Jest wiele Kas, ale taka TYLKO JEDNA!

Nr 20/2009
Szanowny Czytelniku
Większość naszych pociech ruszyła właśnie do szkół i przedszkoli, co
z pewnością nadszarpnęło niejeden budżet domowy – jak w każdej, tak
i w tej sytuacji SKOK Ziemi Rybnickiej służy pomocą, aby czym prędzej
podreperować rodzinne finanse. Tym bardziej, że warto się już skoncentrować nad tym, co już niebawem czeka na naszych Członków… Skoro
bowiem w zeszłym roku tak dużym powodzeniem cieszyła się nasza oferta
„jubileuszowa”, zaś w tym roku szczególne zainteresowanie towarzyszy
ofercie „urodzinowej”, tak 2010 rok stanie pod znakiem wyjątkowych nagród! Samochód osobowy, zagraniczne wczasy, szerokoekranowy telewizor… – tego jeszcze nie było! Coroczny konkurs rusza już niebawem, toteż
obok oferty naszej jak zwykle nie sposób przejść obojętnie. Szczegóły na
temat konkursu już wkrótce, a tymczasem polecamy lekturę niniejszego
wydania „Skoczka”, aby przekonać się, że… Kas jest wiele, ale SKOK
Ziemi Rybnickiej tylko jeden!
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Wielki sukces
polskich SKOK-ów! Kończy się wojna depozytowa

Jak podaje „Rzeczpospolita” z dnia 3 sierpnia 2009 r., w artyk
ule M. Krześniak „Mniej
artykule
depozytów
depozytów,, więcej kredytów”, w najbliższych latach najbardziej rozwijającym się
produktem w segmencie bank
owości detalicznej będą pożyczki gotówk
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Z Hiszpanii, a konkretnie z Barcelony dotarła do nas dobra informacja – otóż Grzeasy Oszczędnościowo-Kredytowej zoKasy
gorz Bierecki, prezes Krajowej Spółdzielczej K
stał wiceprzewodniczącym Światowej
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Wybór Grzegorza Biereckiego na wiceprzewodniczącego WOCCU jest dowodem uznania
za jego dotychczasowe osiągnięcia, które doprowadziły do niezwykle dynamicznego rozwoju spółdzielczości kredytowej nie tylko
w Polsce, lecz w Europie Środkowo-Wschodniej. Przykład polskich SKOK-ów stawiany

jest na wzór organizacji spółdzielczo-finansowej na wszystkich kontynentach, co ma
szczególny wymiar w czasach panującego
w świecie kryzysu finansowego. Kryzysu,
który zarówno Unii Kredytowych w świecie,
jak też polskich SKOK-ów w żaden sposób nie
dotyczy.

WOCCU w liczbach
!"# $%&&' ) *+,-./,0

!+,-.1 2334 567

1 Liczba pañstw, w których znajduj¹
siê Unie Kredytowe
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5 Oszczêdnoœci

987 861 248 617 USD

995 741 235 542 USD

6 Kredyty

847 896 069 372 USD

847 058 749 227 USD

7 Rezerwy

115 358 461 838 USD

115 316 544 868 USD

1 181 465 915 013 USD

1 193 811 863 723 USD

8 Aktywa

pomiędzy bankami a SKOK-ami

Według ekspertów Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, kwota depozytów gospodarstw domowych zgromadzona zarówno w bankach, jak i w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych
w 2013 r. przekroczy 490 mld zł, a na ko-

Światowa Rada Związków Kredytowych (World
Council of Credit Unions, Inc., z siedzibą w Madison w USA) to międzynarodowy związek unii
kredytowych. Działając od 1971 roku, zrzesza
dzisiaj unie z 97 krajów. Aktywa unii kredytowych na świecie wynoszą ponad bilion dolarów.
Należy do nich ponad 185 milionów członków,
zrzeszonych w 53.689 Kasach. WOCCU jest orędownikiem zrównoważonego i trwałego rozwoju
unii kredytowych na świecie i udostępniania ludziom przystępnych, ale wysokiej jakości usług
finansowych. Przedstawiciele i zwolennicy WOCCU, działający na rzecz światowego ruchu unii
kredytowych, współpracują z międzynarodowymi
i lokalnymi organizacjami, rządami w celu udoskonalania prawodawstwa oraz ustalania zasad
działania unii kredytowych. Pomocowe programy
WOCCU dały możliwość wprowadzenia nowych
narzędzi i technologii wzmacniających rozwój
i działanie unii kredytowych. Na całym świecie
techniczne programy pomocowe Światowej Rady
Związków Kredytowych dotarły do prawie 6 milionów ludzi w 17 krajach.
Tak jak w innych krajach świata, spółdzielcze
kasy świadczą usługi finansowe, oszczędnościowe, kredytowe i ubezpieczeniowe – na rzecz swoich członków.
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niec roku 2009 wyniesie ponad 376 mld zł.
Rok 2008 był rokiem rekordowym, wartość
depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 70 mld zł! Bankowcy przyznają, że
taka silna konkurencja na rynku depozytowym, jaką obserwowaliśmy w ubiegłych
miesiącach, niedługo się zakończy. W najbliższych sześciu miesiącach wygasać będzie tzw. wojna depozytowa.
Instytucje finansowe zajmujące się przyjmowaniem depozytów pozyskały w ostatnich miesiącach dużą ilość lokat. Obecnie po osłabnięciu akcji kredytowej od 2010 r. będziemy obserwować większą skłonność do zaciągania
kredytów gotówkowych. Główną przyczyną
jest pobudzenie konsumpcji wywołane przygotowaniami do EURO 2012. Jak się przypuszcza, będzie to już widoczne w I kwartale przyszłego roku. Przewiduje się również, że na
koniec 2013 r. portfel kredytów konsumpcyjnych osiągnie poziom 182 mld zł (na koniec
2008 r. było to 129 mld zł).
My ze swojej strony informujemy, że na każdy
wariant jesteśmy przygotowani. Jak wcześniej, tak i obecnie lokaty w SKOK Ziemi Rybnickiej należą do najlepiej oprocentowanych,
natomiast oprocentowanie pożyczek, jak zawsze należy do najkorzystniejszych na całym
rynku finansowym.

*źródło: A. Dunajski, rzecznik prasowy KK

Przyjdź i sprawdź
– my konkurencji się nie boimy!

SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ
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Ostatni artykuł poświęcony był rozpoczęciu roku, bowiem zostały w nim przybliżone wyniki od stycznia do marca. Tymczasem minęła wiosna i część lata, więc tym razem przedstawiamy kolejną analizę, której horyzont został rozszerzony
o dalsze cztery miesiące i obejmuje czas od początku 2009 r.
do lipca włącznie. Tematyka, jaka została tutaj poruszona, nie
uległa zmianie. Jak zwykle znalazło się trochę informacji
o podstawowej działalności Kasy, tj. udzielaniu pożyczek
i przyjmowaniu depozytów, a dodatkowo garść danych o obecnym stanie członkowskim.

miesiącem wzrasta i nie ma mowy o cofaniu się na tym polu.
W omawianych siedmiu miesiącach zwiększyła się o 817 osób,
licząc na koniec lipca 31.690 członków.

