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Szanowny Czytelniku

Jest wiele Kas, ale taka TYLKO JEDNA!

STR.  2STR.  2STR.  2STR.  2STR.  2

Niech chrzeœcijañska prawda
o Chrystusie Zmartwychwsta³ym

stanie siê radoœci¹ i nadziej¹
dla Wszystkich!

– godnego, p³yn¹cego ³askami
prze¿ycia Œwi¹t Wielkanocnych

¿ycz¹
Zarz¹d, Rada Nadzorcza

i Pracownicy SKOK Ziemi Rybnickiej

Stare porzekadło głosi, iż „nie od razu Kraków zbudowano…”. Tak przed laty było
z nami, zanim jeszcze na rynku usług finansowych zdobyliśmy ugruntowaną pozy-
cję lidera. Stopniowo zyskując zaufanie naszych Członków, ciesząc się już u zara-
nia życzliwością i wsparciem wielu osobistości, chcemy nie po raz pierwszy spła-
cić swoisty kredyt zaufania, krzewiąc idee spółdzielczości wśród naszych Przyja-
ciół zza wschodniej granicy. Starczy wspomnieć o naszych kontaktach z Ukrainą,
o czym nieraz wzmiankowaliśmy na łamach „Skoczka”. Tym razem do grona Spół-
dzielczych Kas zapragnęli dołączyć Białorusini. Skoro z prośbą o podzielenie się
własnymi doświadczeniami zwrócili się właśnie do nas, nie mogliśmy odmówić!
Stąd właśnie porcja informacji na temat tej międzynarodowej współpracy, choć
przede wszystkim żyjemy tym, co ma pomnażać satysfakcję Członków SKOK Ziemi
Rybnickiej. Tak oto szczególnej uwadze Czytelników polecamy naszą ofertę, w któ-
rej na plan pierwszy – oczywiście nie bez powodu! – wysuwa się… Wielka Loteria!
W niej jednak dominują nie tylko cenne nagrody, z założenia bowiem wygrywa każ-
dy, kto skorzysta z tej wyjątkowej oferty. Zatem zapraszamy do lektury, aby przeko-
nać się, że Kas jest wiele, ale taka – SKOK Ziemi Rybnickiej – tylko jedna!
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Ruszyła loteria
SKOK Ziemi Rybnickiej
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Z dnia na dzień
przybywa bankomatów…
Szanowni klienci, pragniemy podzielić się z Wami radosną nowiną – z dnia na dzień przy-
bywa bankomatów w sieci SKOK24, dzięki którym za wypłatę przy pomocy kart nie zapła-
cicie nic. Zatem zakładając ROR w SKOK Ziemi Rybnickiej macie jeszcze większy i swo-
bodniejszy dostęp do gotówki. Pełna lokalizacja bankomatów znajduje się na stronach:
www.skok24.com.pl, www.ecard.pl, www.tfskok.pl Ale uwaga – już od wakacji dla wszyst-
kich członków naszej Kasy wszystkie bankomaty w Polsce za darmo. Szczegóły w następ-
nym numerze „Skoczka”.

Ubezpieczenie Mieszkañ
i Domów Jednorodzinnych
Zalety Ubezpieczenia:
• szeroki zakres Ubezpieczenia według indywidualnych Potrzeb Klienta,
• szybka i sprawna likwidacja szkód,
• możliwość płatności składki w ratach,
• minimalna składka, rozpoczynająca się od 50 zł,
• możliwość zawarcia umowy Ubezpieczenia poprzez pracownika

oddziału SKOK,
• możliwość Ubezpieczenia mienia

w mieszkaniu na parterze i ostatnim
piętrze bez konieczności stosowania
dodatkowych zabezpieczeń,

• wypłata odszkodowania w ciągu 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia
o zdarzeniu i dostarczenia wszystkich
wymaganych dokumentów,

• Ubezpieczenie mieszkań i domów
może być jedną z form zabezpiecze-
nia kredytu hipotecznego,

• zniżka dla posiadacza ważnej karty za-
wierającej logo SKOK.

U B E Z P I E C Z
swoje mieszkanie lub dom

przed pożarem i pozostałymi
zdarzeniami losowymi.

Ca³odobowe
zg³aszanie szkód:
(058) 550 97 33
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Zaprezentowane poniżej dane i płynące z nich
wnioski dotyczą całego roku 2009, bowiem taki
jest horyzont czasowy tego opracowania. Opis
głównej działalności SKOK Ziemi Rybnickiej
został uzupełniony o kilka faktów odnośnie
bazy członkowskiej i zmian, jakie w niej za-
szły w ciągu omawianego okresu.

CZŁONKOWIE
W ciągu całego 2009 r. decyzję o zapisaniu się
do SKOK Ziemi Rybnickiej podjęło i wcieliło
w życie 2.190 osób. W rezultacie z końcem
roku do Kasy należało 32.262 członków. Przy-
rost bazy nie wypadł tak okazale jak rok wcze-
śniej, bowiem w tym kontekście (jak i wspo-
mnianych zapisów), zanotowano niewielki
spadek. Sytuacja ta miała zapewne związek
ze specyfiką minionego roku, który cechował
się spowolnieniem gospodarczym i zacho-
wawczą, wyczekującą postawą wielu instytu-
cji finansowych, jak i nierzadko również kon-
sumentów. Jednocześnie po stronie pozytywów

należy zapisać, iż w praktycznie takiej samej
proporcji zmniejszyła się liczba rezygnacji
z członkostwa. Dodatkowym powodem do
dumy jest trend, który przy tej okazji zaobser-
wowano. Mianowicie, analizując okres ostat-
nich 5 lat, uwidoczniła się prawidłowość, że
z każdym kolejnym rocznikiem zapadłych re-
zygnacji odnotowywano mniej. Pomimo róż-
nych fluktuacji, na które mieliśmy wpływ lub
nie, wahała się zdolność Kasy do pozyskiwa-
nia nowych klientów. Jednak na wzmacnianie
pozycji cały czas z rosnącą siłą wpływał fakt,
iż coraz mniej osób – gdy już klientami zosta-
ło – decydowało się na rezygnację z dostępu
do naszych usług i produktów.

LOKATY
W ciągu omawianego roku SKOK Ziemi Ryb-
nickiej oferował swoim członkom zawsze
atrakcyjnie oprocentowane lokaty terminowe,
które występowały kolejno pod różnymi na-
zwami. Wśród tych lokat znalazły się takie jak:

„Śnieżynka”, „Tulipan”, „Słoneczna”, „Let-
nia”, „Prymus”, „Jesień”, „Gold” i „Świątecz-
na”. Dla klientów obchodzących urodziny, cały
czas dostępne były produkty z „Oferty Urodzi-
nowej”. Dobra, bogata i jak zostało wyliczo-
ne, na bieżąco uaktualniana propozycja kolej-
ny rok z rzędu przyczyniła się do wzrostu na
polu przyjmowania depozytów. Lokat termino-
wych założono nie tylko więcej (o blisko 7%),
ale również na wyższą kwotę (aż o 30%) niż
w roku poprzedzającym. Wzrosło też zainte-
resowanie pozostałymi produktami depozyto-
wymi. Wartość otwartych lokat rentierskich
była 7 razy wyższa, a różnego rodzaju rachun-
ków systematycznego oszczędzania otwarto
grubo ponad 2 razy więcej niż w 2008 r. Pro-
gres nie ominął także rachunków oszczędno-
ściowo-rozliczeniowych – poprawa o 20%.
Dobrze odbierany jest nie tylko kolejny duży
krok na drodze wzrostu wolumenu środków,
które powierzane są Kasie, ale także śmielsze
korzystanie przez członków z całego wachla-
rza proponowanych rozwiązań. Nie będzie
chyba nadużyciem stwierdzenie, że świadczy
to w pewnym stopniu o rosnącym zaufaniu do
SKOK Ziemi Rybnickiej.
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POŻYCZKI
Także w dziedzinie kredytowej Kasa popra-
wiła swoje wyniki względem roku 2008. Rocz-
nik 2009 przyniósł wzrost wartości wszyst-
kich udzielonych pożyczek o 16%. Tym sa-
mym, analogicznie jak przy lokatach, SKOK
Ziemi Rybnickiej mógł w omawianym okre-
sie pochwalić się utrzymaniem rosnącego
trendu w tym obszarze swojej działalności.
Szczególnie udany był lipiec. Klasyfikowane
do sprzedaży są zarówno tzw. pożyczki chwi-
lowe, jak również specjalistyczne produkty
dla rolników i hodowców, ale też przede
wszystkim kolejne oferty w ramach najpow-
szechniejszych kredytów ratalnych dla klien-
tów Punktów Kasowych. Do tej ostatniej gru-
py zaliczała się oferta zarówno skierowana
do członków obchodzących urodziny, jak i po-
zostałe, wprowadzane kolejno propozycje,
m.in. „Tulipan”, „Słoneczna” i „Anielska”.
Żeby przykładowo zilustrować skalę postę-
pu, to wracając do popularnych „chwilówek”,
w minionym roku udzielono ich na wartość
o 31% wyższą niż rok wcześniej.
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POMAGAMY SĄSIADOM ZZA WSCHODNIEJ GRANICY

Czas na Białoruś

Doświadczona w tych misyjnych dziełach niesienia pomocy
rozwijającemu się ruchowi spółdzielczości kredytowej na te-
renie sąsiada zza wschodniej granicy, SKOK Ziemi Rybnickiej
stoi obecnie przed nowym, podobnym zadaniem. Otóż zupełnie
niedawno nawiązaliśmy robocze kontakty z dopiero co orga-
nizującym się ruchem spółdzielczej samopomocy kredytowej
na Białorusi. O pomoc w zorganizowaniu kasy spółdzielczej
zwróciła się do nas mała grupa osób, które zarejestrowały już
kasę o nazwie: Konsumencka Spółdzielnia Finansowa Pomo-
cy Wzajemnej „SOJUZ KREDIT” w Brześciu.
Spółdzielnia ta znajduje się faktycznie w stadium początków
swojej działalności. Zrzesza póki co 50 członków, a zaledwie
przed 9 miesiącami udzielono w niej pierwszego kredytu. Je-
steśmy więc naprawdę świadkami po-
wstawania nowej kasy w nowych, nie-
znanych nam, białoruskich okoliczno-
ściach! 4 stycznia br. wizytę złożył nam
Igor Arkadiewicz Najmuszyn, prezes two-
rzącej się w Brześciu kasy.
Celem jego wizyty było podpisanie umo-
wy o współpracy pomiędzy prowadzoną
przez niego i będącą w powijakach kasą
z białoruskiego Brześcia a naszą SKOK
Ziemi Rybnickiej, która dała się już poznać

jako skuteczny partner, chętnie dzielący się doświadczeniem.
Polsko-ukraińska współpraca na szczeblu poszczególnych kas
przyniosła sporo korzyści obu stronom, ale przede wszystkim
tym, którzy pomocy i doświadczeń potrzebowali.
Niedawno byli to Ukraińcy, teraz w naszą stronę patrzą Bia-
łorusini. Ta świeżo nawiązana współpraca doskonale wpisu-
je się w oczekiwania całego białoruskiego ruchu unii kredyto-
wych wobec naszego kraju. Zupełnie niedawno czytaliśmy
bowiem na stronach SKOK-NEWS’a wypowiedź Wasilija Ma-
tuszewskiego z Banku Narodowego Białorusi, który chwalił
aktywność Krajowej SKOK w procesie rozwoju spółdzielczo-
ści kredytowej na terenie całej Białorusi. Wyrażał nadzieję na
kontynuację wsparcia ze strony polskiej, a co za tym idzie, na

