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WWWWWażne dla członków naszej Każne dla członków naszej Każne dla członków naszej Każne dla członków naszej Każne dla członków naszej Kasy kasy kasy kasy kasy korzystającychorzystającychorzystającychorzystającychorzystających
z obsługi w Kz obsługi w Kz obsługi w Kz obsługi w Kz obsługi w KWK �Sośnica� w GliwicachWK �Sośnica� w GliwicachWK �Sośnica� w GliwicachWK �Sośnica� w GliwicachWK �Sośnica� w Gliwicach
Od 1 stycznia 2005 r. zostanie przeniesiony punkt kasowy z dotychczasowego na tere-
nie kopalni do nowego, który znajduje się w niedalekiej odległości od bramy kopalni,
a dokładnie w budynku Ośrodka Zdrowia. Na nowym miejscu czekamy nie tylko na
pracowników kopalni �Sośnica�, ale teraz również na osoby, które dotychczas nie mo-
gły wejść na teren kopalni, gdyż nie były jej pracownikami. Tak więc nowa lokalizacja
wpłynie nie tylko na poprawę warunków obsługi, ale przede wszystkim na większą
dostępność do świadczonych przez nas usług.

�Przyszło nowe��Przyszło nowe��Przyszło nowe��Przyszło nowe��Przyszło nowe�
Wywiad z JÓZEFEM KULĄ,
Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej � str. 3

II Ogólnopolskie
Zawody Wêdkarskie SKOK
o Puchar Prezesa Kasy Krajowej

Drużynie Krakowskiej SKOK Puchar Prezesa Kasy Krajowej wręcza Andrzej Dunajski

KilkKilkKilkKilkKilkanaście drużyn wzięło udział w Ogólnopolskich Zawodach Wanaście drużyn wzięło udział w Ogólnopolskich Zawodach Wanaście drużyn wzięło udział w Ogólnopolskich Zawodach Wanaście drużyn wzięło udział w Ogólnopolskich Zawodach Wanaście drużyn wzięło udział w Ogólnopolskich Zawodach Wędkędkędkędkędkarskich Spółdziel-arskich Spółdziel-arskich Spółdziel-arskich Spółdziel-arskich Spółdziel-
czych Kczych Kczych Kczych Kczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, które po raz drugi � jakas Oszczędnościowo-Kredytowych, które po raz drugi � jakas Oszczędnościowo-Kredytowych, które po raz drugi � jakas Oszczędnościowo-Kredytowych, które po raz drugi � jakas Oszczędnościowo-Kredytowych, które po raz drugi � jako SKo SKo SKo SKo SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Ryb-yb-yb-yb-yb-
nickiej - zornickiej - zornickiej - zornickiej - zornickiej - zorganizowaliśmy nad zbiornikiem �ganizowaliśmy nad zbiornikiem �ganizowaliśmy nad zbiornikiem �ganizowaliśmy nad zbiornikiem �ganizowaliśmy nad zbiornikiem �TTTTTama� w Czerama� w Czerama� w Czerama� w Czerama� w Czerwionce. Wwionce. Wwionce. Wwionce. Wwionce. Wędkędkędkędkędkarskich emo-arskich emo-arskich emo-arskich emo-arskich emo-
cji było dużo więcej niż przed rokiem, zaś najcenniejsze trofeum - Puchar Prezesa Kcji było dużo więcej niż przed rokiem, zaś najcenniejsze trofeum - Puchar Prezesa Kcji było dużo więcej niż przed rokiem, zaś najcenniejsze trofeum - Puchar Prezesa Kcji było dużo więcej niż przed rokiem, zaś najcenniejsze trofeum - Puchar Prezesa Kcji było dużo więcej niż przed rokiem, zaś najcenniejsze trofeum - Puchar Prezesa Kasyasyasyasyasy
Krajowej � wywalczyła reprezentacja KrakKrajowej � wywalczyła reprezentacja KrakKrajowej � wywalczyła reprezentacja KrakKrajowej � wywalczyła reprezentacja KrakKrajowej � wywalczyła reprezentacja Krakowskiej SKowskiej SKowskiej SKowskiej SKowskiej SKOK.OK.OK.OK.OK.

dokończenie na str. 2 Podobnie jak przed rokiem, zawody odbyły
się w pierwszej połowie września. Tyle że
wówczas ryby nieskore były do wspólnej
zabawy. A szkoda, bo zgodnie z regulami-
nem każda złowiona sztuka miała zagwa-
rantowany powrót do wody. Tak więc o ile
rok temu brała niemal wyłącznie płociowa
�drobnica�, tym razem popis dawały rów-
nież karpie, a nawet amury. Zdecydowanie
najlepszym specjalistą w ich połowie oka-
zał  Leszek KLeszek KLeszek KLeszek KLeszek Kobarobarobarobarobar ynkynkynkynkynkaaaaa, przedstawiciel
SKOK Bumar Łabędy, który po trzech godzi-
nach wędkowania miał w siatce 6 karpi i 3

amury o łącznej wadze ponad 18 kg. W na-
grodę za zwycięstwo w klasyfikacji indywi-
dualnej otrzymał od MarkMarkMarkMarkMarka Ka Ka Ka Ka Kornasaornasaornasaornasaornasa Puchar
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. II miejsce zajął Krzysztof BąkKrzysztof BąkKrzysztof BąkKrzysztof BąkKrzysztof Bąk
z Krakowskiej SKOK, zaś na miejscu III
uplasował się MieczysławMieczysławMieczysławMieczysławMieczysław CichoszCichoszCichoszCichoszCichosz, przed-
stawiciel gospodarzy. Z kolei Puchar Staro-
sty Powiatu Rybnickiego Damiana MrowcaDamiana MrowcaDamiana MrowcaDamiana MrowcaDamiana Mrowca
za złowienie największej ryby � karpia
o wadze 2,8 kg - przypadł Michałowi WMichałowi WMichałowi WMichałowi WMichałowi Wysoc-ysoc-ysoc-ysoc-ysoc-
kiemukiemukiemukiemukiemu (SKOK �Centrum� w Bytomiu).

NajważniejszeNajważniejszeNajważniejszeNajważniejszeNajważniejsze
zebranie rokuzebranie rokuzebranie rokuzebranie rokuzebranie roku
za nami�za nami�za nami�za nami�za nami�

28 czer28 czer28 czer28 czer28 czerwca brwca brwca brwca brwca br. odbyło się najważniejsze zebra-. odbyło się najważniejsze zebra-. odbyło się najważniejsze zebra-. odbyło się najważniejsze zebra-. odbyło się najważniejsze zebra-
nie w naszej Knie w naszej Knie w naszej Knie w naszej Knie w naszej Kasie, tj. Zebranie Przedstawi-asie, tj. Zebranie Przedstawi-asie, tj. Zebranie Przedstawi-asie, tj. Zebranie Przedstawi-asie, tj. Zebranie Przedstawi-
cieli Członków Spółdzielczej Kcieli Członków Spółdzielczej Kcieli Członków Spółdzielczej Kcieli Członków Spółdzielczej Kcieli Członków Spółdzielczej Kasy Oszczędno-asy Oszczędno-asy Oszczędno-asy Oszczędno-asy Oszczędno-
ściowo-Kredytowej Ziemi Rściowo-Kredytowej Ziemi Rściowo-Kredytowej Ziemi Rściowo-Kredytowej Ziemi Rściowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej. Jak wie-ybnickiej. Jak wie-ybnickiej. Jak wie-ybnickiej. Jak wie-ybnickiej. Jak wie-
lokrotnie informowaliśmylokrotnie informowaliśmylokrotnie informowaliśmylokrotnie informowaliśmylokrotnie informowaliśmy, najw, najw, najw, najw, najważniejszymażniejszymażniejszymażniejszymażniejszym or or or or or-----
ganem w naszej spółdzielni jest właśnie ZPCzganem w naszej spółdzielni jest właśnie ZPCzganem w naszej spółdzielni jest właśnie ZPCzganem w naszej spółdzielni jest właśnie ZPCzganem w naszej spółdzielni jest właśnie ZPCz
(Zebranie Przedstawicieli Członków). W(Zebranie Przedstawicieli Członków). W(Zebranie Przedstawicieli Członków). W(Zebranie Przedstawicieli Członków). W(Zebranie Przedstawicieli Członków). Wynikynikynikynikynikaaaaa
to zarówno z ustawyto zarówno z ustawyto zarówno z ustawyto zarówno z ustawyto zarówno z ustawy, jak i statutu., jak i statutu., jak i statutu., jak i statutu., jak i statutu.

dokończenie na str. 8

Sezon wakacyjno-urlopowy już za nami� Mamy nadzieję, że większość
z Państwa znalazła w tym czasie choć trochę wytchnienia, a udany wypo-
czynek pozwolił na zebrania sił do dalszej pracy czy nauki. Tymczasem
mamy dla Państwa kolejną porcję wiadomości dotyczących działalności
naszej Kasy, bowiem od poprzedniego wydania naszego �Skoczka� sporo
się wydarzyło. Mamy tu na myśli m.in. zmiany w Rady Nadzorczej, czemu
poświęcamy obszerny wywiad z jej nowym przewodniczącym. Publikujemy
także kilka ważnych informacji dotyczących funkcjonowania IKS i nowości
związanych ze stałym rozszerzaniem naszej oferty. Tradycyjnie zamiesza-
my również kolejne odcinki poświęcone historii ruchu spółdzielczego, jak
i naszej Kasy. Zapraszamy do lektury!

OPROPROPROPROPROCENTOCENTOCENTOCENTOCENTOOOOOWWWWWANIE  ANIE  ANIE  ANIE  ANIE  8,8%*8,8%*8,8%*8,8%*8,8%*
MAKSMAKSMAKSMAKSMAKSYMALNY OKRES SPŁAYMALNY OKRES SPŁAYMALNY OKRES SPŁAYMALNY OKRES SPŁAYMALNY OKRES SPŁATTTTTY  Y  Y  Y  Y  1111180 M-CY80 M-CY80 M-CY80 M-CY80 M-CY

MAKSMAKSMAKSMAKSMAKSYMALNYMALNYMALNYMALNYMALNA KWA KWA KWA KWA KWOOOOOTTTTTA KREDA KREDA KREDA KREDA KREDYYYYYTU TU TU TU TU 250 000,00 zł250 000,00 zł250 000,00 zł250 000,00 zł250 000,00 zł
Przykładowa symulacja raty kredytu � przy założeniu:  kwota kredytu 50 000 tysiecy złotych
udzielona na 15 lat, rata miesięczna na dzień 14.09.2004 r. wynosi 502,00 złotych.
WWWWWAŻNE AŻNE AŻNE AŻNE AŻNE W prW prW prW prW przzzzzeciwieciwieciwieciwieciwieńseńseńseńseństwitwitwitwitwie do bae do bae do bae do bae do banknknknknkóóóóów w Skw w Skw w Skw w Skw w Skok Ziok Ziok Ziok Ziok Ziemi Remi Remi Remi Remi Rybnickiybnickiybnickiybnickiybnickieeeeej nij nij nij nij nie jese jese jese jese jest wymagat wymagat wymagat wymagat wymagannnnnyyyyy
wkławkławkławkławkład wład wład wład wład własnsnsnsnsnyyyyy, b, b, b, b, by zaciągnąć kry zaciągnąć kry zaciągnąć kry zaciągnąć kry zaciągnąć kredyt hipoedyt hipoedyt hipoedyt hipoedyt hipotttttecznecznecznecznecznyyyyy.....
ZaZaZaZaZaprprprprpraaaaaszaszaszaszaszammmmmy do oy do oy do oy do oy do odwidwidwidwidwiedzedzedzedzedzenienienienienia najbliższa najbliższa najbliższa najbliższa najbliższego oego oego oego oego oddziddziddziddziddziału Skału Skału Skału Skału Skok Ziok Ziok Ziok Ziok Ziemi Remi Remi Remi Remi Rybnickiybnickiybnickiybnickiybnickieeeeej.j.j.j.j.
NNNNNaaaaasi prsi prsi prsi prsi pracoacoacoacoacownicy zwnicy zwnicy zwnicy zwnicy zososososostttttali oali oali oali oali odpodpodpodpodpowiwiwiwiwiedniedniedniedniednio pro pro pro pro przzzzzeszkeszkeszkeszkeszkoleniolenioleniolenioleni; w s; w s; w s; w s; w sposób rposób rposób rposób rposób rzzzzzeeeeetttttelnelnelnelnelny i pry i pry i pry i pry i praaaaawidłowidłowidłowidłowidłowywywywywy
pomogą Ppomogą Ppomogą Ppomogą Ppomogą Pańsańsańsańsaństwu prtwu prtwu prtwu prtwu przy zazy zazy zazy zazy zawiwiwiwiwierererereraaaaanininininiu umou umou umou umou umowy pożywy pożywy pożywy pożywy pożyczki hipoczki hipoczki hipoczki hipoczki hipottttteczneeczneeczneeczneecznej.j.j.j.j.

SzczSzczSzczSzczSzczegółoegółoegółoegółoegółowwwwwe ie ie ie ie infnfnfnfnfororororormacmacmacmacmacje można uzyje można uzyje można uzyje można uzyje można uzyssssskkkkkać bezpośrać bezpośrać bezpośrać bezpośrać bezpośredniedniedniedniednio w dzio w dzio w dzio w dzio w dziale Krale Krale Krale Krale Kredytedytedytedytedytóóóóów Hipow Hipow Hipow Hipow Hipotttttecznecznecznecznecznyyyyych:ch:ch:ch:ch:
p. Katarzyna Szymura, Ewa Warzecha pod numerem tel. (032) 42-29-218

* oprocentowanie zmienne, nominalne w skali roku
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WŁASNY KĄT W ZASIĘGU  RĘKI
NA ZAKUP MIESZKANIA, DOMU

BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ NADBUDOWĘ, REMONT DOMU
NABYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

SPŁATA ZADŁUZENIA ZACIĄGNIĘTEGO NA CELE MIESZKANIOWE

okres

3 mies. 5,30% 5,75%
6 mies. 5,25% 6,25%
12 mies. 6,50% 7,20%

oprocentowanie
stałe      zmienne

kwota po¿yczki ilo�æ rat rata po¿yczki

3 000,00 z³ 24 142,65 z³
5 000,00 z³ 24 237,75 z³
7 000,00 z³ 24 332,84 z³
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DZIA£ ANALIZDZIA£ ANALIZDZIA£ ANALIZDZIA£ ANALIZDZIA£ ANALIZ   SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

Jak informowaliśmy w ostatnim numerzeJak informowaliśmy w ostatnim numerzeJak informowaliśmy w ostatnim numerzeJak informowaliśmy w ostatnim numerzeJak informowaliśmy w ostatnim numerze
�Sk�Sk�Sk�Sk�Skoczkoczkoczkoczkoczka�, w maju trzech członków Radya�, w maju trzech członków Radya�, w maju trzech członków Radya�, w maju trzech członków Radya�, w maju trzech członków Rady
złożyło rezygnację, natomiast dwóm oso-złożyło rezygnację, natomiast dwóm oso-złożyło rezygnację, natomiast dwóm oso-złożyło rezygnację, natomiast dwóm oso-złożyło rezygnację, natomiast dwóm oso-
bom zakbom zakbom zakbom zakbom zakończyła się 6-letnia kończyła się 6-letnia kończyła się 6-letnia kończyła się 6-letnia kończyła się 6-letnia kadencja.adencja.adencja.adencja.adencja.
WWWWW związkzwiązkzwiązkzwiązkzwiązku z powyższym przed czeru z powyższym przed czeru z powyższym przed czeru z powyższym przed czeru z powyższym przed czerwco-wco-wco-wco-wco-
wym Zebraniem Przedstawicieli Członkówwym Zebraniem Przedstawicieli Członkówwym Zebraniem Przedstawicieli Członkówwym Zebraniem Przedstawicieli Członkówwym Zebraniem Przedstawicieli Członków
SKSKSKSKSKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej w Radzie pozosta-ybnickiej w Radzie pozosta-ybnickiej w Radzie pozosta-ybnickiej w Radzie pozosta-ybnickiej w Radzie pozosta-
wało zaledwie trzech członków z 8-osobo-wało zaledwie trzech członków z 8-osobo-wało zaledwie trzech członków z 8-osobo-wało zaledwie trzech członków z 8-osobo-wało zaledwie trzech członków z 8-osobo-
wego składu.wego składu.wego składu.wego składu.wego składu.
Temat wyborów Rady Nadzorczej naszej Kasy
był jednym z punktów obrad ZPCz, tam tak-
że po burzliwej dyskusji delegaci przegłoso-
wali wniosek, aby Rada składała się obec-
nie z 6 osób (taka jest minimalna liczba osób
określona w statucie), gdyż nasza Kasa, ma-
jąc perspektywy przyłączenia do siebie kilku
mniejszych SKOK-ów, może zaproponować
przedstawicielowi danej Kasy miejsce w na-

