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CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY
Chrząstowice - Dobrodzień - Głuchołazy - Izbicko - Jemielnica - Krapkowice - Leśnica 

- Opole - Ozimek - Pawonków - Prudnik - Strzelce Opolskie - Ujazd - Zdzieszowice

Przy wylosowanym samochodzie - głównej wygranej w loterii promocyjnej 
„Super Lokata II” Banku Spółdzielczego w Leśnicy. 

Od lewej: Małgorzata Plachetka - wiceprezes Zarządu, Edeltraud Brylka
z miejscowości Łagiewniki Małe i Józef Garbacz - prezes Zarządu (więcej na str. 3-5)

  Lokata Jubileuszowa 65 - str. 6
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Złota Honorowa Odznaka

Według defi nicji, izba gospodarcza jest 
instytucją zrzeszającą podmioty i osoby 
prowadzące działalność gospodarczą, 
tj. spółki i przedsiębiorców prowadzą-
cych fi rmy jednoosobowo. W Polsce
izby gospodarcze działają na podstawie 
ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gos-
podarczych. 

Przynależność do nich jest dobrowolna, a izby nie realizują 
żadnych uprawnień władczych w stosunku do osób w nich 
zrzeszonych. Celem działania izb jest reprezentacja podmio-
tów wobec organów państwowych oraz kształtowanie i roz-
powszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej. 

Blisko pięciuset przedsiębiorców zrzesza Opolska Izba Gos-
podarcza, która w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia działal-
ności. Tak liczna grupa członków Opolskiej Izby Gospodarczej 
świadczy o sile i powadze tej organizacji w całokształcie życia
gospodarczego Opolszczyzny. Aktywnymi członkami Izby są
opolskie banki spółdzielcze, wielokrotnie wyróżniane i nagra-
dzane za wspierane lokalnego biznesu. Aktywność banków 

spółdzielczych w tym zakresie doceniono także i w tym 
roku. Podczas uroczystej jubileuszowej gali, jaka miała 
miejsce w Filharmonii  Opolskiej, wyróżniono m.in. Józefa 
Garbacza, prezesa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, który 
uhonorowany został Złotą Honorową Odznaką Krajowej 
Izby Gospodarczej. Odznaczenie wręczył Janusz Steinhoff, 
przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Józef Gar-
bacz jest osobą aktywnie uczestniczącą w pracach Opolskiej 
Izby Gospodarczej, za co wcześniej wyróżniony został tytułem
Znakomity Przywódca oraz Platynowym Laurem Umiejętności
i Kompetencji nadawanym przez Izbę.

Redakcja

Nowe
przepisy

Bank spółdzielczy działa
w warunkach dynamicznie 
zmieniającego się otoczenia 
zewnętrznego, w tym otocze-
nia regulacyjnego i gospodar-
czego. Na jego działalność, tak
jak i całego krajowego sektora
fi nansowego w erze globaliza-
cji, ma  duży wpływ wszystko to,
co dzieje się w sferze fi nan-
sów i bankowości w krajach
Unii Europejskiej, a pośrednio
w całej światowej gospodarce 
i systemie fi nansowym. Dlate-
go też Parlament Europejski 
przyjął szereg dokumentów 
zalecając ich implementację 
w krajowych systemach praw-
nych. Celem zmian w zakre-
sie ustawodawstwa krajowe-
go i unijnego jest wzmocnie-
nie bezpieczeństwa działania
banków, a tym samym stwo-

rzenie jeszcze większej ochro-
ny depozytów składanych przez
klientów. 

Zgodnie z przyjętymi zasa-
dami działania, na państwach 
unijnych ciążył obowiązek 
wprowadzenia w życie prze-
pisów w zakresie wymogów
kapitałowych i płynnościo-
wych, określonych w wydanych
pakietach zaleceń oraz roz-
porządzeniach Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady Europy. 
Po długim okresie dyskusji
i konsultacji w celu implemen-
tacji w polskim systemie praw-
nym zapisów unijnych, 25 czerw-
ca 2015 roku Sejm dokonał 
nowelizacji Ustawy „O funkcjo-
nowaniu banków spółdziel-
czych, ich zrzeszaniu się i ban-
kach zrzeszających”. 

Znowelizowana ustawa da-
je możliwość tworzenia przez
banki spółdzielcze systemu och-
rony instytucjonalnej lub zrze-
szeń zintegrowanych. Głów-
nym celem nowo powstałych
instytucji ma być zapewnienie 

bezpieczeństwa ich uczestni-
ków w zakresie wypłacalności 
i płynności. Wybrany przez 
banki spółdzielcze model pod-
lega zatwierdzeniu przez Ko-
misję Nadzoru Finansowego (KNF).

KNF preferuje system och-
rony instytucjonalnej (IPS), opar-
ty na wzorach przyjętych już od 
wielu lat w Europie Zachodniej 
(w szczególności system fun-
kcjonujący w Niemczech), uzna-
jąc go za model zapewniają-
cy z jednej strony bezpieczeń-
stwo działania, a z drugiej
– możliwości zastosowania ko-
rzystnych warunków funkcjo-
nowania banków spółdziel-
czych. Wypracowanie odpo-
wiednich rozwiązań zostało po-
przedzone konsultacjami z człon-
kami banków spółdzielczych. 

W efekcie konsultacji prze-
prowadzonych w ramach Ban-
ku Polskiej Spółdzielczości, 
członkowie Grupy w przewa-
żającej większości opowie-
dzieli się za systemem och-
rony instytucjonalnej (IPS). 

Przyjęto model instytucji zew-
nętrznej z jednostką zarządza-
jącą w formie spółdzielni osób
prawnych. Do zalet tego rozwią-
zania należy między innymi 
niezależność podmiotu zarzą-
dzającego systemem ochrony 
względem wszystkich jego
uczestników oraz relatywnie
uproszczona formuła funkcjo-
nowania. Przystąpienie banku
spółdzielczego do spółdzielni
systemu ochrony instytucjo-
nalnej wymaga zgody najwyż-
szego jego organu, czyli Ze-
brania Przedstawicieli. 

Wdrożenie systemu ochro-
ny instytucjonalnej niesie za 
sobą konieczność zmian w za-
sadach funkcjonowania ban-
ków i całej Grupy BPS.

dokończenie na str. 9
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W siedzibie Centrali Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy 
25 września 2015 roku od-
było się losowanie nagród 
w loterii promocyjnej Super 
Lokata II.

Pod nadzorem Komisji Losowa-
nia i Wewnętrznej Komisji Nadzoru 
szczęśliwe losy wyciągali ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Jary-
szowie-Szkoły Filialnej w Sieroniowi-
cach (uczestnicy Programu Talento-
wiSKO). 

 Listę wylosowanych osób i nagród 
zamieszczamy na str. 5.

redakcja

Super Lokata II rozstrzygnięta

Loteria promocyjna SU-
PER LOKATA II, której or-
ganizatorem był Bank Spół-
dzielczy w Leśnicy, obejmo-
wała  swoim zasięgiem ob-
szar województw opolskie-
go i śląskiego. 

