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Szanowny Czytelniku

Jest wiele Kas, ale taka TYLKO JEDNA!
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JAKO PIERWSZY SKOK W POLSCE
PROPONUJEMY WSZYSTKIE
BANKOMATY W KRAJU ZA DARMO

Z OSTATNIEJ CHWILI
Zamykając do druku aktualne wydanie „Skoczka” otrzymaliśmy niezmier-
nie miłą wiadomość, którą chcemy się podzielić z naszymi Czytelnikami.
Jako jedna z nielicznych firm po raz trzeci z rzędu zostaliśmy wyróżnieni
tytułem „Firmy Nieprzeciętnie Przyjaznej Matk„Firmy Nieprzeciętnie Przyjaznej Matk„Firmy Nieprzeciętnie Przyjaznej Matk„Firmy Nieprzeciętnie Przyjaznej Matk„Firmy Nieprzeciętnie Przyjaznej Matkom”om”om”om”om”. Warto zaznaczyć, że
surowe kryteria narzucone przez organizatorów spełniło tylko 118 firm
w Polsce, a wyróżnionych zostało 37. W tym tylko dwie finansowe! Jest to
nasz ogromny sukces.
Konkurs organizowany jest przez Fundację Św. Mikołaja, dziennik „Rzecz-
pospolita” oraz Instytut Badawczy MillwardBrown SMG/KRC. Nagrody przy-
znawała Kapituła Konkursu w składzie: Piotr GabrPiotr GabrPiotr GabrPiotr GabrPiotr Gabryelyelyelyelyel („Rzeczpospolita”),
który przewodniczył pracom kapituły, prof. Mirosława GrabowskMirosława GrabowskMirosława GrabowskMirosława GrabowskMirosława Grabowskaaaaa (Uni-
wersytet Warszawski), Marta Cichowicz-MajorMarta Cichowicz-MajorMarta Cichowicz-MajorMarta Cichowicz-MajorMarta Cichowicz-Major (Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej), KKKKKarolinaarolinaarolinaarolinaarolina BłaszczykBłaszczykBłaszczykBłaszczykBłaszczyk (Fundacja Świętego Mikołaja) oraz
ks.ks.ks.ks.ks. Marcin Brzeziński Marcin Brzeziński Marcin Brzeziński Marcin Brzeziński Marcin Brzeziński (Caritas). Więcej informacji na temat konkursu przed-
stawimy w następnym wydaniu „Skoczka”.

Audyt zakończony
– ocena bardzo dobra

SKOK NA BIAŁORUŚ
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Obecna pora sprzyja wakacyjno-urlopowym planom, toteż u progu lata życzy-
my wszystkim Czytelnikom – w szczególności Członkom i Sympatykom SKOK
Ziemi Rybnickiej – udanego wypoczynku! O wydatki na ten cel nie ma się co
martwić, wszak jesteśmy do Waszej dyspozycji i to z najlepszą ofertą na ryn-
ku usług finansowych. Zapraszamy więc do naszych placówek, bowiem przy
okazji można zadeklarować swój udział w drugiej edycji naszej wyjątkowej
Loterii! Nie ma co ukrywać, że zainteresowanie nią przerosło nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Z drugiej zaś strony trudno się temu dziwić, gdyż atrakcyj-
ne nagrody mówią już chyba same ze siebie… – wczasy z renomowanym
biurem podróży czy kolejny samochód osobowy to tylko przykłady. Zachęca-
my przy tym do uważnej lektury „Skoczka”, aby przekonać się, że Kas jest
wiele, ale taka TYLKO JEDNA, czyli SKOK Ziemi Rybnickiej! Same korzyści
– dla Ciebie i Twojej Rodziny!
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PIERWSZA EDYCJA
LOTERII ZAKOŃCZONA
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Audyt zakończony
– ocena bardzo dobra
Jak już informowaliśmy w ostatnim numerze „SkJak już informowaliśmy w ostatnim numerze „SkJak już informowaliśmy w ostatnim numerze „SkJak już informowaliśmy w ostatnim numerze „SkJak już informowaliśmy w ostatnim numerze „Skoczkoczkoczkoczkoczka”, 30 kwietnia bra”, 30 kwietnia bra”, 30 kwietnia bra”, 30 kwietnia bra”, 30 kwietnia br. zak. zak. zak. zak. zakończyłończyłończyłończyłończył
się Asię Asię Asię Asię Audyt Zasobów Tudyt Zasobów Tudyt Zasobów Tudyt Zasobów Tudyt Zasobów Teleinformatycznych na terenie SKeleinformatycznych na terenie SKeleinformatycznych na terenie SKeleinformatycznych na terenie SKeleinformatycznych na terenie SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej. Aybnickiej. Aybnickiej. Aybnickiej. Aybnickiej. Audytudytudytudytudyt
obejmował szeroki zakres zagadnień związanych z informatyczną obsługą placówki.obejmował szeroki zakres zagadnień związanych z informatyczną obsługą placówki.obejmował szeroki zakres zagadnień związanych z informatyczną obsługą placówki.obejmował szeroki zakres zagadnień związanych z informatyczną obsługą placówki.obejmował szeroki zakres zagadnień związanych z informatyczną obsługą placówki.
Główny cel, jaki postawiono przed audytorami, to werGłówny cel, jaki postawiono przed audytorami, to werGłówny cel, jaki postawiono przed audytorami, to werGłówny cel, jaki postawiono przed audytorami, to werGłówny cel, jaki postawiono przed audytorami, to weryfikyfikyfikyfikyfikacja zasobów kacja zasobów kacja zasobów kacja zasobów kacja zasobów komputero-omputero-omputero-omputero-omputero-
wych, sieciowych i serwych, sieciowych i serwych, sieciowych i serwych, sieciowych i serwych, sieciowych i serwerowych oraz sprawdzenie wdrożonych procedur dotyczą-werowych oraz sprawdzenie wdrożonych procedur dotyczą-werowych oraz sprawdzenie wdrożonych procedur dotyczą-werowych oraz sprawdzenie wdrożonych procedur dotyczą-werowych oraz sprawdzenie wdrożonych procedur dotyczą-
cych zarządzania tymi zasobami.cych zarządzania tymi zasobami.cych zarządzania tymi zasobami.cych zarządzania tymi zasobami.cych zarządzania tymi zasobami.

WSZYSTKIE BANKOMATY
W KRAJU ZA DARMO
Jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze naszego biuletynu „SkJak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze naszego biuletynu „SkJak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze naszego biuletynu „SkJak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze naszego biuletynu „SkJak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze naszego biuletynu „Skoczek”, od lipcaoczek”, od lipcaoczek”, od lipcaoczek”, od lipcaoczek”, od lipca
brbrbrbrbr. Spółdzielcza K. Spółdzielcza K. Spółdzielcza K. Spółdzielcza K. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej, jakybnickiej, jakybnickiej, jakybnickiej, jakybnickiej, jako piero piero piero piero pierwszawszawszawszawsza
i jak nam wiadomo jedyna Ki jak nam wiadomo jedyna Ki jak nam wiadomo jedyna Ki jak nam wiadomo jedyna Ki jak nam wiadomo jedyna Kasa w Pasa w Pasa w Pasa w Pasa w Polsce, proponuje swoim członkolsce, proponuje swoim członkolsce, proponuje swoim członkolsce, proponuje swoim członkolsce, proponuje swoim członkom kom kom kom kom korzystanieorzystanieorzystanieorzystanieorzystanie
zzzzz wszystkich bankwszystkich bankwszystkich bankwszystkich bankwszystkich bankomatów w kraju za darmoomatów w kraju za darmoomatów w kraju za darmoomatów w kraju za darmoomatów w kraju za darmo. Na razie zaczynamy od dwóch bezpłat-. Na razie zaczynamy od dwóch bezpłat-. Na razie zaczynamy od dwóch bezpłat-. Na razie zaczynamy od dwóch bezpłat-. Na razie zaczynamy od dwóch bezpłat-
nych  operacji w ciągu miesiąca w knych  operacji w ciągu miesiąca w knych  operacji w ciągu miesiąca w knych  operacji w ciągu miesiąca w knych  operacji w ciągu miesiąca w każdym obcym bankażdym obcym bankażdym obcym bankażdym obcym bankażdym obcym bankomacie.omacie.omacie.omacie.omacie.