Zatem z przyjemnością informujemy wszystkich
naszych członków posiadających ROR, ale
i tych którzy w najbliższym czasie zechcą zało-
żyć u nas konto, iż posiadamy już wykupioną
polisę, na mocy której możecie Państwo ubez-
pieczyć się na wypadek śmierci. W praktyce
oznacza to, że w przypadku śmierci posiada-
cza ROR osoba (osoby) uposażana nie będzie
musiała spłacać zaciągniętej przez niego po-
życzki lub regulować debetu na jego rachun-
ku. W ten sposób SKOK Ziemi Rybnickiej za-
bezpieczy Państwa najbliższych przed przy-
krym obowiązkiem spłaty zaciągniętych przez
oszczędzających przed śmiercią zobowiązań.
Produkt, którego nie posiada jeszcze wiele ban-
ków, my Państwu już proponujemy!
W wielkim zarysie przedstawiamy opis ubez-
pieczenia� Członek SKOK, który ma otwarty
debet, wykupuje ubezpieczenie płacąc 2,40 zł
miesięcznej składki, dzięki czemu jest ubez-
pieczony na 2.000 zł. W przypadku zgonu
członka, jeśli posiada on debet w wysokości
2.000 zł, debet ten zostaje pokryty w całości
przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, nato-

dokończenie ze str. 1
Najważniejszym celem tego zebrania było
m.in. zapoznanie się ze sprawozdaniem
z pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej za
ubiegły rok, protokołem z badania bilansu
przeprowadzonego przez biegłego rewiden-
ta, omówienie sprawozdania finansowego,
zapoznanie się z proponowanymi zmianami
w statucie SKOK. W bieżącym roku dokona-
no wyborów uzupełniających do Rady Nad-
zorczej (o czym piszemy powyżej). Po zapo-
znaniu się przez Przedstawicieli Członków
z wyżej wymienionymi sprawozdaniami na-
stąpiła najważniejsza część  zebrania,
tj. głosowanie i podjęcie uchwał dotyczą-
cych przyjęcia sprawozdania z pracy Zarzą-
du i Rady Nadzorczej za 2003 r., przyjęcia
sprawozdań finansowych za ubiegły rok
w SKOK Ziemi Rybnickiej, �Sośnica� i �Gór-
nośląskiej�, przekazania wypracowanego
zysku na fundusz zasobowy, jak również
przyjęcia kierunków rozwoju SKOK Ziemi
Rybnickiej na następny rok. Podjęto także
najważniejszą uchwałę dotyczącą Zarządu,

!

miast gdyby posiadał debet ponad 2.000 zł
(np. 2.500 zł), to różnicę (w tym wypadku 500
zł) dopłaca najbliższa rodzina (bądź poręczy-
ciel), a 2.000 zł oddaje za członka Towarzy-
stwo. I uwaga - jeżeli członek w chwili śmier-
ci ma mniejszy debet niż 2.000 zł (np. 1.000 zł),
to Towarzystwo Ubezpieczeniowe SKOK prze-
kazuje 1.000 zł dla SKOK-u na dług członka,
a drugie 1.000 zł otrzymuje osoba wskazana
wcześniej przy wypisaniu deklaracji (najczę-
ściej jest to najbliższy członek rodziny).
Analogicznie jest przy ubezpieczeniu linii po-
życzkowej, przy czym linia pożyczkowa ubez-
pieczona będzie na kwotę 5.000 zł.
Składka ubezpieczeniowa będzie pobierana
bezpośrednio z konta, dlatego nie trzeba się
martwić, że ktoś zapomni zapłacić składkę.
Tak więc drodzy Członkowie - Wasze sygnały
o braku takiego ubezpieczenia uznajemy za
załatwione - oczywiście pozytywnie. Wszel-
kie szczegóły dotyczące powyższej usługi uzy-
skacie Państwo u naszych pracowników, za-
wsze chętnych do przekazywania pełnej in-
formacji.

szej Radzie, co w naturalny sposób powięk-
szy skład naszego organu nadzoru. I tak po
bardzo wyrównanym głosowaniu, po dwóch
turach, spośród szóstki kandydatów członka-
mi Rady zostali Józef KJózef KJózef KJózef KJózef Kulaulaulaulaula, Danuta KDanuta KDanuta KDanuta KDanuta Kańczokańczokańczokańczokańczok
oraz Dariusz MarciniakDariusz MarciniakDariusz MarciniakDariusz MarciniakDariusz Marciniak. Wyborów na po-
szczególne funkcje Rada Nadzorcza dokona-
ła ze swego grona (zgodnie z postanowienia-
mi statutu SKOK) na swym pierwszym po-
siedzeniu jeszcze w miesiącu czerwcu. I tak:
przewodniczącym został Józef Kula, wice-
przewodniczącym FFFFFranciszek Rolaranciszek Rolaranciszek Rolaranciszek Rolaranciszek Rola, sekreta-
rzem Jerzy KJerzy KJerzy KJerzy KJerzy Kowalczukowalczukowalczukowalczukowalczuk, a skarbnikiem Rady
została Danuta Kańczok. Pozostałymi człon-
kami, przypominamy, są Jerzy ZieleńJerzy ZieleńJerzy ZieleńJerzy ZieleńJerzy Zieleń i Da-
riusz Marciniak.

Wywiad z nowo wybranym przewodniczącym
Rady Nadzorczej zamieszczamy na str. 3

RRRRRada Nadzorcza w komplecie!ada Nadzorcza w komplecie!ada Nadzorcza w komplecie!ada Nadzorcza w komplecie!ada Nadzorcza w komplecie!
!

Najważniejsze zebranie roku za nami...Najważniejsze zebranie roku za nami...Najważniejsze zebranie roku za nami...Najważniejsze zebranie roku za nami...Najważniejsze zebranie roku za nami...
tj. udzielono mu absolutorium, zgadzając się
tym samym, że Zarząd naszej Kasy swoją
pracę za ubiegły rok wykonał poprawnie.
Dodatkowo ZPCz raz jeszcze podjęło uchwa-
łę o połączeniu się ze SKOK Ziemi Śląskiej
(przypominamy, że w grudniu ub.r. także
podjęto taką uchwałę, jednakże ze względu
na decyzję Sądu Rejestrowego musieliśmy
całą procedurę rozpocząć od początku). Tak
więc 2003 r., kolejny rok działalności naszej
spółdzielni, został ostatecznie zakończony.
Ważnym w tym wszystkim jest również fakt,
iż frekwencja na Zebraniu Przedstawicieli
Członków w naszej Kasie była bardzo wy-
soka. Zabrakło tylko jednego przedstawicie-
la, aby można napisać o pełnych 100%. Tak
wysoka frekwencja świadczy na pewno o po-
czuciu odpowiedzialności za swoją firmę
członków, którzy zostali wybrani do najważ-
niejszego ciała statutowego SKOK Ziemi
Rybnickiej. W tym miejscu chcemy bardzo
gorąco podziękować wszystkim delegatom
za udział w zebraniu.

!

Nowy rachunekNowy rachunekNowy rachunekNowy rachunekNowy rachunek
rozliczeniowyrozliczeniowyrozliczeniowyrozliczeniowyrozliczeniowy
Od 1 września brOd 1 września brOd 1 września brOd 1 września brOd 1 września br. SK. SK. SK. SK. SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiejybnickiejybnickiejybnickiejybnickiej
wprowadził zmianę w sposobie funkcjono-wprowadził zmianę w sposobie funkcjono-wprowadził zmianę w sposobie funkcjono-wprowadził zmianę w sposobie funkcjono-wprowadził zmianę w sposobie funkcjono-
wania kwania kwania kwania kwania kont członkont członkont członkont członkont członkowskich IKS. Zmianaowskich IKS. Zmianaowskich IKS. Zmianaowskich IKS. Zmianaowskich IKS. Zmiana
polega na wprowadzeniu w miejsce do-polega na wprowadzeniu w miejsce do-polega na wprowadzeniu w miejsce do-polega na wprowadzeniu w miejsce do-polega na wprowadzeniu w miejsce do-
tychczasowych IKS nowych ktychczasowych IKS nowych ktychczasowych IKS nowych ktychczasowych IKS nowych ktychczasowych IKS nowych kont o nazwieont o nazwieont o nazwieont o nazwieont o nazwie
�Indywidualne K�Indywidualne K�Indywidualne K�Indywidualne K�Indywidualne Konto Spółdzielcze�.onto Spółdzielcze�.onto Spółdzielcze�.onto Spółdzielcze�.onto Spółdzielcze�.
Niezmienny pozostaje obligatoryjny charakter
konta, co oznacza, że każdy członek SKOK zo-

bowiązany jest do jego otwarcia. Jednakże wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
członków modyfikujemy zakres użytkowy IKS.
Zgodnie z nowym Regulaminem Indywidual-
nych Kont Spółdzielczych, wprowadzone zo-
stają do stosowania dwa ich rodzaje:
IKS StandardIKS StandardIKS StandardIKS StandardIKS Standard - przeznaczony jest dla człon-
ków nie korzystających z rozliczeń, wobec cze-
go pełni tradycyjną funkcję składkową;
IKS PlusIKS PlusIKS PlusIKS PlusIKS Plus - posiada aktywną funkcję rozlicze-
niową i przeznaczony jest dla członków
SKOK zamierzających korzystać z rozliczeń
finansowych za pośrednictwem zleceń złożo-
nych w SKOK. IKS Plus stanowi zatem cie-
kawą alternatywę dla funkcjonujących obec-
nie Rachunków Oszczędnościowo-Rozlicze-
niowych (ROR).
Szczegółowe informacje dotyczące zasad funk-
cjonowania IKS na nowych zasadach określa
Regulamin Indywidualnych Kont Spółdziel-
czych SKOK, którego egzemplarz, za pośred-
nictwem poczty, otrzymał każdy członek na-
szej Kasy. Informacje na ten temat można uzy-
skać we wszystkich punktach kasowych SKOK
Ziemi Rybnickiej.

!

Ponieważ SKOK Sośnica w kwietniu działał
jeszcze osobno, jego działalność depozytowo�
pożyczkowa nie wchodziła w tym miesiącu
w zakres pracy SKOK Ziemi Rybnickiej. Dlate-
go pełen obraz pracy został opracowany dopie-
ro od miesiąca maja, po dwóch połączeniach.
Ogółem w okresie od kwietnia do czerwca do
SKOK Ziemi Rybnickiej przystąpiło 731 człon-
ków. Najwięcej w kwietniu � 333 osoby. W ma-
ju i w czerwcu liczba zapisujących się osób
spadła, w miesiącach tych przystąpiło do Kasy
blisko 200 osób. Najwięcej członków przystą-
piło do SKOK w oddziałach stosunkowo no-
wych, Niemodlinie, Nysie, Gliwicach i Rybni-
ku. Bardzo wysoki przyrost odnotowały rów-
nież oddziały w Łaziskach.

W zakresie sprzedaży pożyczek w analizowa-
nym okresie dominowały oddziały należące do
SKOK Ziemi Rybnickiej przed połączeniem. Ich
udział w sprzedaży całkowitej kształtował się
na poziomie 75%. Należy jednak podkreślić,
że oddziały byłej Górnośląskiej SKOK w Ła-
ziskach i Połańcu wykazały także wysoką
sprzedaż pomimo stosunkowo małej bazy
członkowskiej. Największą aktywność wśród
oddziałów byłej SKOK Sośnica w Gliwicach
odnotował oddział przy kopalni �Sośnica�.
Odnosząc sprzedaż do okresu analogicznego
roku poprzedniego należy stwierdzić, że w uję-
ciu ilościowym sprzedaż pożyczek wzrosła bli-
sko o 52%.

Przedstawienie analizy z działalności depozytowo�pożyczkPrzedstawienie analizy z działalności depozytowo�pożyczkPrzedstawienie analizy z działalności depozytowo�pożyczkPrzedstawienie analizy z działalności depozytowo�pożyczkPrzedstawienie analizy z działalności depozytowo�pożyczkowej SKowej SKowej SKowej SKowej SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej w okre-ybnickiej w okre-ybnickiej w okre-ybnickiej w okre-ybnickiej w okre-
sie od kwietnia do czersie od kwietnia do czersie od kwietnia do czersie od kwietnia do czersie od kwietnia do czerwca brwca brwca brwca brwca br. pomimo połączeń wymaga rozgraniczenia pracy K. pomimo połączeń wymaga rozgraniczenia pracy K. pomimo połączeń wymaga rozgraniczenia pracy K. pomimo połączeń wymaga rozgraniczenia pracy K. pomimo połączeń wymaga rozgraniczenia pracy Kas, w tymas, w tymas, w tymas, w tymas, w tym
zakresie na SKzakresie na SKzakresie na SKzakresie na SKzakresie na SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej, Górnośląskybnickiej, Górnośląskybnickiej, Górnośląskybnickiej, Górnośląskybnickiej, Górnośląską SKą SKą SKą SKą SKOK oraz SKOK oraz SKOK oraz SKOK oraz SKOK oraz SKOK Sośnicę.OK Sośnicę.OK Sośnicę.OK Sośnicę.OK Sośnicę.

Nowe ubezpieczenia - ochroń najliższychNowe ubezpieczenia - ochroń najliższychNowe ubezpieczenia - ochroń najliższychNowe ubezpieczenia - ochroń najliższychNowe ubezpieczenia - ochroń najliższych

Już od dawna w SKJuż od dawna w SKJuż od dawna w SKJuż od dawna w SKJuż od dawna w SKOK można było ubezpieczyć pobraną pożyczkOK można było ubezpieczyć pobraną pożyczkOK można było ubezpieczyć pobraną pożyczkOK można było ubezpieczyć pobraną pożyczkOK można było ubezpieczyć pobraną pożyczkę na wypadek brakę na wypadek brakę na wypadek brakę na wypadek brakę na wypadek brakuuuuu
możliwości spłaty przez pożyczkmożliwości spłaty przez pożyczkmożliwości spłaty przez pożyczkmożliwości spłaty przez pożyczkmożliwości spłaty przez pożyczkobiorcę z powodu jego zgonu. Obecnie ubezpieczenie toobiorcę z powodu jego zgonu. Obecnie ubezpieczenie toobiorcę z powodu jego zgonu. Obecnie ubezpieczenie toobiorcę z powodu jego zgonu. Obecnie ubezpieczenie toobiorcę z powodu jego zgonu. Obecnie ubezpieczenie to
nosi nazwę �Promesa�. Nie można było niestety ubezpieczyć na taki sam wypadek liniinosi nazwę �Promesa�. Nie można było niestety ubezpieczyć na taki sam wypadek liniinosi nazwę �Promesa�. Nie można było niestety ubezpieczyć na taki sam wypadek liniinosi nazwę �Promesa�. Nie można było niestety ubezpieczyć na taki sam wypadek liniinosi nazwę �Promesa�. Nie można było niestety ubezpieczyć na taki sam wypadek linii
pożyczkpożyczkpożyczkpożyczkpożyczkowej bądź debetu w ROR, nie można było� Ale teraz już od październikowej bądź debetu w ROR, nie można było� Ale teraz już od październikowej bądź debetu w ROR, nie można było� Ale teraz już od październikowej bądź debetu w ROR, nie można było� Ale teraz już od październikowej bądź debetu w ROR, nie można było� Ale teraz już od października - poa - poa - poa - poa - po
bardzo wielu sygnałach od naszych członkówbardzo wielu sygnałach od naszych członkówbardzo wielu sygnałach od naszych członkówbardzo wielu sygnałach od naszych członkówbardzo wielu sygnałach od naszych członków, po wielu monitach naszego T, po wielu monitach naszego T, po wielu monitach naszego T, po wielu monitach naszego T, po wielu monitach naszego Towarzystwaowarzystwaowarzystwaowarzystwaowarzystwa
Ubezpieczeniowego SKUbezpieczeniowego SKUbezpieczeniowego SKUbezpieczeniowego SKUbezpieczeniowego SKOK - mamy takie ubezpieczenia.OK - mamy takie ubezpieczenia.OK - mamy takie ubezpieczenia.OK - mamy takie ubezpieczenia.OK - mamy takie ubezpieczenia.