LOKATY

Zanim przejdziemy do sedna – rys ogólny stanu na polu pozyskiwania nowych członków, jak i podtrzymywania zadowolenia obecnych. W okresie styczeń–lipiec br. do SKOK Ziemi Rybnickiej zapisały się 1.304 osoby. Głównym motywem zapisów
jest chęć zaciągnięcia pożyczki. W sytuacji, gdy pozyskanie
pieniądza stało się trudniejsze, a ryzyko większe, również
naszą Kasę dotykają powstające wyzwania i konieczność radzenia sobie z nimi. Na tym tle pozytywnie prezentuje się informacja, że już kolejny rok wyraźnie maleje liczba składanych rezygnacji, co oznacza, iż raz nabyte członkostwo i wiążący się z nim staż są coraz bardziej doceniane. Oczywistym
też jest, że baza członkowska już od bardzo dawna z każdym

Sytuacja w dziedzinie przyjmowania depozytów członków
jest w SKOK Ziemi Rybnickiej bardzo dobra. Z kolejnymi miesiącami notuje się systematyczny wzrost kwot, jakie członkowie powierzają naszej Kasie. Jest to po części efekt pozyskiwania nowych środków, ale też pochodna przenoszenia
kończących się depozytów na nowe oferty przedkładane przez
Kasę. Jest to też znak, że nasza propozycja jest atrakcyjna,
skoro większość depozytariuszy postanawia w dalszym ciągu lokować u nas swoje oszczędności po upływie pierwotnego okresu. Od początku roku, czyli od momentu uspokojenia
sytuacji na rynku, gdy banki zakończyły wojnę depozytową,
SKOK Ziemi Rybnickiej nie zmienił swojego nastawienia, by
w dalszym ciągu wyróżniać się na tle otoczenia. Spadki oprocentowania lokat, choć były nieuniknione, następowały mniej
drastycznie, a obecna oferta w dalszym ciągu jest korzystna
i pokazuje, że Kasie zależy na długofalowym zdobywaniu
zaufania klientów. Od stycznia do lipca przyjęto lokaty terminowe o wartości 27% wyższej niż w tym samym okresie
roku 2008. Odpowiadały za to takie produkty jak „Śnieżyn-
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CZŁONKOWIE

ka” i „Tulipan”, a później w okresie letnim – „Słoneczna” i
„Letnia”. W ofercie znajdują się też specjalne lokaty dla nowych członków, jak i związane z gamą „Oferty Urodzinowej”.
Niejako obok, ale też w nurcie depozytowym, znajdują się
rachunki systematycznego oszczędzania. Ich popularność
również wzrasta. Najnowsze dane wskazują, że w ostatnich
siedmiu miesiącach założono ich grubo ponad dwa razy więcej niż w tym samym czasie roku ubiegłego.

POŻYCZKI
Z powodu wspomnianego wyżej spowolnienia w gospodarce
i tym samym w akcji kredytowej wielu instytucji finansowych,
także SKOK Ziemi Rybnickiej musiał się dostosować. O ile
klientom Punktów Kasowych udzielono pożyczek na praktycznie taką samą kwotę co rok wcześniej, to Kasa w znacznym
stopniu rozwinęła współpracę w dziedzinie wyspecjalizowanego udzielania kredytów dla osób prowadzących działalność
w obszarze rolnictwa i hodowli. Dzięki tej aktywności wartość zaciągniętych przez klientów zobowiązań okazała się aż
o 30% wyższa niż w tym samym czasie minionego roku. Pomijając wspomnianą propozycję dla rolników i hodowców, głównymi produktami, które złożyły się na ten wynik były: „Pożyczka urodzinowa”, „Pożyczka Standard” i „Pożyczka słoneczna”.
Nie można też zapomnieć o tzw. „chwilówkach”, których też
nie ominął wzrost popularności, a dokładnie o 29% w ujęciu
wartościowym.
Paweł P
olnik
Polnik
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Zasadniczą i najciekawszą zarazem częścią Konferencji były
spotkania panelowe, które odbyły się po sesji plenarnej i konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli Kasy Krajowej
i szefów zagranicznych unii kredytowych. W Konferencji
uczestniczyła także reprezentacja naszej Kasy Spółdzileczej,
w skład której wchodził cały Zarząd.
Panele tematyczne, o których wspomniano powyżej, to spotkania prowadzone przez fachowców danej dziedziny, których
podstawowym elementem był wykład zakończony zwykle żywą
dyskusją. Lech Lamenta
Lamenta, wiceprezes Kasy Krajowej mówił
o Spółdzielczych Kasach jako recepcie na kryzys. W sposób
rzeczowy i logiczny dowodzono, że SKOK-i służą inwestorom,
przedsiębiorcom, a także osobom zagrożonym wykluczeniem
finansowym.
Prezes Stowarzyszenia Edukacji Finansowej Kazimierz Janiak prowadził z kolei panel, którego naczelnym hasłem była

edukacja przeciw kryzysowi. Tutaj usłyszeć można było o miejscu SKOK w procesie upadłości konsumenckiej, a także o szeroko rozumianej edukacji finansowej członków Kas.
Trzeci z paneli poświęcony był znaczeniu prawa w dobie kryzysu gospodarczego. Ten panel prowadził prezes Kasy Krajowej Grzegorz Bierecki
Bierecki, a wśród wykładowców znalazł się również Adam Jedliński
Jedliński, przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej Kasy SKOK.
Oszczędzanie w czasach kryzysu, to temat przewodni
czwartego z kolei spotkania panelowego, którym pokieroamiński
wał wiceprezes Kasy Krajowej Wiktor K
Kamiński
amiński. Uczestnicy tego panelu mieli okazję wysłuchać wykładów na temat optymalizacji kosztów działalności Spółdzielczych Kas
oraz efektów synergii w efekcie tworzenia nowych podmiotów w ruchu SKOK-owskim. Każde spotkanie panelowe cieszyło się sporym zainteresowaniem i kończyło się burzliwą
nieraz dyskusją.
Krajowa Konferencja SKOK zgromadziła jak zwykle zarządy poszczególnych Kas działających w kraju, a także najwyższych przedstawicieli władz całego ruchu SKOK-owskiego
oraz gości, którymi byli zaangażowani w działalność Spół-

dzielczych Kas politycy oraz przedstawiciele władz zagranicznych instytucji kredytowych.
ys – przewodniczącej
Warto podkreślić obecność Angeliki Bor
Borys
Związku Polaków na Białorusi. Prawie godzinę trwała jej rozmowa z przedstawicielami SKOK Ziemi Rybnickiej. Głównym
tematem rozmowy była sytuacja, jak i działalność Związku Polaków na Białorusi.
XVII Konferencja Spółdzielczych Kas przeszła do historii. Za
rok kolejna, XVIII Konferencja, na której napewno nie zabraknie przedstawicieli naszej Kasy. /Q/

Angelika Borys wraz z prezesem Franciszkiem Barakomskim

ZEBRALI SIĘ PRZEDSTAWICIELE

SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

Przewodniczącym Zebrania został Rajmund
Kowol
yrol
owol, a sekretarzem Danuta T
Tyrol
yrol. Jak co
roku Przedstawiciele nie zawiedli (obecnych
było aż 19 na 23 wybranych do reprezentowania członków SKOK), dając dowód dużej odpowiedzialności i zaangażowania. Spośród
obecnych na Zebraniu Przedstawicieli dokonano wyboru członków Komisji Uchwał
i Wniosków. Komisję tę stworzyli Katarzyna
Tańczyk
ańczyk, Władysława Rogalsk
Rogalskaa i Zdzisław
Piątk
owski
Piątkowski
owski.
Gdy wszelkim niezbędnym formalnościom stało się zadość, przystąpiono do realizacji porządku obrad. Na początku głos zabrał prezes
Franciszek Barak
omski
Barakomski
omski, który przedstawił
podsumowanie minionego roku działalności
Kasy, zwracając szczególną uwagę na wpływ
ogólnogospodarczego kryzysu na funkcjonowanie Kas Spółdzielczych. Przy czym wskazał od razu na skuteczne środki zastosowane
w naszej Kasie, dzięki którym na dzień dzisiejszy oddziaływanie kryzysu nie jest odczuwalne.
Prezes Barakomski przedstawił także ogólną
sytuację w całym krajowym ruchu SKOKowskim, podkreślając między innymi wprowadzenie nowych uregulowań prawnych, które

uniemożliwiają niestety udzielanie pożyczek
i kredytów długoterminowych. Sprawa kryzysu gospodarczego, a także brak możliwości
udzielania kredytów długoterminowych wzbudziła wśród zebranych, co zrozumiałe, szczególne zainteresowanie.
Przedstawiciele włączyli się do dyskusji,
a Leon Lorek zgłosił pytania, które zapisano w protokole. Dotyczyły one wyniku finansowego za 2008 r., zaleceń polustracyjnych,
programu stabilizacyjnego oraz spraw dotyczących ewentualnego łączenia się Kas.
Prezes, kontynuując swoją wypowiedź odniósł się do wszystkich przedstawionych
z sali pytań.
rona przedstaGłówna księgowa Angelik
Angelikaa W
Wrona
wiła z kolei podstawowe dane z bilansu i rachunku wyników za rok 2008. Zapoznała też
zebranych z treścią opinii wydanej przez niezależnego biegłego rewidenta, który badał
sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy.
Dalej przystąpiono do przedstawienia najważniejszych zagadnień z protokołu po lustracji,
którą w ubiegłym roku przeprowadzono w naula
szej Kasie. Sprawę tę omawiał Józef K
Kula
ula,
przewodniczący Rady Nadzorczej, uwzglednia-