Przypominamy jednocześnie, iż w bankoma-
tach SKOK24, których ilość stale rośnie,
wszystkie operacje pobierania gotówki kartą
wydaną przez SKOK Ziemi Rybnickiej są dar-
mowe. Z pełnym wykazem bankomatów można
zapoznać się na stronach www.skok24.com.pl;
www.ecard.pl; www.tfskok.pl. Jak obiecaliśmy,
tak zrobiliśmy. Niema takiej usługi, na którą
zezwalają przepisy, aby nie znajdowała się
w ofecie naszego SKOK-u.
Wiele z usług SKOK Ziemi Rybnickiej wprowa-
dzał jako pierwszy i w dalszym ciągu tak bę-
dzie, jeśli pojawią się nowe możliwości. Umoż-
liwienie bezpłatnego pobierania gotówki we
wszystkich bankomatach w Polsce to kolejny

powód, aby założyć u nas ROR. Wysokie opro-
centowanie, niskie opłaty za prowadzenie ra-
chunku, najniższe na rynku opłaty za zlecenia
płatnicze, karty VISA, teraz także wszystkie
bankomaty w kraju za darmo. To wszystko po-
kazuje, iż ROR w SKOK Ziemi Rybnickiej po
prostu się opłaca. Jeśli jednak ktoś uważa, że
to za mało to mamy coś, co wszystkich waha-
jących się jeszcze z podjęciem decyzji przeko-
na – od lipca 2010 r. każy członek posiadający
ROR w SKOK Ziemi Rybnickiej będzie miał
możliwość uzyskania pożyczki z mniejszą pro-
wizją. Szczegóły akcji promocyjnej dostępne
są w każdej naszej placówce. Serdecznie za-
praszamy

Weryfikację po raz kolejny powierzyliśmy fa-
chowcom, czyli firmie X-COM Gawliczek S.J.
z Sosnowca specjalizującej się w audytach
bezpieczeństwa i legalności zasobów informa-
tycznych. Weryfikację przeszliśmy pozytywnie,
czego dowodem jest uzyskanie przez nas cer-
tyfikatów legalności oprogramowania wyda-
wanego przez firmę Microsoft oraz przez fir-
mę X-COM Gawliczek S.J (jako partner zrze-
szony w Business Software Alliance). Kolej-
nym punktem w realizacji
projektu było wdrożenie za-
sad zarządzania zasobami te-
leinformatycznymi. Ten etap
również zakończyliśmy peł-
nym sukcesem.
Wdrożone procedury będzie-
my weryfikować raz w roku.
W ten sposób będziemy mieć
pewność, że procedury dzia-
łają, a potwierdzeniem będzie
uzyskanie poświadczenia
w formie certyfikatu. Jako
jedna z niewielu firm na ryn-

ku finansowym zdecydowaliśmy się na prze-
prowadzenie kompleksowego audytu zasobów
teleinformatycznych. Z perspektywy widzimy,
że decyzja podjęta przez Zarząd SKOK Ziemi
Rybnickiej była decyzją znaczącą w rozwoju
naszej firmy.
Jako wieloletni klient jesteśmy zadowoleni
z usług wykonywanych dla nas przez X-COM
Gawliczek S.J. i możemy polecić firmę jako
godnego partnera.

Informacje, znajdujące się poniżej, dotyczą okresu od stycz-
nia do kwietnia 2010 r. Tradycyjnie całość podzielono na czę-
ści dotyczące zmian w pozyskiwaniu członków, udzielaniu
pożyczek i przyjmowaniu lokat.

CZŁONKOWIE
Od początku br. aż do kwietnia decyzję o zapisaniu się do SKOK
Ziemi Rybnickiej podjęło 649 osób, zwiększając tym samym ogól-
ny poziom bazy do 32.704 członków. Większość z tych klientów
zrobiło to z zamiarem zaciągnięcia pożyczki, choć wypada nad-
mienić, że na brak depozytariuszy również nie można było narze-
kać. Wielkość zapisów nieco odbiegała in minus od co lepszych
wyników, lecz z drugiej strony jest to konsekwencją nasycania
się rynku usług finansowych, gdzie różnego typu instytucji nie
brakuje. Pozyskiwanie nowych klientów musi zatem iść w parze

ze staraniami o zatrzymanie obecnych członków. O ile w tym pierw-
szym obszarze naturalne są wahania, o tyle w temacie przywią-
zania klientów do Kasy od dłuższego czasu obserwowany jest
korzystny trend. W ostatnich latach systematycznie spadała licz-
ba składanych rezygnacji, by teraz utrzymywać się już na stałym,
niskim poziomie. W omawianych czterech miesiącach na każdego
członka, którego Kasa traciła wskutek rezygnacji, przypadało
średnio prawie pięciu nowych, co ma odzwierciedlenie w stałym
wzroście liczby obsługiwanych klientów.

LOKATY
W czasie objętym niniejszą analizą SKOK Ziemi Rybnickiej
miał do zaoferowania swoim członkom szereg atrakcyjnych
propozycji w obrębie lokat terminowych. Z początkiem roku
w ofercie były jeszcze produkty z promocyjnej gamy dla osób
obchodzących urodziny. Później klientom zaproponowano lo-
katy: „Zima” oraz „Kwartał”. A to wszystko obok najbardziej
popularnej „Lokaty loteryjnej”, dającej prawo do wzięcia udzia-
łu w losowaniu atrakcyjnych nagród. Wartość otwartych lo-
kat terminowych była od stycznia do kwietnia o blisko 5% wy-
ższa niż w analogicznym czasie roku 2009. I to pomimo faktu,
iż „Lokata loteryjna” wskutek swojej konstrukcji zakładana
była przeważnie na okres półroczny, czyli dłuższy niż 3-mie-

Jak zwykle przy okJak zwykle przy okJak zwykle przy okJak zwykle przy okJak zwykle przy okazji publikazji publikazji publikazji publikazji publikacji kacji kacji kacji kacji kolejnego wydania „Skolejnego wydania „Skolejnego wydania „Skolejnego wydania „Skolejnego wydania „Skoczkoczkoczkoczkoczka”, oferujemy naszym Czytelnika”, oferujemy naszym Czytelnika”, oferujemy naszym Czytelnika”, oferujemy naszym Czytelnika”, oferujemy naszym Czytelnikom możliwość wglą-om możliwość wglą-om możliwość wglą-om możliwość wglą-om możliwość wglą-
du w zwięzłe streszczenie działalności Kdu w zwięzłe streszczenie działalności Kdu w zwięzłe streszczenie działalności Kdu w zwięzłe streszczenie działalności Kdu w zwięzłe streszczenie działalności Kasyasyasyasyasy. Skrótowo omówione zostały wyniki w głównym obszarze funkcjono-. Skrótowo omówione zostały wyniki w głównym obszarze funkcjono-. Skrótowo omówione zostały wyniki w głównym obszarze funkcjono-. Skrótowo omówione zostały wyniki w głównym obszarze funkcjono-. Skrótowo omówione zostały wyniki w głównym obszarze funkcjono-
wania SKwania SKwania SKwania SKwania SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej, tj. depozytowo-pożyczkybnickiej, tj. depozytowo-pożyczkybnickiej, tj. depozytowo-pożyczkybnickiej, tj. depozytowo-pożyczkybnickiej, tj. depozytowo-pożyczkowym.owym.owym.owym.owym.

sięczny, który był wcześniej szczególnie pożądany przez depo-
zytariuszy. Niejako obok, ale z ciągle rosnącym znaczeniem,
plasowały się rachunki systematycznego oszczędzania. W oma-
wianym przedziale czasowym rachunków takich otwarto o bli-
sko 65% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Doty-
czyło to zarówno rachunków o stałych, deklarowanych kwo-
tach wpłat, jak i przede wszystkim tych, dających możliwość
wpłacania dowolnych sum. To znak, że nasi członkowie otwie-
rają się na nowe opcje i coraz częściej decydują się na korzy-
stanie z różnych wariantów lokowania oszczędności.

POŻYCZKI
W obszarze udzielania pożyczek i kredytów także dało się za-
uważyć poprawę. Porównanie okresów styczeń-kwiecień z tego
i z poprzedniego roku wskazuje na lekki wzrost (na poziomie
3%) w ogólnej wartości wypłaconych kwot. Zmieniła się jed-
nak struktura. Różnorodność oferowanych produktów spra-
wiła, że szczególnie dużym wzięciem cieszyły się kredyty na
działalność w obszarze rolnictwa i hodowli. Jeśli zaś chodzi
o pozostałych klientów Punktów Kasowych, to na tym polu
warto odnotować wzrost wartości wypłaconych pożyczek chwi-
lowych aż o 32%. Te dwa wymienione obszary, cechowały się
w ostatnim czasie najwyższą dynamiką. Osią pozostałej sprze-
daży była „Pożyczka loteryjna”. Podobnie jak jej odpowiednik
w grupie lokat, tak samo pożyczka dawała (i w dalszym ciągu
daje) możliwość wzięcia udziału w Loterii.

