Sierpień 2011 Rok (V) Nr 6
ISSN 2080-6532

Więcej szczegółów na stronie: www.bs.limanowa.pl
Kurier Finansowy Banku Spółdzielczego w Limanowej

1

Aktualności

OBLIGACJE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIMANOWEJ PODBIJAJĄ
GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
31 maja 2011 r. przed południem na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie odbył się debiut Banku Spółdzielczego w Limanowej oraz banków
z Płońska i Skierniewic.
Banki Spółdzielcze są nową kategorią emitentów na GPW. Do tej pory z tego sektora na
giełdę wstąpiło 14 banków. BS w Limanowej
zadebiutował emisją 10 tysięcy obligacji na
rynku Catalyst. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie staje się coraz bardziej zaawansowanym parkietem. Catalyst jest nową
platformą, która umożliwia obrót obligacjami.
Jest to pierwszy w Polsce jak i w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej zorganizowany rynek,
który prowadzi wtórny obrót obligacjami skarbowymi, korporacyjnymi i samorządowymi.
Banki uczestniczą w nim od roku i są pionierami.
Jesteśmy dumni z tego, że znaleźliśmy się w czołówce banków, które podjęły decyzję o emisji obligacji – mówi Adam Dudek, prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej. – Decyzja o wstąpieniu
na parkiet pozwoli nam zwiększyć stabilność
działalności banku, jak również przyczyni się do
zniwelowania mogących powstać w przyszłości,
a dziś niezidentyfikowanych ryzyk bankowych.
W trakcie wprowadzenia na parkiet decyzji
i debiutu gratulowali Jerzy Różyński – prezes
zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Jan Kuźma – prezes zarządu Domu
Maklerskiego Banku BPS, który był agentem emisji oraz Lidia Adamska – wiceprezes
zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.
Jerzy Różyński w swoim wystąpieniu podkreślił,
że na krajowym rynku finansowym Banki Spółdzielcze są trzecią siłą – nowoczesną, a jednocześnie z tradycjami. Jan Kuźma natomiast docenił starania banków w kierunku poszukiwania
sposobów na zwiększenie funduszy własnych
i umocnienia pozycji banków na swoich rynkach działania. Dodał również, że dotychczasowe stanowią solidne podstawy rynku Catalyst.
Prezes Adam Dudek odebrał gratulację od
Lidii Adamskiej, która wręczyła mu statuetkę
rynku Catalyst.
Uroczystość była także okazją do zaprezentowania banku szerokiemu gronu zgromadzonych uczestników.

Informacje o wyemitowanych
przez Bank Spółdzielczy w Limanowej obligacjach:
Seria: BSL0521
Okres: 10 lat
Liczba obligacji: 10.000
Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł
Cena emisyjna: równa wartości nominalnej, tj. 1.000 zł
• Łączna wartość Obligacji: 10.000.000 zł
•
•
•
•
•

Oprocentowanie obligacji:
• Obligacje są oprocentowane według
stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 320 p.b. Okresy odsetkowe wynoszą 6 miesięcy.
• Odsetki naliczane są od wartości nominalnej Obligacji.
• Odsetki od Obligacji naliczane są od
13.05.2011 r. do Daty Wykupu.
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• Oprocentowanie dla pierwszego okresu
odsetkowego wynosi 7,71%.

Jak można nabyć obligacje Banku
Spółdzielczego w Limanowej:
1. Wystarczy tylko założyć rachunek w Punkcie Usług Maklerskich Domu Maklerskiego BPS - budynek Centrali Banku, Rynek 7,
34-600 Limanowa, tel. 18 33 79 108
2. Złożyć zlecenie zakupu obligacji:
• osobiście
• przez Internet
• telefonicznie pod nr – 22 53 95 555 lub
801 321 456

