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od redakcji

Twoje pieniądze w bezpiecznym miejscu.
ROR Senior dla emerytów i rencistów
Zapewniamy Ci:
››
››
››
››

regulowanie rachunków przez Internet bez kolejek i dodatkowych opłat,
dostęp do 4 tys. bankomatów na terenie całego kraju,
możliwość płacenia za zakupy bezgotówkowo – za pomocą karty płatniczej,
korzystanie z dodatkowej gotówki w ramach debetu lub limitu w ROR.
zobacz więcej na: bs.limanowa.pl
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oraz w placówkach banku.

od redakcji

Szanowni
czytelnicy
Już od 2009 roku komunikujemy się z Państwem poprzez kwartalnik
„Kurier Finansowy”. Uważamy, że zamieszczane dotychczas
informacje są przydatne dla naszych klientów i sympatyków. Wraz
z nadejściem nowego roku nadszedł czas na zmiany. Będzie to
czas wyjątkowy dla Banku, gdyż będzie to „rok jubileuszowy”.
To już 135 lat działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej instytucji tworzonej przez ludzi dla wzajemnej pomocy społecznogospodarczej.

Adam Dudek
Prezes Zarządu

Jako Bank społecznie odpowiedzialny dbamy szczególnie o rozwój lokalnej społeczności.
Zależy nam jednocześnie, aby w dobie wszechobecnego pośpiechu nie zatraciły się podstawowe wartości i ludzkie relacje, aby działalność bankowa miała „ludzką twarz”. Podjęliśmy więc
szereg inicjatyw, które umożliwią lepszą komunikację, nawiązanie i zacieśnianie więzi oraz
wzajemne poznanie się.
Temu zagadnieniu ma służyć zmieniona forma i szata graficzna kwartalnika, którą z przyjemnością prezentujemy. Nie jest to typowo bankowe wydawnictwo. W „Kurierze” oprócz
informacji o bieżącej pracy Banku i wiadomości ze świata finansów, duża część uwagi zostanie
poświęcona ludziom i historii. Na łamach naszego biuletynu prezentować będziemy sylwetki naszych klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Każdy kolejny numer chcemy
współtworzyć z Państwem. Czekamy więc na opinie i zachęcamy do pomocy w budowaniu
„Kuriera finansowego”.

Życząc owocnej lektury, zachęcam do współpracy

Adam Dudek
Prezes Zarządu
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aktualności

losowanie autolokaty
– VI edycja
6 grudnia 2011 r. w Limanowskim Domu Kultury wyłonieni
zostali zwycięzcy VI edycji loterii „AUTOLOKATA”.

W losowaniu loterii „AUTOLOKATA”
VI edycja mogli brać udział klienci Banku Spółdzielczego w Limanowej, którzy
w dniach od 1 marca do 31 maja 2011
roku założyli lokatę promocyjną o nazwie „AUTOLOKATA” w dowolnej placówce Banku oraz utrzymali tę lokatę do
30 listopada 2011 roku.

Do Laureatów tej edycji loterii trafiły:
V samochód osobowy marki Skoda
Fabia,
V 3 x notebook marki Dell,
V 6 x kamera cyfrowa marki JVC,
V 5 x nawigacja samochodowa marki
Mio Moov,
V 5 x zestaw kina domowego marki
Panasonic,
V 6 x aparat fotograficzny marki
Samsung.
Nad prawidłowym przebiegiem losowania czuwała specjalnie do tego powołana Komisja Nadzoru. Uroczystość
uświetnił pokaz tańca towarzyskiego
w wykonaniu Agnieszki Szpałek i Jana
Bednarza z Małopolskiego Centrum
Tańca. Podczas losowania można było
posłuchać piosenek biesiadnych oraz
gawęd Stanisława Ptaszka.
Nadmieniamy, że Bank Spółdzielczy
w Limanowej po raz pierwszy zaofero-

wał Autolokatę swoim Klientom w 2007
roku. Produkt w dalszym ciągu cieszy
się niesłabnącym powodzeniem, co decyduje o kolejnych edycjach loterii.
Wszystkich tych, którzy nie mieli szczęścia podczas szóstego finału,
zapraszamy do wzięcia udziału w VII
edycji loterii „AUTOLOKATA”, która
rozpoczęła się 20 listopada 2011 roku.
Do wygrania jest samochód Dacia Duster z napędem na 4 koła oraz laptopy, telewizory, kamery, zestawy kina
domowego i inne atrakcyjne nagrody.
Warunkiem uczestnictwa w loterii jest
założenie Autolokaty w okresie promocji tj. od 20.11.2011 r. do 20.02.2012 r.
oraz utrzymanie jej do 20.08.2012 r.
Zapraszamy do udziału.
Szczegóły loterii oraz Regulamin
dostępne są na stronie:
www.bs.limanowa.pl/autolokata.

Zdjęcia: materiały własne
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GEPARD BIZNeSU dla
Banku Spółdzielczego
w Limanowej

7 grudnia 2011 r. w Centrum Konferencyjnym Targów w Kielcach odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Nowoczesnego Biznesu zorganizowana przez Jerzego Krajewskiego,
dyrektora Instytutu Nowoczesnego Biznesu oraz redaktora naczelnego Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma”.
Patronat Honorowy sprawował Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
a statuetki wręczał laureatom Kazimierz
Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Bank Spółdzielczy w Limanowej za dynamiczny rozwój został nagrodzony statuetką „GEPARD BIZNESU 2011”, która
jest przyznawana na podstawie danych
finansowych z Krajowego Rejestru Są-

Zdjęcia: materiały własne
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dowego, jak również danych udostępnionych przez banki. Nagrodę odebrał
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
w Limanowej - Adam Dudek.
Była to już szósta edycja konkursu,
a do tej pory zostało ocenionych 30 tysięcy firm i ponad sto banków spółdzielczych.
Wszystkim laureatom gratulujemy!

aktualności

Z historycznego skarbca
135 lat Banku Spółdzielczego w Limanowej na kartach jubileuszowego wydawnictwa.
Słysząc słowo „bank”, myślimy najczęściej o kredytach, depozytach,
pożyczkach, prowadzeniu naszych rachunków i bezgotówkowych rozliczeń
pieniężnych między nami, a rozmaitymi
instytucjami. Zapewne bank kojarzy się
nam także z pewnością, niezawodnością i zaufaniem. Wszak mówimy niekiedy: „Masz to jak w banku”.
Nazwa „bank” pochodzi od włoskiego
słowa banco, oznaczającego ławkę, przy
której przed wiekami pracowali włoscy
handlarze zajmujący się przekazywa-

“

To doskonała okazja,
by przyjrzeć się
bogatej historii tej
instytucji, będącej
cząstką przeszłości
miasta i powiązanej
z losami jego
mieszkańców.

niem monet kruszcowych od jednych
klientów do drugich. Jak więc widać,
banki mają swoją historię. Ma ją także
Bank Spółdzielczy w Limanowej. Dwa
ostatnie człony nazwy tej instytucji
świadczą o jej uspołecznieniu, a także
o związkach z tym, co lokalne i bliskie.
W tym roku minie 135 lat od chwili,
gdy grupa światłych obywateli Limanowej powołała do życia Towarzystwo
Kredytowe, rozpoczynając spółdzielczą
działalność bankową kontynuowaną
dziś przez Bank Spółdzielczy. To doskonała okazja, by przyjrzeć się bogatej
historii tej instytucji, będącej cząstką
przeszłości miasta i powiązanej z losami
jego mieszkańców. Będzie służyć temu

Fotografia przedstawia Radę Nadzorczą.
Zbiory własne Banku Spółdzielczego w Limanowej.