jąc przede wszystkim listę zaleceń polustracyjnych i wniosków. Z kolei wiceprezes Katarzyna Jaróg przejęła na siebie zadanie przedstawienia sposobu realizacji zaleceń, które
lustracja uwzględniła w swoim protokole.
Przedstawicielka Teresa Szymała w imieniu
zebranych zadawała pytania dotyczące oferty
proponowanej członkom SKOK Ziemi Rybnickiej, w szczególności oferty dotyczącej lokat.
Wyjaśnień w tej sprawie udzielali wiceprezes
Jaróg, jak również prezes Barakomski.
Na pozostałe pytania dotyczące działalności Zarządu w 2008 r. zostały udzielone wyczerpujące odpowiedzi, co z pewnością miało wpływ na podjęcie w dalszej części zebrania Uchwały kwitującej pracę Zarządu
za ubiegły rok.
Po chwili ponownie głos zabrał Józef Kula,
przewodniczący Rady Nadzorczej. Zapoznał
on Przedstawicieli z treścią Sprawozdania
z dzialalności Rady w 2008 roku, kładąc nacisk na podjęte przez Radę uchwały i wykonane kontrole doraźne.

Przedstawiciele usłyszeli też o zamierzeniach
w sferze rozwoju nowych kierunków działalności naszej Kasy. Temat ten omówiła wiceocz
prezes Jolanta Tk
Tkocz
ocz. Zebranie Przedstawicieli zajęło sie także wprowadzeniem zmian
do Statutu SKOK Ziemi Rybnickiej. Zmiany
ar
wot
przedstawiła i uzasadniła Tatiana K
Kar
arwot
wot,
radca prawny.
W dalszej części przystapiono do głosowania
i przyjęcia uchwał, które objęte były porządkiem obrad. W sumie Przedstawiciele głosowali nad przyjęciem 11 uchwał, w tym w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu, o czym już wspominaliśmy. Wszystkie uchwały zostały przyjęte,
a szczegóły dotyczące sposobu głosowania
znajdują sie w odrębnym protokole sporządzonym przez Komisje Uchwał i Wniosków.
Zebranie Przedstawicieli zakończono ogólną
dyskusją w ramach wolnych wniosków
i uwag. Nastąpiła więc nieskrępowana i nieusztywniona oficjalnymi ramami rozmowa na
ważne tematy dotyczące funkcjonowania naszej Kasy, przy czym – jak nietrudno się domyślić – tematem przewodnim był wciąż jeszcze straszący ogólnoświatowy kryzys gospodarczy i jego wpływ na działalność instytucji
finansowych, w tym i Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych. /Q/

SKOK Ziemi Rybnickiej – UZNAWANY ZA NAJLEPSZY
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Ubezpieczenie PROMESA

– Najlepszym Produktem w Polsce
Ten prestiżowy tytuł Ubezpieczenie na Życie dla P
ożyczk
Pożyczk
ożyczkobiorców
obiorców otrzymało w ramach X Edycji Ogólnopolskiego
ursu Promocyjnego LIDER R
YNK
onk
ursu, połączona z uroczystym wręczeniem naonkursu
RYNK
YNKU
onkursu,
U 2009. Gala finałowa kkonk
Konk
gród, odbyła się 23 maja w warszawskim hotelu Sheraton.
Konkurs rozstrzygany jest w trzech kategoriach: „Firma”,
„Usługa” i „Produkt”. Laureaci wyłaniani są przez ekspertów branżowych. W przypadku firm o wyniku decydują
m.in. sukcesy rynkowe w danej dziedzinie, produktywność, kreatywność, jakość oferowanych produktów lub
świadczonych usług. Organizatorami konkursu są: InterRES International Fair, Forum Liderów Polskich i European Promotional Competition – EURO LEADER.

Konkurs Lider Rynku 2009 adresowany jest do firm, które kierują się najwyższymi standardami i tym samym wyróżniają się na tle firm konkurencyjnych. Laureaci konkursu uzyskują tytuł Lidera Rynku i certyfikaty z licencją
uprawniającą do wykorzystywania tytułu i znaków
w promocji i reklamie.
– Wyróżnienie w kategorii Produkt ma dla nas szczególne znaczenie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Głównym założeniem naszej strategii jest dostarczanie Klientom –
Członkom SKOK produktów, dostosowanych do ich potrzeb
i możliwości finansowych, z uwzględnieniem najwyższej jakości, a otrzymanie tytułu Lidera Rynku dowodzi skuteczności
tej polityki. Ta nagroda potwierdza, że aktywność naszego towarzystwa ubezpieczeniowego prowadzona jest we właściwym
kierunku i spotyka się z zadowoleniem zarówno Członków
SKOK, jak i niezależnych ekspertów” – mówi Grzegorz Buczkowski
owski, prezes zarządu TU SKOK ŻYCIE S.A.
Otrzymany przez TU SKOK ŻYCIE S.A. tytuł jest kolejnym
wyróżnieniem prowadzonej przez firmę działalności. O wysokim poziomie i zakresie świadczonych na rynku SKOK usług,
świadczą liczne nagrody, m.in. w 2008 roku firma została uhonorowana tytułem Najlepszy Partner w Biznesie (H&M), a także Primus Inter Pares (Pierwszy Wśród Równych), a dwa lata
wcześniej Brązowym Laurem Klienta i Jakością Roku (wg
Pulsu Biznesu).
Również PROMESA, uhonorowana tytułem Lider Rynku 2009,
ma na swoim koncie kilka innych wyróżnień, m.in. Order Finansowy (redakcja „Home&Market”) czy Europrodukt (Polskie
Towarzystwa Handlowe).

PROMES
A – grupowe ubezpieczenie na życie, zabezpiePROMESA
czające rodzinę i poręczycieli na wypadek śmierci P
oPożyczk
obiorcy
życzkobiorcy
obiorcy.. Zaufało nam już ponad 320 000 osób!

4

SK
OC
ZEK
SKOC
OCZEK

O tym, że rośnie liczba klientów „przekredytowanych”
słychać już od dawna. Zjawisk
Zjawiskoo to niestety rozwija
się. Dane pok
aźnik
pokazują
wskaźnik
aźnikaa kredytów
azują stały wzrost wsk
nie spłacanych na czas, co w ostateczności doprowadza do tego
tego,, że coraz więcej klientów wpada w spirale zadłużenia.