Przyjdź i skorzystaj z promocji:
• 0 zł za otwarcie rachunku
• 0 zł za prowadzenie rachunku do 31.12.2011 r.
• do 30.06.2011 r. obniżona prowizja za pośrednictwo w obrocie obligacjami do wysokości 0,12% wartości transakcji.
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Co warto wiedzieć o BIK
Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją,
która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom
Oszczędnościwo Kredytowym (SKOK-om) dane na temat
wszelkich zobowiązań kredytowych klientów indywidualnych,
jak również przedsiębiorców.
Czy jednak dostęp do takich informacji mają tylko banki i SKOK-i?
Otóż nie, w Biurze Informacji Kredytowej sam
możesz sprawdzić (pobierając Raport o sobie),
jakie informacje z bazy BIK na Twój temat
otrzyma bank w sytuacji, kiedy np.: będziesz
starał się o kredyt.
Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Odpowiedź jest prosta! Wspólnie z BIK
budować swoją historię kredytową. Bazy BIK
zawierają zarówno informacje pozytywne jak
i negatywne i nie można ich utożsamiać z rejestrem niesolidnych dłużników. Dowód? Ponad
95 % informacji w BIK dotyczy osób rzetelnie
spłacających swoje kredyty. W BIK znajdują się
dane każdego z nas, kto kiedykolwiek złożył
wniosek o kredyt, posiada kartę kredytową
lub jest poręczycielem.

Kiedy twoje dane mogą trafić do
BIK?
Twoje dane przesyłane są do BIK w momencie składania przez Ciebie w banku lub SKOK-u współpracującym z BIK, wniosku kredytowego, a następnie po udzieleniu kredytu.
Informacje dotyczące tego jak spłacasz swoje zobowiązania bank lub SKOK przesyła do BIK (aktualizuje) przynajmniej raz w miesiącu, przez cały
okres spłacania kredytu. Błędem jest w związku
z tym myślenie, że do BIK przekazywane są tylko
informacje negatywne.

Co to jest historia kredytowa?
Z danych przekazywanych do BIK powstaje finansowy obraz klienta. Każdy z nas ma
więc wpływ na to, jak będzie wyglądała jego
historia kredytowa. Jeśli kredyt spłacamy
terminowo, w bazie BIK znajdują się dane pozytywne. Jeśli jest spłacany z opóźnieniem,
w bazie BIK znajdują się również dane negatywne (ale tylko w przypadku opóźnienia
dłuższego niż 60 dni).
Historia kredytowa to najlepsza rekomendacja. To dzięki niej możesz być dla banków

i SKOK-ów bardziej wiarygodnym i cennym
klientem, co z kolei może przełożyć się na:
• lepsze warunki finansowe
• np. niższe oprocentowanie kredytu,
• skrócenie lub uproszczenie
• procedur udzielania kredytów,
• obniżenie opłat i prowizji.
Brak wiedzy o Twojej historii kredytowej uniemożliwia bankom lub SKOK-om zastosowanie
swoistej premii za Twoją rzetelność finansową.
Pamiętaj, że historia kredytowa to kronika Twojej solidności regulowania zobowiązań finansowych. Dotyczą one przede wszystkim: kredytów
na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także
kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty
kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR. Dzięki BIK pozytywna historia
kredytowa działa na Twoją korzyść.
Należy podkreślić, że decyzję kredytową zawsze
podejmuje bank lub SKOK. BIK przekazuje wyłącznie informacje na Twój temat i Twojej historii
kredytowej, które są następnie wykorzystywane przez te instytucje w procesie podejmowania decyzji kredytowej. Ocena taka dokonywana jest w oparciu o obowiązujące w banku lub
SKOK-u wewnętrzne zasady i politykęw zakresie
przyznawania kredytów.

Jak długo BIK może przetwarzać
twoje dane?
To zależy od tego jak solidnie spłacasz swój kredyt. Jeśli zobowiązanie spłacasz terminowo –
dane o Twoim kredycie będą w BIK, aż do czasu
jego całkowitej spłaty. I w tym czasie mogą być
udostępnione bankom.
Co dzieje się po spłacie? Jeśli chcesz, aby pozytywna historia kredytowa była Twoim atutem
w dalszych kontaktach z bankiem lub SKOK-iem,
powinieneś wyrazić zgodę na przetwarzanie
Twoich danych po wygaśnięciu zobowiązania.
Informacje te będą w BIK tak długo, na jak długi
okres wyrazisz zgodę, poświadczając tym sa-

mym swoją pozytywną historię kredytową. Jeżeli w trakcie trwania umowy kredytowej opóźniłeś się ze spłatą zobowiązania powyżej 60 dni
i upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania Ciebie przez bank lub SKOK o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych bez
Twojejzgody, to wówczas BIK może przetwarzać
dane przez okres 5 lat.
Dodatkowo nowelizacja ustawy Prawo bankowe z kwietnia 2007 r. (dostosowująca polskie
regulacje do Dyrektyw EU) umożliwiła BIK
i bankom przetwarzanie danych dotyczących
zobowiązań wszystkich klientów banków i instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów (np. SKOK) przez okres 12 lat
od dnia spłaty zobowiązania, dla celów stosowania przez banki metod statystycznych,
służących obliczaniu wymogów kapitałowych
banku. Przetwarzanie danych w tym celu nie
wymaga zgód klientów. Dlaczego tak długo?
Po prostu, aby stosować metody statystyczne
trzeba operować danymi z długich okresów.

