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ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Podsumowanie działalności Banku za 2012 rok
Bank trafnie wykorzystał
miniony rok dla umocnienia
swojej pozycji w regionie.
W dniu 11. 06. 2013 r. odbyło
się Zebranie Przedstawicieli Banku
Spółdzielczego w Białej Rawskiej,
na którym przedstawiono, w jakich
zewnętrznych warunkach przyszło
mu działać w minionym roku.
Według wstępnych danych opublikowanych przez GUS, realny wzrost
PKB w 2012 roku wyniósł 2,0%
wobec 4,3% wzrostu w roku 2011.
Spowolnienie w gospodarce najbardziej odczuwalne było w IV kwartale 2012 roku (wzrost jedynie 0,8%).
Liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2012 roku przekroczyła 2,1 mln
osób, to jest 13,4% i w porównaniu z końcem roku 2011 wzrosła
o 1 punkt procentowy. Wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych spadł w grudniu 2012 roku do
poziomu 2,4% i jest to najniższy poziom od listopada 2010 roku.
W roku 2012 roku Rada Polityki
Pieniężnej trzykrotnie zmieniała wysokość stóp procentowych. Najpierw
w maju 2012 roku RPP podniosła
je o 0,25 punktów procentowych,
a następnie stopy zostały obniżone
w listopadzie i grudniu łącznie o 0,50
punktów procentowych. Najważniejsza z punktu widzenia Banku stopa
redyskontowa spadła z 4,75% do
4,50% w grudniu 2012 roku (od maja do listopada 2012 roku wynosiła
ona 5%), natomiast stopa referencyjna spadła z 4,50% do 4,25%.
Według danych KNF, aktywa sektora bankowego w Polsce osiągnęły
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Na zdjęciu od lewej: Zdzisław Kupczyk - wiceprezes Zarządu Banku BPS S.A., Mieczysław
Pyta - przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, Paweł
Pyzik - prezes Zarządu ZRBS w Poznaniu, Witold Morawski - prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego w Białej Rawskiej.

w 2012 roku wartość 1,35 bln zł i były o 4,4% wyższe niż przed rokiem.
W 2012 roku w całym kraju swą
działalność prowadziły łącznie 572
banki spółdzielcze. W Zrzeszeniu
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
funkcjonowało 365 banków spółdzielczych (wśród których znajduje
się również Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej). Aktywa wszystkich banków spółdzielczych stanowią 6,4%
aktywów sektora bankowego w Polsce. W 2012 roku fundusze własne
banków spółdzielczych zwiększyły się
o 11,8% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast wynik finansowy netto był wyższy o 6,5%. Banki
z Grupy BPS S.A. zatrudniały łącznie 19 884 osób, dysponowały siecią
2 586 placówek, a suma bilansowa
obrazująca skalę prowadzonej przez
nie działalności wyniosła na koniec
2012 roku 52,1 mld zł.

Sytuacja Banku w roku 2012 była korzystniejsza, niż w roku poprzednim. W pierwszym półroczu
roku 2012 zarówno stopy procentowe NBP, jak i stawki WIBOR/WIBID
utrzymywały się na stosunkowo wysokim poziomie, co przełożyło się
na wyższe przychody odsetkowe,
a w konsekwencji zwiększyło wynik
odsetkowy Banku. Sytuacja zmieniła
się w drugim półroczu, a zwłaszcza
w ostatnim kwartale 2012 roku. Coraz bardziej odczuwalne było spowolnienie gospodarcze, co objawiło
się zmniejszeniem popytu na pieniądz, nastąpił spadek stawek WIBOR/
WIBID, a RPP dwukrotnie obniżyła
stopy procentowe. Następstwem tego było zmniejszenie tempa wzrostu
przychodów odsetkowych Banku,
podczas gdy koszty odsetkowe pozostawały na stosunkowo wysokim
poziomie.

