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Najważniejsze zebranie
mamy już za sobą
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Szanowny CzytelnikSzanowny CzytelnikSzanowny CzytelnikSzanowny CzytelnikSzanowny Czytelnikuuuuu
Przed nami sezon wakacyjno-urlopowy. I chyba nie najistotniejsze jest to, czy mamy
w tym okresie zaplanowaną podróż dookoła świata, czy �tylko� domowe zacisze
z ewentualnym wypadem do ogródka czy na działkę. Chwile wytchnienia przyda-
dzą się każdemu, życzymy więc wielu dobrych pomysłów na ich spędzenie. A gdyby
tak w realizacji jakichkolwiek na ten czas planów miał pomóc �zastrzyk� finanso-
wy � jesteśmy do dyspozycji. Podobnie, gdy już niebawem przyjdzie myśleć o szkol-
nej wyprawce dla ucznia. W każdym przypadku warto śledzić naszą stale wzboga-
caną ofertę, toteż nie mogło jej zabraknąć także w tym numerze �Skoczka�. Prócz
tego polecamy lekturę wielu innych informacji i ciekawostek, które wprost bądź
pośrednio wiążą się z funkcjonowaniem naszej Kasy. W kolejnych odcinkach pre-
zentujemy jak zwykle historię ruchu SKOK-owskiego, w tym oczywiście i nasz w nią
wkład, zaś na koniec �odsłaniamy� kolejne twarze naszej załogi. Zapraszamy więc
do lektury� � również tych, którzy nie są jeszcze członkami SKOK Ziemi Rybnic-
kiej, aby rychło przekonali się, że warto być z nami.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê 25. rocznic¹
powstania NSZZ �Solidarno�æ�

wszystkim jej Cz³onkom i ich Rodzinom
¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci sk³adaj¹
Zarz¹d, Rada Nadzorcza i Za³oga

SKOK Ziemi Rybnickiej
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dokończenie ze str. 1
Było w czym wybierać� Ostatecznie człon-
kowie Rady Nadzorczej i Zarządu SKOK Zie-
mi Rybnickiej zdecydowali się na projekt gli-
wickiej pracowni �Atelier 8�, którego autora-
mi są Jan Rabiej i Mariusz Węgrzyn. Zapro-
ponowali oni trzykondygnacyjny obiekt o pod-
stawie 760 m2, który stanie u zbiegu ul. Szkol-
nej i Rynek, na działce o powierzchni blisko
1500 m2. W sumie będzie miał on ponad 2000
m2 powierzchni użytkowej, przy kubaturze pra-
wie 9000 m3.
� Od strony ul. Szkolnej projekt nawiązuje do
tamtejszej zabudowy, czyli familoków, nato-
miast patrząc niejako od ul. 3 Maja widoczna

będzie nowoczesna fasada z aluminium, szkła
i tytanowo-cynkowej blachy � informuje FFFFFran-ran-ran-ran-ran-
ciszek Barakciszek Barakciszek Barakciszek Barakciszek Barakomskiomskiomskiomskiomski, prezes SKOK Ziemi Ryb-
nickiej. � W obecnej chwili nasza centrala jest
rozproszona po kilku wynajmowanych budyn-
kach, niebawem jednak będziemy wreszcie pra-
cować pod jednym dachem, a co najważniejsze,
zwiększy się komfort obsługi naszych klientów.
Będziemy też mogli myśleć o zatrudnieniu do-
datkowych pracowników, bowiem w obecnych
warunkach nie byłoby ich nawet gdzie posadzić.
Dodam jeszcze, że w parterowej części nowego
obiektu będziemy mieli kilka lokali do wynaję-
cia. Myślę, że na lokalizację w tak reprezenta-
cyjnym miejscu chętnych nie zabraknie.
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Członkowie wstępujący do SKOK Ziemi Rybnickiej 
w okresie od stycznia do kwietnia 2005 roku
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Ilość lokat terminowych założonych w SKOK Ziemi Rybnickiej 
w okresie od stycznia do kwietnia 2005 roku
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Wartość lokat terminowych założonych w SKOK Ziemi Rybnickiej 
w okresie od stycznia do kwietnia 2005 roku
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Ilość wypłaconych pożyczek na oddziałach SKOK Ziemi Rybnickiej 
w okresie od stycznia do kwietnia 2005 roku
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Wartość wypłaconych pożyczek na oddziałach SKOK Ziemi Rybnickiej w 
okresie od stycznia do kwietnia 2005 roku

CZŁONKOWIE
Od stycznia do kwietnia do SKOK�u przystą-
piło 797 osób, a stan członków na koniec
kwietnia wyniósł 25.752. Najwięcej osób do
Kasy zapisało się w kwietniu, a najmniej w lu-
tym. Liczba osób zapisujących się do SKOK
utrzymuje się na wysokim jednostajnym po-
ziomie, co oznacza, że klienci chcą korzystać
z usług SKOK Ziemi Rybnickiej, stając się jej
członkami i uważają je za konkurencyjne na
tle ofert innych Kas.

LOKATY
Ilość i wartość zakładanych lokat w SKOK
Ziemi Rybnickiej w prezentowanym okresie
zależała głównie od prezentowanej i obowią-
zującej oferty.
Konkurencyjna oferta Kasy na rynku oraz wy-
soki stopień zaufania klientów stały się bezpo-
średnimi powodami, dla których w okresie od
stycznia do kwietnia 2005 r. założono 2.500 lo-
kat terminowych. Najwięcej lokat i na najwyż-
szą wartość założono w styczniu. Stosunkowo
dużo lokat zostało założonych również w lutym.
W pozostałych miesiącach natomiast ilość lo-

kat terminowych była niższa, niż w styczniu i w
lutym, ale ich wartość pozostawała na tym sa-
mym poziomie, co właśnie w tych dwóch mie-
siącach.
Oprócz tradycyjnych lokat terminowych spo-
rym zainteresowaniem klientów cieszą się
rachunki systematycznego oszczędzania. Są
one takim typem produktu, który pozwala na
zgromadzenie docelowej wielkości oszczędno-
ści przy stosunkowo wysokim poziomie opro-
centowania poprzez systematyczne wpłaty
zadeklarowanych kwot.

POŻYCZKI
Wielkość i wysokość udzielonych pożyczek
w omawianym okresie od stycznia do kwiet-
nia 2005 r. systematycznie wzrastała. W prze-
ciwieństwie do lokat terminowych najwyższa

sprzedaż i na najwyższą wartość odnotowa-
na została w kwietniu, najniższa natomiast
w styczniu.
Sprzedaż pożyczek ma charakter sezonowy
i trend występujący w tym zakresie utrzymu-
je się stale, co potwierdził również omawiany
okres.

Na przedstawioną wielkość sprzedaży składa
się wiele oferowanych przez SKOK Ziemi Ryb-
nickiej produktów. Są to pożyczki sprzedawa-
ne bezpośrednio na oddziałach, jak również
konsorcjalne pożyczki mieszkaniowe oraz kre-
dyty gospodarcze, które SKOK ma w ramach
swojej oferty.

opracowała Izabela CicheckIzabela CicheckIzabela CicheckIzabela CicheckIzabela Cicheckaaaaa
specjalista ds. analiz

dokończenie ze str. 1
Jak już wcześniej wielokrotnie pisaliśmy,
najwyższe rangą w hierarchii naszej spół-
dzielni jest właśnie ZPCz (Zebranie Przed-
stawicieli Członków). Powyższe wynika z
ustawy, jak i naszego Statutu. Spośród wie-
lu punktów porządku obrad do najważniej-
szych możemy zaliczyć m.in. zapoznanie się
ze sprawozdaniem Zarządu oraz Rady Nad-
zorczej za 2004 r., protokołem z badania bi-
lansu przeprowadzonego przez biegłego re-
widenta, przedstawienie sprawozdania fi-
nansowego, przyjęcie kierunków działania
SKOK Ziemi Rybnickiej na najbliższy rok.
Podjęto także � przy jednym głosie wstrzy-

mującym i jednym przeciwnym � najważniej-
szą uchwałę dotyczącą Zarządu, tj. udzielo-
no mu absolutorium, zgadzając się tym sa-
mym, że Zarząd naszej Kasy swoją pracę w
ubiegłym roku wykonywał poprawnie.
Wartym podkreślenia jest również fakt, iż po-
mimo tego, że zebranie odbywało się w ponie-
działek (dotychczas zwoływane było na dzień
wolny od pracy), to jednak frekwencja dopi-
sała, bowiem na spotkanie to przybyło ponad
80% przedstawicieli. Świadczy to o poczuciu
odpowiedzialności za naszą firmę ze strony
członków, którzy zostali wybrani do tego naj-
ważniejszego organu naszej spółdzielni.

Najważniejsze zebranie
mamy już za sobą

!

�Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę�� � jednak zanim wyruszymy na
urlop, koniecznie powinniśmy jeszcze odwiedzić sklep kosmetyczny i zaopatrzyć się w prepa-
raty z filtrami przeciwsłonecznymi. Nasza skóra z pewnością będzie nam za to wdzięczna.

Bezpośrednią odpowiedzią skóry na promie-
niowanie UV jest rumień, opalenizna i pogru-
bienie skóry. Najbardziej znanym, bezpośred-
nim efektem biologicznego działania promie-
ni UV jest tzw. rumień posłoneczny. I pamię-
tajmy: każda postać rumienia jest opatrze-
niem, czyli zjawiskiem niekorzystnym dla skó-
ry. Odległe w czasie niekorzystne skutki dzia-
łania słońca, polegają zaś na szybkim starze-
niu się skóry i zwiększeniu możliwości roz-
woju jej nowotworów. Długotrwała ekspozy-
cja na UV może powodować wiele niekorzyst-
nych zmian wyglądu skóry, jej struktury
i funkcji.