PPPPPaweł Paweł Paweł Paweł Paweł Polnikolnikolnikolnikolnik

PPPPPamiętajmy: jest wiele Kamiętajmy: jest wiele Kamiętajmy: jest wiele Kamiętajmy: jest wiele Kamiętajmy: jest wiele Kas, ale takas, ale takas, ale takas, ale takas, ale taka tylka tylka tylka tylka tylko jedna!!!o jedna!!!o jedna!!!o jedna!!!o jedna!!!
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TRUDNIEJ
O KREDYT
Rośnie wartość zaległych płatności. Należności dłużni-Rośnie wartość zaległych płatności. Należności dłużni-Rośnie wartość zaległych płatności. Należności dłużni-Rośnie wartość zaległych płatności. Należności dłużni-Rośnie wartość zaległych płatności. Należności dłużni-
kówkówkówkówków, którzy spóźniają się z zapłatą, wynoszą już ponad, którzy spóźniają się z zapłatą, wynoszą już ponad, którzy spóźniają się z zapłatą, wynoszą już ponad, którzy spóźniają się z zapłatą, wynoszą już ponad, którzy spóźniają się z zapłatą, wynoszą już ponad
1,7 mln zł. Wielu naszych rodaków jest po prostu prze-1,7 mln zł. Wielu naszych rodaków jest po prostu prze-1,7 mln zł. Wielu naszych rodaków jest po prostu prze-1,7 mln zł. Wielu naszych rodaków jest po prostu prze-1,7 mln zł. Wielu naszych rodaków jest po prostu prze-
kredytowanych. Mając powyższe na uwadze, Kkredytowanych. Mając powyższe na uwadze, Kkredytowanych. Mając powyższe na uwadze, Kkredytowanych. Mając powyższe na uwadze, Kkredytowanych. Mając powyższe na uwadze, Komisjaomisjaomisjaomisjaomisja
Nadzoru Finansowego przyjęła tzwNadzoru Finansowego przyjęła tzwNadzoru Finansowego przyjęła tzwNadzoru Finansowego przyjęła tzwNadzoru Finansowego przyjęła tzw. rek. rek. rek. rek. rekomendację Tomendację Tomendację Tomendację Tomendację T
ograniczającą zdolność kredytową tych, którzy ubiegająograniczającą zdolność kredytową tych, którzy ubiegająograniczającą zdolność kredytową tych, którzy ubiegająograniczającą zdolność kredytową tych, którzy ubiegająograniczającą zdolność kredytową tych, którzy ubiegają
się o pożyczki w banksię o pożyczki w banksię o pożyczki w banksię o pożyczki w banksię o pożyczki w bankach.ach.ach.ach.ach.
Zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu się kredytobiorców
i pożyczkobiorców w bankach to główny cel tej rekomendacji.
Dziś wiele banków znacznie zaniża koszty utrzymania pono-
szone przez klientów, kiedy dokonują obliczenia ich zdolności
kredytowej. Co oznacza wejście rekomendacji T? Otóż dla
wszystkich osób zarabiających poniżej średniej krajowej (dla
przypomnienia średnia za 2009 rok wyniosła 3 100 zł) maksy-
malna relacja kwoty spłaconych rat kredytów w stosunku do
dochodu netto nie może być większa niż 50%, natomiast dla
osób zarabiających powyżej średniej – limit ten wyniesie 65%.
Dla przykładu – dla osoby zarabiającej na dzień dzisiejszy
2.100 zł netto (poniżej średniej krajowej), maksymalna kwo-
ta wszystkich rat kredytów może wynieść 1.050 zł, natomiast
dla osoby osiągającej dochód 4.000 zł netto (powyżej śred-
niej krajowej) maksymalna kwota wszystkich rat kredytu
może wynieść 2.600 zł.
Według przedstawicieli banków zalecenia KNF-u znacznie
ograniczą niektórym grupom dostęp do kredytów. Przewiduje
się, że przez tą rekomendację akcja kredytowa w bankach może
ulec obniżeniu od 10 do nawet 30% w stosunku do aktualnego
stanu. Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego szacowany
spadek akcji kredytowej po zastosowaniu rekomendacji T bę-
dzie mniejszy niż 5% jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, a w
przypadku kredytów konsumpcyjnych spadek ten może wynieść
około 10%.
Jak będzie w rzeczywistości – już niebawem będziemy mieli
okazję się przekonać. Niektóre zalecenia rekomendacji T ban-
ki powinny zacząć stosować za około 6 miesięcy, a w pełnym
zakresie rekomendacja zacznie obowiązywać za 10 miesięcy.

niczych pisaliśmy już niejednokrotnie, ale ostrożności nigdy
za dużo. Najważniejszą zasadą jest staranne przechowywa-
nie karty i kodu PIN. W żadnym wypadku nie można zapisać
kodu na karcie, ani przechowywać go razem z kartą. Płacąc
kartą nigdy nie można stracić jej z oczu, a potwierdzając trans-
akcję kodem PIN pamiętajmy o tym, aby nikt nie widział, jaki
mamy kod – najlepiej zasłonić klawiaturę drugą ręką. Przecho-
wywanie potwierdzenia operacji pomocne jest przy ewentual-
nych reklamacjach oraz przyspieszy jej rozpatrzenie. Po zakoń-
czeniu transakcji koniecznie należy odebrać kartę. W przypad-
ku, gdy karta się zagubi lub zostanie ukradziona należy nie-
zwłocznie poinformować o tym czynne całą dobę Centrum Kczynne całą dobę Centrum Kczynne całą dobę Centrum Kczynne całą dobę Centrum Kczynne całą dobę Centrum Kartartartartart
SKSKSKSKSKOKOKOKOKOK – numer telefonu 801 800 805 801 800 805 801 800 805 801 800 805 801 800 805 lub 58 511 20 70. 58 511 20 70. 58 511 20 70. 58 511 20 70. 58 511 20 70.
Karta płatnicza jest bardzo wygodnym instrumentem finanso-
wym, a dodatkowo płacąc nią za zakupy można otrzymać cieka-
we nagrody. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Programu
Promocyjnego. Szczegóły w każdej placówce SKOK Ziemi Ryb-
nickiej oraz na naszej stronie internetowej www.skokziemryb.pl

Z kZ kZ kZ kZ końcem marca brońcem marca brońcem marca brońcem marca brońcem marca br. zak. zak. zak. zak. zakończyliśmy Program Promocyjnyończyliśmy Program Promocyjnyończyliśmy Program Promocyjnyończyliśmy Program Promocyjnyończyliśmy Program Promocyjny, któr, któr, któr, któr, który skierowaliśmy do posiadaczy ky skierowaliśmy do posiadaczy ky skierowaliśmy do posiadaczy ky skierowaliśmy do posiadaczy ky skierowaliśmy do posiadaczy kart VISart VISart VISart VISart VISA wydanychA wydanychA wydanychA wydanychA wydanych
przez naszą Kprzez naszą Kprzez naszą Kprzez naszą Kprzez naszą Kasę. Kasę. Kasę. Kasę. Kasę. Każda transakcja bezgotówkażda transakcja bezgotówkażda transakcja bezgotówkażda transakcja bezgotówkażda transakcja bezgotówkowa była przeliczana na punktyowa była przeliczana na punktyowa była przeliczana na punktyowa była przeliczana na punktyowa była przeliczana na punkty, które następnie uprawniały do, które następnie uprawniały do, które następnie uprawniały do, które następnie uprawniały do, które następnie uprawniały do
otrzymania wybranej nagrodyotrzymania wybranej nagrodyotrzymania wybranej nagrodyotrzymania wybranej nagrodyotrzymania wybranej nagrody.....

Płacimy kartą VISA wydaną
przez SKOK Ziemi Rybnickiej
i odbieramy nagrody
Wraz ze zbliżającym się terminem końca tego Programu docie-
rały do nas pytania, czy będzie kolejny taki Program. Dla nas
było oczywiste, że nie możemy zawieść naszych Członków, dla-
tego z przyjemnością informujemy, że od lipca rusza kolejna
edycja tego Programu, który potrwa do końca roku. Za każde
50 zł naliczany będzie 1 punkt, a już 10 punktów (poprzednio
50) upoważnia do wybrania nagrody. Dla osób biorących udział
w tym Programie przygotowaliśmy m.in. kubki, smycze, para-
sole, plecaki, torby, sprzęt AGD. Główną nagrodą jest ciśnie-
niowy ekspres do kawy.
O wygodzie płacenia za zakupy przy pomocy karty VISA prze-
konało się już wielu jej posiadaczy, a możliwość otrzymania
nagrody jest dodatkowym motywem, aby nie płacić gotówką.
Wielu naszych członków wymieniło punkty na nagrody w za-
kończonej edycji Programu Promocyjnego, a ze zwycięzcą głów-
nej nagrody (DVD) przeprowadziliśmy wywiad, który zamie-
ściliśmy w ostatnim numerze „Skoczka”.
O zasadach bezpieczeństwa dotyczących używania kart płat-

Płacisz za prąd, telefon, czynsz…Płacisz za prąd, telefon, czynsz…Płacisz za prąd, telefon, czynsz…Płacisz za prąd, telefon, czynsz…Płacisz za prąd, telefon, czynsz…
– najtaniej zrobisz to– najtaniej zrobisz to– najtaniej zrobisz to– najtaniej zrobisz to– najtaniej zrobisz to
w SKw SKw SKw SKw SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej!ybnickiej!ybnickiej!ybnickiej!ybnickiej!
Banki próbują skłonić klientów bardzo wysokimi cenami ope-
racji przelewów w swoich placówkach do wykonywania ich
przez internet.
Poniżej przedstawiamy tabele zamieszczoną w Dzienniku Ga-
zeta Prawna z dnia 30 kwietnia – 3 maja 2010 nr 84 (2715)
i porównujemy z nami.