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Na zdjęciu: uczestnicy Zebrania Przedstawicieli

Rezultaty działalności Banku Spółdzielczego w Białej
Rawskiej – czytamy w sprawozdaniu Zarządu – należy
ocenić pozytywnie w kontekście wyników osiągniętych
przez inne banki spółdzielcze. Suma bilansowa Banku na
koniec 2012 roku wynosiła 806 009 tys. zł i w porównaniu do końca 2011 roku wzrosła o 15,76%, podczas gdy
w całym sektorze banków spółdzielczych zwiększyła się
o 9,51%. Przyrost należności brutto podmiotów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 19,62%, a w sektorze banków spółdzielczych 9,43%. Dynamika zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 118,36% i była wyższa
od przyrostu odnotowanego w sektorze banków spółdzielczych o 8,11%. Dynamika funduszy własnych ukształtowała się na poziomie zbliżonym do dynamiki funduszy sektora banków spółdzielczych i wyniosła 113,43%.
Wzrost nastąpił głównie dzięki akumulacji zysku wypracowanego w 2011 roku.
Wyniki Banku uzyskane za 2012 rok należy uznać za satysfakcjonujące. Osiągnięty wynik finansowy zwiększy fundusze Banku, co przełoży się na większe bezpieczeństwo
powierzonych bankowi środków, a także umożliwi wzrost
akcji kredytowej oraz rozwój Banku.
Miniony rok Bank trafnie wykorzystał dla umocnienia
swojej pozycji w regionie. Wykorzystując zmieniające się
otoczenie, pozyskiwał nowych klientów, zwłaszcza w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. Liczba placówek zwiększyła się o nowo uruchomioną Filię w Błoniu,
a także Oddział w Warszawie (otwarty 2 stycznia tego ro-

- na dowolny cel
- minimum formalności
- szybka decyzja kredytowa

Skorzystaj z wyjątkowej promocji kredytu
konsumenckiego „Dla Ciebie” pod nazwą
„LEKKA RATA” w Banku Spółdzielczym
w Białej Rawskiej
- oprocentowanie zmienne 8,00%* w skali roku
- maksymalna kwota kredytu do 80 000 PLN
- okres kredytowania do 60 miesięcy
- do 5 000 PLN bez zgody współmałżonka

Promocja trwa od dnia 01 lipca 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku
i obejmuje wszystkie złożone w tym terminie
wnioski o kredyt konsumencki „Dla Ciebie”
*Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 01.07.2013 r. dla reprezentatywnego przykładu kredytu konsumenckiego „Dla Ciebie” w promocji „LEKKA
RATA” wynosi 9.92%, dla całkowitej kwoty kredytu 22 000 zł, na cel konsumpcyjny,
zmiennej stopy procentowej nie ulegającej zmianie przez cały okres obowiązywania
umowy – 8,00% w stosunku rocznym i okresu kredytowania 60 miesięcy. Kredyt spłacany w 60 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: raty kapitałowe – pierwsza rata 367,06 zł oraz 59 rat po 366,66 zł, raty odsetkowe naliczane od
bieżącego salda zadłużenia – najwyższa 146,99 zł, a najniższa 2,49 zł. Całkowity
koszt kredytu wynosi 5 186,59 zł, w tym odsetki – 4 471,59 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej
kwoty kredytu, tj. 55 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 3,0%,
tj. 660 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 27 186,59 zł.
Szczegółowe informacje na temat kredytu konsumenckiego „Dla Ciebie” oraz Regulamin promocji kredytu konsumenckiego „Dla Ciebie” pod nazwą „LEKKA RATA”
dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bsbr.pl
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Na zdjęciu: uczestnicy Zebrania Przedstawicieli

ku). Bank dysponuje Centralą z 24 placówkami oraz 25
własnymi bankomatami. Bank systematycznie unowocześnia i poszerza ofertę produktową oraz swoją bazę techniczną i informatyczną. W minionym roku
poniósł znaczne nakłady m.in. na budowę budynku
w Rawie Mazowieckiej, zakup lokalu w Błoniu i Warszawie, adaptację lokalu w Grodzisku Mazowieckim,
zakup nieruchomości w Mszczonowie.
Delegaci zaakceptowali sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu Banku z działalności w 2012 roku. Członkom Zarządu udzielili absolutorium za ten okres. Dokonali podziału zysku przeznaczając 9 211 892 zł na fundusz zasobowy, 255 500 zł na dywidendę w celu zwiększenia wartości udziałów, 60 000 zł na fundusz społecznokulturalny do dyspozycji Rady Nadzorczej oraz 50 000 zł
na fundusz świadczeń socjalnych.
W dyskusji poruszono najistotniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem Banku, zwłaszcza w aspekcie aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej kraju, mającej niebagatelny wpływ na efektywność Banku w 2013
roku i na zauważalny spadek kondycji ekonomicznej
części klientów. Najniższe od lat stopy procentowe,
ogólna sytuacja gospodarcza wymagać będą od Zarządu
i pracowników Banku szczególnego zaangażowania, żeby w roku 2013 osiągnąć ekonomiczne cele założone
w Strategii działania Banku.
red.
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Dla kogo?
- osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą,
- osoba prowadząca działy specjalne w rolnictwie
i gospodarstwa wysokotowarowe,
która posiada rachunek bieżący w Banku.