Nadzór nad
złymi kredytami

Jak podaje Rzeczpospolita, Komisja Nadzoru Finansowego
(KNF) wraz z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) mają
wspólnie analizować jakoś portfeli kredytowych banków. Celem tej analizy jest ocena ryzyka kredytowego, jak również jego
prognozowanie. Dzięki tej współpracy będzie można zbadać
zjawisko nadmiernego zadłużania się klientów indywidualnych. Pisma z zaleceniami do banków, aby zrobiły przegląd
swoich portfeli kredytowych zostały wysłane już w maju br.
Komisja Nadzoru oraz Biuro Informacji kredytowej będą nawzajem wykorzystywać dane ze swych baz, będą jednak musiały przestrzegać przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, jak również przepisów o tajemnicy bankowej.
W związku z tym BIK nie będzie mógł przekazywać informacji o poszczególnych bankach czy klientach indywidualnych do
KNF-u, ale tylko dane dotyczące konkretnych portfeli (np. portfel kredytów samochodowych, portfel kredytów konsumenckich
itp.). Analizy te nie pokażą, które banki mają u siebie najwięcej przekredytowanych klientów. Natomiast pozwoli to ocenić,
jaki jest to problem dla całego sektora banków oraz jakich
grup banków on dotyka.
W bazie Biura Informacji Kredytowej znajdują się dane o 64
milionach rachunków kredytowych należących do 23 milionów
naszych rodaków. Na dzień dzisiejszy z BIK współpracują
wszystkie banki komercyjne, wiele banków spółdzielczych,
wszystkie SKOK-i, w tym i nasz. Niestety jeszcze nie wszystkie banki przesyłają informacje o swoich klientach, którzy
biorą kredyt. W bazie danych BIK-u znajdują się informacje,
gdzie osoba zaciągnęła kredyt, ile wynosi jej łączne zadłużenie, historia spłaty kredytów, gdzie ubiegała się o kredyt i czy
go otrzymała.
źródło: E. Więcław, „Cenne dane o kredycie”
Rzeczpospolita, 11.08.2009 r.
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Już od wielu lat w naszej K
asie istnieje możliwość sk
oKasie
skorzystania z kredytu kkonsolidacyjnego
onsolidacyjnego
onsolidacyjnego,, którego głównym
celem jest spłata kilk
u lub nawet kilk
unastu pożyczek
kilku
kilkunastu
zaciągniętych przez P
ożyczk
Pożyczk
ożyczkobiorcę
obiorcę wcześniej w różnych
bank
ach oraz innych instytucjach zajmujących się udziebankach
laniem pożyczek.
Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu suma rat, których wysokość
w pewnym momencie może przekraczać możliwości finansowe pożyczkobiorców, a przez to zagrażać ich normalnemu funkcjonowaniu, zostaje zamieniona w jedną ratę, której wysokość pozwala
wyjść z tej trudnej sytuacji. Jednak w ostatnim czasie, szczególnie
w ciągu ostatnich 2 lat, zgłaszają się do nas osoby, wobec których
udzielenie pomocy w postaci kredytu konsolidacyjnego jest niemożliwe. Powodem tego stanu rzeczy jest zbyt wysokie zadłużenie. W tej
sytuacji nawet udzielenie pożyczki na maksymalny okres spłaty
z niewygórowanym oprocentowaniem nie przynosi oczekiwanego
skutku w postaci ustalenia wysokości raty na poziomie dostosowanym do możliwości finansowych pożyczkobiorcy.
Co jest przyczyną takich problemów? Z powodu braku ostrożności przy zaciąganiu pożyczek i kredytów, ale niestety czasem
i zdrowego rozsądku, dochodzimy do momentu, w którym pobierając kolejną pożyczkę przeznaczamy ją wyłącznie na spłatę już
wcześniej zaciąganych zobowiązań. Ten schemat postępowania
powtarzamy do momentu, gdy nikt już nie chce nam udzielić pożyczki. Właśnie wówczas wielu naszych rodaków wpada w „szpony lichwiarzy”.
Według danych już ponad 600 tys. osób chodzi „od banku do banku”, by uzyskać pożyczkę pozwalającą spłacić zobowiązania wcześniej zaciągnięte. Niestety osoby te są odsyłane z „kwitkiem”. Taka
sytuacja jest pożywką dla naciągaczy, bo wtedy większość tych
negatywnie załatwionych przez bank trafia właśnie do nich. Naciągacze ci sprytnie obchodzą ustawę antylichwiarską, pobierają
dodatkowe opłaty wstępne, za ubezpieczenie i podpisanie umowy,
np. rzeczywiste oprocentowanie w firmie, która udziela szybkich
pożyczek o nazwie SMS Kredyt wynosi 612%! Często także lichwiarskie firmy pojawiają się tylko na chwilę, aby wyłudzić zaliczkę.
Potem szybko znikają. Co najgorsze, takie instytucje nie podlegają
żadnemu nadzorowi, nie są przez nikogo kontrolowane, nie muszą
też składać danych w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).
W tym miejscu pozwolimy sobie przedstawić przedruk artykułu
autorstwa Klary Klinger przy współpracy z Krzysztofem Kowalczykiem, zamieszczonego w dodatku „Społeczeństwo” do Dziennika nr 121(942)/2009 z dnia 25.05.2009 r.
„Zadłużeni biorą pożyczki w podrzędnych instytucjach, nawet jeśli
muszą za to drogo zapłacić. Ludzie przyciśnięci do muru przez brak
pieniędzy zgadzają się na pożyczki na każdych warunkach. Szukają pomocy także w firmach lichwiarskich, które żądają horrendalnych opłat za kredyt. To tylko wpędza ich w jeszcze większe długi.

27-letni Tomasz z Kalisza kilka miesięcy temu stracił pracę, bo
jego firma z powodu kryzysu robiła cięcia. Nie miał pieniędzy
na spłatę pozaciąganych wcześniej kredytów, m.in. na kupno
samochodu. – Postanowiłem, że wezmę pożyczkę w Skarbcu.
Oferta wydawała się bajeczna, bo miałem dostać 100 tys. zł
i spłacać tylko 600 zł miesięcznie. Liczyłem, że zaraz znajdę
pracę i zacznę normalne życie – opowiada. Złożył wniosek i już
po godzinie dowiedział się, że otrzyma pieniądze. Przy podpisaniu umowy przedwstępnej musiał jednak wpłacić 5% wartości
pożyczki, czyli 5 tys. zł. – Nie mieliśmy takiej kwoty, więc ojciec
zaciągnął kredyt w banku – opowiada Tomasz. Po 14 dniach
przyszła do domu umowa, z której dowiedział się, że aby dostać
gotówkę, musi spełnić jeszcze kilka warunków, m.in. znaleźć
żyrantów, którzy pracują na umowę na czas nieokreślony i dużo

a dodatkowo 3 e-maile. Zero odpowiedzi” – pisze na forum jeden
z klientów. Z firmą można się kontaktować tylko przez pocztę elektroniczną – nie podaje ani adresu, ani telefonu.
Lichwiarze posuwają się jeszcze dalej. Modne jest udzielanie pożyczek pod zastaw nieruchomości. Kiedy klient się spóźnia z opłatami, mogą zająć mieszkanie. Bywa też, że pożyczkodawca w ogóle
nie daje pieniędzy, a klient musi spłacać, bo został tak zmanipulowany, że potwierdził ich otrzymanie. Firmy parabankowe szukają naiwnych w internecie, wrzucają ulotki do skrzynek pocztowych, ogłaszają się na przystankach. A klientów nie brakuje. –
Ostatnio mamy bardzo wielu. Kiedy ludzie nie mają innej możliwości, chętnie sięgają po szybkie kredyty – cieszy się Pani Joanna z Pożyczek bez BIK.”

Kredyty konsolidacyjne
– niestety nie dla wszystkich!

zarabiają. Problem w tym, że nie miał szans na ich spełnienie –
5 tys. zł już nie odzyskaliśmy, ojciec cały czas je spłaca – opowiada Tomasz.
Metody stosowane przez Skarbiec wykorzystują inne firmy. –
Obiecują każde pieniądze, ale na początek żądają 5-procentowej
opłaty przygotowawczej. I to jest nieszczęście. Żeby dostać pożyczkę, konsument musi pokonać długą barierę zabezpieczeń. Jeśli
mu się nie uda, pieniędzy nie dostanie, a opłata przygotowawcza
przepada. Zgodnie z prawem nie podlega zwrotowi – mówi Jerzy
Sozański, miejski rzecznik konsumentów w Katowicach. I dodaje, że lichwiarze żerują na tym, iż ludzie nie czytają umów.
Nie czytają, bo są zdesperowani. Tak jak internautka przedstawiająca się nickiem Kania. Znalazłam w internecie ofertę firmy
Maxi Cash, która obiecywała korzystną pożyczkę po wpłaceniu
150 zł. To mnie przekonało. Przesłałam pieniądze i dopiero wtedy
dowiedziałam się, że dostanę nie 5 tys. zł, ale 3400, które mam
spłacać przez 12 miesięcy w ratach po 435 zł. Był jeszcze warunek – żyrant z dobrą historią kredytową. Kiedy go znalazłam,
kontakt z firmą się urwał. Okazało się, że podany adres jest fałszywy – opisuje. Jeszcze inny problem sygnalizują klienci firmy
Pożyczka Prywatna. Na jej stronie internetowej można przeczytać, że skupia ona 41 prywatnych inwestorów i działa na terenie
całego kraju. Potrzebujący szybkich pieniędzy zapewniani są, że
dostaną je „szybko, sprawnie i bezpiecznie”. Żeby zaciągnąć pożyczkę, muszą się zarejestrować w systemie firmy, wysyłając do
niej SMS. Jego koszt to 19 zł. „Wysłałem SMS-a 2 tygodnie temu,

