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KOMENTARZ
Na rentowność całego sektora banko-

wego w 2015 roku ogromny wpływ mia-
ły obniżki stóp procentowych powodujące
spadek marży kredytowej oraz koszty po-
noszone przez banki na rzecz Bankowe-
go Funduszu Gwarancyjnego związane
z sytuacją w sektorze SKOK. 

Bank Spółdzielczy w Leśnicy mimo nie-
sprzyjających warunków zakończył 2015
rok dobrymi wynikami fi nansowymi. Wyni-
ki te zostaną zaprezentowane członkom 
Banku na najbliższych zebraniach grup 
członkowskich.

Nasz Bank na bieżąco podejmuje dzia-
łania zmierzające do wzmocnienia po-
zycji konkurencyjnej na rynku fi nanso-
wym. O sile rynkowej Banku świadczą
między innymi osiągane wyniki fi nanso-
we, wielkość kapitałów oraz wielkość portfe-
la kredytowego. Wzrost bazy depozyto-
wej potwierdza zaufanie klientów do Ban-
ku Spółdzielczego w Leśnicy. Bank dba nie
tylko o pełne bezpieczeństwo powierzo-
nych środków, ale także stara się o przy-
gotowanie atrakcyjnej oferty oszczędza-
nia, spełniającej oczekiwania klientów. Do
oferty Banku stale wprowadzane są pro-
pozycje nowych produktów oszczędnoś-
ciowych, w tym lokat promocyjnych z na-
grodami. Oferowane produkty oszczęd-
nościowe zróżnicowane są co do okresu 
oszczędzania (krótkoterminowe, długoter-
minowe), jak również zróżnicowane co do 
formy oszczędzania (rachunki bieżące, 
terminowe). 

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, tak jak 
i cały sektor fi nansowy, działa w warun-
kach dynamicznie zmieniających się kry-
teriów gospodarczych i prawnych. Wpro-
wadzane zmiany w przepisach unijnych
i krajowych, tak jak na przykład zmiana 
Ustawy o funkcjonowaniu banków spół-
dzielczych i bankach zrzeszających, ma-
ją prowadzić do zwiększenia bezpieczeń-
stwa funkcjonowania podmiotów fi nan-
sowych w zakresie płynności i wypłacal-
ności. Bezpieczeństwo banków przekła-
da się bezpośrednio na bezpieczeństwo 
oszczędności klientów. Ochrona depozy-
tów była i zawsze będzie kluczowym za-
daniem Banku w obszarze podejmowa-
nych działań. 

W celu dodatkowego zwiększenia po-
ziomu bezpieczeństwa Bank Spółdzielczy 
w Leśnicy w dniu 31 .12.2015 r. podpisał
umowę przystąpienia do Spółdzielni Sys-
temu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej 
Spółdzielczości. Stworzona Spółdzielnia 

ma za zadanie zapewnienie bezpieczeń-
stwa jej uczestników, to jest banków spół-
dzielczych, w zakresie płynności i wypła-
calności. Stworzony został tak zwany sys-
temem ochrony instytucjonalnej (IPS), 
funkcjonujący w wielu krajach europej-
skich już od wielu lat. Uczestnictwo w tym 
systemie gwarantuje dodatkowe bezpie-
czeństwo zgromadzonych depozytów-
oszczędności klientów poprzez ciągłą 
kontrolę podejmowanych przez uczest-
ników systemu działań. Funkcjonowanie 
w systemie ochrony w żaden sposób nie 
ogranicza samodzielności Banku, nato-
miast dodatkowo zabezpiecza jego dzia-
łalność.  

Bank Spółdzielczy w Leśnicy stara się 
połączyć tradycję spółdzielczości z no-
woczesnością. Wychodząc na przeciw 
potrzebom naszych klientów, staramy się 
spełniać ich oczekiwania. Wprowadzane 

przez nas produkty depozytowe niczym 
nie różnią się od produktów oferowanych 
przez inne banki komercyjne, zarówno 
pod względem dostępności, nowoczes-
ności, jak i opłacalności. Oferujemy peł-
ną gamę produktów oszczędnościowych 
dostępnych tak zwaną drogą tradycyjną, 
czyli w placówkach Banku, jak i dostęp-
nych drogą internetową. Bardzo ważne
jest dla nas zadowolenie klientów. Na-
sza misja opiera się bowiem na ha-
śle „NASZĄ DUMĄ SĄ NASI KLIENCI, 
DUMĄ NASZYCH KLIENTÓW JEST 
NASZ BANK”. 

Przed nami 2016 rok z nowymi wy-
zwaniami i nadziejami na stabilizację
w systemie fi nansowym i gospodarczym 
zarówno w kraju, jak i na rynkach mię-
dzynarodowych. 

Małgorzata Plachetka
Wiceprezes Zarządu

HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY 2016 ROK

BS w Leśnicy Oddział w Ujeździe               siedziba Banku
07.03.2016 r. godz. 16.00                                   
z terenu: Ujazd, Stary Ujazd, Niezdrowice, Kędzierzyn-Koźle, Stare Koźle, 
Łany Małe, Rudno, Chechło, Świbie, Jaryszów, Nogowczyce, Sieroniowice, 
Sieroniowice-Grzeboszowice, Klucz, Olszowa, Zimna Wódka i Balcarzowice

BS w Leśnicy Filia w Jemielnicy
07.03.2016 r. godz. 16.30                                           siedziba Banku                 
z terenu: Jemielnica

BS w Leśnicy Filia w Izbicku
BS w Leśnicy Filia w Opolu
07.03.2016 r. godz. 16.00                siedziba Banku                   
z terenu: Izbicko, Opole

BS w Leśnicy Oddział w Ozimku
BS w Leśnicy Filia w Chrząstowicach
07.03.2016 r. godz. 16.15                                       Restauracja „NOWA”             
z terenu: Ozimek, Chrząstowice

BS w Leśnicy Oddział w Głuchołazach
BS w Leśnicy Filia w Prudniku
07.03.2016 r.  godz. 16.00                  Kompleks Turystyczny „Sudety” 
z terenu: Głuchołazy, Prudnik

BS w Leśnicy Oddział w Leśnicy  
08.03.2016 r. godz. 16.00                                    Restauracja „Na Szlaku”           
z terenu: Leśnica, Zdzieszowice, Krapkowice, Zalesie Śl.