�Ochroń swoich najbliższych i ubezpiecz się��Ochroń swoich najbliższych i ubezpiecz się��Ochroń swoich najbliższych i ubezpiecz się��Ochroń swoich najbliższych i ubezpiecz się��Ochroń swoich najbliższych i ubezpiecz się�

!

W kategorii ilości zakładanych lokat w przed-
stawionym okresie dominowały również od-
działy należące do SKOK Ziemi Rybnickiej
przed połączeniem. W tym zakresie ich udział
był wyższy niż w sprzedaży pożyczek i kształ-
tował się w przedziale 85-90%. Udział oddzia-
łów w Łaziskach wyniósł około 7%, natomiast
oddziałów z Gliwic 3%.

Z uwagi na połączenia opisywanych Kas
w różnym czasie, niemożliwe było omówienie
pracy oddziałów w okresie od kwietnia do
czerwca łącznie dla SKOK Ziemi Rybnickiej,
Górnośląskiej SKOK i SKOK Sośnicy. Należy
podkreślić, że działalność depozytowo�pożycz-
kowa trzech Kas w II półroczu jest opracowy-
wana jako działalność SKOK Ziemi Rybnic-
kiej i zostanie przedstawiona w następnym
numerze.
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Iloœæ cz³onków wstêpuj¹cych
do SKOK Ziemi Rybnickiej

w okresie od kwietnia do czerwca 2004 roku
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SKOK Ziemi Rybnickiej Górn����ska SKOK

Iloœæ za³o¿onych lokat
w SKOK Ziemi Rybnickiej

z uwzglêdnieniem trzech po³¹czonych Kas
w okresie od kwietnia do czerwca 2004 roku
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Sprzeda¿ po¿yczek w SKOK Ziemi Rybnickiej
z uwzglêdnieniemtrzech po³¹czonych Kas

w okresie od kwietnia do czerwca 2004 roku

SKOK Ziemi Rybnickiej Górn����ska SKOK ����������


SKSKSKSKSKOKOKOKOKOK-i w pier-i w pier-i w pier-i w pier-i w pierwszym półroczuwszym półroczuwszym półroczuwszym półroczuwszym półroczu
Dynamiczny rozwój Spółdzielczych KDynamiczny rozwój Spółdzielczych KDynamiczny rozwój Spółdzielczych KDynamiczny rozwój Spółdzielczych KDynamiczny rozwój Spółdzielczych Kasasasasas
Oszczędnościowo-Kredytowych wOszczędnościowo-Kredytowych wOszczędnościowo-Kredytowych wOszczędnościowo-Kredytowych wOszczędnościowo-Kredytowych wiiiiidać go-dać go-dać go-dać go-dać go-
łym okiem. Odwołując się jednak do publi-łym okiem. Odwołując się jednak do publi-łym okiem. Odwołując się jednak do publi-łym okiem. Odwołując się jednak do publi-łym okiem. Odwołując się jednak do publi-
kkkkkacji �Rzeczpospolitej�, przytaczamy kilkacji �Rzeczpospolitej�, przytaczamy kilkacji �Rzeczpospolitej�, przytaczamy kilkacji �Rzeczpospolitej�, przytaczamy kilkacji �Rzeczpospolitej�, przytaczamy kilkaaaaa
kkkkkonkretnych informacji dotyczących wyni-onkretnych informacji dotyczących wyni-onkretnych informacji dotyczących wyni-onkretnych informacji dotyczących wyni-onkretnych informacji dotyczących wyni-
kkkkku finansowego za pieru finansowego za pieru finansowego za pieru finansowego za pieru finansowego za pierwsze półrocze brwsze półrocze brwsze półrocze brwsze półrocze brwsze półrocze br.....
Tak więc od stycznia do czerwca br. ilość
członków SKOK wzrosła w skali kraju o bli-
sko 138 tys. W sumie jest ich obecnie ponad
milion. Ilość SKOK-owskich placówek zwięk-
szyła się w tym czasie o 115 (do ogólnej licz-
by ok. 1300). Tylko w pierwszym półroczu
aktywa spółdzielczych kas wzrosły o 10 pro-
cent, czyli do sumy 3 mld 686 mln zł. Wartość
zgromadzonych depozytów zwiększyła się
niemal o 9 procent, osiągając na koniec
czerwca poziom 3,3 mld zł, z kolei o ponad
17 procent wzrosła suma udzielonych kredy-
tów (odpowiednio 2,6 mld zł).
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CO TO ZNACO TO ZNACO TO ZNACO TO ZNACO TO ZNACZYCZYCZYCZYCZY

Członkowie pytają  � ZarCzłonkowie pytają  � ZarCzłonkowie pytają  � ZarCzłonkowie pytają  � ZarCzłonkowie pytają  � Zarząd odpowiadaząd odpowiadaząd odpowiadaząd odpowiadaząd odpowiada ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?!!!!!     DOMICYLDOMICYLDOMICYLDOMICYLDOMICYL - wskazanie na wekslu instytu-
cji lub osoby, u której płatny jest weksel.

!!!!!     DOMICYLIADOMICYLIADOMICYLIADOMICYLIADOMICYLIATTTTT - instytucja lub osoba, u któ-
rej płatny jest weksel.

!!!!!     EMISJEMISJEMISJEMISJEMISJAAAAA - wprowadzenie do obiegu pienię-
dzy czy papierów wartościowych o charak-
terze lokacyjnym, a więc przede wszystkim
akcji i obligacji.

!!!!!     EMITENTEMITENTEMITENTEMITENTEMITENT - osoba wystawiająca papiery
wartościowe i ogłaszająca ich sprzedaż.

!!!!! F F F F FAKAKAKAKAKTORINGTORINGTORINGTORINGTORING - forma rozliczeń między do-
stawcą a odbiorcą z udziałem pośrednika
(faktora). Faktor dokonuje wszelkich roz-
liczeń, powodując z jednej strony szybki do-
pływ gotówki do dostawcy za sprzedane to-
wary czy usługi, z drugiej zaś odciąża do-
stawcę od czynności związanych ze ściąga-
niem należności. Po każdorazowym wysła-
niu towaru do odbiorcy dostawca wysyła
oryginały faktur do swojego faktora, który
dokonuje wpłaty całości lub części kwoty
określonej na fakturze (np. 80%) na rachu-
nek dostawcy. Ewentualną pozostałą część
wpłaca faktor po inkasie należności od od-
biorcy. Faktor otrzymuje za swą działalność
prowizję.

!  Co to jest BIK i jak Co to jest BIK i jak Co to jest BIK i jak Co to jest BIK i jak Co to jest BIK i jaką pełni funkcję?ą pełni funkcję?ą pełni funkcję?ą pełni funkcję?ą pełni funkcję?
BIK - Biuro Informacji Kredytowej S.A. to in-
stytucja zajmująca się gromadzeniem danych
osób, które posiadają zobowiązania z tytułu
pożyczek lub kredytów zaciągniętych w ban-
kach oraz innych instytucjach finansowych.
Rejestracji w BIK S.A. podlegają także osoby,
które są poręczycielami pożyczek lub kredytów.
Informacje uzyskiwane w BIK S.A. umożliwia-
ją instytucji zamierzającej udzielić kredytu,
zapoznanie się z obecną wysokością zobowią-

zań wnioskodawcy wobec innych banków, spo-
sobem oraz terminowością regulowania przez
niego należności, a także ewentualnymi pro-
blemami ze spłatą kredytów. Informacje za-
mieszczone w BIK S.A. są na bieżąco aktuali-
zowane według informacji przesyłanych przez
instytucje kredytowe. Wpisy do bazy danych
BIK S.A. stanowią historię kredytową podmio-
tu, którego dotyczą i nie podlegają wycofaniu,
nawet po uregulowaniu zobowiązania.

Bazy połączone...Bazy połączone...Bazy połączone...Bazy połączone...Bazy połączone...
No i w kNo i w kNo i w kNo i w kNo i w końcu doczekońcu doczekońcu doczekońcu doczekońcu doczekaliśmy się: �nasza�aliśmy się: �nasza�aliśmy się: �nasza�aliśmy się: �nasza�aliśmy się: �nasza�
firma H&S - twórca programu, na którfirma H&S - twórca programu, na którfirma H&S - twórca programu, na którfirma H&S - twórca programu, na którfirma H&S - twórca programu, na którymymymymym
pracujemy w naszej Kpracujemy w naszej Kpracujemy w naszej Kpracujemy w naszej Kpracujemy w naszej Kasie (pracująasie (pracująasie (pracująasie (pracująasie (pracują
wszystkie SKwszystkie SKwszystkie SKwszystkie SKwszystkie SKOKOKOKOKOK-i) - zgra na przełomie-i) - zgra na przełomie-i) - zgra na przełomie-i) - zgra na przełomie-i) - zgra na przełomie
września i październikwrześnia i październikwrześnia i październikwrześnia i październikwrześnia i października bazy SKa bazy SKa bazy SKa bazy SKa bazy SKOK �GórOK �GórOK �GórOK �GórOK �Gór-----
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Dzięki tej �operacji� każdy członek naszej Kasy
może już dokonywać wszelkich transakcji
w punktach obsługi połączonych z nami Kas.
Dotychczas osoba będąc zapisana w SKOK
�Górnośląskiej� w Łaziskach bądź �Sośnica�
w Gliwicach, mogła załatwiać formalności
związane z członkostwem tylko w tych Ka-
sach. A teraz?� Teraz członek byłej �Górno-
śląskiej�, będąc w Czerwionce lub w Rybniku,
nie będzie miał problemu z zapłatą np. raty
czy pobraniem gotówki; i odwrotnie - osoba
z SKOK Ziemi Rybnickiej, pracując np. w KWK
�Bolesław Śmiały� czy KWK �Sośnica�, ana-
logicznie zostanie obsłużona w tych punktach,
członek z byłej SKOK �Sośnica� pobierze go-
tówkę w Połańcu, itd.
Połączenie to na pewno usprawni obsługę na-
szych członków. Teraz czekamy tylko na połącze-
nie w Sądzie Rejestrowym w Gliwicach naszej
Kasy ze SKOK �Ziemi Śląskiej� w Katowicach.
Mamy nadzieję, że nastąpi to już niedługo.

- Od drugiego półrocza bieżącego rok- Od drugiego półrocza bieżącego rok- Od drugiego półrocza bieżącego rok- Od drugiego półrocza bieżącego rok- Od drugiego półrocza bieżącego roku naszau naszau naszau naszau nasza
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- Zaraz, zaraz, trudno mówić o zupełnie  n o w e j
Radzie Nadzorczej, skoro w jej składzie jest
tylko jedna nowa osoba�
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dajmydajmydajmydajmydajmy.....
- To prawda, po złożeniu rezygnacji z Rady ode-
szło trzech członków pełniących najważniej-
sze funkcje. Skład Rady uzupełniono tylko
o jedną osobę i w ten sposób organ ten składa
się obecnie z sześciu członków. I w tym sze-
ścioosobowym składzie funkcjonujemy od po-
czątku lipca br., przy czym ja mam zaszczyt
sprawować funkcję przewodniczącego.

- Tu nasuwa się pytanie: sześć osób w Radzie,- Tu nasuwa się pytanie: sześć osób w Radzie,- Tu nasuwa się pytanie: sześć osób w Radzie,- Tu nasuwa się pytanie: sześć osób w Radzie,- Tu nasuwa się pytanie: sześć osób w Radzie,
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- Do czerwcowego Walnego Zgromadzenia
Przedstawicieli nasza Kasa miała osiem
osób w Radzie Nadzorczej. Jest nas teraz
mniej, ale jeszcze słyszy się głosy, że Rada
jest �przeładowana�. Proszę mi wierzyć,
daleko nam do ilościowego przerostu, a za-
kres tematyczny, którym musimy i chcemy
się zająć jest przeogromny! Katalog tema-
tów, z którymi przyjdzie nam się niebawem
zmierzyć jest tak bogaty, że nie sposób go
w tej chwili przedstawić. Każdy z nas wno-
si swoją cząstkę wiedzy i doświadczenia.
Musimy stale się dokształcać, nie mogą nam
być obce zagadnienia z dziedziny prawa
spółdzielczego, bankowości, prawa pracy,
zasad księgowości, prawa podatkowego�
Starczy? Zapewniam, że to nie wszystko.
Jeśli o mnie chodzi, jestem absolwentem
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz
studiów podyplomowych z zakresu rachun-
kowości w Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach. Posiadam też świadectwo ukończe-
nia cyklu szkoleń dla kandydatów do rad
nadzorczych w spółkach prawa handlowe-
go. Trochę nieskromnie powiem więc tak:
teoretyczne przygotowanie do sprawowania
funkcji przewodniczącego w Radzie mam nie
najgorsze. A praktyczne? No cóż, nowicju-
szem nie jestem; w Radzie Nadzorczej SKOK
Ziemi Rybnickiej działam już od wielu lat,
a nawet już wcześniej przez parę lat byłem
członkiem rady nadzorczej w pewnej spół-
ce usługowej.
- K- K- K- K- Każdy członek Rady Nadzorczej w mniejszymażdy członek Rady Nadzorczej w mniejszymażdy członek Rady Nadzorczej w mniejszymażdy członek Rady Nadzorczej w mniejszymażdy członek Rady Nadzorczej w mniejszym
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PPPPPowiedzieli o nas�owiedzieli o nas�owiedzieli o nas�owiedzieli o nas�owiedzieli o nas�
JANUSZ BAJORSKI
- były dyrektor
kopalni �Dębieńsko�

�Kiedy przed 11 laty, z kilkudziesięcioma za-
ledwie członkami, rozpoczynała działalność
NASZA KASA �SKOK�, nie przypuszczałem,
że tak dynamicznie rozwinie swoją działal-
ność. Przekonałem się jednak bardzo szyb-
ko, że ten Zarząd może osiągnąć sukces.
I dlatego już w następnym roku zostałem
członkiem SKOK-u. Gratuluję Zarządowi
przyjęcia własnej strategii działania
(zwłaszcza w obliczu decyzji o nieuchron-
nej likwidacji DĘBIEŃSKA), co spowodowa-
ło, że dzisiaj jest to tak prężnie rozwijająca
się Kasa, obejmująca swym zasięgiem coraz
większy rejon kraju i � co chyba jest najważ-
niejsze � tak bardzo potrzebna ludziom.�
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- Prawda, zarówno mieszkamy jak i zawo-
dowo związani jesteśmy z różnymi miasta-
mi. W Czerwionce spotykamy się raz, dwa,
a bywa, że i trzy razy w miesiącu, co wy-
starcza w zupełności, aby zapoznać się
szczegółowo z całą problematyką dotyczą-
cą Kasy, jej centrali i placówek filialnych.
Każde nasze spotkanie, to minimum cztery
godziny intensywnej pracy. Poza tym co ja-
kiś czas przeprowadzane są okresowe kon-
trole w biurach zarządu lub w punktach
kasowych. To wszystko jest naprawdę bar-
dzo czasochłonne. Ale każdy z nas musi po-
znać Kasę od podszewki� Ja sam znam
nasz SKOK doskonale, już na samym począt-
ku byłem blisko ludzi, którzy SKOK organi-
zowali. Pomagałem grupie zapaleńców jako
� nazwijmy to � doradca marketingu i re-
klamy. Pierwsze biuletyny �Skoczka�, które
były prawdziwą propagandową siłą napę-
dową tworzącej się Spółdzielczej Kasy, po-
wstawały pod moją redakcją. Z prezesem
Barakomskim, który od samego początku
jawił mi się jako niespożyty spiritus movens
całego skokowskiego zamieszania w Czer-
wionce, spędziłem całe długie godziny na
dyskusjach o przyszłości i kształcie  powsta-
jącej Spółdzielczej Kasy. Śmiało mogę więc
powiedzieć, że i ja w jakimś stopniu przy-
czyniłem się do stworzenia naszej Kasy.
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- Czekałem na to pytanie! Odpowiem tak: nie
uważam, że konieczne są radykalne zmiany
w sposobie działania Rady Nadzorczej
SKOK Ziemi Rybnickiej. Chcę tu z pełnym
przekonaniem powiedzieć, że pracę poprzed-
niej Rady oceniam bardzo wysoko. Osobiście
nie mam wątpliwości, że poprzednik mój
i kierowana przez niego Rada wypełniali
wzorowo swoje obowiązki. Ale �przyszło
nowe� i pewne zmiany są nie do uniknięcia.
Intensywnie nad tym pracujemy, pamiętając,
że ze starego porządku zachowuje się to, co
najlepsze. A tego, co dobre otrzymaliśmy po
poprzedniej Radzie w spadku bardzo dużo.
Cała nasza szóstka, jak myślę, ma szanse,
by błyskawicznie się zgrać i dać z siebie jak
najwięcej. Przy okazji chciałbym rozwiać
pewne spekulacje, lepiej bowiem dobitnie
i głośno wyjaśnić niektóre sprawy, niż tkwić
w błędnych stereotypach. Otóż, praca w Ra-
dzie Nadzorczej SKOK � czy w to ktoś wie-
rzy, czy nie � jest pracą całkowicie społecz-
ną. Tak jest teraz i tak było w przeszłości.
Po prostu, jesteśmy członkami Spółdzielczej
Kasy, których delegowali inni członkowie,
by w ich imieniu sprawować kontrolę nad
działalnością Zarządu SKOK i całej admi-
nistracji Kasy. To ogromna, powtarzam:
ogromna odpowiedzialność. A dodać trzeba,
że rola nasza wzrasta wraz z szybkim roz-
kwitem naszego SKOK-u. Tysiące członków,
setki tysięcy złotych pożyczek i depozytów,
powiększająca się kadra pracownicza, co-
raz liczniejsze punkty kasowe� � to w pro-
stym przełożeniu oznacza niewyobrażalną
wprost ilość problemów, nad którymi my,
Rada Nadzorcza, musimy zapanować. Hm�
chyba jestem człowiekiem głębokiej wiary,
bo wierzę usilnie, że to nas wszystko nie
przerazi, lecz zmotywuje do większej aktyw-
ności i rzetelności w działaniu�
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- Oczywiście, jesteśmy do dyspozycji.
- Dzięk- Dzięk- Dzięk- Dzięk- Dziękuję za rozmowę!uję za rozmowę!uję za rozmowę!uję za rozmowę!uję za rozmowę!
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Z kart historii                (cz. 4)

