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Niedługo rozpoczną się zebrania grup
członkowskich, poprzedzających Zebra-
nie Przedstawicieli, które jest najwyż-
szym organem Banku. Na zebraniach 
tych członkowie Banku poinformowani 
zostaną o wynikach ekonomicznych i in-
nych przedsięwzięciach zrealizowanych
w 2013 roku, a także o planach Zarzą-
du na 2014 rok. Zebrania są też okazją do
formułowania wniosków członków Ban-
ku, które przedstawione zostaną do rozpat-
rzenia przez Zebranie Przedstawicieli. 

Przy ocenie działalności instytucji fi -
nansowej ważnym miernikiem jest su-
ma bilansowa, czyli wielkość aktywów
banku, która na koniec minionego roku
osiągnęła 967 759 tys. zł i była większa od
osiągniętej na koniec 2012 roku 
o ponad 20 proc. Tak znacz-
ny wzrost sumy bilansowej kil-
kukrotnie przewyższa średnią
wzrostu tego miernika w ban-
kach Grupy BPS. Wzrost został
osiągnięty pomimo niekorzystnej
sytuacji gospodarczej.

W zakresie udzielonych kre-
dytów, Bank Spółdzielczy w Bia-
łej Rawskiej może miniony rok
ocenić pozytywnie. Wielkość

obliga kredytowego na koniec
2013 roku osiągnęła wartość
621 163 tys. zł i była większa od 
roku poprzedzającego o 18,5 
proc. W ogólnej sumie udzielo-
nych kredytów należności od
spółek i spółdzielni wynosiły
ponad 268 538 tys. zł, od
przedsiębiorców indywidual-
nych 46 381 tys. zł, od rolni-
ków 217 227 tys. zł, od klien-
tów indywidualnych ponad
77 493 tys. zł i od samorządów 
11 474 tys. zł. Największe wzrosty na-
leżności kredytowych odnotowano wśród
osób indywidualnych (27 proc.) oraz
spółek i przedsiębiorstw (ok 22 proc.). 

Dobrze to świadczy o ofercie 
kredytowej Banku i jego akcji 
marketingowej. 
Źródłem fi nansowania akcji

kredytowej banku są depozyty 
– inaczej mówiąc oszczędności 
powierzane bankowi przez klien-
tów instytucjonalnych, samorzą-
dy i klientów indywidualnych.
Wartość depozytów osiągnęła 
na koniec 2013 roku wysokość 

867 732 tys. zł, odnotowując wzrost 
w stosunku do roku poprzedniego 
o 21 proc. Przy bardzo konkuren-
cyjnym rynku osiągnięcie takiego przy-
rostu depozytów może świadczyć o atrak-
cyjności lokat pomimo malejących stóp 
procentowych, ale także o przywiązaniu 
i akceptacji Banku przez jego klientów. 

Ocena wyników osiągniętych przez 
Bank musi też uwzględniać warunki, 
w jakich działał w minionym roku. Po-
czątek 2013 roku nie zapowiadał rych-
łego końca stagnacji w gospodarce. Ban-
ki komercyjne informowały o spadku 
popytu na kredyty. Sześciokrotne obni-
żenie wysokości stóp procentowych 
przez Radę Polityki Pieniężnej, powo-
dujące zmniejszanie oprocentowania kre-
dytów, zmniejszało ich zyskowność dla
banków, co więcej – zmniejszało rów-
nież możliwości pozyskiwania i efektyw-
nego wykorzystywania depozytów. 

Fundusze własne banku stanowią 
o bezpieczeństwie powierzonych środ-
ków i w efekcie – o możliwościach 
zwiększania akcji kredytowej. W nowy 
rok Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 
wszedł z kapitałami o wysokości 68 658 
tys. zł, to jest o14,5 proc. większymi, niż
w końcu 2012 roku. 

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej należy do banków o najwyższej sumie bilansowej
i dynamice rozwoju w Grupie BPS. Jest największym bankiem spółdzielczym w wojewódz-
twie łódzkim, przy czym jego działalność handlowa nie ogranicza się tylko do tego ob-
szaru. Bank ma wiele placówek w województwie mazowieckim, w tym sprawnie dzia-
łający Oddział w centrum stolicy. Może prowadzić działalność na terenie całego kraju.