Udziel zgody!
To czy pozytywne informacje o naszych już
spłaconych zobowiązaniach będą dostępne
dla instytucji finansowych zależy od nas samych. Dlaczego? Ponieważ możemy wyrazić
zgodę na przetwarzanie informacji o swoich
spłaconych zobowiązaniach. Możemy to zrobić w każdej chwili, np. w momencie podpisywania umowy kredytu, podczas jego spłacania, a także już po spłacie.
Jeśli nie wyrazimy zgody będziemy dla banków
i SKOK-ów anonimowi i możemy mieć zdecydowanie mniejsze szanse na uzyskanie korzystnych warunków kredytowych w przyszłości,
np. kredyt w 15 min., niższa marża, czy dłuższy
okres kredytowania.
Udziel zgody! Jeśli chcesz być postrzegany jako
atrakcyjny uczestnik rynku finansowego powinieneś sam dążyć do tego, aby pozytywna historia spłat Twoich zobowiązań była dostępna dla
innych instytucji sektora finansowego, nie tylko
w trakcie, ale również po spłaceniu zobowiązania. Wyrażając zgodęna przetwarzanie danych
zwiększasz swoje szanse na możliwość naliczenia Twojej oceny punktowej.
Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych po
wygaśnięciu zobowiązania, tworzysz wspólnie
z BIK Twój pozytywny portret finansowy, tak
wysoko ceniony przez wiele instytucji.
Zgody możesz udzielić w banku, w którym bierzesz lub brałeś kredyt oraz w Biurze Obsługi
Klienta BIK.
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PRAWDA O SPÓŁDZIELCZOŚCI (CZ. I)
Wystąpienie Alfreda Domagalskiego Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej podczas Ogólnopolskiego Forum
Spółdzielczego (18.06.2011r.) - w odpowiedzi na toczącą się procedurę zmiany Ustawy o spółdzielczości
Spółdzielnie budują lepszy świat! To nie jest hasło
nie na użytek dzisiejszego spotkania. To Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała, że powinno
ono przyświecać obchodom Międzynarodowego
Roku Spółdzielczości, którym będzie rok 2012. Nie
jest to hasło przypadkowe.

Nie od dziś wiadomo, że ludzkość nie dysponuje
idealnymi, pozbawionymi słabości rozwiązaniami. Każdy znany nam dziś system społeczno-gospodarczy posiada swoje wady i zalety. Tak jest
także z systemem spółdzielczym, ale jego walory
społeczne i gospodarcze są niepodważalne.

Okazało się, że opieranie strategii rozwoju świata
wyłącznie na wielkich komercyjnych korporacjach
i monolitycznych rynkach, obok rozwoju i postępu, przynosi niemałe zagrożenia.

Pani Elinor Ostrom laureatka wspomnianej nagrody Nobla dowiodła w swych badaniach, że
w dłuższym okresie czasu efektywność wspólnotowego gospodarowania może być nawet
lepsza niż w systemie komercyjnym, czy sektorze publicznym, gdyż sprzyja optymalizacji
ludzkich decyzji.