BS w Leśnicy Oddział w Strzelcach Op.
08.03.2016 r. godz. 16.00                                             siedziba Banku                   
z terenu: Strzelce Op.

BS w Leśnicy Oddział w Dobrodzieniu
BS w Leśnicy Filia w Pawonkowie
08.03.2016 r.  godz. 16.00                        Restauracja „Murzynek”       
z terenu: Dobrodzień, Pawonków
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dokończenie na str. 4

Głuchołazy wczoraj i dziś
Rozmowa z Edwardem Szupryczyńskim, 
burmistrzem Głuchołaz.

Panie Burmistrzu, Głuchołazy to nie tylko miasto, ale
i gmina.

Gmina liczy 17 sołectw, a miasto około 15 tysięcy mieszkań-
ców. Tutaj mieści się większość przedsiębiorstw, chociaż i na 
terenie gminy działają prężne fi rmy jak na przykład Malta-Decor 
w Bodzanowie czy kopalnie w Sławniowicach i Jarnołtówku.

Przemysł skupiony w mieście nie zakłóca rozwoju turysty-
ki, która jest ważnym elementem strategii władz miasta i gminy. 
Miasto nie ma co prawda statusu uzdrowiska, ale chcemy roz-
wijać „fragmenty uzdrowiskowe” ukierunkowane na rehabilit-
ację. Mamy na terenie gminy aż 4,5 tysiąca miejsc noclegowych,
a miasto też oferuje ich kilkaset. Jest też Górski Dom Turysty 
pod Kopą Biskupią w Górach Opawskich. Sprzyja nam położe-
nie i klimat, więc pobyt u nas może dla wielu osób być nie tylko 
atrakcyjny, ale również wpłynąć na poprawę ich zdrowia.

Jak przemiany społeczno-ekonomiczne z końca XX wieku
wpłynęły na obecną jakość życia mieszkańców Głuchołaz?

Dawniej granice kraju były zamknięte, choć oczywiście, ruch 
w ograniczonym zakresie istniał. Jednak dopiero powstanie sa-
morządów, a w późniejszych latach otwarcie granic europej-
skich sprawiło, że nawiązują się stosunki pomiędzy miastami, 
przedsiębiorstwami, ale też i między ludźmi z innych krajów.

To oczywiście historyczne zaszłości, ale pewien rys jednak ist-
nieje, gdyż miejscowa ludność po wojnie wyjechała, a napłynęli 
ogólnie mówiąc – ludzie ze Wschodu. Przywieźli swoją kulturę, 
obyczaje, nawyki i nawet własną „kuchnię”. Osiedlali się obok 
siebie. Do dzisiaj mówi się o niektórych miejscowościach po-
dając miejsce pochodzenia ich mieszkańców. Przez te wszyst-
kie lata w tym tyglu powstała nowa społeczność, wymieszały 
się poglądy, została napisana nowa historia. Pozostały orygi-
nalne babcine przepisy kulinarne i znajdują teraz zastosowa-
nie jako produkty regionalne, a nawet są rejestrowane jako pro-
dukty krajowe.

Położenie Głuchołaz 
w pobliżu otwartej teraz
granicy zapewne zmie-
niło kontakty z Czecha-
mi?

Wielu mieszkańców
dawniej pracowało po
czeskiej stronie, choć wy-
magało to specjalnych
zezwoleń. Były też absur-
dy takie jak przechodzą-
ce przez Głuchołazy po-
łączenie tranzytowe po-
między jedną częścią Re-
publiki Czeskiej a drugą,
z której Polacy nie mogli
korzystać, bo nikt nie mógł opuścić pociągu, ani do niego 
wsiąść.

Niektórzy Polacy pracują także i dziś w Czechach, inni prze-
noszą tam swoją działalność gospodarczą, a nawet kupują 
domy i się tam osiedlają. Dzięki temu, że mieszkamy w stre-
fi e przygranicznej mogliśmy wystąpić o przyznanie unijnych 
funduszy z programów przygranicznych i m.in. zrewitalizować 

nasz park, organizować 
festiwale i inne imprezy, 
a nawet kupić samochód 
strażacki. Tworzymy tak-
że wspólne polsko-cze-
skie patrole policyjne.

Współpraca zawiązy-
wana jest nie tylko po-
między poszczególny-
mi miejscowościami, ale 
i szkołami – na przykład
w Czechach nasza mło-
dzież uczyła się jazdy
na nartach, a czeska
u nas opanowywała na-
ukę pływania. To rodzi  
zupełnie nowe kontakty 
międzyludzkie.

Oprócz walorów turystycznych, jakie były sztandarowe 
osiągnięcia, a jakie są obecnie?

Dawniej Głuchołazy kojarzyły się przede wszystkim z pro-
dukcją mebli i papieru, a także z przemysłem odzieżowym, któ-
ry nie wytrzymał konkurencji z tanią produkcją sprowadzaną do 
naszych sklepów.

Papiernia nadal pracuje, ale meble produkowane są tylko
w prywatnych mniejszych przedsiębiorstwach. Powstały nowe 
zakłady jak Schattdecor – jeden z największych na świecie i naj-
nowocześniejszych producentów należący do gliwickiej strefy
ekonomicznej. Świetnie prosperuje fi rma HLT. Spółka z o.o.,
Wakmet oraz wiele innych.

Wieża bramy głównej

Park Zdrojowy. Fot. Ebielmaj
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Miniony rok zaznaczył się wprowa-
dzaniem nowych produktów, poszerza-
niem oferty, a także unowocześnianiem 
stosowanych w Banku systemów infor-
matycznych. Nie był to jednak korzystny 
czas dla polskich banków spółdzielczych 
w takim zakresie jak w minionych la-
tach. Panowały niesprzyjające warunki 
makroekonomiczne (niskie stopy procen-
towe, pojawienie się defl acji), które nie 
sprzyjały osiąganiu wyższego zysku. Nie-
pewność gospodarcza, która wciąż jest 
efektem wywołanego przez światowe kor-
poracje fi nansowe kryzysu, wymagała od 
władz Banku Spółdzielczego w Leśnicy 
podjęcia wzmożonego wysiłku, aby za-
pewnić mu kontynuację rozwoju oraz 
realizację przyjętej strategii. 