Przed Zebraniem Przedstawicieli
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KALENDARZYK
planowanych terminów Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

w kampanii sprawozdawczej 2013/2014 roku.

Pomimo niepewności, jaka towarzy-
szyła rozważaniom o przyszłości wobec 
niepewnej sytuacji gospodarczej u pro-
gu 2013 roku, należy go zaliczyć do 
w pełni udanych. Bank z początkiem 
stycznia rozpoczął swoją działalność
w stolicy, uruchamiając Oddział w cen-
trum Warszawy, a w maju oddał do użyt-
ku nowo wybudowany obiekt Filii w Ra-
wie Mazowieckiej. Zwiększył też aktyw-
ność marketingową na rzecz klientów, 
informując ich o swojej szerokiej ofercie. 

Wszystkie placówki Banku oferują pe-

łen zakres produktów rynku de-
pozytowo-rozliczeniowego, 
kredytowego, kartowego, działal-
ność walutową, nowoczesne ka-
nały dostępu do rachunków (w tym
dostęp mobilny do Internet Ban-
kingu) oraz szereg innych usług, 
takich jak płatności masowe, do-
ładowania telefonów komórko-
wych, Invobill, PayByNet, przele-
wy ekspresowe BlueCash. 

Działalność Banku doceniły
także instytucje zewnętrzne. Już

po raz trzeci Bank uzyskał tytuł Super
Lidera Zrzeszenia BPS, znalazł się na
pierwszym miejscu w XIV edycji Rankin-
gu Krajowego Związku Banków Spół-
dzielczych na „Najlepszy Bank Spół-
dzielczy w Polsce” w kategorii Ban-
ków Spółdzielczych o sumie bilanso-
wej powyżej 200 mln zł, otrzymał tytuł
i statuetkę „Najlepszy Bank Spółdzielczy”
w 2013 r. „Gazety Bankowej”. 

Znakomite wyniki i idące za nimi odzna-
czenia najlepiej świadczą o wysokiej pozycji
Banku na polskim rynku usług bankowych. 

Rok 2014 stawia przed Bankiem 
Spółdzielczym w Białej Rawskiej nowe
wyzwania, które w znacznym stopniu
wynikać będą z sytuacji makroekono-
micznej. Plany na ten rok nakreślił prezes
Witold Morawski wskazując, że Bank na-
dal będzie konsekwentnie inwestował,
zarówno w informatyzację zapewniającą
wzrost bezpieczeństwa operacji fi nanso-
wych, jak i rozwój funkcjonalności placó-
wek. W bieżącym roku rozpoczniemy
budowę budynku Oddziału w Tarczy-
nie, budowę parkingu wokół Centrali
i Oddziału w Białej Rawskiej oraz moder-
nizację budynków Oddziałów w Błędo-
wie i Milanówku. 

 Bank w dalszym ciągu będzie dążył 
do uzyskania znaczącego udziału na lo-
kalnym rynku usług fi nansowych, roz-
woju technologii, pozyskiwania klien-
tów, zwłaszcza wśród młodzieży, pod-
niesienia atrakcyjności oferty produktów
i usług, utrzymania odpowiedniego pozio-
mu efektywności działania Banku i utrzy-
mania pozycji w czołówce największych
banków spółdzielczych w Polsce. 

 LP.LP.                      GRUPA CZŁONKOWSKA    DATA ZEBRANIA    GODZ               LOKAL                      GRUPA CZŁONKOWSKA    DATA ZEBRANIA    GODZ               LOKAL

 1    Gmina Błędów, gmina i miasto Mogielnica, miasto i gmina     24 lutego 2014 r.       1200             Sala posiedzeń
       Tarczyn oraz gmina i miasto Grójec.                                                         O/BS w Błędowie

                                                              Sala konferencyjna   
                 Urzędu Miasta i Gminy

 3    Miasto i gmina Biała Rawska oraz członkowie mający   
       miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednostkach
       administracyjnych nie ujętych w puktach 1-2 i 4-8.

 4    Powiat miasto stołeczne Warszawa,      
       powiat warszawski zachodni, powiat grodziski,       
       powiat pruszkowski.
  