Dla ratowania gospodarek świata pogrążonych
w kryzysie rządy wydały ogromne pieniądze, dodajmy nasze pieniądze. Dziś wszyscy spłacamy ten
dług w postaci zwiększonych obciążeń podatkowych, rosnących cen oraz ograniczonego dostępu
do usług publicznych.
Pomimo ogólnego wzrostu bogactwa blisko miliard ludzi na świecie cierpi głód. Unia Europejska
grupująca przecież wcale nie najbiedniejsze kraje zmuszona była ogłosić rok 2010 rokiem walki
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Problem nie leży jednak w światowym niedostatku. Bogactwo świata rośnie. Problem tkwi
w sferze podziału. 10% populacji dysponuje 85%
światowego majątku a połowa ludności ma do
dyspozycji zaledwie 1% bogactwa naszego globu.
Budujemy więc świat biednych i bogatych – świat
coraz mniej przyjazny dla wielu ludzi.
To efekt procesów rynkowych, przynoszących
koncentrację nie tylko produkcji i handlu, ale także własności, stanowiącej podstawę gospodarki
kapitalistycznej i ludzkich dochodów. Własność
staje się anonimowa, a wraz z tym anonimowe
zarządzanie i odpowiedzialność.
Ludzie tracą poczucie bezpieczeństwa społecznego i współgospodarzenia we własnym kraju.
Elity intelektualne coraz wyraźniej zwracają uwagę
na konieczność upowszechniania własności, także a może przede wszystkim, poprzez zbiorową,
wspólnotową przedsiębiorczość. Świat bowiem
podzielony na pracodawców i pracobiorców, na
komercję i wolontariat będzie światem ułomnym,
narażonym na konfrontacje i społeczne konflikty.
Najlepszym dowodem na zmiany w tym zakresie
jest nagroda Nobla z dziedziny ekonomii, przyznana za badania nad wspólnotami i spółdzielczością,
ale także proklamowanie przez ONZ Międzynarodowego Roku Spółdzielczości.