przygotowywana właśnie do druku historia limanowskiego Banku Spółdzielczego ukazana w świetle zachowanych
dokumentów, fotografii i wspomnień.
Ocalały one dzięki świadomości minionych pokoleń działaczy spółdzielczych,
którzy najwidoczniej byli przekonani,
że świadectwa przeszłości ich banku są
nie mniej ważne niż jego aktywa. Jakże wymownie świadczą o tym słowa
zapisane w sprawozdaniu z działalności
limanowskiego Banku Spółdzielczego za
pierwsze półrocze roku 1944. Czytamy
tam: Zaznaczyć należy, że instytucja nasza w przeciwieństwie do szeregu innych
tego rodzaju instytucji zdołała uchronić
i przechować w ciągu dziesiątków lat

swego istnienia komplet rejestrów w całości. Zachowanie ich na przyszłość jako
podstawowych ksiąg Banku i całego
archiwum bankowego to nasz obowiązek i zobowiązanie moralne wobec
poprzedników i przyszłych pokoleń spółdzielczych.
Dzięki takiej postawie kilku pokoleń
działaczy limanowskiej spółdzielczości
bankowej przetrwał do naszych czasów prawdziwy historyczny skarbiec.
Jego zawartość udostępniona zostanie
wkrótce na kartach jubileuszowego wydawnictwa, a powyższy tekst jest tylko
krótką zapowiedzią ciekawej historii
Banku Spółdzielczego w Limanowej.
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Zmiany
na
lepsze
– nowa strona www Banku
Po trzech latach funkcjonowania dotychczasowego serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Limanowej przyszedł czas na bilans i ocenę. Efektem tych podsumowań jest powstanie nowej strony
www Banku, która dzięki przejrzystej i bardziej przystępnej formie
będzie lepiej spełniać oczekiwania i potrzeby użytkowników. Co ma
temu służyć?
Prostota
i przejrzystość

Użytkownik wchodząc na stronę www Banku, nie może czuć się zagubiony oraz przytłoczony nadmiarem informacji – taki kluczowy
wniosek został wysunięty po przeprowadzeniu badań użyteczności poprzedniej strony
Banku. Dlatego w nowym serwisie strona
główna została maksymalnie uproszczona
i zaprojektowana tak, żeby Klient łatwo się
na niej odnalazł.
Górne menu w sposób czytelny organizuje
całość serwisu. Menu nawigacyjne nad logiem Banku pozwala szybko przenieść się do
innych, równie ważnych jak strona główna,
elementów serwisu (SKO czy Dom Maklerski). Menu w lewym górnym rogu umożliwia
szybkie odnalezienie aktualności oraz informacji o placówkach Banku. Natomiast znajdujące się poniżej menu główne w sposób
wyraźny różnicuje treści przygotowane dla
różnych użytkowników – klient indywidualny,
firma, gospodarstwo. Po kliknięciu w jeden
z tych elementów pojawia się menu produktowe, które przedstawia całą paletę produktów i usług bankowych dostosowanych do
danego profilu Klienta.
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W ten sposób strona główna całościowo i w prosty sposób
organizuje poszczególne części serwisu tak, by użytkownik
mógł jak najłatwiej trafić na ścieżkę dotarcia do poszukiwanych informacji. Dodatkowo pierwszy widok nie jest przeładowany treściami, dzięki czemu strona główna zyskuje na
czytelności i przejrzystości. Tak przemyślane rozwiązania
skracają i ułatwiają „wędrowanie” po serwisie.

Estetyka i funkcjonalność

Odświeżenie serwisu www Banku miało też uatrakcyjnić
go od strony wizualnej. Jednak w nowym serwisie każdy
zastosowany kolor i użyte zdjęcie nie są przypadkowe, lecz
przemyślane i użyte w konkretnym celu. Fotografie obok
uatrakcyjniania odbioru poszczególnych podstron mają też
za zadanie ilustrować opisy produktów i usług. Dodatkowo
użytkownik na różnych etapach prezentacji produktu zawsze
widzi go „w towarzystwie” tego samego zdjęcia, przez co już
wzrokowo łatwej odnajduje się na stronie. Obok tego kolorystyka zastosowana na stronie www jest analogiczna do tej
wykorzystywanej w innych materiałach Banku. Zielony kolor
pojawia się najczęściej w elementach nawigacyjnych, natomiast pomarańczowy dotyczy najważniejszych treści i akcji,
jakie ma wykonać użytkownik serwisu.
Nowa strona www Banku Spółdzielczego w Limanowej podąża też za trendami, które można obserwować w serwisach
internetowych największych banków komercyjnych. Wypływa to z faktu, że użytkownik przyzwyczajony do stosowanego

aktualności

“

Czytelność i łatwa organizacja
strony www przekładają się na
jej atrakcyjność i użyteczność
dla Klienta Banku.

Podobnie informacje kontaktowe zostały
wyeksponowane w nowy sposób – w prawej
części serwisu – tak, by były zawsze dobrze
widoczne i stale obecne w jednym miejscu.
Kontakt z Bankiem ma również ułatwiać formularz kontaktowy dla Klientów. Użytkownik po wypełnieniu go może być pewien, że
w ciągu 48h odzwoni do niego pracownik
Banku, z którym będzie mógł porozmawiać
na interesujący go temat.

Łatwa droga do
informacji

tam nazewnictwa i sposobu organizacji treści łatwiej odnajdzie się na stronie, która będzie zbudowana w podobny sposób. Dlatego na przykład w nowym serwisie Banku powszechnie stosowane nazewnictwo „Klient Indywidualny” zastąpiło
dotychczas stosowaną nazwę „Bank dla mnie”, a poszczególne produkty i usługi zostały przedstawione w oparciu o schemat prezentowania ich na stronach innych banków.

Przydatne udogodnienia

Nowy serwis został wzbogacony o kilka elementów, które
ułatwiają Klientowi poruszanie się po stronie, a także ułatwiają mu kontakt z Bankiem. Możliwość powiększania wielkości
czcionki to pierwsza propozycja, która jest ukłonem w stronę
osób starszych i ludzi mających problemy ze wzrokiem. Dzięki tej funkcjonalności każdy użytkownik może wczytywać się
w treści zamieszczone na stronie w dogodny dla siebie sposób.
Przycisk logowania do bankowości internetowej został ulokowany zgodnie ze standardami jego obecności w serwisach
banków komercyjnych – w prawym górnym rogu – tak, by
każdy mógł go szybko odnaleźć. Z kolei przejścia i powroty do
odpowiednich podstron ułatwia obecność bocznego menu
oraz nowość – dolna stopka, która zawiera mapę całej strony i inne kluczowe informacje. Dzięki niej, nawet gdy Klient
przewinie stronę w dół, nie musi wracać do górnego menu,
żeby przemieścić się po serwisie lub skorzystać z opcji wyszukiwania.

Obecna strona www lepiej eksponuje niektóre części serwisu, których odnalezienie
w poprzednim serwisie mogło przysparzać
użytkownikowi problemów. Nowa strona
www Banku już na poziomie strony głównej prezentuje w górnym menu działy Dla
Udziałowców, Dom Maklerski oraz SKO tak,
by dotarcie do tych podserwisów było proste i szybkie. Dzięki temu użytkownik zainteresowany tymi treściami nie musi błądzić po
stronie w ich poszukiwaniu i może łatwo je
odnaleźć.
Generalnie budowa nowego serwisu skraca
czas dotarcia do najważniejszych informacji.
Kierując się badaniami użyteczności stron
www, Bank przebudował swoją stronę tak,
żeby ścieżka dotarcia użytkownika do najistotniejszych informacji składała się z maksymalnie 4 kliknięć na stronie. W ten sposób
czytelność i łatwa organizacja strony www
przekładają się na jej atrakcyjność i użyteczność dla Klienta Banku.
Praca, jaka została wykonana nad zmianą
strony www Banku Spółdzielczego w Limanowej ma więc przede wszystkim służyć wygodzie i komfortowi jej użytkowania. Żeby
przekonać się, czy rzeczywiście jej prezentacja w tym artykule ma odzwierciedlenie
w rzeczywistości, nie pozostaje nam nic innego na koniec, jak zaprosić czytelników na
www.bs.limanowa.pl i zachęcić do odwiedzenia nowej strony Banku.
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wywiad z...