                        Sala posiedzeń O/BS
                                                                                      w Kowiesach

 7    Gmina Cielądz.         5 marca 2014 r.          1200        Świetlica Urzędu Gminy

 8    Gmina Regnów i gmina Sadkowice.            5 marca 2014 r.           1530         Świetlica Środowiskowa 
           w Regnowie 

 26 lutego 2014 r.      1000         MGOK Biała Rawska

 27 lutego 2014 r.      1700       Sala posiedzeń O/BS 
             w Brwinowie 

              Sala posiedzeń Filii nr 2 
          w Rawie Mazowieckiej, 
           ul. Tomaszowska 10 J

 2    Miasto i gmina Nowe Miasto n/Pilicą.         25 lutego 2014 r.       1500

 5    Miasto i gmina Rawa Mazowiecka oraz powiat tomaszowski.         3 marca 2014 r.         1600

6    Gmina Kowiesy oraz miasto i gmina Mszczonów.       4 marca 2014 r.          1530
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Od 2006 roku w Zrzeszeniu Banku 
Polskiej Spółdzielczości organizowany 
jest Konkurs o tytuł Liderów i Super
Lidera Grupy BPS. W konkursie tym bio-
rą udział wszystkie zrzeszone w Gru-
pie banki. O wyłonieniu zdobywcy tytu-
łu decyduje ustalenie liczby punktów wy-
nikających z osiągniętych w danym roku
wskaźników. Wskaźniki te pokazują sy-
tuację ekonomiczną banku oraz inne
aspekty działalności bankowej niezależ-
nie od jego wielkości, terytorium na ja-
kim bank prowadzi działalność handlo-
wą i liczby jego klientów. Wyniki kon-
kursu opracowywane są przez Depar-
tament Bankowości Spółdzielczej Banku
Polskiej Spółdzielczości. Podczas listo-
padowego Zgromadzenia Prezesów ogło-
szono wyniki Konkursu za 2012 rok. Ty-
tuł Super Lidera i okazały puchar przy-
padł Bankowi Spółdzielczemu w Białej 
Rawskiej.

Puchar ten po raz trzeci trafi a do Bia-
łej Rawskiej. Poprzednio Bank otrzy-

mał go za sukcesy w 2007 i 2008 roku.
Zdobycie tego zaszczytnego tytułu ozna-
cza, że wśród 363 banków zrzeszonych 
w Grupie BPS, Bank Spółdzielczy w Bia-
łej Rawskiej po raz kolejny dowiódł, że
jest bankiem wyróżniającym się na tle ca-
łego Zrzeszenia w trudnym dla gospo-
darki okresie. 

Okazały puchar z rąk przewodniczą-
cego Rady Zrzeszenia Edwarda Bier-
nackiego, przewodniczącego Rady Nad-
zorczej Adama Dudka oraz prezesa 
Banku Polskiej Spółdzielczości Toma-
sza Mironczuka odebrał prezes Zarzą-
du Banku Spółdzielczego w Białej Raw-
skiej Witold Morawski, który zdobycie 
tego zaszczytnego tytułu po raz trzeci 
określił jako efekt konsekwentnie reali-
zowanej strategii, zaufania, jakie Bank 
zdobył wśród klientów, nieustannego 
wprowadzania nowych technologii i pod-
wyższania standardów bezpieczeństwa 
oraz profesjonalnej kadrze.

Red.

Bank po raz trzeci z tytułem Super Lidera

Witold Morawski, Prezes Banku Spółdzielczego 
w Białej Rawskiej z nagrodą Super Lider
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Jeśli chcesz przesłać szybko pieniądze do innego banku, skorzystaj z Przelewu Ekspresowego BlueCash oferowanego przez 

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej w ramach systemu BlueCash fi rmy Blue Media.

Usługa jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internet Bankingu dla osób fi zycznych oraz Internet Bankingu dla fi rm 

z następujących rachunków płatniczych:

1. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego;

2. rachunku oszczędnościowego;

3. rachunku bieżącego i pomocniczego na działalność pozarolniczą;

4. rachunku bieżącego i pomocniczego na działalność rolniczą.

Przelew Ekspresowy BlueCash to usługa, umożliwiająca w ciągu kilku minut przekazanie pieniędzy na rachunek banku 

będącego uczestnikiem systemu BlueCash lub będącego bankiem współpracującym. 