Winę za proces posłonecznego starzenia się
skóry przypisywano początkowo głównie pro-
mieniowaniu UVB. Obecnie uważa się jednak,
że w procesie tym istotną rolę odgrywają rów-
nież promienie UVA, które oddziałują nie tyl-
ko na komórki naskórka, ale wnikają też głę-
biej, docierają do skóry właściwej, powodu-
jąc niekontrolowane modyfikacje w naskór-
ku, uszkadzają włókna kolagenowe w skórze
właściwej oraz osłabiają mechanizmy odpor-
nościowe.

�����W DobrW DobrW DobrW DobrW Dobrym Tym Tym Tym Tym Towarzystwie�owarzystwie�owarzystwie�owarzystwie�owarzystwie�
� biuletyn TUW SKOK

Przed wakacjami�
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� Rozmawialiśmy już z dwoma wiceprezesa-� Rozmawialiśmy już z dwoma wiceprezesa-� Rozmawialiśmy już z dwoma wiceprezesa-� Rozmawialiśmy już z dwoma wiceprezesa-� Rozmawialiśmy już z dwoma wiceprezesa-
mi, Pmi, Pmi, Pmi, Pmi, Panią Kranią Kranią Kranią Kranią Krystyną Breza i Pystyną Breza i Pystyną Breza i Pystyną Breza i Pystyną Breza i Panią Jolantąanią Jolantąanią Jolantąanią Jolantąanią Jolantą
TkTkTkTkTkocz. Tocz. Tocz. Tocz. Tocz. Tymczasem Pymczasem Pymczasem Pymczasem Pymczasem Pani zakres obowiązkówani zakres obowiązkówani zakres obowiązkówani zakres obowiązkówani zakres obowiązków
wiąże się zapewne z jeszcze inną sferą dzia-wiąże się zapewne z jeszcze inną sferą dzia-wiąże się zapewne z jeszcze inną sferą dzia-wiąże się zapewne z jeszcze inną sferą dzia-wiąże się zapewne z jeszcze inną sferą dzia-
łalności SKłalności SKłalności SKłalności SKłalności SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej. Proszę namybnickiej. Proszę namybnickiej. Proszę namybnickiej. Proszę namybnickiej. Proszę nam
więc powiedzieć, jaki zakres spraw w pracachwięc powiedzieć, jaki zakres spraw w pracachwięc powiedzieć, jaki zakres spraw w pracachwięc powiedzieć, jaki zakres spraw w pracachwięc powiedzieć, jaki zakres spraw w pracach
Zarządu podlega właśnie PZarządu podlega właśnie PZarządu podlega właśnie PZarządu podlega właśnie PZarządu podlega właśnie Pani?ani?ani?ani?ani?
� Mam przyjemność zajmować się w SKOK
Ziemi Rybnickiej jedną z przyjemniejszych
dziedzin działalności, a mianowicie udziela-
niem pożyczek i kredytów znacznej wysoko-
ści, których sprzedaż odbywa się przede
wszystkim w siedzibie Kasy. Sprzedaż kredy-
tów i pożyczek � zarówno w siedzibie i na tzw.
�okienkach�, o czym będzie mowa w następ-
nym �Skoczku� � jest jakby działem produk-
cyjnym w firmie, a więc jest istotną częścią
generującą przychody Kasy, bez których trud-
no by mówić o istnieniu firmy.

� Przychody� Przychody� Przychody� Przychody� Przychody, zatem same przyjemności?�, zatem same przyjemności?�, zatem same przyjemności?�, zatem same przyjemności?�, zatem same przyjemności?�
� Mówiąc o przyjemnej stronie działalności
Kasy mam na myśli zaspokajanie potrzeb na-
szych Członków, co powoduje pewną satysfak-
cję zawodową. Wiadomo, że jak człowiek otrzy-
muje coś o co zabiega � w tym przypadku po-
życzkę � to jest nastawiony na ogół pozytyw-
nie, czego nie można powiedzieć o klientach
mających trudności ze spłatą pożyczek
i w związku z tym zgłaszających się ze swo-
imi problemami do Działu Windykacji.

� W� W� W� W� Wróćmy do Próćmy do Próćmy do Próćmy do Próćmy do Pani zakresu działania. Jakieani zakresu działania. Jakieani zakresu działania. Jakieani zakresu działania. Jakieani zakresu działania. Jakie
dziedziny w tej � używając Pdziedziny w tej � używając Pdziedziny w tej � używając Pdziedziny w tej � używając Pdziedziny w tej � używając Pani określenia �ani określenia �ani określenia �ani określenia �ani określenia �
�firmie�, są P�firmie�, są P�firmie�, są P�firmie�, są P�firmie�, są Pani podległe?ani podległe?ani podległe?ani podległe?ani podległe?
� Kieruję pracą takich działów jak kredyty hi-
poteczne, gospodarcze, agencyjne i Biuro In-
formacji Kredytowej. Korzystając z okazji,
chciałabym zaprezentować gamę naszych
usług finansowych.

� Rzeczywiście to dobra ok� Rzeczywiście to dobra ok� Rzeczywiście to dobra ok� Rzeczywiście to dobra ok� Rzeczywiście to dobra okazja. Prosimy więcazja. Prosimy więcazja. Prosimy więcazja. Prosimy więcazja. Prosimy więc
o nieco więcej szczegółów� Zacznijmy możeo nieco więcej szczegółów� Zacznijmy możeo nieco więcej szczegółów� Zacznijmy możeo nieco więcej szczegółów� Zacznijmy możeo nieco więcej szczegółów� Zacznijmy może
od pożyczek hipotecznych.od pożyczek hipotecznych.od pożyczek hipotecznych.od pożyczek hipotecznych.od pożyczek hipotecznych.
� Pożyczki hipotecznej udzielamy maksymal-
nie na okres 15 lat i do wysokości 250 tys. zł.
Musi być ona zabezpieczona hipoteką usta-
nowioną zawsze na wskazanej przez klienta
nieruchomości. Z kolei kredytów gospodar-
czych � skierowanych do członków SKOK-u

prowadzących działalność gospodarczą �
udzielamy w tej chwili na okres 3 lat, ale
wkrótce okres ten zostanie wydłużony. Zabez-
pieczeniem tego rodzaju kredytu może być
hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszcze-
nie, jak również poręczenie. Są to zazwyczaj
kredyty o znacznej wysokości. Przygotowa-
nie tego rodzaju kredytu wymaga od naszych
pracowników specjalistycznego przygotowa-
nia zawodowego, umiejętności weryfikacji
dokumentów niezbędnych do przyznania kre-
dytu, bowiem osoby prowadzące działalność

gospodarczą rozliczają się z fiskusem w róż-
ny sposób (ryczałt, książka przychodów i roz-
chodów, pełna księgowość). Na podstawie
tych dokumentów obliczane są wskaźniki,
które mówią o wysokości kredytu oraz prze-
widywanej spłacie rat�

� Czy w tym przypadk� Czy w tym przypadk� Czy w tym przypadk� Czy w tym przypadk� Czy w tym przypadku istnieje możliwość uzy-u istnieje możliwość uzy-u istnieje możliwość uzy-u istnieje możliwość uzy-u istnieje możliwość uzy-
skskskskskania dofinansowania, np. ze środków Uniiania dofinansowania, np. ze środków Uniiania dofinansowania, np. ze środków Uniiania dofinansowania, np. ze środków Uniiania dofinansowania, np. ze środków Unii
Europejskiej?Europejskiej?Europejskiej?Europejskiej?Europejskiej?
� Owszem, istnieje możliwość uzyskania kre-
dytu z dofinansowań unijnych. Nasi specjali-
ści przygotowują w tym celu �promesę kredy-
tową� niezbędną w uzyskaniu tegoż kredytu
i służą pomocą w kompletowaniu dokumenta-
cji. Mamy również w ofercie rachunki bieżące
�Tandem� dla członków prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. Cieszą się one dużym po-
wodzeniem ze względu na niskie koszty obsłu-
gi rachunku � tylko 10 zł miesięcznie, w czym
zawarte jest bezpłatne otrzymywanie mie-
sięcznych wyciągów. Poprzez to konto można
dokonywać przelewów związanych z prowa-
dzoną działalnością (1,99 zł za przelew). Po-
nadto konto jest oprocentowane � aż 3% w sto-

sunku rocznym, co jest rzadkością na rynku
usług finansowych. W ramach tego rachunku
przedsiębiorca może �uruchomić� sobie debet
bądź też linię pożyczkową.

� T� T� T� T� To rzeczywiście atrakcyjna oferta� A coo rzeczywiście atrakcyjna oferta� A coo rzeczywiście atrakcyjna oferta� A coo rzeczywiście atrakcyjna oferta� A coo rzeczywiście atrakcyjna oferta� A co
poza tym?poza tym?poza tym?poza tym?poza tym?
� Pożyczki agencyjne, czyli udzielane poza pla-
cówkami SKOK za pośrednictwem przedsta-
wicieli Kasy. Są one skierowane również do
rolników i zazwyczaj są to pożyczki o niższej
wysokości. Należy wspomnieć w tym miejscu

o ryzyku ich wyższego przeterminowania
w stosunku do pożyczek udzielanych w pla-
cówkach SKOK, ale są one wyżej oprocento-
wane i wyższa jest również ich prowizja.