W tamtym okresie SKOK przy KWK �Dębień-
sko� nie był największy. Był i jest jednym
z większych w kraju. Jednakże w statysty-
kach, które obejmowały stosunek ilość pra-
cowników ogółem do ilości pracowników za-
pisanych do Spółdzielczej Kasy, to nasza
Kasa zajmowała miejsce na podium - prawie
40% załogi. Taki stan rzeczy, jak również po-
zytywne rozwiązania wynikały na pewno
z ciekawej i jak na tamte czasy szerokiej
gamy usług. Duży wpływ na powyższe mieli
także ludzie. Ludzie, którzy tworzyli SKOK,
którzy pracowali w naszej firmie (myślę tu o
Radzie Nadzorczej, Zarządzie, Komisji Kre-
dytowej i pracownikach), a także ludzie, któ-
rzy byli nam przychylni. Pisaliśmy już we
wcześniejszych numerach �Skoczka� o dyrek-
torze kopalni, który kierował nią w czasach,
gdy SKOK się tworzył. Kolejną osobą, która
nam sprzyjała był następca na stanowisku
dyrektorskim po Janie Owocu, pan Janusz
Bajorski. Przypominamy, że dyrektor Bajor-
ski zapisał się jako ostatni członek w pierw-
szym roku działalności, tj. w 1994 r., a do-
kładnie w ostatni dzień pracy grudnia. Był
jednym z pierwszych ze ścisłego kierownic-
twa, który wstąpił w szeregi naszej Spół-
dzielni. Winny byłbym tu wypisać wszystkie
dobre rzeczy, jakie spotkały naszą Kasę ze
strony dyrektora, ale opiszę to w jednym zda-
niu: przychylność w wielu sprawach, osobi-
sta pomoc dyrektora Janusza Bajorskiego
jest także jedną z przyczyn tak dynamiczne-
go rozwoju SKOK KWK �Dębieńsko�. Dyrek-
tor zaszczycał nas swoją osobą na każdym
naszym otwarciu nowych punktów obsługi,
czynił tak przez cały okres pełnienia funkcji
dyrektora. Za to wszystko Januszowi Bajor-
skiemu, jako autor tekstu, w imieniu naszej
Kasy dziękuję. Poza dyrektorem także wielu
pozostałych członków kierownictwa wstępo-
wało w szeregi spółdzielni korzystając
z usług naszej Kasy.

Co dalej
z bazą członkowską?
W połowie 1996 r. zaczęliśmy dostrzegać spo-
wolnienie przyrostu bazy członkowskiej z by-
łej KWK �Dębieńsko�. Był to pierwszy powód
do zastanowienia się co dalej. Kolejnym po-
wodem do myślenia o naszej przyszłości były
pierwsze przypadki w naszym kraju zamyka-

TTTTTrzecią część historii zakrzecią część historii zakrzecią część historii zakrzecią część historii zakrzecią część historii zakończyliśmy informacją o przyjęciu na kończyliśmy informacją o przyjęciu na kończyliśmy informacją o przyjęciu na kończyliśmy informacją o przyjęciu na kończyliśmy informacją o przyjęciu na koniec 1995 roniec 1995 roniec 1995 roniec 1995 roniec 1995 r. 2351. 2351. 2351. 2351. 2351
członkczłonkczłonkczłonkczłonka. Dużo to czy mało? Zważywszy na fakt, iż w Pa. Dużo to czy mało? Zważywszy na fakt, iż w Pa. Dużo to czy mało? Zważywszy na fakt, iż w Pa. Dużo to czy mało? Zważywszy na fakt, iż w Pa. Dużo to czy mało? Zważywszy na fakt, iż w Polsce rozpoczął się etap re-olsce rozpoczął się etap re-olsce rozpoczął się etap re-olsce rozpoczął się etap re-olsce rozpoczął się etap re-

strukturstrukturstrukturstrukturstrukturyzacji przemysłu ciężkiegoyzacji przemysłu ciężkiegoyzacji przemysłu ciężkiegoyzacji przemysłu ciężkiegoyzacji przemysłu ciężkiego, głównie stoczni, hut i górnictwa - restruktur, głównie stoczni, hut i górnictwa - restruktur, głównie stoczni, hut i górnictwa - restruktur, głównie stoczni, hut i górnictwa - restruktur, głównie stoczni, hut i górnictwa - restrukturyza-yza-yza-yza-yza-
cja polegająca m.in. na zmniejszeniu w sposób znaczący stanu zatrudnienia w tychcja polegająca m.in. na zmniejszeniu w sposób znaczący stanu zatrudnienia w tychcja polegająca m.in. na zmniejszeniu w sposób znaczący stanu zatrudnienia w tychcja polegająca m.in. na zmniejszeniu w sposób znaczący stanu zatrudnienia w tychcja polegająca m.in. na zmniejszeniu w sposób znaczący stanu zatrudnienia w tych
zakładach - nie ominęło również naszej kzakładach - nie ominęło również naszej kzakładach - nie ominęło również naszej kzakładach - nie ominęło również naszej kzakładach - nie ominęło również naszej kopalni �Dębieńskopalni �Dębieńskopalni �Dębieńskopalni �Dębieńskopalni �Dębieńsko�, gdzie także następowałoo�, gdzie także następowałoo�, gdzie także następowałoo�, gdzie także następowałoo�, gdzie także następowało
zmniejszanie stanu pracownikówzmniejszanie stanu pracownikówzmniejszanie stanu pracownikówzmniejszanie stanu pracownikówzmniejszanie stanu pracowników. Należy przytoczyć tu dwie liczby: na początk. Należy przytoczyć tu dwie liczby: na początk. Należy przytoczyć tu dwie liczby: na początk. Należy przytoczyć tu dwie liczby: na początk. Należy przytoczyć tu dwie liczby: na początku latu latu latu latu lat
90.  załoga k90.  załoga k90.  załoga k90.  załoga k90.  załoga kopalni liczyła 6500 osób, zmniejszając się w przeciągu kilkopalni liczyła 6500 osób, zmniejszając się w przeciągu kilkopalni liczyła 6500 osób, zmniejszając się w przeciągu kilkopalni liczyła 6500 osób, zmniejszając się w przeciągu kilkopalni liczyła 6500 osób, zmniejszając się w przeciągu kilku lat do 4500-u lat do 4500-u lat do 4500-u lat do 4500-u lat do 4500-
4300 pracowników4300 pracowników4300 pracowników4300 pracowników4300 pracowników. Dlatego na pytanie zawarte na początk. Dlatego na pytanie zawarte na początk. Dlatego na pytanie zawarte na początk. Dlatego na pytanie zawarte na początk. Dlatego na pytanie zawarte na początku - dużo to czy mało? - nale-u - dużo to czy mało? - nale-u - dużo to czy mało? - nale-u - dużo to czy mało? - nale-u - dużo to czy mało? - nale-
ży odpowiedzieć - dużoży odpowiedzieć - dużoży odpowiedzieć - dużoży odpowiedzieć - dużoży odpowiedzieć - dużo.....

nia całych zakładów, likwidacje, bądź ogło-
szenia upadłości (jednym z przykładów jest
tu Stocznia Gdańska, kolebka �Solidarno-
ści�). Właśnie wtedy po decyzjach władz o po-
stawienie w stan likwidacji Stoczni Gdań-
skiej, na jednym z posiedzeń Zarządu poru-
szono problem dywersyfikacji naszej Kasy.
Temat nowy w tamtych czasach. Rozpoczęła
się dyskusja, która wielokrotnie była gorącą
dyskusją. Co robić, pozostać na kopalni, czy
wyjść poza? (tu należy wspomnieć, iż w tam-
tym okresie kopalnia �Dębieńsko� nie miała
żadnych problemów i brak było jakichkolwiek
oznak o zbliżających się kłopotach aż do za-
mknięcia w 2000 roku włącznie). Pozostanie
na kopalni gwarantowało bardzo niski
wskaźnik przeterminowanych pożyczek, któ-
ry w opisywanym okresie nie przekraczał ni-
gdy 1%. Było to możliwe dzięki podpisanym
umowom, na mocy których kopalnia potrą-
cała bezpośrednio z wypłaty należną ratę
członka, a pracownika kopalni na rzecz
SKOK-u. Wyjście na miasto zaś mogło w du-
żym stopniu ten wskaźnik podwyższyć, poza
tym dochodzą koszty utrzymania lokalu, pra-
cowników itd.
W tamtych latach na wyjście poza �teren za-
kładu� decydowało się niewiele Kas. W końcu
Zarząd, choć niejednogłośnie, podjął decyzję
o przedstawieniu Radzie Nadzorczej propozy-
cji otwarcia filii � punktu kasowego � z dala
od kopalni. Rada Nadzorcza również miała
wiele obaw co do tej decyzji, w konsekwencji
jednak, po wysłuchaniu za i przeciw, także nie-
jednogłośnie dała zielone światło na dywer-
syfikację zaproponowaną przez Zarząd.
Od tej chwili rozpoczęliśmy budowę nowej
struktury członkowskiej polegającej na unie-
zależnieniu naszego SKOK-u tylko od jednej
grupy zawodowej. W przeciągu kilku lat uda-
ło nam się doprowadzić do sytuacji, gdzie pra-
cownicy jednego zakładu nie stanowili więcej
niż 30% stanu wszystkich członków. Miało to
istotne znaczenie w przypadku naszej Kasy
w sytuacji likwidacji kopalni �Dębieńsko� (ale
o tym będziemy pisać w następnych numerach
�Skoczka�). Dwa lata po naszym wyjściu poza
bramy zakładu, Kasa Krajowa podjęła uchwa-
łę zobowiązującą wszystkie Spółdzielcze Kasy
do podjęcia działań dywersyfikujących, dzia-
łań które SKOK Ziemi Rybnickiej rozpoczął
wcześniej.

Zmiana nazwy
Drugim istotnym elementem naszej dywersy-
fikacji była również trudna, ale konieczna
zmiana nazwy naszej kasy. Niełatwo było
zmienić nazwę, choć wydaje się to proste.
SKOK powstał obok KWK �Dębieńsko�. Pra-
wie 100% członków w tamtym czasie pocho-
dziło z kopalni. Wszyscy działacze wywodzili
się z �Dębieńska�, dlatego kiedy pojawiła się
myśl o zmianie nazwy, wszyscy obawialiśmy
się reakcji, głównie naszych członków. No ale
jednak nie było wyjścia, zmiana nazwy na
SKOK Ziemi Rybnickiej miała zaakcentować
naszą otwartość na wszystkie podmioty dzia-
łające obok czy poza kopalnią. Kiedy informo-
waliśmy naszych członków w jednym z biule-
tynów �Skoczka�, którego wydaliśmy głównie,
aby poinformować o zmianach, jakie planowa-
liśmy wprowadzić, o dziwo nasi członkowie
pozytywnie przyjęli proponowane przez Za-
rząd działania. Ucieszyło nas to ogromnie, bo
znaczyło to ni mniej, ni więcej, że zdecydowa-
na większość naszych działań jest zgodna
z opinią naszych członków. Tak więc nasza
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredyto-
wa przy GSW S.A. KWK �Dębieńsko� zmieni-
ła nazwę na SKOK Ziemi Rybnickiej, która to
nazwa obowiązuje do dziś.

Poszukiwanie
odpowiedniego miejsca
Skoro już zdecydowaliśmy się na otwarcie
nowego punktu, zaczęliśmy rozglądać się za
lokalem. Najpierw podjęto decyzję gdzie - Czer-
wionka czy Leszczyny? Zdecydowały głównie
względy techniczne, a dokładnie brak rozezna-
nia i doświadczenia w temacie funkcjonowa-
nia programu opartego na łączach telefonicz-
nych. Wybrano Czerwionkę - i spośród wielu
propozycji zdecydowaliśmy się na lokal na
Rynku, który do dziś nam służy. Następnie
przystąpiono do remontu, szukania firmy, któ-
ra wykona meble, alarmy, itd. Gdy wszystko
było już zapięte na przysłowiowy �ostatni gu-
zik�, dokonaliśmy uroczystego otwarcia. Za-
prosiliśmy wielu znamienitych gości - naszych
przyjaciół: burmistrza gminy i miasta Czer-
wionka-Leszczyny Marka Kornasa, przewod-
niczącego Rady Miejskiej Wiesława Janiszew-
skiego, dyrektora i głównego księgowego ko-
palni w osobach Janusza Bajorskiego i Jani-
ny Polk, dyrektora Koksowni �Dębieńsko�
Jana Dytkę, prezesa firmy �Gatner� Józefa
Gatnera, prezesa firmy �Ventus� i jeszcze kil-
ku firm działających na terenie naszego mia-
sta. Obecny był również przedstawiciel Zarzą-
du Kasy Krajowej Rafał Matusiak. Zaprosili-
śmy także ks. proboszcza Jana Piontka, który
po odmówieniu wspólnej modlitwy dokonał
poświęcenia naszego nowego oddziału. Bar-
dzo pomyślnie rozpoczęliśmy pracę w nowym
punkcie. Jeszcze w tym samym dniu pierwszy-
mi zapisanymi członkami zostali burmistrz
Marek Kornas, dyrektor Jan Dytko oraz Józef
Gatner. Na otwarciu byli przedstawiciele pra-
sy i radia, którzy dosyć obszernie opisywali

i przedstawiali otwarcie pierwszego punktu
SKOK Ziemi Rybnickiej.