   

   
 

     
      

   
      
    

  
      

     
     

    
    

     
     
   

    

W SKOK Ziemi Rybnickiej koszty operacji w oddziale wynoszą
TYLKO od 0,800,800,800,800,80 zł do 1,701,701,701,701,70 zł dla osób, które realizują zlecenia
poprzez ROR do kwoty 5000 zł. Dla wszystkich pozostałych
nie posiadających rachunku a wykonujących przelewy do kwoty
5000 zł, opłata wynosi jedynie 1,98 zł. W przypadku przele-
wów powyżej kwoty 5000 zł, opłata wynosi od 5 do 7 zł. Po-
równując internet to tu również jesteśmy w ścisłej czołówce,
jeśli chodzi o najtańsze opłaty, przelewy wynoszą tu od 0 zł do
0,80 zł. Jak widać opłaty za przelewy w SKOK Ziemi Rybnic-
kiej należą do najtańszych w kraju.

W ostatnim numerze „SkW ostatnim numerze „SkW ostatnim numerze „SkW ostatnim numerze „SkW ostatnim numerze „Skoczkoczkoczkoczkoczka” przedstawialiśmy bia-a” przedstawialiśmy bia-a” przedstawialiśmy bia-a” przedstawialiśmy bia-a” przedstawialiśmy bia-
łoruskich odpowiedników naszych polskich SKłoruskich odpowiedników naszych polskich SKłoruskich odpowiedników naszych polskich SKłoruskich odpowiedników naszych polskich SKłoruskich odpowiedników naszych polskich SKOKOKOKOKOK-ów-ów-ów-ów-ów.....
Gościł wtedy u nas przedstawiciel SKGościł wtedy u nas przedstawiciel SKGościł wtedy u nas przedstawiciel SKGościł wtedy u nas przedstawiciel SKGościł wtedy u nas przedstawiciel SKOKOKOKOKOK-u z Brześcia.-u z Brześcia.-u z Brześcia.-u z Brześcia.-u z Brześcia.
Od tego czasu reprezentanci naszej KOd tego czasu reprezentanci naszej KOd tego czasu reprezentanci naszej KOd tego czasu reprezentanci naszej KOd tego czasu reprezentanci naszej Kasy dwukrotnieasy dwukrotnieasy dwukrotnieasy dwukrotnieasy dwukrotnie
odwiedzili Republikodwiedzili Republikodwiedzili Republikodwiedzili Republikodwiedzili Republikę Białorusi.ę Białorusi.ę Białorusi.ę Białorusi.ę Białorusi.
Podczas wizyty przekazywaliśmy naszym koleżankom i kole-
gom – głównie osobom zarządzającym Kasami – wiedzę z za-
kresu tworzenia i działania spółdzielczych kas. Zaintereso-
wanie działalnością SKOK-ów w Polsce było przeogromne –
aż trzem przedstawicielom białoruskich gazet udzielaliśmy wy-
wiadów. Oprócz szkoleń dla osób związanych z ruchem „sko-
kowskim” braliśmy udział w wielkim wydarzeniu, jakim było
spotkanie biznesmenów. Odbywało się ono pod nazwą: „Przed-
siębiorstwo Białorusi – bezpieczeństwo wzrostu i rozwoju”.
Fragment naszego pobytu opisuje „Brzeskaja Gazeta”, której
artykuł pozwalamy sobie przedstawić.

   
 

 
    

      
       

    
       
    

       
     

        

        
         

       
       

         
      

   
        

       
       

     
        

     
       

    
      

       
     

        
     

          

SKOK NA BIAŁORUŚ

Po podpisaniu umowy o współpracy z prezesem największe-
go SKOK-u na Białorusi, a jednocześnie prezesem Białoruskiej
Kasy Krajowej Eleną Koleda

Podczas spotkania biznesowego z największymi przedsiębior-
cami działającymi na Białorusi; od lewej – I. Najmuszyn (prezes
SKOK-u z Brześcia), Elena Koleda oraz Franciszek Barakomski
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PIERWSZA EDYCJA ZAKOŃCZONA
31 maja dobiegła końca pierwsza z dwóch edycji loterii orga-
nizowanej przez SKOK Ziemi Rybnickiej dla swoich członków.
15 czerwca dokonano losowania nagród wśród dziesiątek ty-
sięcy losów złożonych do urn znajdujących się we wszystkich
naszych placówkach zlokalizowanych w czterech wojewódz-
twach. Ilość wrzuconych losów – co widać na fotografiach za-
mieszczonych obok – dobitnie świadczy, jak dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się pierwsza edycja loterii. Pomimo, iż głów-
nych zwycięzców jest tylko 16 (wykaz tych osób zamieszcza-
my na końcu artykułu), to możemy przyjąć zasadę, że w pe-
wien sposób wygraliśmy wszyscy, natomiast samochód oso-
bowy, wczasy na Teneryfę, lodówka czy inny sprzęt AGD są
dodatkowym prezentem. Wygraliśmy wszyscy, bowiem nasi

członkowie uzyskali atrakcyjne oprocentowanie lokat, konku-
rencyjne wobec oferowanych przez inne instytucje finansowe
oprocentowanie pożyczek, natomiast SKOK „wygrał” poprzez
zyskanie i utrzymanie wysokiego poziomu Waszego zaufania
potwierdzonego dziesiątkami tysięcy losów.
Mamy nadzieję, że druga edycja loterii SKOK Ziemi Rybnic-
kiej organizowana w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2010 r.
również cieszyć się będzie co najmniej takim samym zaintere-
sowaniem jak poprzednia. Ze swej strony obiecujemy i gwa-
rantujemy, że tego typu oferty będziemy proponować także
w kolejnych latach.

Będąc członkiem SKBędąc członkiem SKBędąc członkiem SKBędąc członkiem SKBędąc członkiem SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej zawsze wygrybnickiej zawsze wygrybnickiej zawsze wygrybnickiej zawsze wygrybnickiej zawsze wygrywasz!!!ywasz!!!ywasz!!!ywasz!!!ywasz!!!

1. Fiat Panda – Alina KAlina KAlina KAlina KAlina Kuzonuzonuzonuzonuzon (Połaniec)
2. wczasy na Teneryfie – Alicja RamowskAlicja RamowskAlicja RamowskAlicja RamowskAlicja Ramowskaaaaa (Czerwonków)
3. telewizor LG 32-calowy – Joachim KJoachim KJoachim KJoachim KJoachim Kalarusalarusalarusalarusalarus (Czerwionka)
4. chłodziarko-zamrażalka – Joanna PJoanna PJoanna PJoanna PJoanna Polańskolańskolańskolańskolańskaaaaa (Niemodlin)
5. rower sportowy – Marek KMarek KMarek KMarek KMarek Kolarczykolarczykolarczykolarczykolarczyk (Łaziska Górne)
6. pralka Beko – Danuta PDanuta PDanuta PDanuta PDanuta Podskodskodskodskodskarbiarbiarbiarbiarbi (Katowice)
7. kino domowe LG – Urszula AUrszula AUrszula AUrszula AUrszula Adamczykdamczykdamczykdamczykdamczyk (Pyskowice)
8. odkurzacz Zelmer – Stanisława LisickStanisława LisickStanisława LisickStanisława LisickStanisława Lisickaaaaa (Staszów)
9. robot kuchenny – Andrzej MichalskiAndrzej MichalskiAndrzej MichalskiAndrzej MichalskiAndrzej Michalski (Świerklany)
10. ekspres do kawy – Andrzej KAndrzej KAndrzej KAndrzej KAndrzej Kapaapaapaapaapa (Rybnik)
11. maszynka do mięsa Zelmer – Irena WójcikIrena WójcikIrena WójcikIrena WójcikIrena Wójcik (Gliwice)
12. mikrofalówka Daewoo – FFFFFranciszek Samulranciszek Samulranciszek Samulranciszek Samulranciszek Samul (Leszczyny)
13. odtwarzacz DVD Philips – RRRRRyszard Nowickiyszard Nowickiyszard Nowickiyszard Nowickiyszard Nowicki (Łaziska Górne)
14. frytkownica Moulinex – AAAAAdam Szopadam Szopadam Szopadam Szopadam Szopa (Wyry)
15. krajalnica Zelmer – TTTTTadeusz Nowakadeusz Nowakadeusz Nowakadeusz Nowakadeusz Nowak (Wyry)
16. żelazko Concept – Jan JońcaJan JońcaJan JońcaJan JońcaJan Jońca (Staszów)
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UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
– CHYBA NIEWYPAŁ

