzielczej formy organizacji gospodarczej. Odnotować to można na płaszczyźnie prawnej
i organizacyjnej. Spółdzielnie mają utrudniony dostęp do środków programów pomocowych z funduszy UE, brak realizacji programów edukacyjnych w zakresie spółdzielczości, ograniczone
korzyści dla członków z wspólnego gospodarowania, podwójne
opodatkowanie uzyskanych efektów ekonomicznych itp. Następstwem tych procesów jest bardzo niski stan wiedzy i aktywności
członków większości obecnie działających spółdzielni. Przyczyny
tego stanu mogą wynikać z poprzedniej formacji ustrojowej gdzie
aktywność samorządowa była skutecznie ograniczana .
Na potwierdzenie tezy, że do spółdzielczości powrócić warto
niech świadczą o tym przytoczone przykłady :
V
V

W Finlandii 75% ludności jest członkami spółdzielni.
We Włoszech 50 % sektora rolno – żywnościowego jest
w rękach spółdzielczych i działa tam niemal 34 tys. spółdzielni usługowych.

V

V
V

V

We Francji przedsiębiorstwa spółdzielcze
zapewniają niemal milion miejsc pracy
i tworzą 3,5 % całkowitego zatrudnienia.
W Niemczech banki spółdzielcze mają ponad 16 milionów członków.
W Wielkiej Brytanii spółdzielnie mają największy asortyment produktów sprawiedliwego handlu w porównaniu ze wszelkimi innymi sieciami handlowymi.
W Polsce co trzecia rodzina mieszka w domach spółdzielczych.

Celowym byłoby wprowadzenie do systemu
oświaty nauczania o spółdzielczym modelu
przedsiębiorstwa, jego sprawdzonych zaletach
w sytuacjach kryzysu ekonomicznego. Pokazanie szczególnego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem spółdzielczym:
1.
2.
3.
4.

5.

Związek ludzi, a nie związek kapitału,
Długoterminowa działalność gospodarcza,
a nie krótkoterminowy zysk finansowy,
„1 członek – 1 głos „ a nie „1 udział – 1 głos”.
Zysk należy do wszystkich członków i jest
reinwestowany w przedsiębiorstwo, a nie
zysk stanowiący dochód małej liczby inwestorów.
Spółdzielcze przedsiębiorstwo jest grupą osób działających razem by zaspokoić
wspólne potrzeby i aspiracje swoich członków współposiadających je i w sposób demokratyczny podejmujących decyzje.

Naszym zdaniem powrót do idei spółdzielczej
oraz stworzenie korzystniejszych warunków
prawnych do jej wdrażania może być skutecznym lekarstwem dla poprawy rozwoju naszego
kraju i panaceum na rozwiązanie problemu wysokiego bezrobocia.
Adam Dudek
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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

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

placówki

bs.limanowa.pl
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oraz w placówkach banku.