dzielenie się doświadczeniem ze strony
polskich kolegów. Jak nam się wydaje,
SKOK Ziemi Rybnickiej właśnie do tego
procesu wspierania białoruskich kolegów
przystąpił. Żal byłoby zawieść nadzieje,
które w nas pokładają Białorusini i o któ-
rych tyle mówił goszczący u nas Igor
A. Najmuszyn.
Życzymy mu powodzenia i służymy po-
mocą!
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Klient droższy
niż złoto
Głównym powodem wpływającym na tak wysoki poziom strat
jest całkowita rezygnacja przez Klientów z usług świadczo-
nych przez firmy lub przenoszenie się Klientów do konkuren-
cji. Dane pokazują, że średnia roczna wartość każdego straco-
nego Klienta wynosi 243 dolary. Najbardziej narażone na ta-
kie straty są podmioty działające w zakresie usług finanso-
wych, w branży telewizyjnej oraz telekomunikacyjnej. Zatem
branża finansowa, w której mieści się działalność statutowa
SKOK Ziemi Rybnickiej, należy do najbardziej narażonych na
ryzyko z tytułu utraty Klienta.
Wieloletnia praktyka i uzyskane doświadczenie w zakresie
świadczenia usług finansowych sprawia, że doceniamy lojal-
ność naszych Klientów.
Dbając o wysoki poziom obsługi, jednocześnie dokładamy sta-
rań, aby dostosować ofertę produktową do oczekiwań członków
SKOK. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania są
przez Państwa oceniane pozytywnie i przyczynią się do dalsze-
go wzrostu wzajemnego zaufania oraz spełniania oczekiwań
w zakresie poczucia stabilności finansowej i bezpieczeństwa.
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iiiii doświadczeń trdoświadczeń trdoświadczeń trdoświadczeń trdoświadczeń trwała aż do rokwała aż do rokwała aż do rokwała aż do rokwała aż do roku 2008 iu 2008 iu 2008 iu 2008 iu 2008 i była bardzo owocna, zwłaszcza dla naszych kbyła bardzo owocna, zwłaszcza dla naszych kbyła bardzo owocna, zwłaszcza dla naszych kbyła bardzo owocna, zwłaszcza dla naszych kbyła bardzo owocna, zwłaszcza dla naszych kolegów zolegów zolegów zolegów zolegów z UkrainyUkrainyUkrainyUkrainyUkrainy, którzy nie, którzy nie, którzy nie, którzy nie, którzy nie
ukrukrukrukrukrywali, że nasza Kywali, że nasza Kywali, że nasza Kywali, że nasza Kywali, że nasza Kasa była dla nich wzorem iasa była dla nich wzorem iasa była dla nich wzorem iasa była dla nich wzorem iasa była dla nich wzorem i stymulatorem ich systematycznego rozwoju.stymulatorem ich systematycznego rozwoju.stymulatorem ich systematycznego rozwoju.stymulatorem ich systematycznego rozwoju.stymulatorem ich systematycznego rozwoju.

Gość z Białorusi  zadawał
mnóstwo pytań...
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J.K –J.K –J.K –J.K –J.K – Hm, jak na białoruskie standardy to nie jesteś typo-Hm, jak na białoruskie standardy to nie jesteś typo-Hm, jak na białoruskie standardy to nie jesteś typo-Hm, jak na białoruskie standardy to nie jesteś typo-Hm, jak na białoruskie standardy to nie jesteś typo-
wym obywatelem, którwym obywatelem, którwym obywatelem, którwym obywatelem, którwym obywatelem, który przecież nie ma zbyt wielu oky przecież nie ma zbyt wielu oky przecież nie ma zbyt wielu oky przecież nie ma zbyt wielu oky przecież nie ma zbyt wielu okazji doazji doazji doazji doazji do
opuszczania swojego kraju, prawda?opuszczania swojego kraju, prawda?opuszczania swojego kraju, prawda?opuszczania swojego kraju, prawda?opuszczania swojego kraju, prawda?
I.AI.AI.AI.AI.A.N. .N. .N. .N. .N. – Niezupełnie. Jesteśmy, wbrew temu co się o obywate-
lach naszego kraju mówi, ludźmi, którzy mogą wyjeżdżać za
granicę. A to, że ja wyjeżdżam często wiążę się z moim byłym
już – bo jestem emerytem – zawodem oraz z utrzymywanymi
kontaktami w waszym kraju. Dość powiedzieć, że moje dzieci,
córka i syn, studiowały w Polsce, a ja sam mam tu sporo bar-
dzo dobrych znajomych.

J.K. – TJ.K. – TJ.K. – TJ.K. – TJ.K. – Teraz już wiem, skeraz już wiem, skeraz już wiem, skeraz już wiem, skeraz już wiem, skąd tak dobrze mówisz po polskąd tak dobrze mówisz po polskąd tak dobrze mówisz po polskąd tak dobrze mówisz po polskąd tak dobrze mówisz po polsku…u…u…u…u…
I.AI.AI.AI.AI.A.N. –.N. –.N. –.N. –.N. – A ty po rosyjsku [śmiech; bo rozmowa prowadzona
jest na przemian w obu językach].

J.K. – Co może dać twoja wizyta wJ.K. – Co może dać twoja wizyta wJ.K. – Co może dać twoja wizyta wJ.K. – Co może dać twoja wizyta wJ.K. – Co może dać twoja wizyta w SKSKSKSKSKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiejybnickiejybnickiejybnickiejybnickiej
wwwww kkkkkontekście świeżo założonego wontekście świeżo założonego wontekście świeżo założonego wontekście świeżo założonego wontekście świeżo założonego w Brześciu „Sojuz Kreditu”?Brześciu „Sojuz Kreditu”?Brześciu „Sojuz Kreditu”?Brześciu „Sojuz Kreditu”?Brześciu „Sojuz Kreditu”?
I.AI.AI.AI.AI.A.N. – .N. – .N. – .N. – .N. – My jesteśmy w tym miejscu, gdzie wy byliście 15 lat
temu. Wy już chodzicie i podskakujecie, a my wciąż zbieramy
siły, żeby raczkować. Nasza kasa ma dopiero około 50 człon-
ków. Pamiętasz jak to było u was, kiedy mieliście 50 członków
w SKOK?

J.K. – PJ.K. – PJ.K. – PJ.K. – PJ.K. – Pamiętam. Pamiętam. Pamiętam. Pamiętam. Pamiętam. Pamiętam doskamiętam doskamiętam doskamiętam doskamiętam doskonale, bo zajmowałem sięonale, bo zajmowałem sięonale, bo zajmowałem sięonale, bo zajmowałem sięonale, bo zajmowałem się
wtedy pracą reklamowo-agitatorskwtedy pracą reklamowo-agitatorskwtedy pracą reklamowo-agitatorskwtedy pracą reklamowo-agitatorskwtedy pracą reklamowo-agitatorską… ha ha. Nie było łatwoą… ha ha. Nie było łatwoą… ha ha. Nie było łatwoą… ha ha. Nie było łatwoą… ha ha. Nie było łatwo.....
I.AI.AI.AI.AI.A.N. – .N. – .N. – .N. – .N. – Sam widzisz. Nam też teraz nie jest łatwo. Chcemy
was trochę poobserwować z bliska, no i podciągnąć swoją
wiedzę na temat prowadzenia działalności spółdzielczej kasy.
Chyba lepiej uczyć się od tego, któremu się powiodło, niż od
jakiegoś nieudacznika, tak?

J.K. – TJ.K. – TJ.K. – TJ.K. – TJ.K. – Tak!ak!ak!ak!ak!
I.AI.AI.AI.AI.A.N. – .N. – .N. – .N. – .N. – Sam widzisz.
J.K. – AJ.K. – AJ.K. – AJ.K. – AJ.K. – A czego się jeszcze spodziewasz po tej wizycie wczego się jeszcze spodziewasz po tej wizycie wczego się jeszcze spodziewasz po tej wizycie wczego się jeszcze spodziewasz po tej wizycie wczego się jeszcze spodziewasz po tej wizycie w PPPPPol-ol-ol-ol-ol-
sce, mam na myśli jakieś ksce, mam na myśli jakieś ksce, mam na myśli jakieś ksce, mam na myśli jakieś ksce, mam na myśli jakieś konkretne cele, które sobie wyzna-onkretne cele, które sobie wyzna-onkretne cele, które sobie wyzna-onkretne cele, które sobie wyzna-onkretne cele, które sobie wyzna-
czyłeś. Są takie?czyłeś. Są takie?czyłeś. Są takie?czyłeś. Są takie?czyłeś. Są takie?
I.AI.AI.AI.AI.A.N. .N. .N. .N. .N. – Są takie. Jutro podpiszemy umowę o współpracy mię-
dzy naszą spółdzielnią finansową „Sojuz Kredit” a waszym
SKOK-iem. No i mam nadzieję, że będzie to pierwszy ważny
krok do zacieśnienia współpracy, która pozwoli na zdobycie
nowych doświadczeń i w miarę szybki rozwój. Skąd te nadzie-
je? No bo trzeba brać przykład od tych, którym się udało, o czym
przed chwilą już mówiłem. A poza tym wiem, że współpraco-
waliście z kredytowymi uniami na Ukrainie…

J.K. – …Nadal współpracujemyJ.K. – …Nadal współpracujemyJ.K. – …Nadal współpracujemyJ.K. – …Nadal współpracujemyJ.K. – …Nadal współpracujemy, te k, te k, te k, te k, te kontakty są nadal utrzy-ontakty są nadal utrzy-ontakty są nadal utrzy-ontakty są nadal utrzy-ontakty są nadal utrzy-
mywane.mywane.mywane.mywane.mywane.
I.AI.AI.AI.AI.A.N. .N. .N. .N. .N. ––––– No właśnie, współpracujecie z Ukrainą i z tego co
wiem, Ukraińcy sporo skorzystali z waszej wiedzy i operatyw-
ności. Jesteście już o kilkanaście lat przed nami, czemuż więc
nie mamy skorzystać z waszych doświadczeń? Ponadto, jak
myślę, możecie być dla nas nie tylko nauczycielami, ale też
dobrymi przyjaciółmi, którzy ostrzegają, doradzają i podpo-
wiadają jak dobrze i skutecznie rozwijać działalność spółdziel-
czych kas.

