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Ani się człowiek obejrzał, a już po wakacjach i urlopach… Mamy nadzieję,
iż letnie miesiące przyniosły wiele upragnionych chwil wytchnienia. Tymczasem czekają nas nowe wyzwania. Dla naszej spółdzielczej centrali najbliższe miesiące będą szczególnie absorbujące, bowiem już niebawem ruszy
budowa nowej siedziby SKOK Ziemi Rybnickiej. Wspominamy o tym na naszych łamach, wyjaśniając przy okazji powody opóźnienia w rozpoczęciu
inwestycji. Mamy też relacje z krajowej konferencji SKOK, wiele ciekawych
informacji na temat rozwoju spółdzielczości finansowej na Ukrainie, kolejny odcinek o naszej historii, ale przede wszystkim atrakcyjną ofertę naszych
usług – warto ją uważnie przeanalizować… A ponieważ czas jest przedwyborczy, przedstawiamy kandydatów, którzy są członkami naszej Kasy. Być
może podobnych osób w naszych szeregach jest więcej; wszystkim bez wyjątku życzymy powodzenia w zbliżających się wyborach. Póki co prezentujemy tych, którzy nas o to poprosili. Skądinąd wiemy, iż są to osoby godne
zaufania. Zapraszamy do lektury.
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PO¯YCZKA
NA REMONT
oprocentowanie tylko od 9,99%
do 15.000 bez poręczycieli*

Weź kredyt w SKOK Ziemi Rybnickiej
- remontuj i odliczaj
ZAPRASZAMY
DO NASZYCH
PLACÓWEK

* w zależności od dochodu i stażu członkowskiego

ani pozwoli, naszą rozmowę rozpoczPani
– Jeśli P
u poprzedniego
przypadku
niemy podobnie jak w przypadk
wywiadu… T
Tyle,
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nią Jolantą Tk
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anią Janiną
Tkocz,
Panią
Biłas. Nasi Czytelnicy mogą dojść do wniosk
u,
wniosku,
iż Zarząd to… „dość” rozbudowana struktura.
– Cóż, trzeba sobie zdać sprawę, iż SKOK Ziemi Rybnickiej to jedna z największych w Polsce instytucji finansowych. Oczywiście mam
na myśli nasz spółdzielczy, SKOK-owski „sektor”. Nie chcę w tym miejscu przytaczać konkretnych cyfr i wskaźników, które przesądzają o naszej pozycji, bowiem „Skoczek” na
swych łamach poświęca temu chyba dostatecznie dość miejsca. Zwrócę jednak uwagę, iż
odpowiednio duża skala ewidentnie przekłada się na wielość i jakość zagadnień; żeby nie
użyć słowa „problemów”. Stąd – jak sądzę –
autentyczna „nadwyżka” zajęć i spraw, z którymi przypada stykać się każdemu z członków
Zarządu. Przyznam się, że nie starcza mi czasu na dokładne śledzenie poczynać wspomnianych przez Pana wiceprezesów, ale jestem pewna, że nikt nie narzeka na nadmiar „wolnego”
czasu… Ja osobiście – patrząc na to z perspektywy własnego „podwórka” – mogę tylko
zapewnić, iż tak właśnie jest.
– Co zatem wchodzi w zakres P
Pani
ani obowiązków?
– Najszerzej rozumiana obsługa naszych
Klientów. Skala? – bardzo proszę: kilkadziesiąt placówek na terenie trzech województw.
A mówimy między innymi o… tysiącach pożyczek. Wszak nie tylko „chwilówki” są naszą
specjalnością…
oniec.
– Domyślam się, że na tym nie kkoniec.
– Owszem. Na przykład GIIF.
ażdy skrót
– Cóż to takiego?… W kkońcu
ońcu nie kkażdy
musi być „czytelny” dla członków
członków,, a tym bardziej
potencjalnych członków spółdzielczej K
asy
Kasy
asy..
– Już wyjaśniam: Generalny Inspektor Informacji Finansowych; żaden nasz „wymysł”, ale
przepis prawa, który nakłada – jak sama nazwa wskazuje – obowiązek określonego sposobu postępowania. Chodzi między innymi
o zapobieganie wprowadzaniu do obrotu fi-

DZIA£ ANALIZ

nansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Inaczej mówiąc, dotyczy to przeciwdziałaniu „praniu pieniędzy”; to dużo bardziej znana i popularna
w mediach nazwa.
– …Wiadomo w czym rzecz. I nie twierdzę, że
to mało
mało,, ale gwoli ścisłości zapytam, czy na
tym kkończy
ani spraw?
Pani
ończy się zakres P
– Nie. Mam jeszcze „pod sobą” Dział Analiz
i Dział Marketingu. Pierwszy z nich to jeden
z kluczowych w każdej firmie. Wskazuje na dynamikę najprzeróżniejszych, nie tylko statystycznych kategorii, z których należy czerpać
wiele cennych informacji. To niejako rachunek
sumienia. Porównawcze zestawienie wskaźników… Aby jakoś szerzej nie rozwodzić się
na ten temat, odsyłam do materiałów, publikowanych bodaj na 2 stronie „Skoczka”.
A marketing? – „jak cię widzą, tak cię pi-