Czy można się przed tym ustrzec?
Zanim podejmie się decyzję o kolejnej pożyczce należy dokonać
kalkulacji uwzględniającej nasze obciążenia wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. Nowe obciążenie
w postaci raty pożyczki może bowiem spowodować sytuację,
w której staniemy się niewypłacalni. Jeśli już doszło do sytuacji,
w której ze względu na stan zadłużenia niemożliwe stało się uzyskanie kredytu czy pożyczki konsolidacyjnej, należy podjąć działania zmierzające do podpisania z każdą instytucją, w której
mamy zadłużenie ugody określającej nowe warunki spłaty posiadanych obciążeń finansowych.
Reklamowane często hasła takie jak: „ekspresowa pożyczka, bez
BIK, bez poręczycieli czy bez zaświadczeń” musi zastanawiać.
Nie należy bezkrytycznie wierzyć, że jest to recepta na problemy,
w które się wpadło. Nawet ładnie brzmiąca nazwa firmy nie daje
gwarancji, że nie stracicie swoich pieniędzy. Choćby ostatnio znana między innymi z telewizji sprawa Biura Podróży „Kopernik”,
gdzie setki klientów „Kopernika” do dziś próbuje odzyskać własne pieniądze.
Jedno jest pewne – w SKOK Ziemi Rybnickiej uzyskujecie Państwo gwarancję na uczciwe warunki otrzymania pożyczki oraz
jedno z najniższych oprocentowań na rynku, a wobec pojawiających się problemów oferujemy także możliwość zawarcia ugody.
Opracowano na podstawie artykułu pt.
„Kredyt na 612 procent? To w Polsce możliwe”
Klara Klinger „Dziennik”, wyd. z dnia 25.05.2009 r.

TU NAS ZNAJDZIECIE...
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PUNKTY KASOWE

TELEFON

GODZINY OTWARCIA

44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 1 A

032-4318238

7:30 - 17:00

44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 13

032-4330662

7:15 - 14:45

44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 44

032-4330677

8:00 -15:30

44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 42

032-4396370

8:30 -16:00

44-206 Rybnik-Chwałowice, ul. 1 Maja 93

032-4217334

pon. - śr. 7:30 - 15:00
czw. - pt. 8:30 - 16:00

44-370 Pszów, ul. Traugutta 5

032-4530300

9:00 - 16:30

44-230 Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 35 B

032-4229702

9:00-16:30

44-310 Radlin, ul. Korfantego 3

032-4530157

9:00-16:30

44-240 Żory, Aleja Niepodległości 2

032-4751240

8:30 - 16:00

44-300 Wodzisław Śl., ul. Pszowska 1 A

032-4547004

9:00 - 16:30

44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 13

032-3022470

9:00 - 16:30

47-400 Racibórz, ul. Kilińskiego 2

032-4172506

8:30 - 16:00

44-100 Gliwice, ul. Bytomska 15

032-3374310

9:00 - 16:30

48-130 Kietrz, ul. Głubczycka 16

077-4711770

8:30 - 16:00

44-222 Orzesze, ul. Rybnicka 19

032-2213053

8:30 - 16:00

49-100 Niemodlin, ul. Poprzeczna 2-4

077-4023355

8:45 - 16:15

49-200 Grodków, ul. Mickiewicza 1

077-4042967

8:45 - 16:15

44-200 Rybnik, ul. Powstańców 9

032-4331401

9:00 - 16:30

43-173 Łaziska Górne, ul. Pstrowskiego 12

032-2248481

7:30 - 15:00

43-170 Łaziska Górne, ul. Plac Ratuszowy 5 D

032-7389515

pon. 8:00 - 15:00
wt. - pt. 8:45 - 16:15

28-230 Połaniec, ul. Żapniowska 4

015-8652270

8:30 - 16:00

48-120 Baborów, ul. Rynek 15

077-4036815

8:30 - 16:00

44-119 Gliwice, ul. Jedności 8

032-2797316

8:30 - 16:00

40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58

032-7075978

7:15 - 14:45

28-200 Staszów, ul. Opatowska 24

015-8643815

8:30 - 16:00

28-100 Busko-Zdrój, ul. Plac Zwycięstwa 27

041-3782519

8:30 - 16:00

40-002 Katowice, ul. Plebiscytowa 9/1

032-6071423

9:00 - 16:30

41-516 Chorzów, ul. Gałeczki 40

032-3461615

8:30 - 16:00

33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 1

014-6436869

8:30 - 16:00
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Jeśli ROR – to tylko
w SKOK Ziemi Rybnickiej!
Już od dawna wiadomo
asie założyć Rachunek Oszczędnościowiadomo,, że warto w naszej K
Kasie
wo-Rozliczeniowy
wo-Rozliczeniowy,, potocznie zwany ROR-em. Jego ogromnymi atutami są w szczeu przy minimalnych opłatach manipularachunku
gólności: wysokie oprocentowanie rachunk
cyjnych, a także jedne z najniższych opłat za realizację zleceń zapłaty
zapłaty,, np. za telefon,
czynsz itp.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za
podjęciem decyzji o posiadaniu tego rachunku w SKOK jest bezpłatnie wydawana karta
VISA, która pozwala bez żadnych opłat pobierać gotówkę w bankomatach sieci „SKOK 24”
oraz Global Cash. W ramach rachunku istnieje także możliwość otwarcia niskooprocentowanego debetu bądź linii pożyczkowej.
Zalety te gwarantują najwyższą opłacalność
posiadania konta w SKOK Ziemi Rybnickiej,
aby jednak zachęcić niezdecydowanych do założenia ROR, w okresie od 1 września do
31 grudnia 2009 r. wprowadzamy nową usługę pn. „ROR – promocyjny”.
Rachunek ten przez okres 6 miesięcy od daty
jego założenia będzie dla Posiadacza całkowicie bezpłatny, przynosząc dodatkowo wymierne zyski w postaci oprocentowania wynoszącego 2,00% w skali roku.
Poniżej podajemy zestawienie usług związanych z założeniem, prowadzeniem i obsługą
ROR założonego w ramach oferowanej obecnie promocji:
– opłata za założenie rachunku – 0 zł,
– opłata za prowadzenie rachunku przez
okres pierwszych 6 miesięcy – 0 zł,

– opłata za rozpatrzenie wniosku o debet
w ROR założony w przeciągu pierwszych
6 miesięcy (okres trwania promocji) – 0 zł,
– konto internetowe – 0 zł,
– opłata za rozpatrzenie wniosku o debet
w ROR – 0 zł,
– opłata za przelewy wewnętrzne – 0 zł,
– opłata za przelewy wewnętrzne poprzez
konto internetowe – 0 zł,
– opłata za stałe zlecenia zewnętrzne – 0 zł,
– opłata za stałe przelewy wewnętrzne – 0 zł,
– opłata za dokonanie wypłaty z Kasy – 0 zł,
– opłata za dokonanie wpłaty do Kasy – 0 zł,
– opłata za wyciągi z ROR – 0 zł,
– opłata za rozpatrzenie wniosku o linie
pożyczkową – 0 zł.
To jednak nie wszystko! W ramach promocji
za realizację wszystkich zleceń zapłaty opłata wynosi tylko 1 zł! (za wyjątkiem przelewów
do ZUS oraz US).
Jesteśmy przekonani, że wszystkie przedstawione korzyści płynące z posiadania ROR
w naszej Kasie przekonają Państwa do założenia rachunku w najbliższym czasie. Serdecznie zapraszamy!

Jeszcze kilk
kilkaa lat temu osoby wchodzące w dorosłe życie miały co najwyżej kłopoty
z tytułu niezapłaconych mandatów za jazdę bez wymaganego biletu. Obecnie młodzi
ludzie już w wiek
onsumpcyjne i drobne kredyty
wieku
kredyty,, które
u 18 lat zaciągają pożyczki kkonsumpcyjne
przeznaczają na zak
up wymarzonego sprzętu dostępnego w ofertach na raty – samozakup
chodów
omputerów
omputerów,, telewizorów i… później nie spłacają powstałych zobowiązań.
chodów,, kkomputerów

Obniża się wiek
zadłużonych Polaków

Według danych przedstawionych przez Krajowy Rejestr Długów, najmłodsi dłużnicy posiadają na swych kontach wielotysięczne zaległości. Już co szósty Polak, który trafił do Krajowego Rejestru Długów ma mniej niż 25 lat,
przy czym o ile ludzie przed 18 rokiem życia
są winni zazwyczaj pieniądze miejskim zakładom komunikacji lub kolei, to młodzież, która
ukończyła 18 lat jest już dłużnikiem zupełnie
klasycznym.
Jest wiele powodów rysowania się takiej tendencji, ale do głównych należy beztroska młodych ludzi, którzy zupełnie bez obaw o przyszłość zaciągają pożyczki na bieżące potrzeby. Częste są także przypadki, w których bardziej zadłużone rodziny zaciągają zobowiązania na osoby wchodzące w dorosłe życie, które nie figurują jeszcze w żadnych rejestrach
lub wykazach dłużników.
Według badań socjologów przyczyn rosnącego zadłużenia młodych ludzi należy dostrzegać w brakach polskiego systemu wychowania – tu trzeba mówić o niedojrzałości społecznej ludzi. Nikt – ani szkoła, ani rodzina – nie
nauczył młodych podstaw myślenia ekonomicznego. Nie umiejąc przewidywać i kalkulować, nie nabyli umiejętności odpowiedzial-

19 czer
wca br
ych kredytów mieszk
aniowych
czerwca
br.. została uchwalona Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektór
niektórych
mieszkaniowych
owana w Dziennik
u Ustaw Nr 115 z dnia 21 lipca
udzielonych osobom, które utraciły pracę. Została ona opublik
opublikowana
Dzienniku
2009 r. pod pozycją 964 i weszła w życie w dniu 5 sierpnia 2009 r.