Komisja Kredytowa�
W ostatnim numerze zasygnalizowaliśmy te-
mat Komisji Kredytowej, teraz chciałbym
przedstawić to w obszerniejszy sposób. Otóż
Komisja Kredytowa jest organem doradczym.
Zgodnie ze statutem SKOK w pierwszych la-
tach funkcjonowania spółdzielczych kas była
ciałem decydującym, podejmując decyzję co
do wnioskowanych przez członków kwot po-
życzki. Komisja Kredytowa to organ, który
jest specyficzny dla działalności SKOK-ów.
Nie ma takiego ciała w innych instytucjach
finansowych, zajmujących się udzielaniem
pożyczek czy kredytów. Dziś Komisja nie po-
dejmuje decyzji tylko jest organem opiniodaw-
czym. Zarząd podejmując decyzję o przyzna-
niu bądź nie przyznaniu pożyczki lub kredy-
tu musi zapoznać się z opinią Komisji Kre-
dytowej. Tak więc pożyczka zanim zostanie
wypłacona jest dwustopniowo sprawdzana,
przez Komisję Kredytowa i Zarząd, a od roku
dodatkowo sprawdzamy również w Biurze
Informacji Kredytowej S.A.
Pierwsza Komisja Kredytowa została decy-
zją Rady Nadzorczej powołana już 18 paź-
dziernika 1993 r. w składzie Benedykt Paszek
- przewodniczący, Ruta Tunk - wiceprzewod-
nicząca, a także Maria Chojnacka, Elżbieta
Szczekała i Joachim Tkocz jako członkowie.
W kolejnych latach głównie z powodu likwi-
dacji kopalni �Dębieńsko�, Komisja zmienia-
ła skład. Przewodniczącym Komisji został
Tadeusz Starzak, zaś pozostałymi członka-
mi pozostawali Maria Chojnacka i Joachim
Tkocz. Kilka lat wstecz, ze względu na dość
rozbudowaną sieć placówek, Rada Nadzor-
cza na wniosek Komisji Kredytowej powoła-
ła jej podkomisje, które pracując w wielu od-
działach pozwalały na utrzymanie płynności
przy wypłacie pożyczek. W tym roku wpro-
wadzono nowy program informatyczny, któ-
ry pozwala na rozpatrzenie wniosku w prze-
ciągu 10 minut, zachowując wszystkie wyma-
gania i przechodząc przez wszystkie szczeble
kontroli wniosku. Jest to niezbędne przy tak
dużej Kasie jak nasza, dlatego decyzją Rady,
podkomisje zostały rozwiązane, a w skład
Komisji Kredytowej weszły osoby spośród
pracowników SKOK. Również w tym miejscu
pragnę za pośrednictwem tej gazety gorąco
podziękować wszystkim członkom Komisji
Kredytowej, którzy pracowali społecznie
w SKOK, a także wszystkim członkom pod-
komisji, szczególnie przy KWK �Jankowice�,
KWK �Anna� i KWK �Marcel�. Bez Was na-
sza Kasa nie byłaby taka jaka jest. Na dzień
dzisiejszy skład Komisji Kredytowej przed-
stawia się następująco: Danuta Tyrol, Mario-
la Szyndler oraz Ewa Kamieniak. W kolejnym
numerze przedstawimy więcej statystki oraz
dalszy krąg historii, czyli kolejne lata dzia-
łalności naszej Kasy.

Opracował
FFFFFranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakomskiomskiomskiomskiomski

Symbolicznego przecięcia wstęgi podczas
otwarcia dokonuje prezes F. Barakomski

Poświęcenia nowej placówki w Czerwionce
dokonał miejscowy proboszcz, ks. Jan Piontek

Gratulacje prezesowi SKOK F. Barakomskiemu składa dyrektor kopalni �Dębieńsko� Janusz
Bajorski
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Przyjechaliśmy
po naukę�
����� �twierdzą zgodnie Sasza BaszkSasza BaszkSasza BaszkSasza BaszkSasza Baszkatowatowatowatowatow i Andriej GłuszkAndriej GłuszkAndriej GłuszkAndriej GłuszkAndriej Głuszkooooo, szefowie Azowskiej Kom-
panii Kredytowej z Mariupola, półmilionowego miasta nad Morzem Azowskim we
wschodniej Ukrainie. Obaj gościli w SKOK Ziemi Rybnickiej w dniach od 2. do 8.
lipca. Specjalnie dla �Skoczka� zgodzili się na szczerą rozmowę, w której opowia-
dają o sobie i o swojej � jak sami mówią � największej miłości: spółdzielczej kasie
wśród ukraińskich stepów, czym zdradzają swoje duże poczucie humoru. Właśnie
humor, niewiarygodne zainteresowanie samochodami, przywiązanie do ukraińskiej
kuchni i� telefonów komórkowych(!) oraz bardzo odpowiedzialne podejście do pracy
� oto, co najbardziej cechuje naszych gości.

� Nie jesteście w P� Nie jesteście w P� Nie jesteście w P� Nie jesteście w P� Nie jesteście w Polsce pierolsce pierolsce pierolsce pierolsce pierwszy raz, prawda?wszy raz, prawda?wszy raz, prawda?wszy raz, prawda?wszy raz, prawda?
Sasza BaszkSasza BaszkSasza BaszkSasza BaszkSasza Baszkatowatowatowatowatow: � Prawda, ale to dotyczy tyl-
ko mnie, gdyż Andriej jest w waszym kraju po
raz pierwszy. Ja natomiast mam przyjemność
gościć u prezesa Franka Barakomskiego po raz
drugi.
� Wiem, że W� Wiem, że W� Wiem, że W� Wiem, że W� Wiem, że Wasza wizyta nie jest pobytem turasza wizyta nie jest pobytem turasza wizyta nie jest pobytem turasza wizyta nie jest pobytem turasza wizyta nie jest pobytem tury-y-y-y-y-
stycznym, jesteście tu�stycznym, jesteście tu�stycznym, jesteście tu�stycznym, jesteście tu�stycznym, jesteście tu�
S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: � �po naukę! (szybko wtrącił Sasza).
Tak! Właśnie tak to traktujemy. Przyglądamy
się wnikliwie Waszej pracy i oceniamy jak na
tym tle wypada działalność naszej firmy.
Andriej GłuszkAndriej GłuszkAndriej GłuszkAndriej GłuszkAndriej Głuszkooooo: : : : : � A ja dodam, że z informacji
jakie do nas docierają wiemy, jak szybko ruch
spółdzielczych kas rozwija się tutaj, w Polsce.
Wiemy też o wysokiej pozycji SKOK-u Ziemi
Rybnickiej pośród innych podobnych kas. Cała
ta dynamika rozwoju bardzo nas interesuje, no
i odnosimy to � jak już Sasza powiedział � do
tego co się dzieje u nas na Ukrainie.
� No właśnie, co się dzieje u W� No właśnie, co się dzieje u W� No właśnie, co się dzieje u W� No właśnie, co się dzieje u W� No właśnie, co się dzieje u Was? Czy Was? Czy Was? Czy Was? Czy Was? Czy Waszeaszeaszeaszeasze
kkkkkasy są podobnie zorasy są podobnie zorasy są podobnie zorasy są podobnie zorasy są podobnie zorganizowane?ganizowane?ganizowane?ganizowane?ganizowane?
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: � Prawdę powiedziawszy odnoszę wraże-
nie, że wasz ruch kas spółdzielczych jest lepiej
zorganizowany. Jesteście o krok albo i dwa do
przodu. Działacie w lepszych warunkach orga-
nizacyjno-prawnych. Chyba rzeczywiście musi-
my się jeszcze uczyć�
S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: � Andriej ma rację, wystarczy powiedzieć,
że w 1993 roku opracowano i przyjęto przejścio-
we przepisy regulujące powstawanie i działal-
ność kas na Ukrainie. I co? I jak to w życiu bywa
przepisy przejściowe nie �chciały� odejść. Dopie-
ro 3 lata temu w ich miejsce przyjęto ustawę
o działalności struktur kredytowych na Ukra-
inie. Blisko 8 lat nasze funkcjonowanie opierało
się o regulacje przejściowe. To był kłopot niema-
ły; brak ustawy nie ułatwiał nam życia, oj nie�
� P� P� P� P� Podlegacie jakiejś orodlegacie jakiejś orodlegacie jakiejś orodlegacie jakiejś orodlegacie jakiejś organizacji zwierzchniej?ganizacji zwierzchniej?ganizacji zwierzchniej?ganizacji zwierzchniej?ganizacji zwierzchniej?
U nas jest KU nas jest KU nas jest KU nas jest KU nas jest Kasa Krajowa, a u Wasa Krajowa, a u Wasa Krajowa, a u Wasa Krajowa, a u Wasa Krajowa, a u Was?as?as?as?as?
S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: � Wasza Kasa Krajowa to koordynator i ta-
ki szczególny �anioł stróż� dla Kas, a nasze cia-
ło zwierzchnie nie posiada aż tak istotnej roli.
Mówię teraz o Państwowej Asocjacji Związków
Kredytowych Ukrainy, instytucji, która rozwija
się wraz z nami, i która nabierze wkrótce więk-
szego znaczenia. Takie jest moje osobiste zda-
nie. Póki co liczymy przede wszystkim na siebie.
Liczy się nasza inicjatywa i nasza praca.
� W� W� W� W� Wasza, czyli czyja?asza, czyli czyja?asza, czyli czyja?asza, czyli czyja?asza, czyli czyja?
S.B.:S.B.:S.B.:S.B.:S.B.: � Nas � wszystkich pracowników naszej
firmy, a jest ich prawie trzydziestu.
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: � A zwłaszcza tych, którzy za całość od-
powiadają�
 � K � K � K � K � Kogo kogo kogo kogo kogo konkretnie macie na myśli?onkretnie macie na myśli?onkretnie macie na myśli?onkretnie macie na myśli?onkretnie macie na myśli?
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: � Mamy na myśli ścisłe kierownictwo
Azowskiej Kompanii Kredytowej, czyli obecne-
go tu prezesa Saszę Baszkatowa, jak również
i mnie, pełniącego funkcję dyrektora ekonomi-
ki i rozwoju oraz bezpośredniego zastępcę pre-
zesa, a nasz skład uzupełnia Igor Żarikow -
główny księgowy.
S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: � Muszę tu dodać, że do ścisłego kierow-
nictwa zalicza się u nas także członków Komi-
sji Kontrolno-Rewizyjnej oraz Kolektywu Nad-
zorczego, który pełni funkcje bardzo zbliżone
do waszej Rady Nadzorczej. Uciążliwi kolesie,
którzy patrzą nam na ręce! (śmiech).
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: � Ale są jeszcze dyrektorzy. Mamy ich
trzech, bo tyle jest filii.
� Macie tylk� Macie tylk� Macie tylk� Macie tylk� Macie tylko trzy filie? Czy ja Wo trzy filie? Czy ja Wo trzy filie? Czy ja Wo trzy filie? Czy ja Wo trzy filie? Czy ja Was dobrze zro-as dobrze zro-as dobrze zro-as dobrze zro-as dobrze zro-
zumiałem?zumiałem?zumiałem?zumiałem?zumiałem?
S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: � Dobrze, dobrze. Ja wiem, że w porów-
naniu do was to  t y l k o  trzy filie, ale na nasze
warunki wystarczy, prawda Andiej?
AAAAA.....G.: � Święta prawda (śmiech), bo my w uję-
ciu przestrzennym działamy zupełnie inaczej.
Nasze miasto liczy około pół miliona mieszkań-
ców, z czego co dziesiąty pracuje w ogromnym
kombinacie metalurgicznym. Naturalną więc
jest rzeczą, że skupiamy się na oddziale (filii)
działającym na terenie tego molocha. Tam
mamy najwięcej członków i najbardziej wy-
mierne efekty gospodarcze. Dość powiedzieć, że
z ponad 45 tysięcy naszych członków�
� Przepraszam:� Przepraszam:� Przepraszam:� Przepraszam:� Przepraszam: ILILILILILU członków!?U członków!?U członków!?U członków!?U członków!?
AAAAA.G.:.G.:.G.:.G.:.G.: � �45 tysięcy. Nie przesłyszałeś się, tylu
członków liczy nasza kasa, a ponad 60% z nich
pracuje w Mariupolskim Kombinacie Metalur-
gicznym. Rozumiesz zatem jak wielkie znacze-
nie ma dla nas ten oddział. Dwie pozostałe filie
rozlokowane są na mieście. Nasza odmienność

polega jeszcze na czymś innym; otóż w kilku-
nastu dużych sklepach mamy swoje Wysunięte
Stanowiska Kredytowe. To tam klienci sklepów
zawierają z nami umowy kredytowe na zakupy
bieżące.
� Jak to się odbywa?� Jak to się odbywa?� Jak to się odbywa?� Jak to się odbywa?� Jak to się odbywa?
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: � Po prostu, przychodzi do sklepu klient
zainteresowany kupnem, przykładowo, nowe-
go telewizora, nie posiadający wystarczającej
gotówki i załatwia sobie u nas szybki kredyt.
Obsługuje go na miejscu w sklepie nasz pra-
cownik. Takie stanowisko wyposażone w solid-
ne biurko, komputer i sprawny telefon jest
w stanie obsłużyć do 50 klientów dziennie.
Jeśli klientem jest nasz członek, to cała proce-
dura trwa jakieś 15 minut, a jak mamy klienta
prosto z ulicy, któremu w sklepie wpada coś
w oko i koniecznie chce się do nas zapisać (bo
inaczej nie dostanie pożyczki), to potrzebujemy
trochę więcej czasu i czynności do wykonania.

� Ale to nie są pożyczki duże, prawda?� Ale to nie są pożyczki duże, prawda?� Ale to nie są pożyczki duże, prawda?� Ale to nie są pożyczki duże, prawda?� Ale to nie są pożyczki duże, prawda?
S.B.:S.B.:S.B.:S.B.:S.B.: � Zgadza się, są to z reguły nieduże kwo-
towo kredyty, średnio od 400 do 800 hrywien,
czyli do 200$; Ukraińcy uwielbiają przeliczać
wszystko na dolary. My sami w życiu codzien-
nym też tak robimy�
� Więc przychodzi ktoś z ulicy i �� Więc przychodzi ktoś z ulicy i �� Więc przychodzi ktoś z ulicy i �� Więc przychodzi ktoś z ulicy i �� Więc przychodzi ktoś z ulicy i �
S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: � No, przede wszystkim, jeżeli nie jest to
nasz członek, to bezwzględnie trzeba gościa
sprawdzić. My nie wymagamy poręczycieli, ale
wymagamy dowodu, że pożyczkobiorca jest
wypłacalny. W tri-miga sprawdza się czy klient
ma stałą pracę, czy nie jest zadłużony w ban-
kach, czy w ogóle można mu zaufać dając mu
pożyczkę na zakup upatrzonego towaru.
� I wasz pracownik mający mały k� I wasz pracownik mający mały k� I wasz pracownik mający mały k� I wasz pracownik mający mały k� I wasz pracownik mający mały kącik w skle-ącik w skle-ącik w skle-ącik w skle-ącik w skle-
pie jest w stanie to wszystkpie jest w stanie to wszystkpie jest w stanie to wszystkpie jest w stanie to wszystkpie jest w stanie to wszystko opanować?o opanować?o opanować?o opanować?o opanować?
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: � Nie on sam. Szybko ściąga niezbędne
dane z centrali, czyli z głównej siedziby naszej
kasy. A my tam już mamy swoje sposoby i kon-
takty, by wydać opinię o każdym potencjalnym
kredytobiorcy. W tym jesteśmy dobrzy!
� Domyślam się, że tacy klienci nie zawsze sąDomyślam się, że tacy klienci nie zawsze sąDomyślam się, że tacy klienci nie zawsze sąDomyślam się, że tacy klienci nie zawsze sąDomyślam się, że tacy klienci nie zawsze są
WWWWWam wierni� Macie chyba wysoki procent po-am wierni� Macie chyba wysoki procent po-am wierni� Macie chyba wysoki procent po-am wierni� Macie chyba wysoki procent po-am wierni� Macie chyba wysoki procent po-
życzek przeterminowanych, co?życzek przeterminowanych, co?życzek przeterminowanych, co?życzek przeterminowanych, co?życzek przeterminowanych, co?
S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: � A właśnie, że nie! W ściąganiu należno-
ści też jesteśmy dobrzy (śmiech!)
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: �     Przeterminowane pożyczki? A co to jest?
No, nie, żarty na bok, oczywiście, że się zdarza-
ją i jest ich chyba niecałe 2% wszystkich udzie-
lonych kredytów, a bywa, że podpisujemy w jed-
nym dniu nawet kilkaset umów. Przy tej skali
wydawanych pożyczek ta ilość przeterminowa-
nych nie stanowi dla nas jakiegoś wielkiego
problemu.
� T� T� T� T� Tylkylkylkylkylko pozazdrościć. Trudności z odzyskiwa-o pozazdrościć. Trudności z odzyskiwa-o pozazdrościć. Trudności z odzyskiwa-o pozazdrościć. Trudności z odzyskiwa-o pozazdrościć. Trudności z odzyskiwa-
niem udzielonych pożyczek, które notuje sięniem udzielonych pożyczek, które notuje sięniem udzielonych pożyczek, które notuje sięniem udzielonych pożyczek, które notuje sięniem udzielonych pożyczek, które notuje się
wwwww naszych knaszych knaszych knaszych knaszych kasach spółdzielczych nieco Wasach spółdzielczych nieco Wasach spółdzielczych nieco Wasach spółdzielczych nieco Wasach spółdzielczych nieco Was dzi-as dzi-as dzi-as dzi-as dzi-
wią, co?wią, co?wią, co?wią, co?wią, co?
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: �     Dziwią i to mocno. U nas jest inaczej,
no ale nam jest łatwiej, wszak ponad połowa
członków pracuje w jednym zakładzie pracy,
a po drugie: biorą naprawdę małe pożyczki, któ-
re w razie czego łatwo odzyskać.
� A co trzeba spełnić, by zostać W� A co trzeba spełnić, by zostać W� A co trzeba spełnić, by zostać W� A co trzeba spełnić, by zostać W� A co trzeba spełnić, by zostać Waszym członkiem?aszym członkiem?aszym członkiem?aszym członkiem?aszym członkiem?
S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: � Niewiele� (tu Sasza milknie, bo otrzy-
mał kolejnego SMS-a)
AAAAA.G.:.G.:.G.:.G.:.G.: � Niewiele, to fakt. Wystarczy wpłacić 10
hrywien wpisowego i zaledwie 50 kopiejek
wkładu kapitałowego. Trzeba jednak mieć ko-
niecznie stałą pracę i nie wolno być na bakier
z prawem. W tej kwestii pomaga nam milicja,