Nasz wielki sukces
nie jest przypadkowy
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szą”… Oferta SKOK Ziemi Rybnickiej jest
wszechstronna, bardzo bogata, a przede
wszystkim atrakcyjna; najatrakcyjniejsza! My
to wiemy, my – czyli Zarząd, Rada Nadzorcza
i pracownicy. Wiedzą to również nasi członkowie. Ale marketing to także próba dotarcia
do potencjalnego Klienta, którego chcemy
przekonać do tego co najlepsze. Na rynku
usług finansowych konkurencja jest spora.
Tym bardziej świadomie zachęcamy, proponujemy i zapraszamy do „matematyki”. Sukces
SKOK-u nie jest przypadkowy. Obiektywnie
odnotowują go najpoważniejsze specjalistyczne pisma i popularne media… Cóż więcej?
– Zgoda. Istotnie tak jest. Sk
ądinąd wiadoSkądinąd
mo
ani prezesem Górnomo,, iż wcześniej była P
Pani

SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

Działalność depozytowo-pożyczk
owa SK
OK Ziemi R
ybnickiej przeprowadzona na poddepozytowo-pożyczkowa
SKOK
Rybnickiej
stawie sprzedaży za okres od maja do lipca 2005 rr.,., podsumowująca działalność wszystkich punktów kkasowych
asowych oraz działów związanych z obsługą klienta.

LOKATY

CZŁONKOWIE
W okresie od maja do lipca br. zaufało naszej
Kasie 996 nowych członków. Notuje się wyraźny comiesięczny przyrost bazy członkowskiej, począwszy od 279 osób zapisanych
w maju do 410 osób wstępujących w lipcu. Na
koniec lipca stan członków wyniósł 26.205
osób. Oznacza to, że oferta SKOK Ziemi Rybnickiej jest dostosowana do różnorodnych potrzeb członków i konkurencyjna na rynku
usług finansowych.

śląskiej Spółdzielczej K
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wo-Kredytowej…
– …I to najlepszy dowód na może nieco stereotypowe, ale bardzo zasadne twierdzenie, iż
„duży może więcej”. Proszę pamiętać, że skrótowo rozumiany SKOK to w istocie, w samej
rzeczy spółdzielnia. Jako tego typu instytucja
finansowa „operujemy” przede wszystkim zaufaniem naszych Członków. Nie stać nas na
rozrzutność, chybione decyzje i „grzechy” wielu innych podmiotów rynku finansowego. Nasi
Klienci doskonale potrafią liczyć. Co więcej –
decydują o wspólnym, spółdzielczym bycie.
Sądzi Pan, że jest inaczej? Może gdzie indziej,
w komercyjnych bankach, przy obcym kapitale… Ale nie na „żywej tkance” naszych spół-

dzielczych „udziałowców”. Proszę pamiętać,
że SKOK to z założenia „non profit”; funkcjonuje na potrzeby spółdzielców, a nie zysku
akcjonariuszy w dosłownym tego słowa rozumieniu. A wracając do wspomnianej przez
Pana kwestii… – większy, duży SKOK to bogatsza oferta, większe możliwości. Mała Kasa
– znaczy wiele przeszkód i barier; duża Kasa
– rozwój, perspektywy, pełna mobilność na
rynku finansowym… Racja, początki SKOKowskiego ruchu wywodzą się z dużych zakładów, w przypadku Górnośląskiej SKOK – podobnie jak tu – początkowo opierałam się na
pracowniczym „potencjale” miejscowej kopalni. Przyszedł jednak czas na odważne, rozwojowe decyzje, które zaowocowały połączeniem
SKOK-owskich struktur. Jak mało kto wiem
o korzyściach, jakie wypływają z tego dla naszych „dawnych” członków. Chlubię się tym,
że na wielu „frontach” funkcjonowania SKOK
Ziemi Rybnickiej, moja „macierzysta firma”
rozwija się bardzo prężnie…
– Jak widać ma P
ani powody do satysfakcji,
Pani
tym bardziej członk
owie SK
OK. T
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Liczba założonych lokat terminowych od
maja do lipca 2005 r. ulegała niewielkim wahaniom. Na początku analizowanego okresu ich wartość wzrosła proporcjonalnie do
ilości założonych rachunków terminowych.
W czerwcu liczba i wartość lokat była najwyższa w tym roku. Oferta konkurencji dotycząca lokowania oszczędności była bardziej wrażliwa na obniżanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, dlate-

Członkowie wstępujący do SKOK Ziemi
Rybnickiej w okresie od maja do lipca 2005 roku

go członkowie chętniej korzystali z usług
naszej Kasy w tym zakresie. Natomiast lipiec okazał się miesiącem, w którym klienci nie byli nastawieni na lokowanie oszczędności i odnotowaliśmy spadek salda na rachunkach terminowych naszych członków,
zarówno pod względem ilościowym jak,
i wartościowym.

POŻYCZKI
Od maja do lipca odnotowano stały wzrost
sprzedaży pożyczek, zarówno pod względem
ilościowym, jak i wartościowym. Sprzedaż
pożyczek w lipcu była najwyższa w omawianym okresie, jak również na tle całego roku.

Ilość lokat terminowych założonych w SKOK
Ziemi Rybnickiej w okresie od maja do lipca 2005
roku

400

Po przeanalizowaniu poszczególnych miesięcy można stwierdzić, że w miesiącach odznaczających się dużą sprzedażą pożyczek odnotowujemy spadek zakładanych rachunków terminowych. Oprócz atrakcyjności oferty i działań promocyjnych wielkość sprzedaży w poszczególnych miesiącach kształtowana jest
również przez czynniki zewnętrzne i związane z nimi zapotrzebowanie klientów na produkty finansowe.