Informacja o dopłatach
do kredytów mieszkaniowych
Ustawa określa zasady przyznawania okresowej zwrotnej
pomocy państwa osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty
kredytu mieszkaniowego, które utraciły pracę oraz warunki
korzystania z pomocy i jej zwrotu. Pomoc realizowana jest za
pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, a źródłem
finansowania pomocy oraz kosztów jej realizacji jest Fundusz
Pracy.
Pomoc polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Kredytowego instytucji kredytującej kwoty środków pieniężnych,
określonej w decyzji właściwego starosty, z przeznaczeniem na
spłatę zobowiązań uprawnionego do uzyskania pomocy przez
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Co istotne, instytucją kredytującą jest bank krajowy, oddział instytucji kredytowej, oddział
banku zagranicznego oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowokredytowa.
Kredytem mieszkaniowym jest kredyt udzielony na:
1) budowę domu jednorodzinnego,
2) nabycie:
a) prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
c) prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, którego spłatę zabezpieczono hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania,
3) spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli kredyt ten został zabezpieczony hipoteką na przedmiocie kredytowania.
Pomoc może być przyznana kredytobiorcy zobowiązanemu do
spłaty kredytu mieszkaniowego, który po dniu 1 lipca 2008 r.
utracił pracę lub zakończył prowadzenie działalności gospodarczej oraz zarejestrował się jako bezrobotny i któremu przyznano prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a w dniu złożenia
wniosku o pomoc posiada status bezrobotnego. Pomoc nie może
być przyznana, jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku

rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez uprawnionego do uzyskania pomocy lub rozwiązania umowy o pracę
bez wypowiedzenia z winy pracownika, a także w innych przypadkach szczególnych opisanych w Ustawie.
Pomoc udzielana jest na wniosek uprawnionego. Wniosek składa się na odpowiednim wzorze, w terminie do dnia 31 grudnia
2010 r. w powiatowym urzędzie pracy, w którym uprawniony
został zarejestrowany jako bezrobotny. Decyzję o przyznaniu
pomocy wydaje odpowiedni starosta, określając w niej między innymi:
1) osobę uprawnioną do otrzymania pomocy,
2) nazwę i adres instytucji kredytującej,
3) numer rachunku wskazany przez instytucję kredytującą
przeznaczony do przekazywania pomocy na spłatę kredytu
mieszkaniowego,
4) walutę spłaty kredytu mieszkaniowego,
5) terminy płatności i wysokość w złotych 12 kolejnych rat
pomocy według stanu na dzień wydania decyzji.
Decyzję doręcza się uprawnionemu, a jej kopię przekazuje
się Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz instytucji kredytującej.
Zwrot pomocy przyznanej na podstawie omawianej Ustawy
rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły dwa lata od zaprzestania płatności rat pomocy
i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy. Właściwy starosta informuje uprawnionego, co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty
pierwszej raty zwracanej pomocy, o wysokości miesięcznej raty,
a także wskazuje numer rachunku bankowego Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy, na który dokonuje się wpłat.
W przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego pomocą, zwrot pomocy jest dokonywany w terminie 30 dni od dnia zbycia.

nego pożyczania i oddawania. Młodym ludziom wydaje się, że jeżeli do zaciągnięcia
pożyczki wystarczy dowód osobisty, to również
spłata zobowiązania nie będzie trudna.
Dostrzegalna jest tendencja, zgodnie z którą
liczba najmłodszych dłużników zdecydowanie
wzrasta, ponieważ często zdarza się, że w ramach pomocy najbliższym ciężar spłacania
długów dzieci czy wnuków przejmują ich rodzice bądź dziadkowie.
Opierając się na przedstawionych danych z zakresu analizy socjologicznej, pragniemy zwrócić uwagę, że SKOK Ziemi Rybnickiej jest instytucją finansową, która w profesjonalny
sposób może doradzić Państwu, w jaki sposób
dostosować kredyt do posiadanych możliwości finansowych. Jesteśmy przekonani, że pomoc udzielona przez nas w tym zakresie przyczyni się do uniknięcia w przyszłości problemów finansowych związanych z brakiem możliwości spłacania zaciągniętego przez Państwa zobowiązania.
Zapraszamy do współpracy.
Na podst. artykułu Katarzyny Świerczyńskiej:
„Coraz młodsi Polacy w spirali zadłużenia”
– Dziennik, 5 czerwca 2009 r.

Już od ośmiu miesięcy tr
wa specjalna oferta skierowatrwa
na do osób obchodzących rocznicę swoich urodzin. Na
„Ofertę Urodzinową” składają się usługi charakter
yzucharakteryzuym oprocentowaniem raatrakcyjnym
jące się szczególnie atrakcyjn
chunk
u oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz pożyczki,
chunku
lok
aty
lokaty
aty,, a także rachunki systematycznego oszczędzania.

Świętuj
swoje urodziny
ze SKOK Ziemi
Rybnickiej
Zapraszamy do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji i odwiedzenia SKOK Ziemi Rybnickiej w miesiącu, w którym przypada Państwa rocznica urodzin lub w miesiącu po nim następującym. Przypominamy, że zaproszenie dotyczy także miesięcy, w których urodziny obchodzą małżonkowie członków naszej Kasy.
Jesteśmy przekonani, że nasza oferta spotka się z uznaniem
przyszłych Solenizantów. Pragniemy nadmienić, że wśród osób
obchodzących urodziny w pierwszej połowie roku, zainteresowanie tym pakietem usług było bardzo duże, co potwierdzają
statystyki, które – jak ostatnio – przedstawiamy poniżej.
W okresie od stycznia do końca lipca 10.675 naszych członków
obchodziło urodziny. W tym czasie z oferty skorzystało 4025
solenizantów (to prawie połowa wszystkich, którzy mieli taką
okazję przez te 7 miesięcy), 2535 osób założyło jedną bądź kilka lokat, po urodzinowe pożyczki zgłosiło się do nas 1011 członków, aż 400 osób wykorzystało okazję i założyło sobie rachunki systematycznego oszczędzania, a 79 osób przekonało się ze
warto u nas posiadać swoje konto ROR.
Zapraszamy do świętowania urodzin ze SKOK Ziemi Rybnickiej i skorzystania z przygotowanych przez nas prezentów
w ramach promocji „Oferta Urodzinowa”!
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Warto posiadać kartę VISA

wydaną przez SKOK Ziemi Rybnickiej
Prawie w każdym z ostatnich wydań naszego „Sk
oczk
a” piszemy o korzyściach, ja„Skoczk
oczka”
arty VIS
A wydanej przez Spółdzielczą K
VISA
Kasę
kie daje posiadanie kkarty
asę Oszczędnościowoybnickiej. T
Rybnickiej.
Także
Kredytową Ziemi R
akże tym razem pragniemy zachęcić tych z Państwa,
którzy jeszcze nie posiadają tzw
owych pieniędzy” do odwiedzenia naszych
tzw.. „plastik
„plastikowych
orzyści płynące
placówek. W
Wygoda,
ygoda, łatwość używania i bezpieczeństwo to główne kkorzyści
z posiadania kkart
art płatniczych.
Ilość kart wydawanych na świecie i w Polsce
szybko rośnie. Jak podaje Kwartalnik Informacyjny VISA z lipca 2009 r., „w pierwszym kwartale tego roku liczba kart wydanych przez 45 polskich instytucji członkowskich VISA Europe
osiągnęła już 20,9 miliona, co stawia nasz kraj
na szóstym miejscu w Europie. Jednocześnie
warto wiedzieć, że pod kątem dynamiki wzrostu
transakcji dokonywanych kartami VISA, Polska
wypada znacznie lepiej niż kraje Europy Zachodniej. W ostatnim roku odnotowano szybki wzrost
zarówno liczby transakcji bezgotówkowych
(o 28,9%), jak i łącznej wartości płatności kartami VISA (o 27%)…”
Ta dynamika transakcji i wydawania nowych
kart widoczna jest także w naszej Kasie, co oczywiście bardzo nas cieszy. Świadczy to o dużej
wiedzy naszych członków na temat korzyści z posiadania karty. Poniżej przedstawiamy dynamikę wydawania kart VISA w SKOK Ziemi Rybnickiej.