Loteria rozpoczęła się 14 
kwietnia 2014 roku i właś-
nie została zakończona. 
Wartość puli nagród wynios-
ła osiemdziesiąt tysięcy zło-
tych.

SUPER LOKATA II

Anna Mnich

Gabriela Howon

Regina Czellnik

Henryk Sus Joachim Kała

dokończenie na str. 4Stefan Paterok
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 Uczestnikiem Loterii mo-
gła zostać każda pełnoletnia 
osoba posiadająca zdolność 
do czynności prawnych, któ-
ra utrzymała lokatę w całości 

do 30 sierpnia 2015 roku. Po-
czątkowa kwota lokaty nie
mogła być niższa niż ty-
siąc złotych, ale osoba ją za-
kładająca mogła mieć dowol-
ną liczbę udziałów w losowa-
niu, zwiększając tym samym 
szansę na wygraną. 

 Przystąpienie do Loterii 
było równoznaczne z akcep-
tacją regulaminu Loterii oraz 
zgodą na wykorzystanie 
przez Bank wizerunku lub 
głosu uczestnika w celach 
reklamowych. 

 Lista osób biorących udział
w Loterii zawierała przypo-
rządkowanie numeru losu do 
konkretnego jej uczestnika, 
tak, aby po jego otwarciu 
możliwa była jednoznaczna 

Dariusz Głaba Zofi a DombekIrena Kupka

Kornelia Goj

Klara Socha

Jadwiga Pyka

Michalina Ciapa

Barbara Raczek Bożena Mach

dokończenie ze str. 3  Super Lokata II
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Regina Jakubczyk

Rozalia Hajduk

identyfi kacja właściciela lo-
katy. 

Nagrodami w Loterii były: 
nagroda główna – samochód 
osobowy Ford Focus o poj. 
silnika 1600 cm3 o wartości 
brutto 48 000,00 zł oraz na-
grody dodatkowe: sześć lap-
topów (każdy o wartości brut-
to 2 000,00 zł), dziesięć ro-
werów (każdy o wartości  brut-
to 1 000,00 zł), dziesięć table-
tów (każdy o wartości brutto 
700,00 zł) oraz dziesięć eks-

presów do kawy Dol-
ce Gusto (każdy 
o wartości brutto 
300,00 zł). 

W pierwszej ko-
lejności wyloso-
wana została na-
groda główna,
a w dalszej – na-
grody dodatkowe.
Nagrody są wrę-
czane w siedzi-
bie Centrali Banku
w Strzelcach Opol-
skich. 

Oprac. redakcja

Teresa Duk

1.   Edeltraud Brylka, Łagiewniki Małe - samochód osobowy 
2. Regina Jakubczyk, Zimna Wódka - laptop 
3. Jerzy Jagos, Dębska Kuźnia - laptop 
4. Daria Bronek, Krzyżowa Dolina - laptop 
5. Elżbieta Helisz, Wierchlesie - laptop 
6. Krystyna Horoszczak, Piotrówka - laptop 
7. Rozalia Hajduk, Stary Ujazd- laptop 
8. Radosław Augustyniak, Ujazd - rower 
9. Teresa Duk, Jaryszów - rower 
10. Bożena Mach, Jemielnica - rower 
11. Wioletta Zych, Głuchołazy - rower 
12. Urszula Derner, Kośmidry - rower 
13. Dorota Konwisorz, Główczyce - rower 
14. Jadwiga Pyka, Pawonków - rower 
15. Małgorzata Krawczyk, Izbicko - rower 
16. Michalina Ciapa, Ujazd - rower 
17. Teresa Kuc, Szemrowice - rower 
18. Jerzy Werner, Nakło - tablet 
19. Krystian Kurc, Falmirowice - tablet 
20. Henryk Sus, Jemielnica - tablet 
21. Gabriela Howon, Strzelce Opolskie - tablet 
22. Urszula Szymura, Ujazd - tablet 
23. Józefa Janina Balikowska, Strzelce Opolskie - tablet 
24. Regina Czellnik, Makowczyce - tablet 
25. Joachim Kała, Sucha - tablet 
26. Anna Maria Mnich, Dobrodzień - tablet 
27. Stefan Paterok, Gogolin - tablet 
28. Zofi a Dombek, Dobrodzień  - ekspres do kawy 
29. Kornelia Goj, Dobrodzień - ekspres do kawy 
30. Irena Kupka, Stary Ujazd - ekspres do kawy 
31. Józef Jureczek, Rozwadza - ekspres do kawy
32. Wolfgang Nossol, Zakrzów - ekspres do kawy
33. Renata Hamela, Gosławice - ekspres do kawy
34. Dariusz Głaba, Ujazd - ekspres do kawy
35. Maria Schyboll, Strzeleczki - ekspres do kawy
36. Barbara Raczek, Ujazd - ekspres do kawy
37. Klara Socha, Stary Ujazd - ekspres do kawy

Lista laureatów 
loterii promocyjnej 
“SUPER LOKATA II” 
Wyniki losowania przeprowadzonego 
w dniu 25 września 2015 r. 
w siedzibie Centrali 
Banku Spółdzielczego w Leśnicy
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Z okazji przypadającego w tym roku ju-
bileuszu 65-lecia istnienia Banku Spół-
dzielczego w Leśnicy, Zarząd Banku wpro-
wadza dla klientów promocyjną termino-
wą lokatę oszczędnościową z nagroda-
mi. Klient, obok zysku z oprocentowania 
środków na lokacie, ma dodatkowo moż-
liwość wygrania jednej z 65 atrakcyjnych
nagród, w tym nagrody głównej samocho-
du osobowego – OPEL CORSA ENJOY.

•  oprocentowanie – zmienne 1,40% w skali roku, 
•  czas trwania lokaty – 9 miesięcy, 
•  lokata gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny. 

SZCZEGÓŁY:

1. Rodzaj LOKATY – dla osób fi zycznych

2. Waluta – PLN

3. Minimalna kwota – 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

4. Czas trwania lokaty – 9 miesięcy

5. Oprocentowanie – zmienne 1,40% w skali roku

6.  Odnawialność – TAK (po zakończeniu okresu umow-
nego lokata zostanie odnowiona na kolejny 9-miesięcz-
ny okres na warunkach lokaty terminowej STANDARD 
na okres 9 miesięcy)

7. Termin zakładania lokaty – do 31.12.2015 r.

8.  Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umowne-
go. Odsetki naliczane są od dnia wpłaty na rachunek 
do dnia kończącego okres umowny lokaty

9.  Wypłata środków przed terminem umownym – po-
woduje zwrot wyłącznie włożonego kapitału lokaty

10.  Odsetki i kapitał – do dyspozycji posiadacza loka-
ty w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu 
umownego.

11. Brak możliwości dopłat do kapitału

Aby wziąć udział w losowaniu atrakcyj-
nych nagród, wystarczy założyć „LOKATĘ 
JUBILEUSZOWĄ 65” do 31.12.2015 r. i utrzymać 
środki na lokacie do 30.09.2016 r. 

Losowanie nagród 4.11.2016 r. 
Nagrodami w Loterii są:

1. nagroda główna – samochód osobowy Opel Corsa 
ENJOY 1,4 TwinPort Ecotec 75 KM o wartości brutto
44 900,00 zł. 