W procesie wspólnotowego gospodarowania
powstaje i umacnia się tak ważny dziś kapitał
społeczny. Jak twierdzi już część ekonomistów
będzie on zastępował wyczerpującą się moc
sprawczą konkurencji jako głównego czynnika
rozwoju. Więzi międzyludzkie i zaufanie społeczne będące podstawą funkcjonowania spółdzielni będą w coraz większym stopniu decydować o sukcesie ogólnoświatowego rozwoju.
Także europejscy i światowi analitycy podkreślają wyjątkową stabilność spółdzielczego modelu biznesu w warunkach światowego kryzysu
gospodarczego i jego zalety w stosunku do kapitałowych form organizacji.
Rezolucja ONZ ustanawiająca rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości stwierdza,
że spółdzielczy model przedsiębiorczości jest
kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego
i społecznego, gdyż w maksymalnym stopniu
umożliwia ludziom partycypację w tym rozwoju, a spółdzielnie przyczyniają się skutecznie do
eliminacji biedy, tworzenia miejsc pracy i integracji społecznej.
Dokument wzywa także rządy, instytucje międzynarodowe i spółdzielnie do wspierania rozwoju spółdzielni na całym świecie.
Niepokoi nas brak takiego sposobu myślenia
i postrzegania roli spółdzielczości w naszym
kraju. Polscy decydenci, stwierdzam to ze
smutkiem a może także z zażenowaniem, nie
są w stanie zrozumieć związków rozwijania różnorodności rynkowej z rezultatami gospodarczymi i jakością życia ludzi. Może więc powinni
dokładniej obserwować rozszerzający się bunt
Europy i analizować jego przyczyny. Nie da się
wszystkiego usprawiedliwić jak próbuje się to
czynić obiektywnymi prawami rynku.
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Udanej polskiej transformacji ustrojowej nie można odnieść do reformy spółdzielczości. Od początku popełniono poważne błędy w jej reformowaniu i nigdy nie pojawiła się wola ich naprawienia,
przeciwnie ciągłe manipulowanie prawem spółdzielczym i instrumentalne traktowanie spółdzielczości stało się pewną normą i ulubionym zajęciem określonej grupy polityków.
Ubolewamy, że kilkanaście rządów po 1989 roku
stać było w zasadzie na dwie skuteczne inicjatywy legislacyjne, obie niestety, nakierowane na
demontaż systemu spółdzielczego. Pierwsza zdemontowała nie tylko struktury organizacyjne, ale
także gospodarcze i pozbawiła ogromnego majątku członków spółdzielni na progu tworzenia gospodarki rynkowej. Zniszczyła ona infrastrukturę
gospodarczą i więzi międzyspółdzielcze, przerwała współpracę i współdziałanie na płaszczyźnie
gospodarczej i społecznej. Druga zaś umożliwia
przekształcanie spółdzielni w spółki prawa handlowego z pominięciem zasad i wartości spółdzielczych i najprawdopodobniej ustawy zasadniczej.
Podstawą błędów jakie popełniono i niestety,
nadal się popełnia w stanowieniu prawa dla
spółdzielni jest brak dostatecznego rozumienia
nie tylko roli i znaczenia spółdzielczości w budowie obywatelskiego społeczeństwa, ale także jej
istoty i specyfiki. Nie da się także wykluczyć motywów ideowych i politycznych, nie mówiąc już
o partykularnych, aspołecznych interesach indywidualnych i grupowych.
Skutki wadliwej polityki państwa w stosunku do
sektora spółdzielczego widoczne są gołym okiem.
Po 21 latach od początku zmian ustrojowych
liczba spółdzielni w Polsce zmniejszyła się o połowę. W podobnym stopniu zmniejszyła się też
liczba członków spółdzielni. Udział spółdzielczości
w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto spadł
do niespełna 1% przy średniej w Unii Europejskiej
wynoszącej ok. 6%. Spółdzielnie znikły ze świadomości społecznej a w mediach pojawiają się wyłącznie jako przykłady patologicznych organizacji.
Co się takiego stało? Skąd się biorą uprzedzenia
i niechęć do organizacji stanowiącej powszechnie
wzór społeczno-gospodarczej aktywności ludzi,
mającej nie tylko piękną ale i użyteczną tradycję?
Dlaczego w naszym państwie w przeciwieństwie
do tendencji europejskich i światowych następuje
demontaż systemu spółdzielczego? To ważne pytania, na które należy poszukiwać odpowiedzi.
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Jak zadbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy
SKO - Edukacja i oszczędzanie
podczas letnich wyjazdów
Wakacje to czas licznych podróży. Rzesze Polaków jak co roku udają się na
wypoczynek nad morze, w góry czy do zagranicznych kurortów. Co zrobić,
żeby podczas urlopu uchronić się od niepotrzebnego stresu związanego
z kradzieżą pieniędzy przeznaczonych na wakacyjne wydatki?
Przede wszystkim nie należy zabierać ze sobą całej
gotówki, którą chcemy wydać i trzymać jej w hotelowym pokoju. - Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wpłacenie pieniędzy na konto bankowe
i wypłacanie potrzebnej kwoty na bieżąco, bądź
dokonywanie płatności za wakacyjne wydatki
kartą płatniczą – radzi Janusz Diemko, Prezes First
Data Polska, największego centrum rozliczeniowego w Polsce, właściciela marki POLARD.
Jednak korzystając z bankomatów również powinniśmy zachować czujność. Przede wszystkim
należy zwrócić uwagę na tzw. „nakładki bankomatowe”. Są to niewielkie czytniki kart płatniczych instalowane na bankomatach w miejscu,
gdzie wkłada się kartę. Umożliwiają one złodziejowi skopiowanie informacji zakodowanych na
karcie, co ułatwia mu dostęp do naszego konta
bankowego. Dodatkowo złodzieje montują malutką kamerkę lub nakładkę na klawiaturę, która
umożliwia im poznanie naszego kodu PIN. W ten
sposób mogą z łatwością wypłacić wszystkie
środki zgromadzone na naszym koncie.
Aby się uchronić przed kradzieżą należy być
uważnym i nie korzystać z bankomatów, które
wyposażone są w podejrzanie wyglądające nakładki. Są one najczęściej montowane na wolnostojących urządzeniach, dlatego dużo bezpieczniej jest korzystać z bankomatów znajdujących
się wewnątrz oddziałów bankowych. Dodatkowo
korzystając z bankomatu, jak również dokonując
płatności w terminalu w sklepie czy restauracji
należy zakryć klawiaturę wpisując kod PIN, tak,
aby nikt go nie podejrzał.

Co zrobić w sytuacji, gdy dokonaliśmy wypłaty
z bankomatu i dopiero potem zwróciliśmy uwagę
na to, że nie do końca budzi on nasze zaufanie?
W takiej sytuacji należy się skontaktować z bankiem i zablokować kartę. Dostęp do rachunku
zostanie zamknięty i złodziej nie będzie mógł wypłacić naszych środków.
Sposobem na uchronienie się przed niebezpieczeństwami związanymi z wypłatą środków
w bankomatach jest dokonywanie płatności na
zakupy za pomocą karty płatniczej. W wielu wakacyjnych miejscowościach punkty handlowousługowe są przygotowane na obsługę klientów
posługujących się plastikowym pieniądzem i bez
problemu akceptują płatność kartą.
- Punkty handlowo-usługowe są również świetnym
rozwiązaniem, gdy potrzebujemy gotówki, a w pobliżu nie ma bankomatu. Terminale obsługujące
usługę Cash Back pozwalają na wypłatę gotówki
przy okazji dokonywania zakupów – komentuje
Janusz Diemko.
Kwota dopuszczalnej wypłaty jednorazowej to
200 PLN. Obie transakcje – zapłata i wypłata gotówki autoryzowane są równocześnie, dzięki czemu wypłata gotówki nie wydłuża transakcji zapłaty, a klient nie ponosi żadnej prowizji od transakcji
typu Cash Back przeprowadzanej w terminalu POLCARD. Przy uważnym używaniu karty z pewnością każdy wakacyjny wyjazd będzie udany i nie
przysporzy nam niepotrzebnych stresów.
źródło: First Data