z którą mamy dobre kontakty i w razie koniecz-
ności korzystamy z ich wiedzy. Oszuści znajdą
się wszędzie, nieprawdaż? Dlatego wysoko ce-
nimy sobie dobre układy z naszą milicją w mie-
ście. Staramy się być czujni�
� Widzę, że nie tylk� Widzę, że nie tylk� Widzę, że nie tylk� Widzę, że nie tylk� Widzę, że nie tylko po nauko po nauko po nauko po nauko po naukę tu przyjechali-ę tu przyjechali-ę tu przyjechali-ę tu przyjechali-ę tu przyjechali-
ście;ście;ście;ście;ście; jakieś wzorjakieś wzorjakieś wzorjakieś wzorjakieś wzory i od Wy i od Wy i od Wy i od Wy i od Was można wziąć�as można wziąć�as można wziąć�as można wziąć�as można wziąć�
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: � Mówiąc serio, dużo więcej wzorów do
zastosowanie widzimy my u was. Polski model
kas spółdzielczych wygląda lepiej i działa
sprawniej od naszego.
S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: � Zgadzam się z Andriejem, my też dzia-
łamy już 10 lat, a ciągle jeszcze jesteśmy tylko
zapleczem banków. Polskie SKOKi to już praw-
dziwa konkurencja dla banków, a my to nadal
taka finansowa druga liga. Waszą siłę widać
gołym okiem � schludne biura, sprawnie dzia-
łające systemy komputerowe, bankomaty, służ-
bowe samochody, ale przede wszystkim ugrun-
towana i silna pozycja na rynku finansowym.
Marzy mi się taka sytuacja�
(tel. komórkowy przerywa ten potok komple-
mentów; komórka, to nieodłączny towarzysz
mojego rozmówcy�)
�to był telefon z biura, z Mariupola. Taki mel-
dunek, raport popołudniowy.
� T� T� T� T� To znaczy?o znaczy?o znaczy?o znaczy?o znaczy?
S.B.: � S.B.: � S.B.: � S.B.: � S.B.: � Biuro zameldowało, że wydano dziś 77
pożyczek na łączną sumę 68,5 tysiąca hrywien.
- Z tego wniosek, że�- Z tego wniosek, że�- Z tego wniosek, że�- Z tego wniosek, że�- Z tego wniosek, że�
S.B.: - S.B.: - S.B.: - S.B.: - S.B.: - Wiem co chcesz powiedzieć. Zauważy-
łeś, że udzielamy bardzo, bardzo dużo pożyczek
na małe kwoty. Zgoda. To są takie chwilówki
jak na wasze polskie warunki, no nie? Taka jest
nasza specyfika, taką politykę finansową pro-
wadzimy i to nam odpowiada.
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: � Raz jeszcze podkreślam: nad małymi su-
mami łatwiej nam zapanować. Proste?
� Proste.� Proste.� Proste.� Proste.� Proste.
(moi rozmówcy nie kryją satysfakcji)
� Mówiliście, że W� Mówiliście, że W� Mówiliście, że W� Mówiliście, że W� Mówiliście, że Wasze kasze kasze kasze kasze kasy też istnieją jużasy też istnieją jużasy też istnieją jużasy też istnieją jużasy też istnieją już
1010101010 lat, a jak to było w Wlat, a jak to było w Wlat, a jak to było w Wlat, a jak to było w Wlat, a jak to było w Waszym kaszym kaszym kaszym kaszym konkretnym przy-onkretnym przy-onkretnym przy-onkretnym przy-onkretnym przy-
padkpadkpadkpadkpadku?u?u?u?u?
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: � Hm, od czego by tu zacząć�
� Od początk� Od początk� Od początk� Od początk� Od początku.u.u.u.u.
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: � Początki były trudne, ale byliśmy pierwsi
w Mariupolu. Mocne, już istniejące i z ugrunto-
waną pozycją banki należały do rzadkości,
nowe dopiero się konstytuowały, a finansowy
ruch spółdzielczy w ogóle nie istniał. Tak, byli-
śmy na pewno pierwsi. A dziś jesteśmy najwięk-
szą taką firmą w półmilionowym mieście.

S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: � Nie tylko w mieście, ale w całym okręgu
donieckim! (Sasza tylko tyle dorzuca, bo pisze
zawzięcie kolejnego SMSa)
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: � Prawdę mówiąc, nie tylko tam � jeste-
śmy z całą pewnością największą kasą spół-
dzielczą w całej Ukrainie. Nasze aktywa, rocz-
ne obroty, ilość członków�, to wszystko spra-
wia, że jesteśmy najwięksi w kraju.
� Świetnie, ale to jest stan obecny� Świetnie, ale to jest stan obecny� Świetnie, ale to jest stan obecny� Świetnie, ale to jest stan obecny� Świetnie, ale to jest stan obecny, a mnie inte-, a mnie inte-, a mnie inte-, a mnie inte-, a mnie inte-
resuje jak naprawdę zaczynaliście.resuje jak naprawdę zaczynaliście.resuje jak naprawdę zaczynaliście.resuje jak naprawdę zaczynaliście.resuje jak naprawdę zaczynaliście.
S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: � Dobra, był październik roku 1994, na-
mówiłem grupę przyjaciół i zarejestrowaliśmy
Azowską Kompanię Kredytową�
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: �Nie, nie� To nie było aż tak proste. Pa-
miętasz, Sasza, wszystko zaczęło się w klubie
sportowym, do którego chodziliśmy każdego po-
południa na zajęcia ruchowe. Tam właśnie spo-
tkaliśmy kilku podobnych nam pasjonatów ban-
kowości i zaczęły się dyskusje na temat utwo-
rzenia spółdzielczej kasy. Na początku były to
luźne rozmowy, ale z czasem przechodziliśmy do
konkretów. Dużo czytaliśmy, spotykaliśmy się
z fachowcami, a najwięcej przyniosły nam chy-
ba kontakty z Ukraińcami, którzy wyemigrowa-
li do Kanady i tam stworzyli Unie Samopomocy
Kredytowej, nazwy nie pamiętam dokładnie, ale
są to takie podobne do naszych spółdzielnie. Nasi
rodacy z Kanady pomogli nam najbardziej. Szyb-
ko przyswoiliśmy sobie wiedzę na temat banko-
wości, finansów i księgowości.
� P� P� P� P� Podziwiam Wodziwiam Wodziwiam Wodziwiam Wodziwiam Was, przecież z wykształcenia nieas, przecież z wykształcenia nieas, przecież z wykształcenia nieas, przecież z wykształcenia nieas, przecież z wykształcenia nie
jesteście finansistami.jesteście finansistami.jesteście finansistami.jesteście finansistami.jesteście finansistami.
AAAAA.G.: .G.: .G.: .G.: .G.: � Zgadza się, teraz jesteśmy już po kursach
i dodatkowych studiach uzupełniających, ale wów-
czas byliśmy w tych tematach całkiem zieloni!
S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: � Obaj jesteśmy absolwentami Politech-
niki w Mariupolu. Ja jako inżynier nie bardzo
chciałem utknąć w kombinacie, więc zostałem
na uczelni i przez niecałe dziesięć lat pracowa-
łem jako wykładowca i robiłem doktorat. To też
mnie jednak nie pociągało. Poznałem Andrie-
ja, który pracował już jako inżynier konstruk-
tor, dołączyli do nas inni koledzy i � właśnie
na wspólnych zajęciach w hali sportowej � do-
szliśmy do wniosku, że stać nas na ryzyko po-
wołania do istnienia kasy spółdzielczej. Pamię-
tam, że bardzo dużo wtedy czytaliśmy, dosłow-
nie pochłanialiśmy fachową literaturę. Dysku-
towaliśmy, jak już Andriej wspomniał, do póź-
na w nocy, kłóciliśmy się zaciekle, dzieliliśmy
się przeczytanymi i zasłyszanymi nowinkami,
no, i tak nawzajem się ścierając i docierając�
utworzyliśmy firmę, która dziś jest najpotęż-
niejszą kasą spółdzielczą w całej Ukrainie.
� T� T� T� T� Tym milej jest nam Wym milej jest nam Wym milej jest nam Wym milej jest nam Wym milej jest nam Was gościć. Tas gościć. Tas gościć. Tas gościć. Tas gościć. To duża sa-o duża sa-o duża sa-o duża sa-o duża sa-
tysfakcja wymieniać doświadczenia z tak wiel-tysfakcja wymieniać doświadczenia z tak wiel-tysfakcja wymieniać doświadczenia z tak wiel-tysfakcja wymieniać doświadczenia z tak wiel-tysfakcja wymieniać doświadczenia z tak wiel-
kkkkką siostrzaną firmą zza wschodniej granicyą siostrzaną firmą zza wschodniej granicyą siostrzaną firmą zza wschodniej granicyą siostrzaną firmą zza wschodniej granicyą siostrzaną firmą zza wschodniej granicy,,,,,
która na dodatek, dodam nieskromnie, doceniaktóra na dodatek, dodam nieskromnie, doceniaktóra na dodatek, dodam nieskromnie, doceniaktóra na dodatek, dodam nieskromnie, doceniaktóra na dodatek, dodam nieskromnie, docenia
dokdokdokdokdokonania naszej konania naszej konania naszej konania naszej konania naszej kasyasyasyasyasy.....
S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: S.B.: � Powiem szczerze, nam też jest miło pod-
glądać waszą dobrą robotę. I coś jeszcze chcę
powiedzieć; po waszych drogach jeździ ogrom-
na ilość aut, a my wprost kochamy motoryza-
cję! Ruch u was wielki, jest na co popatrzeć�
� Dzięk� Dzięk� Dzięk� Dzięk� Dziękuję Wuję Wuję Wuję Wuję Wam serdecznie za rozmowę i życzęam serdecznie za rozmowę i życzęam serdecznie za rozmowę i życzęam serdecznie za rozmowę i życzęam serdecznie za rozmowę i życzę
owocnych obsewacji!owocnych obsewacji!owocnych obsewacji!owocnych obsewacji!owocnych obsewacji!
(w tym momencie ponownie odezwała się ko-
mórka Saszy; jeszcze jeden meldunek z biura,
a jest już grubo po 19tej. �U nas pracuje się do
oporu, normalka!� podpowiada Andriej)

Rozmawiał: Józef KJózef KJózef KJózef KJózef Kulaulaulaulaula

Przyjaciele z Ukrainy zwiedzają Rybnik
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Dzieje ruchu
spółdzielczego (3)

KASY POWSTAJĄ
W CAŁYM KRAJU

Po uruchomieniu SKOK w Elektrociepłowni
�Gdańsk� zaczęły powstawać kolejne kasy:
w Elektrowni �Kozienice� i w Hucie �Katowi-
ce�. Nadal podejmowano wiele wysiłków na
rzecz rozbudowy struktury systemu. Jeszcze
wczesną wiosną 1992 roku przyjęto zasadę,
w myśl której nie należało rozbudowywać
struktury Fundacji, lecz ściśle połączyć ją z Ka-
są Krajową. Konsekwencją takiego stanu rzecz
musiało być wpisanie do sądowego rejestru
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej, do czego doszło formalnie w gdań-
skim sądzie w listopadzie 1992 roku. Dwa mie-
siące wcześniej, 25 września 1992 roku, podpi-
sano akt erekcyjny Kasy Krajowej.
Adam Jedliński w książce Krajowa Spółdziel-
cza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa - za-
gadnienia konstrukcji prawnej (Sopot 2002)
zwrócił uwagę, że ani przepisy ustawy
o związkach zawodowych, ani przepisy rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie pracow-
niczych kas nie konstytuowały centrali finan-
sowej, organizacyjnej czy rewizyjnej tych kas.
Nie wskazywały również żadnej organizacji,
która sprawowałaby nad nimi nadzór. SKOK,
niebędące bankami w rozumieniu prawa ban-
kowego, nie podlegały również nadzorowi Na-
rodowego Banku Polskiego ani żadnego inne-
go organu państwowego. To, oczywiście, sta-
nowiło zagrożenie dla całego rodzącego się
systemu SKOK. Dlatego pierwsze założone
w Polsce kasy spółdzielcze (działające na pod-
stawie ustawy o związkach zawodowych), kie-
rując się poczuciem odpowiedzialności za bez-
pieczeństwo zgromadzonych w nich oszczęd-
ności, dobrowolnie stowarzyszyły się w stwo-
rzonej przez siebie Kasie Krajowej.
Kasa Krajowa była spółdzielnią wyłącznie
osób prawnych i działała na podstawie prze-
pisów Prawa spółdzielczego. Nie była upraw-
niona do świadczenia na rzecz spółdzielczych
kas usług bankowych (udzielania pożyczek
i kredytów, przyjmowania depozytów, prowa-
dzenia rachunków kas, pośredniczenia w do-
konywaniu rozliczeń pieniężnych), art. 39
ustawy o związkach zawodowych uprawniał
bowiem do dokonywania takich czynności je-
dynie SKOK, nie zaś organizacje zrzeszające
spółdzielcze kasy. Co za tym idzie, nie mogła
pełnić funkcji centrali finansowej ruchu. Jed-
nak możliwość powołania takiej organizacji
przewidywały przepisy rozporządzenia Rady
Ministrów, w których dopuszczono możliwość
inwestowania środków finansowych SKOK
przez obejmowanie udziałów w organizacji
zrzeszającej spółdzielcze kasy. Był to bardzo
ogólny przepis, dał jednak możliwość zrzesze-
nia się spółdzielczych kas w spółdzielni osób
prawnych. Kasa Krajowa miała pełnić wobec
zrzeszonych w niej kas funkcję programowo-
organizatorską, miała być też forum wymia-
ny doświadczeń i tworzenia wspólnego progra-
mu ochrony oszczędności zgromadzonych

w kasach. Spółdzielcze kasy poddały się do-
browolnie nadzorowi Kasy Krajowej. Jej
członkami zostały cztery ówcześnie działają-
ce SKOK oraz Fundacja na rzecz Polskich
Związków Kredytowych.

