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Prowadzenie własnej firmy wymaga ciągłego
dokonywania wyborów. Decydując się na wybór
rachunku bankowego, należy głównie brać pod
uwagę etap rozwoju firmy i specyfikę jej działania.
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Nowoczesna b@nkowość dla firm.
Dzięki eCorpoNet masz cały bank w swoim biurze.
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Maciej
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O rozwoju firmy oraz
osiągniętych sukcesach, rozmawiamy
z Prezesem Zarządu Impuls Sp. z o.o.
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Z HISTORIĄ

1 lutego 2013 r. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej
w Limanowej odbyło się spotkanie
poświęcone monografii Banku
Spółdzielczego w Limanowej,
wydanej z okazji jubileuszu
135-lecia jego nieprzerwanej
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Szanowni
Państwo!
Przekazujemy Państwu kolejny numer kwartalnika. Jest to wydanie poświęcone prezentacji
potencjału naszej Spółdzielni - Banku Spółdzielczego w Limanowej. Aktualnie przeprowadzane są
zebrania w Grupach Członkowskich, na których członkowie Banku mają możliwość zapoznać się
z wynikami pracy Banku za 2012 rok. Poznać plany na kolejny rok działalności, zgłosić swoje uwagi mogące usprawnić obsługę klientów i pracę Banku. Zebrania Grup Członkowskich poprzedzają Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego, które zaplanowano na 21.03.2013 r.
Uczestniczący w Zebraniu Przedstawicieli Członków dokonają oceny pracy Banku oraz uzyskanych
wyników za okres sprawozdawczy. Zebranie Przedstawicieli wytyczy kierunki pracy na kolejny rok
oraz dokona podziału nadwyżki finansowej wypracowanej za 2012 r.
Tytułem podsumowania 2012 roku obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a równocześnie 135-lecia Banku Spółdzielczego w Limanowej, przedstawiamy artykuły poświęcone temu tematowi. Mamy nadzieję, że
Bank Spółdzielczy kojarzyć się będzie nie z reliktem przeszłości, lecz symbolem polskiego przedsiębiorstwa prężnie rozwijającego się, stosującego najnowsze technologie obsługi bankowej.
Kontynuowana jest również seria artykułów prezentujących sylwetki osób, które swą wytrwałą
pracą tworzą wielkie dzieła przyczyniające się do rozwoju lokalnych środowisk, dając zatrudnienie
wielu osobom. Naszym zdaniem prezentowane sylwetki są wzorami godnymi naśladowania.
Przeglądając zawartość kwartalnika znajdziecie Państwo informacje praktyczne. Mają one na
celu zapoznanie czytelnika z ofertą Banku, wyczulenie na potencjalne zagrożenia, czy pułapki, jakie
mogą ich spotkać w codziennym życiu, jak również pobudzić do myślenia i oceny zmian zachodzących w naszym otoczeniu.
Z okazji zakończenia roku jubileuszowego dziękuję wszystkim sympatykom i klientom Banku
Spółdzielczego w Limanowej za korzystanie z jego usług oraz polecanie nas Waszym przyjaciołom
i znajomym. Miejmy tego świadomość, że dobre dzieła budujemy wspólnie.

Adam Dudek
Prezes Zarządu

Zachęcam do lektury.

Adam Dudek
Prezes Zarządu
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„Najlepszy Bank 
Spółdzielczy Zrzeszony
z Bankiem BPS S.A.”
29 listopada w Ossie spotkali się Prezesi Banków
Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS. Celem spotkania
było m.in. rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy Bank
Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS w 2011 roku.
Zwycięzców
konkursu
ustalono
w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów dane sprawozdawcze.
Kryteria oceny to dynamika następujących pozycji: sumy bilansowej, depozytów, kredytów, zysku brutto, funduszy
własnych, wyniku z tytułu odsetek i prowizji, a także wartość wybranych wskaźników. O pozycji banku w ostatecznej

Nowa placówka
Banku Spółdzielczego 
w Limanowej

Z początkiem marca br. zostanie otwarta kolejna placówka
Banku. Będzie to Punkt Obsługi Klienta Nr 9 w Limanowej,
z lokalizacją przy ul. M.B. Bolesnej 15. Dodatkowym atutem
korzystania z usług w placówce jest bankomat.
Należy wspomnieć, że będzie to już 31.
jednostka Banku, a zarazem 8. z działających obecnie na terenie samego miasta
Limanowa.
Bank oferując nowoczesne produkty
i usługi finansowe zapewnia swym klientom dostęp do rachunków 24 godziny na
dobę, poprzez system bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet. W ramach pakietów oferuje ponadto usługę
SMS Banking oraz darmowe pule powiadomień SMS, jak również haseł do autoryzacji transakcji realizowanych poprzez
bankowość elektroniczną. Do dyspozycji
klientów pozostaje także blisko 4500 bezprowizyjnych bankomatów w całym kraju.

klasyfikacji decydowała suma punktów
za poszczególne kryteria.
Bank Spółdzielczy w Limanowej, z ilością punktów 1046, znalazł się w grupie
Banków wyróżnionych, a dalszą pracą
będzie dążył do osiągnięcia pozycji lidera. W obecnej edycji konkursu pierwsze
miejsce zdobył Bank Spółdzielczy w Jarosławiu. Zwycięzcy gratulujemy!

zmiany godzin 
otwarcia
placówek
Szanowni Państwo,
informujemy, iż od 2 stycznia
2013 r. dla zwiększenia dostępności
i swobody w korzystaniu z usług
i produktów oferowanych przez
Bank Spółdzielczy w Limanowej, zostały wydłużone godziny otwarcia
poniżej wymienionych placówek
Oddziału Limanowa. Placówki te
obecnie czynne są w następujących
godzinach:
1. POK Limanowa - Szpital:
7.15 - 16.00
2. POK Limanowa - Łososina Górna:
7.30 - 16.30
3. POK Limanowa - Józefa Marka 15:
7.30 - 16.30
Od 1 marca 2013 r. również Oddział
w Kamienicy wydłuży godziny pracy
i będzie otwarty w godzinach:
7.30 – 17.00.

Serdecznie zapraszamy.
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Ponad połowa klientów
banków spółdzielczych
poleciłaby je znajomym

Przyjazny, stabilny, uczciwy - to
określenia ze ścisłej czołówki
skojarzeń z terminem „bank
spółdzielczy”. Aż 53% klientów
poleci go swoim znajomym.

Badanie przeprowadzono w styczniu. Wzięli w nim udział
losowo wybrani mieszkańcy Polski w wieku 15-65 lat, korzystający z usług bankowych. Banki Spółdzielcze okazały się dobrze znane. Spontanicznie wymieniło je 21,2% respondentów.
Marka BANK SPÓŁDZIELCZY ma wartość. Bankowości spółdzielczej przypisywane są takie cechy, jak: polskość (85,5%),
długa tradycja (68,1%), dla każdego (67,9%), przyjazna
(67,2%), budząca sympatię (62,5%), uczciwa (61,5%), godna
zaufania (61,3%), stabilna (54,8%), profesjonalna (56,3%).
Bank spółdzielczy był zdecydowanie najczęściej wymieniany przez mieszkańców mniejszych miejscowości (55%).
Spośród mieszkańców dużego miasta rozpoznawalność banku spółdzielczego wykazało jedynie 3% respondentów. Bank
spółdzielczy budzi u swych klientów skojarzenia pozytywne
(73,2%) i neutralne (26,8%).
12% klientów banków w Polsce to klienci banków spółdzielczych. Posiadacze produktów bankowych spontanicznie wymieniają bank spółdzielczy na 7. miejscu.
Badanie potwierdza duży potencjał bankowości spółdzielczej.
Polacy znają, dobrze kojarzą, ale nie potrafią podać definicji – czym
banki spółdzielcze różnią się od bankowości komercyjnej. A różnic
jest wiele. Mają 100% polski kapitał, pieniądze Polaków zostają więc „w domu”. Wsparcia finansowego udziela człowiek - nie
systemy. Prezes i pracownicy banku spółdzielczego są sąsiadami,
znają swych klientów, wiedzą o nich więcej, niż wynika z dokumentacji bankowej. Proces decyzyjny jest szybki, mniej skomplikowany,
a usługi dobrane pod indywidualne potrzeby. No i liczy się różnorodność. Tyle, ile banków, tyle lokalnych strategii funkcjonowania.
Chcemy o tym wszystkim powiedzieć, zwłaszcza mieszkańcom dużych miast. Kto z nas wie, że np. w aglomeracji warszawskiej jest
20 banków spółdzielczych i ponad 140 ich placówek – podkreśla
Urszula Rożalska, Dyrektor Komunikacji w Grupie BPS.
źródło: Grupa BPS
Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS) to największe zrzeszenie banków
spółdzielczych w Polsce. Tworzy je 365 banków spółdzielczych. To jest około 62%
wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Łączna liczba prawie 3000 placówek i blisko 4000 bankomatów daje pozycję czołowej instytucji finansowej w Polsce.
Banki spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają bliskie relacje z mikro,
małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie
obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu, TFI, czy zarządzania wierzytelnościami.
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BANKI SPÓŁDZIELCZE:

GODZENIE POTRZEB EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Pod takim hasłem,
6 grudnia 2012 r. w Brukseli
odbył się V Kongres
Banków Spółdzielczych
zorganizowany
przez Europejskie
Stowarzyszenie Banków
Spółdzielczych (EACB).
Spotkanie zorganizowano w związku z podsumowaniem i zakończeniem „Międzynarodowego Roku Spółdzielczości”, który
ONZ ustanowiła na 2012 r. Miało ponadto na celu zaprezentowanie głosu banków spółdzielczych w najważniejszych sprawach dla tego środowiska, do których należą reformy legislacyjne w UE i projekt unii bankowej oraz wyzwania dla banków
spółdzielczych w kontekście zrównoważonego rozwoju.
W oficjalnym komunikacie prasowym EACB podało, że
w Kongresie wzięło udział ponad 200 europejskich i światowych przedstawicieli banków spółdzielczych, polityków, kadry
zarządzającej, naukowców oraz innych gości. Mimo wielu różnic geograficznych, kulturowych i prawnych, banki spółdzielcze
mają podobne problemy i wyzwania:
• spadająca lojalność i starzejąca się populacja klientów oraz
konieczność budowy i rozwoju relacji z młodszym pokoleniem,
• narastająca konkurencja ze strony banków komercyjnych,
• potrzeba długofalowego planowania strategii i modernizacji,
zwłaszcza w dziedzinie usług internetowych i mobilnych.
Na kongresie podkreślano zalety i rolę banków spółdzielczych w godzeniu potrzeb gospodarczych ze społecznymi. Banki
spółdzielcze służą ludziom, a maksymalizacja zysku nie jest ich
celem. Dzięki temu cieszą się zaufaniem klientów - zaufaniem,
którego nie zawiodły w czasie kryzysu, co szczególnie podkreślano podczas konferencji
W przemówieniu inauguracyjnym Przewodniczący EACB Christian Talgorn powiedział, że: „Posiadane przez swoich członków,
4 000 banków spółdzielczych silnie zakorzenionych w swoich regionach, wykazało odporność i kontynuowało finansowanie realnej gospodarki, pomimo zawirowań na rynku. Dlatego też jest
niezwykle ważne, aby ich specyficzna organizacja i model były
uwzględniane przez Unię Europejską oraz międzynarodowych
ustawodawców zapewniając w ten sposób, że ramy stosowanej
polityki sprzyjają i są odpowiednie do naszych banków”.