Jednak po zapoznaniu się z efekta-
mi funkcjonowania Banku w 2015 roku, 
uczestnicy zebrań grup członkowskich, 
a także Zebrania Przedstawicieli, będą 
mogli odczuwać satysfakcję. Ten trudny 
czas Bank przeszedł z sukcesem. Więk-
szość podstawowych wskaźników ilus-
trujących efekty jego działania uległa 
zdecydowanej poprawie. Musiał jed-
nak z własnych środków pokryć przypa-
dają na niego część skutków upadłości 
dwóch SKOK-ów i SK Banku oraz soli-
darnej dla wszystkich banków realizacji 
zobowiązań tych podmiotów wobec ich
depozytariuszy w wysokości gwaranto-
wanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyj-
ny. Środki przeznaczone na ów cel przez
BFG musiały być przez banki uzupełnione. 

Przed zebraniami grup członkowskich
Bank Spółdzielczy w Leśnicy to drugi pod 
względem wielkości sumy bilansowej 
polski bank na Opolszczyźnie. Prowa-
dzi także działalność fi nansową w woje-
wództwie śląskim. W liczącej 357 ban-
ków Grupie Banku Polskiej Spółdziel-
czości zajmuje 44 miejsce pod wzglę-
dem wielkości sumy bilansowej i 63 we-
dług wysokości posiadanych kapitałów. 
Taka wysoka pozycja w Grupie BPS jest 
tym bardziej cenna jeśli zważyć, że jego 
kapitały powstawały tylko i wyłącznie
z wnoszonych przez lata udziałów człon-
kowskich oraz z zysków wypracowa-
nych od chwili powstania Banku, to jest 
od 1950 roku.

Dzięki przedsiębiorcom bezrobocie
w gminie jest na poziomie 7,5%, któ-
re jeszcze przed 10-12 laty wynosiło
aż 22%. Na tak znaczne obniżenie bez-
robocia wpłynęło powstanie nowych 
fi rm, z których niektóre zatrudniają do 
250 osób. Na pewno poprawiła się sy-
tuacja materialna naszych mieszkań-
ców i ustabilizowała się ich pozycja za-
wodowa.

Oddział w Głuchołazach Banku
Spółdzielczego w Leśnicy pracuje
w centrum miasta. Jaką się cieszy opi-
nią wśród mieszkańców?

Bank Spółdzielczy działał tu „od za-
wsze” a nigdy nie słyszałem o nim żadnej 
krytycznej opinii. Teraz ma szerszą ofer-
tę, więc wierzę, że przybywa mu klien-
tów. Wcześniej korzystaliśmy w paru przy-
padkach z usług BS w Głuchołazach, 
który dziś jest Oddziałem Banku Spół-
dzielczego w Leśnicy i zawsze znakomi-
cie wywiązywał się z przyjętych obowiąz-
ków. Życzyłbym sobie, żeby ze wszyst-
kimi kontrahentami udawało się nawiązy-
wać tak partnerskie relacje.

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Malanowski

Bank partnerem samorządu
Z pytaniem o współpracę Banku Spółdzielczego w Leśnicy
z samorządem Miasta i Gminy Głuchołazy zwróciliśmy się do 
Piotra Wierzbickiego, sekretarza Urzędu Miasta.

Bank Spółdzielczy w Głu-
chołazach istnieje w mieście 
od wielu lat. Był szanowaną 
instytucją, w której miesz-
kańcy miasta przechowywali 
oszczędności i dzięki zacią-
ganym w nim i jego dwóch 
fi liach kredytach, rozwija-
li swoją indywidualną przed-
siębiorczość czy też doko-
nywali zakupów na potrzeby 
bytowe. 

Był to jednak Bank o ogra-
niczonej wielkości kapitałów, 
które nie pozwalały na podejmowanie dużych zadań jak choćby obsługa samorządu 
miasta i gminy oraz jego jednostek budżetowych. Toteż kolejne przetargi na obsługę 
budżetu przez lata wykonywały banki komercyjne. Nie oznacza to jednak, że nasz 
Urząd w przeszłości nie korzystał z kredytów zaciąganych w tym Banku. 

Sytuacja jednak uległa zmianie, gdy nasz BS przyłączył się do Banku Spółdziel-
czego w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich, drugiego co do wielkości banku 
spółdzielczego na Opolszczyźnie. Banku, który ma doświadczenie w obsłudze bu-
dżetów i kredytowaniu powiatów, miast i gmin. Posiada pokaźne kapitały, stosuje no-
woczesne technologie i spełnia wszelkie warunki do obsługi budżetu naszej gminy. 

Toteż przystąpienie tego Banku do przetargu na obsługę budżetu na kolejne lata 
nie było dla nas zaskoczeniem. Bank wygrał ten przetarg dzięki korzystnej ofercie
i stał się naszym fi nansowym partnerem. 

Osobiście cieszę się, że pozyskaliśmy pewnego i budzącego zaufanie partnera 
do obsługi naszego budżetu.       Redakcja



Podstawowym miernikiem aktywnoś-
ci i siły każdego banku jest jego suma 
bilansowa. Ten współczynnik odpowiada 
wielkości aktywów banku. W minionym 
roku osiągnął on w BS w Leśnicy poziom 
328 495 tys. zł, co oznacza wzrost w sto-
sunku do roku 2014 o blisko 12 proc. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że przed 
10 laty wynosiła ona 119 104 tys. zł, za-
tem wzrosła w tym czasie o 285 proc.

Według klasycznej teorii bankowości 
zasadnicza część dochodów banków 
powstaje w wyniku różnicy między ogó-
łem udzielonych kredytów a zebranymi 
na ten cel depozytami oraz kapitałem 
banków. Mimo niekorzystnych tendencji 
i zauważalnym w minionym roku przez
banki spadku zainteresowania kredyto-
waniem inwestycji, BS w Leśnicy zwięk-
szył poziom wartości nominalnej udzielo-
nych kredytów do kwoty 223 582 tys. zł,
co oznacza wzrost w stosunku do roku 
2014 o blisko 14 proc.

