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Na przełomie grudnia i stycznia naszą uwagę koncentrowały sprawy o szczególnej
dla nas doniosłości. Sądowa rejestracja kolejnego połączenia, wybór lokalizacji
nowej siedziby, przeprowadzki w Busku i Sośnicy… – to tylko niektóre z nich. Nie
bez powodu sprawom tym poświęcamy w niniejszym numerze więcej miejsca. Polecamy również lekturę dwóch wywiadów – z szefem Kasy Krajowej oraz panią wiceprezes naszego SKOK-u. Na szczególną uwagę zasługuje też z pewnością nasza
stale wzbogacana i uatrakcyjniana oferta. Do jej ewidentnych walorów nie trzeba
chyba przekonywać członków SKOK Ziemi Rybnickiej, toteż do uważnego zapoznania się z nią zachęcamy zwłaszcza tych, którzy nie są jeszcze w naszych szeregach. Jesteśmy przekonani, iż wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom większości.
Wszystkim natomiast bez wyjątku życzymy wszelkiej pomyślności w 2005 roku.
Wszak na życzenia nigdy za późno.

WIELKI
SUKCES
SKOK-ów

Do nowego punktu w tym budynku
zapraszamy już w lutym

Przenosiny w Busku…!
SKOK
W lutym zostanie przeniesiony punkt obsługi byłej SK
OK Ziemi Śląskiej, teraz Ziemi
artyzantów 15 do samego centrum Busk
aRybnickiej, znajdujący się obecnie przy ul. P
Partyzantów
BuskaZdroju, tzn. na rrynek
ynek – Plac Zwycięstwa 27.
Przenosiny naszym zdaniem są konieczne, a nawet można się pokusić o słowo niezbędne. Obecny punkt (członkowie SKOK, którzy są mieszkańcami Buska i okolic o tym wiedzą) znajduje
się w mało atrakcyjnym miejscu, mało widocznym i nie zawsze dostępnym (parkujące samochody i liczne remonty obok utrudniały dojście
do naszej placówki). Teraz będziemy lepiej wi-

Rozmowa z
GRZEGORZEM
BIERECKIM,
Prezesem Krajowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

– str. 3

K jak kadry i komputery
Wywiad z JOLANT
Ą TK
OCZ, Wiceprezesem Zarządu
JOLANTĄ
TKOCZ,

Spółdzielczej K
asy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi R
ybnickiej – str. 5
Kasy
Rybnickiej

ROLNIKU! SZYBKA POŻYCZKA W ZASIĘGU RĘKI
MINIMUM FORMALNOŚCI MAKSIMUM KORZYŚCI
BEZ PORĘCZYCIELI*

!"#$%&' )* +,-*./-/ 0*'1*23456 7"458/9/-#.*:;5 <0'+&#.1= />'"92
0/.'8#&=+= 1# %<9#.'1*% ;*1*;#.15+, "#9? 0"4'4 0*'"-<45+,
@ ;*'<*2+5 9"-#1*# 0/A5+4$* B1*' ;1*'& 1*A CD 4EFG
7/4/<9#E= 1#.'A1/:H B10G "/.1*+5 0/ A1*-#+,F %34*'./1'& 0/A5+4$*
%"'8%.%&'<4 - /<9#91*'& BIF "#+*'G
Przykładowa symulacja: biorąc 3000 zł na okres 9 m-cy, przy założeniu miesięcznych wpłat 50 zł
przez 8 miesięcy, całość pożyczki w dziewiątym miesiącu wyniesie 2794,12 zł.
* w zależności od dochodów pożyczkobiorcy

doczni, w doborowym towarzystwie obok kilku
banków. Mamy nadzieję, że nasza lokalizacja,
ale głównie nasze atrakcyjne usługi oraz zawsze miła i kompetentna obsługa, zachęci
wszystkich tych mieszkańców Buska i okolic,
którzy nie są jeszcze członkami naszej spółdzielni do wstąpienia w szeregi SKOK.

Jesteśmy już połączeni…
No i doczek
aliśmy… – 8 grudnia ub.r
doczekaliśmy…
ub.r.. Sąd Rejestrowy dok
dokonał
onał rejestracji połączenia
dwóch K
as – naszej, Ziemi R
ybnickiej i SK
OK Ziemi Śląskiej.
Kas
Rybnickiej
SKOK
dokończenie na str. 2

Decyzja została podjęta
– siedziba w Czerwionce
alizacji siedzilokalizacji
11 stycznia Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem podjęła decyzję o lok
by naszej K
asy
u
Kasy
asy.. Już od dawna członk
członkowie
braku
owie Zarządu sygnalizowali Radzie fakt brak
miejsca potrzebnego nie tylk
u
tylkoo do uruchomienia nowych działów
działów,, ale głównie brak
braku
dokończenie na str. 2
miejsc w istniejących już działach.

SUPER
LOKATA
Okres trwania
lokaty w miesiącach
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Oprocentowanie
STAŁE

7,30% - 7,60%*
* wysokość oprocentowania uzależnione jest od wpłaconej kwoty

!
Blisk
olaków żyje na kredyt – wynik
u BanBliskoo 70% P
Polaków
wynikaa z badań, które na zlecenie Związk
Związku
ków P
olskich przeprowadził CBOS.
Polskich

Więcej pożyczamy, mniej oszczędzamy

wego okresu bezodsetkowego. Przeciętny kredytobiorca kieruje się więc łatwością pozyskania pieniędzy nie zważając na koszty.”

„Według danych NBP [które przytaczamy za
owego
Bankowego
styczniowym numerem Biuletynu Bank
- przyp.red.] zadłużenie gospodarstw domowych sięga 113 miliardów złotych i w ciągu
roku 2004 zwiększyło się prawie o 15 procent.
Pieniądze pozyskane w ten sposób są najczęściej przeznaczane na zakup sprzętu AGD,
RTV, mebli, na remont mieszkania lub zakup
samochodu, zaś 13 proc. pożycza na sfinansowanie bieżących potrzeb, na żywność lub
odzież. Jak wynika z sondy dokonanej przez
CBOS
CBOS, około 13 procent Polaków wpadło już
w pułapkę zadłużenia; muszą pożyczać, aby
przeżyć.
Większość nie orientuje się w rzeczywistych
kosztach kredytu, raczej wybiera oferty według atrakcyjności reklam, przy czym dla przeważającej części kredytobiorców decydującym
czynnikiem okazuje się łatwość i szybkość
pozyskania pieniędzy, a nie koszt zaciągnięcia pożyczki.
W zamian za ułatwienia w pozyskaniu kredytu prawie połowa respondentów CBOS gotowa jest płacić miesięcznie o 15 złotych więcej
w okresie spłacania zadłużenia. Znaczna
część – prawie 1/3 odpowiadających na ankietę – wybrałaby, spośród ofert, tę z wyższym
oprocentowaniem, ale z możliwością 50-dnio-

Równie ciekawe jak i podobne wnioski wynikają z badań przeprowadzonych przez auGfK na które z kostriacki Instytut Badawczy GfK,
lei powołuje się Gazeta Gospodarcza (nr 212/
2004). „Polacy nie lubią oszczędzać. Za to dużo
chętniej zaciągają kredyty. Stosunkowo rzadko korzystamy z usług bankowych, a konto
osobiste posiada niecałe 50 proc. społeczeństwa. Pod tym względem jesteśmy na szarym
końcu wśród grupy krajów Europy ŚrodkowoWschodniej. (…) Z badań wynika, że 15 proc.
Polaków zapożycza się w bankach, czyli niemal dwukrotnie więcej niż Węgrzy oraz czterokrotnie więcej niż Słowacy. Zupełnie inaczej
wygląda nasza skłonność do oszczędzania.
Zaledwie 9 proc. Polaków lokuje swoje środki
na lokatach, książeczkach, w funduszach inwestycyjnych czy inwestuje w papiery wartościowe. Gorszy wynik zanotowały jedynie Serbia i Czarnogóra (5 proc.). Dla porównania,
aż 53 proc. Słowaków i 38 proc. Słoweńców
posiada oszczędności, a ciekawostką może być
fakt, że w Rosji ten wskaźnik sięga 30 proc.”

Wielu ludzi w Polsce finansuje swoje potrzeby z ró¿nego rodzaju kredytów i po¿yczek
zaci¹gniêtych w instytucjach i u osób prywatnych. Proszê powiedzieæ,
czy w ci¹gu ostatniego roku sp³aca³(a) pan(i) lub sp³aca obecnie:
kredyt zaci¹gniêty bezpoœrednio w banku

23,8

raty na zakup towarów i us³ug

14,7

po¿yczka z zak³adu pracy

10,4

kredyt zaci¹gniêty w banku przez poœrednika, np. ¯agiel, QS, Chrobry

6,3

po¿yczka zaci¹gniêta u kogoœ z rodziny

5,8

po¿yczka zaci¹gniêta u osoby prywatnej, znajomej

3,2

po¿yczka z firmy Provident

2,6

po¿yczka ze SKOK-u

2,2

po¿yczka z lombardu
ród³o: CBOS
Ź

0,3
0
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cień i czerwiec – odpowiednio 12% i 11%. Pozostałe miesiące charakteryzowały się raczej
mniejszym zróżnicowaniem sprzedaży.
Bardzo duże uznanie wśród klientów zyskały
pożyczki hipoteczne, które włączono do oferty
SKOK Ziemi Rybnickiej w grudniu 2003 r. Pożyczki te pozwalają klientom otrzymać wyższą
kwotę, a jednocześnie przewidują możliwość
dłuższego okresu spłaty.
LOK
ATY
LOKA
Ilość i wartość zakładanych lokat w SKOK Ziemi Rybnickiej w 2004 roku zależała głównie od
prezentowanej i obowiązującej w danym okresie oferty.
Ilość wypłaconych pożyczek na oddziałach SKOK Ziemi Rybnickiej
w 2004 roku