źródło: opracowanie własne

Przypominamy, że karty VISA wydawane są
w SKOK bezpłatnie
bezpłatnie, ponadto przez 12 miesięcy
nie są pobierane opłaty za posiadanie tej karty,
a po roku opłata wynosi tylko 2,50 zł. We wszystkich bankomatach „SKOK24” gotówkę pobiera
się bez prowizji. Należy tu przypomnieć, iż obecnie w Polsce jest 270 takich bankomatów, a docelowo planuje się uruchomić ich 600.

Pełny wykaz z adresami lokalizacji bankomatów
można znaleźć na naszej stronie www.skokziemryb.pl, a także na stronie www.skok24.com/wyszukiwarka/.
Dla ułatwienia, przedstawiamy lokalizację bankomatów znajdujących się w pobliżu punktów
kasowych SKOK Ziemi Rybnickiej.
województwo śląskie:
– Chorzów, ul. Wolności 22
– Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1 A
– Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 35 B
– Gliwice, ul. Zwycięstwa 17
– Katowice, ul. 3 Maja 34
– Katowice, ul. Karola Miarki 6
– Racibórz, Rynek 3
– Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 30
– Rybnik, Plac Wolności 15
województwo opolskie:
– Brzeg, ul. Piastowska 3/1
– Kluczbork, ul. Bankowa 1/1
– Krapkowice, ul. Wolności 2
– Nysa, ul. Cela 8
– Opole, ul. Krakowska 7
– Strzelce Opolskie, ul. Wojska Polskiego 4
– Zdzieszowice, ul. Filarskiego 1
województwo świętokrzyskie:
– Busko Zdrój, Plac Zwycięstwa 8
– Chmielnik, Rynek 26
– Kielce, ul. Sienkiewicza 49
– Kielce, ul. Świętego Leonarda 1 H
– Kielce, ul. Żelazna 2
Ponadto wykaz taki można uzyskać w każdej
placówce SKOK-u Ziemi Rybnickiej.
Za wszystkie płatności dokonane kartą VISA
członek SKOK nie ponosi żadnych kosztów. Płacąc za zakupy bądź usługi kartą nie tylko nie
ponosi się kosztów, ale co najważniejsze można
osiągać korzyści. Całkiem niedawno zakończy-

.? Jedno na pewno –
Czy euro będzie w Polsce w 2012 rr.?
to Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które P
olsk
Polsk
olskaa wraz
z Ukrainą ma za zadanie zor
zorganizować,
ganizować, toteż mamy
nadzieję, że wszystk
ończy się pozytywnie i pier
wwszystkoo zak
zakończy
pierwszy raz w historii będziemy or
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Europy.. Ale czy przyjęcie euro
euro,,
a konkretnie przystąpienie P
olski do unii walutowej jest
Polski
.?
możliwe w 2012 rr.?
Wydaje się, że taki termin nie jest realny. Według projektów nowego planu Ministerstwa Finansów przyjęcie euro nastąpi w bliżej nieokreślonej przyszłości, a tymczasem Rząd ograniczył się
do przedstawienia, w jaki sposób spełnić kryteria z Maastricht,
takie jak ograniczenie deficytu czy inflacji. Druga wersja zakłada jednak przyjęcie konkretnego terminu. Jakiego? – dziś jeszcze
nie wiadomo. Zanim więc politycy podejmą decyzję i określą datę,
od której będziemy używać euro zamiast złotówek, a nastąpi to
na pewno, postaramy się w kilku odcinkach na podstawie dodatku specjalnego Narodowego Banku Polskiego „Polska w drodze
do EURO” zamieszczonego w Dzienniku z dnia 14 mają 2009 r.,
przedstawić jak wygląda euro, jakie posiada zabezpieczenia i jakie są różnice i nie tylko. W tym wydaniu „Skoczka” przedrukowujemy materiał na temat wyboru projektów banknotów, w następnym numerze opiszemy jakie euro posiada zabezpieczenia, a w
kolejnym czy wejście Polski do strefy euro stanowić będzie wyzwanie dla branży informatycznej. Tymczasem zapraszamy do
ciekawej lektury dotyczącej wyglądu banknotów i bilonu wspólnej europejskiej waluty.
***
Wprowadzenie euro do obiegu z początkiem 2002 r. było pod względem logistycznym operacją o gigantycznej skali. Aby zdążyć na
czas, produkcję banknotów rozpoczęto półtora roku wcześniej,
już w lipcu 1999 roku. Także projekty banknotów trzeba było przygotować z dużym wyprzedzeniem.
Projekt banknotów euro wyłoniono w konkursie. Ogłosiła go Rada
Europejskiego Instytutu Monetarnego w lutym 1996 r., a rozstrzygnięcie nastąpiło w grudniu tego samego roku. Spośród 44 propozycji jurorzy wybrali projekt Roberta Kaliny z austriackiego
banku centralnego. Grafika na banknotach przedstawia charakterystyczne dla Europy motywy architektoniczne z różnych epok.
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ła się wiosenna promocja organizowana przez
VISA, w której udział brali również członkowie
naszej Kasy, a już wkrótce rozpocznie się jesienna promocja. Warto przy tej okazji wspomnieć,
że w konkursie trwającym od listopada do grudnia 2008 r., kiedy do wygrania były trzy samochody Honda Civic, jeden z nich wygrała osoba
dokonująca transakcji kartą SKOK VISA.
Powołując się na wcześniej podawany kwartalnik wydawany przez VISA, pragniemy nadmienić, że „wiosenna promocja była rekordowa pod
względem liczby zarejestrowanych transakcji.
Wśród licznych atrakcyjnych nagród były m.in.
trzy karty przedpłacone VISA o wartości 50
tys. zł każda, aparaty KODAK, telefony Samsung,
iPody oraz torby sportowe VISA. Po trzecim miesiącu trwania promocji wyraźnie było widać, że
większość transakcji była zgłaszana za pośrednictwem strony internetowej (niemal 90%), ponad 7% transakcji zostało zgłoszonych za pomocą komunikatora Gadu-Gadu, a ponad 2,5%
uczestników skorzystało z sms-ów. Niemniej
transakcji było rejestrowanych za pomocą kuponów wysyłanych pocztą…”.
Wiosenna promocja VISA zakończona, wykaz
zwycięzców w loterii można sprawdzać na stronie www.visapromotions.net/pl/zwyciezcy.html,
teraz czekamy na kolejną!
W naszej Kasie akcja promocyjna trwa dalej
i rozwija się ku uciesze naszych członków, którzy płacąc kartą VISA zbierają punkty, które
w każdej chwili mogą wymieniać na nagrody.