W tym miejscu warto przyjrzeć się
strukturze udzielonych kredytów. Przed-
siębiorstwa i spółki zaciągnęły ich w wy-
sokości 69 352 tys. zł (wzrost w stosun-
ku do roku 2014 o 11,6 proc.), przedsię-
biorcy indywidualni 34 110 tys. zł (spadek
o 4 proc.), osoby prywatne 3 363 tys. zł
(wzrost o 40 proc.), rolnicy indywidualni 
51 694 tys. zł (wzrost o ponad 23 proc.),
a samorządy 25 259 tys. zł (wzrost o 8 proc.).
W materiałach sprawozdawczych Banku 
zwraca uwagę wysoka wartość kredytów 
udzielonych spółkom i spółdzielniom, rol-
nikom i przedsiębiorcom indywidualnym.
Bank posiada konkurencyjną ofertę skiero-
waną do sektora małych i średnich przed-
siębiorstw i mieszkańców terenów, na któ-
rych prowadzi działalność. Myślę, że jego
sukcesów należy upatrywać w znacznie zdy-
wersyfi kowanym zestawie kredytobiorców.

Depozyty to powierzone bankowi 
lokaty, oszczędności i środki na ra-
chunkach klientów. Ich stan świadczy 
o poziomie zaufania do Banku. W mi-
nionym roku wartość nominalna depo-
zytów osiągnęła poziom 290 781 tys. zł,
co w stosunku do roku 2014 stanowi 
wzrost o ponad 11 proc. Ich podmiotowy 
podział wygląda następująco: spółki
i spółdzielnie 31 169 tys. zł, (wzrost o po-
nad 1 proc.), osoby prywatne 173 262 tys.zł
(wzrost o 6 proc.), rolnicy 7 965 tys. zł 
(spadek o 60 proc.), samorządy 43 248 tys. zł
(wzrost o ponad 35 proc.). Zwraca uwa-
gę bardzo wysoki stan depozytów osób
prywatnych, co należy uznać za wyso-
ką wiarygodność Banku wśród miesz-
kańców województw opolskiego i śląs-
kiego. 

Jeżeli przyjrzymy się podmiotowej 
strukturze udzielonych kredytów oraz de-
pozytów, zobaczymy, że BS w Leśnicy 
staje się bankiem uniwersalnym. W cią-
gu ostatnich pięciu lat najbardziej wzros-
ła nominalna wartość depozytów w gru-
pie osób prywatnych i jednostek samo-
rządu terytorialnego. 

Fundusze własne na koniec minio-
nego roku wyniosły 24 793 tys. zł (wzrost
w stosunku do roku 2014 o 2 proc.). Na-

leży domniemywać, że wzorem lat 
ubiegłych Zebranie Przedstawicieli wy-
pracowany wynik przeznaczy w zdecy-
dowanej części na zwiększenie fun-
duszu zasobowego. Dla funkcjonowa-
nia Banku ma to istotne znaczenie, 
gdyż pozwala na zwiększanie akcji kre-
dytowej i podwyższa bezpieczeństwo 
powierzonych mu depozytów. 

Miniony rok obfi tował także w wiele 
wydarzeń ważnych dla Banku i jego 
klientów. Bank zajmował wysokie miej-
sca w rankingach ogłaszanych przez 
organizacje, redakcje i instytucje zaj-
mujące się badaniem oraz oceną fun-
kcjonowania banków. 

Tradycyjnie był też sponsorem wielu
wydarzeń w sferze lokalnych działań
kulturalnych, sportowych i edukacyj-
nych. O wielu wydarzeniach informowa-
liśmy w minionym roku na łamach kwar-
talnika. Aktualnie Bank Spółdzielczy 
w Leśnicy dysponuje 16 placówkami 
operacyjnymi i zrzesza 1 682 członków.

W styczniu 2015r. rozpoczęto obsłu-
gę klientów w nowej siedzibie Oddziału 
Banku w Ozimku (przy ul. Wyzwolenia 4),
która postrzegana jest przez społecz-
ność jako najnowocześniejszy budynek 
w mieście. Od 1.09.2015 r. dzięki sta-
raniom Zarządu Banku również Punkt
Kasowy w Głuchołazach z lokalu o po-
wierzchni zaledwie 23m² został przenie-
siony do nowego lokalu o powierzchni 
blisko 60m², który znajduje się w dogod-
niejszej lokalizacji i gwarantuje wyższą 
jakość obsługi klientów. Odmalowanie 
elewacji Oddziału w Leśnicy i Filii w Głu-
chołazach, odmalowanie pomieszczeń 
kredytowych w Oddziale w Ujeździe, a tak-
że całkowita wymiana pokrycia dacho-
wego w Filii w Jemielnicy z częścio-
wym odmalowaniem elewacji i kom-
pleksowym remontem pomieszczenia 
kredytowego w tej placówce są dowo-
dami na to, że Zarząd Banku Spółdziel-
czego w Leśnicy dbał o utrzymanie do-
brego wizerunku wszystkich placówek 
a także o to, żeby klienci i kontrahenci 
obsługiwani byli w komfortowych warun-
kach, zgodnie z hasłem „Naszą dumą 
są nasi Klienci, dumą naszych Klientów 
jest nasz Bank”.

Andrzej Malanowski
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WYGODNY KREDYT
Szybki i tani kredyt gotówkowy stworzony 
dla klientów lubiących wygodę – wygodne 
raty i wygodny okres spłat. Dzięki ubezpie-
czeniu możliwość pozbycia się problemów 
w sytuacji nieszczęśliwych zdarzeń. 

 SZCZEGÓŁY:

1. Rodzaj kredytu – kredyt gotówkowy dla osób 
fi zycznych

2. Przeznaczenie – dowolny cel konsumpcyjny

3. Maksymalna kwota kredytu – 80 000,00 zł

4. Okres kredytowania – do 96 miesięcy

5. Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa 
procentowa w stosunku rocznym

6.  Zabezpieczenie kredytu:
 weksel in blanco
 umowa ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy 

oferowana 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 okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. 

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 organiza-
cyjnych Banku spłaconego w 72 równych ratach kapita-
łowo-odsetkowych w wysokości 165,45 zł z oprocento-
waniem zmiennym 5,94%* w stosunku rocznym i pro-
wizją za jego udzielenie  w wysokości 5,50%. RRSO wy-
nosi 9,09% (czytaj str. 8).