Ilość wypłaconych pożyczek w SKOK Ziemi
Rybnickiej w okresie od maja do lipca 2005 roku

%

500

Tak wysoki poziom sprzedaży osiągnięto poprzez ciągłe doskonalenie oferty pożyczkowej
i dostosowywanie jej do wymagań członków
Kasy.
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Wartość lokat terminowych założonychw SKOK
Ziemi Rybnickiej od maja do lipca 2005 roku
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Wartość wypłaconych pożyczek w SKOK Ziemi
Rybnickiej od maja do lipca 2005 roku
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W sierpniu br
asy udała się na kilk
br.. delegacja naszej K
Kasy
kilkaa dni z roboczą wizytą do
Mariupola i Odessy
asy naszych
Odessy,, gdzie funkcjonują dwie największe spółdzielcze kkasy
sąsiadów ze Wschodu. W
ontynuacją współpracy pomiędzy SK
OK ZieWyjazd
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yjazd ten był kkontynuacją
mi R
ybnickiej
a
Azowsk
ą
K
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w
Mariupolu,
przemysłowym
mieRybnickiej Azowską Kompanią
ście nad Morzem Azowskim.
Gospodarze, z prezesem Aleksandrem Baszkatowem na czele, nie kryli satysfakcji z przyjazdu
polskich kolegów, gdyż chcieli zademonstrować
przemiany, jakie zaszły w ich Kasie w ciągu
ostatnich 24 miesięcy. Przyznać trzeba, że postęp
jaki się tam dokonał jest doprawdy imponujący.
Polska delegacja przecierała oczy ze zdumienia.
Nie ma śladu po ciasnych, mało funkcjonalnych
pomieszczeniach kasowych i biurowych. Dziś
Azowska Kompania Kredytowa dysponuje siecią
przestronnych, znakomicie wyposażonych biur
i punktów obsługi klienta. Siedziba główna składa się z kompleksu eleganckich i ze wszech miar
nowocześnie urządzonych pomieszczeń. Pracownicy Kasy, a jest ich 71, wykonują swoje zawodowe obowiązki w komfortowych wręcz warunkach. W niepamięć odeszły stosy papierów zalegające na biurkach i ciasnota, na którą narze-

kano jeszcze dwa lata temu. Są także gustownie
urządzone pomieszczenia socjalne, poczekalnie
dla klientów i wszechobecne kamery wspomagające ochronę obiektu. Tempo i rozmach przemian jakie zaszły w spółdzielczej kasie w Mariupolu są naprawdę godne podziwu. Nastąpił
tam prawdziwy rozkwit.
To nie wszystko. Zwiększył się również potencjał ekonomiczny, i to prawie dwukrotnie w sto-

sunku do stanu z roku 2003. Azowska Kasa zrzesza dziś ok. 80 tys. członków. Jej aktywa przekroczyły 47 mln hrywien, tj. ok. 9,5 mln $. Dokonano znaczących zakupów środków trwałych,
które w sposób wymierny poprawiły funkcjonalność i wygodę obsługi klientów. Nie dziwi więc
autorytet, jakim cieszy się prezes A.Baszkatow
w środowisku unii kredytowej na Ukrainie. Jest
on obecnie szefem regionalnym Porozumienia
Kompanii Kredytowych w obwodzie donieckim.
To ważne, prestiżowe, ale i bardzo odpowiedzialne stanowisko.
Azowska Kompania Kredytowa nie jest już jednak największą spółdzielczą kasą naszych
wschodnich sąsiadów. W wyniku fuzji dwóch czo-

UKRAINA ROŚNIE W SIŁĘ

Rozkwit ukraińskich
kas spółdzielczych

Stanowiska kasowe w nowym biurowcu AKK

łowych kas działających w południowo-zachodniej Ukrainie, na pierwsze miejsce pod względem wielkości kapitałów i liczebności członków
wysunęła się ostatnio kasa spółdzielcza, której
pełna nazwa brzmi Pierwsze Towarzystwo Kredytowe z siedzibą w Odessie. Nasza delegacja
wizytująca Kasę w Mariupolu, dzięki uprzejmości swoich gospodarzy miała również okazję
przyjrzeć się z bliska działalności PTK w Odessie, dokąd pojechano prywatnym samochodem
prezesa Baszkatowa.
Poniżej publikujemy interesujący wywiad z dyrektorem ekonomiki i rozwoju Pierwszego Towarzystwa Kredytowego, panią Swietłaną Nowik
ową
wikową
ową.
O ile Kasa z Odessy jest obecnie największą organizacją tego typu na Ukrainie, a Kasa z Mariupola plasuje się w tym rankingu na miejscu
drugim, to instytucje te wciąż liczyć się muszą
z konkurencją ze strony innych kas. W żaden spo-

F. Barakomski w towarzystwie A.Baszkatowa
i S. Nowikowej, prezesów dwóch największych
na Ukrainie spółdzielni finansowych

sób nie konkurują jednak pomiędzy sobą, a wręcz
przeciwnie – zaobserwować można udaną, realną współpracę i wymianę doświadczeń. Dwie
najpotężniejsze ukraińskie spółdzielcze instytucje finansowe łączy bowiem wspólny cel – jest
nim umocnienie spółdzielczego ruchu finansowego na Ukrainie i rychłe zastosowanie europejskich standardów prowadzenia działalności
w tej dziedzinie. Współpraca ta układa się na razie wzorowo i dobrze rokuje na przyszłość. Gołym okiem widać autentyczny rozkwit spółdzielczych kas w tym kraju, co stanowić może pewne
zaskoczenie czy wręcz niedowierzanie, kiedy weźmie się pod uwagę realia ukraińskie i stan kas
spółdzielczych sprzed dwóch lat…
Ukraina się zmienia. Zmienia się też obraz
ukraińskiej spółdzielczości finansowej. Coraz
więcej ludzi nabywa zaufanie do Kas, a same
spółdzielcze kasy stają się wspaniale rozwijającymi się instytucjami, które pięknieją z roku
na rok. Tempo tych pozytywnych przemian jest
naprawdę zawrotne. Tak trzymać! /Q/