2. nagrody dodatkowe: 
dwa laptopy, każdy o wartości brutto 2 000,00 zł, 
cztery rowery, każdy o wartości brutto 1 500,00 zł, 
pięć tabletów, każdy o wartości brutto 700,00 zł, 
pięćdziesiąt trzy inne nagrody (AGD, RTV) na 

łączną kwotę brutto 11 600,00 zł. 

Łączna wartość brutto nagród przeznaczonych na wy-
grane w Loterii wynosi 70 000,00 z ł (słownie: siedem-
dziesiąt tysięcy złotych).

Przyjdź i załóż lokatę - weź udział w loterii
promocyjnej

LOKATA JUBILEUSZOWA 65
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Karta umożliwia realizowanie
zbliżeniowo transakcji bezgotów-
kowych w punktach usługowo-han-
dlowych oraz transakcji interne-
towych. Wszystkie transakcje po-
winny być autoryzowane. Nie ma
możliwości zrealizowania nią tran-
sakcji wypłaty gotówki. Wydawa-
na jest w formie naklejki (mini kar-
ty), którą można przykleić np. na te-
lefonie komórkowym, aby zawsze
była pod ręką i wygodnie można 
nią było zrealizować transakcje. 
Karta może być wydawana jako 
dodatkowa karta do rachunku każ-
demu klientowi. 

Zasady funkcjonowania karty 
Naklejka Zbliżeniowa Visa payWa-
ve:

1.  karta umożliwia użytkownikowi
dokonywanie następujących ope-
racji w Polsce i za granicą:

•  płatności bezgotówkowych w spo-
sób zbliżeniowy (bezstykowy) 
za towary i usługi w placów-
kach oznaczonych emblema-
tem Visa payWave,

•  realizację transakcji za pośred-
nictwem sieci Internetu, trans-

akcje takie zabezpieczone są 
kodem 3DSecure,

•  aktywację karty za pośrednic-
twem Infolinii Banku lub por-
talu Kartosfera.pl (usługa jest
w trakcie uruchamiania, bę-
dzie aktywna w najbliższym cza-
sie), zmiany nr PIN na porta-
lu Kartosfera.pl (PIN do nowej 
karty wysyłany jest w sposób 
standardowy);

2.   karta wydawana jest do rachun-
ków oszczędnościowo-rozlicze-
niowych. Nie ma limitu ilości wy-
dawanych kart do jednego ra-
chunku, dla jednego klienta mo-
że być wydana jedna karta;

3.  okres ważności karty – 3 lata;

4.  karta funkcjonuje w oparciu o dzien-
ne limity autoryzacyjne indywidu-
alne dla każdej karty Visa wydanej 
do danego rachunku i udostęp-
nione w trybie on-line saldo ra-
chunku;

5.  karta posiada limit 50 PLN dla 
pojedynczej transakcji zbliżenio-

wej (bezstykowej), transakcje ta-
kie nie wymagają potwierdzenia 
kodem PIN. Transakcje zbliże-
niowe (bezstykowe) powyżej kwo-
ty 50 PLN wymagają potwierdze-
nia kodem PIN. Transakcje zbliże-
niowe (bezstykowe) są transak-
cjami autoryzowanymi;

6.  karta wznawiana jest automa-
tycznie po upływie terminu waż-
ności. Rezygnację ze wznowie-
nia karty należy złożyć co naj-
mniej do 15-go dnia miesiąca po-
przedzającego miesiąc upływu 
terminu ważności karty dotych-
czas używanej;

7.   ustalone zostały maksymalne 
dzienne limity transakcyjne dla 
kart, które wynoszą odpowied-
nio:

•  0 PLN – dzienny limit wypłaty 
gotówki,

•  20 000 PLN – dzienny limit tran-
sakcji bezgotówkowych,

•  dzienny limit transakcji interne-
towych do wysokości dzienne-
go limitu transakcji bezgotówko-
wych.

     
Zarząd Banku wprowadza pro-
mocję polegającą, na tym że do
kart wydanych do 29.02.2016 r.
nie będzie pobierana opłata mie-
sięczna przez okres 36 miesięcy 
od daty wydania naklejki zbliże-
niowej. 

Bank

Naklejka Zbliżeniowa Visa payWave 
dla osób fi zycznych

Jest to karta debetowa dla klientów indywidual-
nych przypisana do rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego (ROR).

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy wprowadzi nowy produkt
„naklejka zbliżeniowa”.
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Stabilni i silni w Grupie
359 Banków Spółdzielczych z całej Polski (64% sektora 

bankowości spółdzielczej) zrzeszonych jest z Bankiem Polskiej 
Spółdzielczości S.A., tworząc wspólnie Grupę BPS. Rola Ban-
ku BPS polega na wspieraniu Banków Spółdzielczych w ich 
działalności. Bank BPS posiada także swoją sieć sprzedaży, 
dzięki której prowadzi działalność komercyjną.

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS w liczbach:

Suma bilansowa na koniec lipca 2015 r. wynosiła prawie 
68 mld zł (dokładnie 67,68 mld zł),

Każdego dnia obsługują 6 mln klientów,

Posiadają prawie 3 tys. placówek i ponad 4,7 tys. banko-
matów, co daje im pozycję w czołówce instytucji fi nanso-
wych w Polsce,

Stanowią ponad 6% sektora bankowego w Polsce.

Bank BPS oraz zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze obsłu-
gują zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa. 
Oferują produkty, uwzględniając potrzeby regionów, w których 
działają. Mają szczególnie bliskie relacje z mikro, małymi i śred-
nimi przedsiębiorstwami. Są ważnym elementem rodzimej gos-
podarki.

Dane fi nansowe za I półrocze 2015 r. potwierdzają, że sy-
tuacja ekonomiczna Grupy BPS jest dobra. Zapewnia ona cią-
głą i sprawną obsługę klientów korzystających z fi nansowa-
nia Banków Spółdzielczych oraz bieżącą obsługę depozytów. 
Mimo utrzymujących się od wielu miesięcy niskich stóp procen-
towych, powodujących zmniejszenie wpływów odsetkowych, 
Banki Spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS osiągają dodatnie 
wyniki fi nansowe. Mają także wysoki współczynnik wypłacal-
ności, który kształtuje się na poziomie ponad 16%, tj. wyższym 
niż wymagany przez KNF. Dzięki racjonalnej polityce dywiden-
dowej prowadzonej przez zarządy poszczególnych Banków
tworzących Zrzeszenie, ich kapitały własne są adekwatne do 
skali działalności. Depozyty klientów Banków Spółdzielczych 
i Banku BPS posiadają gwarancje Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. 

Sektor bankowości spółdzielczej jest stabilny. Od 2002 roku, 
czyli od powstania Zrzeszenia BPS, nie zdarzyła się upadłość 
Banku Spółdzielczego mimo wielu negatywnych zjawisk, któ-
re zachodziły w gospodarce. Zrzeszenie BPS dąży obecnie do 
stworzenia Systemu Ochrony Instytucjonalnej, który zagwa-
rantuje płynność i wypłacalność Banków Spółdzielczych w nim 
uczestniczących. Rozpoczęte w tym celu działania są zgodne 
z dyrektywą unijną i wpisują się w proces zapewnienia sta-
bilności sektora fi nansowego w Polsce i w Europie. 