Na całkowity koszt kredytu w wysokości 2 663,82 zł 
składa się:

 prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 
550,00 zł, 

 opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wnio-
sku kredytowego w wysokości  0,00 zł., 

 suma odsetek za cały okres kredytowania
1 911,82 zł.

 składka ubezpieczeniowa w wariancie podsta-
wowym w wysokości 202,00 zł.

Całkowita kwota kredytu wynosi 10 000 zł.

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wy-
nosi 12 663,82 zł.

Informacja wg stanu na 1.02.2016 r.

Szczegóły oferty, w tym warunki ubezpieczenia oraz 
taryfa opłat i prowizji bankowych, dostępne są w jed-
nostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego
w Leśnicy

*WIBOR 1Y na dzień 31.12.2015 r. + marża bankowa 

Więcej informacji w placówkach Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy

Serdecznie zapraszamy!
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 PROMOCYJNE LOKATY W BANKU 

GWARANTOWANY ZYSK
na okres 12 miesięcy z oprocentowaniem stałym 

Oprocentowanie składa się 
z 12 jednomiesięcznych okresów odsetkowych  tj. 

za 1
m-c

0,70

za 2
m-c

0,70

za 3
m-c

0,70

za 4
m-c

1,30

za 5
m-c

1,30

za 6
m-c

1,30

za 7
m-c

1,90

za 8
m-c

1,90

za 9
m-c

1,90

za 10
m-c

3,00

za 11
m-c

3,00

za 12
m-c

3,00

PODWÓJNY ZYSK

na okres 12 miesięcy 
z oprocentowaniem zmiennym 

Oprocentowanie za pierwsze 6 miesięcy 
– 1,20% w stosunku rocznym 

Oprocentowanie za kolejne 6 miesięcy 
– 2,50 % w stosunku rocznym 

e-LOKATA
na okres 6 miesięcy 

z oprocentowaniem stałym 1,50% 

w stosunku rocznym

SERDECZNIE
   ZAPRASZAMY
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Zgodnie z ustawą z 12 ma-
ja 2011 r. o kredycie konsu-
menckim rzeczywista rocz-
na stopa oprocentowania 
(RRSO) kredytu zdefi nio-
wana jest jako całkowity 
koszt kredytu ponoszony 
przez konsumenta, wyra-
żony jako wartość procen-
towa całkowitej kwoty kre-
dytu w stosunku rocznym. 
RRSO ma zastosowanie 
tylko do konsumentów, 
którzy wnioskują o kredyt 
na zaspokojenie swoich 
potrzeb konsumpcyjnych,
a nie do celów zarobko-
wych. Zdefi niowana w ten 
sposób RRSO wyliczana 
powinna być w oparciu
o całkowity koszt kredytu, 
uwzględniający prowizje za
udzielenie kredytu, opłaty
za rozpatrzenie wniosku
kredytowego, ubezpiecze-
nia i wszelkie opłaty ban-
kowe.

Bank ustala RRSO oraz
całkowitą kwotę do zapłaty 
przez konsumenta, na pod-
stawie uzyskanych od nie-
go informacji dotyczących 
składników preferowanego 
kredytu, tj. czasu obowiązy-
wania umowy i całkowitej 
kwoty kredytu. W przy-
padku gdyby konsument 
nie udzielił ww. informacji,
bank ustala RRSO oraz
całkowitą kwotę do zapła-
ty przez konsumenta, na
podstawie reprezentatyw-
nego przykładu, tj. na pod-
stawie co najmniej dwóch
trzecich umów danego ro-
dzaju, jakie spodziewa się
zawrzeć. Bank przy ustala-
niu rzeczywistej rocznej sto-
py oprocentowania uwzględ-
nia: 
1)  całkowity koszt kredytu

ponoszony przez konsu-

menta, z wyłączeniem 
opłat z tytułu niewyko-
nania swoich zobowią-
zań wynikających z umo-
wy o kredyt oraz opłat 
innych niż cena nabycia 
towaru lub usługi, które
konsument jest zobowią-
zany ponieść bez wzglę-
du na sposób fi nanso-
wania tego nabycia oraz 

2)  koszty prowadzenia ra-
chunku, z którego realizo-
wane są spłaty, koszty 
przelewów i wpłat na 
ten rachunek, oraz inne 
koszty związane z tymi 
transakcjami, chyba że
otwarcie rachunku nie jest 
obowiązkowe, a koszty
rachunku zostały w spo-
sób jasny, zrozumiały i wi-
doczny podane w umo-
wie o kredyt lub w innej 
umowie zawartej z kon-
sumentem. 
Jeżeli z postanowień umo-

wy o kredyt wynika możli-
wość zmiany stopy oprocen-
towania kredytu i opłat 
uwzględnianych przy usta-
laniu RRSO, których nie 
można określić w chwili jej
ustalenia, RRSO ustala się
w oparciu o założenie, że
stopa oprocentowania kre-
dytu i opłaty te pozostaną 

niezmienione przez cały 
czas obowiązywania umo-
wy o kredyt. 

RRSO jest narzędziem
skutecznym i wiarygodnym,
znając zasady jego wylicza-
nia można wybrać ofertę kre-
dytową, która będzie rzeczy-
wiście najlepsza. RRSO
uwzględnia oprocentowa-
nie nominalne oraz pozos-
tałe składowe kosztu kre-
dytu, które trzeba ponieść 
w związku z daną pożycz-
ką takie jak:
oprocentowanie kredytu,
prowizja za udzielenie 
kredytu,
ubezpieczenia,
opłaty za dodatkowe usłu-

gi (np. wizyta doradcy w do-
mu itp.),
opłata za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego,
wartość pieniądza w cza-
sie i okres spłaty.