Przypominamy, że uczestnikom programu naliczane są punkty za każdą transakcję bezgotówkową wartości 50 zł. Punktowanie transakcji
wzrasta w zależności od sumy zgromadzonych
przez Posiadacza karty punktów:
* 1 punkt za transakcję wartości 50 zł – w okresie posiadania do 100 punktów,
* 2 punkty za transakcję wartości 50 zł – w okresie posiadania więcej niż 100 punktów,
* 3 punkty za transakcję wartości 50 zł – w okresie posiadania więcej niż 200 punktów,
* 4 punkty za transakcje wartości 50 zł – w okresie posiadania więcej niż 300 punktów,
* 5 punktów za transakcję wartości 50 zł –
w okresie posiadania więcej niż 400 punktów.
Ważne! Pobranie nagrody nie skutkuje zmianą
sposobu naliczania punktów. Posiadacz, który
raz uzyskał prawo preferencyjnego naliczania
punktów za dokonywane transakcje zachowa je
– dla sposobu naliczania punktów obowiązuje
łączna wartość dokonywanych transakcji od
początku trwania Programu Promocyjnego.
Uczestnik ma możliwość stałego sprawdzania
stanu swojego konta punktowego, a także dokonywania wymiany punktów na nagrody.
Z każdym dniem ilość osób, jak również ilość
zebranych przez nich punktów zwiększa się
w sposób dynamiczny, ale proszę się nie martwić
– nagród nikomu nie zabraknie.
Przypominamy konkurs trwa do końca marca
2010 r.!

IM WIĘCEJ PŁA
CISZ K
AR
TĄ, TYM WIĘCEJ NA
GRÓD OTRZYMU
JESZ!!!
PŁACISZ
KAR
ART
NAGRÓD
OTRZYMUJESZ!!!

To tylko niektóre nagrody, pełny wykaz znajduje się na naszej stronie internetowej www.skokziemryb.pl, bądź w każdej placówce SKOK Ziemi Rybnickiej.

Euro w 2012?

(1)

Na stronie przedniej, czyli na awersie, są nimi koła i bramy, które symbolizują europejskiego ducha otwartości i współpracy, a na
odwrocie mosty – metafora komunikacji między ludźmi w Europie a resztą świata.
Nie przedstawiają one żadnych rzeczywiście istniejących obiektów. Są jedynie wizją projektanta odnoszącą się do wybranych
stylów architektonicznych. W ten sposób uniknięto ewentualnych
animozji pomiędzy krajami członkowskimi w sprawie wyboru
konkretnych budowli.
Każdy banknot euro niezależnie od nominału ma wspólne elementy
graficzne:
- dwanaście gwiazd na awersie mających wyobrażać dynamizm
i harmonię współczesnej Europy,
- nazwa waluty – euro zapisana alfabetem łacińskim i greckim,
- flaga Unii Europejskiej,
- pierwsze litery nazwy Europejskiego Banku Centralnego w pięciu wariantach językowych (BCE, ECB, EZB, EKT, EKP),
- podpis Prezesa Europejskiego Banku Centralnego: wydrukowane do listopada 2003 r. Wima Duisenberga, nowsze – Jeana-Claude’a Tricheta.
Projekty banknotów były konsultowane z organizacjami osób niedowidzących i niewidomych. W efekcie banknoty poszczególnych
nominałów mają swoje cechy charakterystyczne, dzięki którym
łatwo je odróżnić:
- rozmiar banknotów rośnie wraz z nominałem,
- szata graficzna kolejnych nominałów jest w odmiennej kolorystyce,
- nadruk wartości nominalnej jest wypukły i rozpoznawalny w dotyku dla osób o czułych palcach,
- niższe nominały, do 20 euro mają z prawej strony przedniej charakterystyczny, dobrze widoczny pasek holograficzny, podczas
gdy do 50 euro umiejscowione są hologramy,
- przy dolnej krawędzi strony przedniej banknotów 200 euro nadrukowane są pionowe linie, ułatwiające osobom niedowidzącym rozpoznanie danego nominału,
- przy prawej krawędzi strony przedniej banknotów 500 euro nadrukowane są linie skośne ułatwiające osobom niedowidzącym
rozpoznanie danego nominału.
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Dziś chyba już tylko w kategoriach ciekawostki można traktować fakt, że Grecja, Włochy, Austria i Słowacja chciałaby, aby
wprowadzić także banknoty euro niższych nominałów: 1 i 2 euro.
EBC uznał to jednak za bezcelowe tłumacząc, że banknoty są droższe w produkcji i mniej trwałe od monet i ostatecznie w 2004 r.
odrzucił tę sugestię. Nie przekonało to chyba deputowanych do
Europarlamentu. W październiku 2005 r. ponad połowa z nich
zwróciła się do EBC o ponowne rozważenie tej kwestii.
W przeciwieństwie do banknotów monety euro w poszczególnych
krajach unii walutowej różnią się wyglądem. Są jednak akceptowane w całej strefie niezależnie od tego, gdzie je wybito.
Seria monet euro obejmuje 8 różnych nominałów: 1, 2, 5, 20 i 50
centów oraz 1 euro i 2 euro. Każdy nominał ma jedną stronę
wspólną dla wszystkich krajów członkowskich – awers. W zależności od nominału ma ona jeden z trzech wzorów zaprojektowanych przez Luca Luycx z Królewskiej Mennicy Belgijskiej.
Wszystkie przedstawiają obecnie mapę Europy i symbolizują jedność Unii Europejskiej. Do 2007 r. na awersie monet o nominałach od 10 centów do 2 euro widniała mapa UE, ale żeby uniknąć
zmiany rewersów monet za każdym razem, kiedy do UE wstępuje
kolejne państwo, w 2005 r. podjęto decyzję, że na wszystkich monetach umieszczona zostanie mapa Europy. Pierwszym krajem,
który wybił monety z nowymi awersami, była Słowenia. Co ciekawe w styczniu 2007 r., w momencie przystąpienia do UE Słowenii, wzór awersu z wyjątkiem monet 1- i 2-centowych przeszedł
„lifting”. Przedstawiona jest na nim mapa całej Europy, a nie –
tak jak wcześniej – tylko Unia Europejska w granicach sprzed
rozszerzenia w 2004 r. Rewers jest projektowany przez poszczególne państwa. Wskazuje, w jakim kraju moneta została wyemitowana i zawiera motywy dla tego kraju charakterystyczne, zawsze w otoczeniu dwunastu unijnych gwiazd. Wszystkie monety
– niezależnie od kraju, w którym zostały wyprodukowane i wprowadzone do obiegu – są akceptowane w całej Unii. Niektóre z nich
są dużą rzadkością, tak jak te pochodzące z Monako (z wizerunkami książąt Rainiera III, Alberta II lub – w przypadku niższych
nominałów – godła księstwa) albo Watykanu, które występują
w trzech seriach (pierwsza z Janem Pawłem II, druga z herbem
Watykanu na czas sediswakancji, czyli „wakatu” na tronie papieskim i najnowsza z Benedyktem XVI).
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Spośród osób, które nadesłały prawidłowe rozwiązania krzyżówki z poprzedniego wydania „Skoczka”, po
odbiór upominków w postaci firmowych parasoli SKOK Ziemi Rybnickiej, które jesienną porą z pewnością
się przydadzą, zapraszamy następujących czytelników: Maria Jachniewicz (Grodków), Inga Kroliczek (Tualita (Łubice), Kr
ystyna Moroz (Pyskowice),
rza Śląska), Barbara Dobrowolsk
Dobrowolskaa (Skoroszycie), Maria K
Kalita
Krystyna
Czesław T
atara (Połaniec), Roland Golc (Łaziska Górne), Andrzej Ogrodnik (Rybnik), Andrzej Sacała
Tatara
arpińsk
(Katowice) i Halina K
Karpińsk
arpińskaa (Staszów). Upominki można odebrać w najbliższym punkcie kasowym.
Na kolejne rozwiązania czekamy do końca października.

BEZP£ATNY BIULETYN
INFORMACYJNY SKOK
ZIEMI RYBNICKIEJ

Jest wiele Kas, ale taka TYLKO JEDNA!
8

Skoczek

,;<=,.=' !"#$%&'()*&+ -+.+ /.&*&0%123*'2425-6(%7824+ 9'(:' ;7<1'*='(>
>>?:@A .B4"C2&0DE?F47B1BG0G+ /-9 @ HEIE )E+ 54-9 A@: >@?:J?>AA9
K4$EL/I4 B47M#%9 K4$ED5&" 0E1B4-0G' ?6+1*'.&(= @+6+=2:.='9
KN<=O.P=' >>?:@A .B4"C2&0DE?F47B1BG0G+ /-9 @ HEIE )E+ 54-9 A@: >@?:J?>AA
K4E-2BE1IE CG$EC021BE' =K, QR415"ES+ .B4"C2&0DE?F47B1BG0G9

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym wydaniu „Skoczka” odnoszą się do daty jego oddania do druku (3.09.2009 r.)
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