              
              
               

                
     

W POLSCE TYLKO BOGATY
MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ
Upadłość kUpadłość kUpadłość kUpadłość kUpadłość konsumenckonsumenckonsumenckonsumenckonsumencka miała być ka miała być ka miała być ka miała być ka miała być kołem ratunkołem ratunkołem ratunkołem ratunkołem ratunkowymowymowymowymowym
dla Pdla Pdla Pdla Pdla Polakówolakówolakówolakówolaków, którzy wpadli w spiralę zadłużenia. Nie-, którzy wpadli w spiralę zadłużenia. Nie-, którzy wpadli w spiralę zadłużenia. Nie-, którzy wpadli w spiralę zadłużenia. Nie-, którzy wpadli w spiralę zadłużenia. Nie-
stetystetystetystetystety, nie spełniła oczekiwań. W 2009 rok, nie spełniła oczekiwań. W 2009 rok, nie spełniła oczekiwań. W 2009 rok, nie spełniła oczekiwań. W 2009 rok, nie spełniła oczekiwań. W 2009 roku do sądówu do sądówu do sądówu do sądówu do sądów
wpłynęło tylkwpłynęło tylkwpłynęło tylkwpłynęło tylkwpłynęło tylko 985 wniosków o ogłoszenie upadłości, ao 985 wniosków o ogłoszenie upadłości, ao 985 wniosków o ogłoszenie upadłości, ao 985 wniosków o ogłoszenie upadłości, ao 985 wniosków o ogłoszenie upadłości, a
zaledwie w 10 przypadkzaledwie w 10 przypadkzaledwie w 10 przypadkzaledwie w 10 przypadkzaledwie w 10 przypadkach sąd ją ogłosił. Już ponadach sąd ją ogłosił. Już ponadach sąd ją ogłosił. Już ponadach sąd ją ogłosił. Już ponadach sąd ją ogłosił. Już ponad
milion Pmilion Pmilion Pmilion Pmilion Polaków nie spłaca swoich długówolaków nie spłaca swoich długówolaków nie spłaca swoich długówolaków nie spłaca swoich długówolaków nie spłaca swoich długów. Ustawa o. Ustawa o. Ustawa o. Ustawa o. Ustawa o
upadłości kupadłości kupadłości kupadłości kupadłości konsumenckiej, która weszła w życie 31 maronsumenckiej, która weszła w życie 31 maronsumenckiej, która weszła w życie 31 maronsumenckiej, która weszła w życie 31 maronsumenckiej, która weszła w życie 31 mar-----
ca 2009 rokca 2009 rokca 2009 rokca 2009 rokca 2009 roku daje szansę uwolnienia się z pułapki za-u daje szansę uwolnienia się z pułapki za-u daje szansę uwolnienia się z pułapki za-u daje szansę uwolnienia się z pułapki za-u daje szansę uwolnienia się z pułapki za-
dłużenia. Przepisy ustawy są jednak bardzo skdłużenia. Przepisy ustawy są jednak bardzo skdłużenia. Przepisy ustawy są jednak bardzo skdłużenia. Przepisy ustawy są jednak bardzo skdłużenia. Przepisy ustawy są jednak bardzo skomplikomplikomplikomplikompliko-o-o-o-o-
wane, a wymogi często trudne do spełnienia.wane, a wymogi często trudne do spełnienia.wane, a wymogi często trudne do spełnienia.wane, a wymogi często trudne do spełnienia.wane, a wymogi często trudne do spełnienia.

BANKRUCTWO PO POLSKU
Bankructwo może ogłosić tylko ten, kto popadł w długi nie
z własnej winy, z przyczyn losowych, takich jak niezawiniona
utrata pracy czy majątku, wypadek lub przewlekła choroba.
Ważne, żeby to były przyczyny wyjątkowe i okoliczności nad-
zwyczajne, niezależne od dłużnika.
O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd na wniosek zadłużone-
go konsumenta. Sąd nie uwzględni wniosku o upadłość, je-
śli ktoś stracił pracę lub gdy lekkomyślnie zaciągał długi
będąc już niewypłacalny. Bankructwo można ogłosić tylko
raz na 10 lat. Ogłoszenie upadłości nie oznacza jednak, że
dłużnik zostaje uwolniony od wszystkich swoich zobowiązań
i startuje na nowo z czystą kartą. Będzie musiał spłacać
wierzycieli według ustalonego przez sąd planu, a jeśli ma
duże długi, ogłoszenie bankructwa często oznaczać może
utratę dorobku całego życia.
Dłużnik musi wydać syndykowi cały swój majątek, łącznie
z nieruchomościami. Sąd zarządza licytację domu, mieszka-
nia, samochodu, mebli. Sprzedaż majątku przeprowadza syn-
dyk, ale sędzia - komisarz może zezwolić, żeby zrobił to sam
dłużnik, choć pod nadzorem syndyka. Pieniądze uzyskane ze
zlikwidowanego majątku zostaną przeznaczone na spłatę za-
ległych zobowiązań.
Ostateczny plan podziału pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży
zatwierdza sąd. Jeżeli ich nie wystarczy, żeby uregulować
wszystkie zobowiązania, sąd ustali plan ich spłat i resztę dłu-
gu trzeba będzie spłacać w ratach przez pięć lat (przez ten
czas nie można będzie zaciągać nowych kredytów, dokonywać
zakupów na raty itp.). Dopiero po tym okresie można się sta-
rać o umorzenie reszty należności. Jeśli za długi zabrano dłuż-
nikowi dom lub mieszkanie, nie zostanie całkiem bez dachu
nad głową. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomo-
ści otrzyma kwotę, która pozwoli mu opłacić przeciętny czynsz
za wynajęcie mieszkania przez okres dwunastu miesięcy.

JAK SIĘ UPADA NA ŚWIECIE?
W państwach Unii Europejskiej panuje przekonanie, że nie
można zadłużonych ludzi zostawić sam na sam z ich proble-
mami. Wyrzucanie ich poza nawias życia gospodarczego jest
niekorzystne dla gospodarki.

Dlatego obowiązują przepisy szczegółowo regulujące sprawy
upadłości konsumenckiej. Zastosowane rozwiązania są róż-
ne, jednak wspólnym dla wszystkich uregulowań jest plan
spłaty, który wszędzie jest obowiązkowy.
W Wielkiej Brytanii banki zgadzają się na restrukturyzację
długu, jeśli zmieniły się okoliczności lub powstały nowe, któ-
rych  konsument nie mógł przewidzieć. Wszystkie bankructwa
są przeprowadzane przez syndyka, a sąd ogłasza niewypła-
calność na wniosek dłużnika lub wierzyciela.
We Francji w każdym departamencie działa komisja ds. za-
dłużenia złożona z przedstawicieli administracji państwowej
i organizacji konsumenckich. Komisja może odroczyć spłatę
należności na okres od 3 do 10 lat, zdecydować m.in. o zmniej-
szeniu zadłużenia, rozłożeniu spłaty na raty, częściowym lub
całkowitym umorzeniu długu. Może też nakazać np. sprzedaż

określonych składników majątku, czy zakazać dalszego zadłu-
żenia się przez określony czas.
W Niemczech upadłością konsumencką mogą być objęte jedy-
nie osoby, które mają mniej niż 20 wierzycieli i nie wniesiono
przeciwko nim roszczeń ze stosunku pracy. Najpierw jest pró-
ba ugody pozasądowej i dopiero gdy bankrutowi nie uda się
dogadać z wierzycielami, sprawa trafia do sądu, który wyzna-
cza nadzorcę majątkowego.