Ilość lokat terminowych założonych w SKOK Ziemi Rybnickiej
w 2004 roku
14%
12%

12%
10%

10%
8%

8%

6%

6%

4%

4%
2%

2%

0%

0%
styczeń

luty

marzec kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

Jesteśmy już połączeni…
dokończenie ze str. 1

Tak więc przedostatni krok w kierunku połączenia został wykonany. Teraz tylko zostało
nam połączenie baz obu Kas i wszelkie „różnice” zostaną usunięte, nie będzie już przeszkód w korzystaniu z wszystkich usług przez
wszystkich w SKOK Ziemi Rybnickiej. Ponadto rozszerzy się sieć placówek na terenie
dwóch województw – śląskiego i świętokrzyskiego, z których członkowie naszego SKOK-u
będą mogli korzystać. Połączenie baz przewidziano na początek lutego. Natomiast wyrównanie oprocentowania wszystkich usług na-

styczeń

sierpień wrzesień październik listopad grudzień
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sierpień wrzesień październik listopad grudzień

dokończenie ze str. 1

Dynamiczny rozwój (szczególnie fakt przyłączenia trzech SKOK) spowodował potrzebę
znalezienia możliwości wykonywania pracy
w „normalnych warunkach”, które są niezbędne, aby nasza Kasa mogła dobrze funkcjonować, a członkowie, którzy przychodzą z różnymi sprawami do siedziby, nie czuli się skrępowani, m.in. ciasnotą. Wymusiło to zatem
działania, które doprowadziły do podjęcia decyzji o zmianie lokalizacji budynku, w którym
obecnie znajduje się Zarząd, a także działy
księgowości, windykacji, kadr, analiz, marketingu, informatyczny, gdzie udzielane są kredyty hipoteczne i gospodarcze i gdzie znajduje
się Biuro Informacji Kredytowej.
Członkowie Rady i Zarządu rozpatrywali dwie
możliwości – pierwsza to obiekt po banku
wraz z przyległym budynkiem na terenie Rybnika; druga natomiast sprowadza się do wybudowania nowego obiektu w centrum Czerwionki, tj. w obrębie Rynku (przetarg na grunt
wygraliśmy w listopadzie ub.r.). Po przeana-

W pierwszym półroczu ilość zakładanych lokat
utrzymywała się na podobnym poziomie. Natomiast w drugim półroczu odnotowany był systematyczny wzrost zakładanych lokat. Jednak
w zakresie wysokości lokat występowała inna
tendencja. Największe lokaty założono w listopadzie, grudniu i kwietniu.
Podstawową formą oszczędzania przez klientów
SKOK Ziemi Rybnickiej są lokaty terminowe.
Jednak zauważa się znaczne ożywienie w kategorii rachunków systematycznego oszczędzania.
Są one takim rodzajem lokat oferowanych przez
Kasę, których warunki, zwłaszcza oprocentowanie, są bardzo konkurencyjne w stosunku do oferty na rynku.
OWIE
CZŁONKOWIE
CZŁONK
Rok 2004 pod względem przyrostu członków wyróżnia się na tle lat poprzednich, głównie poprzez
przyłączenia trzech Kas. Stan członków na koniec 2004 r. wyniósł 25.667, tj. o 60% więcej w stosunku do roku poprzedniego. Ogółem przystąpiło
do Kasy 9.608 osób, z czego 2.404 zostało przejętych z Górnośląskiej SKOK, 1.355 ze SKOK Sośnica, a 3.518 ze SKOK Ziemi Śląskiej. Nie oznacza to wcale, iż przyrost był spowodowany tylko
poprzez przejęcia innych Kas. W ciągu całego roku
do SKOK Ziemi Rybnickiej zapisało się 2.331 osób.
opracowała Izabela Cicheck
Cicheckaa
specjalista ds. analiz

Wartość wypłaconych pożyczek na oddziałach SKOK Ziemi Rybnickiej
w 2004 roku

Wartość lokat terminowych założonych w SKOK Ziemi Rybnickiej
w 2004 roku

Wzrost członków SKOK Ziemi Rybnickiej w 2004 roku
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stąpiło już wcześniej, niezwłocznie po połączeniu rejestrowym.
Przypominamy tylko, że w ubiegłym roku połączyliśmy się ze SKOK Sośnica, Górnośląską
SKOK, no i ze wspomnianą wcześniej Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową
Ziemi Śląskiej. Teraz jesteśmy jedną rodziną,
pod jednym „nazwiskiem” – SKOK Ziemi Rybnickiej. W tym miejscu wyrażamy nadzieję, że
połączenie to przyczyniło się i przyczyni się
jeszcze do większego zadowolenia z członkowstwa w naszej Kasie.

!

Decyzja została podjęta
– siedziba w Czerwionce

SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

OK Ziemi R
ybnickiej szczególny
SKOK
Rybnickiej
szczególny,, bowiem doszło do przyłączenia
Rok 2004 był dla SK
OK, SK
OK Sośnica oraz SK
OK Ziemi
SKOK,
SKOK
SKOK
trzech spółdzielczych kkas
as – Górnośląskiej SK
olityk
Polityk
olitykaa przyłączeń w głównej mierze miała odzwierciedlenie w przyroście
Śląskiej. P
bazy członk
owskiej SK
OK Ziemi R
ybnickiej.
członkowskiej
SKOK
Rybnickiej.
W 2004 roku SKOK Ziemi Rybnickiej uruchomił dwa nowe oddziały, w Rybniku i Staszowie.
Na ten rok przypadł również intensywny rozwój oddziałów otwartych w 2003 r., przede
wszystkich w Nysie i Niemodlinie. W całym analizowanym okresie zmieniano oferty zwiększające zainteresowanie klientów odpowiednio do
zgłaszanych i obserwowanych potrzeb.
CZKI
POŻYCZKI
POŻY
Sprzedaż pożyczek w 2004 r. była bardzo zróżnicowana i miała charakter sezonowy. Najmniejsze zainteresowanie pożyczkami przypadło na styczeń, luty i listopad (tylko 4%, 5% i 6%
z wszystkich sprzedanych pożyczek w tym
roku), natomiast największe na miesiące kwie-
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lizowaniu wszystkich możliwych wariantów
i kosztów – jak to się mówi, wszystkich „za
i przeciw” – decyzja zapadła: zostajemy
w Czerwionce i budujemy nową siedzibę! Jeszcze tego dnia spośród tych dwóch organów
naszej Kasy wytypowano osoby, które będą
w komisji przetargowej zajmującej się sprawami budowy. Przeniesienie do nowego obiektu pozwoli miesięcznie zaoszczędzić około
14 tys. zł (czynsze w trzech lokalach), ale
głównie – o czym piszemy wyżej – wpłynie na
poprawę obsługi naszych członków.
O projekcie, a także o postępach w pracach
będziemy informować w następnym numerze
„Skoczka”.

!

Orientacja na klienta,
czyli ISO na finiszu

ością
jakością
Wdrażając system zarządzania jak
zgodny z ISO 9001:2000 stwarza się możliwość poprawy warunków pracy całej or
or-ganizacji oraz precyzowanie trafnych
i zrozumiałych informacji dla swoich
członków.. Orientacja na klienta jest jedczłonków
nym z głównych zadań wszystkich firm
zmierzających do uzysk
ania certyfik
atu.
uzyskania
certyfikatu.
Zrozumiałe jest przecież, że SKOK zależny jest
od swoich klientów i dlatego tak ważne staje
się poznanie ich obecnych i przyszłych potrzeb.
Praktyka wielu firm wskazuje, że efekty wprowadzenia systemu zarządzania jakością w ramach systemu zgodnego z normą ISO
9001:2000 nie dają na siebie długo czekać.
Wdrożony system przyczynia się w głównej
mierze do zwiększenia przejrzystości działania firmy dla klientów, pracowników i firm
bezpośrednio współpracujących. Nie bez kozery można powiedzieć, że wprowadzenie systemu zarządzania podnosi prestiż każdej organizacji. Posiadanie certyfikatu przyczynia
się bowiem do wzmocnienia konkurencyjności
firmy, prowadzi do poznania potrzeb swoich
klientów oraz w znacznym stopniu pozwala
uniknąć zaniedbań i przeoczeń.
Wobec takich argumentów SKOK Ziemi Rybnickiej przyjął deklarację o wprowadzeniu systemu zarządzania jakością zgodnie z normą
ISO 9001:2000. Na dzień dzisiejszy zostały
opracowane i wdrożone jednolite procedury,
usprawniające zarządzanie organizacją. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie auditów wewnętrznych („kontroli wewnętrznych”), które przygotują SKOK do przeglądu
systemu zarządzania jakością. Dzięki niniejszym działaniom na przełomie kwietnia i maja
Kasa przewiduje certyfikację systemu.
Pełnomocnik ds. Systemu
ością
Jakością
Zarządzania Jak
Anna Tomczyk
Nr 5/2005 STYCZEŃ 2005