Cel:
- pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej
działalności gospodarczej w ramach przyznanego
limitu kredytowego.

Wykorzystanie kredytu:
- bezgotówkowo,
- gotówkowo,
w ciężar jego rachunku bieżącego.

Zalety:
- korzystne oprocentowanie,
- udzielany na okres do 2 lat jako kredyt odnawialny,
- zabezpieczenie ustalane indywidualnie z klientem,
- możliwość wielokrotnego wykorzystania limitu kredytowego.
W celu uzyskania bliższych informacji o ofercie Banku
zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek i strony
internetowej www.bsbr.pl

DLA SEKTORA MŚP

GWARANCJA DE MINIMIS
– rządowe wsparcie dla sektora MŚP
Co to jest gwarancja de minimis?
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest filarem polskiej gospodarki. Liczba firm z sektora MŚP przekracza 1,5 mln, co stanowi ogromną
większość wszystkich przedsiębiorstw
działających w kraju. To właśnie w tym
sektorze powstaje najwięcej miejsc pracy.
Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą
mogli uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Jest to
pierwszy program rządu, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami
jest przejęte przez Skarb Państwa. Jest
to także bezprecedensowy program
w okresie transformacji polskiej gospodarki po roku 1989.
Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami
UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. Są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem
banków kredytujących.
Kto może ubiegać się o gwarancję
de minimis
Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających zdolność do spłaty kredytu. Stanowi ona pomoc publiczną, dlatego przedsiębiorca musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących udzielania takiej pomocy.
Gwarancją de minimis nie może być
objęty kredyt przeznaczony na finansowanie produkcji pierwotnej produktów
rolnych, rybołówstwa i akwakultury oraz
sektora węglowego. Pomoc de minimis
udzielona jednemu przedsiębiorcy nie
może przekroczyć łącznie 200 tys. euro
(dla podmiotu działającego w sektorze
transportu drogowego 100 tys. euro)
w roku podatkowym, w którym ubiega

się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych.
W chwili skierowania zapytania (podczas procedury kredytowej) wnioskujący nie może mieć aktywnego negatywnego wpisu w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów lub w odpowiednim
systemie Biura Informacji Kredytowej
dedykowanym przedsiębiorcy albo w innym systemie aprobowanym przez BGK.
Nie może być to klient, któremu
w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu przewidzianego do objęcia gwarancją bank
kredytujący wypowiedział jakąkolwiek ekspozycję kredytową. Klient taki nie może też posiadać zadłużenia przeterminowanego w banku kredytującym powyżej
30 dni, w kwocie przekraczającej 500 zł,
ani posiadać kredytu „zagrożonego“ lub
w którym, według oceny banku kredytującego, zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Nie może też na nim ciążyć obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc
za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
Ponadto:
- środki z kredytu objętego gwarancją
w ramach portfelowej linii gwarancyjnej
de minimis nie będą wykorzystywane na
finansowanie kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięć w zakresie powodującym przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy,
- łączne zaangażowanie z tytułu kredytów udzielonych przedsiębiorcy
objęte gwarancją/ami (czyli aktualna
kwota gwarancji), w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nie
może przekroczyć 3,5 miliona złotych.
Warunki objęcia gwarancją de minimis kredytu obrotowego:
gwarancja do 60% kwoty udzielonego kredytu,