J.K. – NoJ.K. – NoJ.K. – NoJ.K. – NoJ.K. – No, no… Brzmi to jak dobrze ułożona laurk, no… Brzmi to jak dobrze ułożona laurk, no… Brzmi to jak dobrze ułożona laurk, no… Brzmi to jak dobrze ułożona laurk, no… Brzmi to jak dobrze ułożona laurka, samea, samea, samea, samea, same
kkkkkomplementy…omplementy…omplementy…omplementy…omplementy…
I.AI.AI.AI.AI.A.N. .N. .N. .N. .N. – …Nie, nie, to nie laurka, tak to po prostu jest. Ja nie
jestem tu bezinteresownie. Patrz: macie ustawę, macie silne

BIA£ORUSKIE POCZ¥TKI
– KRÓTKA HISTORIA MA£YCH KAS
Choć tak naprawdę historia samopomocowych kas
spółdzielczych na terenach dzisiejszej Białorusi się-
ga aż początków XX wieku (Brześć, 1902 r., dwie
kasy), to jednak są to już na tyle stare dzieje, że nie
o nich mówić będziemy w kontekście tego, co w bia-
łoruskim ruchu spółdzielczych kas dzieje się obec-
nie. A obecnie ruch ten się odradza i stajemy się
obserwatorami narodzin kas, które w sposób zbli-
żony do naszych SKOK-ów podejmują próbę zor-
ganizowania sieci Kas Oszczędnościowo-Kredyto-
wych, działających na zasadzie spółdzielni. Kasy
te nazywane są na Białorusi Związkami Kredytowy-
mi, a pierwszy z nich utworzono niecałe 9 lat temu
w Mińsku. I co ciekawe, był to związek firm, a nie
osób fizycznych.
W 2004 roku swoją działalność rozpoczęła druga miń-
ska kasa pod nazwą Związek Kredytowy „Stoliczny” i ka-
sa ta zaczęła już zrzeszać osoby fizyczne. Jednakże brak
tradycji, a może i w pewnym stopniu zaufania, sprawiają,
że ZK „Stoliczny” liczy sobie obecnie zaledwie 700 człon-
ków, co w szóstym roku działalności nie jest wynikiem
imponującym. W całej Białorusi zarejestrowanych jest
teraz 14 kas, z czego tylko o 10 mówić można, że pro-
wadzą jako taką działalność. 8 kas (Związków Kredyto-
wych) utworzyło stowarzyszenie, które stać się może
zalążkiem ciała, które z powodzeniem funkcjonuje w Pol-
sce, chodzi oczywiście o Kasę Krajową. Stowarzysze-
nie to – nazwane w Białorusi „Asocjacją” – jest jednak
zbyt słabe, by osiągnąć sprawność i moc sprawczą
porównywalną do naszej Kasy Krajowej. Dość powie-
dzieć, że wszystkich członków – w ogóle, w całej Biało-
rusi, należących do działających tam kas – jest tylko
około 1000, z czego 70% należy do jednej z nich, tj.
Związku Kredytowego „Stoliczny”.
Goszczący u nas z wizytą przedstawiciel kierownictwa
„Asocjacji” Igor A. Najmuszyn (wywiad z nim obok)
stwierdził sam, że białoruski ruch kas spółdzielczych wy-
maga pilnych reform. Brak jest bowiem jasno określo-
nych podstaw prawnych (ustawy) regulujących funkcjo-
nowanie takiego ruchu spółdzielczego w ich kraju. Brak
jest nawet jednakowo określonej dla wszystkich kas me-
todologii działania. Działalność poszczególnych kas nie
posiada bowiem ujednoliconego, znormalizowanego
sposobu i zasad funkcjonowania. Słabe są także poczy-
nania marketingowe, mogące zachęcić ludzi do korzy-
stania z tego wszystkiego, co kasy mają do zapropono-
wania. Pokonać również trzeba istniejące bariery admi-
nistracyjne, bo przykładowo, kiedy w lutym 2009 r. reje-
strowano w Urzędzie Miejskim w Brześciu spółdzielczą
kasę, to urzędnicy podejrzliwie pytali, czy kasa taka ma
coś wspólnego z tworzeniem „piramidy finansowej”.
Dokładnie rok temu udało się jednak zarejestrować kasę
w Brześciu, której nazwa brzmi: „Sojuz Kredit”. Kasa jest
członkiem ogólnokrajowego stowarzyszenia („Asocja-
cji”) i powoli, powoli rozkręca swoją działalność. Co cie-
kawe, początki tej kasy przypominać mogą pierwsze dni
istnienia naszego SKOK-u. Wielkość pomieszczenia, wy-
posażenie i ilość zatrudnionych pracowników przypo-
mina do złudzenia warunki, w jakich startowała nasza
Kasa. Dziś nikt tego nie pamięta, za wyjątkiem oczywi-
ście pionierów, osób organizujących nasz SKOK w ro-
ku 1994, w malutkim pomieszczeniu udostępnionym
przez dyrekcję ówczesnej kopalni „Dębieńsko”.
Jak i my, tak i kolega Igor A. Najmuszyn rozpoczyna więc
niezwykle skromnie, ale z ogromnymi nadziejami. Kasa
w Brześciu, która istnieje od ubiegłego roku, dysponu-
je jednym tylko pomieszczeniem o powierzchni 10 m2,
w którym znajduje się jedno biurko, szafki i jeden kom-
puter. A jedynym zatrudnionym pracownikiem jest tutaj
główna księgowa pracująca na pół etatu. I tak oto wy-
gląda cała baza materialna Kasy „Sojuz Kredit”. Dodaj-
my jeszcze, że pierwszą pożyczkę udzieloną w kasie
w Brześciu zanotowano w kwietniu 2009 r., a w maju ub.
roku złożono tam pierwszy depozyt.
Białoruskie kasy, w tym i „Sojuz Kredit” z Brześcia, sto-
suje póki co wyjątkowo proste systemy oprocentowa-
nia pożyczek i lokat. Prostota i przejrzystość, unikanie
skomplikowanych rozwiązań służyć mają przyciąganiu
klientów i są zabiegiem jak najbardziej celowym i uza-
sadnionym na tym etapie rozwoju kasy. Jest niemal
pewne, że w przyszłości kasa odejdzie od tego modelu
funkcjonowania i to z korzyścią dla samej siebie oraz
dla swych członków. Unikanie zawiłości jest bowiem po-
zorną wartością samą w sobie, gdyż ujednolicenie opro-
centowania dla wszystkich rodzajów pożyczek i lokat
oraz sztywno określone ramy czasowe tychże, spra-
wiają, że w efekcie pożyczki są dla klientów droższe,
a lokaty mniej korzystne. Lepiej sprawdzają się elastycz-
ne formy oprocentowania i terminów, ale o tym nasi ko-
ledzy z Brześcia przekonać się muszą sami, my może-
my im jedynie to i owo podpowiedzieć. /Q/

bazy w terenie, macie Kasę Krajową. My, póki co, nie mamy
takiej organizacji i działamy wciąż jeszcze jakby trochę po
omacku, bez podstaw prawnych i mocnej organizacji ogólno-
krajowej. Dlatego też patrzymy na was z pewnym podziwem.
Piętnastoletnie doświadczenie robi wrażenie, mówię serio.

J.K. – Miło słyszeć. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie ażJ.K. – Miło słyszeć. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie ażJ.K. – Miło słyszeć. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie ażJ.K. – Miło słyszeć. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie ażJ.K. – Miło słyszeć. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie aż
piętnastu lat do pełnego rozkwitu waszego ruchu spółdziel-piętnastu lat do pełnego rozkwitu waszego ruchu spółdziel-piętnastu lat do pełnego rozkwitu waszego ruchu spółdziel-piętnastu lat do pełnego rozkwitu waszego ruchu spółdziel-piętnastu lat do pełnego rozkwitu waszego ruchu spółdziel-
czych kczych kczych kczych kczych kas. Aas. Aas. Aas. Aas. A tototototo, że chcecie brać przykład z, że chcecie brać przykład z, że chcecie brać przykład z, że chcecie brać przykład z, że chcecie brać przykład z polskich SKpolskich SKpolskich SKpolskich SKpolskich SKOKOKOKOKOK-----
ów jest oznaków jest oznaków jest oznaków jest oznaków jest oznaką tegoą tegoą tegoą tegoą tego, że nasz ruch SK, że nasz ruch SK, że nasz ruch SK, że nasz ruch SK, że nasz ruch SKOKOKOKOKOK-owski naprawdę-owski naprawdę-owski naprawdę-owski naprawdę-owski naprawdę
odniósł sukces. Może zabrzmiało to nieskromnie, ale…odniósł sukces. Może zabrzmiało to nieskromnie, ale…odniósł sukces. Może zabrzmiało to nieskromnie, ale…odniósł sukces. Może zabrzmiało to nieskromnie, ale…odniósł sukces. Może zabrzmiało to nieskromnie, ale…
I.AI.AI.AI.AI.A.N. .N. .N. .N. .N. – …Nieskromnie? Ależ to prawda! Gdyby tak nie było,
gdybyście nie odnieśli sukcesów, to przecież nie jechałbym do
was kilkaset kilometrów dwoma pociągami, żeby marnować
czas. A jestem tu po to, by podpisać umowę, która otworzy
możliwość szerszej współpracy pomiędzy naszymi kasami i nie
ukrywam, że to my z was, a nie odwrotnie, chcemy brać wzór.

J.K. –J.K. –J.K. –J.K. –J.K. – Mam nadzieję, że nie zawiedziemy waszych oczekiwań, IgorMam nadzieję, że nie zawiedziemy waszych oczekiwań, IgorMam nadzieję, że nie zawiedziemy waszych oczekiwań, IgorMam nadzieję, że nie zawiedziemy waszych oczekiwań, IgorMam nadzieję, że nie zawiedziemy waszych oczekiwań, Igor.....
I.AI.AI.AI.AI.A.N. .N. .N. .N. .N. – – – – – O, to ja mam taką nadzieję! Przede wszystkim mi na
tym zależy, żeby – jak się to mówi – coś z tego dobrego wyszło.

J.K. – Myślę, że jeśli coś zJ.K. – Myślę, że jeśli coś zJ.K. – Myślę, że jeśli coś zJ.K. – Myślę, że jeśli coś zJ.K. – Myślę, że jeśli coś z „tego” ma wyjść to tylk„tego” ma wyjść to tylk„tego” ma wyjść to tylk„tego” ma wyjść to tylk„tego” ma wyjść to tylko coś dobre-o coś dobre-o coś dobre-o coś dobre-o coś dobre-
go…go…go…go…go…
I.AI.AI.AI.AI.A.N. .N. .N. .N. .N. – No właśnie.

J.K.J.K.J.K.J.K.J.K. – Igor– Igor– Igor– Igor– Igor, dzięk, dzięk, dzięk, dzięk, dziękuję ci za rozmowę iuję ci za rozmowę iuję ci za rozmowę iuję ci za rozmowę iuję ci za rozmowę i życzę szybkich osiągnięćżyczę szybkich osiągnięćżyczę szybkich osiągnięćżyczę szybkich osiągnięćżyczę szybkich osiągnięć
wwwww działalności waszej nowopowstałej Kdziałalności waszej nowopowstałej Kdziałalności waszej nowopowstałej Kdziałalności waszej nowopowstałej Kdziałalności waszej nowopowstałej Kasyasyasyasyasy.....
I.AI.AI.AI.AI.A.N. .N. .N. .N. .N. ––––– Dziękuję bardzo. Za rok lub dwa znów mnie możesz
przepytać, to powiem jak poszło.

J.K. – Trzymam za słowo!J.K. – Trzymam za słowo!J.K. – Trzymam za słowo!J.K. – Trzymam za słowo!J.K. – Trzymam za słowo!