–P
onad dwanaście lat temu reaktywowano
Ponad
w Polsce Spółdzielcze K
Kasy
asy OszczędnościowoKredytowe, niezwykle popularne instytucje
finansowe w okresie międzywojennym poprzedniego stulecia. Co P
ana zdaniem było
Pana
w tym dwunastoleciu najważniejsze?
– Od samego początku, co zawsze podkreślam
bardzo wyraźnie, najważniejszy był i jest dla
nas człowiek. Dlatego stworzyliśmy powszechnie dostępną instytucję, odmienną od
typowych instytucji finansowych działających w Polsce. Stworzyliśmy instytucję, której najważniejszym celem nie jest uzyskiwanie zysku, lecz tworzenie korzystnej oferty
nowoczesnych usług dla swoich członków.
Jesteśmy organizacją samopomocy kredytowej i to właśnie dostępność oraz powszechność naszych usług decyduje o sukcesie, jaki
osiągnęliśmy w tym czasie. Bardzo wielu ludziom pomogliśmy w realizacji ich zamierzeń
finansowych. Dla wielu byliśmy ostatnią deską ratunku. W ciągu tych dwunastu lat staliśmy się największą instytucją finansową
w Polsce pod względem liczby posiadanych
placówek.
as
Kas
– Ilu jest obecnie członków Spółdzielczych K
Oszczędnościowo-Kredytowych i jak mógłby
ich P
an scharakter
yzować?
Pan
scharakteryzować?
– Do SKOK-u należy już prawie milion dwieście tysięcy członków. Najczęściej są to osoby
niezamożne, których dochody nie zawsze zbliżone są do średnich statystycznych. To jednak
dzięki takim ludziom, ich autentycznemu zaangażowaniu w społeczną pracę na rzecz powstawania Kas, wspólnie osiągnęliśmy sukces. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że naszą
najważniejszą zasadą jest działanie dla ludzi,
a nie dla zysku. Nasi członkowie to pracownicy wielu zakładów przemysłowych, stoczni,
kopalni. Przez te lata tworzyliśmy i nadal tworzymy powszechny ruch propagujący nie tylko oszczędzanie i uczący posługiwania się
drobnym kredytem, ale również kształcący tysiące ludzi w trudnej współczesnej gospodarce finansami.
– Czy w Polsce liczba SK
OK
-ów wszędzie jest
SKOK
OK-ów
podobna, czy też istnieją regiony szczególnie
nasycone K
asami?
Kasami?
– Szczególnie dużo jest ich na Śląsku. Tam są
duże tradycje działań wspólnotowych, zrzeszania się dla robienia czegoś razem. W takie
środowiska SKOK-i świetnie się wpisują. Widać to na przykładzie choćby SKOK-u Ziemi
Rybnickiej. Ta bardzo dobrze funkcjonująca
Kasa mogła się rozwinąć dzięki autentycznemu zaangażowaniu całej rzeszy ludzi. Szczególne słowa podziękowania należą się Franciszkowi Barakomskiemu, prezesowi SKOK-u
Ziemi Rybnickiej.
– Jak to możliwe, żeby SK
OK
-i oferowały wySKOK
OK-i
ższe niż banki oprocentowanie oszczędności
i niższe niż w bank
ach odsetki przy kredytach?
bankach
– W SKOK-ach nie pracuje się na zysk dla właściciela. To z kolei oznacza, że może być u nas
mniejsza marża, mniejsze koszty utrzymania
instytucji. Kasa buduje wyłącznie niezbędne
rezerwy, które z kolei zapewniają bezpieczeństwo i stabilność. Zysk, który w typowej instytucji finansowej zabiera właściciel, u nas
trafia do wszystkich członków spółdzielczej
kasy w formie wyższego oprocentowania depozytów, niższego zaś kredytów.
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! FUNDUSZ UDZIAŁOWY - fundusz tworzony z wpłat zadeklarowanych przez członków
spółdzielni. Odzwierciedla część majątku
spółdzielni. Jest obok funduszu zasobowego
podstawowym źródłem finansowania majątku spółdzielni.
! HOME BANKING – dokonywanie przez posiadacza rachunku bankowego dyspozycji
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–P
owszechnie uważa się, że pieniądze ulok
oPowszechnie
ulokoOK
-u są bardzo bezpieczne. Proszę
SKOK
OK-u
wane w SK
pochwalić się – dlaczego?
– Ustawa o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych stanowi, że w Kasach
działa odrębny system gwarancji dla depozytów, oceniany przez analityków i specjalistów
jako równie skuteczny co bankowy. Tworzony
jest on w sposób analogiczny do bankowych
funduszy gwarancyjnych. Istnieje fundusz ryzyka, który nazywa się funduszem stabilizacyjnym. Gdyby jakaś kasa znalazła się w kłopotach, ten fundusz pozwoli jej, używając kolokwialnego zwrotu, wyjść na prostą. Drugim
rodzajem zabezpieczenia jest ubezpieczenie
depozytów w 100 procentach do wysokości
22,5 tysiąca euro, które daje nieco wyższe
gwarancje dla oszczędności niż te, które otrzymują klienci banków. Osiągamy to dzięki własnemu towarzystwu ubezpieczeń, które jest
nadzorowane przez państwowy nadzór. Ten

tów kredytowych mamy zarówno kredyty konsumenckie, jak też długoterminowe kredyty
mieszkaniowe. Nie oferujemy skomplikowanych produktów finansowych i nie współzawodniczymy na tym polu z bankami. Jednak
dzięki oszczędnym inwestycjom i skromnym
wydatkom organizacyjno-administracyjnym
jesteśmy w stanie proponować atrakcyjne odsetki zarówno dla oszczędzających jak i korzystających z kredytu.
– Jakie są wasze plany rozwojowe?
– Rozwijamy się w sposób organiczny. Stopniowo rozszerzamy działalność i ofertę produktową. Staramy się zachować pewną powściągliwość, mierząc zamiary na siły, a nie
odwrotnie. Bardzo odpowiedzialnie rozwijamy
instytucje naszego systemu. A wszystko po to,
żeby spełnić oczekiwania naszych członków,
co oznacza dostęp do pełnej oferty usług, jakich sobie życzy przeciętny Kowalski. To SKOK
jest dla niego i będzie mu służył najlepiej jak

WIELKI SUK
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SKOK
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Rozmowa z GRZEGORZEM BIERECKIM,
Kasy
Prezesem Krajowej Spółdzielczej K
asy Oszczędnościowo-Kredytowej
system sprawdził się doskonale. Dość powiedzieć, że od samego początku, czyli przez dwanaście lat istnienia w Polsce SKOK-u, żadna
z naszych kas nie zbankrutowała. Przyjrzyjmy się liczbom, które bardzo precyzyjnie odpowiadają na pytanie. Według stanu na koniec
2003 roku, Fundusz Stabilizacyjny SKOK ma
wartość 72.541.026 zł; co stanowi 2,33% depozytów zgromadzonych w systemie SKOK
równych 3.111.630.469 zł. Jego odpowiednik
dla banków – Fundusz Pomocowy i Fundusz
Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych
w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – ma
wartość 2.610.698.074 zł, co stanowi 1,24% depozytów osób fizycznych zgromadzonych
w systemie
bankowym
równych
209.927.600.000 zł. Oznacza to, że środki zgromadzone na stabilizację w systemie SKOK są
proporcjonalnie niemal 2 razy wyższe, niż takie same środki w systemie bankowym.
Środki TUW SKOK gwarantujące bezpieczeństwo depozytów wynoszą 58.990.000 zł, co
stanowi 1,9% depozytów zgromadzonych
w systemie SKOK; odpowiednie środki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wynoszą
1.643.085.514 zł, co stanowi 0,78% depozytów osób fizycznych zgromadzonych w systemie bankowym. Oznacza to, że środki zgromadzone na gwarantowanie depozytów
w systemie SKOK są proporcjonalnie niemal
2,5 razy wyższe, niż takie same środki w systemie bankowym.
– Z jakich usług finansowych może sk
orzystać
skorzystać
OK
-u?
SKOK
OK-u?
członek SK
– Oferujemy usługi finansowe, jakich potrzebuje przeciętny Polak. Wśród naszych produktów największym powodzeniem cieszy się rachunek systematycznego oszczędzania, nie
tylko korzystniej oprocentowany niż w wielu
bankach, ale też przyzwyczajający do długofalowego oszczędzania. Oferujemy lokaty terminowe od miesiąca do pięciu lat o stałym
i zmiennym oprocentowaniu. Wśród produk-

tylko potrafi. Przypomnę, że zgodnie z Ustawą o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych z 1995 roku, Kasy mogą oferować swoim członkom usługi oszczędnościowe, kredytowe, rozliczeniowe, a także pośredniczyć w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i produktów funduszy emerytalnych.
Korzystamy więc z możliwości, jakie daje
ustawa. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK odkupiło akcje od amerykańskiej
Metropolitan Life, ponieważ zdecydowaliśmy
się dodać do ubezpieczeń majątkowych również ubezpieczenia na życie. Nowa spółka nazywa się TU SKOK Życie i – podobnie jak
w przypadku TUW SKOK – jest to typowy bancanssurance, czyli sprzedaż polis w okienkach
spółdzielczych kas. Produkty ubezpieczeniowe
są produktami dodanymi do podstawowych
produktów bankowych. W systemie SKOK
działa od niedawna Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych. Pod koniec kwietnia 2004
roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
udzieliła zgody na uruchomienie działalności
przez TFI SKOK S.A. oraz uruchomienie
otwartego funduszu rynku pieniężnego. Dzięki temu system SKOK uzyskał kolejną możliwość efektywnego zarządzania własnymi aktywami, członkowie zaś będą mieć możliwość
inwestowania swoich oszczędności w jednostki uczestnictwa Funduszu.
– Spotyk
uSpotykaa się jednak, na przykład w artyk
artykułach prasowych, opinie, że ten dynamiczny
rozwój spowodowany jest w jakiejś mierze
bardziej przychylnym nastawieniem decydentów do SK
OK
-ów niż do innych uczestników
SKOK
OK-ów
u, zwolnieniami z wymogów
r ynk
ynku,
wymogów,, które obowiązują innych…
– W czyjejkolwiek przychylności do misji, którą pełnią spółdzielcze kasy nie widzę niczego
złego. To, że komuś podoba się idea spółdzielczości finansowej, idea samopomocy to w moim przekonaniu świadczy jedynie o jego wrażliwości na los innego człowieka i poziomie tro-

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w latach 1992 – III kwartał 2004

dla banku drogą elektroniczną, np. dyspozycja polecenie przelewu, a także uzyskiwanie tą drogą informacji o stanie rachunku
bankowego, o stopach procentowych itd.