Dzisiejszy bankrut, w pętli kredytów,
to wczorajszy dzieciak, którego nikt
nie nauczył oszczędzać i zarządzać
swoimi pieniędzmi.
Mając więc na celu edukację finansową
i kształtowanie wśród młodzieży idei oszczędzania Bank Spółdzielczy w Limanowej kontynuuje zainicjowany w 2009 r. program rewitalizacji Szkolnych Kas Oszczędności. Akcja
„Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym w Limanowej” przeznaczony jest do
realizacji w szkole podstawowej lub w gimnazjum. W SKO mogą oszczędzać wszyscy chętni
uczniowie a jej działalność kierowana jest przez
Opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony
w danej szkole.
W ramach umowy patronackiej Bank Spółdzielczy w Limanowej oferuje:
• Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
oszczędnościowego SKO.
• Zaopatrywanie w druki książeczek oszczędnościowych oraz karty ewidencji.
• Pomoc w organizowaniu konkursów, turniejów, quizów o tematyce oszczędzania, bankowości, ekologii oraz ufundowanie nagród
dla zwycięzców.
• Upominki okazjonalne premiujące systematyczność i wytrwałość w oszczędzaniu
dla dzieci.
• Wsparcie ze strony Banku, Opiekuna SKO
w zakresie czynności związanych prowadzeniem i administrowaniem SKO.
Wszystkie Szkoły zainteresowane podjęciem współpracy w tym zakresie prosimy o kontakt z Zespołem
Marketingu i Produktów Bankowych 18/ 33 79 142,
Centralą Banku 18/ 33 79 100 lub najbliższą placówką Banku Spółdzielczego w Limanowej. W ramach
świadczonych przez nasz Bank usług proponujemy
szeroki zakres ubezpieczeń oraz rachunki dla Szkół,
Rad Rodziców, jak również atrakcyjne konta osobiste dla nauczycieli i pracowników Szkół.

ROR STUDENT - najlepsze konto dla studenta
Bank Spółdzielczy w Limanowej pamięta o szczególnych potrzebach ludzi uczących się i dlatego stworzył dedykowaną dla studentów ofertę ROR STUDENT.
Polscy studenci oraz uczniowie szkół są coraz
bardziej niezależni finansowo od swoich rodziców. Pieniądze pozyskują z bardzo różnych
źródeł: stypendia, praca dorywcza, na stałe lub
nawet własna działalność gospodarcza.

Jakimi cechami powinno się odznaczać najlepsze konto studenckie?
Na co warto zwracać uwagę?
Dla studenta największe znaczenie ma brak
opłat za konto, przelew przez Internet czy posia-

danie karty płatniczej. Bardzo ważny jest całodobowy dostęp do konta – oczywiście poprzez
Internet lub telefon – który pozwala na swobodne zarządzanie finansami.
Wybierając konto student powinien więc zwrócić uwagę nie tylko na koszty użytkowania, ale
również na kilka innych parametrów. Istotna
może być liczba placówek, a co się z tym wiąże
dostępność placówek banku. Warto zwrócić
uwagę jak duża jest sieć bezpłatnych bankomatów, gdyż wypłaty obarczone prowizją mogą

zrobić sporą wyrwę w studenckim budżecie.
Przydatna może być również możliwość dokonywania bezpłatnych przelewów z rachunku
rodzica jeżeli również posiada rachunek w Banku Spółdzielczym w Limanowej oraz możliwość
dokonywania szybkich przekazów płatniczych
MoneyGram.
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Wydarzenia