Preambuła statutu KSKOK
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Opracowany statut i przewidywany zakres
działalności okazał się szerszy niż Kasa Kra-
jowa mogła wykonywać, co w konsekwencji
sprowadzało się do operowania depozytami
oraz kredytami. Z kolei w bieżącej działalno-
ści najważniejsza była płynność i pozyskiwa-
nie środków na dalszy rozwój. Innymi słowy,

najważniejszym zadaniem było wówczas dba-
nie o podstawy funkcjonowania tworzących
się polskich SKOK, przy założeniu, że wszyst-
kie działania muszą być zgodne z prawem.
Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wzorowo
i niezwykle płynnie przedstawiał się sam pro-
ces tworzenia kas - od powołania instytucji
centralnej do wdrażania najlepszych standar-
dów. W tamtym okresie dla programu rozwo-
jowego najważniejsze były jego gotowe ele-
menty. Wcześniej - w całości - przygotowano
statut, regulaminy organów i procedury
świadczenia usług. W wysokim stopniu i za-
kresie przeszkolono ludzi. Wszystko zostało
zatem wykonane i nadszedł czas rozpoczęcia
działalności operacyjnej.
Centrala działała wówczas na zasadach po-
mocniczych i w myśl hasła: nie wyręczać in-
nych, tylko pomagać i jeszcze raz pomagać
sobie wzajemnie. Warto wspomnieć, że po-
mysł powołania do życia Kasy Krajowej zro-
dził się już w styczniu 1992 roku, a więc od
czasu podpisania przez przedstawicieli grup
inicjatywnych listu intencyjnego w tej spra-
wie. Te same grupy tworzyły później poszcze-
gólne spółdzielnie.
Specjalnie dla tych osób przygotowywano spo-
tkania promocyjno-organizacyjne. Niektórzy
przychodzili na nie, bo zainspirowały ich in-
formacje publikowane w �Tygodniku Solidar-
ność�, w którym od jesieni 1992 do 1995 roku
ukazywała się regularnie wkładka �Własne
pieniądze� redagowana przez Janusza Ossow-
skiego, potem zaś przez Wojciecha Hrynkiewi-
cza. Inni zafascynowali się wywiadem z Grze-
gorzem Biereckim opublikowanym na łamach
tego samego pisma jeszcze jesienią 1989 roku.
Zdarzało się, że do Komisji Krajowej �Solidar-
ności� przychodzili ludzie, którzy od wielu lat
marzyli o uruchomieniu w Polsce podobnego
systemu.
Przytoczmy tu słowa Zygfryda Schoenhoffa,
przewodniczącego kasy zapomogowo-pożycz-
kowej w Stoczni Gdańskiej SA, który tak opo-
wiadał na łamach �Tygodnika Solidarność�
w po raz pierwszy drukowanej rubryce �Wła-
sne pieniądze�: �w latach siedemdziesiątych
pożyczka w naszej kasie wynosiła przeciętnie
25.000 zł przy średniej pensji 4000 zł, a obec-
nie przy średniej pensji 2.200.000 zł udziela-
my pożyczek w wysokości tylko ok. 5.000.000
zł. PKZP w obecnych realiach ekonomicznych
nie zdaje egzaminu; członkowie nie są zainte-

resowani oszczędzaniem, ponieważ ich wkła-
dy nie są oprocentowane. W związku z tym
PKZP nie dysponuje funduszami, które pozwo-
liłyby na zwiększenie kwot udzielanych poży-
czek. Wśród pracowników rośnie niezadowo-
lenie. Nadzieją na spełnienie oczekiwań jest
SKOK i dlatego zdecydowaliśmy się na prze-
kształcenie�. Stopniowo w wielu zakładach
pracy postanowiono postąpić podobnie jak
w Stoczni Gdańskiej - zaczęto przekształcać
PKZP w SKOK.
Andrzej Polak, elektryk z KWK �Staszic�
w kolejnym numerze rubryki �Własne pienią-
dze� napisał, że do założenia SKOK natchnę-
ła go książka o wieku XIX, w której przeczy-
tał o Kasie Brackiej i postanowił założyć�
Kasę Cierpliwych. Tłumaczył, że �będąc pra-
cownikiem przedsiębiorstwa państwowego
naprawdę trzeba być cierpliwym, aby odło-
żyć choćby małe pieniądze�. Namówił kolegów
i niedługo założyli 8-osobową Radę Uczciwych
kasy. Spotykali się raz w miesiącu i na począt-
ku tylko jednemu członkowi kasy udzielili po-
życzki - 100 tys. zł. Urzędu skarbowego z oczy-
wistych względów o niczym nie poinformowa-
li. Do stycznia 1992 r. udzielili ok. 70 kredy-
tów (najwyższy w wysokości 10 mln zł, naj-
niższy - 100 tys. zł, czas spłaty wynosił od kil-
ku dni do kilku miesięcy). Dalej elektryk ze
�Staszica� napisał: �gdy zapadła decyzja o li-
kwidacji Kasy Cierpliwych, obiecałem kole-
gom, że coś wymyślę. Jak na zamówienie
w �Tygodniku Solidarność� ukazał się artykuł
pt. Szansa dla Ciułaczy. Napisałem do Fun-
dacji na rzecz Polskich Związków Kredyto-
wych, otrzymałem materiały i wtedy owo
<coś> okazało się SKOK: spółdzielczą kasą
oszczędnościowo-kredytową�.

Z publikacji Andrzeja DunajskiegoAndrzeja DunajskiegoAndrzeja DunajskiegoAndrzeja DunajskiegoAndrzeja Dunajskiego
�Człowiek przede wszystkim

- 10 lat ruchu SKOK�

Pierwsze wydanie rubryki informacyjnej popularyzującej SKOK, drukowanej w �Tygodniu Soli-
darność�, redagowanej przez Janusza Ossowskiego i Wojciecha Hrynkiewicza

Prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej przygotowuje się do podpi-
su aktu erekcyjnego w sprawie powołania do życia Kasy Krajowej

Prezes Kasy Krajowej - Grzegorz Bierecki
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A�VISTA (kapitalizacja miesiêczna)  2,00%
ROR (kapitalizacja kwartalna)  4,00%
LINIA POŻYCZKOWA W ROR 16,50%
DEBET W ROR 16,50%
IKS (Indywidualne Konto Sk³adkowe)  2,50%

OPROCENTOPROCENTOPROCENTOPROCENTOPROCENTOWOWOWOWOWANIE POŻYANIE POŻYANIE POŻYANIE POŻYANIE POŻYCZEK I LCZEK I LCZEK I LCZEK I LCZEK I LOKOKOKOKOKAAAAATTTTT
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POŻYCZKI HIPOTECZNE
Okres sp³aty Oprocentowanie roczne nominalne

do 15 lat 8,80%

POŻYCZKA SZKOLNA
Kwota po¿yczki ilo�æ rat rata po¿yczki

3.000 z³ 24 124,65 z³
5.000 z³ 24 237,75 z³
7.000 z³ 24 332,84 z³

B+-3$ %-#&20& 4"C,).+0 7 "1 X 1" NX E03$09),G
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RACHUNEK
SYSTEMATYCZNEGO
OSZCZĘDZANIA

okres trwania oprocentowanie
lokaty w skali roku

6 miesiêcy 8,20%
9 miesiêcy 8,50%

12 miesiêcy 9,25%
24 miesi¹ce 9,55%
36 miesiêcy 9,95%

ZŁOTA LOKATA
Okres Oprocentowanie

sta³e zmienne

3 miesi¹ce 5,30% 5,75%
6 miesiêcy 5,25% 6,25%
12 miesiêcy 6,50% 7,20%

KREDYTY GOSPODARCZE
1/& "$5? 4-"#&1.(),)8 1.0&6&/2":D ;"$4"1&-).(

Okres sp³aty Oprocentowanie roczne nominalne

do 6 miesiêcy 11,85%
7-12 miesiêcy 13,35%
13-24 miesiêcy 14,35%
25-36 miesiêcy 15,35%

RACHUNKI BIEŻĄCE
�TANDEM� DLA FIRM
Oprocentowanie rachunku 4,0%
Prowadzenie rachunku 10 z³

Operacja Cennik op³at

Op³ata za prowadzenie linii po¿yczkowej 10 z³
Op³ata za wp³atê gotówkow¹ na rachunek
(przy wp³atach powy¿ej 5.000 z³)

0,2% wp³aconej kw.
Op³ata za wydanie za�wiadczenia
przy osobistym odbiorze 7 z³
Op³ata za wydanie za�wiadczenia
wys³ane poczt¹ 10 z³

OFEROFEROFEROFEROFERTTTTTA DLA FIRMA DLA FIRMA DLA FIRMA DLA FIRMA DLA FIRM

P O Ż YP O Ż YP O Ż YP O Ż YP O Ż Y CCCCC Z K IZ K IZ K IZ K IZ K I

D E P OD E P OD E P OD E P OD E P O Z YZ YZ YZ YZ Y TTTTT YYYYY
CHWILÓWKI
  kwota              odsetki od chwilówki 
  po¿yczki do 7 dni 14 dni 30 dni

100,00 z³ 1,50 z³ 2,50 z³ 3,50 z³
200,00 z³ 3,00 z³ 5,00 z³ 7,00 z³
300,00 z³ 4,50 z³ 7,50 z³ 10,50 z³
400,00 z³ 6,00 z³ 10,00 z³ 14,00 z³
500,00 z³ 7,50 z³ 12,50 z³ 17,50 z³
600,00 z³ 9,00 z³ 15,00 z³ 21,00 z³
700,00 z³ 10,50 z³ 17,50 z³ 24,50 z³
800,00 z³ 12,00 z³ 20,00 z³ 28,00 z³
900,00 z³ 13,50 z³ 22,50 z³ 31,50 z³

1.000,00 z³ 15,00 z³ 25,00 z³ 35,00 z³

OFEROFEROFEROFEROFERTTTTTA SPEA SPEA SPEA SPEA SPECCCCC JJJJJALNALNALNALNALN AAAAA

LOKATY UBEZPIECZONE
okres trwania oprocentowanie

lokaty  w skali roku
1 rok 8,75%
2 lata 9,25%
3 lata 9,75%
4 lata 10,25%
5 lat 10,75%
6 lat 11,25%
7 lat 11,75%
8 lat 12,25%
9 lat 12,75%

10 lat 13,25%

LOKATY TERMINOWE
okres trwania oprocentowanieoprocentowanie

lokaty  zmienne sta³e

1 miesi¹c 4,10%
2 miesi¹ce 4,10%
3 miesi¹ce 5,00% 4,60%
4 miesi¹ce 5,00%
5 miesiêcy 5,00%
6 miesiêcy 5,50% 4,50%
9 miesiêcy 5,80%

12 miesiêcy 6,45% 4,25%
24 miesi¹ce  7,20%
36 miesiêcy 7,70%

POŻYCZKI
KONSUMENCKIE
Okres sp³aty Oprocentowanie roczne nominalne

4-6 miesiêcy 17,60%
7-12 miesiêcy 19,10%
13-24 miesiêcy 20,10%
25-36 miesiêcy 21,10%

POŻYCZKI
MIESZKANIOWE
Okres sp³aty Oprocentowanie roczne nominalne

37-60 miesiêcy 15,74%
48-60 miesiêcy 18,25%

SKOK RABAT

Nie warto przepłacaćNie warto przepłacaćNie warto przepłacaćNie warto przepłacaćNie warto przepłacać
Członkostwo w SKOK Ziemi Rybnickiej do
tej pory oznacza możliwość  czerpania
z pełnej szerokiej oferty Kasy. To się nie
zmieni, ale od tej chwili będzie można rów-
nież skorzystać z Programu Partnerskiego
SKOK RABAT, działającego w oparciu
o wydawane przez SKOK karty IKM, Visa
Electron oraz SKOKCard. Od dzisiaj, wszę-
dzie tam gdzie zobaczycie Państwo jedną
z nalepek SKOK RABAT możecie korzystać
z preferencyjnych stawek na zakupy towa-
rów i usług.
Zasady korzystania (regulamin) oraz stale
uaktualniany branżowy spis partnerów ogól-
nopolskich i regionalnych znajdują się na
stronie internetowej www.skok.pl. Szerszą
informację o programie, jak również pełny
spis partnerów przekażemy Państwu w ko-
lejnym numerze naszego �Skoczka�.

PS. Przypominamy, że oprócz możliwości skorzy-
stania z Programu Partnerskiego SKOK Rabat,
w dalszym ciągu można korzystać z rabatów w wy-
branych placówkach usługowo-handlowych, z któ-
rymi SKOK Ziemi Rybnickiej podpisał umowy
wcześniej, a wykazy tych placówek zamieszczali-
śmy w poprzednich numerach �Skoczka� oraz są
dostępne w punktach obsługi.

Nie warto przepłacać.Nie warto przepłacać.Nie warto przepłacać.Nie warto przepłacać.Nie warto przepłacać.
Od dziś można kOd dziś można kOd dziś można kOd dziś można kOd dziś można kupować taniej!!!upować taniej!!!upować taniej!!!upować taniej!!!upować taniej!!!
Wszędzie, gdzie spotkacie Państwo ten znak:

O co choO co choO co choO co choO co chodzi? dzi? dzi? dzi? dzi? Chodzi o to, by umożliwić członkom SKOK oszczędzanie na bardzo
korzystnych warunkach w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE).
NNNNNa jakich zaa jakich zaa jakich zaa jakich zaa jakich zasasasasasadach? dach? dach? dach? dach? Ustawa o Indywidualnych Kontach Emerytalnych wchodzi w życie
z dniem 1 września 2004 roku i dotyczy wszystkich pełnoletnich Polaków.
Jak założyć IKE? Jak założyć IKE? Jak założyć IKE? Jak założyć IKE? Jak założyć IKE? Przyjdź do swojego SKOK-u, złóż podpis i już po kilku minutach bę-
dziesz miał swoje IKE.
I co daleI co daleI co daleI co daleI co dalej? j? j? j? j? Możesz:
� swoje dotychczasowe oszczędności z IKS �przenieść� na nowe IKE i w ten sposób

oszczędzania na dodatkową emeryturę nie rozpoczynasz �od zera�,
� zlecić swojemu SKOK-owi, aby regularnie, przy każdej Twojej wpłacie na IKS �

część pieniędzy przelewana była na Indywidualne Konto Emerytalne.
JakiJakiJakiJakiJakie będę mie będę mie będę mie będę mie będę miał z IKE kał z IKE kał z IKE kał z IKE kał z IKE korororororzyzyzyzyzyśśśśści? ci? ci? ci? ci? Najważniejszą zaletą IKE jest zwolnienie od �podat-
ku Belki�. Dzięki temu, oszczędzając na IKE nie będziesz musiał oddawać fiskusowi
19% kwoty osiągniętych zysków. Takiej ulgi nie da Ci żadna inna indywidualna forma
oszczędzania.
A doA doA doA doA dodadadadadatktktktktkooooowwwwwe zalee zalee zalee zalee zalettttty? y? y? y? y? Specjalnie dla Ciebie � członka SKOK, zadbaliśmy, by IKE
było jeszcze bardziej atrakcyjne. Oszczędzając na swoją emeryturę, będziesz mieć
ubezpieczenie na życie. I jeszcze jedno. Wpłacając w SKOK pieniądze na IKE nie
zapłacisz za przelew do TUW SKOK Życie S.A.
GdziGdziGdziGdziGdzie doe doe doe doe dowiwiwiwiwiem się o szczem się o szczem się o szczem się o szczem się o szczegółach ofegółach ofegółach ofegółach ofegółach oferererererttttty? y? y? y? y? Już teraz możesz do nas zadzwonić, a na-
si konsultanci odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