Przedstawiciele banków spółdzielczych apelowali o uwzględnienie w projektowanych
zmianach normatywnych specyfiki bankowości
spółdzielczej. Najwięcej obaw i krytyki skierowano wobec nowych regulacji: CRD IV, CRR
oraz unijnego nadzoru bankowego. Znaczącym
elementem dyskusji była także konieczność
poprawy polityki informacyjnej i reprezentacji
bankowości spółdzielczej, w pracach na poziomie unijnym i międzynarodowym. Podkreślano
niedostateczną koordynację wspólnych działań
oraz trudności z opracowaniem wspólnego stanowiska banków spółdzielczych, co jest szczególnie widoczne na tle „twardego” negocjatora,
jakim jest administracja publiczna oraz konkurenta w postaci banków komercyjnych.
W czasie V kongresu rozstrzygnięto również
konkurs Europejskiej Federacji Banków Spółdzielczych na najlepszą pracę badawczą młodych naukowców w zakresie bankowości spółdzielczej. Nagrody otrzymali młodzi naukowcy
z Włoch, Portugalii i Wielkiej Brytanii za prace
poświęcone głównie sytuacji sektora i modelom biznesowym podczas kryzysu. Podczas
uroczystości Dyrektor Generalny EACB Hervé
Guider przyznał: „Mamy nadzieję, że to dopiero pierwsza z wielu nagród, którymi EACB
będzie w następnych latach nagradzała młode
talenty, aby utorować drogę do pełnego uznania wagi i znaczenia modelu banków spółdzielczych oraz istotnej roli, jaką one odgrywają”.
Kongresy EACB służą jako forum dyskusji nad
obecnymi wyzwaniami i perspektywami, przed
którymi stoją banki spółdzielcze. Kolejny Kongres odbędzie się w 2014 roku.
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SPOTKANIE
Z HISTORIĄ
1 lutego 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Limanowej odbyło się spotkanie poświęcone
monografii Banku Spółdzielczego w Limanowej,
wydanej z okazji jubileuszu 135-lecia jego
nieprzerwanej działalności.
autor zdjęć: Bogdan Skrzekut
Spotkanie było kontynuacją obchodów
jubileuszowych Banku i miało na celu
przedstawienie kulis powstawania monografii „Z historycznego skarbca”. Autor publikacji, pan Jerzy Bogacz w swojej
prezentacji ukazał zgromadzonym licznie
gościom jak przeplatały się dzieje Banku
z historią miasta.
Myśląc o historii, sądzimy często, że
zapisana jest w opasłych tomach poważnych dzieł, dotyczy spraw wielkich
i toczy się gdzieś daleko, niezależnie od
nas. Tymczasem historię tworzy się także w małych miasteczkach i proces ten
może być udziałem każdego z nas – powiedział Jerzy Bogacz.
Opowiadając o galicyjskich początkach, przedstawił sylwetki założycieli
Towarzystwa Zaliczkowego – znamienitych mieszkańców Limanowej. Zobrazował ponadto jak zmieniały się czasy,
a budynek - będący siedzibą Banku, był
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świadkiem historycznych wydarzeń.
Prezentowane były również dokumenty
i pieczęcie - materiały, które nie zmieściły się w książce.
„Kiedy patrzymy na naszą historię - powiedział pan Tadeusz Wątroba, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Limanowej
– widzimy, że tworzyli ją ludzie posiadający ogromny autorytet w środowisku.
Kontynuując ich działanie nie możemy
pozwolić na to, aby dorobek ten został
zaprzepaszczony, dlatego więc działamy
dla dobra lokalnej społeczności i wspieramy rozwój lokalnego środowiska”.
Spotkanie uświetnił występ grupy
kolędniczej „Herody” składającej się
z uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej. Przedstawienie było ostatnim w tym roku akcentem
świątecznym oraz pierwszym symptomem zbliżającego się wtedy, krótkiego
karnawału.

aktualności

1945 – 1949

Odbudowa polskiej
spółdzielczości
bankowej

cz. IV monogr afii Banku
„Z historycznego skarbca”

Północno-zachodni róg limanowskiego rynku wiosną
1945 roku. Na zdjęciu widoczny pusty plac po
drewnianej zabudowie z podcieniami, która spłonęła
w nocy z 19 na 20 stycznia tegoż roku. Po lewej
kamienica  Marii i Józefa Studenckich,  po prawej
ruiny piekarni Katarzyny i Leopolda Szymanków.

Po drugiej wojnie światowej wydawało się, że nowe władze
będą sprzyjały rozwojowi spółdzielczości. Deklaracje takie można było znaleźć w oficjalnych wypowiedziach i dokumentach.
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego zapowiadał wspieranie
nie tylko inicjatywy prywatnej jako wzmagającej tętno życia gospodarczego, ale i spółdzielczości kredytowej, zaś Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uchwalił we wrześniu 1944 rezolucję, w której pisano, że ruch spółdzielczy winien
stać się jedną z podstawowych form podniesienia inicjatywy najszerszych warstw społeczeństwa. Obietnice te nie zostały jednak
spełnione. Samodzielność i samorządność różnego rodzaju spółdzielni – w tym także kredytowych – była poddawana kontroli
państwa i coraz bardziej ograniczana poprzez proces centralizacji oraz wprowadzanie systemu nakazowo-rozdzielczego.
W pierwszym powojennym sprawozdaniu Dyrekcji Banku
Spółdzielczego za rok 1945 znajdujemy informację, że w skład
Zarządu wchodzili wówczas: Maria Russocka, Stanisław Kula,
Teodor Smolawa, a po ustąpieniu (31 marca 1944 roku) pani
Russockiej do Zarządu dokooptowano Jana Kalisza. W tym czasie Bank Spółdzielczy w Limanowej prowadził działalność gospo-

darczo-finansową według wytycznych Banku
Gospodarstwa Spółdzielczego w Krakowie.
Bank Spółdzielczy był jedną z tych instytucji,
których istnienie dawało poczucie swego rodzaju kontynuacji dobrze znanych lat międzywojennych. Traktowano ten Bank jako swojski
element rzeczywistości, do którego można
mieć zaufanie. Zapewne dlatego – jak wspominał Adam Krupiński: Rolnicy niechętnie udawali
się po kredyty na nowe budowy do Banku Rolnego (…) ze względu na wymagane tam formalności. Woleli korzystać z kredytów Banku Spółdzielczego, ponieważ przystępniej tam do nich
podchodzono. [Na Walnym Zgromadzeniu]
słyszało się takie głosy: „Wolimy iść do Banku
Spółdzielczego, bo to jest nasz bank, a w Banku
Rolnym to siedzą same magistry.” Nawiasem
mówiąc – dodaje na koniec autor wspomnień
– w Banku Rolnym nie było wtedy ani jednego
magistra.1
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aktualności

Pieczątka Kasy Stefczyka
w Męcinie.

Fragment Protokołu
z zapisem o połączeniu Kas
Stefczyka w Łososinie Górnej
i Męcinie z Bankiem Spółdzielczym
w Limanowej. 3 lipca 1949 r.

Obchody
pierwszego
powojennego
Święta
Pracy na
limanowskim
rynku.

W pierwszych latach po wojnie dość powszechnie uważano, że będzie można prowadzić działalność spółdzielczą na zasadach
takich, jak w okresie międzywojennym i rzeczywiście początkowo to się udawało. Prowadzenie działalności bankowej nie było w tym
okresie łatwe. Przyczyn trudnego stanu finansowego Banku upatrywano głównie w niedostępności kredytów. W zakończeniu sprawozdania Dyrekcji za rok 1944 pisano: Należy
przypuszczać, że dopiero w latach następnych,
po ustabilizowaniu się stosunków i unormowaniu życia gospodarczego rozpocznie się
okres intensywnej a spokojnej pracy, okres
odbudowy po stratach wojennych. Bank liczył
wówczas 1139 członków (w ciągu roku ubyło
ponad 100). W roku sprawozdawczym udzielono 82 pożyczki na kwotę 187 200 złotych.2
W roku 1947 udało się wreszcie uzyskać
kredyty na pomoc rolnikom z Banku Gospodarstwa Spółdzielczego. Ożywiło to działalność
spółdzielni i jej sytuacja zaczęła się poprawiać.
Jednak w rok później próby stabilizacji zostały znowu zakłócone pomysłem reorganizacji,
bynajmniej nie wymarzonym przez spółdziel-
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ców. W protokole Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 17 sierpnia 1949 czytamy: Jak wynika z listu
Wydz. Instr. Rew Nr 515 z dnia 26.VI.49 r. w krótkim czasie
Bank Spółdzielczy drogą zarządzenia Ministerstwa Skarbu ulegnie przekształceniu w Gminną Kasę Spółdzielczą, a więc tym
samym zmieni się system kredytowania.3 Kierownikiem Banku
Spółdzielczego był wówczas Franciszek Groele, głównym księgowym Jan Czaja, a w skład Zarządu wchodzili: Leopold Winter,
Adam Mamak, Walenty Gawron, Franciszek Bogacz i Jan Kalisz.
Przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku przyniósł dwie ważne zmiany organizacyjne, które miały istotny
wpływ na działalność limanowskiego Banku Spółdzielczego. 3
lipca 1949 roku na podstawie uchwały Walnego Zebrania nastąpiło przyłączenie do Banku Spółdzielczego Kas Stefczyka
z Łososiny Górnej i Męciny, co niewątpliwie przyczyniło się do
wzmocnienia i rozwoju Spółdzielni.
W takich to warunkach odradzała się polska spółdzielczość
bankowa w pierwszych latach po wojnie. Nikt nie spodziewał
się wówczas, że przyszłość może przynieść jeszcze większe zagrożenia uderzające w istotę spółdzielczości.
Przypisy:

1. Adam Krupiński, Wspomnienia - maszynopis, Archiwum Banku Spółdzielczego w Limanowej.
2. Księga Protokołów Rady Nadzorczej (21.I.1927-30.VI.1952), załącznik: Sprawozdanie Dyrekcji Banku
Spółdzielczego za rok 1944, s.135.
3. Tamże, s.170.
4. Tamże, s.142-143.

sylwetki …

Towarzystwo Zaliczkowe w Limanowej

W OKRESIE
POZYTYWIZMU

Antoni Mȕller

Józef Mars

Gdy w Limanowej powstawało Towarzystwo Zaliczkowe,
wspomnienia związane z Powstaniem Styczniowym (1863-1864)
były jeszcze żywe. Od upadku tego największego polskiego zrywu
niepodległościowego upłynęło zaledwie 13 lat, a wśród działaczy
pierwszej w limanowej spółdzielni kredytowej byli tacy, którzy
w powstaniu brali czynny udział (jak Kazimierz Żuławski z Młynnego) i tacy, którzy czynnie wspierali ruch narodowo-wyzwoleńczy (jak Józef Mars).
Po upadku Powstania Styczniowego wielu Polaków porzuciło
nadzieję na odzyskanie niepodległości za pomocą walki zbrojnej.
Polscy pozytywiści metodę podtrzymania tożsamości narodowej
widzieli nie w powstaniach, ale w konstruktywnym patriotyzmie,
którego przejawem była praca organiczna i praca u podstaw,
sukcesy w działaniach na rzecz rozwoju kulturalnego, naukowego
i ekonomicznego.
W tym nurcie mieściła się właśnie aktywność wielu światłych
obywateli miasta oraz okolicznych ziemian, którzy podjęli pracę
społeczną w Towarzystwie Zaliczkowym (po rozszerzeniu działalności było to Towarzystwo Zaliczkowe i Ochrony Własności
Ziemskiej).
Członkowie ciał statutowych tego stowarzyszenia nie ograniczali się wyłącznie do tego, by stworzyć miejscowej społeczności
warunki do rozwoju rolnictwa i działalności gospodarczej.
Kazimierz Żuławski (1847-1922), poza działalnością w Radzie
Nadzorczej Towarzystwa Zaliczkowego, był także pierwszym
prezesem limanowskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” i przyczynił się do budowy siedziby tego stowarzyszenia.
Doceniał znaczenie nauki; majątek w Młynnem przeznaczył na
kształcenie swoich dzieci, interesował się także oświatą na terenie wsi, w której mieszkał. W tamtejszej kronice szkoły zapisano,

Kazimierz Żuławski
iż w roku 1894 w pięknej i rzewnej mowie zachęcał, aby dzieci miłowały ziemię rodzinną, a rodziców, aby korzystali z dobrodziejstw szkoły.
Pierwszy dyrektor Towarzystwa Zaliczkowego – Józef Mars (1819-1905) nie tylko rozbudował i unowocześnił miejscowy browar; założył
także w Limanowej teatr amatorski i urządził dla
niego salę. Dał się poznać jako rzecznik sądów
polubownych i wniósł wkład w ich rozwój, po
Kazimierzu Żuławskim został prezesem limanowskiego „Sokoła”. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Budowy Kościoła.
Najstarszym wiekiem członkiem władz Towarzystwa Zaliczkowego był Antoni Mȕller (18131884), limanowski aptekarz szerzący oświatę
zdrowotną, zastępca burmistrza w czasach autonomii galicyjskiej. Podobno pełnił też w tym
czasie liczne funkcje społeczne, ale brak szczegółowych wiadomości na ten temat.
Te krótkie wzmianki biograficzne o trzech
zaledwie osobach, spośród najstarszych działaczy Towarzystwa Zaliczkowego w Limanowej,
świadczą o tym, że i w tym niewielkim galicyjskim miasteczku idee pozytywistyczne miały zwolenników, którzy wcielali je w życie dla
dobra lokalnej społeczności i zapewne z myślą
o przyszłej wolnej Polsce.
Jerzy Bogacz
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Szukanie
wspólnej
korzyści
10

wywiad z...