Zdjęcia: materiały własne

Aleja
Wywiad z Panią Beatą Woźny,
właścicielką kwiaciarni i pracowni
florystycznej „ALEJA RÓŻ”.
Lidia Bugajska: Jak zaczęła się Pani przygoda z kwiatami?
Beata Woźny: Zaczęłam bardzo wcześnie, bo po szkole podstawowej ukończyłam Technikum Ogrodnicze w Mszanie
Dolnej. Potem niestety przyszły ciężkie czasy dla tej branży
i musiałam podjąć pracę w innym zawodzie. Skończyłam dodatkowo rachunkowość i studia pedagogiczno – opiekuńcze.
Wróciłam do zawodu 4 lata temu, uzupełniając swoje wiadomości i umiejętności na kursach florystycznych, aby być bardziej na bieżąco z tym, co zmieniło się na rynku w dziedzinie
układania kwiatów, czyli w zawodzie florysty.
L.B.: Co Panią najbardziej fascynuje w tym zawodzie?
B.W.: Ten zawód to nie tylko zajmowanie się kwiatami, to
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również praca z ludźmi i marketing. Poza tym
lubię zmiany, lubię, jak coś się dzieje. A tu
dzieje się bardzo dużo. Coraz to nowe wzornictwo, nowe sposoby układania kwiatów,
nowe sposoby wykorzystywania materiału
i to nie tylko roślinnego. Poza tym kocham
kwiaty i piękno związane z nimi.
L.B.: Pani praca cieszy się wielkim uznaniem na
rynku lokalnym, mimo że Pani firma stosukowo niedawno istnieje w Limanowej, skąd ten
sukces?
B.W.: Tego to tak do końca nie wiem, ale

wywiad z...

staramy się razem z córką, która mi pomaga i inspiruje mnie
swoją twórczością, aby wciąż wymyślać coś nowego. Staramy
się sprostać wymaganiom klientów. Słuchamy uważnie czego
od nas oczekują. A przede wszystkim chyba to, że jesteśmy
bardzo mobilne, tzn. nie przeraża nas fakt, iż często pracujemy daleko poza miejscem zamieszkania. Każde zlecenie jest
dla nas wyzwaniem, z którym zmierzamy się, podchodząc do
tematu indywidualnie i z ogromnym zaangażowaniem. Wykonujemy dekoracje zarówno dla firm, jak i dla osób indywidualnych.

Zdjęcie: Maciej Gibas

szczegółowy wywiad, na jaką okazję jest
dany bukiet, czy kompozycja, staram się dowiedzieć czegoś o osobie, która ma być obdarowana, a w przypadku wykonywania dekoracji dowiaduję się jak najwięcej o miejscu
lub nawet je oglądam i dobieram materiał do
danego zlecenia indywidualnie. Kilka naszych
realizacji można zobaczyć na stronie internetowej: www.alejaroz.eu.

L.B.: Jakie wyzwania jeszcze przed Panią? Co chciałaby Pani
osiągnąć w branży?
B.W.: Mam wiele pomysłów, a co się uda zrealizować, to
się okaże. Obecnie kształcę córkę, która jest bardzo zdolna
i myślę że będzie kontynuowała to, co ja zaczęłam. Chcę,
aby uzyskała tytuł mistrza florystyki, co jest bardzo ważne
i prestiżowe w naszym zawodzie. Jej prace były już prezen- L.B.: Czy przechodziła Pani jakieś metamortowane w kilku magazynach branżowych. Chcemy na terenie fozy w swoim stylu florystycznym?
Limanowej prowadzić warsztaty florystyczne dla młodzieży B.W.: Tak, nieustannie. Tu nie można spoi może też dla młodszych dzieci. Chciałabym, aby kwiaty i ich cząć na laurach, trzeba się wciąż rozwijać,
wręczanie stanowiło o naszej kulturze
śledzić rynek i prace
osobistej i poczuciu estetyki. Aby były
mistrzów zarówno
Każde zlecenie jest
sposobem wyrażania uczuć i emocji
w Polsce, jak i na
oraz by zagościły na stałe w naszych
świecie. Trendy, nie
dla nas wyzwaniem,
domach.
tylko
florystyczne
z którym zmierzamy
szybko przemijają,
się podchodząc do
L.B.: Czy ma Pani jeszcze inne pasje
dlatego wciąż szukam
oprócz kwiatów?
nowych materiałów,
tematu indywidualnie
B.W.: Kocham góry i przyrodę. Wyjeżtworzyw oraz roślin,
i z ogromnym
dżam w Tatry w każdej wolnej chwili,
które można wykochoć ciężko o nie w moim zawodzie.
rzystać w naszej prazaangażowaniem.
Oczywiście uwielbiam też czytać
cy. Największy wpływ
książki.
na naszą twórczość
miał wyjazd kilka lat temu na targi w Essen.
L.B.: Czy idąc do znajomych na imieniny, zabiera Pani bukiet To było niezapomniane przeżycie, które
w dużej mierze ukształtowało nas i nasze pokwiatów?
B.W.: Tak, zawsze - nawet bez okazji, gdy odwiedzam swoich dejście do pracy w zawodzie florysty.
znajomych i przyjaciół.
L.B.: Życzę dalszych sukcesów i dziękuję za
L.B.: Czym Pani się inspiruje w swoich pracach?
rozmowę.
B.W.: Przede wszystkim estetyką, lubię ładne rzeczy. Lubię
Rozmawiała Lidia Bugajska.
coś do czegoś dobierać, tzn. w przypadku kwiatów robię

“
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“

Banki coraz
aktywniej zachęcają
do przenoszenia
konta bankowego.
Wprowadzają coraz
atrakcyjniejsze
oferty i promocje.

Zdjęcie: www.shutterstock.com

Przeniesienie konta
szybko i bez zbędnych
formalności

Polacy niechętnie zmieniają konto bankowe. Nierzadko wolą pozostać przy swoim
starym i drogim rachunku, aby unikać problemów z jego zmianą. Radzimy więc,
co zrobić, aby bezstresowo przenieść rachunek do innego banku. Najważniejsza
rada to skorzystać z pomocy nowego banku, aby formalności załatwił za nas.
Banki coraz aktywniej zachęcają do przenoszenia konta bankowego. Wprowadzają
coraz atrakcyjniejsze oferty i promocje. Jednak wielu Polaków pozostaje przy swoich starych i często drogich rachunkach. Ewentualne kłopoty związane z zamknięciem starego
konta są dla nich istotniejsze niż oczekiwane
korzyści z otwarcia nowego. Jednym z takich problemów może być to, że zapomnimy
poinformować jakąś osobę lub instytucję
o nowym numerze rachunku. Kłopotliwe
jest również przeniesienie zdefiniowanych
odbiorców przelewów, zleceń stałych, czy
poleceń zapłaty.
Na domiar złego wizyta w oddziale banku w celu zamknięcie konta bywa bardzo
męcząca. Nierzadko okazuje się bowiem, że
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stanęliśmy w kolejce do niewłaściwego okienka lub akurat
system się zepsuł i należy przyjść innego dnia. Bankom nie zależy na tym, żeby ułatwiać zamykanie rachunków, więc zwykle
tego nie robią.
Zachęcamy też do skorzystania z pomocy banku, do którego
przenosimy rachunek. Cała procedura polega na tym, że podczas otwierania konta możemy podpisać pełnomocnictwo,
które pozwoli bankowi załatwić nasze sprawy w starym banku.
Oprócz druku pełnomocnictwa wypełniamy też formularz,
w którym wskazujemy, co nowy bank ma zrobić. Może on za
nas wypowiedzieć umowę starego konta. Może też dokonać
przeniesienia zdefiniowanych odbiorców przelewów, zleceń
stałych czy poleceń zapłaty. Na naszą prośbę poinformuje
również wskazane przez nas instytucje (np. pracodawcę czy
Urząd Skarbowy) o tym, że mamy nowy numer konta.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

finanse dla ciebie

Nie posiadasz konta
w banku?
co roku
tracisz

120 zł !