Blisko ludzi i lokalnych społeczności

Działalność Banków Spółdzielczych opiera się na bliskich
i dobrych relacjach z klientami i społecznością lokalną. Banki
Spółdzielcze aktywnie uczestniczą w życiu środowisk, w któ-
rych działają, wspierają ich rozwój oraz podejmowane inicjaty-
wy. Są prospołeczne, silnie zaangażowane w działalność edu-
kacyjną, kulturalną, sponsoringową i charytatywną. 

Banki Spółdzielcze funkcjonują, opierając się wyłącznie na
polskim, rodzimym kapitale i spełniają przy tym takie same wy-
magania fi nansowe co duże, międzynarodowe banki komer-
cyjne. Skutecznie konkurują z bankami komercyjnymi, syste-
matycznie podnoszą standard działania i jakość świadczonych 
usług oraz poszerzają paletę oferowanych produktów. Nie-
zmiennie cieszą się wysokim zaufaniem swoich klientów.

 
Wspólnie od pokoleń

Sektor bankowości spółdzielczej ma długą i imponującą hi-
storię. Funkcjonuje od ponad 150 lat. Powstał pod zaborami, 
by wesprzeć gorzej sytuowane grupy społeczne: chłopów, rze-
mieślników i drobnych wytwórców, i utrzymać polski kapitał
w polskich rękach. Działalność na rzecz lokalnych społeczno-
ści oraz wspieranie ich rozwoju gospodarczego, społecznego
i kulturalnego do dziś leży u podstaw misji i działalności ban-
ków spółdzielczych.

Znajdź Banki Spółdzielcze Grupy BPS na:
facebook.com/NajblizejLudzi
facebook.com/TalentowiSKO
najblizejludzi.pl
talentowisko.pl
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Zakres kompetencji organów 
systemu ochrony wskazuje na
centralizację niektórych z nich,
mieszczących się dotąd w za-
kresie zadań banków spółdziel-
czych. Natomiast niewątpliwą 
korzyścią, jaką niesie przyna-
leżność do IPS, jest możliwość 

dostępu do środków pomoco-
wych, wyliczanie miar współczyn-
ników płynności na poziomie 
Grupy czy skorzystanie z ulg,
które w przepisach nadzor-
czych są przewidziane wyłącz-
nie dla uczestników IPS.

Banki mają 36 miesięcy na

podjęcie decyzji o przystąpie-
niu do IPS. Wprowadzane zmia-
ny nie przełożą się na zmianę 
poziomu obsługi klienta oraz 
na zakres proponowanych przez
bank produktów. Równocześ-
nie uczestnictwo banku w IPS
powinno stanowić dla klientów 

dodatkową informację o pod-
niesieniu poziomu bezpieczeń-
stwa ich środków. 

W Banku Spółdzielczym w Leś-
nicy 24 września 2015 roku od-
było się Nadzwyczajne Ze-
branie Przedstawicieli, na któ-
rym podjęto uchwałę, którą za-
mieszczamy poniżej: 

UCHWAŁA NR 1/2015
Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Leśnicy

z 24.09.2015 r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 6 ustawy Prawo spółdzielcze, art. 22b ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. 
O funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014r., poz. 109 z późn. zm.) 
oraz § 21 ust. 1 pkt. 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Leśnicy, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Bank Spółdzielczy w Leśnicy przystąpi do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, którą utworzył Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze. Spółdzielnia będzie jednostką zarządzającą systemem ochrony 
instytucjonalnej, utworzonym przez Bank BPS S.A. i zrzeszone z nim banki spółdzielcze na podstawie umowy systemu ochrony 
oraz przepisów prawa.
2. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli wyraża zgodę na przystąpienie Banku Spółdzielczego w Leśnicy do systemu ochrony 
utworzonego przez Bank BPS S.A. i zrzeszone z nim banki spółdzielcze oraz zawarcie umowy systemu ochrony.

 
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Zarząd Banku

dokończenie ze str. 2 Nowe przepisy

Od samego początku Honorowy Pa-
tronat nad nim sprawuje Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. W czerwcu po raz 
dwudziesty drugi poznaliśmy laureatów 
konkursu AgroLiga w województwie 
opolskim. Konferencja podsumowująca 
odbyła się w Opolskim Ośrodku Do-
radztwa Rolniczego w Łosiowie. 

Ten tradycyjnie organizowany Kon-
kurs promuje gospodarstwa i firmy
okołorolnicze, pokazując na przykła-
dzie jego laureatów, jak warto moder-
nizować opolską wieś oraz inwestować, 
żeby produkcja rolnicza była opłacal-
ną i przynosiła satysfakcję. Sukcesy 
laureatów dowodzą, iż mimo konkuren-
cji na rynku unĳnym, opolskie rolnictwo, 

Nasz klient laureatem tegorocznej AgroLigi
Organizatorami konkursu AgroLiga na szczeblu wojewódzkim są Ośrodki Do-
radztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – Redakcja Rolna 1 Programu 
TVP SA we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. 

Po środku państwo Regina i Waldemar Fogel w trakcie rozstrzygnięcia konkursu AgroLigi
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przetwórstwo i usługi rolnicze dorównują 
europejskim standardom. 

Konkurs AgroLiga przeprowadzany 
jest w dwóch kategoriach: Rolnik Indy-
widualny oraz Firma Przetwórstwa Rol-
no-Spożywczego i Usług Rolniczych. 
W tym roku zakwalifi kowało się do nie-
go dziewięciu rolników i trzy firmy. Ko-
misja po przeprowadzeniu lustracji gos-
podarstw i przedsiębiorstw wyłoniła zwy-
cięzców. Miło nam donieść, że wśród
wyróżnionych w konkursie znaleźli się
członkowie i klienci Banku Spółdziel-
czego w Leśnicy. 

Drugie miejsce w Kategorii Najlep-
szy Rolnik Indywidualny zdobyli Regina
i Waldemar Fogel, którzy prowadzą gos-
podarstwo rolne w miejscowości Zim-
na Wódka w gminie Ujazd. Osiemdzie-
sięciohektarowe uprawy w gospodar-
stwie przeznaczone są w głównej mie-
rze na zapewnienie paszy dla bydła 
opasowego i trzody chlewnej. Stado 
opasów liczy 50 sztuk, hodowla trzody 
przebiega w cyklu zamkniętym przy 
siedemdziesięciu maciorach. Aktualnie 
w chlewniach znajduje się około 650 
sztuk trzody. Z gospodarstwa do sprze-
daży przeznaczanych jest rocznie do 
1200 tuczników. 