„Opanowaliśmy pół Ukrainy...”
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cie Swietłany Nowik
Nowikowej
owej przyjemny chłód dzięki zainstalowanej klimatyzacji, bez której w tym mieście nie może się obejść
ani dyrektor
sklepy.. P
Pani
dyrektor,,
żadna poważna instytucja i szanujące się sklepy
przemiła i otwarta osoba, z chęcią zgodziła się na udzielenie
krótkiego (bo czasu, jak mówi, ma zawsze za mało) wywiadu
dla Czytelników „Sk
oczk
a”. Żałujemy
oczka”.
Żałujemy,, że nie wzięliśmy ze sobą
„Skoczk
odkryliśmy
dyktafonu, ponieważ odkr
yliśmy duże poczucie humoru u pani
dyrektor
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dyrektor,, któr
któryy podkreślany był szczer
szczerym
–W
asa, Pier
wsze T
owarzystwo Kredytowe
Wasza
Pierwsze
Towarzystwo
asza spółdzielcza kkasa,
z siedzibą w Odessie, jest jak wiemy najpotężniejszą instytucją
tego typu na Ukrainie. Co stanowi o W
aszej sile?
Waszej
– No cóż, z jednej strony jesteśmy największą Kasą, bo na to wskazują wszelkie publikowane na Ukrainie rankingi, a z drugiej strony
mamy świadomość, że Kasa, która posiada 49 biur w 42 miastach
oraz ponad 140 punktów kasowych i jako jedyna ukraińska spółdzielnia finansowa daje zatrudnienie ponad 500 osobom, nie ma
pod tym względem konkurenta w kraju. Dość powiedzieć, że druga w rankingu Kasa – ta z Mariupola – zatrudnia o wiele mniej
niż 100 osób [jest ich 71 – przyp.red.]. Nasze usługi sprzedajemy
na coraz większym obszarze. Opanowaliśmy pół Ukrainy…
(śmiech)
– Imponujące dane, naprawdę. W P
Polsce
olsce duże znaczenie posiada
ilość członków w spółdzielczej kkasie.
asie. Jak to u W
Was
as wygląda?
– Najnowsze dane, którymi dysponuję mówią o tym, że jeszcze
w tym roku przekroczymy liczbę 120 tys. członków. Są to przeważnie ludzie, którzy posiadają stałe i dość pewne miejsca pracy.
Nasi członkowie są pracownikami około 3 tys. przeróżnych przedsiębiorstw i małych zakładów pracy. O tym, czy dana osoba może
zostać naszym członkiem decyduje przede wszystkim bezpośrednia rozmowa, w wyniku której pracownik Kasy ocenia sytuacje
materialną i zawodową przyszłego klienta… To takie małe, ale
konieczne prześwietlenie kandydata.
– Czy przeciętny mieszk
aniec Ukrainy na trudności, by zostać W
amieszkaniec
Waszym członkiem?
– Nie, pod warunkiem, że jest mieszkańcem jednego z 13 obwodów
[województw – przyp.red.] lub Krymu, który cieszy się w naszym
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kraju pewną autonomią i nie jest traktowany jako 26 ukraiński obwód terytorialny. A ponadto przyszły członek naszej Kasy wykazać
się musi potwierdzonym źródłem dochodów, najlepiej pochodzącym
z miejsca pracy lub w postaci stałej renty.
– A wpisowe i wkład? Co z tym?
– Jest i wpisowe, i wkład… Ale to sprawa najłatwiejsza, daję
słowo! (śmiech)
– Jak to rozumieć?
– Bo to są wpłaty czysto symboliczne. Czyż wydatek 1 i pół hrywny jest wydatkiem znaczącym? W żadnym wypadku. 50 kopiejek
[mniej niż 40 groszy – przyp.red] tyle tylko wynosi wpisowe,
a wkład członkowski tylko 1 hrywnę. I to wszystko, nic ponadto.
–P
ani dyrektor
ani w gabinecie, któr
Pani
dyrektor,, siedzimy u P
Pani
któryy jest przestronny i dość funkcjonalnie urządzony
urządzony.. Obok leży fax gotowy do pracy
pracy,,
jest włączony kkomputer…
omputer… T
olegów z kkasy
asy
Too samo widzieliśmy u kkolegów
spółdzielczej w Mariupolu. Czyżby takie wyposażenie pomieszaszym
Waszym
czeń administracyjno-biurowych było już standardem w W
kraju?
– Nasza rzeczywistość gospodarcza na szczeblu, jak to określacie, pomieszczeń administracyjno-biurowych ulega rzeczywiście
stałej poprawie. Z roku na rok coś powoli remontujemy, uzupełniamy wyposażenie, a nawet rozbudowujemy swoją bazę. Mówi
się, że kto stoi w miejscu ten się cofa, prawda?
– Prawda, prawda…
– No właśnie! A wracając do pytania, za wcześnie mówić co staje
się standardem na Ukrainie. To, że w czołowych kasach spółdzielczych myśli się o unowocześnieniu bazy i poprawie estetyki, nie
świadczy o tym, że tak się dzieje wszędzie.
– Odessa, duże miasto z tradycjami, port, prężny ośrodek tur
yturystyczny
aszej siedziby
styczny,, miejsce W
Waszej
siedziby.. Czy jesteście, jak to się mówi,
znani „na mieście”?
– (śmiech) Chyba tak. Tak sądzę. Przecież współpracujemy z dwoma gazetami, utrzymujemy kontakty robocze z odesską telewizją
kablową docierającą do 350 tys. abonentów, współpracujemy też
z wieloma innymi, liczącymi się instytucjami w tym mieście. Osobiście uważam, że przeważająca większość mieszkańców Odessy
zetknęła się już z Pierwszym Towarzystwem Kredytowym, a przynajmniej coś o nas usłyszeli.
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– Czy utrzymujecie też kkontakty
ontakty z podobnymi instytucjami finansowymi za granicą?
– O tak. Jest taka współpraca, zwłaszcza z Kanadyjczykami
i z Wami, z Polską. Bierzemy aktywny udział w kanadyjskim programie pomocowym, mającym na celu wzmacnianie spółdzielczego ruchu finansowego na Ukrainie, a z Polakami mamy bliski i serdeczny kontakt poprzez osobiste znajomości (śmiech) ze SKOKiem w Krakowie. O, przypomniałam sobie, że już we wrześniu
montujemy grupę pracowników, którzy pojadą na ciekawą imprezę do Bielska-Białej. Tamtejszy magistrat zaprosił nas na festiwal pod hasłem „Razem”, w którym udział wezmą delegacje ukraińskie, a w tym i nasza. Bardzo nas to cieszy. Każdy taki wyjazd,
każdy kontakt z podobną kasą spółdzielczą działającą za granicą, to możliwość podpatrzenia czegoś nowego, zdobycia nowych
doświadczeń, itp. Tego się nie da przecenić. Zresztą, zapytajcie
Waszych kolegów z Mariupola, na pewno podzielają oni moją opinię. Dobrze wiem, że bardzo sobie cenią bezpośrednie kontakty
z Polską.
Naszą rozmowę przerywa w tym momencie pracownik, który informuje panią dyrektor, iż od 15 minut stara się do niej dodzwonić ktoś z władz miasta.
– Obiecaliśmy
Obiecaliśmy,, że rozmowa będzie krótk
krótka,
a, więc chcąc dotrzymać
słowa kkończymy
anie… Choć, przyznać trzeba, czynispotkanie…
ończymy już to spotk
my to z żalem. Było miło
miło..
– (śmiejąc się) Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie takie spotkanie. Jeszcze jedno – zapraszam serdecznie na naszą stronę internetową www.creditukraine.com
Dziękujemy
– Dzięk
ujemy pięknie za rozmowę.
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Z kart historii