� Nie wspomniała P� Nie wspomniała P� Nie wspomniała P� Nie wspomniała P� Nie wspomniała Pani jeszcze o Biurze In-ani jeszcze o Biurze In-ani jeszcze o Biurze In-ani jeszcze o Biurze In-ani jeszcze o Biurze In-
formacji Kredytowej.formacji Kredytowej.formacji Kredytowej.formacji Kredytowej.formacji Kredytowej.
� Udzielanie pożyczek i kredytów nierozerwal-
nie łączy się z funkcjonowaniem Biura Infor-
macji Kredytowej. Każdy nowy członek ubie-
gający się o pożyczkę jest sprawdzany � oczy-
wiście po wyrażeniu zgody � w Biurze Infor-
macji Kredytowej w Warszawie. Członkowie
ubiegający się po raz kolejny o pożyczkę
sprawdzani są powyżej pewnej wysokości po-
życzki oraz w przypadku nieterminowej spła-
ty poprzednich pożyczek.

� Co z tego sprawdzania wynik� Co z tego sprawdzania wynik� Co z tego sprawdzania wynik� Co z tego sprawdzania wynik� Co z tego sprawdzania wynika? Innymi sło-a? Innymi sło-a? Innymi sło-a? Innymi sło-a? Innymi sło-
wy � czy tego typu procedura pociąga za sobąwy � czy tego typu procedura pociąga za sobąwy � czy tego typu procedura pociąga za sobąwy � czy tego typu procedura pociąga za sobąwy � czy tego typu procedura pociąga za sobą
jakieś skjakieś skjakieś skjakieś skjakieś skutki?utki?utki?utki?utki?
� Odpowiadając najkrócej, raport z BIK jest
podstawą do dalszego rozpatrywania wniosku
pożyczkowego i niezbędną wskazówką dla
osób przydzielających pożyczkę.

� Mimo wszystk� Mimo wszystk� Mimo wszystk� Mimo wszystk� Mimo wszystko wyniko wyniko wyniko wyniko wynika z tegoa z tegoa z tegoa z tegoa z tego, że osoby po-, że osoby po-, że osoby po-, że osoby po-, że osoby po-
dejmujące decyzję o przyznaniu pożyczki mu-dejmujące decyzję o przyznaniu pożyczki mu-dejmujące decyzję o przyznaniu pożyczki mu-dejmujące decyzję o przyznaniu pożyczki mu-dejmujące decyzję o przyznaniu pożyczki mu-
szą odznaczać się wysokim profesjonali-szą odznaczać się wysokim profesjonali-szą odznaczać się wysokim profesjonali-szą odznaczać się wysokim profesjonali-szą odznaczać się wysokim profesjonali-
zmem, nie wspominając o rzmem, nie wspominając o rzmem, nie wspominając o rzmem, nie wspominając o rzmem, nie wspominając o ryzykyzykyzykyzykyzyku i odpowie-u i odpowie-u i odpowie-u i odpowie-u i odpowie-
dzialności�dzialności�dzialności�dzialności�dzialności�
� Biorąc pod uwagę asortyment pożyczek i kre-
dytów, a także stale zmieniające się przepisy
prawne, w tym również prawa bankowego,
konieczne jest permanentne szkolenie się na-
szych pracowników. Są to w znakomitej więk-
szości ludzie młodzi, którzy dość chętnie się
szkolą, jak również podnoszą swoje kwalifi-

kacje poprzez studia w systemie zaocznym.
Cóż, takie � jako Zarząd � stawiamy naszym
pracownikom wymagania i tego, czyli profe-
sjonalizmu, od nich oczekujemy. Jeszcze nie-
dawno w pracy bieżącej wystarczał kalkula-
tor i maszyna do pisania. Obecnie nieodzow-
nym urządzeniem jest komputer i dostęp do
internetu.

� T� T� T� T� To już chyba jako już chyba jako już chyba jako już chyba jako już chyba jakaś ogólna uwaga?aś ogólna uwaga?aś ogólna uwaga?aś ogólna uwaga?aś ogólna uwaga?
� Właściwie tak też można to ująć� Życzę
wszystkim naszym Członkom, aby poszerzali
swoją wiedzę; zarówno ekonomiczną, jak i in-
formatyczną, jako że zapewne i w naszej Ka-
sie w przyszłości będą mogli niejako obsłużyć
się także sami, �klikając� w klawiaturę kom-
putera. Na razie jednak serdecznie zapraszam
wszystkich Czytelników �Skoczka� do skorzy-
stania z naszej oferty kredytowej, ponieważ
jest ona urozmaicona, korzystna i cechuje się
nieskomplikowaną obsługą.

Gościliśmy ŁotyszyGościliśmy ŁotyszyGościliśmy ŁotyszyGościliśmy ŁotyszyGościliśmy Łotyszy
Jekabpils to jedno z największych miast na terenie Łotwy.
W ramach partnerskich kontaktów, jakie zawiązały z nim wła-
dze samorządowe Czerwionki-Leszczyn mieliśmy przyjemność
gościć tamtejszy zespół �Mirklis�. Była to więc kolejna okazja
do przedstawienia zagranicznym gościom nie tyle skromnej
siedziby naszej Kasy, co raczej zasad funkcjonowania SKOK-
owskiej �firmy�. Być może wzorem naszych ukraińskich przy-
jaciół � o czym pisaliśmy już na łamach �Skoczka� � także na
Łotwie rozwinie się podobny ruch spółdzielczy.

Czy jeste� Cz³onkiem naszej Kasy
co najmniej od dwóch lat?

Je�li tak, to mamy co�
specjalnie dla Ciebie�
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PO¯YCZKA WAKACYJNA
� okres sp³aty do 24 miesiêcy

przy oprocentowaniu 3% na rok i 6% na 2 lata.
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Wysokie oprocentowanie i solidna Kasa to nasze atuty.
Nie zwlekaj � przyjd� i ulokuj swoje oszczêdno�ci

w SKOK Ziemi Rybnickiej.
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OSZCZÊDZAJ¥C W SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ
ZAPEWNIASZ SOBIE BEZPIECZNE JUTRO!!!

KKKKKAPITAPITAPITAPITAPITALIZAALIZAALIZAALIZAALIZACJCJCJCJCJA ODSETEKA ODSETEKA ODSETEKA ODSETEKA ODSETEK � dopisywanie do lokaty lub kredy-
tu odsetek za określony czas. Dopisanie odsetek powoduje zwięk-
szenie lokaty lub kredytu. Im częściej kapitalizowane są odset-
ki, tym szybciej rośnie kapitał, bowiem odsetki po kapitalizacji
liczone są nie tylko od kapitału początkowego, lecz także od do-
pisywanych odsetek (procent składany).
KKKKKAPITAPITAPITAPITAPITAŁ AKAŁ AKAŁ AKAŁ AKAŁ AKCYJNYCYJNYCYJNYCYJNYCYJNY � kapitał spółki akcyjnej. Kapitał akcyjny
stanowi równowartość emitowanych akcji, z których każda ma
taką samą wartość nominalną (wartość zapisana na akcji). Wpła-
ty dokonywane przez wspólników w zamian za nabywane akcje
mogą mieć postać pieniężną lub niepieniężną (aport). Jest więc
kapitał akcyjny wielokrotnością wartości nominalnej akcji. Jest
podstawą działania spółki akcyjnej i stanowi podstawę odpo-
wiedzialności spółki wobec jej wierzycieli.

czyli s³ownik terminów (nie)ca³kiem powszechnych
CO  TO  Z NACO  TO  Z NACO  TO  Z NACO  TO  Z NACO  TO  Z NAC ZYC ZYC ZYC ZYC ZY
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Z kart historii                (cz. 6)

Uroczyste otwarcie oddziału w Chwałowicach. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonuje
Jolanta Tkocz, wiceprezes Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej

Chwila przed otwarciem punktu obok Elektrowni �Rybnik� stoją od lewej: W. Janiszewski,
D. Mrowiec, B. Biegesz � wicedyrektor Elektrowni, J. Bajorski, W. Sasim, F. Barakomski