O rozwoju firmy
po 25 latach jej
działalności oraz
osiągniętych
wspólnie
z Bankiem
sukcesach,
rozmawiamy
z Panem
Maciejem
Wojtasem,
Prezesem
Zarządu Impuls
Sp. z o.o.
Jak wspomina Pan rozwój firmy IMPULS z perspektywy ponad 25-ciu lat działalności?
Początki, oczywiście, nie były łatwe… Pierwsze kroki stawialiśmy na przełomie lat 80. i 90. Rynek wchłaniał każdą
ilość towaru, ale szalała inflacja. Na materiałach budowlanych łatwo było zarobić, ale z drugiej strony ciężko było je
dostać, tym bardziej, że płaciło się za nie głównie gotówką.
Pieniądz w tym czasie szybko tracił na wartości. Planowanie
sprzedaży i zaopatrzenia było więc trudniejsze niż teraz, a już
na pewno mniej przewidywalne. Doświadczenie wyniesione
z tego okresu pomogło nam jednak w rozwoju biznesu w dzisiejszych czasach. Aktualnie – od około 15 lat stale powiększamy asortyment oraz ulepszamy sieć sprzedaży i jakość
usług. Udało nam się otworzyć 3 nowe punkty na terenie powiatu limanowskiego i jeden zamiejscowy – we Wrocławiu.
Za największy sukces chciałbym jednak uznać sprawną reor-

ganizację IMPULS-u. Zaczynaliśmy jako mała
rodzinna firma, dziś jesteśmy spółką kapitałową z wykształconą strukturą organizacyjną
i utrwaloną pozycją na rynku. Nie wszystkim
firmom się to udaje.
W 2001 r. zostali Państwo akcjonariuszami
Grupy PSB, jak Pan ocenia efekty przystąpienia do Polskich Składów Budowlanych?
Oceniam bardzo pozytywnie. „Duży może
więcej”, a więc uczestnictwo w takiej grupie przynosi nam szereg korzyści - zwłaszcza w zakresie warunków dostaw. Inaczej
wyglądają negocjacje gdy, ma się za plecami
takiego gracza, jakim jest Grupa PSB. Wpływa to również na dostępność asortymentu
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Bardzo dobrze oceniam
współpracę z Bankiem
Spółdzielczym w Limanowej.
Ostrożnie dobieram partnerów
biznesowych i zdecydowałem
wybrać ofertę Banku
Spółdzielczego, mimo starań
konkurencji o inną decyzję.
Nie zawiodłem się, co uważam
za nasz wspólny sukces.
w naszych składach, bez uczestnictwa w grupie
do wielu produktów mielibyśmy utrudniony
dostęp. Obecnie do PSB należy ok. 400 akcjonariuszy – składów materiałów budowlanych.
Możemy się poszczycić tym, iż znajdujemy się
w ścisłej czołówce pod względem obrotów.
Potwierdzeniem wysokich standardów działania państwa firmy jest szereg certyfikatów
i wyróżnień, proszę powiedzieć jaki jest Państwa dorobek w tym zakresie?
Wszystkie nagrody bardzo nas cieszą, tym
bardziej że są konsekwencją skutecznej i przemyślanej strategii firmy. Postawiliśmy na partnerskie relacje z kontrahentami. Zarówno
klienci jak i dostawcy mogą być pewni, że chcemy budować długotrwałe relacje biznesowe.
Możemy poszczycić się przyznawanymi nam
corocznie od 2002 roku certyfikatami „Przedsiębiorstwo Fair Play”, których zwieńczeniem
było otrzymanie głównej nagrody: „Platynowy
Laur FAIR PLAY” w 2010r. Postawa fair - w naszym rozumieniu – to umiejętność szukania
wspólnej korzyści wszędzie tam, gdzie istnieje
chęć współpracy. Staramy się rozwijać sieć naszych relacji ze społecznością lokalną. Środowisko biznesowe docenia nasze zaangażowanie
w rozwój lokalnej gospodarki, gdyż zdobyliśmy
statuetkę Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego, natomiast w 2010 r. skompletowaliśmy
trzy diamenty do tej statuetki. Mamy również
wdrożony i utrzymywany system zarządzania
jakością PN – EN – ISO 9001:2009. Do kolekcji
wyróżnień udało się dorzucić też te ogólnopolskie, niektóre z nich to np. Polski Kupiec Roku
2003 oraz Gazele Biznesu.
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Czy ma Pan gotową receptę na sukces?
Powiem krótko:
• Praca
• Determinacja i wytrwałość w dążeniu do celu
• Umiejętność współpracy w grupie
Firma Impuls oferuje bardzo szeroki asortyment, czy zdradzi
nam Pan, czy równie szeroki jest zakres Pana zainteresowań
poza pracą zawodową?
Poza pracą zawodową - sport w szerokim tego słowa znaczeniu! Pasjonuje mnie jazda konna - od dłuższego czasu prowadzę
stadninę koni. Lubię również chodzić po górach – naszą okolicę
wyróżnia piękny krajobraz, a często tego nie doceniamy. Ponadto, od kilku lat, moją pasją jest także myśliwstwo. Sezonowo jeżdżę również na nartach.
Panie Prezesie, podobnie jak Bank Spółdzielczy w Limanowej,
firma Impuls wspiera w swoim działaniu lokalne środowisko,
w czym to się szczególnie przejawia?
W miarę możliwości nie pozostawaliśmy obojętni na los ludzi,
którzy w wyniku nieszczęśliwych wypadków znaleźli się w trudnej sytuacji. Staramy się pomagać w różny sposób – czasem finansowo, czasem w postaci pomocy rzeczowej, szczególnie gdy
trzeba dostosować mieszkanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jako pasjonat jazdy konnej z przyjemnością udostępniam
stadninę koni dzieciom i młodzieży, czasem nasze konie „pracują” też dla uatrakcyjnienia limanowskich uroczystości. Zawsze
podkreślam, że siedzibą Spółki jest Limanowa, dlatego inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego środowiska, zwiększenia jego
aktywności i atrakcyjności oraz służące promowaniu miasta i regionu zawsze będą nam bardzo bliskie.
Firmę Impuls i Bank Spółdzielczy w Limanowej łączy również
troska o rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Wiemy, że aktywnie wspiera Pan działalność organizacji przedsiębiorców. Jak
się więc miewa limanowska przedsiębiorczość?
Rzeczywiście, działam w Zarządzie Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, Małopolskiego Związku Pracodawców. Jestem związany ponadto z Cechem Rzemiosł Różnych i Kongregacją Kupiecką. Opiera się to przede wszystkim na pracy społecznej
i ma na celu i wspomaganie przedsiębiorców.
Nowoczesne technologie ułatwiają wiele rzeczy, nigdy jednak
nie zastąpią rozmowy twarzą w twarz, choćby w celu wymiany
doświadczeń. Zadaniem organizacji przedsiębiorców jest integracja środowiska, a także tworzenie przyjaznego klimatu wokół
przedsiębiorczości w regionie. Przedsiębiorcy to najczęściej ciężko i uczciwie pracujący ludzie, którzy chcą zatrudniać ludzi i płacić podatki. Staramy się współpracować z instytucjami otoczenia
biznesu, tak by przedsiębiorstw w naszym regionie było więcej,
a tym, które już są, stworzyć warunki do uczciwego rozwoju.
Organizujemy więc spotkania z ludźmi, którzy decydują o naszej
polityce gospodarczej. Dzięki temu możemy zwrócić uwagę rządzących na problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy i domagać się, aby podejmowane działania służyły ich rozwiązaniu.

wywiad z...
Na szczęście integracja środowiska odbywa się również wokół wspólnych sukcesów. Stało się już tradycją, iż co roku w listopadzie organizujemy Galę Przedsiębiorczości, podczas której
wyróżniamy najlepsze firmy – przypominam, że wyróżniliśmy
również Bank Spółdzielczy.
Staramy się o odznaczenia państwowe dla przedsiębiorców,
aby czuli się oni docenieni i zauważeni w tych trudnych dla
przedsiębiorczości czasach.
Jak ocenia Pan współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej? Czy jesteśmy wiarygodnymi partnerami dla dużych
przedsiębiorstw?
Bardzo dobrze oceniam współpracę z Bankiem Spółdzielczym
w Limanowej. Ostrożnie dobieram partnerów biznesowych
i zdecydowałem wybrać ofertę Banku Spółdzielczego, mimo starań konkurencji o inną decyzję. Nie zawiodłem się, co uważam
za nasz wspólny sukces. Wielokrotnie przekonywałem bowiem
moich kontrahentów, dla których bankowość spółdzielcza to
ciągle abstrakcja, że limanowski Bank Spółdzielczy jest w stanie
obsługiwać duże firmy co najmniej tak dobrze jak banki komercyjne. Mam więc dużo satysfakcji w tym, że podjąłem słuszną
decyzję.
Nie będę oryginalny jak powiem, że najbardziej cenię sobie w Banku Spółdzielczym indywidualne podejście do klienta

i świetną, życzliwą obsługę nastawioną na rozwiązywanie problemów. Doświadczenia zarówno moje, jak i moich pracowników w tym
zakresie są wyłącznie pozytywne. Cieszę się
również, że Bank nie pozostaje w tyle jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne i produktowe.
Osobiście doceniam również to, że działa w lokalnej społeczności i dla lokalnej społeczności.
Jak już wspomniałem, moja firma stara się działać dla wspólnego dobra środowiska w którym
przyszło jej funkcjonować, to dobrze że inne
instytucje podzielają te ideały.
Jakie są plany na przyszłość i czego można
Państwu życzyć w dalszej działalności?
Głównym celem było i jest rozwijanie firmy,
oby w kolejnym 25-leciu Firma umocniła swą
pozycję na rynku. Naszym celem krótkookresowym jest z pewnością realizacja rozpoczętych inwestycji. Mam również nadzieję, że
nadchodzące lata, będą dużo bardziej sprzyjające przedsiębiorczości, również dzięki mojemu zaangażowaniu. Według mnie to może być
droga do sukcesu całej ziemi limanowskiej.
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finanse dla ciebie

W TROSCE 
O BEZPIECZEŃSTWO
SENIORA
Z roku na rok rośnie
liczba wyłudzeń metodą
„na wnuczka”. Według
policyjnych statystyk w 2006
roku zgłoszono 439 takich
przestępstw. W roku 2012
odnotowano ich aż 1 095
(wzrost o 150%).
Oszust dzwoni do ofiary i tak prowadzi rozmowę, aby uwierzyła, że rozmawia z kimś ze
swojej rodziny i sama podała dane prawdziwego krewnego.

stępcy są bardzo sprawni w budowaniu swojej historii i próbie
uwiarygodnienia siebie jako członka rodziny – dlatego koniecznie
trzeba to sprawdzać. Pamiętajmy, że przez telefon nie widzimy
z kim naprawdę rozmawiamy.” - dodaje.

Przestępca opowiada, że stało się coś złego albo
pojawiła się okazja na zarobienie łatwych pieniędzy. Prosi o natychmiastową pomoc finansową
w gotówce, którą odbierze jego zaufany przyjaciel
lub współpracownik. Zdarzają się także prośby
o przelew na konto bankowe lub wspólny wyjazd
do banku z „przyjacielem” i wypłatę gotówki.