(cz. 7)

owaliśmy w poprzednim numerze „Sk
oczjakąą opublik
opublikowaliśmy
„SkoczW szóstej części naszej historii, jak
ka”, opisywaliśmy jak doszło do otwarcia punktów obok Elektrowni „R
ybnik” i przy
„Rybnik”
KWK „Chwałowice”. W
yk
orzystując przychylność związków zawodowych, w szczególWyk
ykorzystując
owo jak na tamten okres pozytywne nastawyjątkowo
ności NSZZ „Solidarność”, a także wyjątk
ęglowej, nie zwlek
wienie dyrekcji kkopalń
ybnickiej Spółki W
Rybnickiej
Węglowej,
zwlekaliśmy
opalń byłej R
aliśmy długo z decyzją co dalej…

Kopalnia „Anna” i Pszów
– to nasz cel
Kiedy zostaliśmy umówieni na spotkanie
z Markiem Ostrowskim, przewodniczącym
NSZZ „Solidarność” przy KWK „Anna”
w Pszowie, nie przypuszczaliśmy, że zostaniemy tak ciepło przyjęci. Przewodniczący
wraz ze swoimi zastępcami w osobach Ireneusza Barona i Piotra Glenca nie dali nam
dużo czasu. Już w dniu pierwszego spotkania wraz z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” udaliśmy się do dyrektora ds. pracowniczych Andrzeja Szczepaniaka i przystąpiliśmy do rozmów dotyczących pomocy kopalni przy uruchomieniu naszego szóstego oddziału, który miał być zlokalizowany na terenie lub obok kopalni „Anna”. Dyrektor wyraził chęć szeroko rozumianej pomocy,
w czym popierał go przewodniczący
M.Ostrowski, bez którego otwarcie punktu
przy kopalni byłoby bardzo trudne. W tym
miejscu bardzo gorąco mu dziękuję za pomoc
okazaną naszej Kasie. Słowa podziękowania
kieruję także do dyrekcji kopalni.