POTRZEBNE ZMIANY
W Polsce pierwszy projekt ustawy o upadłości konsumenckiej
powstał z inicjatywy i przy merytorycznym udziale Stowarzy-
szenia Krzewienia Edukacji Finansowej działającego przy
SKOK-ach.
Jego celem było zapobieganie społecznemu wykluczeniu z po-
wodu nadmiernego zadłużenia. Projekt różnił się od obecnie
obowiązujących przepisów, bo przewidywał m.in. wyłączenie
z masy upadłości mieszkania w wymiarze 10 m2 na 1 członka
rodziny dłużnika oraz przeprowadzanie postępowania zapo-
biegającego upadłości konsumenta.
Podobnie jak we Francji o bankructwie orzekać miały organy
pozasądowe (w Polsce sądy powszechne są przeciążone i zma-
gają się z przewlekłością postępowań). Projekt przewidywał
ugodę dłużnika z wierzycielami i tylko w ostateczności ogło-
szenie upadłości z likwidacją majątku, a konsument tylko raz
w życiu mógłby upaść.
W lipcu 2008 r. rząd przyjął jednak poselski projekt tej usta-
wy. Dziś, po roku od wejścia w życie przepisów o upadłości
konsumenckiej, okazuje się, że mogą one pomóc nielicznym
uwolnić się ze spirali zadłużenia.
Powód? Ustawa mocno zawęża krąg osób, które mogą zostać
bankrutami. Po pierwsze – upaść mogą tylko ci, którzy popa-

dli w długi nie ze swojej winy i z powodu nadzwyczajnych oko-
liczności, a w ogóle nie mogą ogłosić bankructwa – osoby pro-
wadzące działalność gospodarczą i rolnicy. Po drugie – ban-
kructwo po polsku w praktyce oznacza utratę dorobku całego
życia (w tym mieszkania lub domu), bo pod młotek idzie cały
majątek dłużnika. I tylko w ostateczności (gdy zabraknie mu
majątku i przyszłych dochodów) może on liczyć na umorzenie
długów. Po trzecie – sądy nie zgadzają się na upadłość gdy
okazuje się, że majątek dłużnika nie wystarczy na pokrycie
kosztów postępowania upadłościowego.
Dlatego Polacy nie są zainteresowani wszczynaniem postępo-
wania upadłościowego. Dopóki władze nie zajmą się tym pro-
blemem i Sejm nie zmieni przepisów sytuacja się nie zmieni.
Prawo pozostanie na papierze, a zadłużeni Polacy będą mu-
sieli radzić sobie sami.

SPIRALA KREDYTOWA CI NIE GROZI JEŚLI:
– będziesz prowadził rejestr swoich przychodów i wydatków
– w terminie spłacasz wszystkie swoje zobowiązania
– za każdym razem dobrze przemyślisz decyzję o zaciągnięciu
pożyczki

– utrzymasz równowagę pomiędzy zarobkami a wydatkami
– nie dopuścisz do sytuacji, w której pożyczki będą najważ-
niejszym źródłem twoich finansów
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Regulacje prawne o tzw. upadłości konsumenckiej powinny
mieć na celu oddłużenie niewypłacalnych dłużników i w kon-
sekwencji stworzenie im możliwości normalnego funkcjono-
wania w społeczeństwie. Tymczasem nie wszyscy konsumen-
ci mają możliwość ogłoszenia upadłości.
Niezrozumiałym jest dlaczego nie mogą jej ogłosić osoby fi-
zyczne prowadzące gospodarstwa rolne, które nie są przecież
przedsiębiorcami. Pojęcie konsumenta też jest niejasne. Prze-
cież osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą
i ją zawiesić, czy w takim wypadku będzie wchodziła w rachu-
bę upadłość konsumencka czy upadłość przedsiębiorcy.
Niezrozumiałym jest, dlaczego w regulacjach tych nie ma po-
stępowania układowego i dlaczego wniosków o ogłoszenie
upadłości konsumenckiej nie mogą zgłosić wierzyciele, a tyl-
ko i wyłącznie konsument.

Wydaje się, że instytucja upadłości w praktyce nie będzie funk-
cjonować, ponieważ istnieje również cały szereg sytuacji, któ-
re powodują nieuwzględnienie przez sąd wniosku o ogłosze-
nie upadłości. Poza tym podstawy ogłoszenia upadłości kon-
sumenckiej są bardzo restrykcyjne. Nie każdy konsument zde-
cyduje się poddać długiemu postępowaniu, w którym straci
cały majątek w tym także dom albo lokal mieszkalny, a na-
stępnie będzie spłacał pozostałe wierzytelności nie mając pew-
ności, że zostanie całkowicie oddłużony.

PRZYBYWA KOBIET KORZYSTAJĄCYCH
Z USŁUG SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ
Zmienia się struktura osób ze względu na płeć, które kZmienia się struktura osób ze względu na płeć, które kZmienia się struktura osób ze względu na płeć, które kZmienia się struktura osób ze względu na płeć, które kZmienia się struktura osób ze względu na płeć, które korzystają z usług Spółdzielczej Korzystają z usług Spółdzielczej Korzystają z usług Spółdzielczej Korzystają z usług Spółdzielczej Korzystają z usług Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-asy Oszczędnościowo-asy Oszczędnościowo-asy Oszczędnościowo-asy Oszczędnościowo-
Kredytowej Ziemi RKredytowej Ziemi RKredytowej Ziemi RKredytowej Ziemi RKredytowej Ziemi Rybnickiej. Kiedy rozpoczynaliśmy działalność w 1993 rybnickiej. Kiedy rozpoczynaliśmy działalność w 1993 rybnickiej. Kiedy rozpoczynaliśmy działalność w 1993 rybnickiej. Kiedy rozpoczynaliśmy działalność w 1993 rybnickiej. Kiedy rozpoczynaliśmy działalność w 1993 r., do naszej K., do naszej K., do naszej K., do naszej K., do naszej Kasy zapisywało się zdecy-asy zapisywało się zdecy-asy zapisywało się zdecy-asy zapisywało się zdecy-asy zapisywało się zdecy-
dowanie więcej mężczyzn niż kdowanie więcej mężczyzn niż kdowanie więcej mężczyzn niż kdowanie więcej mężczyzn niż kdowanie więcej mężczyzn niż kobiet. Nie dziwiło nas toobiet. Nie dziwiło nas toobiet. Nie dziwiło nas toobiet. Nie dziwiło nas toobiet. Nie dziwiło nas to, bowiem usługi Spółdzielczej K, bowiem usługi Spółdzielczej K, bowiem usługi Spółdzielczej K, bowiem usługi Spółdzielczej K, bowiem usługi Spółdzielczej Kasy w tamtym czasie skie-asy w tamtym czasie skie-asy w tamtym czasie skie-asy w tamtym czasie skie-asy w tamtym czasie skie-
rowane były głównie do pracowników działającej wówczas krowane były głównie do pracowników działającej wówczas krowane były głównie do pracowników działającej wówczas krowane były głównie do pracowników działającej wówczas krowane były głównie do pracowników działającej wówczas kopalni „Dębieńskopalni „Dębieńskopalni „Dębieńskopalni „Dębieńskopalni „Dębieńsko”, gdzie większość zatrudnionycho”, gdzie większość zatrudnionycho”, gdzie większość zatrudnionycho”, gdzie większość zatrudnionycho”, gdzie większość zatrudnionych
stanowili mężczyźni.stanowili mężczyźni.stanowili mężczyźni.stanowili mężczyźni.stanowili mężczyźni.

W 1993 r. 70% członków SKOK stanowili mężczyźni, natomiast
30% to kobiety. Przez następne lata udział procentowy panów
jeszcze bardziej rósł i jak można przypuszczać, było to po-
chodną otwieranych kolejnych punktów kasowych zlokalizo-
wanych w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń „Jankowice”,
„Chwałowice”, „Marcel”, „Anna”. W roku 1994 mężczyźni sta-
nowili 85,9% wszystkich osób wstępujących do naszej Kasy,
w 1995 r. wskaźnik ten wzrósł do najwyższego w całej historii
SKOK i wyniósł aż 89,7%! (tylko niespełna 11% to płeć pięk-
na). Jeszcze przez dwa kolejne lata, tj. w 1996 i 1997 r. procent
zapisujących się mężczyzn oscylował w granicach 90%, a do-
kładnie 87,5%. Funkcjonowanie już kilka lat SKOK-u poza „bra-
mami kopalń” naszym zdaniem umożliwiło większy dostęp do

Spółdzielczej Kasy kobietom, które nie były związane pracą
w zakładach górniczych. Otwieraliśmy pierwsze oddziały cał-
kowicie z dala od zakładów pracy, za to blisko centrum miast.
Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 1998 r. kobiety, które
wstąpiły do SKOK stanowiły ponad 20%, rok później 23%.
W 2000 r. powyższy wskaźnik osiągnął dla kobiet poziom 30%.
W 2002 r. panie stanowiły już 46,7% członków i do dnia dzi-
siejszego nigdy wskaźnik ten nie spadł poniżej 40%. Rekordo-
wym okresem był 2003 r., gdy ilość zapisanych mężczyzn i ko-
biet rozłożyła się prawie po połowie.
Przedstawione dane wykazują wyraźnie zarysowaną tenden-
cję polegającą na zwiększeniu aktywności kobiet na rynku
pracy. Powyższe wiąże się z posiadaniem przez panie własnych

środków finansowych, którymi mogą w dowolny sposób dys-
ponować. Stanowi to przejaw zmieniającego się wizerunku
kobiety we współczesnym świecie.