Wykaz banków, do których możliwe jest wykonanie przelewu ekspresowego BlueCash dostępny jest za pośrednictwem 

strony internetowej Banku.

Przelewy ekspresowe realizowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zalety realizacji Przelewu Ekspresowego BlueCash:

pieniądze przekazywane są w czasie rzeczywistym, co jest ważne przy terminowym opłacaniu rachunków 

czy spłat kredytów

obie strony transakcji nie muszą już czekać kilkanaście godzin na przesłanie środków z rachunku na rachunek 

 bez konieczności przychodzenia do Banku - przelew możesz sam wykonać poprzez usługę Internet 

Banking z dowolnie wybranego miejsca.

Przelew ekspresowy jest wykonywany wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Maksymalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego wynosi 20 000 PLN.

W celu uzyskania szczegółowych informacji W celu uzyskania szczegółowych informacji 
zapraszamy do placówek Banku i na stronę www.bsbr.plzapraszamy do placówek Banku i na stronę www.bsbr.pl
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W Rawie funkcjonuje wysoko roz-
winięty rynek usług fi nansowych – 
obecne są na nim zarówno banki 
komercyjne, banki spółdzielcze, jak 
i inne instytucje fi nansowe. Silną 
pozycję zajmuje tu Bank Spół-
dzielczy w Białej Rawskiej, który po-
siada strategicznie rozmieszczone 
trzy placówki bankowe – Oddział 
przy Alei Konstytucji 3 Maja w cen-
trum handlowo-fi nansowym mias-
ta i dwie Filie, obsługujące osiedla 
mieszkaniowe. Ważnym aspek-
tem, na który należy zwrócić 
uwagę jest fakt, że Bank ja-
ko jeden z niewielu umożli-
wia obsługę klientów w soboty
w Oddziale w centrum miasta. 
Na terenie miasta działa wiele fi rm
i instytucji, których potrzeby ban-
kowe są zaspokajane przez Bank 
Spółdzielczy w Białej Rawskiej, łącz-
nie z obsługą budżetu miasta i po-
wiatu wraz z podległymi jednost-
kami.

Według słów dyrektor Agniesz-
ki Czajki, która kieruje pracą Oddzia-
łu i dwóch Filii na terenie Rawy Ma-
zowieckiej, Bank Spółdzielczy w Białej
Rawskiej ma kilka zasadniczych atu-

tów, które wyróżnia-
ją go wśród innych
instytucji fi nansowych.
Jako pierwszą wymie-
nia szeroką ofertę, do-
pasowaną do potrzeb
klientów. Kolejną jest
dogodne usytuowanie
placówek w mieście,
a trzecią, choć nie
ostatnią – znakomita 
kadra, poświęcająca
swoją uwagę klien-
tom. Jak mówi dy-
rektor Agnieszka Czaj-
ka – w każdym ban-
ku powinno być profesjonalnie, a u nas
do tego jest ciepło i przyjaźnie. Wiemy, 
że ludziom się to podoba. 

Na wizerunek Banku składa się 
nie tylko profesjonalna obsługa i dob-
ra oferta, ale także wygląd placówek. 
Zarówno Oddział, jak i Filie w Rawie 
są eleganckie i rozpoznawalne. Naj-
nowszym obiektem Banku jest ot-
warta w maju 2013 roku Filia przy
ulicy Jerozolimskiej 14A. Nowo-
czesny, piętrowy budynek będący
własnością Banku mieści przestron-
ną salę obsługi klienta oraz pomiesz-

czenia biurowe. Znajduje się zaled-
wie około 20 metrów od starej
siedziby, natomiast ze względu na
swój rozmiar i żywe kolory elewacji
jest o wiele bardziej widoczny. 

– Cieszymy się, gdy klienci prze-
kazują nam swoje pozytywne uwagi 
na temat poprawy warunków obsługi 
– mówi dyrektor Agnieszka Czajka. 
– Zanim przenieśliśmy się do nowego 
budynku, spotkaliśmy się z żywym za-
interesowaniem mieszkańców, którzy
pytali o termin przeprowadzki, o to co
i jak się zmieni. Było wiele wyrazów 

Klienci nas lubią

Rawa Mazowiecka to blisko 20-tysięczne 
miasto powiatowe w województwie  łódz-
kim, leżące na skrzyżowaniu ważnych szla-
ków komunikacyjnych. Poprzez swą fun-
kcję administracyjną i społeczno-gospo-
darczą, miasto skupia również mieszkań-
ców powiatu rawskiego, dzięki czemu jest 
chłonnym rynkiem szeregu produktów
i usług.