Waldemar Fogel mówi, że nie zaska-
kuje go już ustawiczna huśtawka cen 
w skupie żywca. Aby przy aktualnych 
stawkach za paszę i nakładzie pracy 
uzyskać godziwą cenę, musiałaby ona 
osiąść w granicach 5 złotych, ale udaje 
się mu sprzedawać żywiec jedynie w ce-
nie 4,5 zł. Zna jednak przypadki, że 
niektórzy hodowcy nie osiągnęli nawet 
4 zł. Przy cenach skupu występuje jesz-
cze szereg uzależnień powiązanych z ty-
pem tuczników czy wielkością dostar-
czanych partii. Sytuację rynkową kom-
plikują dostawy do polskich zakładów 
przetwórstwa mięsnego wieprzowiny 
z krajów europejskich, które dotują 
eksport i przeznaczają wyższe dopła-
ty dla tamtejszych hodowców. Dla wiel-
kopowierzchniowych sklepów nie liczy 
się jakość sprowadzanego mięsa, tylko 
jego cena, więc najchętniej sprzedają 
mięso pochodzące z importu. Niektóre 
zakłady przetwórstwa mięsnego także 
posiłkują się tańszą, importowaną wie-
przowiną, nie zważając na smak swoich 
produktów. 

Od wprowadzenia embarga na dos-
tawy polskiego mięsa na rynek rosyjski 
mija już rok, ale od kilku lat spada spoży-

cie mięsa także w kraju. W 2009 roku 
przeciętny Polak zjadał 77,6 kg mięsa, 
w tym wieprzowego – 43,6 kg, wołowe-
go – 4 kg, drobiowego – 24 kg. W 2013 ro-
ku konsumowaliśmy statystycznie 68 kg 
mięsa na osobę, w tym wieprzowiny – 36 kg,
wołowiny – 1,6 kg oraz 27 kg drobiu.
W tym roku spożycie wieprzowiny może 
wzrosnąć o 1 kg ze względu na spadek 
cen tego mięsa. W Polsce zmniejsza się
produkcja wieprzowiny również ze wzglę-
du na spadek pogłowia trzody chlewnej. 
Obecnie jest ono na poziomie 11 mln
sztuk. Cała nadzieja hodowców spoczy-
wa w poszukiwaniach nowych rynków 
zbytu, na których polska wieprzowina 
mogłaby konkurować swymi walorami 
smakowymi.

Niekorzystne ceny skupu, często na
granicy opłacalności hodowli, Walde-
mar Fogel nadrabia własnym wkładem
pracy i korzystaniem z paszy pocho-
dzącej z gospodarstwa. Podobnie ma
się rzecz ze sprzedażą opasów. Ostat-
nia sprzedana partia osiągnęła cenę
od 6 do 7 zł za kilogram – w zależności 
od sztuki. Jego zdaniem godziwa ce-
na powinna być o 1,5 zł wyższa. Te-
goroczne zbiory kukurydzy i zielonek 
były znacznie mniejsze niż zazwyczaj 
na skutek suszy. Sytuację uratowały ze-
szłoroczne zapasy. Jeśli taka sytuacja 
miałaby powtórzyć się w przyszłym ro-
ku, to w hodowli nastąpiłaby katastro-
fa – twierdzi Waldemar Fogel. – Cała
nadzieja w jesiennych opadach i śnież-

nej zimie z wolno topniejącym śniegiem,
który nasyciłby ziemię odpowiednią do-
zą wilgoci.

Laureat AgroLigi pozyskał ze środ-
ków UE ponad 300 tys. zł. Za te pie-
niądze gospodarze nabyli m.in. prze-
woźną suszarnię, pług obracalny, pra-
sę rolującą, ciągnik i ładowarkę tele-
skopową. Pan Waldemar mówi: to był
duży zastrzyk fi nansowy, dzięki któremu 
poszliśmy niesamowicie do przodu. 
Przyznał, że przed wejściem Polski do 
UE obawiał się, jak gospodarstwo będzie 
funkcjonować w unijnych warunkach. 
Teraz twierdzi, że skorzystaliśmy na 
tym na pewno.

Nieocenioną pomoc w rozwoju gos-
podarstwa i hodowli oferował państwu 
Fogel Bank Spółdzielczy w Leśnicy, któ-
ry kredytował wielokrotnie działalność 
oraz inwestycje. Działalność rozlicze-
niową gospodarstwa prowadzi Oddział 
Banku w Ujeździe. Pan Waldemar bar-
dzo wysoko ceni sobie tę współpracę. 
Rozliczenia prowadzi za pośrednic-
twem bankowości internetowej. Nigdy 
nie miał kłopotów z uzyskaniem kredy-
tu, nawet aktualnie korzysta z kredytu
na zakup ziemi, gdyż mimo nie najlep-
szej obecnie opłacalności produkcji 
zwierzęcej liczy, że ten trend się od-
wróci. Chciałby bowiem wybudować no-
wą chlewnię, a z pieniędzy UE ją wypo-
sażyć. 

Andrzej Malanowski

Gospodarze przed swoim domem
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Nowa edycja 
1 września br. roz-

poczęła się Trzecia
Edycja Programu
TalentowiSKO – no-
watorskiego przedsięwzięcia edukacyjnego banków
spółdzielczych z Grupy BPS. Do Programu włączył się 
również nasz Bank. Bank Spółdzielczy w Leśnicy od 
lat opiekuje się szkołami w swoim regionie, m.in. przez 
prowadzenie zajęć dla dzieci w ramach Szkolnych Kas 
Oszczędności, angażuje się także w proces promowania 
przedsiębiorczości i wiedzy z zakresu fi nansów. 

Program TalentowiSKO rozszerza działal-
ność banków spółdzielczych w zakresie 
prowadzenia SKO, w tym także Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy, gdyż łączy 
naukę o przedsiębiorczości z misją roz-
woju talentów. Adresuje swoje działania 
do wszystkich typów szkół. Uczy pozytyw-
nego myślenia o pieniądzu. Promuje dobre na-
wyki oszczędzania i zaradność życiową. TalentowiSKO 
to także nowoczesna platforma internetowa, która wy-
korzystuje media społecznościowe, blogowanie, gro-
madzi narzędzia niezbędne do realizacji Programu,
daje możliwość zamieszczania i korzystania z treś-
ci multimedialnych oraz komunikowania się uczest-
ników projektu. 

Zapraszamy na stronę: www.talentowisko.pl  oraz do 
placówek Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Nasi pra-
cownicy odpowiedzą na Państwa pytania. 

W ramach Programu funkcjonują 3 konkursy, przygo-
towane odpowiednio dla szkół:

dla szkół podstawowych – konkurs pn. „Oszczę-
dzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym 
– talenty dodajemy”, w ramach którego uczestnicy 

muszą przygotować konkurs o oszczę-
dzaniu, przedstawienie na temat związa-

ny z fi nansami oraz przeprowadzić 
aukcję na wspólnie wybrany 
cel;

dla szkół gimnazjalnych – konkurs 
pn. ”Spółdzielnia dobrych serc – Talenty 

mnożymy”, w ramach którego uczestnicy mu-
szą przygotować oraz przeprowadzić aukcję 
(zbiórkę pieniędzy) na szczytny cel, wspierają-

cy na przykład lokalną społeczność;

dla szkół ponadgimnazjalnych – 
konkurs pn. „Inkubator szkolnych bizne-

sów – Talenty potęgujemy”, który polega 
na opracowaniu przez uczestników pomysłu 

na własny biznes.