Na wysokość RRSO wpły-
wają nie tylko koszty, ale 
również wartość pieniądza 
w czasie. Ta dodatkowa 
wartość wynika właśnie
z tego, że RRSO uwzględ-
nia nie tylko wysokość 
kosztów, ale także wartość 
pieniądza w czasie. Ina-
czej mówiąc uwzględnia 
to, przez ile czasu możemy 

dysponować kwotą, jaką
pożyczyliśmy. W rezultacie
oprocentowanie rzeczy-
wiste tylko wtedy będzie 
równe oprocentowaniu kre-
dytu, gdyby dług był spła-
cony jednorazowo na ko-
niec okresu kredytowania. 
Wtedy (np. przez cały rok) 
moglibyśmy korzystać z po-
życzonych pieniędzy. W prak-
tyce kredyty spłacamy prze-
ważnie w miesięcznych 
ratach. W każdej z nich 
oddajemy bankowi nie 
tylko należne odsetki, ale 
i część kapitału kredytu. 
Spłacając pierwszą ratę 
nie możemy dysponować 
pełną kwotą, którą poży-
czyliśmy, więc im krócej 
możemy korzystać z tych 
pieniędzy, tym wyższa jest 
RRSO.

Opisana sytuacja wyni-
ka z różnic w czasie, kiedy 
możemy dysponować po-
życzonymi pieniędzmi. Nie
ma więc podstaw, aby nie
ufać wartościom RRSO.
Wystarczy jedynie pamię-
tać, że oprocentowanie rze-
czywiste uwzględnia nie 
tylko sumę kosztów, ale 
także to, kiedy musimy je 
ponieść.

Ważną dla konsumenta 
jest informacja o całkowi-
tym koszcie kredytu. Bank 
powinien przedstawić kon-
kretną kwotę, tj. ile w sumie 
należy oddać, łącznie z od-
setkami i wszystkimi dodat-
kowymi opłatami oraz pro-
wizjami.

Michał Grzybowski

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
w kredycie konsumenckim



Zarząd BS w Leśnicy sprzeda lub wynajmie:
 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. Na terenie nieruchomości znajduje się 
dom mieszkalny oraz budynki niemieszkalne (idealne do prowadzenia działalności gospodarczej) i garaże.

Powierzchnia użytkowa budynków wynosi: 
1) część mieszkalna: 103,65 m2

2) część związana z działalnością: 370,50m2

3) pozostałe budynki niemieszkalne 145,90m2

Budynek mieszkalny jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Jest dwukondygnacyjny, z dachem dwuspadowym. Posiada 
balkon i taras. W ogrodzie znajduje się duży murowany basen oraz miejsce na grill. Nieruchomość posiada dostęp do rzeki. 
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 o powierzchni 0,4197ha, zabudowaną budynkiem gospodarczym (biurowo-magazynowym z ga-
rażami) o powierzchni użytkowej 562,8 m2, położoną w Prudniku przy ul. Soboty. Nieruchomość jest ogrodzona, częściowo 
utwardzona kostką brukową (plac składowy). Działka jest kształtu regularnego, uzbrojona w przyłącze energetyczne niskiego 
napięcia, wodę, i przyłącze telekomunikacyjne.
Budynek w zabudowie zwartej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
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)

 

Cena sprzedaży/najmu: do ustalenia.
Istnieje możliwość zobaczenia nieruchomości po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerami: 
77 403 17 40, 509 270 210, 512 723 267. Preferowane godziny kontaktu: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.
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Adam Frania przed swoim warsztatem
w Krapkowicach

Trzeba to wiedzieć, 
czyli jak chronić swoje konto cz. I

Coraz bardziej popularna i wy-
godna w użyciu staje się dziś ban-
kowość prowadzona za pomocą 
Internetu. Jej dodatkową zaletą
jest także i to, że oprócz całodo-
bowej dostępności jest też zna-
cznie tańsza dla klientów od ban-
kowości stosowanej tradycyjnie. 
Jednak operacja przez Internet, jak
każda operacja przeprowadzona
w sieci, narażona jest na pewne-
go rodzaju niebezpieczeństwa. Nie

jest to zjawisko częste, ale jak mówi przysłowie – strze-
żonego Pan Bóg strzeże. Zatem przypominamy naszym
czytelnikom najważniejsze zasady zachowania bezpie-
czeństwa w korzystaniu z konta obsługiwanego przez 
Internet. Zatem drogi użytkowniku zapamiętaj!
 Nie udostępniaj nikomu loginu i hasła do systemu ban-
kowości elektronicznej. 
 Regularnie zmieniaj hasło do systemu bankowości ele-
ktronicznej. 
 Nie otwieraj podejrzanych linków w otrzymywanych wia-
domościach e-mail i SMS. 
 Zainstaluj i aktualizuj oprogramowanie antywirusowe. 
 Aktualizuj system operacyjny urządzeń oraz regularnie 
skanuj każde urządzenie programem antywirusowym. 
 Regularnie sprawdzaj czy numery rachunków w prze-
lewach zdefi niowanych nie uległy podmianie. 
 Zawsze sprawdzaj numer konta, na które przelewasz 
środki pieniężne z numerem odbiorcy oraz numerem, który 
jest w kodzie potwierdzającym transakcję przekazanym
z wykorzystaniem SMS. 

 Po wysłaniu przelewu bankowego przez Internet skon-
troluj czy przelew został prawidłowo zaksięgowany na wska-
zany numer rachunku odbiorcy.
 Przeglądaj historię rachunku i operacji na każdej karcie 
płatniczej pod kątem podejrzanych transakcji. Jeżeli jest 
to możliwe, włącz powiadomienia SMS o każdej zmianie 
salda na rachunku. 
 Nie kopiuj numerów rachunków bankowych do przele-
wów („kopiuj” - „wklej”), ale wpisuj je samodzielnie i dokład-
nie weryfi kuj. 
 Nie korzystaj z bankowości elektronicznej za pośred-
nictwem niesprawdzonych połączeń (np. publicznej Wi-Fi). 
 Jeżeli zaobserwujesz nietypowe lub podejrzane działa-
nia, niezwłocznie zgłoś ten fakt do banku. 
 Włącz fi ltrowanie adresów IP, z których będzie można się 
logować do bankowości internetowej, potwierdzanie SMS 
wykonanych operacji oraz ustal limity kwotowe operacji, to 
znacząco wpłynie na bezpieczeństwo transakcji. 
 Jeżeli po podaniu klucza do logowania/podpisu przelewu 
widzisz komunikat o przerwie technicznej lub podobny 
zrezygnuj z dalszej pracy i bezwzględnie skontaktuj się
z bankiem. Nie wolno podawać kolejnych wskazań tokena.
 Jeżeli na rachunku bankowym zostanie zaksięgowany 
przelew bankowy podejrzany lub wręcz nieautoryzowany 
przez użytkownika systemu bankowości elektronicznej, to
niezwłocznie zadzwoń do swojego oddziału banku, a jeśli 
to jest dzień wolny od pracy, to zaraz po otwarciu placówki 
bankowej to znaczy. o godz. 8.00 w pierwszym dniu robo-
czym.
 Dobrze zabezpieczony komputer i sieć komputerowa użyt-
kownika (aktualne oprogramowanie antywirusowe, najnow-
sza wersja systemu operacyjnego i przeglądarki interne-
towej, aktualizowane oprogramowanie Java, ograniczone 
zaufanie do wtyczek i dodatków do przeglądarek) oraz okre-
sowe częste zmiany hasła znacznie ograniczają ryzyko!