gwarancja do 3,5 miliona złotych,
gwarancja udzielana na okres nie dłuż-

szy niż 27 miesięcy i jednocześnie nie
dłuższy niż okres kredytu wydłużony
o trzy miesiące,
gwarancją nie można objąć kredytu
uruchomionego przed datą wpisania do
rejestru,
kredyt może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej,
gwarancją może być objęty kredyt odnawialny w przypadku udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres oraz kredyt nieodnawialny lub odnawialny w przypadku podwyższenia kwoty kredytu (limitu kredytu), pod warunkiem zmiany
warunków umowy kredytu, uwzględniającej przyjęcie przez bank kredytujący
zabezpieczenia w formie gwarancji de
minimis,
w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu nieodnawialnego
przy podwyższeniu kwoty tego kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi
nie więcej niż 60% kwoty, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu,
w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu odnawialnego
przy podwyższeniu limitu kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60% kwoty podwyższonego limitu kredytu (całego limitu).
Gdzie można otrzymać gwarancję de minimis?
Gwarancje de minimis oferowane są
przez banki kredytujące, które zawarły
z BGK umowę o współpracy. Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej również bierze udział w programie gwarancji de minimis. Przedsiębiorca nie musi występować z wnioskiem o udzielenie gwarancji spłaty kredytu do BGK. Wystarczy złożyć w Banku dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu oraz wniosek o udzielenie gwarancji. Z chwilą otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej
udzielana jest również gwarancja.
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Nasz Bank w stolicy
Nowo otwarty Oddział Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej jest jedyną
placówką banku spółdzielczego położoną w ścisłym Centrum Warszawy. Klienci
już wiedzą, że spółdzielczy znaczy solidny, bezpieczny, a także nowoczesny! –
podkreśla dyrektor Oddziału nr 1 w Warszawie, Marzena Jaczewska.

Na zdjęciu: Marzena Jaczewska - dyrektor Oddziału nr 1 w Warszawie

Oddział rozpoczął swoją działalność od 2 stycznia tego roku. Już od
pierwszych dni przechodnie zaglądali do placówki, zachęceni plakatami i ulotkami reklamowymi. Odwiedzający witani byli symboliczną lampką szampana oraz uśmiechem pracowników banku. W Oddziale obsługę klienta prowadzą trzy osoby pod
kierownictwem pani dyrektor.
– Po siedmiu miesiącach funkcjonowania Oddziału klienci są zadowoleni, że Bank pracuje również
w soboty – mówi dyrektor Oddziału. – Obserwujemy stały wzrost liczby
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klientów i jednocześnie pracujemy
nad coraz mocniejszą pozycją na
warszawskim rynku. Bardzo ważną
zaletą naszego Oddziału jest to, że
klient przy jednym stanowisku jest
obsługiwany kompleksowo. Wszyscy
nasi pracownicy mają pełne kompetencje i wiedzę, żeby zapewnić profesjonalną obsługę.
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej oferuje szeroką gamę produktów bankowych. – Walczymy z bardzo powszechnym stereotypem, że
bank spółdzielczy jest tylko dla rolników albo tylko dla ludzi starszych.
Pojawianie się coraz większej liczby

placówek banków spółdzielczych
w dużych miastach, a także aktywny marketing prowadzony przez
Bank sprawia, że zdobywamy coraz
więcej nowych klientów, którzy widzą, że jesteśmy nowocześni i uniwersalni. Klienci podkreślają, że jest
tak „normalnie”, domowo i przyjaźnie. Dla mnie również ta przyjazna
atmosfera jest jedną z najważniejszych cech banków spółdzielczych.
Klienci informują nas, że sposób obsługi klienta w banku komercyjnym jest
całkiem odmienny.
Banki spółdzielcze traktują swoich
klientów indywidualnie. Znają każde-

Na zdjęciu: widok sali obsłgi klienta Oddziału nr 1 w Warszawie
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Oddział nr 1 w Warszawie
Al. Jerozolimskie 85/U1
02-001 Warszawa

Tel.: +48 (22) 623-84-21
Fax: +48 (22) 623-84-59

Na zdjęciu: budynek, w którym znajduje się Oddział nr 1 w Warszawie

go z osobna, każdemu poświęcają
tyle uwagi, ile potrzebuje. Biorą pod
uwagę różne potrzeby każdej z osób,
która przychodzi do ich placówki.
Wykazują się zrozumieniem i ludzkim podejściem. Takie traktowanie
w bankach komercyjnych zarezerwowane jest dla najbogatszych klientów i jako usługa nosi nazwę Private Banking. To, co w bankach komercyjnych zarezerwowane jest dla
nielicznych, w bankach spółdzielczych jest standardem odkąd istnieją. W bankach spółdzielczych jest Private Banking, który polega na wy-

jątkowym podejściu do Klienta.
VIP’owskie traktowanie polega na
tym, że Klient w Banku Spółdzielczym zachowuje swoją tożsamość,
a nie jest sprowadzany do numeru
w systemie.
Staramy się wysłuchać problemów naszych klientów, rozterek
i wątpliwości, a także dokładnie
wszystko wytłumaczyć – to klienci
bardzo cenią. Często dziękują nam,
że w końcu ktoś ich wysłuchał
i potraktował jak człowieka, nie jako petenta – podkreśla dyrektor
Marzena Jaczewska. – Wydaje mi się,