Osoby nie posiadające konta w banku niejednokrotnie uważają, że w ten sposób zaoszczędzą.
Z wyliczeń wynika jednak, że jest dokładnie odwrotnie. Opłacając średnio 4 rachunki miesięcznie w ciągu roku, płacimy 120 zł prowizji. Dzięki
rachunkowi bankowemu z dostępem internetowym możemy to zrobić bez ruszania się z domu
i to o wiele taniej.
Wiele osób nie widzi potrzeby posiadania konta bankowego. Według
różnych szacunków jest to od 23% do
nawet 34% Polaków. Jedną z głównych

“

Podstawową zaletą
konta jest możliwość
szybkiego i taniego
opłacania różnego
rodzaju rachunków.

przyczyn jest to, że przyzwyczaili się
do obrotu gotówkowego i nie widzą
potrzeby, aby to zmieniać. Dodatkowo
korzystanie z usług bankowych kojarzy
im się z koniecznością ponoszenia kosztów. Nie zdają sobie natomiast sprawy
z korzyści, jakie mogą uzyskać.
Podstawową zaletą konta jest możliwość szybkiego i taniego opłacania różnego rodzaju rachunków. Zamiast comiesięcznego biegania do innego punku
dokonywania opłat można ustanowić

zlecenia stałe czy polecenia zapłaty.
Wystarczy je raz zlecić, aby w kolejnych
okresach były wykonywane przez pracownika banku. Dodatkowo zwykle takie usługi są tańsze niż opłaty ponoszone przy dokonywaniu comiesięcznych
płatności.
Jeszcze większe korzyści można odnieść z konta bankowego w sytuacji, gdy
w domu podłączony jest Internet. Większość dyspozycji zlecanych przez sieć,
w zależności od rodzaju posiadanego
konta, jest bezpłatna. Tymczasem stojąc
przy okienku, za każdy rachunek płacimy
2,50 zł, a w przypadku wpłaty do ZUS czy
Urzędu Skarbowego 3,50 zł. Opłacając
4 rachunki miesięcznie w ciągu roku,
wydajemy na takie opłaty przynajmniej
120 zł.
Tymczasem wiele rodzin podłączyło
w domu Internet, ale korzystają z niego jedynie dzieci, a dorośli co miesiąc
biegają z rachunkami do okienka, tracąc
czas i pieniądze.
Może czas zastanowić się nad otwarciem konta?
Zdjęcie: www.shutterstock.com

13

finanse dla ciebie

co warto
wiedzieć o

bik?
część 2

Zdjęcie: www.shutterstock.com

W JAKI SPOSÓB
MOŻESZ
UZYSKAĆ
INFORMACJĘ
Z BIK?
Jeśli jesteś zainteresowany dostępem do
informacji o sobie częściej niż raz na pół roku
lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje np.:
ocenę punktową (opisaną w dalszej części),
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możesz skorzystać z następujących produktów:
1. Raport PLUS,
2. Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej.
Na podstawie art. 32 i 33 Ustawy o ochronie danych osobowych BIK daje Ci możliwość sprawdzenia, jakie dane na
Twój temat znajdują się w BIK. Zgodnie z Ustawą, BIK udziela
takich informacji na Twój wniosek, w terminie 30 dni. Z takiego prawa do informacji możesz jednak skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
Raporty PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej
są dostepne również w angielskiej wersji językowej. Jest to
odpowiedź na zapotrzebowanie osób przebywających poza
granicami kraju, którzy chcą legitymować się swoją historią
kredytową przed zagranicznymi instytucjami finansowymi.

finanse dla ciebie
Wersja angielska raportu pozwoli zagranicznym instytucjom
na szybką ocenę rzetelności kredytowej.

do siedziby Biura Obsługi Klienta listem poleconym.

CO TO JEST
RAPORT PLUS?

A teraz krok po kroku:

Raport PLUS to Twoja historia kredytowa, dostępna na
każde Twoje życzenie. Zawiera dane o wszystkich zobowiązaniach kredytowych z BIK, poszerzone o segment podsumowań zawierający szczegółową informację o łącznej liczbie i kwocie posiadanych przez Ciebie zobowiązań. Segment
ten ułatwia poruszanie się po raporcie. Dzieki nielimitowanemu dostępowi do tych raportów możesz sprawdzać, jakie
zmiany zachodzą w Twoich danych, czyli monitorować stan
własnych zobowiązań.

CO TO JEST RAPORT PLUS
Z INFORMACJĄ O OCENIE
PUNKTOWEJ (SCORE)?

Zawiera informację o zobowiązaniach kredytowych oraz
informację o Twojej ocenie punktowej. W ramach oceny
punktowej BIK możesz otrzymać od 191 do 631 punktów
i od 1 do 5 gwiazdek.
Co to oznacza? Im więcej otrzymasz punktów (i gwiazdek)
tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz terminowo
spłacał kredyt, a zatem większe jest prawdopodobieństwo
jego otrzymania. Raporty mogą być również wykorzystywane jako „certyfikat solidności”, którym każdy może posługiwać się w różnych sytuacjach wymagających potwierdzenia
swojej wiarygodności, takich jak:
V kupno samochodu,
V wynajęcie mieszkania,
V zawarcie umowy o pracę,
V ubieganie się o kredyt za granicą.

Raporty PLUS pozwalają każdemu na
sprawdzenie dowolnie często:
V
V
V

V
V
V

poprawności jego danych podlegających wymianie
między bankami i SKOK-ami,
oceny punktowej,
aktualnej skali zobowiązań (w tym liczby kredytów,
kwot pozostających do spłaty oraz kwot ewentualnych
zaległości),
informacji o zobowiązaniach, które zostały już
spłacone i zamknięte,
stanu poręczonych zobowiązań,
czy nie posłużono się danymi w sytuacji kradzieży bądź
zagubienia dokumentu tożsamości.

Pobierając raport i monitorując stan swoich zobowiązań,
można ochronić się przed nadmiernym zadłużeniem.

JAK UZYSKAĆ RAPORT?

Aby otrzymać raport, musisz złożyć pisemny wniosek.
Wniosek składany drogą korespondencyjną należy przesłać

1. Należy wypełnić wniosek o udostępnienie wybranego raportu, który można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta
(BOK) lub pobrać ze strony internetowej
www.bik.pl
2. Wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać listem poleconym na adres
BIK lub złożyć osobiście w BOK od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.3015.30.
Raport można otrzymać listem poleconym
pod wskazany adres. Możliwy jest również
odbiór bezpośrednio w BOK. Do wniosku
o Raport PLUS lub Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej wysłanego listem
poleconym lub złożonego w BOK, należy
dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty
za raport.

Potwierdzenie opłaty powinno
zawierać:
V
V
V
V

numer konta, na które dokonano
wpłaty,
imię i nazwisko,
adres zameldowania,
w tytule wpłaty: nr PESEL
Wnioskodawcy z podaniem dokładnej
nazwy wybranego raportu.

W przypadku korzystania z generatora
wniosków na stronie internetowej BIK, system sam wygeneruje wniosek wraz z formularzami wpłaty. Wygenerowany w tej
formie formularz wpłaty zawiera indywidualny numer konta, ważny tylko dla wypełnionego wniosku danego klienta. Aktualne
ceny Raportów PLUS są dostępne na stronie
www.bik.pl lub bezpośrednio w Biurze
Obsługi Klienta.
BIK nie jest uprawniony do dokonywania
zmian danych przetwarzanych w bazie BIK.
Zmiany takie dokonywane są wyłącznie
przez bank, z którego pochodzą dane i tylko przez bank mogą zostać skorygowane lub
zaktualizowane. Co to oznacza? Jeśli dane
Klienta są nieaktualne, bądź nieprawidłowe
powinien zgłosić się z tym do banku, który
te dane przekazał, z prośbą o dokonanie
zmian w bazie BIK. Ze względu na ochronę
danych osobowych, BIK nie udziela żadnych
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“

Banki i SKOK-i wykorzystują
oceny punktowe do szybkiej,
precyzyjnej, przejrzystej
i obiektywnej oceny ryzyka
kredytowego swoich klientów.