Bank Spółdzielczy w Limanowej od lat należy do Systemu Dokumenty Zastrzeżone ponadto, z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa, posiada w swojej ofercie PAKIET SENIOR.
Duża część emerytów i rencistów nie posiada rachunku bankowego. Jednak te osoby, które zdecydowały się na założenie Pakietu Senior szybko dostrzegły korzyści płynące z tej decyzji.
Pakiet Senior, to przede wszystkim bezpieczeństwo, pieniądze
zgromadzone na koncie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego. Ponadto posiadacz takiego Pakietu zyskuje dzięki niższym opłatom. Dodatkowym atutem jest również wygoda.
Dzięki niemu mamy dostęp do swoich środków przez całą dobę np.
poprzez sieć bezpłatnych bankomatów w całym kraju lub system
bankowości elektronicznej. Posiadając Pakiet Senior nie musimy
trzymać naszych oszczędności w domu i narażać się na kradzież
gotówki. Możemy ulokować je na lokacie w Banku Spółdzielczym
w Limanowej lub na rachunku oszczędnościowym Ekstra-Konto.

„Oszukiwana osoba jest przekonana, że pomaga rodzinie i oddaje swoje oszczędności przestępcom. Ofiarami przestępstw są najczęściej
osoby w wieku od 70 lat i starsze. Przestępcy posługujący się tą metodą, wykorzystując dobroć
starszych ludzi, używają różnorodnych sposobów, aby pozbawić ich wszystkich oszczędności
życia.” – mówi Grzegorz Kondek, koordynator
społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu
DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. „Jak przeciwdziałać takim przestępstwom? Uczulać naszych bliskich, że za każdym razem muszą potwierdzić
taką prośbę o pomoc, samodzielnie wykonując
telefon lub kontaktując się bezpośrednio. Prze-
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Zapraszamy seniorów do naszych placówek.
Więcej informacji na:
www.bs.limanowa.pl oraz www.OszustwaNaWnuczka.pl
Informator opublikowano także na stronach internetowych
www.DokumentyZastrzezone.pl
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PRZELEW
ZAGRANICZNY

– NAJLEPIEJ W SYSTEMIE SEPA
Bank Spółdzielczy w Limanowej wśród licznych możliwości przesyłania
i odbierania pieniędzy z zagranicy w swojej ofercie ma bardzo
nowoczesny i wygodny sposób realizowania zleceń dewizowych
– za pośrednictwem systemu SEPA.
Wprowadzenie w 1999 roku Unii Gospodarczej i Walutowej oraz
wspólnej waluty euro (EUR) zapoczątkowało rozwój zintegrowanego europejskiego rynku towarów i usług. Barierę w dalszym jego
rozwoju stanowiły na pewnym etapie trudności natury rozliczeniowo-transakcyjnej. Systemy bankowe poszczególnych państw członkowskich różniły się między sobą, a wysłanie pieniędzy za granicę
administracyjną (choć ciągle w ramach wspólnego obszaru gospodarczego) stanowiło wyzwanie natury technicznej. Z tego powodu
rozpoczęto prace nad jednolitym sposobem rozliczania, trwały one
stosunkowo długo, jednak już 28 stycznia 2008 zaczął funkcjonować
wspólny europejski system płatniczy. Od tego momentu również
klienci Banku Spółdzielczego korzystali z niedrogich i szybkich przelewów zagranicznych. Determinacja władz Unii Europejskiej okazała
się w pełni uzasadniona. Potwierdzają to statystyki. W poprzednim
roku w Banku Spółdzielczym w Limanowej wykonano 4875 przekazów zagranicznych, a odebrano ich jeszcze więcej - blisko 11 tysięcy.
Ponad 80% z nich wysłano za pośrednictwem systemu SEPA.
Z roku na rok można zaobserwować coraz większą skłonność
klientów do realizacji przelewów tym systemem.
SEPA - Jednolity Obszar Płatniczy w Euro (ang. Single Euro Payments Area), który ma na celu usprawnić, przyspieszyć, zmniejszyć
koszty transferu pieniądza w Unii Europejskiej, jest przede wszystkim w 100% bezpieczny. Jest on kierowany zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców czy instytucji publicznych. Jednolity
system oznacza że klient, niezależnie gdzie i dokąd przesyła pieniądze, ma zapewniony zunifikowany sposób realizacji przelewu i jego
koszty. Nie ma różnicy czy pieniądze są transferowane w banku
na terenie Polski, czy do innego kraju na obszarze SEPA, również
wysokość transakcji nie ma znaczenia, klient niezależnie od kwoty
płaci zawsze jedną, stałą prowizję. SEPA tworzy warunki dla zwiększonej konkurencji w obszarze płatności, a docelowo ma pomóc
w zbudowaniu bardziej wydajnego systemu płatniczego, który
przynosić będzie widoczne korzyści dla gospodarek i społeczeństw
krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Do transakcji w systemie SEPA muszą być spełnione warunki:
• koszty SHA, dzielone – każda strona płaci za
siebie
• waluta transakcji w EUR
• Bank zleceniodawcy oraz Bank beneficjenta musi być uczestnikiem Systemu SEPA
• numer rachunku odbiorcy w standardzie
IBAN
• BIC / SWIFT
Wszystko wskazuje na to, że znaczenie euro
jako waluty zintegrowanego obszaru płatności
będzie systematycznie rosło. Do SEPA aktualnie należy 27 krajów członkowskich UE oraz
Islandia, Norwegia, Lichtenstein i Szwajcaria.
W chwili obecnie jego uczestnikami jest prawie 4500 banków w tym 30 banków polskich.
Dzięki prostej i przejrzystej procedurze maksymalny czas realizacji transakcji jest z góry przewidywalny - wynosi 1 dzień roboczy, nie licząc
dnia wysłania. Przelew wykonywany jest w pełnej kwocie - istnieje zakaz pobierania opłat
z kwoty transferowanej. Klient jest wprawdzie
obciążony opłatą przez jego bank, jednak opłata jest z góry ustalona i taka sama niezależnie
od wielkości przelewu. Pełna przewidywalność
i standaryzacja – cechy znane nam i kojarzące się nieodłącznie z Unią Europejską, w tym
przypadku pozwoliły na minimalizację kosztów
transakcyjnych, a także zmniejszenie kosztów
zwrotów i reklamacji.
Andrzej Duplak
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UBEZPIECZENIA
MAJĄTKOWE
DOBROWOLNE
Na rynku dostępna jest bogata oferta firm ubezpieczeniowych,
proponujących polisy zabezpieczające nasze mieszkanie czy dom
oraz to, co się w nim znajduje. Dokonując wyboru powinniśmy
zwrócić uwagę na zakres ochrony ubezpieczeniowej, który jest
określony przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe.
Sytuacje losowe jak włamanie, pożar czy powódź mogą dotknąć każdego z nas i zaburzyć
spokój dnia codziennego. Warto zatem zadbać
o skuteczne ubezpieczenie domu. Dobra polisa
wcale nie musi być droga, a jej zakup skomplikowany i czasochłonny.
Należy dokładnie zapoznać się z danymi
dotyczącymi zakresu ubezpieczenia. Są one
sformułowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Istotny jest także fakt, że
większość firm ubezpieczeniowych już na wstępie wymaga od swoich potencjalnych klientów
spełnienia określonych, standardowych warunków. Najczęściej są to adnotacje odnoszące się do rodzaju i ilości zamków w drzwiach
wejściowych, rodzaju zabezpieczeń w oknach
i drzwiach balkonowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności
oraz definicje zdarzeń losowych określonych
przez daną firmę ubezpieczeniową.

Dobra polisa
powinna zapewnić:

• ochronę na wypadek wystąpienia zdarzeń
losowych związanych z warunkami atmosferycznymi (np. pożar, zalanie, huragan, grad,
wybuch, osuwanie się ziemi),
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• ochronę na wypadek kradzieży z włamaniem lub dewastacji,
• ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i następstw nieszczęśliwych wypadków (np. w przypadku zalania przez sąsiadów),
• pokrycie kosztów wizyt specjalisty oraz naprawy (np. hydraulik, wymiana szyby),
• koszty poszukiwania przyczyny szkody,
• pokrycie kosztów rzeczoznawców oraz usunięcia pozostałości po szkodzie.
Ochroną ubezpieczeniową może być objęte również mienie ruchome osób bliskich ubezpieczonego, jeśli prowadzą wspólne
gospodarstwo domowe.

Firmy ubezpieczeniowe oferują pakiety
ubezpieczeń gwarantując kompleksową
ochroną mienia i rodziny. Ochroną mogą
być objęte:

• budynek mieszkalny, nawet jeśli częściowo służy do prowadzenia działalności gospodarczej,
• budynek niemieszkalny, np. garaż.
• budynek w fazie budowy,
• lokal mieszkalny,
• ruchomości domowe (np. RTV, meble, ubrania, mienie służbowe, biurowe) i stałe elementy (np. wykładzina, meble
wbudowane, instalacje wewnątrz budynku),
• mienie znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych lub
garażu do, limitów określonych w umowie ubezpieczenia,
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• budowle (np. ogrodzenie posesji wraz z bramą, szambo, instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji),
• obiekty specjalistyczne (np. przydomowe szklarnie, oranżerie lub tunele foliowe),
• nagrobki cmentarne,
• siłowniki bram, elementy zewnętrzne domu od kradzieży
z włamaniem,
• następstwa nieszczęśliwych wypadków,
• szyby i przedmioty szklane od stłuczenia,
• dewastacja,
• koszty ochrony prawnej,
• Assistance.

UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych (w tym osób bliskich
prowadzących z ubezpieczonym wspólnie gospodarstwo
domowe) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Jeśli
z winy ubezpieczonego zostanie zalany sąsiad z dołu, lub
jego dziecko porysuje samochód – ubezpieczyciel pokryje
koszty powstałych szkód. Może być dodatkowo włączona
odpowiedzialność z tytułu np. posiadania koni, psów agresywnych, używania małych jednostek pływających, posiadania dodatkowych nieruchomości. To nowoczesne ubezpieczenie zdobywa coraz więcej klientów, również dzięki
niewygórowanej cenie.

NNW

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, polegających na
uszkodzeniu ciała, trwałym uszczerbku na
zdrowiu, a nawet śmierci. O ile nie można
przygotować się na nieszczęśliwy wypadek,
można zapewnić sobie i swoim bliskim środki pieniężne, które pomogą sfinansować
koszty leczenia oraz zrekompensować utracone zdrowie lub życie.