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości i Bieg
Limanowa Forrest
W minioną niedzielę miały miejsce obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości połączone z „III Międzynarodowym
Biegiem Górskim Anglosaskim LIMANOWA FORREST”. W tegorocznej edycji Biegu wystartowało około 350 zawodników.
Sponsorem strategicznym imprezy był Bank Spółdzielczy w Limanowej, który od lat wspiera działalność sportową w regionie.
Poprzez organizację  Międzynarodowego Dnia
Spółdzielczości Bank Spółdzielczy w Limanowej
pragnie pokazać jakie znaczenie ma spółdzielczość dla rozwoju lokalnego środowiska oraz
budowania bardziej przyjaznego klimatu obsługi klientów Banku. Spółdzielczość przyczynia się
do łagodzenia nierówności udziału wszystkich
zainteresowanych w życiu gospodarczym, jak
również do rozwoju wszelkich form aktywności
społecznej i zawodowej.
W Polsce po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w 1925 roku.
Z tej okazji wybrano Centralną Komisję Obchodów
Dnia Spółdzielczości, wydano ulotki, odezwy i plakaty, a spółdzielnie zorganizowały okolicznościowe pokazy i festyny. Obecnie, zgodnie z uchwałą

Sejmu RP z dnia 21 kwietnia 1995 roku, Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony
jest 1 lipca każdego roku. Główną ideą święta
jest promowanie spółdzielczości na świecie oraz
umacnianie współpracy światowego ruchu spółdzielczego z rządami, samorządami i organizacja-

Finał konkursu „Skarbonka
mój pierwszy Bank”
10 czerwca 2011 r. w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej odbyło się
zakończenie konkursu „Skarbonka mój pierwszy Bank” zorganizowanego
przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Uroczystość ta otwarła jednocześnie
wystawę prac ceramicznych wykonanych przez uczniów biorących udział
w akcji SKO pod patronatem Banku.
„Mając na celu edukację finansową zainicjowaliśmy program mający na celu rewitalizację
Szkolnych Kas Oszczędności. Oszczędzanie bowiem skrywa w sobie coś więcej niż tylko zbieranie pieniędzy. To również nauka o finansach,
edukacja społeczna, przedsiębiorczość oraz
ekologia.” – mówił podczas swojego wystąpienia Prezes Zarządu Banku Adam Dudek.
W konkursie „Skarbonka mój pierwszy Bank”
wzięło udział 15 Szkół , w których w ciągu roku
szkolnego oszczędzało ok. 1200 dzieci. Podczas warsztatów ceramicznych przeprowadzanych w poszczególnych Szkołach wykorzystano łącznie 800 kg gliny, co zaowocowało liczbą
ponad 500 ceramicznych skarbonek autorstwa
młodych artystów. Jednym z konkursowych
etapów były również plenery ceramiczne zorganizowane w pracowni rzeźbiarskiej, których

celem było wykonanie plakietki SKO. Plenery
te były ponadto doskonałą okazją do integracji
uczniów z różnych Szkół.
Nagrodę główną w Konkursie w postaci prezentacji zwycięskiej Szkoły na portalu limanowa.in oraz
tytuł „Najlepsza szkoła SKO 2011” otrzymała:
• SZKOŁA NR 2 IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO
W SIEKIERCZYNIE
• Zwycięska praca – autorstwa Krzysztofa
Biernata
Nad artystyczną stroną przebiegu Konkursu
czuwała rzeźbiarka Pani Elżbieta Zając-Zbrożek
z Szyku, która poprzez naukę techniki rzeźbienia w glinie rozwijała wśród młodzieży szkolnej
wrażliwość estetyczną i kreatywność.

6 Kurier Finansowy Banku Spółdzielczego w Limanowej

mi międzynarodowymi. Na tą cześć ustanowiono
spółdzielczą flagę, która w siedmiu kolorach tęczy
symbolizuje zróżnicowanie, a zarazem jedność ruchu spółdzielczego w świecie.

Wydarzenia

Nowy Oddział Banku w Krakowie i promocja
rachunków firmowych
Z przyjemnością informujemy, że 15 czerwca 2011 r. odbyło się oficjalne
otwarcie kolejnego oddziału Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Nowy oddział mieści się w Krakowie przy
ul. Kamieńskiego 47. Został zaprojektowany, wykończony i wyposażony według nowej koncepcji
obsługi klientów.
Nowoczesna i funkcjonalna placówka wyposażona
jest w całodobową strefę samoobsługową zawierającą bankomat, wpłatomat i wrzutnię. Dodatkowym
atutem jest również duży parking przy budynku.