Umowy i porozumienia
Kolejne nasze odwiedziny kopalni to uzgodnienia, a następnie podpisywanie porozumień, umów i wszelkich szczegółów związanych z działalnością SKOK-u na terenie
kopalni „Anna”. I kiedy formalnie wszystko
było załatwione, my ciągle z przewodniczącym zakładowej „Solidarności” i dyrektorem
kopalni nie mogliśmy znaleźć odpowiedniego lokalu dla potrzeb działalności naszej
firmy. I jak wcześniej, w przypadku kopalni
„Chwałowice”, tak teraz sytuacja jakby się
powtórzyła. Wreszcie po przedstawieniu
nam wielu propozycji, zapadła decyzja: pomimo tego, iż zaoferowane nam pomieszczenie znajdowało się na drugim piętrze, miało i tak najlepszą lokalizację z wszystkich
dotychczasowych propozycji. Odpowiedni
remont, meble i punkt był gotowy do otwarcia. No i dokonaliśmy otwarcia (niestety
z przyczyn niezależnych od nas nie posiadamy zdjęć z tej uroczystości). I tym razem
nasi przyjaciele z kopalni „Anna” nie zawiedli nas. Cieszyliśmy się bardzo, iż Marek
Ostrowski został członkiem nr 1 nowego oddziału w Pszowie, a dyrektor Szczepaniak
członkiem nr 3. Niebawem nasza Kasa przyjęła w swe szeregi kolejnych zwolenników.
Warto w tym miejscu poinformować naszych

Czytelników, iż w chwili obecnej bardzo zaawansowane są rozmowy dotyczące przeniesienia punktu z drugiego piętra na parter,
a o wynikach tych rozmów poinformujemy
po zakończeniu negocjacji oraz podpisaniu
stosownych porozumień.

Kopalnia „Marcel”
w Radlinie

Goście wznoszą tradycyjny toast za pomyślność naszego nowego punktu w Radlinie

Jeszcze przed uroczystym otwarciem oddziału przy kopalni „Anna” zabiegałem
o spotkanie z osobami mającymi wpływ na
podejmowane decyzje na kopalni „Marcel”.
Oczywiście nie można było pominąć biura
Zarządu NSZZ „Solidarność” przy KWK
„Marcel”. Tam też natknąłem się na równie
wspaniałych ludzi jak na KWK „Anna”, tym
razem w osobach Zdzisława Piątkowskiego
i Rajmunda Kowola. Po krótkim powitaniu
i przedstawieniu naszych planów związanych z kopalnią „Marcel”, koledzy z „Solidarności” ostro włączyli się do rozmów, które rozpocząłem z przedstawicielami dyrekcji, dyrektorem ds. pracowniczych Jackiem
Skupniem i dyrektorem ds. ekonomicznych
Janem Bochynkiem. Jak już wcześniej
wspomniałem, pozytywne nastawienie dyrekcji do idei utworzenia oddziału SKOK
Ziemi Rybnickiej i tutaj było bardzo dobrze
widoczne. Rozmowy zawsze odbywały się
w dobrej atmosferze, toteż na wyniki nie
trzeba było także tutaj długo czekać. Podpisano porozumienie, na mocy którego po podpisaniu stosownego oświadczenia przez pracownika KWK „Marcel” będącego jednocześnie członkiem SKOK Ziemi Rybnickiej, kopalnia potrącała należności pracownika
wobec naszej Kasy. Pozwalało to na pobieranie pożyczek bez poręczycieli albo (przy
dużych kwotach) ograniczyć do minimum
ilość poręczycieli. To z pewnością miało duży
wpływ na bardzo dynamiczny rozwój tego
punktu obsługi w pierwszych miesiącach
jego działalności. Warto przypomnieć, iż w
pierwszym miesiącu działalności zapisało
się tam w szeregi naszej Kasy ponad 300
osób!

jaciół, a także „nowych”, m.in. burmistrza
Radlina, przedstawicieli kopalni „Marcel”
i związkowców z „Solidarności”. Także tym razem nie zawiedliśmy się oczekiwaniem na nowych członków. Podczas otwarcia pierwsze
numery w radlińskim punkcie zarezerwowali
sobie koledzy z „Solidarności”. W tym miejscu
także im składam wyrazy wdzięczności i podziękowania za pomoc w uruchomieniu naszego nowego oddziału.
Kolejny rok działalności, kolejne dwa oddziały, w kolejnych dwóch miejscowościach… –
to kolejny rok sukcesów naszej spółdzielczej
Kasy.

Uroczyste otwarcie

W poprzednim numerze „Skoczka” opisując
naszą historię wspomnieliśmy jak to zostaliśmy laureatem pierwszej edycji nagrody
„Czarny Diament”. Jaka była radość w gronie Zarządu, kiedy zostaliśmy zaproszeni
w celu odbioru nagrody „Leszczyna 2000”
przyznawanej przez Izbę Handlowo-Przemysłową z Czerwionki–Leszczyn oraz burmistrza tego miasta. W skład Kapituły prócz
prezesa Izby Romualda Stencla i burmistrza
Marka Kornasa wchodzili m.in. starosta powiatu rybnickiego Damian Mrowiec i dyrektor Kombinatu Koksochemicznego Jan Dytko. Nagrodę otrzymaliśmy za tworzenie
miejsc pracy, działalność charytatywną oraz
dynamiczny rozwój. I tak jak w przypadku
„Czarnego Diamentu”, tak tym razem zostaliśmy laureatami pierwszej edycji tej nagrody. Uroczystość i wręczenie nam tej nagrody
odbyło się pod koniec roku, co było wspaniałym podsumowaniem kolejnego, jakże udanego etapu działalności w historii naszej Kasy.
Jednak i ubiegły rok nie był ostatnim rokiem
naszych sukcesów. Natomiast jak potoczyły
się dzieje SKOK Ziemi Rybnickiej w następnych latach, napiszemy w kolejnych odcinkach naszego biuletynu.