Harmonogram
• 30 września 2015 r. – start konkursów
•  do 30 października 2015 r. – szkoła zgłasza chęć przystąpienia do konkursu w naszym Banku 
  (w placówce Banku, w której posiada rachunek SKO)
• do 16 listopada 2015 r. – zgłoszenie przystąpienia do konkursu do Banku BPS SA 
• 31 marca 2016 r. – zakończenie konkursów
• do 8 kwietnia 2016 r. – szkoła składa sprawozdanie z zadań konkursowych w naszym Banku
• do 18 kwietnia 2016 r. – Bank przesyła sprawozdanie z rozstrzygnięcia konkursów do Banku BPS SA
• do 31 maja 2016 r. – wyniki konkursu na szczeblu regionalnym
• do 15 czerwca 2016 r. – wyniki konkursu na szczeblu krajowym. 

Bank  
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Wieś tematyczna

Wilamowice Nyskie w gmi-
nie Głuchołazy liczą 232 
mieszkańców. Przewodzi 
im sołtys od 40 lat, prezes 
Stowarzyszenia Odnowy
Wsi, a także członek Rady
Nadzorczej Banku Spół-
dzielczego w Leśnicy, 
wcześniej członek Rady 
Nadzorczej BS w Głucho-
łazach – Maria Rogucka. 

Teraz jestem już na emeryturze, 
ale jestem rolnikiem – a my, rolnicy 
– nigdy nie odchodziliśmy od na-
szych tradycji i wybieraliśmy to, co
najlepsze. Dlatego zostałam człon-
kiem Banku Spółdzielczego w Głu-
chołazach, który potem stał się częś-
cią Banku Spółdzielczego w Leśni-
cy. Przez kilkanaście kadencji byłam 
tam członkiem Rady Nadzorczej. 
Połączenie Banku w Głuchołazach 
z Bankiem w Leśnicy było trudnym 

krokiem, wymagającym odwagi –
w rezultacie jednak bardzo dobrym. 
To nie była decyzja w pięć minut – 
poprzedziły ją długie rozmowy, wy-
liczenia, konsultacje. Dziś możemy
z całą pewnością stwierdzić, że spraw-
dziły się wszystkie pozytywne pro-
gnozy – Bank może udzielać teraz 
zdecydowanie większych kredytów. 
Dysponujemy o wiele większą kwotą, 
gdy przychodzi przedsiębiorca czy 
rolnik potrzebujący środków na inwes-
tycje. Teraz gospodarstwa rolne moż-
na nazwać „towarowymi” – są bardzo 
duże, więc i mają duże potrzeby. 
Nasza lokalna społeczność też jest 
zadowolona z tej decyzji – nikt nie 
miał skarg, bo jedyne zmiany, jakie 
zaszły, były tymi na lepsze. Jestem 
sołtysem Wilamowic od 40 lat – w tej
dziedzinie też zaszły zmiany. Nie mu-
szę już zbierać podatków – każdy rol-
nik ma swoje konto w Banku, wyko-
nuje odpowiedni przelew. 

Dumą Stowarzyszenia jest ośro-
dek szkoleniowy, gdzie organizowa-
ne są spotkania, a przede wszystkim 
warsztaty kulinarne. Tu zaczyna się
Wieś Tematyczna przez nas stworzo-
na. Kulinarne umiejętności, zaanga-
żowanie i pomysły mieszkańców Wila-
mowic sprawiły, że mała miejscowość 
stała się znana ze swoich kulinarnych 
przedsięwzięć. Przywróciliśmy zapo-
mniane smaki dzieciństwa – specjały 
naszych babć i mam. Bazujemy na sta-
rym przepisie na „prawdziwy” chleb. 

Kilkanaście lat temu były tu znisz-
czone, niezagospodarowane pomiesz-
czenia, które służyły za oborę. 

Piec, który nadał kierunek naszej 
pracy, był zamurowany aż pod su-
fi t. Byliśmy wówczas „młodszym po-
koleniem” – a nawet nie wiedzieliśmy, 

że tu jest prawdziwy piec chlebowy. 
Pewnego razu pojawiła się u nas 
starsza pani – obecnie ponad dzie-
więćdziesięcioletnia – która opowia-
dała, jak tuż po wojnie piekła tu 
chleb ze swoją matką. Na początku 
nie chcieliśmy jej wierzyć, ale po 
dokładnym obejrzeniu murów zna-
leźliśmy miejsce, w którym rzeczy-
wiście stał piec – mówi Maria Ro-
gucka. – Fundacja Macieja Rataja
pomogła nam sfi nansować odbudo-
wę pieca. 

Kiedy weszliśmy do Unii, zmieniły 
się i zaostrzyły  przepisy prawne, 
więc założyliśmy Stowarzyszenie na 
Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi „Sami 
Sobie” i Miłośników Sztuki Kulinar-
nej i Regionalnych Przysmaków w Wi-
lamowicach Nyskich. Dzięki realiza-
cji wielu projektów z fi nansowaniem 
krajowym lub unijnym, w tym ze środ-
ków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013, mamy między 
innymi profesjonalną kuchnię czy Pi-
knikowy Zakątek. Oczywiście, otwo-
rzyliśmy konto w naszym Banku Spół-
dzielczym, który udzielił nam kredytu 
na rozpoczęcie działalności 

Społeczność Wilamowic od wielu 
lat prowadzi działania zmierzające 
do „stworzenia przepisu na wieś”, 
dzięki któremu pojawią się nowe 
możliwości rozwoju. Ostatecznie ist-
niejące w Wilamowicach zasoby połą-
czono w jeden kompleksowy pro-
dukt, jakim jest wieś tematyczna – Ku-
linarny Skarbiec, członek-założyciel 
Lokalnej Grupy Działania Nyskiego 
Księstwa Jezior i Gór. 

Organizacja, obok szkoleń i spot-
kań przy chlebowym piecu, znajduje 
również czas dla młodzieży. Posia-
da dostępną dla nich świetlicę, stół 
bilardowy i miejsce zabaw dla małych 
dzieci. Jej członkowie zajmują się też
rękodziełem. Prowadzi też działal-
ność gospodarczą, z której zysk prze-
kazywany jest na cele statutowe. Or-
ganizuje szkolenia i biesiady. Staje
nawet w przetargach na kulinarną ob-
sługę różnych spotkań i uroczystoś-
ci. Może organizować wesela i przy-
jęcia. 

Z Wilamowic do granicy jest około 
4,5 km, więc współpracujemy z przy-
graniczną gminą z Czech, oni też do 
nas często przyjeżdżają. Gościmy 
też przyjaciół z Niemiec – tych, 
którzy stąd pochodzą i są w takiej 
samej sytuacji, jak my, bo przecież 
nasi rodzice, dziadkowie przyjechali 
tu z kresów wschodnich – mówi 
Maria Rogucka.

Oprac. Nina Weber
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WYGODNY KREDYT
Szybki i tani kredyt gotówkowy stworzony dla 

klientów lubiących wygodę – wygodne raty i wy-

godny okres spłat. Dzięki ubezpieczeniu możli-

wość pozbycia się problemów w sytuacji nie-

szczęśliwych zdarzeń. 