Każdy Klient, który w dniach 27.06.2011r.
do 30.09.2011r. otworzy rachunek rozliczeniowy bieżący w złotych w Oddziale Kraków
zostanie zwolniony do 31.12.2011 r. z następujących opłat:
• za otwarcie rachunku,
• za prowadzenie rachunku.
Zapraszamy do naszych placówek w Krakowie!

W związku z otwarciem nowego Oddziału w Krakowie, Bank przygotował specjalną promocję dla
klientów prowadzących działalność gospodarczą.

Nasze placówki w Krakowie
• Oddział Banku
30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 47
Godziny otwarcia: Pn - Pt 9:00-16:30
Tel.: (12) 357 77 77
• Punkt Obsługi Klienta
31-102 Kraków, ul. Zwierzyniecka 8
Godziny otwarcia: Pn-Pt 10.00-17.30
Tel.: (12) 42 69 820 lub (12) 42 83 946
Fax.: (12) 42 69 821
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Limanowska Akcja Charytatywna
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich ze Słopnic
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach
Parafia Słopnice
Limanowski Dom Kultury
LKS "Olimpia" Pisarzowa
Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
NSZZ RI "Solidarność"
Małopolskie Centrum Tańca w Krakowie
Szkoła Podstawowa w Jodłowniku
Zagórzański Zespół Folklorystyczny Dolina Mszanki
GOK w Chełmcu z siedzibą w Klęczanach
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przyszowej
Miejskie Przedszkole nr 2 w Limanowej
Stowarzenie Rozwoju Wsi Piekiełko
Zespół Szkół i Gimnazjum w Szczawie
Krajowy Związek Hodowców Bydła Czerwonego
Szkoła Podstawowa nr 1 Stara Wieś
Gmina Dobra - Jubileusz 650-lecia Dobrej
MUKS"Halny" przy Szkole Podstawoej nr1 Kamienica
Zespół Szkół i Publ. Gimnazjum w Laskowej
Zespół Szkół Samorząodowych Nr 1 w Limanowej
Orkiestra Dęta w Laskowej
Gminny Siatkarski Klub Sportowy "Laskowa"
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Limanowej
LKS "Płomień" w Limanowej
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szczawie
UKS "Patria" Młynne
Auto Moto Klub Limanowa

30 Limanowki Dom Kultury
31 MEMP "KIERAT - 2011"
32 KS "LIMANOWA FORREST"
33 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dobrej
34 Publiczne Gimanzjum w Laskowej
35 SO "ROZWIŃ SKRZYDŁA"
36 KUKS "LASKOVIA"
37 Zespół Szkół w Rupniowie
38 GZEAS w Łukowicy
39 GOK Kamienica
40 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Limanowej
41 Szkoła Muzyczna I stopnia w Limanowej
42 Parafia pw. M.B. Bolesnej w Limanowej
43 LK Kyokushine Karate
44 LKS "Płomień" w Limanowej
45 Parafia w Szczawie
46 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Limanowej
47 LKS "Mordarka"
48 Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej
49 Parafia Sowliny
50 Chór Chłopięcy Bazyliki M.B.B w Limanowej
51 Caritas Parafii w Łososinie Górnej
52 Szkoła Podstawowaw Kamionce Małej
53 I LO im. Władysława Orkana w Limanowej
54 Szkoła Podstawowa w Dobrej
55 Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
56 Szkoła Podstawowa w Kątach
57 Koło Gospodyń Wiejskich w Pisarzowej
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Nasze placówki
Centrala
Limanowa
34-600 Limanowa,
Rynek 7,
tel. (18) 33 79 100

Oddziały
Laskowa
34-602 Laskowa 486,
tel. (18) 33 33 004
Kraków
31-102 Kraków,
ul. Zwierzyniecka 8,
tel. (12) 42 69 820
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
Limanowa
34-600 Limanowa,
ul. Józefa Marka 15,
tel. (18) 33 70 252
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. Jagielońska 36,
tel. (18) 44 44 478

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

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

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

Punkty Obsługi Klienta
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
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
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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 IMA
34-600 Limanowa,
ul. Żwirki i Wigury 4,
tel.(18) 54 24 444
Limanowa
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
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