Rozmawiał Józef KJózef KJózef KJózef KJózef Kulaulaulaulaula
Przewodniczący Rady Nadzorczej

SKOK Ziemi Rybnickiej

Goszczący u nas w dniach 4-5 stycznia br. Igor A. Najmuszyn
przeżył akurat w tych dniach jeszcze dwie inne chwile emocji
i wzruszenia. Otóż 5 stycznia rano dotarła do niego informa-
cja o gazowej „wojnie” pomiędzy Rosją a Białorusią, czyli
o konflikcie na szczeblu ministrów gospodarki w związku
z roszczeniami Rosjan wobec Białorusi z tytułu dostaw gazu.
Igor był dotąd przekonany, że Rosja utrzymuje bardziej przy-
jacielskie stosunki z jego krajem. No cóż…
A drugi moment, który poruszył Igora to była ta chwila, w któ-
rej dotarła do niego wiadomość, iż Republikańskie Stowarzy-
szenie Konsumenckich Spółdzielni Finansowych Białorusi (są
to zręby organizacji zbliżonej w swej funkcji do naszej Kasy
Krajowej) przyjęte zostało do prestiżowej Światowej Rady Unii
Kredytowych. Ta druga wiadomość – jakże istotna i mająca
wpływ na przyszły rozwój Kas na Białorusi – ucieszyła na-
szego gościa przeogromnie. Uznał to za znakomity omen, bo
fakt, że dowiedział się o wejściu Białorusi do Światowej Rady
Unii Kredytowych właśnie podczas swego pobytu w Polsce ma
wymiar niemal symboliczny, gdyż to nie kto inny, a właśnie
Polacy (Kasa Krajowa) ubiegali się o przyjęcie Białorusinów
do Rady WOCCU.
Tak więc nasz gość z Brześcia opuszczał Polskę w doskona-
łym nastroju, którego nie były w stanie zepsuć żadne donie-
sienia o gospodarczej „wojnie” gazowej z Rosją. /Q/ /Q/ /Q/ /Q/ /Q/

Z WIZYTĄ U NAS

Józef KJózef KJózef KJózef KJózef Kula – Pierula – Pierula – Pierula – Pierula – Pierwsze pytanie: czy możemy sobie mówić powsze pytanie: czy możemy sobie mówić powsze pytanie: czy możemy sobie mówić powsze pytanie: czy możemy sobie mówić powsze pytanie: czy możemy sobie mówić po
imieniu?imieniu?imieniu?imieniu?imieniu?
Igor AIgor AIgor AIgor AIgor A. Najmuszyn . Najmuszyn . Najmuszyn . Najmuszyn . Najmuszyn – – – – – No jasne, jesteśmy przecież słowiański-
mi braćmi [śmiech].

J.K. – WJ.K. – WJ.K. – WJ.K. – WJ.K. – Wobec tegoobec tegoobec tegoobec tegoobec tego, Igor, Igor, Igor, Igor, Igor, powiedz coś o, powiedz coś o, powiedz coś o, powiedz coś o, powiedz coś o sobie, osobie, osobie, osobie, osobie, o swoim życiuswoim życiuswoim życiuswoim życiuswoim życiu
prprprprprywatnym, zainteresowaniach…ywatnym, zainteresowaniach…ywatnym, zainteresowaniach…ywatnym, zainteresowaniach…ywatnym, zainteresowaniach…
I.AI.AI.AI.AI.A.N. .N. .N. .N. .N. – Lubię podróżować i poznawać nowych ludzi. Często
jestem w Polsce, naprawdę. Ostatnio byłem na przykład na
Mazurach, gdzie z polskimi kolegami łowiłem ryby w mazur-
skich jeziorach. Pojeździłem też trochę po Polsce wraz z żoną.
A kilka lat wcześniej miałem okazję zwiedzić także Europę
Zachodnią. To jednak wiązało się z moją pracą zawodową, nie
były to wyjazdy turystyczne. Pracowałem bowiem w branży
przetwórstwa rolnego i moim obowiązkiem było uczestnictwo
w międzynarodowych targach spożywców itp.

Wywiad z IGOREM ARKADIEWICZEM NAJMUSZYNEM,
Prezesem Konsumenckiej Spółdzielni Finansowej
Pomocy Wzajemnej „SOJUZ KREDIT” w Brześciu (Białoruś)
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Główną nagrodą w loterii jest samochód osobowy Fiat Pan-
da. Kolejne nagrody również są niezwykle atrakcyjne – to
tygodniowe wczasy dla dwóch osób na Teneryfie oraz wyso-
kiej klasy sprzęt RTV i AGD (TV LG, chłodziarko-zamrażal-
ka BEKO, rower sportowy, pralka BEKO, kino domowe, od-
kurzacz ZELMER, Robot MPM, Ekspres AEG, maszynka do
mięsa ZELMER, mikrofalówka DAEWOO, odtwarzacz DVD
PHILIPS, frytkownica MOULINEX, krajalnica ZELMER,
żelazko CONCEPT).
Taki sam zestaw nagród przygotowaliśmy dla uczestników
II edycji loterii, która będzie się odbywała w okresie od 1 lipca
do 30 listopada 2010 r. Losowanie zostanie przeprowadzone
w dniu 15 grudnia 2010 r. Regulamin Loterii SKOK Ziemi Ryb-
nickiej podany został do wiadomości członków SKOK na tabli-
cach ogłoszeniowych we wszystkich punktach kasowych naszej
Kasy, a także na stronie internetowej www.skokziemryb.pl

Z lokat i pożyczek objętych loterią promocyjną można korzy-
stać wielokrotnie podczas trwania obu edycji loterii. Kupo-
ny loteryjne wydaje pracownik SKOK bezpośrednio po do-
pełnieniu przez członka SKOK formalności związanych z za-
łożeniem lokaty lub pobraniem pożyczki. Kupony należy wy-
pełnić i wrzucić do urn znajdujących się w punktach kaso-
wych. Wrzucenie kuponu do urny jest równoznaczne z ak-
ceptacją przez Klienta zasad Regulaminu.

Udział w loterii organizowanej przez SKOK jest doskonałą
okazją, aby skorzystać z atrakcyjnej oferty produktowej obję-
tej promocją. Otwiera także przed wszystkimi uczestnikami
szansę na wygranie ciekawych nagród i dobrą zabawę. Zapra-
szając do udziału w loterii, życzymy Państwu powodzenia w lo-
sowaniu! Wyniki losowania oraz sylwetki Laureatrów przed-
stawimy w kolejnym wydaniu „Skoczka”.

SKOK Ziemi Rybnickiej – UZNAWANY ZA NAJLEPSZY

Wszystkim zainteresowanym przypominamy najważniejsze
zasady loterii promocyjnej.

Uczestnikami loterii mogą być osoby fizyczne będące członka-
mi SKOK Ziemi Rybnickiej – co istotne, do loterii mogą przy-
stąpić nie tylko dotychczasowi członkowie, ale także osoby,
które przystąpią do Spółdzielczej Kasy w okresie trwania lo-
terii. W celu uzyskania co najmniej 1 kuponu uprawniającego
do udziału w losowaniu nagród, należy założyć lokatę termi-
nową w wysokości co najmniej 1000 zł na okres co najmniej
6 miesięcy lub pobrać pożyczkę w kwocie co najmniej 1000 zł.
Każda wielokrotność 1000 zł lokaty lub pożyczki będzie upraw-
niać do uzyskania kolejnego kuponu. Dla przykładu: za zało-
żenie lokaty na kwotę 3000 zł wydane zostaną 3 kupony lote-
ryjne, natomiast za pobranie pożyczki w wysokości 5000 zł
wydanych zostanie 5 kuponów.
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SKOK Ziemi Rybnickiej – UZNAWANY ZA NAJLEPSZY

Od dzisiaj w każdym wydaniu „Skoczka” będziemy publikować nowy cykl artyku-
łów na temat ubezpieczeń dostępnych w SKOK Ziemi Rybnickiej pod tytułem:

JAK PANI BASIA CHCIAŁA…
wziąć pożyczkwziąć pożyczkwziąć pożyczkwziąć pożyczkwziąć pożyczkę na remont łazienkię na remont łazienkię na remont łazienkię na remont łazienkię na remont łazienki

Ubezpieczenie mieszkania
PRAPRAPRAPRAPRACOWNIK SKCOWNIK SKCOWNIK SKCOWNIK SKCOWNIK SKOKOKOKOKOK: – Słyszała Pani, że
w ostatnim czasie u wielu osób z naszego osie-
dla dochodziło do zalania mieszkania? Wielu
z nich musiało dokonywać gruntownych na-
praw, co kosztowało wiele nerwów i nakładów
finansowych.
KlientKlientKlientKlientKlient (członek SKOK Ziemi Rybnickiej): – Tak,
sama kiedyś zalałam sąsiadów, ale na szczę-
ście skończyło się na pomocy przy remoncie.
PRAPRAPRAPRAPRACOWNIKCOWNIKCOWNIKCOWNIKCOWNIK: – To dobrze, bo mogli zażądać
pokrycia wszystkich kosztów remontu.
KlientKlientKlientKlientKlient: – Naprawdę?
PRAPRAPRAPRAPRACOWNIKCOWNIKCOWNIKCOWNIKCOWNIK: – Tak. Myślała Pani o zabez-
pieczeniu się na wypadek zalania?
KlientKlientKlientKlientKlient: – Nawet mi to nie przyszło do głowy,
a ile by to kosztowało?
PRAPRAPRAPRAPRACOWNIKCOWNIKCOWNIKCOWNIKCOWNIK: – Nie jest to duży koszt, zależy
od zakresu ubezpieczenia. Jakich ryzyk oprócz
zalania mieszkania Pani się obawia?
KlientKlientKlientKlientKlient: – No chyba jeszcze kradzieży.
PRAPRAPRAPRAPRACOWNIKCOWNIKCOWNIKCOWNIKCOWNIK: – Dobrze, w takim razie zaraz
przeliczę składkę.

PRAPRAPRAPRAPRACOWNIKCOWNIKCOWNIKCOWNIKCOWNIK: – Koszt ubezpieczenia zależy od
Pani. O zakresie ubezpieczenia sama Pani zde-
cyduje, ja postaram się pomóc w dopasowa-
niu oferty do Pani potrzeb. Proszę pamiętać,
że ubezpieczenie, to w Pani przypadku najlep-
sze zabezpieczenie majątku. Nie będzie Pani
potrzebowała kolejnej pożyczki na remont
w sytuacji zalania, pożaru czy kradzieży, po-
nieważ ubezpieczenie to stanowi gwarancjęto stanowi gwarancjęto stanowi gwarancjęto stanowi gwarancjęto stanowi gwarancję
sprawnej likwidacji szksprawnej likwidacji szksprawnej likwidacji szksprawnej likwidacji szksprawnej likwidacji szkody i szybkiej wypła-ody i szybkiej wypła-ody i szybkiej wypła-ody i szybkiej wypła-ody i szybkiej wypła-
ty odszkty odszkty odszkty odszkty odszkodowaniaodowaniaodowaniaodowaniaodowania. Nawet przy kolejnym za-
laniu sąsiadów TUW SKOK pokryje koszty
remontu ich mieszkania.