Na tę okazję – jak zresztą robiliśmy to wcześniej – zaprosiliśmy naszych „starych” przy-

Poszukiwanie lokalu
Zanim jednak doszło do otwarcia tego punktu, próbowaliśmy znaleźć i na tej kopalni pomieszczenie wśród lokali znajdujących się
w jej zasobach. Jednak mimo wskazania
wielu takich pomieszczeń, nie zdecydowali-

Na moment przed uroczystym otwarciem; wśród zaproszonych gości była również Barbara
Magiera, burmistrz Radlina
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śmy się na wybór żadnego z nich. Zmuszeni
zostaliśmy w ten sposób do szukania wokół
kopalni lub w ogóle na terenie miasta Radlina. I tak jak stare przysłowie mówi „kto
szuka, ten znajdzie”, tak i my szukając znaleźliśmy lokal przy głównej ulicy Radlina,
w niewielkiej odległości od kopalni. To także miało wpływ na tak duży przyrost członków w nowym punkcie. Dziś możemy, podobnie jak w przypadku sytuacji opisanej wyżej w Pszowie, poinformować, że obecny
punkt zostanie (to jest pewne) przeniesiony w inne miejsce, kilkaset metrów dalej od
kopalni, jednakże nadal zlokalizowany przy
głównej ulicy miasta.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonuje
burmistrz Radlina, Barbara Magiera

„Leszczyna 2000”

Franciszek Barak
omski
Barakomski

Członkowie Kapituły i pierwsi laureaci nagrody „Leszczyna 2000” (czwarty z prawej, prezes
SKOK Ziemi Rybnickiej Franciszek Barakomski)
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Powiedzieli o nas…
WIESŁAW JANISZEWSKI

– przewodniczacy Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

– Jak widać na temat SKOK Ziemi Rybnickiej przychodzi mi wypowiadać się
w okresie kampanii wyborczej… Od razu
więc nasuwają mi się pewne skojarzenia.
Otóż zanim zdecydowałem się kandydować
do Sejmu, podejmowałem jak każdy z nas
wiele innych ważnych wyborów. Wśród nich
ten związany ze wstąpieniem w szeregi spółdzielczej Kasy. I teraz, z perspektywy czasu, traktuję ten wybór właśnie w kategorii
„ważny”. I to nie tylko dlatego, że korzystam
z usług SKOK, oczywiście w pełni przekonany o atrakcyjności i konkurencyjności
oferty; ale też dlatego, ponieważ z pozycji
działacza społecznego i samorządowego
widzę jak wielką pomoc i nadzieję daje ludziom SKOK. Cały czas stykam się z ludźmi, dla których SKOK jest gwarantem ich
spokoju i partnerem w sprawach finansowych. Nie chcę przywoływać dla przykładu
tylko tych, dla których SKOK był i jest ostatnią deską ratunku. Muszę bowiem od razu
wskazać także na tych, którzy dokonują
w pełni świadomego, bardzo przemyślanego wyboru, będąc w absolutnie komfortowej sytuacji co do możliwości korzystania
z usług rynku finansowego. No i wybierają… SKOK Ziemi Rybnickiej. Ja też tak
wybrałem. Dlatego ilekroć ktoś prosi mnie
o radę i moje prywatne zdanie, odpowiadam krótko: Idź do SKOKU-u!

TWÓJ KANDYDAT
KANDYDA
DO SEJMU RP

Chcia³bym zrobiæ:
DLA GMINY I REGIONU
! budowa autostrady A-1
! wzmocnienie roli i rangi samorz¹du terytorialnego
poprzez przekazanie œrodków finansowych

DLA PRACY
! obni¿enie podatków
! tworzenie nowych miejsc pracy

DLA BEZPIECZEÑSTWA
! sprawny wymiar sprawiedliwoœci
! bezwzglêdne karanie przestêpców

DLA EDUKACJI

WIES£AW

! przywrócenie rangi zawodu nauczyciela
! powszechny, bezp³atny dostêp do edukacji

JANISZEWSKI
uczciwoœæ i odpowiedzialnoœæ
Lista nr

8 PO miejsce 9

Publikacja sfinansowana ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
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MICHA£ MAREK WÓJCIK

PRACA. UCZCIWOŚĆ. PORZĄDEK.

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
LISTA 6, MIEJSCE 2

Powiedzieli o nas…
MICHAŁ MAREK WÓJCIK

– radny Sejmiku Śląskiego
w Katowicach

– Przyznam się, że członkiem SKOK Ziemi
Rybnickiej jestem od niedawna. I dodam od
razu, że bardzo tego żałuję, bowiem teraz –
będąc w Waszych szeregach – mogę się dopiero na własnej skórze przekonać ile na
tym traciłem; innymi słowy, jak długo przyszło mi nie mieć pojęcia o walorach SKOK-u.
Cóż, lepiej późno niż wcale, więc nadrabiam
zaległości korzystając z wielu Waszych
usług. Dlaczego? – bo są bardzo atrakcyjne. Swoją drogą jestem pod wrażeniem Waszych osiągnięć… Nie chcę jednak, aby zabrzmiało to jakoś propagandowo, „pod publikę”, więc przywołam tu na poparcie mych
słów liczne przykłady Waszych nagród i wyróżnień. Zdążyłem się dość dobrze temu
przyjrzeć – „Czarny Diament”, „Leszczyna”,
Fair Play”, „Polski Sukces”… To wszystko
mówi samo za siebie, budzi respekt, szacunek i autentyczny podziw dla Waszych osiągnięć. A ponieważ o przyznaniu tego typu
wyróżnień najczęściej decydują bardzo
obiektywnie i fachowo usposobione kręgi
gospodarcze, satysfakcja członków SKOK
powinna być tym większa. Chciałbym w tym
miejscu zadeklarować, iż w przypadku wybrania mnie na posła chciałbym się zaangażować w szeroko rozumianą w działalność na rzecz korzystnego dla SKOK ustawodawstwa oraz obronę interesów jej
członków.
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TRZYNASTA – NIE PECHOWA!