UBEZPIECZENIE Assistance

Ubezpieczenie
Assistance
zapewnia
natychmiastowe wsparcie w trudnych,
nieprzewidzianych sytuacjach, do których może dojść w domu lub mieszkaniu.
Ubezpieczyciel zajmie się naprawą zamku
w drzwiach, organizacją i pokryciem kosztów pobytu w hotelu na czas remontu po
zaistniałej szkodzie.
Wysokość składki uzależniona jest od wybranego przez ubezpieczającego wariantu
ubezpieczenia – od sumy ubezpieczenia i zakresu ryzyk.
Dorota Rączkowska
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eCorpoNet

– nowoczesna b@nkowość dla firm

Dzięki eCorpoNet masz cały bank w swoim biurze

Już od listopada 2012r. klienci instytucjonalni Banku Spółdzielczego w Limanowej mogą
korzystać z systemu bankowości internetowej
eCorpoNet. Jest on nowocześniejszą wersją
funkcjonujących już w ofercie systemów HomeNet oraz eBankNet, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem klientów. Nowe rozwiązanie
wprowadza wiele udogodnień – co najważniejsze pozwala na dostęp do konta z poziomu przeglądarki, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
Wydaje się, że zdalny dostęp do usług banków
jest możliwy stosunkowo od niedawna. Tymczasem pierwsze konto internetowe zostało otwarte już w 1993r. Do tej pory z szeroko rozumianej
bankowości elektronicznej aktywnie korzysta aż
10 mln Polaków jednak to statystycznie zaledwie
co czwarty. Te liczby nie powalają na kolana, prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej wyprzedzają Polskę pod względem odsetka osób korzystających z kanałów bankowości elektronicznej.
Dzieje się tak mimo coraz powszechniejszego
dostępu do Internetu (w 2000r. ponad połowa
ankietowanych wskazywała koszt jako barierę
dostępu do sieci, w 2009r. już tylko co trzeci)
oraz obowiązku rozliczania się z instytucjami
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publicznym za pośrednictwem rachunku bankowego. Z e-oferty
Banku Spółdzielczego w Limanowej korzysta już 6200 użytkowników, z czego ponad 800 to przedsiębiorcy. Aby zachęcić kolejnych
Bank udostępnia nowoczesną platformę o nazwie eCorpoNet.
System eCorpoNet posiada szereg właściwości, które sprawiają, że należy uznać go za bardziej funkcjonalny dla ostatecznego
odbiorcy niż dotychczas stosowane systemy. Przede wszystkim
zastosowanie nowoczesnych certyfikatów zabezpieczeń umożliwiło udostępnienie aplikacji poprzez zalogowanie się bezpośrednio na stronę internetową. Istnieje możliwość autoryzacji dyspozycji poprzez hasło SMS wysyłane na telefon komórkowy, podpis
elektroniczny lub w wersji papierowej listy haseł jednorazowych.
Możliwe jest skonfigurowanie systemu autoryzacji przelewu lub
paczek przez więcej niż jednego użytkownika. Co więcej, do konta klienta Bank może dopisać kilku użytkowników, nadając każdemu uprawnienia zgodne z jego zakresem obowiązków w firmie.
Oprócz tego, system eCorpoNet posiada również inne przydatne
funkcjonalności:
• możliwość tworzenia „paczek” przelewów,
• obsługę przelewów zagranicznych,
• dentyfikację przychodzących płatności masowych,
• możliwość zakładania lokat przez Internet,
• współpracę z systemami finansowo-księgowymi,
• tworzenie wyciągów bankowych,
• informacje o kursach walutowych w Banku.
System eCorpoNet może być uzupełnieniem tradycyjnej bankowości, w określonych przypadkach może ją z powodzeniem
zastąpić. Oferuje on tak szeroki wachlarz możliwości, że kontakty
z oddziałem Banku użytkownik może ograniczyć tylko do obrotu
gotówkowego. Wśród klientów Banku nie brakuje przedsiębiorców i instytucji publicznych, które zdecydowały się oprzeć zarządzanie finansami na przelewach, zleceniach stałych i kartach
bankomatowych. Ta gotowość jest niezwykle istotna gdyż żadne
- nawet najnowocześniejsze rozwiązanie - nie może istnieć bez
osób gotowych (i potrafiących) z niego skorzystać. Nasi klienci
zdają ten egzamin na piątkę.


Leszek Gębczyk
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PAKIETY BIZNES 
– W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY FIRM

Prowadzenie własnej firmy wymaga ciągłego
dokonywania wyborów. Dotyczy to, również sfery
finansowej. Decydując się na wybór rachunku
bankowego, należy głównie brać pod uwagę etap
rozwoju firmy i specyfikę jej działania.
Bank Spółdzielczy w Limanowej oferuje przedsiębiorcom PAKIETY
BIZNES, które zapewniają wygodę i elastyczność w zarządzaniu
finansami, których parametry zostały dobrane tak, aby nie generować dla firmy dodatkowych kosztów.

• przelewy wewnętrzne i zlecenia stałe na rachunek w Banku wykonywany w placówce
Banku oraz w systemie bankowości internetowej eCorpoNet
• pulę 10 darmowych komunikatów sms z hasłami do przelewów internetowych
• przelewy w systemie bankowości internetowej eCorpoNet w ramach obniżonej opłaty
• realizację zlecenia stałego na rachunek
w Banku
• wydanie i obsługę karty płatniczej Visa Business Debetowa
• możliwość wypłaty z sieci 4000 darmowych
bankomatów
PAKIET 
MINI 
BIZNES

PAKIET 
BIZNES

PAKIET 
BIZNES 
PLUS

Opłata za
pakiet

10 zł

20 zł

35 zł

Przelewy
internetowe

1 zł

1 zł

0,50 zł

Zlecenia stałe
przez internet

1 zł

1 zł

0,50 zł

Opłata za
obsługę karty

7 zł

0 zł

0 zł

Usługa
telefoniczna
na hasło

5 zł

5 zł

0 zł

Pakiet Mini Biznes – przeznaczony dla rozpoczynających

działalność lub prowadzących małą firmę. To pakiet, który zapewnia optymalną obsługę przy wyjątkowo atrakcyjnych warunkach
cenowych. W ramach pakietu Klient otrzymuje:
• otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego
• aktywację usługi SMS Banking oraz 5 darmowych sms informujących o zmianach na rachunku
• przelewy wewnętrzne i zlecenia stałe na rachunek w Banku
wykonywane w placówce Banku oraz w systemie bankowości
internetowej eCorpoNet
• pulę 10 darmowych komunikatów sms z hasłami do przelewów internetowych
• realizację zleceń stałych na rachunek w Banku
• wydanie karty płatniczej Visa Business Debetowa
• możliwość wypłaty z sieci 4000 darmowych bankomatów

Pakiet Biznes – przygotowany z myślą o firmach rozwijają-

cych się, którym zależy na nowoczesnych rozwiązaniach i profesjonalnej obsłudze. W ramach pakietu klient otrzymuje:
• otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego
• dostęp do systemu bankowości internetowej eCorpoNet
• aktywację usługi SMS Banking oraz pulę 5 darmowych sms informujących o zmianach na rachunku
• przelewy wewnętrzne i zlecenia stałe na rachunek w Banku
wykonywany w placówce Banku oraz w systemie bankowości
internetowej eCorpoNet
• pulę 10 darmowych komunikatów sms z hasłami do przelewów internetowych
• wydanie i obsługę karty płatniczej Visa Business Debetowa
• możliwość wypłaty z sieci 4000 darmowych bankomatów

Pakiet Biznes Plus – dedykowany klientom wymagającym,
którzy aktywnie korzystają z produktów i usług finansowych.
W ramach pakietu klient otrzymuje:
• otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego
• telefoniczną usługę na hasło
• aktywację usługi SMS Banking oraz pulę 5 darmowych sms informujących o zmianach na rachunku

Należy pamiętać, że w ramach Pakietów można korzystać z szeregu usług powiązanych z rachunkiem:
• rachunek lokacyjny i lokaty – aby dobrze ulokować nadwyżki finansowe,
• płatności masowe – doskonałe rozwiązanie
dla obsługi dużej ilości zidentyfikowanych
wpłat od kontrahentów
• terminale POS – dla firm prowadzących działalność handlowo-usługową,
• obsługa walutowa – dla przedsiębiorców
współpracujących z zagranicznymi kontrahentami i realizujących transakcje zagraniczne,
• szeroka oferta kredytowa - finansowe wsparcie w rozwoju i działalności bieżącej firmy.
Zależy nam aby nasz Bank był w jak największym stopniu bankiem przedsiębiorców. Stawiamy więc nie tylko na konkurencyjna ofertę – jako
Bank spółdzielczy oferujemy indywidualne podejście i zrozumienie dla specyfiki każdej firmy.
Zależy nam bowiem na długofalowych, partnerskich relacjach.
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Wielkanoc
w zwyczajach
i tradycjach

Kiedy zmęczeni zimą, z coraz większym utęsknieniem
wyglądamy wiosny, w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni
księżyca nadchodzi Wielkanoc. Jest to najstarsze, najważniejsze
i najbardziej radosne święto, obchodzone przez wszystkie
wyznania chrześcijańskie. Wielkanoc, zwana też Paschą
ma upamiętniać zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Czas jej obchodów ustalono w 325 roku.
Najwcześniej przypada 22 marca, najpóźniej
25 kwietnia. Bogate i różnorodne są tradycje,
którymi obrosła Wielkanoc przez wieki. Łączą
w sobie elementy religijne z obyczajowością
ludową. I tak na przykład czterdziestodniowy
post, a szczególnie obchody Wielkiego Tygodnia, poprzedzającego Wielkanoc - to tradycja
kościelna, ale już „topienie Judasza” w Wielką
Środę, „wielkie kołatanie” w Wielki Piątek,
czy też „topienie żuru” i „wieszanie śledzia”
w Wielką Sobotę - to z całą pewnością obyczaje ludowe, ściśle związane z poszczególnymi
regionami kraju. Poza wymową religijną ma
bowiem Wielkanoc jeszcze drugie zadanie.
Jest świętem budzącej się do życia przyrody,
zapowiedzią wiosny, pracy w polu i dobrych
plonów. Wielkanoc to także wywodzący się
z tradycji słowiańskiej hołd, składany życiu,
witalności i płodności. Wielkanoc jest najradośniejszym świętem w roku, a jej symbole
kojarzą się z rozpoczynaniem nowego życia.

Lany Poniedziałek 

Drugiego dnia Świąt Wielkiej Nocy tradycyjnie świętujemy „Lany Poniedziałek Wielkanocny”. To stara tradycja, łącząca elementy wiary
z motywami ludowymi. Lany Poniedziałek
Wielkanocny, zwany w zależności od regionu
„śmigusem-dyngusem”, „polewanym poniedziałkiem” lub „oblewanym poniedziałkiem”,
to stary zwyczaj wzajemnego oblewania się
wodą i bicia palemkami po nogach, co miało

20

zapewnić zdrowie i symbolizowało oczyszczenie się z brudu duchowego na powitanie Zbawiciela.
Śmigus to właśnie to bicie palemkami. Dyngus - oznaczał zachowany jeszcze na wsiach - zwyczaj „wykupienia się” z lania
wodą i bicia za cenę kraszanek i pisanek, łączony jest także ze
zwyczajem składania sobie wzajemnych wizyt w okresie wielkanocnym. Lany Poniedziałek Wielkanocny jest świętem zabawy i radości, budzącego się życia i nadchodzącej wiosny.

Zwyczaje Wielkanocne

Wielkanoc to święto wszystkich chrześcijan, obchodzone
ku czci zmartwychwstania Chrystusa. Najważniejsze święto
w kalendarzu liturgicznym, a jednocześnie najradośniejsze ze
wszystkich. Z Wielkanocą związane są, gromadzone od wieków, liczne zwyczaje wielkanocne. Zwyczaje wielkanocne wywodzą się głównie z tradycji ludowej i różnią się w zależności
od regionu. Na południu Małopolski, w okolicach Limanowej,
napotkać można na „dziady śmigustne”, czyli owinięte w słomę, zamaskowane maszkary, które pojawiają się w nocy z Niedzieli Wielkanocnej na Poniedziałek i wymuszają datki, lejąc
wodą opornych.
Inne zwyczaje wielkanocne można znaleźć na Warmii, gdzie
do dzisiaj, – zawsze 7 kwietnia – pali się kukłę „Judosza”, inne
w Krakowie, gdzie w Niedzielę Palmową obwoziło się z kościoła
do kościoła figurkę „Jezuska Palmowego” na osiołku, a jeszcze
inne zwyczaje wielkanocne kultywowane są na Śląsku, gdzie
pojawia się „kawalkada wielkanocna”, będąca po prostu procesją konną. Najliczniejsze jednak zwyczaje wielkanocne wiążą
się w tradycji ludowej z Poniedziałkiem Wielkanocnym. Lanie
wodą i bicie wierzbowymi witkami symbolizuje oczyszczenie
się z grzechu i pokutę, w wielu regionach jednak pojawiają się
związane z tą tradycją miejscowe zwyczaje wielkanocne. Kropienie święconą wodą pól i obejścia, co ma chronić przed nie-

na święta…

szczęściami, „chodzenie z kurkiem po dyngusie”, wykupywanie
się kolorowymi pisankami od dyngusa - to tylko niektóre przykłady bogatej obyczajowości ludowej, związanej z Wielkanocą.