W piątej części naszej historii przedstawiliśmy dość szerokW piątej części naszej historii przedstawiliśmy dość szerokW piątej części naszej historii przedstawiliśmy dość szerokW piątej części naszej historii przedstawiliśmy dość szerokW piątej części naszej historii przedstawiliśmy dość szeroko rozwój naszej Ko rozwój naszej Ko rozwój naszej Ko rozwój naszej Ko rozwój naszej Kasy na prze-asy na prze-asy na prze-asy na prze-asy na prze-
strzeni 11 lat, �podpierając się� liczbami wykstrzeni 11 lat, �podpierając się� liczbami wykstrzeni 11 lat, �podpierając się� liczbami wykstrzeni 11 lat, �podpierając się� liczbami wykstrzeni 11 lat, �podpierając się� liczbami wykorzystanymi w statystykorzystanymi w statystykorzystanymi w statystykorzystanymi w statystykorzystanymi w statystykach oraz opisali-ach oraz opisali-ach oraz opisali-ach oraz opisali-ach oraz opisali-
śmy jak doszło do połączenia z SKśmy jak doszło do połączenia z SKśmy jak doszło do połączenia z SKśmy jak doszło do połączenia z SKśmy jak doszło do połączenia z SKOK �SkOK �SkOK �SkOK �SkOK �Skarbnik� w Jankarbnik� w Jankarbnik� w Jankarbnik� w Jankarbnik� w Jankowicach, a tym samym otwarowicach, a tym samym otwarowicach, a tym samym otwarowicach, a tym samym otwarowicach, a tym samym otwar-----
ciu kciu kciu kciu kciu kolejnegoolejnegoolejnegoolejnegoolejnego, trzeciego już punktu naszej K, trzeciego już punktu naszej K, trzeciego już punktu naszej K, trzeciego już punktu naszej K, trzeciego już punktu naszej Kasyasyasyasyasy. Natomiast w części 6, jak to zapowie-. Natomiast w części 6, jak to zapowie-. Natomiast w części 6, jak to zapowie-. Natomiast w części 6, jak to zapowie-. Natomiast w części 6, jak to zapowie-
działem, postaram się przybliżyć historię uruchomienia kdziałem, postaram się przybliżyć historię uruchomienia kdziałem, postaram się przybliżyć historię uruchomienia kdziałem, postaram się przybliżyć historię uruchomienia kdziałem, postaram się przybliżyć historię uruchomienia kolejnych nowych placówek.olejnych nowych placówek.olejnych nowych placówek.olejnych nowych placówek.olejnych nowych placówek.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia
Można by tak rzec po otwarciu trzeciego punk-
tu kasowego. Członkowie Zarządu, którzy
wraz z Radą Nadzorczą obserwowali w jak
dynamiczny sposób przybywa członków na
kolejnym punkcie świadczących usługi głów-
nie dla górników KWK �Jankowice�, nie zwle-
kali długo z podjęciem decyzji o uruchomie-
niu nowego, czwartego już punktu naszej Kasy.
Rozpoczęto �poszukiwania� miejsca, gdzie
można by się było �zakotwiczyć�, umożliwia-
jąc w ten sposób kolejnej grupie zawodowej
korzystanie z usług SKOK Ziemi Rybnickiej.
W końcu po wielu tygodniach poszukiwań
wybraliśmy - postanowiliśmy, że kolejni człon-
kowie będą wywodzić się spośród pracowni-
ków i członków ich rodzin, z  Elektrowni �Ryb-
nik�. Przeprowadzono rozmowy z Zarządem
Spółdzielni Mieszkaniowej przy Elektrowni,
na czele z prezesem Spółdzielni Dionizym
Mańką, czego efektem było podpisanie umo-
wy, na mocy której Spółdzielnia Mieszkanio-
wa wydzierżawiła nam cały budynek w pobli-
żu Elektrowni �Rybnik�. Odpowiednie ekipy
remontowe przystąpiły do działania. Po wy-
konaniu remontu można było już tylko �otwo-
rzyć drzwi� na nowy rynek.

Uroczyste otwarcie
Na uroczyste otwarcie zaprosiliśmy
naszych �starych i nowych� przyja-
ciół. I tak swoją obecnością zaszczy-
cili nas: burmistrz gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny Marek Kor-
nas, przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach Wiesław
Janiszewski, starosta powiatu ryb-
nickiego Damian Mrowiec, dyrektor
kopalni KWK �Dębieńsko� Janusz Ba-
jorski, komendant policji w Rybniku
Zdzisław Kuczma oraz nasi nowi
sprzymierzeńcy � zastępca dyrektora
Elektrowni Rybnik Bogusław Bie-
giesz, wiceprezydent miasta Rybnik
Romuald Niewelt, przewodniczący
NSZZ �Solidarność� przy Elektrow-
ni �Rybnik� Walenty Sasim, a także
prezes Zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej Dionizy Mańka. Do uroczyste-
go przecięcia wstęgi wyznaczono dy-
rektora Elektrowni �Rybnik�, prezy-
denta miasta Rybnik oraz prezesa
SKOK. Po przecięciu wstęgi oraz po
krótkich przemówieniach zanotowa-
liśmy pierwszy sukces na nowym
miejscu, a mianowicie przekonaliśmy

prezydenta Rybnika do wstąpienia w szeregi
naszej Kasy. Tak więc prezydent został człon-
kiem nr 1 nowo otwartego, czwartego już od-
działu SKOK Ziemi Rybnickiej.

Chwałowice i KWK �Chwałowice�
W czasie kiedy uruchamialiśmy punkt obok
Elektrowni �Rybnik�, równolegle trwały po-
szukiwania lokalu w kolejnej dzielnicy Ryb-
nika, konkretnie w Rybniku-Chwałowicach �
a że interesowało nas miejsce obok kopalni
�Chwałowice�, tam też skierowaliśmy nasze
kroki. Zapukaliśmy do biura dyrektora ds. pra-
cowniczych Jerzego Siernego. Mieliśmy szczę-
ście � nie tylko dyrektor Sierny, ale także dy-
rektor kopalni Henryk Korus i dyrektor ds.
ekonomicznych Jerzy Siedlaczek okazali się
bardzo pozytywnie nastawieni do idei powsta-
nia SKOK obok kopalni. Odbyło się spotkanie
zorganizowane przez dyrekcję, na którym obok
nas i dyrekcji obecni byli również przedstawi-
ciele wszystkich działających związków zawo-
dowych. Po tym spotkaniu zapaliło się �zielo-
ne światło� do otwarcia piątego już oddziału
naszej Kasy. Rozpoczęło się szukanie odpo-
wiedniego miejsca spośród lokali znajdujących
się w zasobach kopalni. Niestety nic co nam
zaproponowano nie odpowiadało nam, m.in.
z powodu lokalizacji i wielkości pomieszcze-

nia. Kiedy myśleliśmy, że z tak wspaniałej
współpracy na linii kopalnia-SKOK nic nie
będzie, szczęście nas nie opuściło� Otóż na-
przeciw kopalni zwolniło się pomieszczenie,
którego właścicielem jest Spółdzielnia Miesz-
kaniowa z Rybnika. Tam też szybko udaliśmy
się i po wygranym przetargu mogliśmy uru-
chomić piąty oddział.
Na otwarcie oddziału w Chwałowicach rów-
nież przybyli nasi wypróbowani przyjaciele
(wymienieni już wcześniej przy otwarcie punk-
tu obok Elektrowni �Rybnik�), ale także mie-
liśmy okazję gościć dyrekcję KWK �Chwało-
wice� na czele z dyrektorem Henrykiem Koru-
sem. Kiedy i tu dokonano przecięcia wstęgi
zostaliśmy mile zaskoczeni � otóż członkiem
nr 1 przy KWK �Chwałowice� został dyrektor
H.Korus, który zapisał się w szeregi naszej
Spółdzielni jeszcze przed zakończeniem uro-
czystości otwarcia.
Tak więc otwarcie dwóch kolejnych oddziałów
w dwóch różnych dzielnicach Rybnika zakoń-
czyło się sukcesem � mamy dobrą lokalizację,
przestronne pomieszczenia i wielu wspania-
łych przyjaciół.

�Czarny Diament�
Nasz dynamiczny rozwój, tworzenie nowych
miejsc pracy oraz działalność charytatywna
zostały zauważone � w 1999 r. zostaliśmy lau-
reatami pierwszej edycji nagrody �Czarny Dia-
ment� przyznawanej przez Izbę Handlowo-Prze-
mysłową w Rybniku pod patronatem Ministra
Gospodarki. W skład Kapituły, która dostrze-
gła naszą działalność, wchodzili prezydenci
i burmistrzowie miast oraz starostowie powia-
tów, tzw. Rybnickiego Okręgu Węglowego. Uro-
czystość odbyła się w Teatrze Ziemi Rybnickiej
w Rybniku. Jak już wspomniałem wcześniej,
przyznanie nam tej nagrody w pierwszej edycji
napawa nas dumą i radością.
Niewątpliwie sukcesy, które zanotowaliśmy
przy otwarciu czwartego i piątego punktu,
a także uhonorowanie nas nagrodą �Czarny
Diament� miały wpływ na dalsze działania,
mające na celu ekspansję naszej firmy. Ale�
o tym gdzie i jak otwieraliśmy kolejne oddzia-
ły, kto nam pomagał, jakich nowych przyja-
ciół udało nam się pozyskać, a także o kolej-
nych sukcesach SKOK Ziemi Rybnickiej napi-
szemy w następnym wydaniu �Skoczka�.

FFFFFranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakomskiomskiomskiomskiomski

Tak prezentuje się placówka SKOK Ziemi Rybnickiej
przy Elektrowni �Rybnik�

Pierwszym członkiem nowego oddziału SKOK Ziemi Rybnickiej został dyrektor KWK �Chwało-
wice� Henryk Korus; z prawej przewodniczący RM w Czerwionce-Leszczynach W. Janiszewski

W gronie pierwszych laureatów �Czarnego Diamentu� znalazł się SKOK Ziemi Rybnickiej �
na zdjęciu czwarty od lewej prezes Franciszek Barakomski
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�Narcyz 2005��Narcyz 2005��Narcyz 2005��Narcyz 2005��Narcyz 2005�
PPPPPod patronatem Tod patronatem Tod patronatem Tod patronatem Tod patronatem Telewizji Pelewizji Pelewizji Pelewizji Pelewizji Polskiej, Radia Kolskiej, Radia Kolskiej, Radia Kolskiej, Radia Kolskiej, Radia Ka-a-a-a-a-
towice i �Dzienniktowice i �Dzienniktowice i �Dzienniktowice i �Dzienniktowice i �Dziennika Zachodniego� odbyła sięa Zachodniego� odbyła sięa Zachodniego� odbyła sięa Zachodniego� odbyła sięa Zachodniego� odbyła się
niedawno w Żorach uroczysta gala związananiedawno w Żorach uroczysta gala związananiedawno w Żorach uroczysta gala związananiedawno w Żorach uroczysta gala związananiedawno w Żorach uroczysta gala związana
zzzzz wręczeniem nagrody �Narcyz 2005�. Wśródwręczeniem nagrody �Narcyz 2005�. Wśródwręczeniem nagrody �Narcyz 2005�. Wśródwręczeniem nagrody �Narcyz 2005�. Wśródwręczeniem nagrody �Narcyz 2005�. Wśród
nominowanych znalazła się Jolanta Tknominowanych znalazła się Jolanta Tknominowanych znalazła się Jolanta Tknominowanych znalazła się Jolanta Tknominowanych znalazła się Jolanta Tkocz, wi-ocz, wi-ocz, wi-ocz, wi-ocz, wi-
ceprezes SKceprezes SKceprezes SKceprezes SKceprezes SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.ybnickiej.