Zdjęcie: www.shutterstock.com

telefonicznych informacji na temat danych
przechowywanych w bazie.

TWOJA OCENA
PUNKTOWA

Czym jest i jak wyliczana jest
ocena punktowa (score)?

Ocena punktowa (ang. score) klienta
to liczba punktów uzyskanych przez klienta
w wyniku zastosowania metody punktowej
oceny ryzyka kredytowego (scoring). Ocena
punktowa BIK wyliczana jest na podstawie
danych o kliencie przekazywanych przez
banki i SKOK-i.

Jak oceny punktowe (score)
wykorzystywane są przez banki
i SKOK-i?

Banki i SKOK-i wykorzystują oceny punktowe do szybkiej, precyzyjnej, przejrzystej
i obiektywnej oceny ryzyka kredytowego
swoich klientów. Ocenie punktowej mogą
podlegać zarówno dotychczasowi klienci,
jak i osoby, które po raz pierwszy zgłosiły
się do danego banku lub SKOK-u po kredyt,
kartę kredytową itp.
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OCENA PUNKTOWA

Wyższa ocena punktowa to:
V
V
V
V
V

łatwiej dostępny kredyt,
atrakcyjniejsze oferty,
minimalna liczba dokumentów,
obiektywna ocena z wykorzystaniem tych samych
kryteriów,
szybsza decyzja kredytowa.

JAK POZNAĆ SWOJĄ OCENĘ PUNKTOWĄ (SCORE)?

Poznanie oceny punktowej jest teraz bardzo proste. Wystarczy złożyć do Biura Obsługi Klienta BIK wypełniony wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej oraz
dokonać odpowiedniej opłaty za Raport. Szczegóły udostępniania Raportów znajdują się na stronie internetowej
www.bik.pl

CZY MOŻNA MIEĆ WPŁYW NA SWOJĄ OCENĘ
PUNKTOWĄ (SCORE)?

W przypadku oceny punktowej BIK szczególnie istotny
wpływ na jej wysokość ma to, jak klient dotychczas obsługiwał posiadane przez siebie kredyty (w tym również limit
w ROR oraz karty kredytowe).

Nasza rada:

Jeśli chcesz mieć wysoką ocenę punktową, a co za tym idzie,
większe szanse na atrakcyjny kredyt w przyszłości, powinie-
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neś przede wszystkim zadbać o terminową obsługę kredytów
już posiadanych. Należy przy tym pamiętać również o prawidłowym wywiązywaniu się z zobowiązań wynikających z posiadania limitu w ROR oraz kart kredytowych.

naliczenia oceny dla banku. Czasem wystarcza
nawet jeden dzień różnicy, aby ocena punktowa uległa zmianie, w związku z pojawieniem
się nowych informacji.

Uwaga: Twoja ocena punktowa obniży się,
jeśli:

BIK BIG?

V
V
V
V
V
V

masz opóźnienia w spłacie swoich kredytów,
przekroczyłeś swój limit kredytowy, a także:
im więcej jest takich kredytów, w których spłacie masz
opóźnienia,
im większa jest kwota, ze spłatą której się opóźniasz,
im dłużej opóźniasz się ze spłatą kredytu,
im bardziej przekroczyłeś swój limit kredytowy.

CZY OPÓŹNIENIA W SPŁACIE KREDYTU BĘDĄ JUŻ
ZAWSZE (NAWET PO UPŁYWIE WIELU LAT) OBNIŻAĆ
OCENĘ PUNKTOWĄ (SCORE)?

Opóźnienia w spłatach i zaległości obniżają ocenę punktową. Wpływ ten jest jednak największy w ciągu pierwszego
roku od momentu wystąpienia zaległości lub opóźnienia. Po
upływie trzech lat opóźnienie lub zaległość przestaje obniżać ocenę punktową, pod warunkiem, że klient uregulował
wszystkie zaległości i w okresie tych trzech lat nie wystąpiły
nowe opóźnienia.

CZY BANK PODEJMUJE DECYZJĘ O UDZIELENIU
KREDYTU TYLKO NA PODSTAWIE OCENY PUNKTOWEJ
(SCORE) KLIENTA NALICZONEJ PRZEZ BIK?

Nie. Przy podejmowaniu decyzji kredytowych banki i SKOK-i biorą pod uwagę nie tylko ocenę punktową klienta, lecz
także inne czynniki. Ponadto każdy bank ma swoje zasady
przyznawania kredytów oraz własne systemy naliczania
ocen punktowych, uwzględniające różne kryteria.

JAK CZĘSTO NALICZANA JEST OCENA PUNKTOWA
(SCORE) DANEGO KLIENTA?

Oceny punktowe klientów, których dane przechowywane są
w bazie BIK, naliczane są na życzenie banku lub SKOK-u albo
klienta. Raz naliczona ocena przekazywana jest tylko temu
bankowi, SKOK-owi lub klientowi, który o nią pytał. Jeśli bank
lub SKOK złoży kolejne zapytanie o tego klienta, ocena punktowa zostanie naliczona ponownie.
Ocena punktowa klienta może zmienić się przede wszystkim
wówczas, gdy w bazie BIK pojawią się nowe dane o tym kliencie
i posiadanych przez niego kredytach. Jeśli klient złoży do BIK
wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, zostanie ona naliczona specjalnie dla niego. Ocena ta zostanie naliczona dokładnie w taki sam sposób, w jaki zostałaby naliczona
dla banku czy SKOK-u, tzn. z zastosowaniem tej samej metody.
Ocena punktowa udostępniona bankowi lub SKOK-owi przez
BIK może różnić się od oceny podanej klientowi w Raporcie
PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej. Przede wszystkim ocena ta może się zmienić w okresie od jej naliczenia dla klienta do

Czasem zdarza się, że Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest mylone z biurami informacji
gospodarczej (BIG). Biura informacji gospodarczej (BIG-i) to instytucje, które przyjmują,
przechowują i udostępniają informacje gospodarcze dotyczące wiarygodności płatniczej
konsumentów i przedsiębiorców. W odróżnieniu od BIK (ust. Prawo Bankowe), BIG-i działają
na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.
Biuro Informacji Kredytowej współpracuje
obecnie z jednym biurem informacji
gospodarczej – InfoMonitor BIG S.A.
(www.infomonitor.pl).
BIG-i mogą przechowywać informacje na
Twój temat do momentu, gdy Twój wierzyciel
poinformuje Biuro, że całkowicie spłaciłeś zobowiązania.
Warto też podkreślić, że informacje do BIG-ów trafiają na innych zasadach niż do BIK.
Informacje o Tobie, jeśli jesteś konsumentem,
mogą przesyłać do BIG-u tylko przedsiębiorstwa w sytuacji, jeśli ponad 60 dni zalegasz
z płatnościami swoich zobowiązań na kwotę
powyżej 200 zł, a od przesłania do Ciebie wezwania do zapłaty listem poleconym minęło
30 dni. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, informacje
o Twoich zaległościach powyżej 500 zł może
przekazać do BIG każdy przedsiębiorca, który
ma z takim biurem podpisaną umowę.
Biura informacji gospodarczej oferują liczne
korzyści dla klientów. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, możesz zmniejszyć ryzyko i koszty Twoich
decyzji biznesowych.
Zanim podejmiesz współpracę z nowym
kontrahentem, możesz sprawdzić, np. w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
czy terminowo reguluje on swoje zobowiązania.

Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
tel. 48 / 22 310 4444
www.bik.pl
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Każdy, kto zajmował się budową domu, zdaje sobie sprawę,
jak bardzo czasochłonne jest to zajęcie. Takiego wysiłku nie
można zaprzepaścić. Zakończenie prac budowlanych i wprowadzenie się do domu nie oznacza niestety, że już nic nie trzeba w nim robić. Budynek wymaga nieustającej konserwacji.