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:30 - 16:30
sobota: 9:00 - 14:00

że wręcz rodzi się tendencja poszukiwania banków z rodzimym, polskim kapitałem.
Wśród osób zainteresowanych
ofertą Banku są również klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz większych firm. Szukają dobrej oferty, w której kwestia
kosztów jest elementem decydującym o wyborze Banku. Klienci, zakładając konta firmowe, budują pozytywną historię relacji z Bankiem,
która w przyszłości może rozwinąć
się w kierunku wsparcia działalności
kredytem inwestycyjnym lub obrotowym.
Klientami Oddziału są także osoby, które przyjechały do stolicy w poszukiwaniu pracy lub na studia, a których rodzice lub dziadkowie mieli
konta w bankach spółdzielczych –
również w Banku Spółdzielczym
w Białej Rawskiej – to oni najbardziej
cieszą się ze „swojego” banku na warszawskim terenie.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
Oddział nr 1 w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 85/U1
02-001 Warszawa
22 623-84-21
bsbr.pl
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Z ŻYCIA BANKU

Nagrody i wyróżnienia dla
Najlepszy Bank 2013 roku
27 maja w Teatrze Sabat w Warszawie, podczas uroczystej gali, zostali ogłoszeni zwycięzcy XXI edycji konkursu Najlepszy Bank. W trakcie wieczoru wyłoniony został również Bankowy Menedżer Roku 2012.
Gazeta Bankowa już po raz 21. wyłoniła laureatów
w trzech kategoriach: Banki duże, Banki średnie i małe
oraz Banki spółdzielcze Konkurs został stworzony we
współpracy z PwC (jedną z największych na świecie

Bank Spółdzielczy
w najlepszej setce!
W Polsce działa kilkaset instytucji
finansowych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, towarzystwa
emerytalne. Od kilku lat Gazeta
Bankowa ogłasza ranking pod nazwą „Lista 100 największych instytucji finansowych” przedstawiony
przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Bisnode D&B
Polska we współpracy z redakcją
„Gazety Bankowej”.
W tym roku w rankingu tym Bank
Spółdzielczy w Białej Rawskiej znalazł się 49 miejscu pod względem
przyrostu dochodów, zajął 62 miejsce
pod względem osiągniętego wyniku
finansowego netto i 67 w kategorii
przychodu z działalności.
W rankingu oceniano banki komercyjne, towarzystwa funduszy
inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, fundusze powiernicze, towarzystwa i fundusze emerytalne,
domy maklerskie oraz banki spółdzielcze. Wysoka pozycja w rankingu mimo globalnego kryzysu
gospodarczego i rosnącego bezrobocia jest wynikiem racjonalnej
polityki zarządzania Bankiem.

8

IB nr 2 (lipiec) 2013 r.

Statuetkę Najlepszy Bank 2013 w kategorii Bank spółdzielczy
odebrała Elżbieta Lesiak, wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.

firm audytowych Pricewaterhouse Cooper)
oraz niezależną kapitułą pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Zaleskiej
Zaleskiej, członka Zarządu NBP. Punktem kulminacyjnym
wieczoru było uroczyste
wręczenie statuetek
i wyróżnień. W kategorii Bank spółdzielczy tytuł Najlepszego Banku 2013 otrzymał Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej.

Wysoka pozycja w
Wysoką, szóstą pozycję
w Krajowym Rankingu
„Wyróżniające się
banki spółdzielcze”
– edycja 2013” zajął
Bank Spółdzielczy
w Białej Rawskiej

s
d
l
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o
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Z ŻYCIA BANKU

a Banku

W ostatnim czasie Bank został wyróżniony wieloma nagrodami
w rankingach i plebiscytach wśród najważniejszych instytucji finansowych w Polsce. Największe osiągnięcia Banku zostały opisane poniżej.