�Narcyz� to wyróżnienie ustanowione przez ryb-
nicką Izbę Przemysłowo-Handlową dla uhono-
rowania pań � indywidualność, wyróżniających
się w działalności zawodowej, jak i społecznej.
O przyznaniu tej nagrody, stanowiącej niejako
przeciwwagę dla �Czarnych Diamentów� � wy-
różnienia zdominowanego głównie przez męż-
czyzn, będących przedsiębiorcami � decyduje
Kapituła złożona z przedstawicieli władz sa-
morządowych, mediów i laureatek poprzednich
edycji. W tym roku za sprawą członków Kapi-
tuły nagroda �Narcyz 2005� powędrowała do
Ewy REwy REwy REwy REwy Ryszkiyszkiyszkiyszkiyszki � wiceprezydenta Rybnika. Nie
kwestionując wyboru �jurorów�, pozwalamy so-
bie nadmienić, iż naszą (i nie tylko naszą!) fa-
worytką była oczywiście pani Jolanta TkJolanta TkJolanta TkJolanta TkJolanta Tkoczoczoczoczocz.
Niniejszym uznajemy, iż przyznanie jej tego typu
nagrody to tylko kwestia czasu�
A już całkiem poważnie rzecz traktując,
wszystkim bez wyjątku Paniom gratulujemy
uzyskanych nominacji. Warto przy tej okazji
nadmienić, iż nasza pani wiceprezes �konku-
rowała� w tym roku z tej miary indywidual-
nościami, co wspomniana już E.Ryszka, a tak-
że Beata TBeata TBeata TBeata TBeata Tomanekomanekomanekomanekomanek � dziennikarka Radia Ka-
towice, WWWWWandaandaandaandaanda SwierczynaSwierczynaSwierczynaSwierczynaSwierczyna � prezes Racibor-
skiej Spółdzielni Mleczarskiej, StanisławaStanisławaStanisławaStanisławaStanisława
GajdzikGajdzikGajdzikGajdzikGajdzik � współwłaścicielka Zakładu Mięsne-
go HAGA w Jastrzębiu Zdroju, Jolanta KrólJolanta KrólJolanta KrólJolanta KrólJolanta Król �
kierownik literacki w chorzowskim Teatrze
Rozrywki. A to tylko niektóre� Raz jeszcze
wszystkim gratulujemy!

czeń wyniesionych z Ogólnopolskich Zawo-
dów Wędkarskich o Puchar Prezesa Kasy
Krajowej SKOK, choć tam akurat prezes Ba-
rakomski dwukrotnie już występował w roli
organizatora zawodów.

PPPPPowiedzieli o nas�owiedzieli o nas�owiedzieli o nas�owiedzieli o nas�owiedzieli o nas�
ROMUALD STENCEL
� Prezes Izby
Handlowo-Przemysłowej
w Czerwionce-Leszczynach

Od lat jestem przedsiębiorcą � jako współwła-
ściciel spółki prowadzę Okręgową Stację Kon-
troli Pojazdów �ROCAR�. Nie ukrywam, iż tak-
że jako prezes Izby Handlowo-Przemysłowej
mam szerokie kontakty z ludźmi biznesu. Wie-
lu z nich � podobnie jak ja � to członkowie
SKOK Ziemi Rybnickiej. Mogę tylko potwier-
dzić ich opinie, iż ta instytucja finansowa jest
nie tylko wiarygodnym i sprawdzonym part-
nerem, ale też bardzo atrakcyjnym i konkuren-
cyjnym rozwiązaniem dla małej i średniej
przedsiębiorczości. Miła, sprawna i profesjo-
nalna obsługa w połączeniu z bogatą ofertą
nie bez powodu przyciąga tylu właścicieli firm.

Wspólna fotografia uczestników i organizatorów zawodów wędkarskich w Czerwionce

Prezes Barakomski tuż po komisyjnym ważeniu ryb Drużyna SKOK Ziemi Rybnickiej zakończyła zawody na VIII miejscu

ZAWODY WĘDKARSKIE W CZERWIONCE

Dobrze, ale jeszczeDobrze, ale jeszczeDobrze, ale jeszczeDobrze, ale jeszczeDobrze, ale jeszcze
bez Pucharu Burmistrzabez Pucharu Burmistrzabez Pucharu Burmistrzabez Pucharu Burmistrzabez Pucharu Burmistrza

Prawie dwadzieścia ekip startowałoPrawie dwadzieścia ekip startowałoPrawie dwadzieścia ekip startowałoPrawie dwadzieścia ekip startowałoPrawie dwadzieścia ekip startowało
wwwww Drużynowych Zawodach WDrużynowych Zawodach WDrużynowych Zawodach WDrużynowych Zawodach WDrużynowych Zawodach Wędkędkędkędkędkarskicharskicharskicharskicharskich
ooooo Puchar Burmistrza Gminy i Miasta CzerPuchar Burmistrza Gminy i Miasta CzerPuchar Burmistrza Gminy i Miasta CzerPuchar Burmistrza Gminy i Miasta CzerPuchar Burmistrza Gminy i Miasta Czer-----
wionkwionkwionkwionkwionka-Leszczynya-Leszczynya-Leszczynya-Leszczynya-Leszczyny, które nad miejscowym, które nad miejscowym, które nad miejscowym, które nad miejscowym, które nad miejscowym
zbiornikiem �zbiornikiem �zbiornikiem �zbiornikiem �zbiornikiem �TTTTTama� zorama� zorama� zorama� zorama� zorganizowano w po-ganizowano w po-ganizowano w po-ganizowano w po-ganizowano w po-
łowie czerłowie czerłowie czerłowie czerłowie czerwca. I choć na wędkwca. I choć na wędkwca. I choć na wędkwca. I choć na wędkwca. I choć na wędkarskie przy-arskie przy-arskie przy-arskie przy-arskie przy-
smaki dawała się nabrać prawie wyłącz-smaki dawała się nabrać prawie wyłącz-smaki dawała się nabrać prawie wyłącz-smaki dawała się nabrać prawie wyłącz-smaki dawała się nabrać prawie wyłącz-
nie płociowa drobnica, duch sportowejnie płociowa drobnica, duch sportowejnie płociowa drobnica, duch sportowejnie płociowa drobnica, duch sportowejnie płociowa drobnica, duch sportowej
rrrrrywalizacji był najważniejszyywalizacji był najważniejszyywalizacji był najważniejszyywalizacji był najważniejszyywalizacji był najważniejszy.....
Nas oczywiście najbardziej interesowała �po-
stawa� reprezentacji SKOK Ziemi Rybnickiej.
Na jej czele stanął sam prezes FFFFFranciszekranciszekranciszekranciszekranciszek
BarakBarakBarakBarakBarakomskiomskiomskiomskiomski. Wypadł� nieźle, a już całkiem
dobrze, biorąc pod uwagę ósmą lokatę w kla-
syfikacji drużynowej. W tym wspólnym dorob-
ku mieli też udział Józef MachnikJózef MachnikJózef MachnikJózef MachnikJózef Machnik i ZbigniewZbigniewZbigniewZbigniewZbigniew
JasińskiJasińskiJasińskiJasińskiJasiński. Można sądzić, iż to efekt doświad-

Gwoli ścisłości informujemy, iż w zawodach
o Puchar Burmistrza Czerwionki-Leszczyn
MarkMarkMarkMarkMarka Ka Ka Ka Ka Kornasaornasaornasaornasaornasa zwyciężyła reprezentacja
Zakładu Usługowo-Handlowego AGD Janu-
sza Jaśka, w składzie: Rafał KRafał KRafał KRafał KRafał Kord, Marcinord, Marcinord, Marcinord, Marcinord, Marcin

KrawulskiKrawulskiKrawulskiKrawulskiKrawulski i ŁŁŁŁŁukukukukukasz Greinerasz Greinerasz Greinerasz Greinerasz Greiner. Drugą lokatę
zajęła drużyna Sklepu Ogrodniczo-Wędkar-
skiego �Cezar� � WWWWWacławacławacławacławacław KrawulskiKrawulskiKrawulskiKrawulskiKrawulski, Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-
riusz Profaskriusz Profaskriusz Profaskriusz Profaskriusz Profaskaaaaa i Robert WRobert WRobert WRobert WRobert Wojdaojdaojdaojdaojda, zaś na miej-
scu trzecim znalazła się ekipa zgłoszona do
zawodów przez Sklep Zoologiczno-Wędkar-
ski Damiana Cichego, którą tworzyli Da-Da-Da-Da-Da-
mianmianmianmianmian PPPPPokokokokokusiński, Henrusiński, Henrusiński, Henrusiński, Henrusiński, Henryk Pyk Pyk Pyk Pyk Pokokokokokusińskiusińskiusińskiusińskiusiński i Da-Da-Da-Da-Da-
mian Cichymian Cichymian Cichymian Cichymian Cichy. Zwycięzcom � pod usprawiedli-
wioną nieobecność burmistrza Kornasa �
puchary i nagrody wręczał jego zastępca,
Piotr IgnacyPiotr IgnacyPiotr IgnacyPiotr IgnacyPiotr Ignacy.
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Dzieje ruchu
spółdzielczego (4)

Naturalną koleją rzeczy w następnych la-
tach mozolnie i konsekwentnie budowa-
no cały system spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych. W listopa-
dzie 1992 r. dostało zezwolenie na działal-
ność Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spół-
dzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredyto-
wych �Benefis� SA z kapitałem założyciel-
skim w wysokości 11 miliardów starych
złotych (aktywa wnieśli: Fundacja na
rzecz Polskich Związków Kredytowych,
CUNA Mutual Insurance Group oraz CU-
MIS Insurance Society Inc. z USA).