Koniecznie przeglądy

Bieżące naprawy i remonty to, jak wiadomo, nieodzowne prace, które raz na jakiś czas trzeba wykonać w każdym
domu. Właściciel budynku powinien jednak pamiętać, że to
nie jedyne obowiązki związane z bieżącą konserwacją.
Wszystkie budynki mieszkalne powinny być poddawane przez
właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz
w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego.
Co należy zatem sprawdzać:
V elementy budynku, budowli i instalacji
narażone na szkodliwe działanie czynników
atmosferycznych oraz innych czynników
występujących podczas użytkowania obiektu,
V instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
V instalacje gazowe oraz przewody kominowe
(dymowe, spalinowe i wentylacyjne).
Ponadto właściciel domu mieszkalnego zobowiązany jest
do okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, która polega
na sprawdzeniu:
V stanu technicznego i przydatności do
użytkowania obiektu budowlanego,
V estetyki obiektu oraz jego otoczenia,
V instalacji elektrycznej i piorunochronnej
w zakresie ich sprawności.

Bezpieczeństw0 to podstawa

Zdjęcie: www.shutterstock.com

Bezpieczny
dom

dlaczego trzeba
o niego dbać?
Własny dom to marzenie wielu osób. Jednak każdy, kto jest właścicielem domu
wie, że to nie tylko bezpieczna przystań,
ale także po prostu budynek, o który należy nieustannie dbać, także z powodu
wymagań firm ubezpieczeniowych.
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To absolutne minimum, jakie, zgodnie z prawem, każdy
właściciel domu musi wykonać. Jest to o tyle istotne, że odpowiednie organy mogą zażądać dokumentów potwierdzających wykonanie wszystkich tych przeglądów.
Właściwa konserwacja jest także bardzo ważna dla firmy
ubezpieczeniowej. Trzeba mieć świadomość, że w większości
przypadków ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za
szkody będące następstwem braku konserwacji i remontów
miejsca ubezpieczenia, w tym przypadku domu. Jest to standardowe wyłączenie stosowane przez większość działających
na polskim rynku ubezpieczycieli. Ponadto firma ubezpieczeniowa odpowiada za zdarzenia nieprzewidywalne; a w sytuacji kiedy od dłuższego czasu właściciel wie o nieprawidłowościach i ich nie eliminuje, warunek ten nie jest spełniony.
Trzeba liczyć się z tym, że w przypadku szkody towarzystwo,
gdy będzie miało jakieś wątpliwości, czy dom był odpowiednio pielęgnowany, poprosi o stosowne zaświadczenia. Jednak ten, kto właściwie dba o dom nie ma się czym martwić,
ubezpieczenie ma bowiem chronić nasz dobytek, podobnie
jak wszystkie prace konserwatorskie wymagane przez prawo.
Źródło: www.prnews.pl

finanse dla ciebie

WYBIERZ NAJLEPSZE
ROZWIĄZANIE – ROR SENIOR !
Bank Spółdzielczy w Limanowej specjalnie dla swoich klientów, którzy posiadają prawo do świadczeń emerytalnych
lub rentowych, stworzył konto ROR SENIOR. Aby je otworzyć wystarczy zabrać
ze sobą dowód osobisty oraz dokument
potwierdzający fakt nabycia świadczeń
i udać się do najbliższej placówki Banku.
Rachunek ROR SENIOR obejmuje:
możliwość bezpiecznego
przechowywania środków
pieniężnych,
V przeprowadzanie rozliczeń
pieniężnych,
V korzystanie z kart bankowych (karty
płatnicze i karta kredytowa), dzięki
którym klient ma szybki i łatwy
dostęp do zgromadzonych środków,
V bezpłatny dostęp do rachunku
przez internet (eBankNet),
V otrzymywanie wpływów
gotówkowych i bezgotówkowych
np. emerytura, renta itp.,
V możliwość terminowego
regulowania zobowiązań i płatności
wobec osób trzecich np. opłata

V
V

V
V

V

V

za telefon, gaz, czynsz i inne, za
pomocą zlecenia stałego,
realizację płatności poprzez
polecenie zapłaty,
otrzymywanie informacji o zmianie
salda z wykorzystaniem usługi SMS
Banking,
korzystanie z debetu w ROR lub
kredytu w ROR,
bezpłatny dostęp do prawie 4000
bankomatów na terenie całej
Polski,
możliwość lokowania nadwyżek
finansowych na korzystnie
oprocentowanych lokatach
terminowych.

Pomożemy Państwu przenieść konto
z innego Banku bez zbędnych formalności.
Na Państwa wniosek poinformujemy
Urząd Skarbowy, ZUS czy pracodawcę
o zmianie numeru rachunku!
Lista placówek na naszej stronie:
www.bs.limanowa.pl

Zdjęcie: www.shutterstock.com

Rachunek Konto Senior to same
korzyści:
q niska opłata za prowadzenie rachunku, tylko 2 zł,
q bezpłatny dostęp do bankowości
internetowej,
q bezpłatne wydanie pierwszej
oraz kolejnej karty płatniczej,
q niska opłata za przelewy w ramach konta internetowego
eBankNet.

BANK NA STUDENCKIM FESTIWALU
INFORMATYCZNYM W KRAKOWIE.
Bank Spółdzielczy w Limanowej serdecznie zaprasza do
uczestnictwa w Festiwalu Studenckim i odwiedzenia stoiska
promocyjnego, na którym dla
obecnych i przyszłych studentów została przygotowana ciekawa propozycja.
Wszyscy studenci, którzy otworzą rachunek w okresie od 1 marca do 30 listopada 2012 r. zostaną zwolnieni z opłat
przez okres 1 roku. Kolejnym argumentem, który przemawia za otwarciem
rachunku właśnie w naszym Banku jest
zachęta w kwocie 50 zł, dla każdej osoby,
która otworzy konto ROR Student i udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe.

Szczegóły konkursu na www.bs.limanowa.pl.
Już tradycją stało się, iż Kraków na
3 dni zamienia się w miejsce, gdzie pasjonaci informatyki na nudę nie mogą narzekać. Studencki Festiwal Informatyczny
otwiera swe drzwi dla wszystkich. W tym
roku są to drzwi Auditorium Maximum
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział jest
zupełnie bezpłatny. Organizatorzy zapraszają do niego w dniach 8 – 10 marca
2012 roku.
W tych trzech dniach odbędzie się
cykl spotkań i wykładów z niezwykłymi
ludźmi dla których informatyka jest codziennością. Studencki Festiwal Informatyczny gościł już takie sławy jak Andrew
Tanenbaum, Joe Amstrong, Roman Klu-

ska, Krzysztof Diks, Piotr Konieczny, Jerzy
Nawrocki i wiele innych. W zeszłym roku
odbyła się pierwsza wideokonferencja ze
Stephenem Wolframem.
Co roku festiwal może poszczycić się widownią przekraczającą 3000 osób. Na SFI
bardzo chętnie przychodzą studenci oraz
licealiści. Nie brakuje też ludzi już pracujących oraz pasjonatów. Oprócz wykładów
przeprowadzane są konkursy i warsztaty,
na których można zastosować swoją wiedzę w praktyce. W tym roku również nie
zabraknie wyjątkowych gości, a co za tym
idzie poruszone będą ciekawe tematy.
Już dzisiaj organizatorzy zapraszają do
wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji
oraz do odwiedzenia strony internetowej
www.sfi.org.pl.
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działania SKO

Zdjęcia: materiały własne

Świat finansów oraz pojęcia ekonomiczne często są przez uczniów określane
jako zawiłe i niezrozumiałe. Racjonalne zarządzanie własnymi środkami jest
jedną z podstawowych umiejętności, jaką powinni posiąść młodzi ludzie, aby
w przyszłości stać się świadomymi uczestnikami rynku finansowego i klientami
banku. Czy istnieje sposób, aby zachęcić dzieci i młodzież do poznawania
tajników ekonomii?
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działania SKO

“

Stworzyliśmy
nową podstronę
SKO w serwisie
Banku, która
umożliwi nie tylko
śledzenie bieżącej
działalności w ramach
programu, ale stanie
się z pewnością
doskonałym kanałem
edukacyjnym.