rok
1992

liczba kas z oddziałami
13

liczba członków
14 137

aktywa w PLN
4 277 499

depozyty w PLN
3 564 899

pożyczki w PLN
2 985 099

1993
1994

32
106

21 325
46 178

11 173 130
35 446 199

8 527 514
29 361 712

8 697 043
25 649 594

1995
1996

137
168

85 200
137 958

100 751 967
219 443 477

91 570 060
190 446 093

83 431 000
160 842 512

1997
1998
1999

237
290
420

194 000
258 739
305 699

368 260 031
590 376 246
882 727 483

312 561 834
528 376 246
740 055 640

280 598 247
412 482 116
668 386 174

2000
2001

560
680

394 449
525 055

1 199 361 888
1 752 315 506

995 251 123
1 558 435 835

865 747 699
1 235 553 566

2002
2003

923
1 285

703 012
924 153

2 455 085 728
3 343 652 247

2 253 906 085
3 111 630 469

1 659 779 897
2 212 938 543

I kwartał 2004
II kwartał 2004
III kwartał 2004

1 357
1 400
1 426

1 001 069
1 062 014
1 110 933

3 519 760 656
3 686 482 167
3 998 998 892

3 272 470 687
3 385 822 060
3 705 488 714

2 335 002 303
2 591 007 217
2 779 211 652

! INDOS – przeniesienie praw do kwoty
z weksla lub czeku na inną osobę.
! INDOS
ANT – posiadacz weksla lub czeINDOSANT
ku regulujący swoje zobowiązanie wobec
wierzyciela w drodze indosu.
! INDOS
ATARIUSZ – osoba, na której rzecz przeINDOSA
niesiono prawa do kwoty określonej na wekslu
lub czeku. Indosatariusz jest wierzycielem osoby przenoszącej prawa z weksla (indosanta).

ski o własną przyszłość. Zgoda, praktyczna
realizacja każdego programu może czasem
sprawiać problemy, ale dotyczy to wszystkich
dziedzin życia, a z drugiej strony – dużego łatwiej trafić. Póki mieliśmy niewielki udział
w rynku nie interesowały się nami duże instytucje finansowe. Dzisiaj coraz częściej dostrzegają w SKOK-ach konkurencję w wybranych
segmentach rynku. Ponad milion rodzin zdecydowało się na powierzenie Kasom swoich
oszczędności i pożycza w tych samych, swoich Kasach pieniądze na bardzo różne cele: to
o czymś świadczy. Nie tylko badania wykazują, ale i zdrowy rozsądek podpowiada, że dla
tych ludzi SKOK-i to jedna z najsilniejszych
i co ważne – najbezpieczniejszych instytucji
finansowych w Polsce. A to ma potwierdzenie
w faktach. Jeszcze raz powtórzmy – oszczędności członków są ubezpieczone w TUW SKOK
do wysokości 22.500 euro – wyżej niż w bankach! Innym mógł odpowiadać szeroki wybór
w ofercie produktów i wysoki poziom usług.
Dla innych osób nie bez znaczenia jest też fakt,
że system spółdzielczych kas został zbudowany w stu procentach z polskiego kapitału.
– W niektór
ych gazetach można było przeczyniektórych
tać, że mocno lobbowaliście na rzecz wprowadzenia przepisów „antylichwiarskich”. Czy nie
sądzi P
Pan,
an, że takie postępowanie mogło zostać
uznane jak
jakoo dwuznaczne moralnie w obliczu
oferowania przez was pożyczek – chwilówek
udzielanych członk
om SK
OK
-ów na wysoki
OK-ów
członkom
SKOK
procent?
– Pożyczki krótkoterminowe (zwane „chwilówkami”) w żadnym razie nie są domeną
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i nie są horrendalnie wysoko oprocentowane. „Chwilówki” na pewno nie są naszym
największym źródłem dochodów. Należy zdecydowanie przyjąć, że „chwilówka”, to wygasająca usługa w Spółdzielczych Kasach
Oszczędnościowo-Kredytowych. Co więcej,
„chwilówki”, a więc pożyczki o wartości do
500 zł i terminie spłaty od 7 do 30 dni stanowią ledwie 1,67 % w portfelu pożyczek i kredytów członkowskich wszystkich SKOK-ów
działających na polskim rynku. Stanowi to
1,07% aktywów SKOK. Oprocentowanie
„chwilówek” nie sięga w skali roku kilkuset
procent. Nie da się zresztą w przypadku tego
typu usług rozpatrywać oprocentowania w tej
skali. „Chwilówki” udzielane są najczęściej na
7 dni, 14 dni, nie więcej jednak niż na 30 dni.
Oprocentowania na ten konkretny okres są
w SKOK-ach bardzo różne. Najczęściej od 2%
(7 dni) do 5% (30 dni).
„Chwilówki” brane są przez członków SKOK
na bardzo różne sumy, od 50 zł do 500 zł. Proszę zwrócić uwagę, że przykładowo za pożyczone na 7 dni 100 zł trzeba oddać 102 zł. W przypadku 500 zł na 30 dni da to kwotę 525 zł. Przy
czym nie ma możliwości spłacania takiej pożyczki przez cały rok. Nawet obliczając roczne
oprocentowanie takiej pożyczki, w żaden sposób nie da to kilkuset procent. Natomiast ustawę antylichwiarską popieramy ze względów
ideowych. Nie może być tak, że państwo, zamiast chronić swoich niezamożnych ludzi, staje po stronie lichwiarza i pomaga zabierać
ostatnie pieniądze przeznaczone na chleb.
W dwudziestoleciu międzywojennym Kasy powstawały po to, aby przeciwdziałać lichwie.
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Z kart historii
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pisując kkomisję
omisję kredytową, jej zmieniający się na przestrzeni 11 lat skład, a także
sposób działania – najpier
w w jednym oddziale, poprzez rozbudowaną sieć placónajpierw
wek, aż do dzisiejszej struktur
strukturyy działającej na terenie (na razie) trzech województw –
w tym przede wszystkim czas w jakim rozpatr
ywany jest wniosek kredytowy bądź porozpatrywany
życzk
owy
życzkowy
owy,, zak
zakończyłem
ończyłem IV część naszej historii. Jednocześnie zapowiedziałem, iż w następnej części więcej miejsca poświęcę statystyce, a także przedstawieniu dalszych
Kasy
dziejów Spółdzielczej K
asy Oszczędnościowo-Kredytowej, co niniejszym czynię…