Dyrektor Agnieszka Czajka
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akceptacji ze strony klientów tego, 
że nowy budynek wpłynie na po-
prawę estetyki tej części miasta. 

Bank obecny jest przy ulicy Je-
rozolimskiej od ponad 10 lat, jest 
więc znany mieszkańcom tej części 
miasta – nową siedzibą przyciąga 
jednak kolejnych. – Klientów przy-
bywa, co jest powodem do zadowole-
nia – mówi dyrektor Agnieszka 
Czajka. – Wcześniej nie było nas dob-
rze widać, a placówka wtapiała się
w ciąg budynków. Od momentu, kie-
dy przenieśliśmy się do nowego bu-
dynku, 2 maja zeszłego roku, zwięk-
szyła się liczba klientów. 

W Filii przy ulicy Jerozolimskiej 
pracuje obecnie 5 osób, prowadzą-
cych pełną obsługę rozliczeniową
i depozytowo-kredytową.

– Nasi klienci wiedzą coraz więcej, 
uważnie sprawdzają oferty banków 
i dopytują o szczegóły. Uważam, że 
to bardzo dobry objaw, zwłaszcza
w obecnych czasach. Dzięki temu sta-
ją się w pełni świadomymi uczestnika-

mi rynku fi nansowego, znają zarówno 
jego zalety, jak i zagrożenia, które 

niesie – podkreśla pani dyrektor. 
– Śmiało mogę powiedzieć, że nasz 
Bank ma jedną z najlepszych ofert na 
rawskim rynku, zwłaszcza w zakresie 
obsługi kredytowej gospodarstw do-
mowych i nasi klienci o tym wiedzą. 
Możemy również pochwalić się dobrą 
ofertą skierowaną do sektora małych
i średnich przedsiębiorstw. 

Pracownice Filii

Budynek Filii nr 1

Filia nr 1 
w Rawie Mazowieckiej

ul. Jerozolimska 14A 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel.: +48 (46) 814 69 04
Fax: +48 (46) 815 15 41

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek
9:00 - 16:30
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Mobilny IB sprawia, że zarządzanie swoimi fi nansami staje się bardzo wygodne i przyjemne, Mobilny IB sprawia, że zarządzanie swoimi fi nansami staje się bardzo wygodne i przyjemne, 
niezależnie od narzędzia, jakim się posługujemy.niezależnie od narzędzia, jakim się posługujemy.  

Dla kogo? Dla kogo? 
dla wszystkich użytkowników Internet Bankingu

Zalety korzystania z Internet Banking w wersji mobilnej:Zalety korzystania z Internet Banking w wersji mobilnej:
mobilność – interfejs dostosowany do ekranów urządzeń przenośnych typu telefon, smartfon, tablet, 
wygodna kontrola środków bez konieczności „przewodowego połączenia” z siecią Internet, 
szybki dostęp do rachunków 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, bez względu na miejsce, 
większa satysfakcja klienta z korzystania z usług Banku,
Mobilny IB działa równolegle z tradycyjnym dostępem do usługi Internet Banking bez konieczności pod-

pisywania kolejnej umowy,
usługa bezpłatna.

Jak uruchomić usługę?Jak uruchomić usługę?
System jest dedykowany dla nowych urządzeń mobilnych obsługiwanych dotykowo. Wystarczy dowolna przeglą-
darka internetowa obsługująca aplikacje HTML5.

Metody uruchomienie aplikacji:
1.  w  przeglądarce internetowej na urządzeniu mobilnym wpisać adres: https://online.bs-bialarawska.https://online.bs-bialarawska.

com.pl/mobilecom.pl/mobile  - dla dodatkowego ułatwienia dostępu do strony logowania, polecamy umieszczenie 
na ekranie początkowym urządzenia mobilnego ikonki (skrótu) do www. strony,
lub

2.  aby nie wpisywać ręcznie adresu strony należy zeskanować poniższy QR kod, który auto-
matycznie otwiera okno logowania do Internet Bankingu. Smartfon, tablet lub inne urzą-
dzenie mobilne z dostępem do Internetu musi zawierać odpowiednią aplikację umo-
żliwiającą zeskanowanie QR kodu. Aplikację należy bezpłatnie zainstalować, pobierając ją
z mobilnego sklepu znajdującego się w telefonie lub tablecie.