Tradycje Wielkanocne

Z roku na rok kultywujemy więc także liczne tradycje wielkanocne. Poza typowo religijnymi, takimi jak Wielki Post - czyli
trwający 40 dni okres powstrzymywania się od zabaw i uciech,
Niedziela Palmowa - stanowiąca pamiątkę wjazdu Chrystusa
do Jerozolimy i będąca wstępem do duchowej zadumy Wielkiego Tygodnia, mamy także liczne tradycje wielkanocne, nie
do końca związane z religią. Tradycje wielkanocne wymagają
wielkiego sprzątania przed świętami, które symbolizować ma
przygotowanie domu na przyjęcie zmartwychwstałego Jezusa,
a jest jednocześnie okazją do zrobienia porządków po zimie.
Piękne, barwne palemki, poza symbolicznym znaczeniem religijnym, stanowią przejaw radości z nadchodzącej wiosny i wyraz artyzmu tych, którzy je tworzą. Tak samo cieszą oczy wielobarwne pisanki i istnieją liczne ludowe tradycje wielkanocne
z nimi związane. Tradycyjnie w okresie świąt pojawia się Zając
Wielkanocny z koszyczkiem - sympatyczny, świecki symbol
Wielkanocy i przynosi grzecznym dzieciom drobne prezenty.
Tradycje wielkanocne bowiem łączą w sobie elementy wiary
ze zwykłą, ludzką radością. Idzie wiosna, przyroda budzi się do
życia i w ludziach też rodzi się nadzieja na lepsze dni. Tradycje
wielkanocne są wyrazem tej radości i nadziei.

Kolorowe Pisanki Wielkanocne

Pochodzący z Persji zwyczaj zdobienia jaj kurzych, gęsich
i kaczych, w Polsce przyjął się już w X wieku, bo z tego okresu pochodzi najstarsza zachowana pisanka. Kolorowe pisanki
tradycyjnie wykonywano techniką roztopionego wosku. Pokryte różnymi wzorami jajko wkładano do roztworów różnych

ziół i korzeni, aby otrzymać odpowiedni kolor.
Dziś nazwa „kolorowe pisanki” obejmuje także inne techniki - od skrobania ostrym nożem
wzorów na barwnej powierzchni, przez wyklejanki z papieru lub kolorowej włóczki, aż do
ręcznie malowanych, małych arcydzieł sztuki. Kolorowe pisanki to nieodłączny element
„święconki”, z którą w Wielką Sobotę idzie
się do kościoła, to dekoracja wielkanocnego stołu i piękny, radosny symbol rodzącego
się życia. W tradycji ludowej kolorowe pisanki zajmują czołowe miejsce i w zależności od
regionu wykonuje się je odmienną techniką.
Kraszanki gotuje się w wodzie z dodatkiem
kory dębu (czarne), łupin cebuli (brązowe),
kwiatów malwy (fioletowe), soku z buraków
(różowe) lub listków barwinka (zielone). Nalepianki - to owinięte sitowiem lub słomą jajka,
pisanki - wykonuje się wspomnianą techniką
wosku. Kolorowe pisanki przynosi się w święta sąsiadom, nimi można się wykupić od lania
wodą w Wielki Poniedziałek, w niektórych regionach urządza się wojny na kraszanki. Ale
wszędzie, w całej Polsce, artystycznie wykonane, kolorowe pisanki są radosnym symbolem Wielkanocy.

Wróżby Wielkanocne

Wróżby wielkanocne mają wielowiekową
tradycję. Te święta przypadają na okres równonocy wiosennej i według wierzeń ludowych
mają magiczną noc. Najliczniejsze wróżby
wielkanocne związane są z niezwykłą mocą
wody. Kropienie domowników i dobytku
wodą święconą chroniło do nieszczęść i zapewniało zdrowie. Kąpiel w rzece lub jeziorze
w Wielki Czwartek zapewniała urodę i gładką
cerę. Istniały też wróżby wielkanocne związane z oczyszczającą mocą ognia i poświęconych
witek wierzbowych.
Ilość przypalonych bochnów chleba w święconce, liczona w kościele wróżyła skwarne lub
chłodne lato. Istnieją rozmaite wróżby wielkanocne związane z witalną siłą jajka, głównie
miłosne. Parzysta ilość jaj na stole wielkanocnym oznaczała rychłe zamążpójście, a podarunek z od ukochanego, uczyniony z pisanki
wróżył udany związek. Panny stawiały sobie
wróżby wielkanocne, ustawiając na stole dwa
jajka i wprawiając je w ruch obrotowy palcami.
Jeśli zbliżyły się do siebie - wróżyły szczęśliwą
miłość. Szkoda, że te urokliwe wróżby w większości nie przetrwały do dzisiaj, wzbogacając
wielkanocne obyczaje.
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PODSUMOWANIE 
WYNIKÓW 
ROK 2012

Rok 2012 w działalności Banku
Spółdzielczego w Limanowej był czasem
wytężonej pracy oraz okresem dużego
wysiłku inwestycyjnego, zmierzającego
do poprawy funkcjonalności Banku,
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
i jeszcze lepszej jakości obsługi klientów.
To kolejny trudny rok, w którym światowy
kryzys finansowy po raz pierwszy od
swego początku w 2008 roku tak mocno
uderzył w gospodarkę naszego kraju.
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Zarządzanie Bankiem od początku 2009
roku obejmowało również działania zaradcze
mające zapobiec utracie płynności i dotychczasowego tempa rozwoju w wyniku kryzysu.
Na polskim rynku usług finansowych pojawiły się również nowe, nie spotykane wcześniej
zjawiska, z którymi Bank musiał się uporać.
Powszechnie odczuwalne stało się zjawisko
„ucieczki do pieniądza”, czyli obniżenia zaufania do instytucji finansowych, co spowodowało zmniejszenie ilości pieniądza na rynku i w konsekwencji wzrost oprocentowania
depozytów. Jednocześnie oprocentowanie
kredytów rosło w tym okresie stosunkowo
wolniej. Tendencje te utrzymywały się do połowy 2011 roku. Wtedy to następował stopniowy wzrost stóp procentowych NBP wprowadzanych przez Radę Polityki Pieniężnej,
co miało pozytywny wpływ na rentowność
portfela kredytowego Banku.

udziałowcy
Pod koniec ostatniego okresu sprawozdawczego Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła serię obniżek stóp procentowych, które wpływają negatywnie na rentowność portfela kredytowego. Zjawisko to ma istotny wpływ na wynik finansowy naszego
Banku. Utrzymywana od wielu lat zasada oprocentowania
depozytów przez Banku Spółdzielczym w Limanowej na nieco
wyższym poziomie od oprocentowania komercyjnej konkurencji, przyczyniło się do osiągnięcia dynamiki przyrostu depozytów w wysokości 116.07% w stosunku do stanu z 2011 roku.
Sukcesem minionego roku było pozyskanie do obsługi nowych klientów, w tym wielu przedsiębiorców, a także nowych członków, którzy umocnili naszą spółdzielnię. Znaczne
wzrosła wśród klientów liczba posiadanych kart płatniczych
oraz operacji kartowych. O skali tego zjawiska świadczy liczba 11 971 wydanych kart płatniczych oraz 824 921 operacji

bankomatowych. Warto wspomnieć, że oferta Banku w zakresie kart nadąża za ofertą
konkurencji, wydawane są wyłącznie karty
z chipem, zabezpieczane przed kradzieżami elektronicznymi i wprowadzono również
technologię płatności zbliżeniowych. Dużym
powodzeniem wśród klientów cieszy się internetowy dostęp do rachunków oraz możliwość realizowania operacji bankowych przy
jego pomocy. Z systemów bankowości internetowej korzysta ponad 6200 posiadaczy
rachunków oraz klientów korporacyjnych.
Dużym osiągnięciem było postawienie do
dyspozycji klientów kolejnych bankomatów
oraz dostosowanie już istniejących urządzeń
do obsługi kart bankowych wyposażonych
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w chip. Twórcza praca oraz wysiłek załogi
Banku przynoszą pożądane efekty - Bank
dynamicznie się rozwija, zajmując z roku na
rok coraz wyższą pozycję w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości. Na koniec 2012 r.
pod względem wielkości sumy bilansowej na
365 banków zrzeszonych w Banku BPS S.A.
zajął 13 miejsce, a pod względem posiadanych funduszy własnych 14 miejsce.
Wysiłek naszego Banku został dostrzeżony
w środowisku lokalnym. Podczas uroczystej
Gali Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego w dniu 9.11.2012 r., Bank Spółdzielczy
w Limanowej w konkursie „Lider Powiatu
Limanowskiego” w kategorii „Duże Przedsiębiorstwa”, otrzymał diament do złotej
statuetki „Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego” oraz na arenie krajowej w konkursie
ogłoszonym przez Gazetę Prawną „Najwyższa jakość” Bank otrzymał 28.09.2012 r. Złote
Godło Najwyższa Jakość QI 2012.
O wielkości i znaczeniu Banku w sposób zasadniczy decyduje poziom i dynamika sumy
bilansowej oraz funduszy własnych.
Na koniec grudnia 2012 r. odnotowano

wartość sumy bilansowej netto w kwocie 534 611 tys. zł., co
oznacza wzrost o 16,69%. Analizując bilans w okresie sprawozdawczym łatwo zauważyć, że na poziom sumy bilansowej zasadniczy wpływ mają środki będące w dyspozycji sektora niefinansowego, które wzrosły o 16,39% oraz kapitały
wzrost o 6,09%, a w tym: kapitał podstawowy, który wzrósł
o 11,11%, kapitał uzupełniający pozostał na niezmienionym
poziomie.
Pozytywnie należy ocenić wykonanie założeń przyrostu
funduszy własnych Banku oraz ich udział w sumie bilansowej.
Fundusz udziałowy odzwierciedla zaangażowanie się właścicieli – 5 581 członków Banku, którzy zadeklarowali 180 770
udziałów na kwotę 22 592 049 zł. Na dzień 31.12.2012 roku
udziały niedopłacone stanowią kwotę 861 049,15 zł. Są one
następstwem uchwały Zebrania Przedstawicieli z 25.03.2010 r.
o podwyższeniu jednostki udziałowej do kwoty 125 zł.
Dopłatę brakującej kwoty udziałów członkowie, zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, winni wnieść w okresie trzech
lat od podjęcia uchwały podwyższającej jednostkę udziałową.
W 2012 r. nastąpił nabór 360 nowych członków. Uwzględniając naturalne migracje członków, w okresie sprawozdawczym nastąpił przyrost liczby członków o 299 osób. Natomiast
zwiększyła się ilość dodatkowych jednostek udziałowych,
spowodowana intensywną akcją marketingową skierowaną