Liczby pokazują nasz rozwój

w 1999 r. w porównaniu z rokiem poprzednim
Analizując dane statystyczne na przestrzeni zwiększyła się o 1000 osób! I to był początek
1994-2004, można zaobserwować różne etapy drugiego okresu rozwoju naszej Kasy.
rozwoju Spółdzielczej Kasy. Zanim na końcu Kolejny, 2000 rok to wzrost o prawie 2 tys.
tej części historii poświęconej statystyce członków (dokładnie 1.986), zaś w 2001 r.
przedstawimy dane umieszczone na wykre- przybyło nam ponad 1600 członków. Ale to nic
sach, pozwolę sobie na ich małą analizę. Jak w porównaniu z latami 2002-2004. Tu może- Prezes F. Barakomski, A. Domian – laureat pierwszej nagrody na festynie z okazji 5-lecia SKOK
już pisaliśmy w pierwszych numerach „Skocz- my powiedzieć już o III etapie rozwoju, bo- Ziemi Rybnickiej oraz R. Stencel – prezes firmy „ROCAR”, współorganizator festynu.
ka”, bardzo szybki rozwój miał miejsce na po- wiem w 2002 r. nastąpił wzrost o 3 tys., zaś
czątku działalności SKOK, tj. w roku 1994. I tak w 2003 r. o 6 tys. osób, natomiast w ubiegłym Po statystyce
nych, które pozwoliły nam latem 1999 r. dokood 9 lutego – kiedy to uruchomialiśmy działal- roku nasza Kasa przyjęła w swe szeregi pra- ciąg dalszy historii
nać uroczystego otwarcia drugiego już punktu
ność operacyjną – do końca tegoż roku zapisa- wie 10 tys. członków. Należy tu nadmienić, iż W ostatnim numerze „Skoczka” opisywaliśmy obsługi naszych członków poza siedzibą.
ło się ponad 1100 członków. Wstąpili oni w sze- II etap (lata 1999-2002) to okres intensywne- otwarcie pierwszego punktu poza naszą ko- Jak dobrze przyjęto nasz SKOK w bastionie
regi organizacji, która w tamtym okresie w ogó- go rozwoju polegającego na otwieraniu no- palnią. Decyzja ta okazała się słuszna, gdyż górników w Jankowicach widać na podstawie
le albo prawie w ogóle nie była znana; w szere- wych placówek, o czym będziemy pisać w na- odczuliśmy to w postaci przyrostu nowych statystyki, która pokazuje znaczący wzrost
gi instytucji, którą nie tworzyli ludzie z do- stępnym numerze „Skoczka”. Zaś na wyniki członków. Nie upłynęło wiele czasu, a tu Za- bazy członkowskiej w latach 1999-2000. Co za
świadczeniem bankowym, ale ludzie, którzy III etapu wpłynęło oprócz utrzymywania poli- rząd dostał możliwość sprawdzenia się w ko- tym idzie, podskoczyła sprzedaż pożyczek, ale
dotychczas nie mieli albo prawie nie mieli nic tyki otwierania nowych punktów, wprowadze- lejnych negocjacjach. Konkretnie musiał udo- także – o czym warto wspomnieć – ilość zdedo czynienia z bankowością. Dysponowali jedy- nie bardzo rozbudowanego wachlarza usług wodnić, iż jest w stanie przekonać Zarząd in- ponowanych lokat, na co wpływ miało włanie wielkim zapałem do stworzenia kasy dla (w tym „sprzedaży” pożyczek przez agentów), nego SKOK-u do przyjęcia propozycji połącze- śnie otwarcie nowego punktu. Kończąc inforwszystkich – dla tych, którzy chcą oszczędzać no i oczywiście połączenie się w 2004 r. z trze- nia się z naszą Kasą. SKOK „Skarbnik” przy mację dotyczącą oddziału zlokalizowanego
i dla tych, którzy chcą (czasami muszą) poży- ma innymi Kasami. W celu lepszego opisania KWK „Jankowice”, bo o nim mowa, przyjął obok kopalni „Jankowice”, winny jestem przeczać pieniądze. To samo dotyczy roku 1995, kie- i zobrazowania powyższych danych przedsta- koncepcję, że nie będzie rozpoczynał działal- kazać za pośrednictwem naszej gazety gorące
dy to mieliśmy już w swych szeregach ponad wiamy wykres dotyczący liczby członków w la- ności operacyjnej jako oddzielna Kasa, tylko podziękowania działaczom Związku Zawodo2300 członków. Był to wzrost ilościowy o 100%! tach 1994-2004, a także wykres dotyczący znajdzie partnera, z którym to po połączeniu wego „Solidarność” tej kopalni, szczególnie
Takiego wyniku nie udało nam się już nigdy wzrostu aktywów.
uruchomi punkt obsługi znajdujący się na te- Andrzejowi Karwotowi, Kazimierzowi Gempowtórzyć. Nie posiadam danych
renie należącym do kopalni i tam balczykowi oraz Andrzejowi Sikorskiemu bez
czy któremukolwiek z istniejących
będzie przyjmować w szeregi których nasze sukcesy byłyby na pewno dużo
Cz³onkowie SKOK Ziemi Rybnickiej w latach 1994–2004
SKOK udał się taki wyczyn. To jedSpółdzielczej Kasy osoby wywo- mniejsze.
30 000
nak nie znaczy, że z innych okredzące się głównie z KWK „Janko25 667
sów nie możemy być dumni.
wice”. Należy tu wspomnieć, że Działania marketingowe
25 000
SKOK w Jankowicach został za- „Chude” lata 1996-1998 zmusiły Zarząd do
20 000
łożony głównie przez działaczy większej aktywności w zakresie marketingu.
16 059
Kolejne lata – okres
NSZZ
„Solidarność”. Odbyło się Członkowie Zarządu zastanawiali się, jakie
15 000
odważnych decyzji
10 500
zebranie
założycielskie, zostały inne formy wykorzystać oprócz otwarcia
Lata 1996-1998 to okres, w którym
7 529
10 000
5 976
wybrane
władze
statutowe, opra- punktu kasowego w celu przekonania osób do
przyrost bazy członkowskiej był
3 019 4 010
5 000
cowano
i
przyjęto
statut, wreszcie wstąpienia w szeregi naszej spółdzielni.
2 351 2 748 2 881
1 119
najmniejszy w historii naszej
zarejestrowano
SKOK
w Sądzie I tak chcąc „zmobilizować” nasze społeczeńKasy, bowiem wahał się od 150 do
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Rejestrowym.
Nie
były
to dobre stwo do podjęcia słusznej decyzji o członko400 członków. I tak w 1996 r. wstączasy
do
zakładania
Spółdzielstwie w SKOK Ziemi Rybnickiej, zaczęliśmy
piło do naszej spółdzielni 400 osób,
czych Kas. O szeroko pojętej po- dosyć często pokazywać się nie tylko w naale za to lata 1997-1998 były naAktywa SKOK Ziemi Rybnickiej w latach 1996–2004
mocy zakładu pracy można było szych punktach obsługi, gdzie główną zaleprawdę kiepskimi. Wzrost wprawzapomnieć, dlatego też nowo wy- tą były (i są) nasze konkurencyjne produkty
dzie następował, ale było to zaled- 100 000 000
brane władze postanowiły nie w porównaniu z innymi instytucjami finanwie 150 osób. I tu – jak już wcze- 90 000 000
narażać się na trudności związa- sowymi, ale postanowiliśmy pokazywać się
śniej pisaliśmy – następowały wła- 80 000 000
ne z kosztami otwarcia odrębnej na wielu masowych imprezach. A okazji nie
śnie pierwsze odważne, a zarazem 70 000 000
60 000 000
Kasy i podjęły decyzję o połącze- brakowało. Jedną z takich okazji było niepionierskie jak na ruch SKOK50 000 000
niu z nami. Wydelegowano przed- wątpliwie nasze 5-lecie. Wykorzystaliśmy to,
owski decyzje. O tym również pisa- 40 000 000
stawicieli na czele z Jerzym Ko- organizując wspólnie z Miejskim Ośrodkiem
liśmy w poprzednim numerze 30 000 000
walczukiem (obecnie członkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Czerwonce„Skoczka”, tj. o otwarciu pierwsze- 20 000 000
Rady Nadzorczej), którzy rozpo- Leszczynach oraz kilkoma firmami z naszego punktu poza kopalnią, co zaowo- 10 000 000
częli rozmowy z kilkoma pobliski- go terenu wielki festyn, na którym nie zabra0
cowało oczywiście efektami w po1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
mi Kasami, w tym również z na- kło dobrej muzyki, humoru, zabawy, a także
staci odczuwalnego przyrostu nomi. I tu właśnie sprawdziliśmy losowania ciekawych nagród (głównie sprzęwych członków. Ich liczba
siebie, swoje możliwości w negocjacjach. tu AGD) z rowerem na 1 miejscu. Nagrody te
Przedstawienie konkretnych propozycji doty- rozlosowano wśród uczestników festynu,
czących połączenia, ale myślę, że także pozy- a cały dochód z loterii przekazano na Dom
cja na rynku finansowym (szczególnie wśród Dziecka w Czerwionce. Pogoda dopisała, toistniejących Kas) były głównymi argumenta- też zabawa udała się wyśmienicie. W czasie
mi, które zdecydowały o podjęciu decyzji trwania festynu reklamowaliśmy się indywiprzez ówczesne ciała statutowe SKOK-u dualnie poprzez rozdawane ulotki, a także
z Jankowic o połączeniu z nami. Korzystając przez prowadzących imprezę, którzy co jakiś
z okazji, chciałbym w tym miejscu gorąco po- czas informowali o naszej firmie. Prezentodziękować tym wszystkim osobom z kopalni waliśmy również naszą firmę podczas różno„Jankowice”, które miały wkład w podjęciu rodnych imprez (targów), które organizowadecyzji o połączeniu z naszą Kasą.
ła rybnicka Izba Przemysłowo-Handlowa.
Niewątpliwie wszystkie powyższe działania
Otwarcie drugiego punktu
o charakterze promocyjno-reklamowym
I tak po załatwieniu wszystkich formalności wpłynęły na rozwój naszej Kasy. Natomiast
prawnych, już po połączeniu rozpoczęliśmy roz- o tym gdzie i jak otwieraliśmy kolejne nasze
mowy z przedstawicielami dyrekcji kopalni, placówki napiszę w następnym numerze
a głównie z dyrektorem Jerzym Janczewskim, „Skoczka”.
Franciszek Barak
omski
który bardzo nam pomógł (za co również dzięBarakomski
kuję) we wszystkich sprawach organizacyjPodczas uroczystości otwarcia punktu w Jankowicach
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– W SK
OK
-u niewiele osób może poszczycić się
SKOK
OK-u
Pani…
takim stażem pracy jak P
ani…
– Wcześniej byłam pracownikiem administracyjnym kopalni „Dębieńsko”, w porę jednak podjęłam nowe wyzwanie, jakim było
związanie swojej kariery zawodowej z ruchem SKOK-wskim. W porę, bowiem kilka lat
później doszło przecież do likwidacji zakładu, z którego wyrósł SKOK Ziemi Rybnickiej.
Patrząc na to z tego punktu widzenia, mój wybór był słuszny, a przy tym dawał gwarancję
spełnienia aspiracji zawodowych. W SKOKu zaczynałam jednak od funkcji sekretarza
Zarządu, którego wiceprezesem zostałam
dopiero później.
– Jaki zatem otrzymała P
ani „przydział” oboPani
wiązków? Jakimi zajmuje się P
ani sprawami
Pani
jak
jakoo wiceprezes w tak rozbudowanej firmie?
– Nasz dynamiczny rozwój widać chyba gołym
okiem, więc i obowiązków przybywa, bądź też
spraw, które dotyczą coraz szerszego spektrum
różnego rodzaju zagadnień. Innymi słowy, nieco inaczej wyglądała moja praca jeszcze przed
kilkoma laty, a inaczej teraz, nawet jeśli dziedziny, którymi się zajmuję są te same. Nie po-

woduje to jednak rozrastania się Zarządu
wszerz, to zaś oznacza, iż nie mogę narzekać
na brak „zajęć” związanych z kwestiami kadrowymi, BHP, Państwowej Inspekcji Pracy, informatyką i szkoleniami naszych pracowników.
ani wspomniała, jak
– Sk
oro o kadrach P
jakaa jest
Skoro
Pani
ich struktura? Na brak chętnych do pracy chyba nie możecie narzek
ać?
narzekać?

cem 2003 r. w naszym SKOK-u pracowało już
78 osób, natomiast obecnie dajemy zatrudnienie 117 pracownikom, co po części wiąże się
oczywiście z przyłączeniem do nas kilku innych Kas. Taka ilość pracowników pociąga za
sobą wiele problemów, które wynikają chociażby z przepisów Kodeksu pracy i BHP. Co się
zaś tyczy chętnych do pracy… – skłamałabym

nym opiera się cała działalność operacyjna.
W tym zakresie bazujemy nie tylko na własnych
pracownikach, lecz także kilku firmach zewnętrznych. Wiąże się z tym również kwestia
kart bankomatowo-płatniczych i samych bankomatów. W tym ostatnim przypadku tego typu
urządzeniami dysponujemy w Rybniku i Leszczynach, niebawem zainstalujemy bankomaty

K jak kadry i komputery
Wywiad z JOLANT
Ą TK
OCZ, Wiceprezesem Zarządu
JOLANTĄ
TKOCZ,

Spółdzielczej K
asy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi R
ybnickiej
Kasy
Rybnickiej
– Struktura, mówiąc najogólniej, siłą rzeczy
staje się coraz bardziej rozbudowana. 10 lat
temu prowadziliśmy działalność w jednym
zaledwie punkcie, niejako tylko na potrzeby
pracowników wspomnianej kopalni. Teraz
działamy na terenie trzech województw, poprzez kilkadziesiąt punktów, co pociąga za
sobą również kadry. Kiedyś nasz SKOK zatrudniał dwie osoby i tak było przez 2-3 lata, z koń-