iiiiinfnfnfnfnfolioliolioliolinininininia: a: a: a: a: 0 801 888 740*

*całkowity koszt połączenia 0,35 zł wg taryfy standardowej TP SA
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Biuro Informacji KredytowejBiuro Informacji KredytowejBiuro Informacji KredytowejBiuro Informacji KredytowejBiuro Informacji Kredytowej S.A S.A S.A S.A S.A..... za- za- za- za- za-
cznie zbierać informacje ocznie zbierać informacje ocznie zbierać informacje ocznie zbierać informacje ocznie zbierać informacje o przedsiębiorprzedsiębiorprzedsiębiorprzedsiębiorprzedsiębior-----
stwach. Będą one wykstwach. Będą one wykstwach. Będą one wykstwach. Będą one wykstwach. Będą one wykorzystywane przezorzystywane przezorzystywane przezorzystywane przezorzystywane przez
banki. Natomiast firmybanki. Natomiast firmybanki. Natomiast firmybanki. Natomiast firmybanki. Natomiast firmy, któr, któr, któr, któr, których daneych daneych daneych daneych dane
znajdą się w bazie, będą mogły kznajdą się w bazie, będą mogły kznajdą się w bazie, będą mogły kznajdą się w bazie, będą mogły kznajdą się w bazie, będą mogły kupićupićupićupićupić
raport o sobie. Dowiedzą się z niegoraport o sobie. Dowiedzą się z niegoraport o sobie. Dowiedzą się z niegoraport o sobie. Dowiedzą się z niegoraport o sobie. Dowiedzą się z niego, ja-, ja-, ja-, ja-, ja-
kie banki przekkie banki przekkie banki przekkie banki przekkie banki przekazały dane do BIK azały dane do BIK azały dane do BIK azały dane do BIK azały dane do BIK  S.A S.A S.A S.A S.A.....
iiiii którktórktórktórktóry bank pytał o firmę.y bank pytał o firmę.y bank pytał o firmę.y bank pytał o firmę.y bank pytał o firmę.
Biuro Informacji Kredytowej S.A. będzie ofe-
rować bankom nie tylko informacje dotyczące
klientów detalicznych, ale także przedsię-
biorstw. Specjalny system będzie gotowy już
za kilka tygodni. Banki uzyskają wgląd w hi-
storię kredytową przedsiębiorstwa. Będą mo-
gły sprawdzić m.in. jak wysokie ma zobowią-
zania, czy reguluje je terminowo, czy w prze-
szłości nie było problemów ze spłatą kredy-
tów, jakie banki pytały wcześniej o daną fir-
mę. Przedsiębiorstwo będzie musiało liczyć się
z tym, że ilekroć wystąpi o kredyt, bank zwró-
ci się o informacje do BIK S.A.
W raporcie przesłanym do banku znajdzie się
nie tylko historia kredytowa, ale także infor-
macje o firmie. Będzie można dowiedzieć się,
czy jest to spółka akcyjna, jawna lub inna, kto
jest właścicielem firmy, kto ją reprezentuje,
jacy są główni kontrahenci, czy ma udziały
w innych przedsiębiorstwach, czy posiada nie-
ruchomości. Raport będzie zawierać także
wyniki finansowe.
System będzie gotowy pod koniec września.
Większość banków podpisze umowy z BIK
S.A. w czwartym kwartale tego roku lub na
początku przyszłego. Oznacza to, że nowy ser-
wis ruszy pełną parą dopiero w 2005 r. BIK
S.A. nie będzie mogło przetwarzać informa-

cji o przedsiębiorstwach, dopóki nie dostanie
ich od banków.
Raporty z BIK S.A. mają ułatwiać bankom
podjęcie decyzji kredytowych. Powinny też
usprawnić procedurę rozpatrywania wnio-
sków. Można założyć, że skorzystają na tym
firmy posiadające wysoką ocenę zdolności kre-
dytowej - po sprawdzeniu w bazie danych po-
winny szybko otrzymywać kredyty. Ale każde
potknięcie przy spłacie zobowiązań będzie
odnotowane i utrudni ubieganie się o pożycz-
ki. Z pewnością nie da się też uniknąć proble-
mów związanych z tym, że dane znajdujące się
w bazie BIK S.A. będą nieaktualne albo nie-
precyzyjne, jak to się zdarza w przypadku in-
dywidualnych klientów.
Przy określeniu zakresu informacji, które znaj-
dą się w systemie, BIK S.A. wzięło pod uwagę
nową umowę kapitałową Komitetu Bazylej-
skiego. Dzięki temu w przyszłości będzie moż-
na sporządzić na zlecenie banków ratingi
przedsiębiorstw. BIK S.A. chce także wprowa-
dzić monitoring klientów oraz ich zobowiązań
(od października), a w przyszłości ocenę punk-
tową (scoring) przedsiębiorstw.
Firma będzie mogła wystąpić do Biura Infor-
macji Kredytowej S.A. z wnioskiem o udo-
stępnienie raportu o niej. Raport taki otrzy-
ma odpłatnie (na razie nie wiadomo, ile bę-
dzie kosztować). Dowie się z niego, jakie ban-
ki przekazały dane do BIK S.A., który bank
pytał o nią. Będzie mogła również skorygo-
wać błędne dane, z tym że za pośrednictwem
banku, a nie bezpośrednio w BIK S.A.

ELELELELEL
�Rzeczpospolita�, 327/189(6872)

13 sierpnia 2004 r.

RRRRRentgen przed przyznaniem kredytuentgen przed przyznaniem kredytuentgen przed przyznaniem kredytuentgen przed przyznaniem kredytuentgen przed przyznaniem kredytu

INDYWIDUALNE  KONTA  EMERYTALNE
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K R Z YŻÓ W K A SkSkSkSkSkoczkoczkoczkoczkoczkaaaaa KUPON
4/2004 Poznajmy się

R?BF?N?S [\ #M+'* 8*A;(2$)* ]+#8.5 ^\ 2/-(*6( 2/+9?.%*5 [4\ "$%:$0'* 2)*/M + *12$:$1M5
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Po ilości nadsyłanych odpowiedzi mamy prawo sądzić, iż nasza krzyżówka cieszy coraz większym po-
wodzeniem. Cieszy nas to bardzo, toteż niejako w rewanżu postanowiliśmy zwiększyć pulę firmowych
upominków. A zatem: po odbiór zegarów ściennych zapraszamy Annę MachnikAnnę MachnikAnnę MachnikAnnę MachnikAnnę Machnik z Czerwionki i KKKKKonradaonradaonradaonradaonrada
KrzemińskiegoKrzemińskiegoKrzemińskiegoKrzemińskiegoKrzemińskiego z Gliwic; koszulki firmowe otrzymują: Elżbieta KElżbieta KElżbieta KElżbieta KElżbieta Kurururururyłowiczyłowiczyłowiczyłowiczyłowicz z Raciborza, TTTTTeresa Rawic-eresa Rawic-eresa Rawic-eresa Rawic-eresa Rawic-
kkkkkaaaaa z Żor i Dorota KDorota KDorota KDorota KDorota Kuśuśuśuśuś z Połańca; z kolei parasole firmowe otrzymują: Krzysztof SzewczykKrzysztof SzewczykKrzysztof SzewczykKrzysztof SzewczykKrzysztof Szewczyk z Niemodlina,
Zofia SadłochaZofia SadłochaZofia SadłochaZofia SadłochaZofia Sadłocha z Połańca i Bolesław NowakBolesław NowakBolesław NowakBolesław NowakBolesław Nowak z Czerwionki. Mamy też kubki firmowe, po których odbiór
proszeni są: Renata PRenata PRenata PRenata PRenata Pytlikytlikytlikytlikytlik z Pszowa, Grzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz Brzezina z Rybnika, TTTTTeresa Stojereresa Stojereresa Stojereresa Stojereresa Stojer z Czerwionki, DanutaDanutaDanutaDanutaDanuta
DzieciuchDzieciuchDzieciuchDzieciuchDzieciuch z Połańca, Hildegarda DziadekHildegarda DziadekHildegarda DziadekHildegarda DziadekHildegarda Dziadek z Leszczyn, KKKKKornelia Obruśnikornelia Obruśnikornelia Obruśnikornelia Obruśnikornelia Obruśnik z Raciborza, KrKrKrKrKrystyna Morozystyna Morozystyna Morozystyna Morozystyna Moroz
z Pyskowic, Bronisław KBronisław KBronisław KBronisław KBronisław Kowalczykowalczykowalczykowalczykowalczyk z Czerwionki, Beata Albrecht Beata Albrecht Beata Albrecht Beata Albrecht Beata Albrecht z Czerwionki oraz Eugeniusz Kierma-Eugeniusz Kierma-Eugeniusz Kierma-Eugeniusz Kierma-Eugeniusz Kierma-
szekszekszekszekszek z Pszowa. Upominki można odebrać z najbliższej placówce SKOK Ziemi Rybnickiej, zaś na kolejne
odpowiedzi czekamy do 15 listopada br.

0(1,2 3" 4,*5672 SKSKSKSKSKOK OK OK OK OK ZIEMI RZIEMI RZIEMI RZIEMI RZIEMI RYBNICKIEJYBNICKIEJYBNICKIEJYBNICKIEJYBNICKIEJ PUNK T Y KASOWE
ADRESY - TELEFONY

BUSKBUSKBUSKBUSKBUSKO ZDRO ZDRO ZDRO ZDRO ZDRÓJÓJÓJÓJÓJ " ul. Partyzantów 15, tel. (0-41) 370-87-80; CHORZ CHORZ CHORZ CHORZ CHORZÓÓÓÓÓWWWWW " ul. Gałeczki 40, tel. 346-
16-15; C C C C CZERZERZERZERZERWIONKAWIONKAWIONKAWIONKAWIONKA " ul. 3 Maja 44, tel. 43-29-400÷9, fax 42-70-570; " ul. Rynek 8, tel./fax
4318-238; GLIWICEGLIWICEGLIWICEGLIWICEGLIWICE "     ul. Bytomska 15, tel./fax 33-74-310, 33-74-311; " Sośnica, ul. Błonie 6,
tel. 331-74-34; " ul. Młodzieżowa 8, tel. 279-73-16; " ul. Odrowążów 101E, tel. 332-04-04;
KAKAKAKAKATTTTTOOOOOWICEWICEWICEWICEWICE "     Aleja Korfantego 105, tel. 258-90-16; " ul. Szopienicka 58, tel. 707-59-78; " ul.
Ułańska 11, tel. 250-95-99; KIETRZ KIETRZ KIETRZ KIETRZ KIETRZ " ul. Głubczycka 16, tel. (0-77) 47-11-770, 47-11-771; LLLLLESZ-ESZ-ESZ-ESZ-ESZ-
CCCCCZYNYZYNYZYNYZYNYZYNY " ul. Dworcowa 2, tel./fax 42-29-703, 42-29-702; ŁAZISKA GÓRNE ŁAZISKA GÓRNE ŁAZISKA GÓRNE ŁAZISKA GÓRNE ŁAZISKA GÓRNE " ul. Wyzwolenia
4a, tel. 322-93-19; " ul. Pstrowskiego 12, tel. 22-48-481, fax 22-44-445; " Plac Ratuszowy 5d,
tel. 738-95-15÷18, fax 738-95-16; NIEMODLIN NIEMODLIN NIEMODLIN NIEMODLIN NIEMODLIN " ul. Poprzeczna 2-4, tel./fax (0-77) 40-23-
355; NY; NY; NY; NY; NYSSSSSAAAAA " ul. Rynek 36b, tel./fax (0-77) 40-91-755, 43-52-438; ORZESZE ORZESZE ORZESZE ORZESZE ORZESZE " ul. Rybnicka
19, tel./fax 22-130-53; POŁANIEPOŁANIEPOŁANIEPOŁANIEPOŁANIECCCCC " ul. Żapniowska 4, tel./fax (0-15) 865-22-70; PSZPSZPSZPSZPSZÓÓÓÓÓWWWWW "
ul. Ks. Skwary 21, tel./ fax 45-30-300, 72-91-191; PYPYPYPYPYSKSKSKSKSKOOOOOWICEWICEWICEWICEWICE " ul. Wojska Polskiego 13,
tel./fax 302-24-70, 302-24-71; RA RA RA RA RACIBÓRZCIBÓRZCIBÓRZCIBÓRZCIBÓRZ " ul. Kilińskiego 2, tel./fax 41-72-506, 41-49-615;
RADLINRADLINRADLINRADLINRADLIN " ul. Korfantego 59, tel./fax 45-30-157, 45-30-158; RRRRRYBNIKYBNIKYBNIKYBNIKYBNIK "     ul. Powstańców 9, tel. 43-
31-401, 43-31-402; "     Boguszowice, ul. Jastrzębska 13, tel./fax 43-30-662, 43-30-663; "     Chwało-
wice, ul. 1 Maja 93, tel./fax 42-17-334; " Kuźnia Rybnicka, ul. Podmiejska 42, tel./fax 43-96-370,
42-51-143; S S S S STTTTTASZASZASZASZASZÓÓÓÓÓWWWWW " ul. Opatowska 24, tel. (015) 864-38-15; WWWWWODZISŁAODZISŁAODZISŁAODZISŁAODZISŁAW ŚLĄSKIW ŚLĄSKIW ŚLĄSKIW ŚLĄSKIW ŚLĄSKI " ul. Pszow-
ska 1a, tel./fax 45-47-004; ŻORŻORŻORŻORŻORYYYYY " ul. Folwarecka 1L, tel./fax 47-51-240, 47-51-241

Żeńska, II-ligowa drużyna z Kietrza i reprezentacja SKOK Ziemi Rybnickiej przed rozpo-
częciem meczu

II miejsce i Puchar Prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych zdobyła drużyna SKOK �Silesia�

Franciszek Barakomski wręcza Puchar Prezesa SKOK Ziemi
Rybnickiej zdobywcom III miejsca

Leszek Kobarynka - zwycięzca klasyfikacji indy-
widualnej - z rąk Marka Kornasa odebrał Puchar
Burmistrza

Starosta Damian Mrowiec wręczył swój Puchar
Michałowi Wysockiemu, który podczas zawodów
złowił największą rybę

Michał Wysocki prezentuje największą rybę
złowioną podczas tegorocznych zawodów

II Ogólnopolskie
Zawody Wêdkarskie SKOK
o Puchar Prezesa Kasy Krajowej
dokończenie ze str. 1
Drużynowo najlepszy wynik osiągnę-
ła reprezentacja KrakKrakKrakKrakKrakowskiejowskiejowskiejowskiejowskiej SKSKSKSKSKOKOKOKOKOK,
zdobywając Puchar Prezesa Kasy
Krajowej. Wręczał go jej przedstawi-
ciel, Andrzej DunajskiAndrzej DunajskiAndrzej DunajskiAndrzej DunajskiAndrzej Dunajski, podobnie jak
Puchar Prezesa Towarzystwa Ubez-
pieczeń Wzajemnych, który przypadł
ekipie SKSKSKSKSKOKOKOKOKOK �Silesia� z Piek�Silesia� z Piek�Silesia� z Piek�Silesia� z Piek�Silesia� z Piekar Ślą-ar Ślą-ar Ślą-ar Ślą-ar Ślą-
skichskichskichskichskich. Na III miejscu w klasyfikacji
drużynowej znalazł się zespół SKSKSKSKSKOKOKOKOKOK
Bumar ŁabędyBumar ŁabędyBumar ŁabędyBumar ŁabędyBumar Łabędy, otrzymując od FFFFFran-ran-ran-ran-ran-
ciszkciszkciszkciszkciszka Baraka Baraka Baraka Baraka Barakomskiegoomskiegoomskiegoomskiegoomskiego Puchar Preze-
sa SKOK Ziemi Rybnickiej. Prócz
wspomnianych pucharów były oczy-
wiście nagrody rzeczowe, m.in. w po-
staci sprzętu AGD i RTV.
Warto nadmienić, iż całodzienna im-
preza zorganizowana przez naszą

Kasę w Czerwionce stała nie tylko
pod znakiem wędkowania. Podobnie
jak przed rokiem były również emo-
cje piłkarskie, tym razem za sprawą
towarzyskiego spotkania pomiędzy
II-ligową, żeńską drużyną �����TTTTTęczy�ęczy�ęczy�ęczy�ęczy�
KietrzKietrzKietrzKietrzKietrz a reprezentacją pracowników
i członków SKOK Ziemi Rybnickiej.
Mecz zakończył się remisem 6:6, to-
też o zwycięstwie gospodarzy roz-
strzygnęły dopiero rzuty karne (5:4).
Potem zaś odbyła się biesiada śląska
z udziałem zespołu �����Trojok�Trojok�Trojok�Trojok�Trojok�. Rok
wcześniej uczestników podobnego
festynu bawił zespół �Antyki�, zna-
ny z telewizyjnego programu �Sobo-
ta w Bytkowie�. Już teraz � nie tyl-
ko miłośników wędkarstwa � zapra-
szamy do Czerwionki za rok.

W kolejnym odcinku naszego stałego cyklu przedstawiamy pracowników Działu Księgowości.
Stoją od lewej: Izabela PIzabela PIzabela PIzabela PIzabela Pakakakakakułaułaułaułauła, Aleksandra KAleksandra KAleksandra KAleksandra KAleksandra Kamczyk, Angelikamczyk, Angelikamczyk, Angelikamczyk, Angelikamczyk, Angelika Wa Wa Wa Wa Wronaronaronaronarona (główna księgowa),
TTTTTeresa Weresa Weresa Weresa Weresa Wycisłoycisłoycisłoycisłoycisło, Michał W, Michał W, Michał W, Michał W, Michał Wowra, Anna Szombaraowra, Anna Szombaraowra, Anna Szombaraowra, Anna Szombaraowra, Anna Szombara i AgnieszkAgnieszkAgnieszkAgnieszkAgnieszka Ka Ka Ka Ka Kemuśemuśemuśemuśemuś.