PRAPRAPRAPRAPRACOWNIKCOWNIKCOWNIKCOWNIKCOWNIK: – Woli Pani zapłacić gotówką,
w ratach, czy żeby składkę potrącić z wypła-
canej pożyczki?
KlientKlientKlientKlientKlient: – Proszę potrącić z pożyczki.
PRAPRAPRAPRAPRACOWNIKCOWNIKCOWNIKCOWNIKCOWNIK: – Bardzo dziękuję, dokonała
Pani trafnego wyboru! Proszę pamiętać, że
w razie wątpliwości służę pomocą.

DLACZEGO WARTO BRAĆ POŻYCZKĘ
W SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ?
SKSKSKSKSKOK: – Co skłoniło POK: – Co skłoniło POK: – Co skłoniło POK: – Co skłoniło POK: – Co skłoniło Panią do ubiegania sięanią do ubiegania sięanią do ubiegania sięanią do ubiegania sięanią do ubiegania się
o pożyczko pożyczko pożyczko pożyczko pożyczkę wę wę wę wę w SKSKSKSKSKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?
PPPPPani Urszulaani Urszulaani Urszulaani Urszulaani Urszula – Kilka miesięcy temu pobie-
rałam pożyczkę w jednym z banków. Opro-
centowanie tej pożyczki – jak wtedy mi
przedstawiano – było niższe niż w SKOK
Ziemi Rybnickiej. Po spłaceniu 6 rat, z nie-
znanych mi przyczyn bank, w którym pobra-
łam pożyczkę przekazał ją do innego banku,
gdzie oprócz raty i ubezpieczenia zobowią-
zano mnie do płacenia jeszcze jednego ubez-
pieczenia, o którym nie było wcześniej mowy.
SKSKSKSKSKOK – Co to oznaczało dla POK – Co to oznaczało dla POK – Co to oznaczało dla POK – Co to oznaczało dla POK – Co to oznaczało dla Pani?ani?ani?ani?ani?
PPPPP.U..U..U..U..U. –  Tylko jedno, wyższe raty.
SKSKSKSKSKOK – Czyli w naszej KOK – Czyli w naszej KOK – Czyli w naszej KOK – Czyli w naszej KOK – Czyli w naszej Kasie jest taniej?asie jest taniej?asie jest taniej?asie jest taniej?asie jest taniej?
PPPPP.U..U..U..U..U. –  Zdecydowanie! Przy wyższej kwocie,
o którą się teraz ubiegam wraz z ubezpie-

czeniem będę płacić prawie 100 zł mniej niż
w tym banku.
SKSKSKSKSKOK – A więc jest POK – A więc jest POK – A więc jest POK – A więc jest POK – A więc jest Pani zadowolona?ani zadowolona?ani zadowolona?ani zadowolona?ani zadowolona?
PPPPP.U..U..U..U..U. –  Tak, z tego miejsca zachęcam do ko-
rzystania z oferty pożyczkowej w SKOK Zie-
mi Rybnickiej.

SKSKSKSKSKOK – Co skłoniło POK – Co skłoniło POK – Co skłoniło POK – Co skłoniło POK – Co skłoniło Pana do ubiegania sięana do ubiegania sięana do ubiegania sięana do ubiegania sięana do ubiegania się
o pożyczko pożyczko pożyczko pożyczko pożyczkę w Spółdzielczej Kę w Spółdzielczej Kę w Spółdzielczej Kę w Spółdzielczej Kę w Spółdzielczej Kasie Oszczęd-asie Oszczęd-asie Oszczęd-asie Oszczęd-asie Oszczęd-
nościowo-Kredytowej Ziemi Rnościowo-Kredytowej Ziemi Rnościowo-Kredytowej Ziemi Rnościowo-Kredytowej Ziemi Rnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?ybnickiej?
PPPPPan Henran Henran Henran Henran Henrykykykykyk – Remont mieszkania zmusił
mnie do rozglądania się za pożyczką. Zanim
„wylądowałem” u was, skierowałem się do
różnych banków, ale i SKOK-ów, które funk-
cjonują na naszym terenie. Jak wielu, chcia-
łem wybrać najlepszą dla siebie ofertę, jeśli
chodzi o oprocentowanie i pozostałe inne
warunki pożyczki.
SKSKSKSKSKOK – Czy oferta SKOK – Czy oferta SKOK – Czy oferta SKOK – Czy oferta SKOK – Czy oferta SKOK okOK okOK okOK okOK okazała się kazała się kazała się kazała się kazała się ko-o-o-o-o-
rzystna?rzystna?rzystna?rzystna?rzystna?
PPPPP.H..H..H..H..H. – Ofertę SKOK Ziemi Rybnickiej znałem
już wcześniej, ponieważ jestem już z Wami
od samego początku. Zorientowałem się co
proponuje konkurencja i przekonało mnie to
do jednego – pozostaję wierny Spółdzielczej

Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi
Rybnickiej. U was jest najtaniej i najszyb-
ciej. Polecam wszystkim SKOK Ziemi Ryb-
nickiej oraz pozdrawiam całą Waszą druży-
nę i życzę Wam dalszych dobrych pomysłów,
które przekładają się na korzyść dla nas,
tj. członków SKOK-u.
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W ostatnim czasie coraz trudniej uzyskW ostatnim czasie coraz trudniej uzyskW ostatnim czasie coraz trudniej uzyskW ostatnim czasie coraz trudniej uzyskW ostatnim czasie coraz trudniej uzyskać pożyczkać pożyczkać pożyczkać pożyczkać pożyczkę wę wę wę wę w bankbankbankbankbanku. Nie tylku. Nie tylku. Nie tylku. Nie tylku. Nie tylko kiepsko kiepsko kiepsko kiepsko kiepska historia pożyczka historia pożyczka historia pożyczka historia pożyczka historia pożyczkowa odnotowanaowa odnotowanaowa odnotowanaowa odnotowanaowa odnotowana
wwwww Biurze Informacji Kredytowej, ale przede wszystkim niskie dochody osób ubiegających się oBiurze Informacji Kredytowej, ale przede wszystkim niskie dochody osób ubiegających się oBiurze Informacji Kredytowej, ale przede wszystkim niskie dochody osób ubiegających się oBiurze Informacji Kredytowej, ale przede wszystkim niskie dochody osób ubiegających się oBiurze Informacji Kredytowej, ale przede wszystkim niskie dochody osób ubiegających się o przyznanie pożycz-przyznanie pożycz-przyznanie pożycz-przyznanie pożycz-przyznanie pożycz-
ki decydują oki decydują oki decydują oki decydują oki decydują o „przykręceniu k„przykręceniu k„przykręceniu k„przykręceniu k„przykręceniu kurkurkurkurkurka” za” za” za” za” z kredytami gotówkkredytami gotówkkredytami gotówkkredytami gotówkkredytami gotówkowymi przez większość bankówowymi przez większość bankówowymi przez większość bankówowymi przez większość bankówowymi przez większość banków.....

Już od dawna na łamach „SkJuż od dawna na łamach „SkJuż od dawna na łamach „SkJuż od dawna na łamach „SkJuż od dawna na łamach „Skoczkoczkoczkoczkoczka” informujemy oa” informujemy oa” informujemy oa” informujemy oa” informujemy o niebezpieczeństwach, zniebezpieczeństwach, zniebezpieczeństwach, zniebezpieczeństwach, zniebezpieczeństwach, z jakimi możemy się spotkjakimi możemy się spotkjakimi możemy się spotkjakimi możemy się spotkjakimi możemy się spotkać, kać, kać, kać, kać, korzystającorzystającorzystającorzystającorzystając
zzzzz dobrodziejstw dostępu do internetu. Dziś nie ma chyba miejsca na świecie całkdobrodziejstw dostępu do internetu. Dziś nie ma chyba miejsca na świecie całkdobrodziejstw dostępu do internetu. Dziś nie ma chyba miejsca na świecie całkdobrodziejstw dostępu do internetu. Dziś nie ma chyba miejsca na świecie całkdobrodziejstw dostępu do internetu. Dziś nie ma chyba miejsca na świecie całkowicie pozbawionego dostępu doowicie pozbawionego dostępu doowicie pozbawionego dostępu doowicie pozbawionego dostępu doowicie pozbawionego dostępu do
internetu. Winternetu. Winternetu. Winternetu. Winternetu. W dobie powszechnej informatyzacji społeczeństwa posługują się cyberprzestrzenią realizując wdobie powszechnej informatyzacji społeczeństwa posługują się cyberprzestrzenią realizując wdobie powszechnej informatyzacji społeczeństwa posługują się cyberprzestrzenią realizując wdobie powszechnej informatyzacji społeczeństwa posługują się cyberprzestrzenią realizując wdobie powszechnej informatyzacji społeczeństwa posługują się cyberprzestrzenią realizując w niej co-niej co-niej co-niej co-niej co-
dzienne potrzebydzienne potrzebydzienne potrzebydzienne potrzebydzienne potrzeby, w, w, w, w, w tym także ztym także ztym także ztym także ztym także z zakresu szerokzakresu szerokzakresu szerokzakresu szerokzakresu szeroko rozumianej banko rozumianej banko rozumianej banko rozumianej banko rozumianej bankowości.owości.owości.owości.owości.

Uważajmy na oszustówUważajmy na oszustówUważajmy na oszustówUważajmy na oszustówUważajmy na oszustów
internetowych iinternetowych iinternetowych iinternetowych iinternetowych i cyberprzestępcówcyberprzestępcówcyberprzestępcówcyberprzestępcówcyberprzestępców

Taka sytuacja powoduje, iż pozabankowe instytucje kredyto-
we, które przez ostatnie lata były zmuszone ograniczyć swoją
działalność ze względu na niewielu klientów, teraz mają się
świetnie. W dalszym ciągu znaleźć można mnóstwo ogłoszeń,
że wystarczy tylko dowód osobisty, aby bez kontroli danych
w BIK-u uzyskać pożyczkę, jednakże łatwość, z jaką można
uzyskać kredyt, a także brak formalności przy jego załatwie-
niu, to najczęściej tylko puste obietnice. Jedno natomiast jest
pewne – za otrzymane pieniądze musimy drogo zapłacić.
Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, instytucje udzielające
pożyczek i kredytów nie tylko żądają od klienta zabezpieczeń
w postaci żyranta, podpisania weksla, wykupu ubezpieczenia,
ale także ustanowienia zabezpieczenia na hipotece. Częstą
praktyką jest wprowadzanie wymogów, których charakter
prawny pozwoli w przyszłości – w razie nie spłacania kredy-
tu przez pożyczkobiorcę – skutecznie przeprowadzić licytację
mieszkania lub domu. Ale to nie wszystko… Pożyczkobiorca
musi ponadto wyrazić zgodę na częste odpłatne wizyty w do-
mu pracowników instytucji, w której zaciągnęli zobowiązanie.
Ich celem jest w szczególności ocena bieżącej sytuacji finan-
sowej Klienta, a także prowadzenie monitoringu zapłaty po-
branego zobowiązania.