Powiedzieli o nas…
GRZEGORZ BUCZKOWSKI
– Prezes TUW SKOK

W Polsce mamy 87 Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych, które poprzez
sieć ponad 1400 oddziałów, oferują produkty
obu naszych towarzystw ubezpieczeniowych:
TUW SKOK i TU SKOK Życie S.A.
Na co dzień współpracujemy z prawie dwoma tysiącami agentów-pracowników
SKOK. Nasza współpraca na ogół układa
się dobrze, ale są SKOK-i, z którymi kontaktowanie się, negocjowanie i codzienne
relacje są naprawdę w pełni profesjonalne, a na dodatek sympatyczne. Do tego grona z pewnością mogę zaliczyć SKOK Ziemi Rybnickiej – naszego długoletniego
partnera.

twierdząc, że narzekamy na brak ofert. W dzisiejszych czasach to chyba oczywiste.
– …No tak, to oczywiste. Proszę jednak powiedzieć, w jaki sposób odbywa się rekrutacja nowych pracowników? Jakie warunki powinni
spełniać ci, któr
ych chcielibyście zatrudnić?
których
– Przede wszystkim zgłasza się do nas wielu
młodych ludzi, absolwentów szkół średnich
i wyższych uczelni. Najczęściej zatrudniamy
osoby – mówiąc ogólnie – po rachunkowości
czy księgowości, ale także z wykształceniem
prawniczym czy informatycznym. Sięgamy do
podań składanych bezpośrednio u nas, korzystamy z oferty Urzędu Pracy, czasami ogłoszeń
prasowych. W razie potrzeby zapraszamy na
rozmowę kwalifikacyjną, oferujemy staż, po
którym niektóre osoby mogą liczyć na pracę.
Kierowanych do nas ofert jest doprawdy sporo, ale nie ukrywam, że mimo najszczerszych
chęci nie jesteśmy w stanie na większość
z nich odpowiedzieć pozytywnie. Nawet warunki lokalowe stoją temu na przeszkodzie.
– W Pani gestii są również sprawy związane
z informatyk
ą…
informatyką…
– Owszem, gdyż sprawy związane z tą dziedziną podlegają mi bezpośrednio jako członkowi
Zarządu. O tym jak ważne to zagadnienia nie
trzeba chyba nikogo przekonywać, jeśli wziąć
pod uwagę, iż podobnie jak w bankach, na komputerach i odpowiednim systemie informatycz-

w Łaziskach, w rejonie Pszowa i Wodzisławia,
natomiast odpowiednią lokalizację mamy już
w Czerwionce. Myślę tutaj o rozpoczynającej
się niebawem budowie naszej nowej siedziby
w rejonie Rynku.
– Jak P
ani daje sobie z tym wszystkim radę?
Pani
– No cóż… Bywa, że moje życie zawodowe odbija się na sprawach rodzinnych. Jednak
w pracy, w gronie członków Zarządu trudno
jest mi się kimś wyręczać. Każdy przecież,
z prezesem na czele ma ogrom własnych obowiązków. Na ile to jednak możliwe korzystam
z pomocy współpracowników i dwóch dyrektorów regionalnych, którzy koordynują sprawy kadrowe.
ując za rozmowę, wypada więc życzyć
Dziękując
– Dzięk
wytr
wytrwałości,
pracy,,
wałości, dalszej satysfakcji z pracy
a przy tym możliwie znik
omej ilości probleznikomej
mów z nią związanych.
– Ja również dziękuję, a korzystając z okazji
– ponieważ to pierwszy w tym roku numer
„Skoczka” – życzę wszystkim naszym członkom i sympatykom szczęścia i wszelkiej pomyślności w całym 2005 roku.

Bezpieczeństwo oszczędności członków SKOK
Spółdzielcze K
asy Oszczędnościowo-Kredytowe, od początk
u swojego istnienia
Kasy
początku
u) budują własny system ochrony oszczędności.
roku)
(tj. od 1992 rok
W tym celu został utworzony Program OchroOszczędności, którego celem jest zapewnieny Oszczędności
nie bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania wszystkich SKOK i zagwarantowanie bezpieczeństwa złożonych w kasach oszczędności.
Program Ochrony Oszczędności, obejmujący
wszystkie SKOK-i, realizowany jest przez dwie
instytucje:
asę OszczędnościoKasę
– Krajową Spółdzielczą K
wo-Kredytową (KSK
OK), która spełnia funk(KSKOK),
cje nadzorcze i stabilizujące w oparciu o Fundusz Stabilizacyjny tworzony ze składek płaconych przez wszystkie kasy SKOK.
Zgromadzone w ten sposób środki mogą być
wykorzystywane do udzielania pomocy kasom,
które mają problemy z płynnością finansową
i zapobiegania w ten sposób potencjalnym
upadłościom.
– T
Towarzystwo
owarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Kas
Spółdzielczych K
as Oszczędnościowo-Kredytowych (TUW SK
OK)
u ubezSKOK)
OK), które od 1998 rok
roku
piecza wszystkie oszczędności zgromadzone
w SKOK-ach.
Wszystkie Kasy SKOK mają obowiązek ubezpieczenia oszczędności każdego członka SKOK
do wysokości 22.500 euro. Ubezpieczenie to
gwarantuje, że w razie upadłości SKOK każdy jej członek otrzyma zwrot swoich oszczędności w całości do wysokości 22.500 euro (aktualnie około 90 tys. zł). Jeżeli ktoś posiadał
Dane (w tys. z³)
Kapita³y w³asne
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
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oszczędności powyżej 22.500 euro w upadłej
Kasie, to pozostałe oszczędności może otrzymać w drodze postępowania syndyka masy
upadłościowej.
W ciągu 13 lat działalności systemu SKOK,
żadna Kasa nie ogłosiła upadłości.

Kim jesteśmy?
TUW SKOK działa od 1995 roku i jest towarzystwem ubezpieczeń majątkowych, takim
OK, jak
jak PZU, Warta czy Allianz. TUW SK
SKOK,
wszyscy ubezpieczyciele, podlega stałemu nadzorowi ze strony K
omisji Nadzoru Ubezpieczeń
Komisji
i Funduszy Emer
ytalnych.
Emerytalnych.
Towarzystwo oferuje szereg ubezpieczeń majątkowych i osobowych, od ubezpieczenia
mieszkań po ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także ubezpieczenia finansowe.
Kapitał zakładowy TUW SKOK wynosi 16,3
mln zł.
TUW SKOK jest pierwszą w 100% polską i integralnie związaną z ruchem SKOK firmą
ubezpieczeniową..

Członkostwo
Od chwili podjęcia działalności Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK jest członkiem Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), będącej organizacją ubezpieczeniowego samorzą2002 rok
20 121
12 504

2003 rok
23 485
22 130

III kwarta³ 2004
31 861
27 129

du gospodarczego wszystkich zakładów ubezpieczeń w Polsce.
Towarzystwo jest także członkiem ICMIF (International Co-operative and Mutual Insurance Federation), która skupia firmy ubezpieczeniowe w 64 krajach na całym świecie. Jej celem jest wspieranie rozwoju sektora ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych oraz promowanie współpracy międzynarodowej na globalnym rynku usług ubezpieczeniowych.
TUW SKOK jest również członkiem ACME-EU
(Association of European Co-operative and
Mutual Insurers), która jest organizacją
wspierającą współpracę towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych w Europie.

Szczegółowe informacje:
Adres: 81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22
Tel. 058/ 550-97-30, 550-97-32
Fax: 058/ 550-97-31
Email: tuw@tuwskok.com.pl
www
.sk
ok.pl
www.sk
.skok.pl

Udziałowcy
– Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,
– Fundusz Pracy,
– Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych,
– Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
– osoby fizyczne – członkowie SKOK.

Jak to jest z bankami?
Banki posiadaj¹ zbli¿ony program gwarancji depozytów oparty o dzia³alnoœæ Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku upad³oœci
banku, ka¿dy oszczêdzaj¹cy otrzyma 100%
z pierwszego 1.000 euro i 90%, z pozosta³ych
21.500 euro. Je¿eli ktoœ posiada³ oszczêdnoœci
powy¿ej 22.500 euro w upad³ym banku, to pozosta³e oszczêdnoœci mo¿e otrzymaæ w drodze
postêpowania syndyka masy upad³oœciowej.
¯aden bank w Polsce nie posiada gwarancji
Skarbu Pañstwa.
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SKOK RABAT

Poniżej przedstawiamy niektóre wybrane wzory kart rabatowych uczestniczące w programie
SKOK RABAT.

Nie warto przepłacać

VISA ELECTRON - JEDEN RODZAJ

Członkostwo w SKOK Ziemi Rybnickiej do tej pory
oznaczało możliwość czerpania z pełnej oferty
Kasy, a staż premiowany był preferencyjnymi
warunkami uzyskania pożyczek i składania lokat.
To się nie zmieni, ale od tej chwili będzie można
również skorzystać z Programu Partnerskiego
SKOK RABAT, działającego w oparciu o wydawane przez SKOK karty IKM, Visa Electron oraz
SKOKCard. Od dzisiaj, wszędzie tam gdzie zobaczycie Państwo jedną z nalepek SKOK RABAT
możecie korzystać z preferencyjnych stawek na
zakupy towarów i usług.

SKOKCARD - JEDEN RODZAJ

Przykładowe karty IKM - jest więcej rodzajów kart, wszystkie jednak mają jednolite logo SKOK zamieszczone
w górnym lewym rogu frontowej części karty IKM
KARTA WYDANA PRZEZ SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

KARTA WYDANA PRZEZ SKOK PIAST

Zasady korzystania (regulamin) oraz stale uaktualniany branżowy spis partnerów ogólnopolskich i regionalnych znajdują się na stronie internetowej
www.skok.pl.
Zapraszamy wszystkich Klientów Skok do korzystania z przywilejów, jakie daje karta rabatowa SKOK Ziemi Rybnickiej. Warunkiem udzielenia rabatu lub zniżki przy dokonywaniu zakupu lub usługi jest posiadanie i okazanie karty rabatowej.
Prezentujemy Państwu listę partnerów świadczących zniżki dla
członków SKOK. Każdy członek Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, okazując swoją - wydaną przez SKOK - Indywidualną Kartę Magnetyczną, kartę bankomatową SKOKCARD lub kartę
płatniczą VISA Electron nabywa prawo do rabatu na zakup towarów i usług oferowanych przez poniższe firmy.