STRUKTURA PORTFELA
struktura portfela kredytowego
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wartość udzielonych kredytów

zgromadzone środki na rachunkach
ZGROMADZONE ŚRODKI NA RACHUNKACH
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do osób fizycznych i przedsiębiorców na terenie działania
Banku Spółdzielczego w Limanowej. Niemniej jednak pozyskane udziały zastąpiły wkład udziałowców, którzy utracili
członkostwo w ciągu roku lub je wypowiedzieli. Zachętą do
posiadania udziałów jest stawiana od dłuższego czasu dywidenda po rocznym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
Za 2011 r. dywidenda wynosiła 8 %. Dywidenda w zdecydowanej wielkości zasiliła fundusz udziałowy przez wnoszenie
dopłat do niepełnych udziałów oraz wykupu nowych udziałów. Praca na rzecz rozwijania członkostwa winna być nadal
kontynuowana, jest ona wpisana w strategię rozwoju Banku.
Równocześnie jest to jedna z dróg do podniesienia kapitału
własnego Banku a zarazem jego pełnej samodzielności.
Ogólna wartość depozytów od sektora niefinansowego
i budżetowego zamyka się kwotą 456 898 tys. zł, zdeponowaną na 42 399 rachunkach. W okresie sprawozdawczym
uzyskano przyrost depozytów od sektora niefinansowego
o 63 244 tys. zł, co stanowi dynamikę 116,07%. Podejmowano działania zmierzające do przedstawienia oferty depozytowej korzystniejszej od banków komercyjnych działających
na naszym rynku. Przykładem może być kolejna edycja loterii
„AUTOLOKATA”, Loteria Jubileuszowa, wprowadzona z okazji
obchodów 135-lecia działalności Banku „Konkurs ROR z nagrodami” itp.
Odnotowano również w okresie sprawozdawczym przyrost
depozytów od sektora budżetowego o kwotę 2 530 tys. zł,
co stanowi 8,48%. Ponadto w dyspozycji Banku pozostawały
środki sektora finansowego w kwocie 13 243 tys. zł, w tym
środki pozyskane z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 10 100 tys. zł na finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw.
W 2012 roku Bank udzielił 3 212 kredytów na łączną
kwotę 219 438,7 tys. zł. Obligo kredytów w ujęciu bilansowym zwiększyło się o 36 565,2 tys. zł, wykazując dynamikę
113.97% w stosunku do 2011 r. Stan zadłużenia bilansowego
kredytobiorców osiągnął poziom 333 669 tys. zł. Z tej kwoty
na sektor budżetowy przypada kwota 16 805 tys. zł. W struk-
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turze rodzajowej portfela kredytowego nie
nastąpiły istotne zmiany. Nadal największy
udział mają kredyty inwestycyjne 25,42%
portfela kredytowego (kwota 92 281 tys. zł),
oraz kredyty na finansowanie nieruchomości komercyjnych – 19,75% (71 692 tys. zł),
kredyty hipoteczne 5,95% stanowiące kwotę
20 170,2 tys. zł. oraz kredyty obrotowe
20,65% osiągając wartość 74 973 tys. zł.
Działalność Banku w roku 2012 zamknęła się zyskiem. Wypracowany wynik brutto
w kwocie 4 949 tys, zł. Wynik ten w stosunku
do 2011 r. był wyższy o 195 tys. zł tj. o 4,10%.
Obciążenie podatkowe stanowi kwotę 1 281
tys. zł., która pomniejsza nadwyżkę finansową. Zysk netto to kwota 3 668 tys. zł. Zysk
netto w stosunku do 2011 r. zwiększył się
o 2,03% tj. o kwotę 73 tys. zł.
Uwzględniając poniesione nakłady inwestycyjne w roku 2012 oraz osiągnięte cele
strategiczne przyjęte na 2012 r. należy uznać
wypracowany wynik finansowy za zadowalający. Źródło pozytywnych wyników Banku
tkwi głównie w stale podnoszonej jakości obsługi, pogłębiającej się więzi z klientami i lokalnym środowiskiem. Jest to również wynikiem
wprowadzania do pracy nowoczesnej technologii informatycznej a także usług dopasowanych do wymagań społeczności lokalnych na
terenach działania Banku oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Adam Dudek
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kogo wspieraliśmy?

Jubileusz XV-lecia
Chóru Canticum
Iubilaeum

Chór Mieszany Canticum
Iubilaeum działający przy
bazylice M.B. Bolesnej
w Limanowej, obchodzi
15-lecie swojego istnienia.
Z tej okazji 12 stycznia
odbył się jubileuszowy
koncert kolęd. Chórowi
towarzyszyła Orkiestra
Symfoniczna „Krakowska
Młoda Filharmonia”. Bank
Spółdzielczy w Limanowej,
jako ambasador kultury,
wspiera działalność Chóru
już od kilku lat.
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W sobotę 12.01.2013 r. limanowska bazylika rozbrzmiewała
śpiewem kolęd - to za sprawą jubileuszowego koncertu Chóru Mieszanego „Canticum Iubilaeum”. Śpiewacy świętowali
15-lecie istnienia zespołu, a towarzyszyli im muzycy z Orkiestry Symfonicznej „Krakowska Młoda Filharmonia” oraz soliści: Sylwia Olszyńska (sopran) i Piotr Brajner (bas). Dyrygował
Marek Michalik oraz Tomasz Chmiel, który opracował aranżacje prezentowanych kolęd i pastorałek. Przedsięwzięcie
spotkało się z uznaniem. Publiczność oklaskiwała artystów
na stojąco. Z okazji Jubileuszu Chór Mieszany „Canticum Iubilaeum” otrzymał wiele gratulacji i życzeń. Wyrazy uznania
wygłosili również przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Limanowej oraz firmy Gold Drop.
Spotkanie z okazji Jubileuszu było sposobnością do wręczenia
wyróżnień:
• tytuł Przyjaciela Chóru Mieszanego „Canticum Iubilaeum”
został nadany Adamowi Dudkowi, prezesowi Banku Spółdzielczego w Limanowej z inicjatywy chórzystów. W ten
sposób wyrazili oni uznanie za zaangażowanie i wsparcie
finansowe inicjatyw podejmowanych przez chór,
• tytuł i medal „Za zasługi dla Miasta Limanowa” odebrał Marek Michalik - założyciel i dyrygent chóru, Krzysztof Młynarczyk - prezes Zarządu Chóru oraz Chór Mieszany „Canticum
Iubilaeum”,
• medal „Polonia Minor” Chórowi Mieszanemu „Canticum
Iubilaeum” nadał Samorząd Województwa Małopolskiego, dziękując tym samym za pracę na rzecz Małopolski i jej
mieszkańców oraz wzbogacenie życia kulturalnego,

kogo wspieraliśmy?
tworzone od średniowiecza, aż po czasy współczesne. Są to utwory religijne i świeckie z wielu
zakątków świata i w różnych językach.

Chór Mieszany Canticum Iubilaeum powstał w styczniu 1998
roku. Pomysłodawcą, założycielem i dyrygentem chóru jest
organista pracujący w limanowskiej bazylice Marek Michalik,
absolwent Sekcji Muzyki Liturgicznej przy Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu chórmistrzostwa, prowadzonych przez Akademię Muzyczną
w Bydgoszczy. Początkowo chór liczył około dwudziestu członków.
Do dnia dzisiejszego jego skład powiększył się ponad dwukrotnie.
W zespole śpiewają uczniowie gimnazjów, szkół średnich, studenci, osoby pracujące zawodowo i będące już na emeryturze. Są to
przede wszystkim mieszkańcy Limanowej, ale także okolicznych
miejscowości. Repertuar chóru stanowią liczne dzieła muzyczne

W Roku Jubileuszowym 2000, zespół przyjął
nazwę „Canticum Iubilaeum”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy „radość śpiewania”. Głównym
celem i zadaniem chóru jest dbanie o piękno
oprawy liturgii mszy świętej. Poza tą działalnością zespół bierze udział w licznych występach
i koncertach w kraju i za granicą. Za swój cel
stawia sobie także reprezentowanie rodzimej
parafii Matki Boskiej Bolesnej oraz Miasta Limanowa poza ich granicami. Od kilku lat podejmuje współpracę z miastami partnerskimi (Dolny
Kubin – Słowacja, Wathlingen – Niemcy). Jest to
okazja do zapoznania się z inną kulturą, obyczajami oraz do nawiązania wspaniałych znajomości, które niejednokrotnie owocują długotrwałą
przyjaźnią. Chór na swoim koncie ma również
dwie płyty CD:
• „Adoremus Domine” – nagranej z okazji 5-lecia działalności
• „Pokłon Jezuskowi” – nagranej z okazji 10-lecia działalności
Śpiew i przynależność do chóru to nie tylko
próby i ciężka praca, ale także wspólnie spędzony czas, piękne przeżycia artystyczne i estetyczne, przyjaźnie i więzy międzyludzkie które,
mimo iż nie są więzami krwi są niemal rodzinne.
Momentami odpoczynku i umacniania wzajemnych relacji są wyjazdy zagraniczne. Do tej pory
chór odwiedził: Włochy, San Marino, Watykan,
Słowację, Niemcy, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację za każdym razem ubogacając się pięknem
przyrody, sztuki i napotkanych ludzi.

kogo wspieraliśmy?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CARITAS PARAFIA ŁOSOSINA GÓRNA
CARITAS PARAFIA SOWLINY
OSP W KAMIENICY
SZKOŁA PODSTAWOWA W PODŁOPIENIU
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W LIMANOWEJ
OSP KRASNE LASOCICE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LIMANOWEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUPNIOWE
GZAES W ŁUKOWICY
LKS OLIMPIA PISARZOWA

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

CHÓR CANTICUM IUBILAEUM
„ECHO LIMANOWSKIE”
GOK W CHEŁMCU
LIMANOWSKA AKCJA CHARYTATYWNA
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIMANOWEJ
POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE O/LIMANOWA
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1
W LIMANOWEJ
18. ZESPÓŁ SZKÓŁ W MORDARCE
19. ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO O/LIMANOWA
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Bank
Spółdzielczy
w Limanowej

interaktywnie bawiąc - edukuje.
Innowacyjny projekt z zakresu edukacji finansowej wdraża Bank
Spółdzielczy w Limanowej. Uczniowie podstawówek oszczędzający w Szkolnych Kasach Oszczędności pod patronatem Banku poznają funkcje i historię pieniądza uczestnicząc w grze edukacyjnej
„Łowcy Skarbów SKO”. Jest to kolejna już inicjatywa limanowskiego Banku Spółdzielczego mająca na celu wzbudzenie zainteresowania finansami wśród najmłodszych mieszkańców regionu,
wcześniej organizowane konkursy nie miały aż tak nowoczesnej,
interaktywnej szaty.
Nauka poprzez zabawę to koncepcja nienowa, stosowana w różnych inicjatywach związanych z kształtowaniem postaw i wiedzy
o świecie w najmłodszym pokoleniu. Bank Spółdzielczy w Limanowej dostosował tę koncepcję do najnowszych trendów przemycając wiedzę na temat pieniądza, jego funkcji i rozwoju w czasie
pod postacią interaktywnej gry. Aplikacja „Łowcy skarbów SKO”

Jesteś już członkiem SKO? Kupuj i sprzedawaj
wirtualne towary, bądź najlepszym
biznesmenem w okolicy.

jest dostępna on-line, ma cechy gier społecznościowych, gdyż każdy
uczestnik może porównywać swoje wyniki na tle klasy, szkoły i całej społeczności. Celem gry jest kupowanie i sprzedawanie różnych
wirtualnych przedmiotów tak, by na koniec zarobić jak najwięcej.
Co najważniejsze, gra angażuje umożliwiając rywalizację „na poziomie” – bez agresji – taką, w której każdy gracz ma szanse wygrać lub
przynajmniej poczuć się docenionym za swoje osiągnięcia.
Niejako przy okazji uczniowie podstawówek zdobywają wiedzę
na temat finansów. Przy okazji, a może bardziej z konieczności,
gdyż aktywne uczestnictwo w grze wymaga odpowiedzi na „arcytrudne”, a w rzeczywistości proste pytania z teorii pieniądza.
Pytania dotyczą kwestii, które niby każdy zna, w końcu z pieniędzmi spotykamy się na co dzień. Gdy jednak spytani czym właściwie
jest pieniądz, jaki jest cel jego istnienia albo skąd wzięła się nazwa,
większość dorosłych nerwowo kręci oczami próbując wymyślić
wiarygodną odpowiedź. Dziecko - uczestnik gry, po kilku rundach
i pytaniach zetknie się z masą wiedzy przydatnej w dorosłym życiu, a jeśli zapamięta chociaż 10% z niej – zdobędzie wiedzę rzadko
spotykaną wśród maturzystów rozpoczynających studia ekonomiczne.
Bank Spółdzielczy w Limanowej wkłada sporo wysiłku w budowanie świadomości ekonomicznej swoich klientów. Korzyści
z tego tytułu są obopólne. Świadomy klient chętniej wybierze
uczciwą ofertę. W gąszczu informacji konsumenci bywają narażeni na oszustwa i wykorzystywanie – o czym mogliśmy się przekonać przy okazji zeszłorocznych wydarzeń związanych z upadkami
parabanków. Eksperci oceniając poziom wiedzy oszukanych ludzi
jako bardzo niski, stąd wynikała prawdopodobnie ich naiwność
i podatność na oszukańczy marketing. Gra „Łowcy skarbów SKO”
być może pozwoli dzieciom w niej uczestniczącym uniknąć takich
sytuacji, może nauczy ich oszczędności oraz utrwali przekonanie,
że pieniądze nie spadają z nieba.

Oszczędzaj, baw się i wygrywaj super nagrody!