Mobilny Internet BankingMobilny Internet Banking
Jeżeli chcesz zarządzać swoimi fi nansami za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartfon,
tablet itp. skorzystaj z Mobilnego Internet Bankingu oferowanego przez Bank Spółdzielczy w Białej 
Rawskiej.
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Tradycyjnie w drugą 
niedzielę stycznia odbył
się już 22. Finał WOŚP.

Blisko 120 tysięcy wolontariuszy 
z 1872 sztabów w kraju i za granicą 
wyszło z kolorowymi puszkami na
ulice, aby zbierać pieniądze na sprzęt
dla dziecięcej medycyny ratunkowej 
oraz opieki medycznej seniorów. 

Ofi cjalne wyniki zbiórki zostaną po-
dane do końca lutego, ale szacunko-
we obliczenia mówią o kwocie ponad 
35 mln złotych. 

Pracownicy Oddziału i dwóch Filii 
Banku w Tomaszowie Mazowieckim 
jak co roku pomagali wolontariuszom 
z powiatu tomaszowskiego w zbiórce 
i liczeniu pieniędzy na WOŚP w dniu 
12.01.2014 r. Sztab w Tomaszowie 
Mazowieckim zebrał 100 358,11 zło-
tych. Jest to kolejny rekord – w ubie-
głym roku (2013) zebrano 100 047,58
złotych.

– To była przyjemna praca, choć
bardzo intensywna, bo liczył się waż-
ny cel – powiedział Jacek Ziemnicki, 
dyrektor Oddziału i Filii w Tomaszo-
wie Mazowieckim. – I choć chłodna 
aura nie sprzyjała pracy wolontariuszy, 
to gorąca atmosfera w Sztabie – w któ-
rym jak co roku wiele się działo – przy-
ciągała mieszkańców. A było na co po-
patrzeć: występy, pokazy, światełko do
nieba, no i oczywiście możliwość wzię-
cia udziału w aukcji. 

Również zgodnie z tradycją, Bank
Spółdzielczy w Białej Rawskiej prze-
kazał na aukcję WOŚP tort, który zos-
tał wylicytowany za kwotę 500 zło-
tych.

22. Finał za nami

Tort od Banku na aukcji WOŚP

Wolontariusze WOŚP i pracownicy Banku z dyrektorem Oddziału w Tomaszowie
Mazowieckim

Licytacja  tortu na aukcji WOŚP
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Dla kogo?Dla kogo?
Osoby fi zyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będące właścicielem lub użyt-

kownikiem wieczystym nieruchomości, położonej na terenie województwa łódzkiego, dla potrzeb której planowane będzie 
zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach ogłaszanych przez Fundusz programów priorytetowych.

W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dofi nansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, 
przy czym do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

Zakres kredytowaniaZakres kredytowania
Kredyt obejmuje koszty kwalifi kowane i niekwalifi kowane określone w celu realizacji zadania.

Dofi nansowanie WFOŚiGW w ŁodziDofi nansowanie WFOŚiGW w Łodzi
Dotacja nie może przekroczyć 40 % kosztów kwalifi kowanych zadania. Za koszty kwalifi kowane zadania uznaje się koszty 

związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego opisanego w realizowanym Programie 
priorytetowym.