REGIONALNY SPIS PARTNERÓW:

KSIĘGARNIE

" NEUMANN, Leszczyny, ul. Morcinka 4, tel. 43 11 066,
Czerwionka, ul. 3 Maja 24, tel. 43 19 790

MASAŻE REHABILITACYJNE

" SALUS, Przegędza, ul. Szkolna 13 a, tel. 43 13 430, 42 71 387

" TOMSAT, Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 55, tel./ fax 43 14 091,
Czerwionka, ul. Rynek

BIELIZNA – handel

" STEFAN, Czuchów, ul. T. Bieli 1, tel. 43 13 602

BIUROWE ARTYKUŁY

" BIUROMARKET Katowice, ul. Adama 1 tel. 2519-838, 2518-009
fax wew. 103
" BIUROMARKET Katowice, ul. Kościuszki 23, tel. 2512-665, 2516-103
" Biuromarket-Gliwice, ul. Łużycka 2, tel. 231-77-77

BUDOWLANE MATERIAŁY

" TULIPAN, Czerwionka, ul. Furgoła 22, tel. 43 18 809
" PARTNER, Czerwionka, ul. 3 Maja 24, tel. 42 70 033
" JODA, Stanowice, ul. Kościelna 25 tel. 43 19 794, Rynek 8,

BUDOWLANE MATERIAŁY
– INSTALACYJNO-SANITARNE ARTYKUŁY

" MARCOL, Czerwionka, ul. Furgoła 1, tel. 43 13 262
" WYRÓB I SPRZEDAŻ MEBLI - ANDRZEJ KUTEK,
Czerwionka, ul. Szyb Zachodni 24, tel. 42 70 030

" NELA, Kornelia Moćko, Czerwionka, ul. Kopalniana 64, tel. 43 18 715

OBUWIE

" PARTNER, Czerwionka, ul. 3 Maja 24, tel. 42 70 033

OPIEKA ZDROWOTNA

" ATLAS TRAVEL, Czerwionka, ul. Kochanowskiego 14, tel. 43 18 225
" EUROPA TRAVEL, Gliwice, ul. Bytomska 15, tel./fax 231 27 36

DYSKOTEKA

" ECHO, Leszczyny, Ks. Pojdy 83, tel. 43 12 208

ELEKTRYCZNE ARTYKUŁY

" EL-VOLT II, Stanowice, ul. Wyzwolenia 79, tel. 43 19 539

FARBY, LAKIERY SPRZEDAŻ

" CHABARKO, Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 97, tel. 43 15 246

FRYZJERSTWO

" Zakład Fryzjerski Damsko-Męski, Iwona Michalik, Czerwionka,
ul. Jana Pawła II 11d/1, tel. 43 13 468

GRZEWCZE URZĄDZENIA

" APINEX, Czerwionka, ul. Furgoła 62, tel. 43 12 417,
Bełk, ul. Główna 61, tel. 43 16 323
" GABINWEST, Stanowice, ul. Czynu Społecznego 4b, tel. 43 19 234

HOTELE

" CAPITOL, Stanowice, ul. Zwycięstwa 85, tel. 43 12 054

JUBILERSTWO

" JUBILER, Czerwionka, ul. Furgoła 6, tel. 43 19 930

KLIMATYZACJA

" PLUS / MINUS, Bełk, ul. Główna 135, tel. 43 16 416

KOMPUTERY

" ELCOM, Czerwionka, ul. Furgoła 11, tel. 43 19 520
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" AMERICAN BISTRO POLAND SP. Z O.O.

PIZZERIA

" NA PIĘTERKU, Czerwionka, ul. Rynek 7, tel. 43 19 482
" ECHO, Leszczyny, Ks. Pojdy 83, tel. 43 12 208

RESTAURACJE

" TULIPAN, Czerwionka, ul. Furgoła 22, tel. 43 18 809
" CAPITOL, Stanowice, ul. Zwycięstwa 85, tel. 43 12 054
" ECHO, Leszczyny, Ks. Pojdy 83, tel. 43 12 208

SKLEPY SPOŻYWCZE

BIURA PODRÓŻY

RESTAURACJE I KAWIARNIE

" SALUS, Przegędza, ul. Szkolna 13 a

BUDOWLANE MATERIAŁY – OKNA I DRZWI

" TULIPAN, Czerwionka, ul. Furgoła 22, tel. 43 18 809
" APINEX, Czerwionka, ul. Furgoła 62, tel. 43 12 417,
Bełk, ul. Główna 61, tel. 43 16 323

" SIEĆ SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
www.t1.plusgsm.pl

NIERUCHOMOŚCI

SAMOCHODY – STACJE OBSŁUGI

BUDOWLANE USŁUGI – WODNO-KANALIZACYJNE

" SALON RTV I AGD

" GREGOR, Leszczyny, ul. Ks. A. Pojdy 6, tel. 43 15 396,
tel. kom. 0602 184 306

" GABINWEST, Stanowice, ul. Czynu Społecznego 4b, tel. 43 19 234
" PARTNER, Czerwionka, ul. 3 Maja 24, tel. 42 70 033
" TULIPAN, Czerwionka, ul. Furgoła 22, tel. 43 18 809
" PARTNER, Czerwionka, ul. 3 Maja 24, tel. 42 70 033
" JODA, Stanowice, ul. Kościelna 25 tel. 43 19 794, Rynek 8,

ELEKTRONIKA I WYPOSAŻENIE

MEBLE

NAUKA JAZDY
ARTYKUŁY I SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO

OGÓLNOPOLSKI SPIS PARTNERÓW

" ROCAR, Czerwionka, ul. Młyńska 6, tel./fax 43 18 333, 42 70 120
" Roman Cymorek, Czerwionka, ul. Parkowa 3
" ECHO, Leszczyny, Ks. Pojdy 83, tel. 43 12 208
" Barbórka 1 - Czerwionka ul. 3 Maja 30,
" Barbórka 2 - Leszczyny, ul. Tetmajera 4,
" Barbórka 3 - Bełk ul. Główna 67,
" Barbórka 4 – Czerwionka, ul. 3 Maja 30,
" Barbórka 5 – Bełk, ul. Główna 70B,
" Barbórka 6 – Czerwionka, ul. J. Pawła II a,
" Barbórka 7 – Czerwionka, ul. Furgoła 65,
" As – Kamień, ul. Arki Bożka 125,
" Tęcza – Czerwionka, ul. 3 Maja 14,
" Duet – Czerwionka, ul. 3 Maja 77,
" Basia – Czuchów, ul. Szyb Zachodni 13,
" Delikatesy – Czerwionka, ul. J. Pawła II J,
" Super Market – Ornontowice, ul. Żabik 1 a

" PIZZA DOMINIUM

SOLARIA

" Iwona Michalik, Czerwionka, ul. Jana Pawła II 11d/1, tel. 43 13 468

TAPETY

ROZRYWKA
" EMPiK FOTO

" TAPETY, Czerwionka, ul. Furgoła 1, tel. 43 19 532

TEKSTYLIA

" JUDA, Czerwionka, ul. Furgoła 1, tel. 42 70 224

USŁUGI FINANSOWE

" KUFIKS, Czerwionka, ul. Młyńska 21 a, tel. 42 29 664
" NELA, Kornelia Moćko, Czerwionka, ul. Kopalniana 64, tel. 43 18 715

USŁUGI FOTOGRAFICZNE

" MARGOT, Leszczyny, ul. Dworcowa 2, tel. 43 15 352

UPOMINKI
" ZIBI

USŁUGI KSERO

" NELA, Kornelia Moćko, Czerwionka, ul. Kopalniana 64, tel. 43 18 715

USŁUGI RTV-SAT

" RTV-SAT, Przegędza, ul. Polna 3B, tel. 43 15 715, kom. 0501 145 695
" TOMSAT, Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 55, tel./ fax 43 14 091,
Czerwionka, ul. Rynek

ZEGARMISTRZ

" Zakład Zegarmistrzowski, Czerwionka, ul. Furgoła 6d, tel. 43 12 011
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OGÓLNOPOLSKI SPIS PARTNERÓW
dostępny jest na stronach internetowych www.skok.pl
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KREDYTY GOSPODARCZE

POŻYCZKA DLA ROLNIKÓW LOKATY TERMINOWE
do 9 m-cy
Symulowany plan sp³at po¿yczki na dzieñ 21.01.2005 r.

Kwota po¿yczki

do 36 m-cy

3.000 z³
5.000 z³
10.000 z³

Symulowany plan sp³at po¿yczki na dzieñ 21.01.2005 r.

Kwota po¿yczki

z³
z³
z³
z³

iloœæ rat

rata po¿yczki

36
36
36
36

101,04
168,40
336,80
505,19

z³
z³
z³
z³

z³
z³
z³
z³

rata po¿yczki

24
24
24
24

95,05
142,57
237,62
380,19

z³
z³
z³
z³

789:;<
! identyfikacyjno-bankomatowa IKM
! bankomatowo-p³atnicza VISA ELECTRON
! bankomatowa SKOK CARD

POŻYCZKA NOWOROCZNA

D E P OZ Y T Y

do 12 m-cy
Symulowany plan sp³at po¿yczki na dzieñ 21.01.2005 r.