Andrzej Sitnik
Członek Zarządu

Zawsze do usług
 
W Krapkowicach od czterech 
lat działa fi rma „Frania Serwis”.
O przedsiębiorstwie świadczą-
cym usługi w zakresie wymiany 
klocków hamulcowych, tłumi-
ków, amortyzatorów, opon, ole-
jów i płynów, a także bieżących 
i kapitalnych remontów silników 
oraz 24 godzinnej pomocy dro-
gowej opowiada Adam Frania, 
młody właściciel fi rmy. 

- Działalność na własny rachunek 
zacząłem 4 lata temu. Mam status 
czeladnika mechaniki pojazdowej i już 
od praktyk odbytych w czasie nauki 
pracuję w tym zawodzie. Co prawda 
przez krótki czas jeździłem na trasach 

międzynarodowych, ale osiadłem
w Krapkowicach i otworzyłem swoją 
fi rmę. To był przemyślany ruch, ponie-
waż uważam, że jeśli człowiek się
wyuczył zawodu, to powinien konty-
nuować pracę i doskonalić się w wyko-
nywanym fachu. Praca w moim za-
wodzie to nie jest łatwy chleb – można 
się bardzo ubrudzić i zmęczyć, ale 
też jest bardzo ciekawa. Codziennie 
przychodzi do mnie inny człowiek
i trzeba rozwiązywać różne problemy 
techniczne, a wśród klientów pojawia 
się wielu ciekawych ludzi. Nie ma mo-
notonii.

- Nie można powiedzieć, że będąc 
mechanikiem samochodowym po ro-
ku zostaje się milionerem, ale przy 
uczciwej i ciężkiej pracy można zaro-
bić na życie. 

- Konkurencja na rynku usług, ja-
kie wykonujemy, jest bardzo duża,
tak w zakresie udzielania pomocy 

drogowej, jak i wśród ofert warszta-
tów samochodowych. W Krapkowi-
cach staramy się sobie wzajemnie nie
przeszkadzać. Każdy ma swoich klien-



W innym banku: kredyt gotówkowy 
oproc. 5%

Wysokość kredytu: 8 330 zł
Okres kredytowania: 34 m-ce
Prowizja kwotowa i koszty dodatkowe: 1 365 zł
Kwota stałej raty miesięcznej: 306,13 zł
Całkowita kwota do zapłaty: 10 408,47 zł
Całkowity koszt kredytu: 2 078,47 zł
RRSO wynosi: 17,20% 

W BS w Leśnicy: kredyt gotówkowy 
oproc. 6,0%

Wysokość kredytu: 8 330 zł
Okres kredytowania: 34 m-ce
Prowizja kwotowa: 419,45 zł
Kwota stałej raty miesięcznej: 267,03 zł
Całkowita kwota do zapłaty: 9 497,42 zł
Całkowity koszt kredytu: 1 167,42 zł
RRSO wynosi: 10,16% 

W innym banku: kredyt gotówkowy 
oproc. 0,78%, czyli 15 zł miesięcznie
za każdy pożyczony 1 000 zł

Wysokość kredytu: 4 000 zł
Okres kredytowania: 24 m-ce
Prowizja kwotowa i koszty dodatkowe: 1 000 zł
Kwota stałej raty miesięcznej: 226,66 zł
Całkowita kwota do zapłaty: 5 439,05 zł
Całkowity koszt kredytu: 1 439,95 zł*
RRSO wynosi: 36,5%

W BS w Leśnicy: kredyt gotówkowy 
oproc. 6,0%, czyli 4,52 zł miesięcznie 
za każdy pożyczony 1 000 zł

Wysokość kredytu: 4 000 zł
Okres kredytowania: 24 m-ce
Prowizja procentowa: 4,50%: 180,00 zł
Kwota stałej raty miesięcznej: 177,28 zł
Całkowita kwota do zapłaty: 4 434,50 zł
Całkowity koszt kredytu: 434,50 zł
RRSO wynosi: 11,13%

UCZMY SIĘ LICZYĆ
Wolny wybór to największa zdobycz, jaką współczesność oferuje Polakom. Wyborów 

dokonujemy w wielu dziedzinach: w polityce, kierunku kształcenia, wśród zasad, jakimi 
kierujemy się w życiu i w wielu innych kwestiach. 

Jednak na wybór konkretnego rozwiązania czy życiowego celu ogromny wpływ mają 
warunki, w jakich przyszło nam żyć, w tym presja, jakiej poddawani jesteśmy, żeby na-
sze wybory i zachowania były zgodne z oczekiwaniami nadawców. 

Temu właśnie służą propaganda i reklama. Ta ostatnia towarzyszy nam wszędzie. 
Leje się w nadmiarze z telewizyjnych ekranów, radia ulotek i bilbordów. Zajmuje więk-
szość powierzchni wydawnictw prasowych, zwłaszcza tych kolorowych. Wydaje się, że 
nie ma żadnych ograniczeń i egzystuje samoistnym życiem. 

Jednak jest to chłodno skalkulowana i zaplanowana operacja. Treści zawarte w rekla-
mach często podaje się wybiórczo, gdyż celem jest sprzedaż towarów i usług. Nikogo już
nie dziwią umieszczane przez wydawców ostrzeżenia – „za treść reklam nie odpowiadamy”.