P³eæ osób przystêpuj¹cych do SKOK Ziemi Rybnickiej
w latach 1993-2010 (stan na 6.05.2010 r.)
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OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW
JESZCZE SPADNIE

Warte zaznaczenia jest fakt, iż dług w każdym kwartale nie-
stety szybko wzrasta. Dość powiedzieć, że na koniec 2008 r.
zadłużenie wynosiło prawie 8.59 mld zł, to w ciągu roku dług
ten wzrósł o 95% do kwoty obecnej tj. ponad 16 mld. Według
raportu gdybyśmy chcieli ułożyć niechlubny ranking woje-
wództw według zadłużenia to liderami są mieszkańcy Śląska,
których dług wynosi 2 mld 851 mln zł. Zaraz za nimi uplaso-
wali się mieszkańcy woj. mazowieckiego (2 mld 268 mln zł).
Kolejne pięć województw z zadłużeniem przekraczającym
1 mld zł to: wielkopolskie (1 mld 640 mld zł), dolnośląskie
(1 mld 462 mln zł), pomorskie (1 mld 256 mln zł), łódzkie (1 mld
103 mln zł) i kujawsko-pomorskie (1 mld 72 mln zł). Najmniej
zadłużeni są mieszkańcy województwa świętokrzyskiego
(283 mln zł). Natomiast gdybyśmy chcieli ustawić wojewódz-
twa pod kątem liczby dłużników to i w tym rankingu liderem
jest woj. śląskie, które posiada 259 tys. osób mających proble-
my z terminowym regulowaniem długów. Także w tym rankin-

Resztę województw zamieszkuje od 34 tys. (świętokrzyskie) do
94 tyś. (małopolskie) dłużników. Jak widać i tu woj. świętokrzy-
skie zajmuje ostatnie (bardzo dobre miejsce).
Średnio 4,5% (45 na 1000) naszych rodaków jest klientami
„podwyższonego ryzyka”. Przy czym na zachodzie naszego kra-
ju ta średnia jest wyższa. I tak w woj. zachodniopomorskim
ten procent wynosi 6,4%. Ponad 5% takich klientów jest tak-
że w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, po-
morskim, dolnośląskim i śląskim. Całkiem odwrotnie jest na
wschodnich terenach naszego kraju, gdzie stosunek liczby
zadłużonych mieszkańców do populacji województwa nie
przekracza 3,4% (woj. lubelskie), najmniej w woj. podkarpac-
kim, bo tylko 2,5% (25 osób na 1000 mieszkańców tego woje-
wództwa).
Jeśli chodzi o kwoty zadłużenia, to najwięcej osób ma długi
mieszczące się w przedziale od 2 000 zł do 5 000 zł. Ta grupa
stanowi 25% ogółu dłużników uwzględnionych w raporcie in-
fodługu. Kolejne 25% to osoby z zaległościami poniżej 1 000 zł,

a 19% zalega z płatnościami rzędu 1 000-2 000 zł. Do kolejnej
grupy należą dłużnicy, których dług wynosi między 5 000 zł
a 10 000 zł, co stanowi 14%. Zadłużenie ponad 10 tys. zł ma
13% osób.
Przedstawione dane nie napawają optymizmem. Konsekwencje
przeterminowań niemal dla wszystkich są jednakowe. Umiesz-
czenie naszych danych w rejestrach dłużników takich jest Biu-
ro Informacji Kredytowej (BIK), Biuro Informacji Gospodarczej
(BIG), Krajowy Rejestr Długów (KRD) czy innych powoduje, że
osoby takie będą (już mają) problemy nie tylko z uzyskaniem
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NASI RODACY CORAZ
BARDZIEJ ZADŁUŻENI

gu drugie miejsce zajmuje Mazowsze z ilością 204 tys. osób
„przeterminowanych”.
Do województw, których liczba nieterminowo płacących miesz-
kańców przekracza 100 tys. należą: wielkopolskie, dolnośląskie,
pomorskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie.

pożyczki czy kredytu w banku czy w SKOK-u, ale także z podpi-
saniem umów na zakup telefonów, brakiem możliwości podpi-
sania umów na internet, telewizję kablową czy możliwością re-
alizowania zakupów na raty. Przez niezapłacenie w terminach
swoich zobowiązań tracimy, także wiarygodność.
Przyczyn kłopotów powodowanych brakiem terminowych płat-
ności jest wiele, od niezawinionych (np. utrata pracy, choro-
ba, itp.) do zawinionych przez nas. Należą do nich w szczegól-
ności: brak wyobraźni oraz przeliczenie się z własnymi możli-
wościami finansowymi. Jeśli jesteś członkiem SKOK Ziemi
Rybnickiej, masz problem ze spłatą rat pożyczek w naszej
Kasie, zgłoś się zawczasu, nie czekaj, aż Twoimi długami zaj-
mie się komornik. Z każdym rozmawiamy indywidualnie, do-
pasowując tak plan spłaty, aby był realny i dostosowany do
aktualnej sytuacji finansowej naszych członków. Nie czekaj,
aż będzie za późno.

źródłoźródłoźródłoźródłoźródło::::: Biuletyn Instytutu Stefczyka nr 3; „Zadłużenie Polaków Rośnie”, Dawid Zadura,
Raport Infodług

Powodów jest kilka. Słaba akcja kredytowa, to pierwszy z po-
wodów. Podczas słynnej „wojny” banki zebrały więcej depozy-
tów niż obecnie mogą sprzedać. Dowodem, że banki mają za
dużo pieniędzy, jest fakt deponowania w NBP na cotygodnio-
wych aukcjach ponad 70 mld zł. Oprócz zmniejszonej akcji kre-
dytowej dochodzi problem zmniejszonej marży kredytowej. Na
mniejsze zainteresowanie lokatami wpływa również wzmac-
niający się złoty, dzięki czemu bankom potrzeba mniej depozy-
tów na pokrycie walutowego portfela kredytowego, kiedy euro
było droższe prawie o 8%. Dla Banków znaczenie także ma
szybki spadek stopy rynkowej WIBOR 3M (Warsaw Interbank
Offer Rater – stopa procentowa, po jakiej banki udzielają po-
życzek innym bankom). To wszystko zmusza banki do obniże-
nia oprocentowania depozytów, gdyż ujemny wynik odsetko-
wy obniżyłby ich zysk netto.

Kiedy może nastąpić zmiana tego trendu? Ekonomiści, któ-
rzy jeszcze kilka miesięcy temu przewidywali, iż w połowie
roku sytuacja się odwróci i stopy zaczną rosnąć, obecnie uwa-
żają, iż na podwyżki będziemy musieli poczekać do końca
roku. Niewykluczona jednak jest sytuacja, iż lokaty zaczną
drożeć szybciej, np. jeśli dojdzie na rynku finansowym do
jakiejś katastrofy, podobnej jak upadek banku Lechman Bro-
thers, co miało wpływ na rozpoczęcie kryzysu finansowego.
Obecnie także sytuacja w Grecji może wpłynąć na banki, aby
agresywniej pozyskiwać depozyty. A jak u nas, w SKOK-u
Ziemi Rybnickiej?

U nas niezmiennie oprocentowanie należy do najwyższych na
całym rynku finansowym. Mimo że i my obniżyliśmy oprocen-
towanie po „wojnie depozytowej”, to co dziś proponujemy na-
szym członkom, mało kto oferuje więcej. Bo ważnym, przypo-
mnienia jest to, iż u nas od kwoty 10 000 zł stawka oprocento-
wania idzie w górę od i tak wysokiej stawki podawanej jako
wyjściowej. Oszczędzanie w SKOK Ziemi Rybnickiej daje za-
wsze wysoki zysk.

Opracowano na podstawie: Dziennik Gazeta Prawna z 5.05.2010 r.
„Odsetki od depozytów spadną o 0,4-0,5 pkt proc.” Mirosław Kuk

Wykres – Dziennik Gazeta Prawna

KRZYŻÓWKA W SKOCZKU – KOLEJNY REKORD POBITY

  
  

       
      
   

      
      
 

      
    

      
      

     
  

       
     

       
 

  
   

    
    

 
    

   
     

     
   

   
     

    
    

 
    

    
      

     
   

      
  

Tabela – źródło InfoMonitor

Już wielokrotnie na łamach naszego biuletynu informowali-
śmy o kolejnych rekordach, jeśli chodzi o ilość odpowiedzi z pra-
widłowym rozwiązaniem. Tym razem znowu mamy taką sytu-
ację. Cieszymy się bardzo, że proponowana przez nas forma
rozrywki przypadła państwu do gustu. Mamy również nadzie-

ję, że nie jest to już ostatni rekord. Mając na względzie, iż tak
dużo osób dostarczyło nam rozwiązanie, postanowiliśmy
oprócz 10 upominków w postaci koszulek (t-shirt) dołożyć do-
datkowo 20 ładnych czapek, które mamy nadzieję przydadzą
się na letnie upały.
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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 (16.06.2010 r.)

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...