Nagroda od KZBS-u

jowego Święta Bankowości Spółdzielczej
Statuetkę oraz dyplom potwierdzający to wyróżnienie odebrał w Powidzu
oraz jubileusz 125-leSławomir Ziółek, członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawcia Banku Spółdzielskiej
czego w Witkowie. Organizatorem był Krajowy Związek Banków Spółdziel28 czerwca br. w Powidzu w Wielczych oraz Bank Spółdzielczy w Witkopolsce odbyły się obchody XVII Kra-

kowie. Podczas obchodów corocznego Święta Bankowości Spółdzielczej
nastąpiło m.in. ogłoszenie wyników
kolejnej, XIV edycji rankingu „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce”,
w którym Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej zdobył pierwsze miejsce w grupie największych banków.

a w rankingu „Największe Banki”
Redakcja miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”,
Spółdzielczy” na podstawie badań ankietowych wszystkich 572 banków spółdzielczych
działających na koniec 2012 roku w Polsce, przedstawiła 100 najlepszych BS-ów w dwóch kategoriach: I. „Największe Banki”,
II. „Najefektywniejsze Banki” oraz w 29 podkategoriach.
W klasyfikacji „Bank o największej sumie bilansowej” i „Bank
o największej sumie depozytów” BS w Białej Rawskiej zajął 7 miejsce.
W klasyfikacji „Bank o największej sumie kredytów” i „Bank
o największym wyniku finansowym” – 8 miejsce.
W klasyfikacji „Bank o największych funduszach własnych” – 11 miejsce.

Nagrodę odebrał Witold Morawski, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej
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KONKURS

Weź udział w Konkursie !!!
Wymyśl “Maskotkę dla Banku”

WYGRAJ BILET NA
“WZLOT BALONEM NA UWIĘZI”
Warunki Konkursu
Czas trwania konkursu: 11.07.2013 r. - 12.08.2013 r.
Cel konkursu: Wykonanie maskotki z logo Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej
Uczestnik konkursu: Osoba pełnoletnia, która wypełni formularz zgłoszeniowy
i dostarczy pracę konkursową na adres Centrali Banku lub
mailowo na adres bank@bsbr.pl podając w tytule “Konkurs
na Maskotkę dla Banku”
Nagrody: 20 biletów na “wzlot balonem na uwięzi” 25 sierpnia 2013 r. podczas
Dożynek Wojewódzkich Biała Rawska 2013, które odbędą się na
Targowisku Miejskim w Białej Rawskiej.
Składanie zgłoszeń: do 12.08.2013 r.
Ogłoszenie wyników: 19.08.2013 r.
Szczegóły Konkursu w placówkach Banku
oraz na stronie internetowej www.bsbr.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie
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KRZYŻÓWKA

POZIOMO
1A Zwana „Czarnym Lądem”
2G Remis w szachach
3B Z łańcuchem na dwóch kołach
4G Rodzinny
5A Rozbójnik
6G Jeden z gatunków jabłek
7A Stary styl
8I Przeciwnik ostrego
9D Odwiedziny
10J Mała Alicja
11A Płynie rurami do kuchenki
11E Szybki koń
12J Polskie linie lotnicze
14A Pilnuje owiec na hali
14H Łóżko ze sznurka
16A Nocny motyl
16H Międzynarodowy skrót Unii Europejskiej
17C Nie sen
17J Wielki lub Mały na niebie
19A Fragment szkieletu
19F Wisła, Odra albo Amazonka
20J Dźwięk
21H Jej nigdy nie wypada
22B Jego mamą jest klacz
PIONOWO
A5 Niejednemu psu tak na imię
A11 W kapuście
A16 Buraczki z chrzanem
B1 Na ścianie, obrazie lub włosach
C5 Jedna z wielu na pięciolinii
C11 Tradycyjnie tak się robi
C19 Wariat
E1 Przyszedł do banku po kredyt
F17 Na wystawie przez cały rok ten sam tort
G4 Ten, który daje prezenty
H1 Obok kiera
H13 W nim świnie
H19 Okres w dziejach
I4 Metalowy pieniądz
J12 Pluje w Andach
J17 Daszek osłaniający przed wiatrem
K5 Mieszanka dwóch metali
L10 Pan sprzedający leki
L19 Nie ta, to…
(C7, E17, E10, C17, J6) (K8, E9, J6, C5, E9, A13, D5, L17, D22) (A6) (L21, A21, K5) (G19, D14, F19, K20, A5, C21, F11)
(L20, L22) (I8, D9, E7, C17, H19) (G2, K12, H9, C22, C11, B7, E22, I11)