Poziom wymagań, o których wyżej mowa jednoznacznie
wskazuje, iż nikt nie pożycza pieniędzy bez odpowiedniego
zabezpieczenia, umożliwiającego zaspokojenie własnych
roszczeń w przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania.
Przykłady na bezwzględne sposoby działania firm „parafi-
nansowych” przedstawia Dziennik Gazeta Prawna w arty-
kule Haliny Kochalskiej pt. „Zapomnijmy o pożyczce na do-
wód”. Jak pisze autorka, „przykładem na to jest oferta jed-
nej z firm, która reklamuje, że świadczy błyskawiczne usłu-
gi finansowe i daje gotówkę pod zastaw hipoteki.
Do ekspresowego pożyczenia pieniędzy potrzebne są: aktual-
ny odpis z księgi wieczystej lub aktualne zaświadczenie ze
Spółdzielni Mieszkaniowej, tytuł nabycia nieruchomości lub
prawa do lokalu, wypis i wyrys z rejestru gruntów, wypis z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub za-
świadczenie o jego braku, zaświadczenie o braku zameldowa-
nych osób w domu/lokalu na pobyt stały, dokument Spółki
(KRS, NIP, Regon) lub prowadzonej działalności gospodarczej
(zaświadczenie z ewidencji, NIP, Regon). Gdy uda się już zgro-
madzić dokumenty, przedstawiciel firmy odwiedza klienta,
dochodzi do wyceny nieruchomości, podpisania aktu notarial-
nego oraz umowy pożyczki.(…)
Jeżeli ktoś nie jest w stanie spłacić długu w terminie, może
przedłużyć czas pożyczki i ocalić rodzinę przed utratą dachu
nad głową. Warunek to wysupłanie na prowizję 20 procent
sumy pozostającej do oddania.”
Oprócz ogromnej ilości zabezpieczeń, w firmach takich płaci
się za kredyt wysokim oprocentowaniem. TTTTTakże w tym przy-akże w tym przy-akże w tym przy-akże w tym przy-akże w tym przy-

padkpadkpadkpadkpadku odnosimyu odnosimyu odnosimyu odnosimyu odnosimy się do cytowanego wyżej artykułu: „…w grę
wchodzi rzeczywista stopa procentowa idąca w tysiące pro-
cent, i to bliżej tu 10 tys. niż jednego. Jak to możliwe? Np.
pożyczający 200 zł przez SMS musi oddać po 15 dniach 240 zł,
z czego zgodnie z prawem 10 zł to 5-procentowa prowizja, a
1,5 zł to odsetki przy oprocentowaniu na 20 proc. w skali roku.
Wszystko zgodnie z ustawą „antylichwiarską”, ale trzeba jesz-
cze zapłacić dodatkowo 28,5 zł za ubezpieczenie na życie. Efekt
– rzeczywista stopa procentowa rzędu ponad 8 tys. proc.
Gdy zainteresowany chce pożyczyć 200 zł na pół roku, dodat-
kowe koszty skorzystania z tych pieniędzy przez 6 miesięcy
wyniosą już 248 zł. Do tego trzeba dodać jeszcze 3,44 zł, bo
wydatki zaczynają się jeszcze przed pożyczeniem. Opłata reje-
stracyjna wynosi 1 zł, a 2,44 zł kosztuje przesłanie SMS-em
wniosku o pożyczkę. Osoba, która chciałaby przedłużyć okres
kredytowania pożyczonych 200 zł o 30 dni, musi zapłacić do-
datkowo 60 zł.

Koszty mnożą się szybko, jeśli klient jest nieuważny i nie do-
czyta warunków umowy. Bo jeśli zmieni zdanie i chciałby zre-
zygnować z pożyczenia pieniędzy, to na pewno nie przez zigno-
rowanie umowy pożyczki. Jeśli jej nie odeśle w 5 dni od otrzy-
mania, musi zapłacić 100 zł kary. O pożyczce nie można zapo-
mnieć nawet na łożu śmierci – zastrzega firma pożyczająca na
telefon. Na wypadek śmierci klient ma za zadanie „upoważnić
dowolnego/każdego lekarza do udostępnienia towarzystwu ubez-
pieczeniowemu (w którym wykupił polisę przy okazji zadłuże-
nia) wszelkich informacji dotyczących swojej osoby”.

„Z kolei w firmach, których agenci przychodzą do domu z po-
życzką, a potem po raty, to nie odsetki, ani nawet ubezpieczenia
stanowią o ostatecznej sumie do zwrotu, lecz właśnie koszty
wizyt domowych. Gdy klient pożyczy 1000 zł na 55 tygodniowych
rat zwracanych przelewem, oddaje co 7 dni 24,20 zł. Zazwyczaj
usłyszy jednak jakieś przeciwwskazania do takiego trybu spła-
ty i będzie odwiedzał go agent. A to oznacza już cotygodniowy
wydatek 34 zł. W efekcie klient oddaje przy tym scenariuszu
1870 zł w ciągu roku. To o ponad 500 zł więcej, niż gdyby odda-
wał przelewem. Taki koszt odpowiada oprocentowaniu przekra-
czającemu 130 proc. w skali roku, gdyby przyszło klientowi spła-
cać miesięczne raty od 1000 zł wziętego w banku”.

W  wielu firmach „parabankowych” w ramach informacji o zo-
bowiązaniu, zamiast odsetek w skali roku podawane są od-
setki dzienne czy też miesięczne. Nie podaje się też rzeczywi-
stej stopy procentowej zawierającej wszystkie koszty kredy-
tu. Autor powołanego artykułu przestrzega także przed firma-
mi, które przed udzieleniem pożyczki lub kredytu, wymagają
wpłacenia przez Klienta odpowiedniej sumy pieniężnej. Takie
praktyki najczęściej służą finansowaniu innych, a nie pożycza-
niu pieniędzy dla siebie. Większość osób, które dokonywały ta-
kich wstępnych wpłat, nigdy nie doczekało się ich zwrotu.
Przy rozpatrywaniu ofert różnych instytucji świadczących
usługi o charakterze finansowym należy z dużą starannością
zapoznawać się z oferowanymi przez nie zasadami współpra-
cy. Pomimo zachęcających reklam należy zawsze dokładnie
sprawdzić rzeczywiste warunki pożyczki, aby nie żałować pod-
jętej decyzji.

SKOK Ziemi Rybnickiej od 16 lat udziela pożyczek swoim człon-
kom, gwarantując zawsze przejrzyste zasady, konkurencyjne
oprocentowanie oraz kompetentną i miłą obsługę, która za-
wsze służy dobrą radą. Tym z Państwa, którzy mają przejścio-
we kłopoty ze spłatą zaciągniętego zobowiązania, umożliwia-
my negocjacje co do warunków jego spłaty oraz podpisywanie
w tym zakresie stosownych ugód.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania oferty pożyczkowej
SKOK Ziemi Rybnickiej!

Postęp naukowo-techniczny otworzył nowe możliwości dla re-
alizacji potrzeb bez wychodzenia z domu, jednocześnie dokonu-
jąca się rewolucja informacyjna spowodowała powstanie za-
grożeń związanych z pojęciem „kradzieży w cyberprzestrzeni”.
Przeglądając codzienną prasę bardzo często można przeczytać
informacje o atakach przestępców internetowych. Oto całkiem
niedawno Dziennik Gazeta Prawna zamieściła artykuł o śledz-
twie prowadzonym przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go (ABW) w sprawie ataków na witrynę internetową jednego
z największych banków funkcjonujących w Polsce. Jak infor-
muje Dziennik, ostatni „atak” oszustów polegał na wysłaniu
maila – poufny – do klientów internetowego serwisu tego ban-
ku. Na pierwszy rzut oka wiadomość sprawiała wrażenie ofi-
cjalnej korespondencji z banku, która zawierała informację o za-
blokowaniu klientowi konta w internetowej wersji banku. Klik-
nięcie w podany w korespondencji link miało skutkować odblo-
kowaniem konta. W rzeczywistości kliknięcie powodowało
otwarcie strony łudząco podobnej do witryny banku. Różnica
polegała na tym, że zamiast numeru klienta i hasła, strona
żądała podania danych z karty płatniczej. To właśnie był cel
internetowych przestępców. Posiadając numery kart i dane oso-
bowe właścicieli można było opróżnić konta. Na szczęście pra-
cownicy banku szybko zauważyli oszustwo. Bank nigdy nie pro-
si o numery kart płatniczych przy logowaniu się do serwisu.
Jak stwierdził rzecznik banku, dziwna gramatyka w wiadomo-
ściach przesyłanych do klientów świadczyć może, że cyberprze-
stępcy nie pochodzą z Polski. Bank poinformował Policję o ujaw-
nionych nieprawidłowościach. Sprawę podobnych interneto-
wych ataków na klientów tego banku wyjaśnia już ABW.
Działania oszustów internetowych nazywane są w języku kom-
puterowym „phishingiem”. Często hakerzy nie posiadają umie-
jętności pozwalających na złamanie zabezpieczeń banku, dla-
tego starają się uzyskać dane potrzebne do kradzieży bezpo-

średnio od klientów. Niestety wiele osób daje się nabrać na
nieuczciwe praktyki, co w konsekwencji doprowadza je do utra-
ty oszczędności.
Nie tylko banki są obiektem ataków cyberprzestępców. Czę-
stym ich celem są także urzędy państwowe i samorządowe,
a także witryny różnych instytucji.
Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna z dnia 25 stycznia 2010 r.,
„…tylko w ostatnim półroczu z cyberprzestępcami miały pro-
blem strony między innymi: Rady ds. Uchodźców, Urzędu Gmi-
ny Bielsk Podlaski, Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach,
Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Centralnej Komisji Eg-
zaminacyjnej. Gdy kilka miesięcy temu cyberprzestępcy wła-
mali się do witryny Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej
i Kancelarii Premiera, podmienili cztery podstrony dotyczące
m.in. służby cywilnej i funduszy strukturalnych. Po tym ataku
witryny resortu pracy i KPRM zostały zmodernizowane i za-
bezpieczone. To jednak rzadka reakcja na atak.”
Do narastania zjawiska związanego z występowaniem prze-
stępstw w cyberprzestrzeni przyczynia się w szczególności
brak stałej aktualizacji programów ochronnych, brak wiedzy
o nowych rodzajach zagrożeń, a także niedokładne usuwanie
luk w istniejących zabezpieczeniach, ujawnionych podczas
wcześniejszych kontroli. Co ważne, w 2009 r. MSWiA oraz ABW
opracowały założenia do „Programu ochrony cyberprzestrze-
ni RP na lata 2009-2011”. To pierwsza strategia walki z cybe-
rinfekcjami, szpiegostwem komputerowym i przemysłowym.
Jej częścią jest zapewnienie bezpieczeństwa witryn interne-
towych poprzez ich ciągłe monitorowanie. Odpowiednich zmian
w prawie wciąż jednak nie ma.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Dziennik Gazeta Prawna:
Sylwia Czubkowska, Urzędy narażają się na cyberatak; Maciej Duda, ABW
bada ataki na stronę PKO BP.

Z wielką satysfakcją chcemy poinformować naszych
członków, iż SKOK Ziemi Rybnickiej otrzymał certy-
fikat MicrosofMicrosofMicrosofMicrosofMicrosoft Soft Soft Soft Soft Software Assets Managementtware Assets Managementtware Assets Managementtware Assets Managementtware Assets Management, który
potwierdza spełnienie wymogów Microsoft odnośnie
zarządzania licencjami na oprogramowaniu.

Certyfikat stwierdza, iż Spółdzielcza Kasa Oszczęd-
nościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej:

 z sukcesem przeszła ocenę oprogramowania, wy-
konaną przez firmę niezależną,

 stosuje odpowiednie procedury i rozwiązania w za-
kresie zarządzania oprogramowaniem,

 posiada licencję na wszystkie programy Microsoft
używane w ramach firmy.