W tym samym czasie sześć spółdzielczych kas
podpisało umowy ubezpieczeniowe z TUSKOK
�Benefis� SA. W 1993 r. powołano do życia
spółkę H&S, która zaczęła świadczyć usługi
informatyczne dla sieci SKOK. Organem zało-
życielskim H&S była Fundacja. Od samego
początku głównym produktem H&S był kom-
puterowy system całościowej obsługi finanso-
wo-księgowej kas.
Wtedy też Janusz Ossowski opracował pro-
gram i doprowadził do uruchomienia w lutym
1993 r. Policealnej Szkoły Bankowej, która za-
częła kształcić techników ekonomistów o spe-
cjalności bankowość. W szkoleniach przygo-
towujących przyszłe kierownictwo kas brali
udział ludzie dotąd w żaden sposób niezwią-
zani z finansami � znajdowali się wśród nich
m.in. hutnicy, górnicy, lekarze i pielęgniarki
oraz nauczyciele. Trzeba było pomóc im zdo-
być niezbędne wykształcenie.
W niesamowitym tempie system budował
i rozwijał poszczególne kasy. Organizowano
wiele spotkań promocyjnych, do działających
już kas przyjeżdżali ludzie z innych zakładów
pracy. Podpatrywali, pytali, uczyli się tworzyć
następne. Niezwykle ważną była wtedy łącz-
ność między centralą a poszczególnymi oddzia-
łami. Dlatego powołano pełnomocników pra-
cujących na rzecz Fundacji w poszczególnych
regionach Polski.
Rozwój spółdzielczych kas wymusił także na
inicjatorach ruchu próbę zorganizowania de-
baty historyczno-filozoficznej na temat spół-
dzielczości finansowej. W Fundacji na rzecz
Polskich Związków Kredytowych narodził się
pomysł zorganizowania seminarium dla
przedstawicieli rad nadzorczych kas poświę-
cone etyce i filozofii działania SKOK. Nie
przypadkiem na miejsce dyskusji wybrano
Muzeum Historii Spółdzielczości w Nałęczo-
wie � przed II wojną światową miała tam
swoją siedzibę pierwsza w Polsce Państwo-
wa Szkoła Spółdzielczości. Owocem semina-
rium były dwa dokumenty: Zasady działania
SKOK oraz Kodeks etyczny SKOK. Podczas
seminarium ksiądz profesor Władysław Piwo-
warski z Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego wygłosił wykład Pomocniczość jako
pomoc dla samopomocy, poświęcony zasadom
pomocniczości i solidarności w katolickiej
nauce społecznej. Janusz Ossowski omówił
zagadnienie chrześcijańskich źródeł współ-
czesnej etyki i filozofii spółdzielczej, Grzegorz
Bierecki mówił zaś o filozofii działania SKOK,
podkreślając w zasadach działania kas wyjąt-

kowo mocno to, co łączy w sobie pragmatyzm
ze sferą idei, wartości duchowych. Wiktor
Kamiński omawiał problematykę powiązania
ze sobą etyki i ekonomii oraz przedstawił Ko-
deks Etyczny SKOK.

SKOK W ŚWIATOWY RUCH
Wiosną 1993 r. grupa kilkunastu organizacji
spółdzielczych z Europy Wschodniej i Zachod-
niej utworzyła nowe ogólnoeuropejskie stowa-
rzyszenie ECE Cooperative Development Ne-
twork. Do udziału w stowarzyszeniu zaproszo-
no z Polski Fundację na rzecz Polskich Związ-
ków Kredytowych oraz Naczelną Radę Spół-
dzielczą. Na pierwszym walnym zgromadze-
niu 4 maja 1993 r. Grzegorza Biereckiego wy-
brano do Rady Dyrektorów. Założyciele stowa-
rzyszenia postawili przed sobą następujące
zadania:
- informowanie o potrzebach członków stowa-

rzyszenia oraz możliwościach uzyskania pomo-
cy przez organizację seminariów i publikacji,

- kojarzenie potrzeb z know-bow oraz tworze-
nie możliwości współpracy gospodarczej,

- identyfikowanie źródeł finansowania oraz

pomoc w negocjacjach, udostępnianie roz-
wiązań systemowych, a także organizowa-
nie zbiórek pieniędzy,

- działalność lobbystyczna: pomoc w tworze-
niu regulacji prawnych korzystnych dla spół-
dzielni.

Coraz bardziej rozwijała się współpraca mię-
dzynarodowa. Głównym partnerem polskich
SKOK był amerykański system unii kredyto-
wych WOCCU, której Komitet Wykonawczy w li-
stopadzie 1993 r. przedstawił Zgromadzeniu
Ogólnemu tejże WOCCU wniosek o przyjęcie
Krajowej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
w poczet członków. Od 1994 r. Kasa Krajowa
stała się członkiem tej organizacji, a na zjeź-
dzie WOCCU w Irlandii � jako pierwsza orga-
nizacja z Europy Wschodniej � otrzymała peł-
ną aprobatę dla standardów międzynarodo-
wych. Uznano ją za demokratycznie zarządza-
ną i całkowicie wiarygodną. Kolejnym krokiem
było przystąpienie w 1995 r. do Międzynarodo-
wego Związku Spółdzielczego. Doskonale zaczę-
ły się układać kontakty ze Skandynawią oraz
bezpośrednia współpraca z uniami kredytowy-
mi z Georgii (USA). Jako przykład wspaniałej
współpracy z Amerykanami warto pokrótce
wspomnieć historię związaną z wprowadze-
niem karty VISA. Konsultant z Polski zażyczył
sobie � w czasie jej wprowadzenia do systemu
� kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Tymczasem
Liga z Georgii przysłała niezbędną dokumen-
tację systemu w� skrzynce i� za darmo.

Konsekwencją idealnych wręcz układów
z WOCCU była polska pomoc skierowana
do państw ościennych. Od 1994 r. do dzisiaj
w polskich kasach szkolą się przedstawiciele
z Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy, Rumunii,
Czech, Macedonii, a nawet Albanii. Dwa razy
organizowano w Polsce zbiórkę pieniędzy na
rzecz kasy litewskiej.

USTAWA O SKOK
Sejm RP 14 grudnia 1995 r. przegłosował usta-
wę o spółdzielczych kasach (weszła w życie
5 lutego 1996 r.). Przyjęcie ustawy było ukoro-
nowaniem ponad 3-letnich wysiłków całego ru-
chu, zmierzających do stworzenia solidnej pod-
stawy dla działalności kas oraz zachowania
przez system SKOK autonomii i odmienności.
Ustawa o SKOK stała się podstawą do pełne-
go odrodzenia w Polsce spółdzielczości finan-
sowej nawiązującej do tradycji Raiffeisena
oraz kas im. Franciszka Stefczyka. Kasy dzia-
łające na mocy jej przepisów mają osobowość
prawną i są spółdzielniami, do których w spra-
wach nieuregulowanych odmiennie ustawą
znajdują zastosowanie wprost przepisy Pra-
wa spółdzielczego. W ustawie o SKOK zapi-
sano, że kasy mogą działać we wszystkich śro-
dowiskach społecznych, a więź między ich
członkami może być dowolnie określona w sta-
tucie kasy, musi jednak mieć charakter zawo-
dowy lub organizacyjny. Zapisano także, że
kasy mogą świadczyć usługi finansowe wy-
łącznie na rzecz swoich członków (ogranicze-
nie podmiotowe), przy czym usługi te mogą
polegać jedynie na gromadzeniu ich oszczęd-
ności, udzielaniu im pożyczek i kredytów, do-
konywaniu na ich zlecenie rozliczeń pienięż-
nych oraz pośredniczeniu w zawieraniu umów
ubezpieczenia (ograniczenie przedmiotowe).
Określono, że tylko sami członkowie SKOK
mogą sprawować kierownictwo nad swoją
spółdzielnią, w tym także nad jej bieżącą dzia-
łalnością, wybierając spośród siebie członków
organów kasy. Według Adama Jedlińskiego
mechanizm kontroli społecznej funkcjonują-
cy dzięki połączeniu członków SKOK więzią
o charakterze organizacyjnym lub zawodo-
wym jest jedną z najistotniejszych gwarancji
bezpieczeństwa kasy. Wszystkie spółdzielcze
kasy, które podjęły działalność przed wejściem
w życie tej ustawy, zostały zobowiązane do do-