Warunki fi nansowaniaWarunki fi nansowania
kredyt  na realizację zadania udzielany jest ze środków własnych Banku; 
zadanie nie może być zakończone przed podjęciem przez Fundusz decyzji o przyznaniu dotacji przeznaczonej na częścio-

wą spłatę kapitału kredytu bankowego;
dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jest wypłacana przez Fundusz jednorazowo, na 

wskazany rachunek banku, po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przez Benefi cjenta zadania;

Warunki kredytuWarunki kredytu
okres spłaty kredytu do 10 lat10 lat;
oprocentowanie zmiennezmienne;
karencja w spłacie kapitału nawet do 12 miesięcy12 miesięcy;
Bank przyjmuje wniosek o dopłatę i składa do Funduszu;

Programy priorytetowe objęte kredytem:Programy priorytetowe objęte kredytem:
realizacja zadań związanych z usuwaniem azbestuusuwaniem azbestu;
realizacja zadań na wykonanie przydomowych oczyszczalni ściekówprzydomowych oczyszczalni ścieków;
realizacja zadań na wykonanie przyłączy kanalizacyjnychprzyłączy kanalizacyjnych;
realizacja zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystania odnawialnych źródeł energiiodnawialnych źródeł energii;
realizacja zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynkówefektywności cieplnej budynków.

Szczegółowe informacje na temat kredytu z dotacją WFOŚiGW w Łodzi i poszczególnych Programów priorytetowych 
można uzyskać w placówkach Banku i na stronie internetowej www.bsbr.plwww.bsbr.pl.
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96 – 230 Biała Rawska
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OddziałyOddziały
96 – 230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 38                tel. 46 813 14 40,             fax 46 813 14 31            bankomat 24h
05 – 620 Błędów, ul. Długa 5                                tel. 48 668 07 95,           fax 48 668 00 17         bankomat 24h
05 – 840 Brwinów, ul. Leśna 7A                             tel. 22 729 69 27,           fax 22 729 58 45         bankomat 24h
05 – 600 Grójec, ul. Piłsudskiego 6C                 tel. 48 376 11 86,             fax 48 376 11 87          bankomat 24h
96 – 111  Kowiesy, Kowiesy 7                                                   tel. 46 834 95 19,              fax 46 831 70 82           bankomat 24h
05 – 822 Milanówek, ul. Kościuszki 28                  tel. 22 724 69 75,                fax 22 724 74 42          bankomat 24h
05 – 640 Mogielnica, ul. Mostowa 19                  tel. 48 663 56 23,             fax 48 663 56 37               bankomat 24h
96 – 320 Mszczonów, ul. Dworcowa 1                 tel. 46 857 28 00,          fax 46 857 22 31          bankomat 24h
26 – 420 Nowe Miasto n. Pilicą, ul. Warszawska 20            tel. 48 674 18 64,           fax 48 674 12 57          bankomat 24h
96 – 200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 9A               tel. 46 814 48 90,            fax 46 814 48 90            bankomat 24h 
96 – 232 Regnów,  Regnów 95                                                  tel. 46 813 16 64,            fax 46 813 16 26              bankomat 24h
96 – 206 Sadkowice , Sadkowice 13                 tel. 46 815 66 18,           fax 46 815 66 24         bankomat 24h
05 – 555 Tarczyn, ul. Komornicka 5                                         tel. 22 727 94 20,                 fax 22 727 94 26               bankomat 24h
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki ul. Akacjowa 1                 tel. 44 724 63 09,             fax 44 724 63 11             bankomat 24h
02 – 001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/U1                 tel. 22 623 84 21,          fax 22 623 84 59

FilieFilie
05 – 870 Błonie, ul. 3-go Maja 5/U4                 tel. 22 721 02 57,             fax 22 721 02 57           bankomat 24h
96 – 214 Cielądz, Cielądz 58                  tel. 46 815 20 30,                       fax 46 815 20 90             bankomat 24h
05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 11-go Listopada 7B           tel. 22 720 65 89,             fax 22 720 65 09              bankomat 24h
05 – 600 Grójec, ul. Piłsudskiego 78                          tel. 48 664 23 89,                fax  48 664 20 17            bankomat 24h
05 – 807 Podkowa Leśna, ul. Słowicza 1H                  tel. 22 759 28 15,              fax 22 759 28 17            bankomat 24h
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Jerozolimska 14A                  tel. 46 814 69 04,          fax 46 815 15 41          bankomat 24h
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10J                 tel. 46 814 60 55,      fax 46 814 60 68         bankomat 24h
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 28                   tel. 44 725 70 35,               fax 44 725 70 37              bankomat 24 h
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 16  tel. 44 723 30 58, fax 44 723 30 60           bankomat 24h

Centrum Handlowe Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 4                                          bankomat 24h
Hotel Ossa Congress&SPA Ossa 1                                    bankomat 24h 
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