Łowcy skarbów SKO
Zapisz się do SKO i sprawdź jak interesujące
może być oszczędzanie.

więcej na: www.bs.limanowa.pl/grasko
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Konkurs SKO SP Kamionka Mała

W grudniu 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Matejki odbył się konkurs plastyczny na najciekawszy „Plakat promujący
oszczędzanie”. Najliczniej uczestniczyli w nim uczniowie klas
I-III. Powstało wiele pięknych prac na których dzieci przedstawiły swoje marzenia związane z oszczędzaniem. Komisja
konkursowa po wielu naradach wyłoniła zwycięzców, którymi zostali: uczennica kl. I Katarzyna Knurowska - pierwsze
miejsce, Marcin Krawczyk, uczeń klasy III – drugie miejsce,
Jakub Kocoń, uczeń klasy II – trzecie miejsce. Wyróżnienie
otrzymała Katarzyna Krawczyk, uczennica klasy I i Marcin
Pławecki, uczeń kl. IV. Wszyscy uczniowie którzy brali udział
w konkursie otrzymali upominki w formie gadżetów ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Ponadto na
apelu za zaangażowanie i systematyczność w oszczędzaniu
została wyróżniona klasa I, II i III.

Opiekun SKO: Elżbieta Nowak

sprawozdanie z konkursu
Kartki Świąteczne

SKO Szkoła Podstawowa im. L. Węgrzynowicza w Dobrej, Konkurs plastyczny „Kartka Świąteczna z motywem SKO”. Z okazji
świąt Bożego Narodzenia przeprowadzono konkurs na „Kartkę
Świąteczną SKO”. Uczniowie będący członkami SKO (głównie
z klas IV) wykonali kartki techniką dowolną, które dotyczyły
Świąt Bożego Narodzenia i wiązały się tematycznie z SKO.
Zwycięzcy to:
I miejsce – Patrycja Miśkowiec kl. IV b
II miejsce – Dominik Skwarczek kl. IV c
III miejsce – Patrycja Puwalska i Magdalena Wydra obie z kl. IV c
Wyróżnienie – Aleksandra Kłys kl. III a
Uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Bank
Spółdzielczy w Limanowej.

Opiekun SKO: Aneta Kokot

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM
OSZCZĘDZANIA - KONKURS SKO
W październiku w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Laskowej
odbył się coroczny konkurs na najlepiej oszczędzającego
ucznia. Konkurs jest odpowiedzią na ogólnopolską akcję pod
hasłem „Październik miesiącem oszczędzania”. Uczniowie
bardzo chętnie włączyli się w idee oszczędności, gromadząc
swoje pieniążki na książeczkach SKO. Jak się później okazało,
najlepiej oszczędzającymi uczniami zostali: Roksana Strzelecka (2a), Bartosz Tajs (2a), Dawid Kulig (3b), Dominika
Chełmecka (5b), Michał Kaja (6a), Franek Kotlarz (2a), Szymon Kotlarz (2a), Michał Zelek (2a), Wiktoria Paruch (3b),
Joanna Pławecka (2a), Krzysztof Jędrzejek (2a).
Uczniowie ci zostali wyróżnieni na apelu, nagrodzeni brawami i upominkami ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy
w Limanowej, pod patronatem którego w laskowskiej szkole
bardzo prężnie działa SKO.
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„NIE ZWALNIAJ KROKU –
OSZCZĘDZAJ W NOWYM ROKU”

Takim to hasłem został przywitany Nowy Rok w Szkolnej Kasie Oszczędności. Na dobry początek Nowego Roku zostały
zorganizowane konkursy: wykreślanka rebusowa i łamigłówka matematyczna - sudoku. 5 pierwszych osób, które prawidłowo rozwiązały zadania znajdujące się na gazetce SKO,
zostały nagrodzone upominkami ufundowanymi przez Bank
Spółdzielczy w Limanowej. Rebusowe hasło to oczywiście:
„Oszczędzaj w SKO”!
Zwycięzcami konkursu zostali:
Natalia Frączek kl. 6b
Gabrysia Nowak kl. 6b
Madzia Tajs kl. 3b (na zdjęciu)
Szymon Jędrzejek kl. 3b ( na zdjęciu)
Małgosia Dominik kl. 4a.
Wygranym gratulujemy!


Opiekun SKO Laskowa: Magdalena Mąka

KONKURS
OSZCZĘDZAJ-WPŁACAJNAKLEJAJ-WYGRYWAJ!!!

„Oszczędzaj-wpłacaj-naklejaj-wygrywaj”– to hasło nowego
konkursu SKO w Laskowej. Konkurs trwa od listopada do
końca roku szkolnego. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci
do wytrwałego oszczędzania. Każdy uczeń, który zaoszczędzi
10 zł otrzymuje świnkę naklejkę. Gdy uda się uzbierać 20 naklejek świnek - uczeń otrzymuje drobny upominek. Już teraz
konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród
najmłodszych członków SKO. Są i już i tacy uczniowie, którzy na najbliższym apelu zostaną wyróżnieni. Pozostałym
uczniom życzymy wytrwałości w oszczędzaniu i powodzenia
- pamiętając, że każdy ma szansę do czerwca.


Opiekun SKO Laskowa: Magdalena Mąka
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Sprawozdanie z działalności SKO
w roku szkolnym 2012/13

1. Konkurs „wrzesień/październik miesiącem oszczędzania”.
Rozdano upominki sponsorowane przez BS w Limanowej
uczniom, którzy systematycznie oszczędzali w tych miesiącach, oraz uczniom, którzy zgromadzili na swoim koncie największą sumę pieniędzy. Gratulujemy!

2. 27 listopada odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy
I a i b na czytelników biblioteki szkolnej i uroczyste pasowanie ich na członków SKO. Podczas spotkania przeprowadzono z dziećmi pogadankę na temat oszczędzania, co możemy
oszczędzać, co nam daje oszczędzanie, w jakich konkursach
możemy wziąć udział, co oznacza skrót SKO, pod jakim patronatem działa nasze szkolne SKO. W tym dniu rozdano
uroczyście wszystkim dzieciom książeczki SKO oraz kolorowanki SKO. Ponadto dziewczynka z aktywu bibliotecznegoIza Bubula z kl. VI b, długim długopisem - uroczyście pasowała wszystkie dzieci na członków Szkolnej Kasy Oszczędności.
3. W listopadzie ogłoszono konkurs „Zuchy rebusy układają
i na konkurs zapraszają” - mój rebus o oszczędzaniu. W konkursie wzięło udział ponad 16 osób. Prace zostały wyeksponowane na tablicy w holu przed świetlicą szkolną.
I miejsce- Anna Matras –kl. Ia; Jakub Bubula- kl. Ib
Wyróżnienia: Kasia Puch z kl. III a; Oliwia Kokot z kl. III a;
Natalia Giza z kl. II a; Kamil Wrona z kl. II a; Kacper Koza z kl.
II a; Rafał Jurowicz z kl. II a; Natalia Ptaszek z kl. II b; Krystian
Ptaszek z kl. II b; Joanna Furtak z kl. III b; Filip Musiał z kl.
II a; Magda Dudek z kl. IV b; Jadzia Dudek z kl. Va; Jolanta
Michalik z kl. II a
Nagrody sponsorowane przez Bank w Limanowej wręczono na uroczystym opłatku szkolnym 20 grudnia 2012 r.
Zwycięzcom gratulujemy!
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LOTERIA WALENTYNKOWA
– SKO Zalesie

14 lutego z okazji Walentynek, wraz z Zarządem SU, zorganizowaliśmy loterię fantową. Loteria Walentynkowa cieszyła się
dużym powodzeniem, ponieważ każdy los wygrywał i kosztował tylko 1 złoty. Można było wygrać długopisy, kolorowanki,
balony, smycze, notesy itp. Fanty sponsorowane były przez
Bank Spółdzielczy w Limanowej. Wszyscy uczniowie, którzy
brali udział w loterii, zostali obdarowani walentynkowymi
serduszkami i malinkowym cukierkiem. Zabawa upłynęła
w miłej i radosnej atmosferze. Zebraliśmy 124 zł, które wpłaciliśmy na książeczkę Samorządu Uczniowskiego w SKO.

SKO w Szyku

W Szkole Podstawowej w Szyku rymowanki i skarbonki stały sie przedmiotem konkursów zorganizowanych
w ramach SKO . Dzieci wykazały się niesamowitym talentem artystycznym i literackim, a ich prace można
obejrzeć na specjalnie przygotowanej gazetce sciennej, poświęconej oszczędzaniu i edukacji finansowej
w tutejszej szkole. Konkursy zostały zorganizowane
przez Panią Dorotę Kapera, która w imieniu Banku
przekazała laureatom nagrody i upominki. W konkursie – ,,MOJA SKARBONKA” - figura przestrzenna,
nagrody otrzymali: Miłosz Baniak kl.II i Paulina Sadkiewicz kl.II

Nowy Rok 2013 z kalendarzem
– SKO Zalesie Oszczędzamy,
kalendarzyk zdobywamy!

Na początek naszej działalności w Nowym Roku kalendarzowym,
dostaliśmy od Banku 40 kieszonkowych kalendarzyków. Wraz
z pierwszą dokonaną wpłatą w 2013 roku, członek SKO staje się
posiadaczem małego, bardzo przydatnego kalendarzyka z logo
Banku Spółdzielczego. Uczniowie spieszyli z wpłatą, aby zdążyć
po kalendarzyk. Do 11 stycznia wszystkie kalendarzyki zostały
zdobyte przez najaktywniejszych członków SKO. Pierwszą uczennicą, która otrzymała kalendarzyk, jest Wioleta Opyd z klasy III.

Rozstrzygniecie konkurs SKO

9 stycznia 2013 r. odbyło się podsumowanie szkolnych konkursów SKO: Konkursu Plastycznego „Oszczędzaj z nami w SKO”
oraz Konkursu Literackiego na utwór wierszowany promujący
oszczędzanie w SKO. Uczniowie wykazali się wielką pomysłowością wykonując piękne prace plastyczne i literackie. Zwycięzcami konkursu plastycznego zostali: w kategorii klas młodszych - Małgorzata Hybel z kl.I i Martyna Hybel z kl.II - miejsce
pierwsze; Dominika Hajduk z kl.III - miejsce drugie; Monika Król
z kl.I - miejsce trzecie; Adrian Tomera z kl.II i Marta Król z kl.III 
– wyróżnienie. W kategorii klas starszych - Klaudia Hebda z kl.V
- miejsce pierwsze; Anna Hybel z kl.V - miejsce drugie; Karolina
Saczka z kl.V - miejsce trzecie. Utwory, które uczniowie napisali
są wspaniałą reklamą SKO oraz Banku Spółdzielczego. Tutaj zwycięzcami zostali: Klaudia Hebda z kl. V, Karolina Saczka z kl. V,
Natalia Biernat z kl. III oraz Konrad Król z kl. II. Nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej wręczyła uczniom
Pani Dyrektor Józefa Setlak oraz opiekun SKO - Pani Zdzisława
Zoń. Ponadto na apelu została wyróżniona klasa pierwsza i druga
za szczególne zaangażowanie i systematyczność w oszczędzaniu.
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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

Zdjęcie: materiały własne

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

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

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

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

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

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

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

Punkty Obsługi Klienta

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

Limanowa
34-600 Limanowa
ul. Józefa Marka 15
tel. 18 33 70 252
Tymbark
34-650 Tymbark
ul. Armii Krajowej 630
tel. 18 44 74 257
Szczawa
34-607 Szczawa 584
tel. 18 33 44 021
Klęczany
33-394 Klęczany 119
tel. 18 44 33 402
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Limanowa - Sowliny
34-600 Limanowa
ul. Piłsudskiego 84b
tel. 18 44 00 632
Limanowa
34-600 Limanowa
ul. Reymonta 4a
tel. 18 337 82 18
Limanowa - Szpital
34-600 Limanowa
ul. Piłsudskiego 61
tel. 18 33 39 250

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

Filie
Porąbka Iwkowska
32-862 Porąbka Iwkowska 32
tel. 14 68 45 241
Nowy Sącz
33-300 Nowy Sącz
ul. Nowy Świat 2
tel. 18 44 19 910

www.bs.limanowa.pl