stosowania swych statutów do wymagań no-
wej ustawy w ciągu sześciu miesięcy.
Z kolei Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczęd-
nościowo-Kredytowa, działająca od 1992 r., zo-
stała dalej uznana za Kasę Krajową w rozu-
mieniu ustawy i nie trzeba było jej ponownie
rejestrować. Jednakże za datę jej powstania
trzeba było teraz uznać dzień wejścia w życie
ustawy, tj. 5 lutego 1996 r. Przekształcenie
starej Kasy Krajowej w nową oznaczało au-
tomatyczne nabycie członkowstwa w nowej
Kasie Krajowej przez podmioty już przedtem
w niej zrzeszone (kasy spółdzielcze oraz Fun-
dacja na rzecz Polskich Związków Kredyto-
wych). W ustawie o SKOK zapisano, że jedy-
nie Kasa Krajowa ma uprawnienia do nadzo-
ru nad poszczególnymi kasami. W ten sposób
powstała unikatowa na skalę światową struk-
tura spółdzielczych kas. Na ich czele, na mocy
ustawy, postawiono Kasę Krajową, do której
przynależność wszystkich kas jest obowiąz-
kowa, a która sama podlega kontroli tylko
swoich członków (czyli poszczególnych kas
i Fundacji na rzecz Polskich Związków Kre-
dytowych). Przy czym w statucie Kasy Krajo-
wej określono, że na walnym zgromadzeniu po-
szczególne kasy nie dysponują każda po jed-
nym głosie, lecz tyloma, ile mają udziałów
w Kasie Krajowej. Walne zgromadzenie wybie-
ra radę nadzorczą Kasy Krajowej, z kolei ta
wybiera nowy zarząd. Ustawa o SKOK nie
uregulowała struktury organizacyjnej Kasy
Krajowej i dlatego struktura ta musiała od-
powiadać strukturze spółdzielni (opisanej
w ogólnych przepisach Prawa spółdzielczego)
i została zbudowana na zasadzie demokracji
i samorządności spółdzielczej.
W tym samym czasie, gdy w Sejmie debato-
wano, a następnie uchwalono ustawę o SKOK,
w bardzo szybkim tempie zaczęła się rozwi-
jać SKOK im. Franciszka Stefczyka. Mimo, że
istniała od 7 grudnia 1993 r., to właśnie po
wejściu w życie ustawy jej rozwój zaskoczył
największych pesymistów. To z kolei motywo-
wało innych do jeszcze większego wysiłku. Re-
zultat był taki, że już wtedy kasy były w sta-
nie płacić za swoje rachunki � co okazało się
ewenementem na światową skalę. Ewenemen-
tem, bo nigdy wcześniej w żadnym kraju tak
szybko od momentu powstania kas nie dawa-
ły sobie one rady bez pomocy innych. Wtedy
też pojawiła się kolejna cenna misja do speł-
nienia: zdobycie własnych pieniędzy, gdyż tyl-
ko one pozwalały na prawdziwy rozwój.
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Do
SKOK zapisywało się coraz więcej osób. W spo-
łeczeństwie zaczął się utrwalać wizerunek so-
lidnej, uczciwej i niezwykle demokratycznej
instytucji finansowej służącej swoim członkom.

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

� 10 lat ruchu SKOK�

Otwarcie nowej siedziby Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych w Gdyni. Otwarcia
dokonali: prezydent Gdyni Franciszka Cegielska, dr Richard M. Heins (podarował pieniądze na
nową siedzibę z własnych funduszy), Adam Jedliński (przecina szarfę), Władysław Zięcik i Grze-
gorz Bierecki, Gdynia 2.09.1995 r.

29 maja 1993 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja dotycząca przygotowywanej ustawy o SKOK,
która to do Sejmu została wniesiona po raz pierwszy w 1993 r. Na zdjęciu od lewej: Gary
Gabriel (ambasador ONZ w Polsce), Adam Jedliński, Grzegorz Bierecki i poseł Teresa Liszcz



7Nr 6/2005  CZERWIEC 2005 SKSKSKSKSKOCOCOCOCOCZEKZEKZEKZEKZEK

YdUcYgcQ ./0')&123+&4 5464 76&+&8),(9+1(:(;5*2)<=(:4 >12?1 @<A,1+B12C
jj<=TR g;*4?)5/19<^*:;0;-/-E 68C T Z929 jjE "*8C jT<=k<jRRC ,*79G62* ;*:3#>C
,fUc'g\cQ jj<=TR g;*4?)5/19<^*:;0;-/-E 68C T Z929 jjE "*8C jT<=k<jRR
,*98);9029 ?-79?/)0;9Q c,Y _l*0"49aE g;*4?)5/19<^*:;0;-/-C U461Q cG549 &CcCE O-0J-Skoczek

DEFGHIJK EKL7@MNOJPKJ .575 >EHME @JDKEO5EHP

WESTERN UNIONWESTERN UNIONWESTERN UNIONWESTERN UNIONWESTERN UNION
SZYBKI PRZEKSZYBKI PRZEKSZYBKI PRZEKSZYBKI PRZEKSZYBKI PRZEKAZ PIENIĘŻNYAZ PIENIĘŻNYAZ PIENIĘŻNYAZ PIENIĘŻNYAZ PIENIĘŻNY
WWWWWestern Union to międzynarodowy lider na restern Union to międzynarodowy lider na restern Union to międzynarodowy lider na restern Union to międzynarodowy lider na restern Union to międzynarodowy lider na rynkynkynkynkynku usługu usługu usługu usługu usług
transferów pieniężnych. Dzięki wyktransferów pieniężnych. Dzięki wyktransferów pieniężnych. Dzięki wyktransferów pieniężnych. Dzięki wyktransferów pieniężnych. Dzięki wykorzystaniu najnow-orzystaniu najnow-orzystaniu najnow-orzystaniu najnow-orzystaniu najnow-
szych technologii globalnej sieci Klienci mogą szybkszych technologii globalnej sieci Klienci mogą szybkszych technologii globalnej sieci Klienci mogą szybkszych technologii globalnej sieci Klienci mogą szybkszych technologii globalnej sieci Klienci mogą szybkooooo
iiiii niezawodnie przesyłać pieniądze do wybranych miejscniezawodnie przesyłać pieniądze do wybranych miejscniezawodnie przesyłać pieniądze do wybranych miejscniezawodnie przesyłać pieniądze do wybranych miejscniezawodnie przesyłać pieniądze do wybranych miejsc
na całym świecie.na całym świecie.na całym świecie.na całym świecie.na całym świecie.

Western Union jest amerykańską firmą z ponad 150-letnią tra-
dycją, która w 1871 roku wprowadziła usługę elektroniczne-
go przekazu pieniędzy. Obecnie proponuje szeroki zakres usług
finansowych dla osób prywatnych i firm. Najważniejszym pro-
duktem firmy jest błyskawiczny międzynarodowy przekaz pie-
niężny, umożliwiający w bardzo krótkim czasie, bez skompli-
kowanych procedur i bez konieczności posiadania rachunku
bankowego, przesłanie pieniędzy. Z pewnością wiele osób zna-
lazło się w sytuacji, kiedy podczas pobytu za granicą stanęły

przed koniecznością szybkiego nadania lub odebrania środ-
ków pieniężnych. Taki przekaz staje się realny dzięki temu, że
Western Union tworzy największą na świecie sieć liczącą
212 000 agencji w ponad 195 krajach. Każdego roku agencje
te realizują kilkadziesiąt milionów transakcji.

Również w kw kw kw kw każdym oddziale SKażdym oddziale SKażdym oddziale SKażdym oddziale SKażdym oddziale SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiejybnickiejybnickiejybnickiejybnickiej można
skorzystać z usług przekazów pieniężnych � krajowych i za-
granicznych, nie koniecznie będąc Członkiem Kasy. W każdej
z 30 placówek Kasy można zatem nadać lub odebrać pienią-
dze, korzystając z usług Western Union.

OFEROFEROFEROFEROFERTTTTTAAAAA  SK  SK  SK  SK  SKOK  OK  OK  OK  OK  ZIEMI  RYBNICKIEJ

LINIA POŻYCZKOWA W ROR 16,50%
DEBET W ROR 16,50%
ROR (kapitalizacja kwartalna)  3,00%
IKS + (z funkcj¹ rozliczeniow¹)  3,00%
A�VISTA (kapitalizacja miesiêczna)  2,00%
IKS (Indywidualne Konto Sk³adkowe)  0,50%

OPROCENTOPROCENTOPROCENTOPROCENTOPROCENTOWOWOWOWOWANIE POŻYANIE POŻYANIE POŻYANIE POŻYANIE POŻYCZEK I LCZEK I LCZEK I LCZEK I LCZEK I LOKOKOKOKOKAAAAATTTTT
+6+0/7&821 ." *&/19 :; 3&1$03" :<<= $>
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OFEROFEROFEROFEROFERTTTTTA DLA FIRMA DLA FIRMA DLA FIRMA DLA FIRMA DLA FIRM

LOKATY TERMINOWE
okres trwania oprocentowanie

lokaty  zmienne sta³e

1-2 miesi¹c 3,50%
3 miesi¹ce 4,00% 3,80%

4-5 miesiêcy 4,00%
6 miesiêcy 4,50% 3,70%

7-9 miesiêcy 4,80%
10-11 miesiêcy 5,45%

12 miesiêcy 5,45% 3,50%
13-24 miesi¹ce  6,20%
25-36 miesiêcy 6,70%

LOKATY DZIENNE
okres trwania lokaty oprocentowanie

1 dzieñ 1,50%
4 dni 2,00%
7 dni 2,40%

14 dni 2,90%5N@IJQ
! identyfikacyjno-bankomatowa IKM
! bankomatowo-p³atnicza VISA ELECTRON
! bankomatowa SKOK CARD