Ostatnio przyjrzałem się telewizyjnym reklamom dużego zagranicznego banku. Ude-
rzyła mnie zawarta w jednej z nich obietnica – „wystarczy, że spłacisz pożyczkę w sześć 
miesięcy, to otrzymasz zwrot wszystkich odsetek”. Wydawałoby się, że to wspaniałe i ko-
rzystne rozwiązanie. Jak świat światem takiego poziomu altruizmu nie widziałem. Za-
cząłem drążyć temat. Okazuje się, że w tym banku kwota odsetek, które daruje się 
klientowi, jest bardzo mała, bo i oprocentowanie kredytu jest bardzo niskie. W czym tkwi 
sztuczka? W bardzo wysokiej prowizji. 

Spróbowałem propozycje tego banku przymierzyć do tego, co oferuje Bank Spółdziel-
czy w Leśnicy i zobaczyć jak na tym wyjdzie klient, który nie sprawdził dokładnie tej oferty. 

Postanowiliśmy przymierzyć się do pobranego na około trzy lata kredytu w wysoko-
ści 8 tys. zł. Co nam wyszło? Pokazuje to tabelka zamieszczona poniżej: 

Od kilku lat ludzie piszący o bankowości namawiają do pilnego czytania regulami-
nów i umów kredytowych. Podstawą działalności wszystkich banków jest obrót kapita-
łem, który ma przynosić zysk. To kryterium, święte przykazanie neoliberałów, nie jest 
jednak podstawowym celem działania banków spółdzielczych, bowiem one za swój 
podstawowy cel uznały zaspokajanie potrzeb fi nansowych lokalnych społeczności. 
Trwale w nich osadzone muszą prowadzić rozważną politykę kredytową tak, aby ich wi-
zerunek nie doznał uszczerbku. 

Oto inny przykład porównujący jakość polityki kredytowej Banku Spółdzielczego w Leś-
nicy z reklamą kredytu gotówkowego jednego z zagranicznych banków komercyjnych:

Ten bank ma dla nas „nisko” oprocentowany kredyt, ale chyba nie tylko ja wybrał-
bym ofertę kredytu z Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

W postępowaniu z klientami banki spółdzielcze stosują proste zasady. Podawana 
jest rzeczywista wielkość oprocentowania, marży odsetkowej i wysokość rzeczywistej 
rocznej stopy procentowej. Tam łatwiej uzyskać wielkość całkowitego kosztu kredy-
tu. W liczbach bezwzględnych wydawać mogłoby się, że ich kredyty są drogie, a de-
pozyty nisko oprocentowane. Nic bardziej mylnego. Tam nie ma różnych ukrytych do-
datkowych warunków, o których w reklamach nie znajdziemy ani słowa. Na rewelacje 
ze zwrotem odsetek czy premiami za założenie rachunku banki spółdzielcze się nie 
decydują. Tylko chłodna kalkulacja i rzetelny rachunek kosztów stanowić może pod-
stawę dobrego wyboru banku – o czym należy pamiętać. 

Dla klientów Banku Spółdzielczego w Leśnicy porównania jego produktów z ofer-
tami banków komercyjnych wypadają pod każdym względem korzystniej.          A.M.

tów i uważamy, że konkurencyjność 
musi być oparta na rzetelnej oraz fa-
chowej pracy. Mój warsztat nie jest 
standardowy, gdyż swoje usługi ofe-
ruje 24 godziny na dobę. Nie można 
powiedzieć, że wraz z pracownikami 
się nie angażujemy, bo jesteśmy go-
towi odpowiedzieć na każde telefo-
niczne wezwanie. Warsztat jest czyn-
ny w godzinach 9-17, a potem prowa-
dzimy swoiste „pogotowie”. Zajmuje-
my się samochodami osobowymi oraz
dostawczymi, ale jeśli jest taka potrze-
ba, to i na autostradzie odpowietrzymy 
układ paliwowy czy wymienimy koła. 

- Prowadzę jednoosobową działal-
ność gospodarczą, ale zatrudniam kil-
ku mechaników i kierowców na umo-
wy zlecenie, bo jeszcze nie mogę fi nan-
sowo pozwolić sobie na zawieranie
z nimi umów o pracę.

- Tak zwana poczta pantofl owa by-
wa najlepszą reklamą, co dotyczy nie
tylko nowych klientów, ale i moich 
kontaktów z Bankiem Spółdzielczym 
w Leśnicy, który został mi polecony. 
Pierwszą wizytą w Filii Banku w Krap-
kowicach byłem mile zaskoczony. 
Zostałem tam poważnie potraktowany 
jak człowiek, a nie jak przypadkowa 
osoba z ulicy. Ważne dla Banku były nie 
tylko zabezpieczenia, zdolności kre-
dytowe, linijka i reguły, ale też to, jaki
mam pomysł, kim jestem i co chcę 
osiągnąć. Otrzymałem kredyt, gdyż 
każda decyzja jest tam rozpatrywana 
indywidualnie. Już na trzecim spot-
kaniu wiedziałem, że temat będzie 
„dopięty” i nie muszę się martwić, że 
mnie – jako młodemu przedsiębiorcy 
– wsparcie nie zostanie udzielone. 
Wiem, że nie każdy bank chciałby 
udzielić tak dużego kredytu zaledwie 
po trzech latach prowadzenia działal-
ności. Wcześniej tylko wynajmowałem 
halę, a dzięki kredytowi udało mi się
kupić budynek, w którym teraz znaj-
duje się warsztat, wyremontować i od-
powiednio go doposażyć, wygospo-
darować pomieszczenia biurowe i so-
cjalne, prysznice i szatnie. Możemy 
w dobrych warunkach pracować i za-
rabiać. Choć bywa ciężko, gdyż z roku
na rok rosną koszty zarówno życia, 
jak i prowadzenia działalności – nie 
sztuką jest siedzieć i narzekać. 

- Stworzyłem fi rmę i zespół pracow-
niczy od podstaw, więc wierzę, że kli-
enci, którzy zaufali i nie zawiedli się na
rzetelnej oraz fachowej działalności
przedsiębiorstwa, będą wracali i polecali
mój warsztat swoim znajomym.    N.M.

Kontakt: Krapkowice, ul. Kozielska 28 B, 
tel. 782 906 347
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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”