SZCZEGÓŁY:

1.  Rodzaj kredytu – kredyt gotówkowy dla osób fi zycz-
nych.

2. Przeznaczenie – dowolny cel konsumpcyjny.

3. Maksymalna kwota kredytu  –  80.000,00 zł.

4. Okres kredytowania – do 96 miesięcy.

5.  Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procen-
towa w stosunku rocznym.

6.  Zabezpieczenie kredytu:

•  oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzeku-
cji Kredytobiorcy,

• weksel in blanco,

•  umowa ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy ofero-
wana przez MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych Warszawa.

OPROCENTOWANIE I OPŁATY:
1. Oprocentowanie zmienne:

4,98% - 5,98% w stosunku rocznym1 
WIBOR 1Y + marża w stosunku rocznym2/3

2. Prowizja –  od 4,00% do 5,50%
3. Opłata przygotowawcza – 0,00%

1  przy systemie spłat malejących (równe raty kapitałowe
i malejące raty odsetkowe) 

2  przy systemie spłat annunitetowych (równe raty kapita-
łowo-odsetkowe)

3  WIBOR 1Y (średni z ostatnich 12 miesięcy) z 31 grud-
nia każdego roku. Zmiana oprocentowania następuje
z dniem  1 stycznia każdego roku i obowiązuje  w okre-
sie  1 stycznia do 31 grudnia danego roku. 
Dla kredytów udzielonych w 2015 r. obowiązuje WIBOR

1Y z 30.09.2015 r. (obowiązuje od 1.10.2015 r. do 31.12.2015 r.)  

KORZYŚCI:

1. wygodny okres kredytowania
2.  wygodne raty i przystępna cena
3. minimum formalności
4. szybka decyzja o przyznaniu kredytu

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY:  
KWOTA KREDYTU  10.000,00 zł 
OKRES KREDYTOWANIA 72 miesiące

10.000 zł  kredytu udzielonego w jednostkach organi-
zacyjnych  Banku  spłaconego w 72 równych ratach ka-
pitałowo-odsetkowych w wysokości 165,63 zł z opro-
centowaniem  zmiennym 5,98%* w stosunku rocz-
nym i prowizją za jego udzielenie  w wysokości 5,50%. 
RRSO wynosi 9,14%.

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 2.679,39 zł
składa się:

• prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 550,00 zł, 

•  opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kre-
dytowego w wysokości  0,00 zł, 

• suma odsetek za cały okres kredytowania 1.927,39 zł,

•  składka ubezpieczeniowa w wariancie podstawowym 
w wysokości 202,00 zł.

Całkowita kwota kredytu wynosi 10.000 zł.

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wyno-
si 12.679,39 zł.

Informacja wg stanu na 1.10.2015 r.

Szczegóły oferty, w tym warunki ubezpieczenia oraz ta-
ryfa opłat i prowizji bankowych, dostępne są w jednost-
kach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Leśnicy

*WIBOR 1Y na dzień 30.09.2015 r. + marża bankowa 
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Bank Spółdzielczy w Leśnicy oferuje do sprzedaży:
nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Gąsiorowicach, przy ul. Wolności ,stanowiącą działki ewidencyjne 
nr 337/21 oraz 337/22 A.M. 2 obręb Gąsiorowice, o powierzchni łącznej 0,1920 ha (do sprzedaży lub wynajmu)
Powierzchnia użytkowa budynków wynosi:
1) część mieszkalna: 103,65 m2

2) część związana z działalnością: 370,50 m2

3) pozostałe budynki niemieszkalne 145,90 m2

Budynek mieszkalny jest w bardzo dobrym stanie technicznym. W ogrodzie znajduje się duży murowany basen oraz 
miejsce na grill. Ściany zewnętrzne murowane z cegły. Dach kryty blachą. Na parterze znajduje się: hall, łazienka z WC, 
garderoba. Na piętrze znajdują się: kuchnia, jadalnia, salon, trzy sypialnie, łazienka, spiżarnia i pralnia. Schody wewnętrzne 
żelbetowe z okładziną z granitu. Posadzki cementowe wyłożone płytkami granitowymi. Ogrzewanie – piec węglowy. Oprócz 
kaloryferów budynek posiada ogrzewanie podłogowe. Stolarka okienna i drzwiowa w bardzo dobrym stanie – drewniana. 
 

nieruchomość gruntową (do sprzedaży lub wynajmu) o powierzchni 0,4197 ha, zabudowaną budynkiem gospodarczym  
  (biurowo – magazynowym z garażami) o powierzchni użytkowej 562,8 m2 położoną w Prudniku przy ul. Soboty 7. 

Program użytkowy: biura, magazyny, pomieszczenia socjalne,
warsztat z kanałem, hala magazynowa, szatnie, garaż, sanitariaty
Powierzchnia zabudowy – 753 m2

Powierzchnia użytkowa - 562,80 m2 
(w tym pomieszczenia biurowo-socjalne: 216,40 m2,
pomieszczenia magazynowo-warsztatowe, 
garażowe i inne: 346,40 m2)

nieruchomość gruntową (do sprzedaży lub wynajmu) o powierzchni 0,1280 ha zabudowaną budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 288,41 m2 położoną w Prudniku przy ul. Ks. Skowrońskiego 
33A. Budynek mieszkalny został oddany do użytkowania w 2013 r. wzniesiony technologią tradycyjną – 
murowaną. Budynek w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. 
powierzchnia zabudowy – 259,16 m2

powierzchnia użytkowa – 288,41 m2 
(w tym parter 184,93 m2, poddasze 103,48 m2)
powierzchnia całkowita – 552,93 m2

kubatura – 1 244,00 m3

Istnieje możliwość zobaczenia wszystkich przedmiotów sprzedaży po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod numerami: 77 403 17 40, 509 569 638, 512 723 267 
(preferowane godziny kontaktu: poniedziałek-piątek 08:00-16:00).
Cena sprzedaży – do ustalenia.

Więcej zdjęć i informacji pod powyższymi numerami telefonu lub na stronie www.bslesnica.pl w zakładce 
„aktualności – ogłoszenia”.
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Poza zakresem niniejszych rozważań pozostaje 
kwestia oceny legalności działania „parabanków”. Na-
leży tylko zwrócić uwagę, iż zgodnie z ustawą Prawo
bankowe, działalność gospodarcza, której przedmio-
tem są czynności bankowe może być wykonywana 
wyłącznie przez banki. Z tego wynika, że to wyłącznie 
one mogą przyjmować wkłady pieniężne (płatne na 
każde żądanie lub z nadejściem określonego terminu) 
oraz prowadzić rachunki bieżące.

Jak odróżnić bank od innej instytucji, która świadczy 
usługi tożsame z czynnościami bankowymi? 

Można kierować się nazwą instytucji, której chcemy 
powierzyć swoje środki, gdyż wyrazy „bank” lub „kasa” 
mogą być używane w nazwie lub reklamie wyłącznie 
przez banki.

Nazwę instytucji, z której usług chcemy skorzystać, 
można ustalić w rejestrze przedsiębiorców. Wystar-
czy skorzystać z Krajowego Rejestru Sądowowego (na
stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – 
www.ms.gov.pl) i sprawdzić pozycję nr 3 w Dziale 1 te-
go dokumentu („fi rma”). Niezbędny do tego numer
KRS można odnaleźć na stronie internetowej poten-
cjalnego kontrahenta, a – w przypadku jej braku – nale-
ży żądać jego udostępnienia przed podpisaniem umowy.