Kwota po¿yczki

1.000
2.000
3.000
5.000

z³
z³
z³
z³

iloœæ rat

87,89
175,78
263,68
439,46

z³
z³
z³
z³

okres trwania lokaty

ZIEMI RYBNICKIEJ

6 MIESIÊCY

bez porêczy
porêczycieli**
Iloœæ rat
60
60
60

Skoczek

4,25%

8,20%
8,50%
9,25%
9,55%
9,95%

ZIEMI
ZIEMI RYBNICKIEJ
RYBNICKIEJ

7,99%

*

bez
porêczycieli
bez por
porêczy
êczycieli**
niska
a PROWIZJA
PROWIZJA
niska
PR

11,85%
13,35%
14,35%
15,35%

RACHUNKI BIEŻĄCE
„TANDEM” DLA FIRM
Oprocentowanie rachunku
Prowadzenie rachunku

3,0%
10 z³
Cennik op³at

Op³ata za prowadzenie linii po¿yczkowej
1% od przyznanej kwoty limitu
Op³ata za wp³atê gotówkow¹ na rachunek
(przy wp³atach powy¿ej 5.000 z³)
0,2% wp³aconej kw.
Op³ata za wydanie zaœwiadczenia
przy osobistym odbiorze
7 z³
Op³ata za wydanie zaœwiadczenia
wys³ane poczt¹
10 z³

DEBET W ROR
ROR (kapitalizacja kwartalna)
IKS + (z funkcj¹ rozliczeniow¹)
A’VISTA (kapitalizacja miesiêczna)
IKS (Indywidualne Konto Sk³adkowe)

16,50%
16,50%
3,00%
3,00%
2,00%
1,50%

12,99%
Symulowany plan sp³aty po¿yczki na dzieñ 21-01-05 r.

* w zale¿noœci od dochodów po¿yczkobiorcy

FGHIJ:;K GKL?9M8N;OK;
=7?7 CGJMG 9;FKGN7GJO

do 6 miesiêcy
7-12 miesiêcy
13-24 miesiêcy
25-36 miesiêcy

PO¯YCZKA
ZKA 2005 R.

* oprocentowania zmienne w skali roku,
rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 8,30%
** zabezpieczenie hipotek¹

nia z naszych usług osobom, które nie są pracownikami kopalni. Teraz, oprócz obecnych
członków wywodzących się głównie z pracowników „Sośnicy” zapraszamy również wszystkich mieszkających w dzielnicy Gliwice–Sośnica i nie tylko. Serdecznie zapraszamy członkostwo w SKOK Ziemi Rybnickiej to
same korzyści!

Oprocentowanie roczne nominalne

LINIA POŻYCZKOWA W ROR

oprocentowanie

2,00%
2,50%
2,90%
3,40%

Okres sp³aty

Operacja

3-6 miesiêcy
7-9 miesiêcy
10-12 miesiêcy
13-24 miesi¹ce
25-36 miesiêcy

7,30% - 7,60%*

JKLMJ)MN =51(>"%.$!"4 74'4 ?'"!"@>+)A!%)*)B7/.>#-)*4 C%.0% 9#D+%!,%.EO
PPQRSD )4'"-*/1$#QT'<4+4515? %.G S U#&# PP? 9'.G PSQRIQPDDG V'3#8%&' 4'<0WEG
VXLMY)ZMN PPQRSD )4'"-*/1$#QT'<4+4515? %.G S U#&# PP? 9'.G PSQRIQPDD
V'#.*4#+&# -53#-1*+4#N MVJ [\'+9"#]? )4'"-*/1$#QT'<4+4515G L"%$N M8/"# ^GMG? _5+,5
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4,50%

oprocentowanie
w skali roku

1 dzieñ
4 dni
7 dni
14 dni

Nowy (stary) punkt obsługi!
Jak już informowaliśmy w ostatnim numerze
naszego „Skoczka”, z końcem starego roku,
w ostatnich dniach grudnia, przeniesiono
punkt kasowy znajdujący się na terenie kopalni „Sośnica” do nowiutkiego, w niedalekiej odległości od bramy kopalni, mieszczącego się
budynku Ośrodka Zdrowia. Otwarcie tego
punktu nie zamyka już możliwości korzysta-

4,60%

okres trwania
lokaty

oprocentowanie

do 60 m-cy

Rata po¿yczki
202,67 z³
405,34 z³
810,68 z³

4,10%
5,00%
5,00%
5,50%
5,80%
6,45%
6,45%
7,20%
7,70%

RACHUNEK
SYSTEMATYCZNEGO
OSZCZĘDZANIA

okres trwania lokaty

Symulowany plan sp³aty PO¯YCZKI MIESZKANIOWEJ
Kwota po¿yczki
10 000,00 z³
20 000,00 z³
40 000,00 z³

oprocentowanie oprocentowanie
zmienne
sta³e

1-2 miesi¹c
3 miesi¹ce
4-5 miesiêcy
6 miesiêcy
7-9 miesiêcy
10-11 miesiêcy
12 miesiêcy
13-24 miesi¹ce
25-36 miesiêcy

B #<9!3!?@ !02!;)+C!#,+$, '&,8)D+$!+) !#0>,;,+)( 3#!C<

PO¯Y
PO¯YCZKA
MIESZKANIOWA

-8, !9:" 02!#,-&%;<;= -&$,>,8+!?@ A!90!-,2;&%

LOKATY DZIENNE

SUPER LOKATA

rata po¿yczki

12
12
12
12

345,86 z³
576,44 z³
1.152,87 z³

Z myœl¹ o naszych cz³onkach, przygotowaliœmy specjaln¹
ofertê, na cele zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹, np. na œrodki do produkcji rolnej i inwestycje w gospodarstwie.
Istnieje mo¿liwoœæ ustalenia rat po¿yczki na poziomie minimalnym, nie mniejszym jednak ni¿ 50 z³. przez pierwsze miesi¹ce trwania po¿yczki, natomiast ostatnia rata jest sp³at¹
pozosta³ej kwoty po¿yczki. Maksymalny okres kredytowania
wynosi 9 miesiêcy.
Przyk³adowa symulacja: bior¹c 3000 z³. na okres 9 m-cy, przy
za³o¿eniu miesiêcznych wp³at 50 z³. przez 8 miesiêcy, rata
po¿yczki w 9 miesi¹cu wyniesie 2794,12 z³.

Symulowany plan sp³at po¿yczki na dzieñ 21.01.2005 r.

iloœæ rat

9
9
9

rata po¿yczki

NOWOŒÆ!
SPECJALNA PO¯YCZKA DLA ROLNIKÓW

SUPER POŻYCZKA do 24 m-cy
Kwota po¿yczki

iloœæ rat

okres trwania
lokaty

Kwota po¿yczki
3 000,00 z³
5 000,00 z³
10 000,00 z³
15 000,00 z³

Iloœæ rat
36
36
36
36

Rata po¿yczki
101,04 z³
168,40 z³
336,80 z³
505,19 z³

Korzystaj z rabatów
Masz w ręku „Skoczka”? – sięgnij po nożyczki i wytnij z niego to co teraz czytasz;
ońca marca
w szczególności kupon, dzięki któremu w firmie A.U.T. JAGODA TOUR do kkońca
2005 rr.. uzyskasz rabat w wysokości 5% na wczasy, pielgrzymko-wycieczki i kolonie
(kraj, zagranica). Do podobnej współpracy z naszą Kasą pragniemy zachęcić również
inne firmy i instytucje, prosząc o kontakt z naszą redakcją.

#

Skoczek

POŻYCZKA 2005

2.000
3.000
5.000
8.000

SK
OK ZIEMI RYBNICKIEJ
SKOK

OPROCENT
OW
ANIE POŻY
CZEK I L
OK
AT
OPROCENTOW
OWANIE
POŻYCZEK
LOK
OKA
O F E R TA S P E C JA L N A
C ZKI
POŻYC
POŻY

3.000
5.000
10.000
15.000
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A.U.T. JAGODA TOUR
Maria Kordowska

ZIEMI R
RYBNICKIEJ

Wodzisław Śląski, ul. Teligi 76

tel./fax 456-90-69, tel. kom. 0 605 219 343
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W tym „odcinku” stałego cyklu przedstawiamy pracowników naszych kolejnych placówek. Na
zdjęciu od góry, z lewej: Aneta Godzwon – kierownik punktu w Staszowie, po prawej Elżbieta
Panek
anek, kasjer. Natomiast zdjęcie poniżej przedstawia pracowników placówki działającej przy
odur
giel
uła (kierownik)
kopalni w Łaziskach Górnych. Stoją od lewej: Beata P
Podur
odurgiel
giel, Anna Pisk
Piskuła
i Joanna Redzik
Redzik.
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Poznajmy się
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Na rozwiązania czekamy do 31 marca br
br.. Prosimy je nadsyłać na adres naszej redakcji lub dostarczać
do najbliższego punktu SKOK Ziemi Rybnickiej. Fundatorem upominków jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK. Rozwiązanie krzyżówki stanowi hasło, które utworzą litery ułożone w kolejności cyfr zamieszczonych w dolnej części kratek. Nazwiska wylosowanych osób opublikujemy w kolejnym numerze „Skoczka”. Tymczasem kolejne upominki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru otrzymują: koszulki – Józef Mateusz z Raciborza, Jacek Widera z Rydułtów, Eleonora Meyer z Pszowa, Regina Mik
owski z Rybnika, Ryszard StaCzarkowski
Mikaa z Krzyżanowic, Mieczysław Czark
chowski z Rybnika, Kr
ystyna Moroz z Pyskowic, Helena Piaseck
Krystyna
Piaseckaa z Raciborza, Roman Miklus z Niemodlina, Ireneusz Baron z Pszowa; parasolki – Krzysztof Szewczyk z Niemodlina, Elżbieta Nowak z Leszczyn, Krzysztof Mysiak z Mikołowa, Maria Wczasek z Leszczyn, Grzegorz Brzezina z Rybnika; plecaczki
ynczak z Połańca, Edyta Sadocha z Połańca,
– Janusz K
Kudła
Marynczak
udła z Nysy, Ewa Zaród z Gliwic, Ewelina Mar
Stefania Buchcik z Dębieńska; ręczniki firmowe – Elżbieta K
owalsk
yk
yKowalsk
owalskaa z Niemodlina, Henr
Henryk
ykaa Hendr
Hendrykowsk
owskaa z Jarnołtowa oraz Zygmunt Smołk
Smołkaa z Rydułtów. Upominki można odebrać w najbliższej placówce SKOK Ziemi Rybnickiej.
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