Rozwiązania prosimy składać w placówkach Banku lub
nadsyłać na załączonych kuponach na adres: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, u. Jana Pawła II 38, 96-230
Biała Rawska do 31 sierpnia br.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z Nr 1 naszego czasopisma upominki od Banku otrzymują: Anna Bińkiewicz
z Białej Rawskiej, Mariusz Gosa z Rawy Mazowieckiej,
Krystyna Dąbrowska z Błonia, Edward Kotwa z Tarczyna,
Mieczysław Drągowski z Milanówka, Aneta Gawot z Rawy Mazowieckiej, Edyta Chmielewska z Mszczonowa,
Józef Zgutczyński z Goszczyna, Anna Szcześniak z Nowych Szwejek i Franciszek Kuśmir z Nowego Miasta.

...........................................................................
(hasło)
...........................................................................
...........................................................................
(imię i nazwisko)
...........................................................................
(adres)
...........................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Białej
Rawskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29-08-1997 r. Dz. U. Nr 133, poz 883).

.......................
(podpis)

Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, 03-580 Warszawa, tel 0668 695 896, Druk: Alterna
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BANK POLSKI
100% kapitału pochodzenia polskiego
Centrala
96 – 230 Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 38
sekretariat - tel. 46 813 14 30
fax 46 813 14 31
http://www.bsbr.pl
e-mail: bank@bsbr.pl

Oddziały
96 – 230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 38
05 – 620 Błędów, ul. Długa 5
05 – 840 Brwinów, ul. Leśna 7A
05 – 600 Grójec, ul. Piłsudskiego 6C
96 – 111 Kowiesy, Kowiesy 7
05 – 822 Milanówek, ul. Kościuszki 28
05 – 640 Mogielnica, ul. Mostowa 19

tel. 46 813 14 40,
tel. 48 668 07 95,
tel. 22 729 69 27,
tel. 48 376 11 86,
tel. 46 834 95 19,
tel. 22 724 69 75,
tel. 48 663 56 23,

fax 46 813 14 31
fax 48 668 00 17
fax 22 729 58 45
fax 48 376 11 87
fax 46 831 70 82
fax 22 724 74 42
fax 48 663 56 37

bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h

96 – 320 Mszczonów, ul. Dworcowa 1
26 – 420 Nowe Miasto n. Pilicą, ul. Warszawska 20
96 – 200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 9A
96 – 232 Regnów, Regnów 95
96 – 206 Sadkowice , Sadkowice 13
05 – 555 Tarczyn, ul. Komornicka 5
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki ul. Akacjowa 1
02 – 001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/U1

tel. 46 857 28 00,
tel. 48 674 18 64,
tel. 46 814 48 90,
tel. 46 813 16 64,
tel. 46 815 66 18,
tel. 22 727 94 20,
tel. 44 724 63 09,
tel. 22 623 84 21,

fax 46 857 22 31
fax 48 674 12 57
fax 46 814 48 90
fax 46 813 16 26
fax 46 815 66 24
fax 22 727 94 26
fax 44 724 63 11
fax 22 623 84 59

bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h

tel. 22 721 02 57,
tel. 46 815 20 30,
tel. 22 720 65 89,
tel. 48 664 23 89,
tel. 22 759 28 15,
tel. 46 814 69 04,
tel. 46 814 60 55,
tel. 44 725 70 35,
tel. 44 723 30 58,

fax 22 721 02 57
fax 46 815 20 90
fax 22 720 65 09
fax 48 664 20 17
fax 22 759 28 17
fax 46 815 15 41
fax 46 814 60 68
fax 44 725 70 37
fax 44 723 30 60

bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24 h
bankomat 24h

Filie
05 – 870 Błonie, ul. 3-go Maja 5/U4
96 – 214 Cielądz, Cielądz 58
05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 11-go Listopada 7B
05 – 600 Grójec, ul. Piłsudskiego 78
05 – 807 Podkowa Leśna, ul. Słowicza 1H
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Jerozolimska 14A
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10J
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 28
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 16
Centrum Handlowe Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 4
Hotel Ossa Congress&SPA Ossa 1

bankomat 24h
bankomat 24h