Co to znaczy? W prostym języku to, iż w naszej firmie
pracujemy tylko na legalnym oprogramowaniu. Szcze-
góły związane z tymi certyfikatami przedstawimy
w następnym numerze „Skoczka”.

Z OSTATNIEJ CHWILI…

Nie daj się skNie daj się skNie daj się skNie daj się skNie daj się skusić ogłoszeniemusić ogłoszeniemusić ogłoszeniemusić ogłoszeniemusić ogłoszeniem
o pożyczce na dowód osobistyo pożyczce na dowód osobistyo pożyczce na dowód osobistyo pożyczce na dowód osobistyo pożyczce na dowód osobisty



7Nr 22/2010  MARZEC 2010 SKSKSKSKSKOCOCOCOCOCZEKZEKZEKZEKZEK

Nasi emeryci
mogą być spokojni…
„K„K„K„K„Komisja Nadzoru Finansowego przyznaje, że część banków wprowadza womisja Nadzoru Finansowego przyznaje, że część banków wprowadza womisja Nadzoru Finansowego przyznaje, że część banków wprowadza womisja Nadzoru Finansowego przyznaje, że część banków wprowadza womisja Nadzoru Finansowego przyznaje, że część banków wprowadza w błąd starszych klientówbłąd starszych klientówbłąd starszych klientówbłąd starszych klientówbłąd starszych klientów. W. W. W. W. Wykykykykykorzystu-orzystu-orzystu-orzystu-orzystu-
jąc ich nieznajomość finansów ijąc ich nieznajomość finansów ijąc ich nieznajomość finansów ijąc ich nieznajomość finansów ijąc ich nieznajomość finansów i bezradność, oferują emerbezradność, oferują emerbezradność, oferują emerbezradność, oferują emerbezradność, oferują emerytom rytom rytom rytom rytom ryzykyzykyzykyzykyzykowne produktyowne produktyowne produktyowne produktyowne produkty. Zdarza się, że osoby takie. Zdarza się, że osoby takie. Zdarza się, że osoby takie. Zdarza się, że osoby takie. Zdarza się, że osoby takie
tracą wtracą wtracą wtracą wtracą w ten sposób oszczędności życia.ten sposób oszczędności życia.ten sposób oszczędności życia.ten sposób oszczędności życia.ten sposób oszczędności życia.

ko pokazywała, gdzie mam się podpisać. Nie miałam okula-
rów, ale przekonywała, że to bardzo dobra oferta – opowiada
staruszka. Problemy zaczęły się po kilku miesiącach, kiedy
chciała wypłacić pieniądze. Okazało się, że jest właścicielką
lokaty, której pod groźbą kary nie można zlikwidować przez
1,5 roku. Na dodatek zyski były uzależnione od sytuacji na gieł-
dzie i kursu euro. Ostatecznie Maria Lesiak odzyskała pienią-
dze po 1,5 roku. Nie zarobiła ani grosza. Jej sprawę rozpatru-
je Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prawdo-
podobnie zarzuci bankowi naruszenie zbiorowego interesu kon-
sumentów. – Obowiązkiem banku jest dokładne przedstawie-
nie warunków umowy i poinformowanie o zagrożeniach.
Szczególnie gdy przychodzą starsze osoby – mówi Longina
Kaczmarek, rzecznik praw konsumentów w Szczecinie.

NA LOKACIE MOŻNA STRACIĆ?
Komisja Nadzoru Finansowego przyznaje, że takich przypad-
ków jest więcej. Katarzyna Biela z KNF opowiada historyjkę
emerytki z Krakowa, która wpłaciła na konto oszczędnościo-
we ponad 100 tys. zł ze sprzedaży mieszkania. Po kilku dniach
zadzwonił do niej przedstawiciel banku, proponując ulokowa-
nie tych pieniędzy w funduszach inwestycyjnych. Przekonywał,
że z pewnością na tym nie straci, a nawet zyska. Emerytka
zaufała mu i straciła 70 tys. zł. Z kolei 81-latka spod Często-

chowy przedstawiciel banku namówił na założenie lokaty in-
westycyjnej. Przekonywał, że będzie ona znacznie wyżej opro-
centowana niż zwykłe konto. Okazało się, że z 10 tys. straciła
ponad 6 tys. zł.

BANK MUSI INFORMOWAĆ
Dlaczego banki wprowadzają klientów w błąd? – Bo na takich
produktach zarabiają o wiele więcej niż na zwyczajnej lokacie.
Pobierają opłatę za zarządzanie funduszem oraz manipulacyjną,
a często pieniądze ze sprzedanych funduszy inwestycyjnych tra-
fiają na lokaty do tego samego banku – mówi Michał Macierzyń-
ski, ekspert portalu Bankier.pl. Jego zdaniem pracownicy ban-
ków zrobią wiele, by zrealizować swoje plany sprzedażowe. –
Więc nie interesuje ich to, że klientem jest osoba starsza, która
nie ma pojęcia, co kupuje – mówi Macierzyński.
Problem w tym, że klienci banków mają spore problemy z udo-
wodnieniem, że zostali wprowadzenia w błąd. Złożony na do-
kumentach podpis oznacza bowiem akceptację warunków
umowy, więc każdy, niezależnie od wieku, musi być tego świa-
domy. Norbert Jeziolowicz ze Związku Banków Polskich, mówi
jednak, że zna skargi, które w arbitrażu konsumenckim są
rozstrzygane na korzyść klienta. – Tak się dzieje, gdy doradca
ewidentnie doradził klientowi źle i nie ostrzegł przed możliwą
stratą – mówi Jeziolowicz. Jego zdaniem często winni są jed-
nak sami klienci, którzy nie czytają umów.
Problem dostrzegła już Komisja Europejska i przygotowała
dyrektywę MiFID, której celem jest ochrona inwestorów. W Pol-
sce ustawa wprowadzająca unijne postanowienia weszła w ży-
cie dwa miesiące temu. Zakłada ona m.in., że sprzedawca pro-
duktów finansowych powinien za pomocą ankiety zbadać pro-
fil inwestora. – Jeżeli klient odmówi wypełnienia ankiety, fir-
ma powinna ostrzec go, że nie może dokonać oceny odpowied-
niości usługi. Natomiast, gdy po analizie danych usługa okaże
się dla niego nieodpowiednia, firma ma obowiązek o tym poin-
formować. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze klient, ale
przynajmniej dostaje informacje o możliwych problemach –
tłumaczy Katarzyna Biela z KNF.”

Lektura artykułu skłania nas do tego, by apelować do Pań-
stwa o ostrożność przy składaniu własnego podpisu. Przed
złożeniem podpisu na dokumencie należy dokładnie zapoznać
się z jego treścią.

70-LATKA NA GIEŁDZIE
Aniela Słowińska z Solca Kujawskiego w wieku 77 lat stała
się graczem giełdowym. Ona sama dowiedziała się o tym przy-
padkiem. – Prosiłam urzędniczkę o założenie zwykłego rachun-
ku, do którego miałabym bieżący dostęp. Dopiero, gdy pilnie
potrzebowałam pieniędzy, dowiedziałam się, że nie mogę ich
natychmiast wypłacić, bo zainwestowałam w papiery warto-
ściowe. Moje oszczędności, 70 tys. zł, zostały zamienione na
390 sztuk certyfikatów inwestycyjnych. Na pewno nie infor-
mowano mnie o tym, gdy zakładałam konto – opowiada Anie-
la Słowińska.
Na całej operacji straciła 7 tys. zł. Bank broni się, że przecież
podpisała dokumenty, więc tylko ona jest odpowiedzialna za
straty.

JAK WCISNĄĆ KLIENTOWI PRODUKT
Innego zdania jest jednak radca prawny Roman Andrzejew-
ski, który zajął się sprawą. – Moja klientka to starsza osoba
i nawet nie wie, co to są papiery wartościowe. Pracownicy ban-
ku wykorzystali sytuację, wciskając jej taki produkt. I nikt nie
wytłumaczył, jakie podejmuje ryzyko – tłumaczy.
W podobnej sytuacji była 96-letnia Maria Lesiak ze Szczecina,
która chciała założyć 3-miesięczną lokatę ze stałym oprocen-
towaniem. – Urzędniczka wydrukowała stosy papierów i tyl-

PROMOCJA

„  – żyje się lepiej”
Od 1 marca 2010 rOd 1 marca 2010 rOd 1 marca 2010 rOd 1 marca 2010 rOd 1 marca 2010 r. tr. tr. tr. tr. trwa promocja VISwa promocja VISwa promocja VISwa promocja VISwa promocja VISAAAAA, w której główną nagrodą jest wyjazd na, w której główną nagrodą jest wyjazd na, w której główną nagrodą jest wyjazd na, w której główną nagrodą jest wyjazd na, w której główną nagrodą jest wyjazd na
Mistrzostwa Świata FIFMistrzostwa Świata FIFMistrzostwa Świata FIFMistrzostwa Świata FIFMistrzostwa Świata FIFA w piłce nożnej w Republice PA w piłce nożnej w Republice PA w piłce nożnej w Republice PA w piłce nożnej w Republice PA w piłce nożnej w Republice Południowej Aołudniowej Aołudniowej Aołudniowej Aołudniowej Afrfrfrfrfryki. Wyki. Wyki. Wyki. Wyki. Warun-arun-arun-arun-arun-
kiem, jaki trzeba spełnić jest dokkiem, jaki trzeba spełnić jest dokkiem, jaki trzeba spełnić jest dokkiem, jaki trzeba spełnić jest dokkiem, jaki trzeba spełnić jest dokonanie transakcji bezgotówkonanie transakcji bezgotówkonanie transakcji bezgotówkonanie transakcji bezgotówkonanie transakcji bezgotówkowej kowej kowej kowej kowej kartą VISartą VISartą VISartą VISartą VISA i za-A i za-A i za-A i za-A i za-
rejestrowanie jej.rejestrowanie jej.rejestrowanie jej.rejestrowanie jej.rejestrowanie jej.

CHCESZ DOŁADOWAĆ TELEFON KOMÓRKOWY?
– WEJDŹ NA STRONĘ SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ
Odwiedzając stronę internetową SKOK Ziemi Rybnickiej www.skokziemryb.pl
można doładować swoją komórkę. W jaki sposób?

Wystarczy wybrać sieć telefonii komórkowej, w której posiadamy numer, wpisać
ten numer, podać swój e-mail oraz wybrać sposób płatności i kwotę, na jaką chce-
my doładować nasz telefon. Zapłata może być dokonana kartą płatniczą lub za po-
mocą konta internetowego. Ten sposób zapłaty oznacza, że każdy kto posiada kar-
tę płatniczą lub konto internetowe prowadzone przez bank może bez wychodzenia
z domu doładować swoją komórkę – również osoby, które jeszcze nie są członkami
naszej Kasy.

Wszyscy członkowie SKOK Ziemi Rybnickiej na razie mogą płacić za doładowa-
nie komórki tylko kartą Visa. Mamy nadzieję, że już wnet poinformujemy, że nasi
członkowie będą mogli płacić za doładowania komórek za pomocą konta interneto-
wego, które mamy w swojej ofercie. Aby otrzymać kartę Visa wystarczy odwiedzić
najbliższy punkt kasowy i pracownik przygotuje wszystkie konieczne dokumenty.
PIN oraz karta będą dostarczone do domu, po aktywowaniu karty (poprzez transak-
cję zatwierdzoną kodem PIN lub kontaktując się z Centrum Obsługi Kart) można już
doładować komórkę bez wychodzenia z domu.