Wprowadzamy
innowacje

Pokonujemy rutynę

Poprzez Szkolne Kasy Oszczędności
działające pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej chcemy pokazać najmłodszym, że oszczędzanie to nie
tylko gromadzenie pieniędzy, ale doskonały sposób na to, aby poznać funkcjonowanie mechanizmów finansowych
i zdobyć informacje na temat gospodarowania pieniędzmi. Wychodząc poza
schemat zwyczajnych zajęć szkolnych,
przeprowadzamy w szkołach interaktywne lekcje o oszczędzaniu. Aktywne
uczestnictwo uczniów jest nagradzane.

Rozwijając program SKO, dążymy
do unowocześnienia i uatrakcyjnienia
Szkolnych Kas Oszczędności. W przekazywaniu wiedzy na temat zagadnień
ekonomicznych, ważne jest, aby dostosować technikę jej przekazu do grupy
odbiorców. Dzisiejsza młodzież posługująca się najnowocześniejszymi technikami komunikacyjnymi potrzebuje odpowiednich narzędzi. Stworzyliśmy więc
nową podstronę SKO w serwisie Banku,
która umożliwi nie tylko śledzenie bieżącej działalności w ramach programu, ale
stanie się z pewnością doskonałym kanałem edukacyjnym. Bank przygotował
ponadto serię atrakcyjnych materiałów
w postaci książeczek z naklejkami dla
maluchów oraz broszury informacyjnej
dla dorosłych.

Inspirująca
historia

Historia pieniądza zainspirowała nas
do kolejnych działań i stała się motywem
przewodnim związanym ze Szkolnymi Kasami Oszczędnościowymi w roku
szkolnym 2011/2012. W celu popularyzacji oszczędzania i tworzenia więzi
uczniów z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej zostały zainicjowane dwa kon-

kursy. Jednym z nich jest konkurs „Moja
moneta - orzeł, czy reszka?”, a drugim
- konkurs plastyczny i towarzyszący mu
quiz międzyszkolny „Historia pieniądza”.

Rozwijamy
talenty

Nie zapominamy o najmłodszych artystach. Przedmiotem konkursu „Moja
moneta - orzeł, czy reszka?” są profesjonalne warsztaty rzeźbiarskie mające
na celu wykonanie monety przy użyciu
gliny i gipsu. Konkurs przeprowadzany jest w kilku etapach. Laureaci etapu
szkolnego z poszczególnych szkół na
wiosnę będą mieli okazję spotkać się na
plenerze integracyjnym, gdzie wykonają
wspólnie serie monet i przygotują je do
ekspozycji na wystawę finałową.
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sylwetka pracownika

BIEGAM,
BO LUBIĘ!

Wielu z nas posiada pasje, którym oddaje się w wolnej chwili. Pozwalają one się nam

zrelaksować i zapomnieć o szarej codzienności. Każdy ma swoje marzenia oraz pasje,
ale niestety nie każdy może je urzeczywistnić. Często brak czasu, zmiana obowiązków
w życiu, czy brak przekonania, co do możliwości realizacji swoich marzeń powodują, że są
one odkładane na bok jako coś całkowicie nierealnego, co na zawsze pozostanie w sferze
fantazji. A przecież trzeba pamiętać, że ludzie z pasją są pełni energii i szczęścia, ponieważ
żyją pełnią życia i każdego dnia mogą robić to, co lubią. Osobą, która oddała się swojej
pasji bez reszty jest Monika Włodarczyk, na co dzień pracująca w Zespole Rozliczeń Banku
Spółdzielczego w Limanowej.
Lidia Bugajska: Kiedy złapałaś przysłowiowego „bakcyla”?
Monika Włodarczyk: Bieganie jest moją
pasją, bardzo lubię ten sposób spędzania
wolnego czasu. W ten sposób odpoczywam
i doładowuję akumulatory, mam dużo więcej energii i chęci do działania. Na początku
trudno mi było pogodzić obowiązki domowe
z  bieganiem, jednak z czasem udało mi się to
osiągnąć.
Pracując w biurze i prowadząc siedzący tryb
życia, coraz bardziej odczuwałam brak ruchu,
szybciej się męczyłam, coraz częściej źle się
z tym czułam, dlatego zaczęłam biegać. Kolega, który również biega zachęcił mnie do
udziału w zawodach. Można śmiało powiedzieć, że w dużej mierze dzięki niemu zaczęła
się moja przygoda z bieganiem i bardziej się
zaangażowałam w ten sport.
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L.B.: Jak długo i często trzeba trenować, żeby osiągać takie
wyniki jak Ty?
M.W.: Udało mi się co prawda stanąć cztery razy na podium
w swojej kategorii wiekowej i raz zająć drugie miejsce w Mistrzostwach Bankowców w Półmaratonie, jednak nie uważam
tego za jakieś wielkie sukcesy.
Staram się biegać trzy, cztery razy w tygodniu w sezonie, w zimie robię sobie przerwę. Są plany treningowe, które biegacz
może wykorzystać w swoim własnym treningu. Myślę jednak,
że każdy powinien mieć ułożony indywidualnie plan dla siebie,
w zależności, na jakim jest poziomie zaawansowania oraz co
chce osiągnąć i dostosować go do swoich codziennych obowiązków.
L.B.: Który bieg był dla Ciebie najważniejszy, najbardziej prestiżowy?
M.W.: Bardzo ciężko jest wybrać któryś z biegów, ponieważ
mam sentyment do kilku z nich, np. pierwszego, od którego
zaczynałam start w zawodach. To była porażka, upał 36 stopni

sylwetka pracownika

Monika Włodarczyk,
pracownik
Banku Spółdzielczego
w Limanowej.

“

Mój mąż również lubi sport
i biega, więc jeździmy na zawody
wspólnie. Syn również często
bierze udział w zawodach
organizowanych dla dzieci
i oczywiście zawsze mi kibicuje.

Zdjęcia: materiały własne

i 10 km do przebiegnięcia, po tym biegu miałam dość. Kolejny
bieg był bardzo mobilizujący – pierwszy, w którym stanęłam
na podium.
Myślę, że Maraton jest takim najbardziej morderczym i prestiżowym biegiem, w którym możemy zmierzyć się z samym
sobą. Mój pierwszy maraton odbył się w Poznaniu, jest to
największy maraton w Polsce. Startuje w nim około 5 tysięcy uczestników z całego świata. Strasznie się bałam, czy dam
radę go ukończyć, ponieważ to duże wyzwanie dla organizmu
i psychiki, żeby pokonać dystans 42 kilometrów. Najprzyjemniejsza jest satysfakcja na mecie, że jednak dałam radę…
L.B.: Czy Twoja rodzina towarzyszy Ci w zawodach?
M.W.: Ależ oczywiście, tak się złożyło że mój mąż również lubi
sport i biega, więc jeździmy na zawody wspólnie. Syn również
często bierze udział w zawodach organizowanych dla dzieci
i oczywiście zawsze mi kibicuje.

M.W.: Dużo wytrwałości i uporu w dążeniu
do coraz lepszych wyników. Ponieważ czasem przychodzą takie dni, kiedy każdy z biegaczy przechodzi kryzys. Jest to spowodowane “przetrenowaniem”, zmęczeniem, brzydką
pogodą... Bardzo ciężko jest pozbierać się po
przebytej chorobie, czy też kontuzji i dlatego
ważna jest ta wytrwałość, żeby pomimo trudności dalej trenować.
Na koniec chciałabym wszystkich zachęcić
do biegania, jest to tani sport, który można
zacząć uprawiać w każdym wieku i w każdym
miejscu.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów sportowych, zawodowych i osobistych.
Rozmawiała Lidia Bugajska.