Zanim 24 maja br. podczas uroczystej gali
w Teatrze Narodowym nastąpiło wręczenie
statuetki Teraz Polska, PROMESA została pod-
dana wnikliwej ocenie eksperckiej na wielu po-
ziomach konkursowych zmagań (zgłoszenie
ubezpieczenia do konkursu nastąpiło w stycz-
niu br.). Kapituła konkursu przyjrzała się
wszelkim aspektom funkcjonowania usługi na
rynku, oceniła m.in. poziom reklamacji, zakres
ogólnych warunków ubezpieczenia, wyniki fi-
nansowe, a także poznała kondycję i pozycje
SKOK Ubezpieczeń (w tym TU SKOK ŻYCIE
SA) na rynku ubezpieczeń w Polsce. Po wni-
kliwych analizach, Kapituła konkursu zdecy-
dowała o przyznaniu tego prestiżowego zna-
ku, potwierdzając tym samym najwyższą ja-
kość zgłaszanej do konkursu usługi.

Z badań przeprowadzonych
w 2009 r. przez organizatora
konkursu – fundację Godła
Promocyjnego wynika, iż
znak „Teraz Polska” jest roz-
poznawany przez trzy czwar-
te polskiego społeczeństwa.
60 proc. ankietowanych odpo-
wiedziało, że ma świado-

Z grona tych, którzy nadesłali do nas prawidłowe rozwiązania poprzedniej krzyżówki „Skoczka”, po odbiór
upominków w postaci firmowych t-shirtów     zaproszeni są::::: Michał SzewczukMichał SzewczukMichał SzewczukMichał SzewczukMichał Szewczuk (Kietrz), TTTTTeresa Keresa Keresa Keresa Keresa Kawalecawalecawalecawalecawalec (Czer-
wionka-Leszczyny), Bogdan CzuchowskiBogdan CzuchowskiBogdan CzuchowskiBogdan CzuchowskiBogdan Czuchowski (Łaziska Górne), Roman MiklusRoman MiklusRoman MiklusRoman MiklusRoman Miklus (Niemodlin), Andrzej SacałaAndrzej SacałaAndrzej SacałaAndrzej SacałaAndrzej Sacała (Ka-
towice), Janina KJanina KJanina KJanina KJanina Kaczorowskaczorowskaczorowskaczorowskaczorowskaaaaa (Gliwice), Zdzisław ZiołoZdzisław ZiołoZdzisław ZiołoZdzisław ZiołoZdzisław Zioło (Żory), KKKKKatarzyna Rasałaatarzyna Rasałaatarzyna Rasałaatarzyna Rasałaatarzyna Rasała (Rybnik), Marta RMarta RMarta RMarta RMarta Rut-ut-ut-ut-ut-
kkkkkowskowskowskowskowskaaaaa (Czerwionka-Leszczyny), Antoni BanasiewiczAntoni BanasiewiczAntoni BanasiewiczAntoni BanasiewiczAntoni Banasiewicz (Staszów), natomiast czapki mogą odebrać: Agniesz-Agniesz-Agniesz-Agniesz-Agniesz-
kkkkka Fa Fa Fa Fa Fajkisajkisajkisajkisajkis (Bełk), Marian KMarian KMarian KMarian KMarian Kalitaalitaalitaalitaalita (Łubnice), Urszula StrzelbickUrszula StrzelbickUrszula StrzelbickUrszula StrzelbickUrszula Strzelbicka a a a a (Gliwice), Janusz KJanusz KJanusz KJanusz KJanusz Kostrzewski ostrzewski ostrzewski ostrzewski ostrzewski (Wyry),
AAAAAurelia Kwaśnyurelia Kwaśnyurelia Kwaśnyurelia Kwaśnyurelia Kwaśny (Wodzisław Śląski), Janina BrzostowiczJanina BrzostowiczJanina BrzostowiczJanina BrzostowiczJanina Brzostowicz (Połaniec), KrKrKrKrKrystyna Kystyna Kystyna Kystyna Kystyna Kuśnierzuśnierzuśnierzuśnierzuśnierz (Połaniec), KrKrKrKrKry-y-y-y-y-
styna Milerskstyna Milerskstyna Milerskstyna Milerskstyna Milerskaaaaa (Bełk), Jolanta KJolanta KJolanta KJolanta KJolanta Kostrzewskostrzewskostrzewskostrzewskostrzewskaaaaa (Wyry), Sebastian BudnikSebastian BudnikSebastian BudnikSebastian BudnikSebastian Budnik (Mikołów), Eugenia BocianEugenia BocianEugenia BocianEugenia BocianEugenia Bocian (Pysko-
wice), Iwona StawiarskIwona StawiarskIwona StawiarskIwona StawiarskIwona Stawiarskaaaaa (Orzesze), Grzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz Brzezina (Rybnik), Norbert FurNorbert FurNorbert FurNorbert FurNorbert Furgoł goł goł goł goł (Łaziska Górne), Czesła-Czesła-Czesła-Czesła-Czesła-
wa Lachowskwa Lachowskwa Lachowskwa Lachowskwa Lachowskaaaaa (Niemodlin), KrKrKrKrKrystyna Moroz ystyna Moroz ystyna Moroz ystyna Moroz ystyna Moroz (Pyskowice), Julian StępieńJulian StępieńJulian StępieńJulian StępieńJulian Stępień (Połaniec), Jerzy Prusiński Jerzy Prusiński Jerzy Prusiński Jerzy Prusiński Jerzy Prusiński (Gli-
wice), Helena KHelena KHelena KHelena KHelena Kopiecopiecopiecopiecopiec (Orzesze), Eugeniusz SzczepaniakEugeniusz SzczepaniakEugeniusz SzczepaniakEugeniusz SzczepaniakEugeniusz Szczepaniak (Siemianowice). Upominki można odebrać w naj-
bliższym punkcie kasowym, zaś na kolejne rozwiązania (wystarczy samo hasło), które można oddać w każdej
placówce SKOK Ziemi Rybnickiej lub wysłać pocztą, czekamy do końca sierpnia.

            
           
            

           
           

           
          
          

            
   

mość, czego dotyczy konkurs „Teraz Polska”
i jednoznaczne skojarzenia z najwyższym po-
ziomem produktu czy usługi, które legitymują
się tym charakterystycznym biało-czerwonym
znakiem.

W dotychczasowych dziewiętnastu edycjach
Konkursu „Teraz Polska” wzięło udział około
4,5 tysiąca firm, a Kapituła Polskiego Godła
Promocyjnego wyróżniła 426 laureatów.
W tegorocznej edycji przyjęto i oceniano pra-
wie 130 wniosków weryfikacyjnych.

W tym roku, po raz pierwszy w historii Kapitu-
ła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Pol-
ska” nagrodziła wybitne osobistości, które swo-
im dorobkiem zawodowym i osiągnięciami

w znaczący sposób przyczy-
niają się do promocji Polski na
świecie. W tym roku statuetkę
„Wybitny Polak” odebrał Woj-
ciech Kilar (pianista i kompo-
zytor, autor muzyki filmowej)
oraz dr Hilary Koprowski (wi-
rusolog i immunolog, twórca
pierwszej szczepionki prze-
ciwko wirusowi polio).

SKOK Ubezpieczenia zdobywcą
godła TERAZ POLSKA 2010
Ubezpieczenie dla PUbezpieczenie dla PUbezpieczenie dla PUbezpieczenie dla PUbezpieczenie dla Pożyczkożyczkożyczkożyczkożyczkobiorców PROMESobiorców PROMESobiorców PROMESobiorców PROMESobiorców PROMESA zostało wyróżnione najbardziej pre-A zostało wyróżnione najbardziej pre-A zostało wyróżnione najbardziej pre-A zostało wyróżnione najbardziej pre-A zostało wyróżnione najbardziej pre-
stiżowym w Pstiżowym w Pstiżowym w Pstiżowym w Pstiżowym w Polsce znakiem jakolsce znakiem jakolsce znakiem jakolsce znakiem jakolsce znakiem jakości, którości, którości, którości, którości, który przyznawany jest od 20 lat. W tym roky przyznawany jest od 20 lat. W tym roky przyznawany jest od 20 lat. W tym roky przyznawany jest od 20 lat. W tym roky przyznawany jest od 20 lat. W tym roku dou dou dou dou do
zacnego grona laureatów TERAZ POLSKzacnego grona laureatów TERAZ POLSKzacnego grona laureatów TERAZ POLSKzacnego grona laureatów TERAZ POLSKzacnego grona laureatów TERAZ POLSKA dołączyło łącznie 13 produktówA dołączyło łącznie 13 produktówA dołączyło łącznie 13 produktówA dołączyło łącznie 13 produktówA dołączyło łącznie 13 produktów, 9 rodza-, 9 rodza-, 9 rodza-, 9 rodza-, 9 rodza-
jów usług, 3 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 9 gmin.jów usług, 3 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 9 gmin.jów usług, 3 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 9 gmin.jów usług, 3 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 9 gmin.jów usług, 3 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 9 gmin.