PŁAĆ KARTĄ WYDANĄ PRZEZ
SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ
I ODBIERAJ NAGRODY
To już ostatnie dni trwania akcji promocyj-
nej polegającej na połączeniu wykonywa-
nych płatności wydaną przez naszą kasę
Kartą VISA z programem lojalnościowym.
Przypominamy, że płacąc kartą za różnego
rodzaju usługi i produkty (np. w sklepach,
hotelach, stacjach benzynowych itp.) zbiera
się punkty, które można następnie wymie-
niać na nagrody. Ostateczny termin pobra-
nia nagród to 16 kwietnia 2010 roku.
Zasady promocji opisujemy na naszej stro-
nie internetowej www.skokziemryb.pl
Warto korzystać z programu lojalnościo-
wego, o czym przekonał się Pan Tomek,
który jako jeden z wielu uczestników ode-
brał nagrodę. W przypadku Pana Tomka
było to DVD.

SKSKSKSKSKOK: – Czy trudno było zgromadzić punktyOK: – Czy trudno było zgromadzić punktyOK: – Czy trudno było zgromadzić punktyOK: – Czy trudno było zgromadzić punktyOK: – Czy trudno było zgromadzić punkty
potrzebne do odebrania nagrody rzeczowej?potrzebne do odebrania nagrody rzeczowej?potrzebne do odebrania nagrody rzeczowej?potrzebne do odebrania nagrody rzeczowej?potrzebne do odebrania nagrody rzeczowej?
PPPPPan Tan Tan Tan Tan Tomek: omek: omek: omek: omek: – Początkowo myślałem, że przy-
gotowane przez SKOK nagrody będzie bardzo
trudno zdobyć, jednak kiedy zacząłem reali-
zować transakcje bezgotówkowe płacąc kartą
VISA zauważyłem, że szybko przybywa punk-
tów. Przekonało mnie to, że mogę uzyskać licz-
bę punktów wymaganą do otrzymania wybra-
nej nagrody. Dzięki płaceniu kartą stałem się
szczęśliwym posiadaczem DVD!

Promocja podzielona jest na w 3 etapy – tak
jak w meczu piłki nożnej:

 45 dni – 01.03.2010 – 14.04.2010
 15 dni – 15.04.2010 – 29.04.2010
 45 dni – 30.04.2010 – 13.06.2010

W każdym etapie będą losowane nagrody. Po-
nadto dla pierwszych 10 osób, które zareje-
strują transakcje każdego dnia przeznaczone
są nagrody codzienne. Dla uczestników pro-
mocji przewidziano następujące nagrody:

    
Nagrody główne: 5 pakietów wyjazdowych na
Mistrzostwa Świata (finały oraz mecze gru-
powe).
Nagrody średnie: 45 kart przedpłaconych VISA
(na kwotę 500 zł).
Nagrody codzienne: 450 licencjonowanych
ręczników plażowych FIFA (10 pierwszych
transakcji zarejestrowanych każdego dnia).

    
Nagrody główne: 10 telewizorów Sony Bravia
Nagrody średnie: 15 zestawów Playstation 3
z grą EA Sports FIFA 10

Nagrody codzienne: 150 licencjonowanych cza-
pek sportowych FIFA (10 pierwszych transak-
cji zarejestrowanych każdego dnia).

    
Nagrody główne: 5 pakietów wakacyjnych
Nagrody średnie: 45 replik oficjalnej piłki Mi-
strzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 marki
Adidas.
Nagrody codzienne: 450 licencjonowanych
ręczników plażowych FIFA (10 pierwszych
transakcji zarejestrowanych każdego dnia).

Warunkiem uczestniczenia w losowaniu na-
gród jest dokonanie (w kraju lub za granicą)
transakcji bezgotówkowej w terminie od
1 marca 2010 r. do 13 czerwca 2010 r. do godz.
24.00 za pomocą karty VISA oraz zarejestro-
wanie jej w sposób:
– na stronie internetowej Visa: www.visa.pl,
– lub wysłanie SMS pod nr 3339,
– lub za pomocą komunikatora Gadu Gadu

nr 33339,
– lub za pomocą aplikacji Visa Widget.
Regulamin promocji dostępny jest na stronie
www.visa.pl

Jest wiele Kas, ale taka TYLKO JEDNA!

Zachęcamy do płacenia kartą Visa za zakupy
i rejestrowanie transakcji.

Często słyszymy o wprowadzaniu w błąd wielu naszych rodaków. Niemal na każdym kroku narażeni jesteśmy
na nieuczciwość. Jednak gdy słyszymy o próbach oszukania ludzi w podeszłym wieku, to nasza reakcja na to
zjawisko jest silniejsza. Oto w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się materiał przedstawiający przykłady, w jaki
sposób niektóre banki wprowadzają w błąd starszych ludzi. Pozwoliliśmy sobie przedrukować w całości wspo-
mniany artykuł autorstwa Klary Klinger pod tytułem: „Jak bankowcy zarabiają na bezradności emerytów”,
Dziennik Gazeta Prawna z dnia 16.12.2009 r.
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BEZP£ATNY BIULETYN
INFORMACYJNY SKOK
ZIEMI RYBNICKIEJ

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym wydaniu „Skoczka” odnoszą się do daty jego oddania do druku (17.03.2010 r.)Jest wiele Kas, ale taka TYLKO JEDNA!

          
           

              
           

     
            

               
             

              
      

Z grona tych, którzy nadesłali do nas prawidłowe rozwiązania poprzedniej krzyżówki „Skocz-
ka”, po odbiór upominków w postaci firmowych t-shirtów zaproszeni są: Zdzisław ZiołoZdzisław ZiołoZdzisław ZiołoZdzisław ZiołoZdzisław Zioło
(Żory), RomanRomanRomanRomanRoman MiklusMiklusMiklusMiklusMiklus (Niemodlin), Maria GielMaria GielMaria GielMaria GielMaria Giel (Orzesze), TTTTTeodozja Zielińskeodozja Zielińskeodozja Zielińskeodozja Zielińskeodozja Zielińskaaaaa (Połaniec),
Marzena RMarzena RMarzena RMarzena RMarzena Rybakybakybakybakybak (Połaniec), Ewa KEwa KEwa KEwa KEwa Kucharskucharskucharskucharskucharskaaaaa (Katowice), Roman BrzostowiczRoman BrzostowiczRoman BrzostowiczRoman BrzostowiczRoman Brzostowicz (Połaniec),
Jadwiga BanasiewiczJadwiga BanasiewiczJadwiga BanasiewiczJadwiga BanasiewiczJadwiga Banasiewicz (Staszów), HenrHenrHenrHenrHenryk Szindleryk Szindleryk Szindleryk Szindleryk Szindler (Radlin) i Maria JachniewiczMaria JachniewiczMaria JachniewiczMaria JachniewiczMaria Jachniewicz (Grod-
ków), natomiast nasze firmowe kubki mogą odebrać Ewa PietrEwa PietrEwa PietrEwa PietrEwa Pietrykykykykykaaaaa (Klepie Górne), HalinaHalinaHalinaHalinaHalina
SłowikSłowikSłowikSłowikSłowik (Czerwionka), Bogusława KBogusława KBogusława KBogusława KBogusława Kucorucorucorucorucor (Rybnik), PPPPPaweławeławeławeławeł KKKKKamińskiamińskiamińskiamińskiamiński (Połaniec), Regina MikRegina MikRegina MikRegina MikRegina Mikaaaaa
(Krzyżanowice), Jarosław BatorJarosław BatorJarosław BatorJarosław BatorJarosław Bator (Łubnice), Stanisław RdzanekStanisław RdzanekStanisław RdzanekStanisław RdzanekStanisław Rdzanek (Rybnik), KrKrKrKrKrystyna Rasa-ystyna Rasa-ystyna Rasa-ystyna Rasa-ystyna Rasa-
łałałałała (Rybnik), Jadwiga MłynarczykJadwiga MłynarczykJadwiga MłynarczykJadwiga MłynarczykJadwiga Młynarczyk (Połaniec) i Rajmund SzymańskiRajmund SzymańskiRajmund SzymańskiRajmund SzymańskiRajmund Szymański (Staszów). Upominki
można odebrać w najbliższym punkcie kasowym, zaś na kolejne rozwiązania (wystarczy
samo hasło), które można oddać w każdej placówce SKOK Ziemi Rybnickiej lub wysłać pocztą,
czekamy do końca maja.

PUNKTY KASOWE TELEFON GODZINY OTWARCIA

44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 1 A 32-4329401 7:30 - 17:00

44-253 Rybnik-Jankowice, ul. Jastrzębska 13 32-4330662 7:15 - 14:45

44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 44 32-4330677 8:00 -15:30

44-207 Rybnik-Elektrownia, ul. Podmiejska 42 32-4251143 8:30 -16:00

44-206 Rybnik-Chwałowice, ul. 1 Maja 93 32-4217334 pon. - śr. 7:30 - 15:00
czw. - pt. 8:30 - 16:00

44-370 Pszów, ul. Traugutta 5 32-4530300 9:00 - 16:30

44-238 Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 35 B 32-4229702 9:00 -16:30

44-310 Radlin, ul. Korfantego 3 32-4530157 9:00 -16:30

44-240 Żory, Aleja Niepodległości 2 32-4751240 9:00 - 16:30

44-300 Wodzisław Śl., ul. Pszowska 1 A 32-4547004 9:00 - 16:30

44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 13 32-3022470 9:00 - 16:30

47-400 Racibórz, ul. Kilińskiego 2 32-4172506 8:30 - 16:00

44-100 Gliwice, ul. Bytomska 15 32-3374310 9:00 - 16:30

48-130 Kietrz, ul. Głubczycka 16 77-4711770 8:30 - 16:00

43-180 Orzesze, ul. Rybnicka 19 32-2213053 8:30 - 16:00

49-100 Niemodlin, ul. Poprzeczna 2-4 77-4023355 8:45 - 16:15

49-200 Grodków, ul. Mickiewicza 1 77-4042967 8:45 - 16:15

43-173 Łaziska Górne, ul. Pstrowskiego 12 32-2248481 7:30 - 15:00

43-170 Łaziska Górne, ul. Plac Ratuszowy 5 D 32-7389515 pon. 8:00 - 15:30
wt. - pt. 8:45 - 16:15

28-230 Połaniec, ul. Czarnieckiego 8 A 509-365-416 8:30 - 16:00

48-120 Baborów, ul. Rynek 15 77-4036814 8:30 - 16:00

44-119 Gliwice, ul. Jedności 8 32-2797316 9:00 - 16:30

40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58 32-7075978 7:15 - 14:45

28-200 Staszów, ul. Opatowska 24 15-8642868 8:30 - 16:00

28-100 Busko-Zdrój, ul. Plac Zwycięstwa 27 41-3782519 8:30 - 16:00

41-150 Chorzów, ul. Gałeczki 40 32-3461615 8:30 - 16:00

33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 1 14-6436869 8:30 - 16:00

TU NAS ZNAJDZIECIE...