L.B.: Czego możemy Ci życzyć na dalszej drodze sportowej?
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udziałowcy

Szanowni członkowie

W czasach współczesnych naszą największą zaletą i zarazem siłą jest znajomość rynku, na którym działamy i Klientów, znajomość ich potrzeb i problemów. Dlatego też zależy
nam, aby w dobie wszechobecnego pośpiechu nie zatraciły
się podstawowe wartości i ludzkie relacje. W związku z tym
kierujemy do Państwa zaproszenie na Zebrania Grup Członkowskich, które umożliwią lepszą komunikację, nawiązanie
i zacieśnianie więzi oraz wzajemne poznanie się.
Zebrania są okazją do bliższego poznania osób pełniących
funkcje zarządcze i nadzorcze, Banku oraz aktualnej oferty
i osiągnięć. Poniżej przedstawiamy Państwu wypracowane
przez Bank Spółdzielczy w Limanowej w okresie sprawozdawczym następujące wielkości:
Wyszczególnienie

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

Ilość członków

5.177

5.254

5.293

5.211

5.282

Obligo kredytowe
(W tys. zł)

129.311

175.092

221.955 255.465

291.374

Zgromadzone środki na
165.861
rachunkach
(W tys. zł)

228.311

271.147

311.835

389.570

w tym wkłady termino- 79.032
we (W tys. zł)

122.342

135.871

175.208

226.654

Fundusze własne
(W tys. zł)

16.048

20.241

26.488

30.750

43.966

- w tym fundusz
udziałowy (W tys. zł)

9.482

12.361

13.085

17.010

20.363

Uzyskany wynik
finansowy netto
(W tys. zł)

2.189

2.393

1.825

2.682

3.517

Suma bilansowa
(W tys. zł)

190.915

260.672

315.734

358.807

458.147

Ilość rachunków
bankowych

32.288

38.976

44.462

44.744

46.136

Dostęp do konta przez
Internet

1.215

2.029

3.049

4.199

5.410

Karty bankomatowe

5.383

7.157

7.813

9.969

12.616

Ilość transakcji
bankomatowych

389.563

531.368

641.437

710.400

752.416

Na dzień 31.12.2011 r. Bank Spółdzielczy w Limanowej zrzeszał
5.282 Członków, którzy łącznie posiadali 178.812 udziałów. Działalność bankowa prowadzona jest w Centrali, 9 Oddziałach, 16
Punktach Obsługi Klienta i 2 Filiach. W 2011 r. Bank zrealizował
szereg inwestycji, wydając na ten cel 2.190 tys. zł. Efektem tych
nakładów jest zakup nieruchomości w miejscowości Szczyrzyc,
otwarcie nowych placówek w Krakowie i w Limanowej, modernizacja infrastruktury informatycznej i technicznej.
Ważnym wydarzeniem w roku ubiegłym był debiut Banku
Spółdzielczego w Limanowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i emisja 10 tysięcy obligacji na rynku Catalyst.
Zebranie Przedstawicieli Członków w bieżącym roku
między innymi dokona podziału wypracowanego zysku
za 2011 r. Zarząd proponuje, aby Zebranie Przedstawicieli ustaliło następujący podział nadwyżki finansowej:
1. zasilenie funduszu zasobowego – kwota 1.877 tys. zł.
2. zasilenie funduszu ogólnego ryzyka – kwota 200 tys. zł.
3. dywidenda dla Członków na poziomie 8% – kwota 1.510
tys. zł.

W związku z nabytym prawem do dywidendy zachęcamy
Państwa do przeznaczenia jej na powiększenie posiadanych
już udziałów i nabywania nowych jednostek udziałowych.
Szersze rozwinięcie zasygnalizowanych tematów nastąpi na
organizowanych Zebraniach. W roku 2012 planowana jest kontynuacja dotychczasowych działań Banku: rozwój sieci obsługi
oraz wdrożenie nowych usług, które wynikają ze zmieniającego
się otoczenia i potrzeb naszych Członków oraz Klientów.
Ponadto informujemy, że Bank posiada duży zasób informacji
na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych dla przedsiębiorców oraz dla
rolników i otoczenia rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działania te Bank wspiera pomostowym kredytem
inwestycyjnym. Udzielamy również informacji na temat możliwości pozyskania dotacji na zakup kolektorów słonecznych.

Harmonogram Zebrań

Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Limanowej w roku 2012
Lp.

Grupa Członkowska

Data

Godzina

Miejsce Zebrania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Łukowica: Gmina Łukowica

29.02.2012 r. (środa)

15:00

Remiza OSP w Łukowicy

Kamienica: Gmina Kamienica

01.03.2012 r. (czwartek)

11:00

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy

Laskowa: Gmina Laskowa

02.03.2012 r. (piątek)

11:00

Remiza OSP w Laskowej

Dobra: Gmina Dobra

05.03.2012 r. (poniedziałek) 11:00

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

Zamiejscowa: mieszkańcy z poza terenu
pozostałych grup członkowskich

06.03.2012 r. (wtorek)

11:00

Jodłownik: Gmina Jodłownik

06.03.2012 r. (wtorek)

15:00

Urząd Gminy w Jodłowniku

Sala Konferencyjna Banku Spółdzielczego w Limanowej,
Rynek 7, 34-600 Limanowa

Limanowa: Gmina Limanowa, miasto Limanowa

07.03.2012 r. (środa)

16:00

Kino „Klaps” Limanowski Dom Kultury,
ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa

Słopnice: Gmina Słopnice

08.03.2012 r. (czwartek)

11:00

Budynek FHU „U Marka”, I Piętro

Tymbark: Gmina Tymbark

08.03.2012 r. (czwartek)

15:00

Sala konferencyjna Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark
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kogo wspieraliśmy?

Bank dla lokalnej społeczności
Idee spółdzielczości bankowej, ich
kontynuacja oraz mocne więzi Banku
z lokalna społecznością, to integralna
część działań realizowanych przez Bank
na rzecz rozwoju środowisk, w których
działa. Bank Spółdzielczy w Limanowej
od lat konsekwentnie wspiera działalność organizacji charytatywnych i proedukacyjnych. Jest mecenasem i opiekunem miejscowych Szkół, Fundacji,
Stowarzyszeń i Związków, Klubów Sportowych, Bibliotek, Szkół i Przedszkoli,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołów
Muzycznych. Bank w sposób szczególny
wspiera inicjatywy osób z pasją, które
mimo przeciwności losu, przejawiają
nieprzeciętną chęć do życia i rozwoju.
Taka inicjatywą jest bez wątpienia
Miejsko - Gminny Konkurs Plastyczny
dla dzieci niepełnosprawnych, pod hasłem „Figurka bożonarodzeniowa”.
19 stycznia 2012r. w Zespole Szkół
im. Stanisława Wyspiańskiego już po
raz trzeci odbył się bal karnawałowy
dla dzieci niepełnosprawnych z terenu
miasta i gminy Limanowa. Był on połączony z podsumowaniem i ogłoszeniem
wyników konkursu plastycznego pod
hasłem „Figurka bożonarodzeniowa”.
W konkursie wzięło udział 42 uczniów
z 11 szkół.

Komisja konkursowa zwróciła uwagę na bardzo wysoki poziom prac. Na
podkreślenie zasługuje fakt, iż każde
dziecko otrzymało atrakcyjną nagrodę.
Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze
strony sponsorów, w tym Banku Spółdzielczego w Limanowej. Wydarzenie to
zapadnie na długo w pamięci, bo przecież „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje
się cały świat”.
Koordynatorkami całego przedsięwzięcia były nauczycielki Zespołu Szkół
im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie: mgr Renata Lisek, mgr Marta Machynia, inż. Urszula Pałka. O dekorację
zadbała mgr Marta Stolarz – Zwierczyk.

Zdjęcia: materiały własne

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Szczawy
Klub Sportowy „SOKÓŁ” Słopnice
Zespół Szkół im. S. Wyspiańskiego w Rupniowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Świdniku
Ochotnicza Straż Pożarna w Przyszowej
Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowicy
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placówki

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

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

Zdjęcie: materiały własne

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

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

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

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

Limanowa - Szpital
34-600 Limanowa
ul. Piłsudskiego 61
tel. 18 33 39 250

www.bs.limanowa.pl
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Limanowa - Starostwo
34-600 Limanowa
ul. J. Marka 9
tel. 18 44 52 062
Limanowa - Supermarket STAR
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

od redakcji
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