RACHUNEK
SYSTEMATYCZNEGO
OSZCZĘDZANIA

okres trwania oprocentowanie
lokaty w skali roku

3-6 miesiêcy 7,40%
7-9 miesiêcy 7,70%

10-12 miesiêcy 8,45%
13-24 miesi¹ce 8,75%
25-36 miesiêcy 9,15%

LOKATY TERMINOWE
RENTIERSKIE
okres trwania oprocentowanie

lokaty  zmienne sta³e

6 miesiêcy 4,70%
7-9 miesiêcy 4,90%

10-11 miesiêcy 5,65%
12 miesiêcy 5,65% 3,50%

13-24 miesi¹ce 6,10%
25-36 miesiêcy 6,60%

LOKATA BEZPIECZNE JUTRO
okres trwania oprocentowanie

lokaty  zmienne sta³e

3 miesi¹ce 5,00-6,00* 4,50-5,50*
6 miesiêcy 5,50-6,50* 5,00-6,00*

12 miesiêcy 6,50-7,50* 5,50-6,50*

? +#$+31.-+0"./1 0 %,"@/ $+,8A 0 &"@15.+B3/ +*
,0+-( / -1$'/.8 @+,"-(

POŻYCZKA MIESZKANIOWA
do 60 m-cySymulowany plan sp³aty po¿yczki

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

10.000 z³ 60 202,75 z³
20.000 z³ 60 405,50 z³
30.000 z³ 60 608,24 z³

? &"61&#/13&1./1 C/#+-1,7

POŻYCZKA HIPOTECZNA
do 15 latSymulowany plan sp³aty po¿yczki

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

30.000 z³ 180 300,84 z³
50.000 z³ 180 501,39 z³

100.000 z³ 180 1.002,78 z³

POŻYCZKA MIESZKANIOWA
od 37 do 60 m-cy (powyżej 10.000 zł)

Symulowany plan sp³aty po¿yczki

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

10.000 z³ 60 241,87 z³
20.000 z³ 60 483,74 z³
40.000 z³ 60 967,48 z³

POŻYCZKA MIESZKANIOWA
od 48 do 60 m-cy (od 5.000-9.999 zł)

Symulowany plan sp³aty po¿yczki

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

5.000 z³ 60 127,69 z³
9.000 z³ 60 229,84 z³

POŻYCZKA
NA KAŻDĄ OKAZJĘ
do 12 m-cy
Symulowany plan sp³aty po¿yczki

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

1.000 z³ 12 87,92 z³
2.000 z³ 12 175,84 z³
3.000 z³ 12 263,75 z³
5.000 z³ 12 439,59 z³

do 24 m-cy
Symulowany plan sp³aty po¿yczki

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

2.000 z³ 24 93,21 z³
3.000 z³ 24 139,82 z³
5.000 z³ 24 233,04 z³
8.000 z³ 24 372,86 z³

do 36 m-cy
Symulowany plan sp³aty po¿yczki

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

3.000 z³ 36 99,64 z³
5.000 z³ 36 166,07 z³

10.000 z³ 36 332,14 z³
15.000 z³ 36 498,21 z³

KREDYTY GOSPODARCZE
*@" +%D6 #$+0"*&73(3C *&/"E"@.+BF G+%#+*"$3&7

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%

LOKATY UBEZPIECZONE
okres trwania oprocentowanie

lokaty  w skali roku
1 rok 7,95%
2 lata 8,45%
3 lata 8,95%
4 lata 9,45%
5 lat 9,95%
6 lat 10,45%
7 lat 10,95%
8 lat 11,45%
9 lat 11,95%

10 lat 12,45%

POŻYCZKA WAKACYJNA
Symulowany plan sp³aty po¿yczki z odroczonym
terminem sp³aty o 3 miesi¹ce (na dzieñ 21.09.2005r.)

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

3.000 z³ 24 134,29 z³
5.000 z³ 24 223,82 z³
7.000 z³ 24 313,35 z³

RACHUNKI BIEŻĄCE
�TANDEM� DLA FIRM
Oprocentowanie rachunku 3,0%
Prowadzenie rachunku 10 z³

Operacja 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.

Korzystaj
z rabatów
Trzymasz w ręku �Skoczka�, sięgnij więc po nożyczki i
wytnij z niego kupon, dzięki któremu w Okręgowej Sta-w Okręgowej Sta-w Okręgowej Sta-w Okręgowej Sta-w Okręgowej Sta-
cji Kcji Kcji Kcji Kcji Kontroli Pontroli Pontroli Pontroli Pontroli Pojazdów �Rocar� ojazdów �Rocar� ojazdów �Rocar� ojazdów �Rocar� ojazdów �Rocar� uzyskasz rabat w wysoko-
ści 5% przy usługach dotyczących geometrii układu za-
wieszenia.

POŻYCZKA DLA ROLNIKÓW
Kwota deklarowana sp³ata ostatniej

po¿yczki kwota miesiêczna raty (9-tej)

3.000 z³ 50,00 z³ 2.794,28 z³
5.000 z³ 50,00 z³ 4.932,84 z³

10.000 z³ 100,00 z³ 9.865,66 z³

!

ZIEMI RZIEMI RYBNICKIEJ

OKRÊGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
�Rocar�

Czerwionka-Leszczyny, ul. M³yñska 6
tel./fax 43-18-333, 42-70-120

Skoczek
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Wśród Czytelników, którzy do 31 sierpnia brdo 31 sierpnia brdo 31 sierpnia brdo 31 sierpnia brdo 31 sierpnia br..... nadeślą na adres naszej redakcji lub dostarczą do
najbliższego punktu SKOK Ziemi Rybnickiej prawidłowe rozwiązanie (wraz z kuponem), zostaną
rozdane nasze firmowe upominki. Rozwiązanie krzyżówki stanowi hasło, które utworzą litery uło-
żone w kolejności cyfr zamieszczonych w dolnej części kratek. Nazwiska wylosowanych osób opu-
blikujemy w kolejnym numerze �Skoczka�. Tymczasem kolejne upominki za prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki z poprzedniego numeru otrzymują: Edyta SadłochaEdyta SadłochaEdyta SadłochaEdyta SadłochaEdyta Sadłocha (Połaniec), Zdzisław SadłochaZdzisław SadłochaZdzisław SadłochaZdzisław SadłochaZdzisław Sadłocha
(Połaniec), KrKrKrKrKrystyna Morozystyna Morozystyna Morozystyna Morozystyna Moroz (Pyskowice), Grzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz BrzezinaGrzegorz Brzezina (Rybnik), EwaEwaEwaEwaEwa ZaródZaródZaródZaródZaród (Gliwice), Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-
nusz Janiknusz Janiknusz Janiknusz Janiknusz Janikowskiowskiowskiowskiowski (Połaniec), Danuta HelisDanuta HelisDanuta HelisDanuta HelisDanuta Helis (Rybnik), Danuta BednarskDanuta BednarskDanuta BednarskDanuta BednarskDanuta Bednarskaaaaa (Staszów), Jerzy Prusiń-), Jerzy Prusiń-), Jerzy Prusiń-), Jerzy Prusiń-), Jerzy Prusiń-
skiskiskiskiski (Gliwice), Krzysztof SzewczykKrzysztof SzewczykKrzysztof SzewczykKrzysztof SzewczykKrzysztof Szewczyk (Niemodlin), Barbara MachnikBarbara MachnikBarbara MachnikBarbara MachnikBarbara Machnik (Czerwionka), Roman MiklusRoman MiklusRoman MiklusRoman MiklusRoman Miklus
(Niemodlin), WWWWWojciech Groborzojciech Groborzojciech Groborzojciech Groborzojciech Groborz (Olza), Czesława LachowskCzesława LachowskCzesława LachowskCzesława LachowskCzesława Lachowskaaaaa (Niemodlin), Wiesława BrzezinaWiesława BrzezinaWiesława BrzezinaWiesława BrzezinaWiesława Brzezina (Ryb-
nik), Krzysztof MysiakKrzysztof MysiakKrzysztof MysiakKrzysztof MysiakKrzysztof Mysiak (Mikołów), Otylia LiszkOtylia LiszkOtylia LiszkOtylia LiszkOtylia Liszkaaaaa (Mysłowice), TTTTTeresa Keresa Keresa Keresa Keresa Kamykamykamykamykamyk (Katowice), TTTTTeresaeresaeresaeresaeresa
MarMarMarMarMarynczakynczakynczakynczakynczak (Połaniec), Justyna KJustyna KJustyna KJustyna KJustyna Kuśuśuśuśuś (Połaniec) i Zofia SadłochaZofia SadłochaZofia SadłochaZofia SadłochaZofia Sadłocha (Połaniec). Upominki można ode-
brać w najbliższej placówce SKOK Ziemi Rybnickiej.
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W tym �odcinku� stałego cyklu przedstawiamy pracowników kolejnych działów. Na zdjęciu od
góry Dział BIK: siedzi Danuta TDanuta TDanuta TDanuta TDanuta Tyrolyrolyrolyrolyrol � inspektor ds. BIK, stoi Mariola SzyndlerMariola SzyndlerMariola SzyndlerMariola SzyndlerMariola Szyndler � referent.
Natomiast zdjęcie poniżej przedstawia pracowników Działu Marketingu i Logistyki. Od lewej:
Hanna WHanna WHanna WHanna WHanna Warzechaarzechaarzechaarzechaarzecha i Lidia WLidia WLidia WLidia WLidia Wachowskachowskachowskachowskachowskaaaaa.