Listy podmiotów sektora bankowego zostały opu-
blikowane na stronie Komisji Nadzoru Finansowego 
(www.knf.gov.pl). Można tam z łatwością znaleźć 
informacje dotyczące banków krajowych czy instytucji 
kredytowych i banków zagranicznych działających
w Polsce.

Pomocne może być również skorzystanie z ostrze-
żeń KNF zawierających m.in. listę podmiotów, które 
nie posiadają zezwolenia na wykonywanie czynności 
bankowych. 

Po tych ustaleniach należy przejść do oceny ryzyka 
związanego z inwestycją. Różnice pomiędzy obiema 
kategoriami podmiotów istnieją zarówno na etapie pow-
stawania, jak i funkcjonowania, więc powinny mieć 
decydujący wpływ na podjęcie decyzji fi nansowej.

Etap powstania 
Podmiot, który chce prowadzić działalność w for-

mie banku, powinien spełnić określone warunki. Ist-

nieją surowe wymogi dotyczące wysokości kapitału za-
łożycielskiego (minimum to równowartość 5 mln euro), 
udziału wkładów niepieniężnych oraz pełnego pokry-
cia kapitału przed rejestracją. Wymagania te służą za-
pewnieniu bezpieczeństwa środków lokowanych przez
klientów w bankach. 

Inne instytucje nie muszą natomiast spełniać tych
warunków, co oznacza, że ochrona kapitału klientów 
może być iluzoryczna. Spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością można zarejestrować po wpłaceniu na jej
kapitał jedynie kwoty 5 tys. PLN, a akcyjną po wnie-
sieniu kwoty 25 tys. PLN. 

Etap bieżącej działalności 
Jeśli chodzi o „parabanki”, to nie podlegają one żad-

nemu nadzorowi. Ich pozycja w tym zakresie niczym nie
różni się od sytuacji innych uczestników obrotu gospo-
darczego.

Tymczasem banki podlegają nadzorowi KNF, które-
go jednym z głównych celów jest gwarantowanie bez-
pieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunkach bankowych.

Skutki niewypłacalności
Należy mieć świadomość, jakie są szanse odzyskania 

kapitału z upadłego banku, a jakie z podmiotu, który 
upadł, a nie posiada statusu banku.

Jeśli chodzi o „parabank”, to znajdują zastosowanie 
ogólne przepisy prawa upadłościowego i naprawczego. 
Stopień zaspokojenia wierzycieli jest więc uzależniony 
od wartości majątku upadłego (uwzględniając niskie wy-
magania, co do poziomu kapitału zakładowego, można 
przewidywać, że zaspokojenie będzie niewielkie, o ile 
nie żadne).

Depozyty banku są natomiast „chronione” przez Ban-
kowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości kwoty 
100 tys. euro.

Gdyby doszło do sprzedaży banku, to nabywca (wy-
łącznie inny bank) przejmuje zobowiązania z tytułu 
rachunków bankowych i lokat terminowych.

mgr Łukasz Rolnik 

Rynek daje uczestnikom obrotu coraz więcej możliwości 
inwestowania kapitału. Oprócz ofert bankowych rozwinął się 
rynek usług świadczonych przez podmioty nie posiadające 
statusu banków. Należy sobie jednak zadać pytanie, czy na-
prawdę warto korzystać z ich usług? 

Większość uczestników obrotu nie zdaje sobie bowiem sprawy
z konsekwencji własnych decyzji, a powinni je podejmować świadomie.

Bank, czy „parabank”?
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ODDZIAŁY BS
Dobrodzień   ul. Oleska 12, 46-380 Dobrodzień 
   tel. 34 357 53 21    fax.  34 357 55 22    dobrodzien@bslesnica.pl
Głuchołazy  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 12, 48-340 Głuchołazy 
   tel. 77 439 15 76   fax. 77 439 15 76,    glucholazy@bslesnica.pl
Leśnica  Pl. Narutowicza 9, 47-150 Leśnica 
   tel. 77 463 08 50    fax. 77 463 08 51     lesnica@bslesnica.pl
Ozimek  ul. Wyzwolenia 4, 46-040 Ozimek 
   tel.  77 465 13 09    fax. 77 465 13 07     ozimek@bslesnica.pl
Strzelce Opolskie ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie    
   tel.  77 463 92 11 do 13, 77 403 17 40,  fax.  77 463 92 14    strzelce@bslesnica.pl
Ujazd   ul. 3-go Maja 14, 47-143 Ujazd 
   tel. 77 463 70 74   fax.  77 463 77 55    ujazd@bslesnica.pl

FILIE BS
Chrząstowice  ul. Ozimska 37a, 46-053 Chrząstowice 
   tel.  77 421 96 21   fax.  77 421 96 21    chrzastowice@bslesnica.pl
Głuchołazy  ul. Rynek 34, 48-340 Głuchołazy 
   tel. 77 439 40 12              rynekglucholazy@bslesnica.pl
Izbicko   ul. Powstańców Śląskich 8, 47-180 Izbicko 
   tel. 77 461 72 19   fax. 77 461 73 73     izbicko@bslesnica.pl
Jemielnica  ul. Strzelecka 50b, 47-133 Jemielnica 
   tel. 77 463 23 18   fax. 77 463 86 68     jemielnica@bslesnica.pl
Krapkowice  ul. Drzymały 2, 47-300 Krapkowice 
   tel. 77 407 96 30   fax. 77 407 96 30     krapkowice@bslesnica.pl
Opole   ul. Reymonta 30, 45-072 Opole 
   tel. 77 453 20 34   fax. 77 453 20 35     opole@bslesnica.pl
Pawonków  ul. Zawadzkiego 9, 42-772 Pawonków 
   tel. 34 353 40 12   fax. 34 353 40 12     pawonkow@bslesnica.pl
Prudnik   ul. Ratuszowa 2A, 48-200 Prudnik 
   tel. 77 454 50 16    fax. 77 454 50 16     prudnik@bslesnica.pl
Zdzieszowice  ul. Fabryczna 24, 47-330 Zdzieszowice 
   tel. 77 484 46 93   fax. 77 484 67 17     zdzieszowice@bslesnica.pl

PUNKTY KASOWE
Głuchołazy  ul. Wieniawskiego 1, 48-340 Głuchołazy
   tel. 77 439 49 22

CENTRALA BANKU
Bank Spółdzielczy w Leśnicy 
z siedzibą w Strzelcach Opolskich 
ul. Gogolińska 2, 47 – 100 Strzelce Opolskie 
tel. 77 463 92 11 do 13, 77 403 17 40, fax. 77 463 92 14  
sekretariat@bslesnica.pl, www.bslesnica.pl
NIP: 756-000-51-72, REGON: 000504806, KRS: 0000067776

„NASZĄ DUMĄ SĄ NASI KLIENCI, DUMĄ NASZYCH KLIENTÓW JEST NASZ BANK”