XIII Konferencja
SKOK w Krakowie
28 czer
wca br
owie odbyła się XIII Krajowa K
onferencja Spółdzielczych K
as
czerwca
br.. w Krak
Krakowie
Konferencja
Kas
ania zadawało sobie pytanie,
Oszczędnościowo-Kredytowych. Wielu uczestników spotk
spotkania
czy fakt, iż jest to trzynasta z rzędu kkonferencja
onferencja oznacza potwierdzenie nie najlepszej
ostatnio prasy (bo nie passy!) naszego rodzimego ruchu sk
ok
owskiego?
skok
okowskiego?
Wydaje się, że obawy te – wyrażane głównie
w kuluarach i to z nie całkiem poważnymi minami rozmówców – należało od początku traktować tak, jak na to zasługiwały, czyli z przymrużeniem oka. Trzynastka nie przyniosła
pecha. Konferencja odbyła się nadzwyczaj
sprawnie, przy obecności licznego grona władz
kas spółdzielczych, Kasy Krajowej, a przede
wszystkim gości zagranicznych, w tym samego szefa Światowej Rady Związków Kredytowych.
Sesja Plenarna konferencji, kto wie czy nie
najciekawsza część całego spotkania, to wymiana opinii i ocen ruchu skokowskiego
w Polsce i na świecie. Całość, co ciekawe,
rozpoczęła się wspólną modlitwą św. Fran-

ciszka, którą światowy ruch spółdzielczości
finansowej zaadaptował na swój użytek. Goście zagraniczni mogli korzystać z tłumaczenia tekstu modlitwy, co dodatkowo przyczyniło się do stworzenia niesamowitej, lecz
swojskiej zarazem atmosfery, gdyż kilkusetosobowe audytorium wspólnie (w różnych
językach) modliło się o zachowanie samopomocowego charakteru ruchu spółdzielczości
finansowej na świecie.
W sesji głos zabierali kolejno: prezes Krajowej SKOK Grzegorz Bierecki („[…] działamy zawsze dla ludzi, a nie dla zysku. SKOK
jest dla człowieka, oto nasza dewiza.”; „Do
SKOK należy już ponad milion dwieście tysięcy członków. A najczęściej są to ludzie nie-

Delegacja SKOK Ziemi Rybnickiej na XIII Konferencję w towarzystwie prezesa TUW Grzegorza
Buczkowskiego (trzeci od prawej)

Redakcja: – Był P
an członkiem delegacji naPan
asy na XIII K
onferencję Spółdzielczych
Kasy
Konferencję
szej K
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Jaki jest
cel or
ganizowania takich spotk
ań, czy kkonfeonfeorganizowania
spotkań,
rencje tego rodzaju mogą wnieść coś nowego
do ruchu sk
ok
owskiego?
skok
okowskiego?
ula: – Taka konferencja to znakomita
Józef K
Kula:
okazja, by poznać poglądy najwyższych – jeśli tak można powiedzieć – władz polskiej,
ale i światowej spółdzielczości finansowej.
W ciągu jednego dnia wiemy „co w trawie
piszczy”, czyli co nowego słychać we władzach ogólnoświatowego ruchu kredytowego
oraz w naszej organizacyjnej nadbudowie,
czyli Kasie Krajowej SKOK. Nie chodzi tu
o nowinki typu plotkarskiego, czy innego medialnie nośnego, ale nieprzydatnego dla
SKOK-ów. Tu chodzi przede wszystkim
o zmiany zachodzące już oraz te, które wkrótce zostaną wprowadzone i które będą miały
odzwierciedlenie w naszym codziennym skokowskim życiu zawodowym.
– Jakiś przykład?
– Proszę bardzo. Na spotkaniu panelowym
prowadzonym przez wiceprezesa KK Wiktora Kamińskiego dużo mówiło się o skuteczności promocji Kas Spółdzielczych. Dziś sposób autoreklamy i promocji poszczególnych
Kas daleko odbiega od ideału. Niebawem cały

6

Stół prezydialny XIII Konferencji. Piąty od lewej prezes Krajowej SKOK Grzegorz Bierecki,
po jego prawej ręce przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej Kasy Adam Jedliński

zamożni.”); wiceminister finansów Andrzej
Jacaszek („…jak to bywa w życiu, dużego
boją się mali, a SKOK to już potężny ruch,
stąd coraz ostrzejsze ataki i chwyty konkurencyjne. Ale ja wiem, że się nie dacie! ”);
Bobby Mc Veigh
eigh, prezes Światowej Rady
Związków Kredytowych („Ja was podziwiam.
To co w ciągu ostatnich dziesięciu lat stało
się w Polsce nie posiada nigdzie swojego odpowiednika, rozwój waszych kas spółdzielczych to nic innego jak spektakularny sukolaczek
Polaczek
olaczek,
ces na skalę światową!”); Jerzy P
poseł, szef śląskiego PiS („…i obiecuję, że
będziemy pisać tylko dobre ustawy, w tym
Zawisza,
ustawę o spółdzielczości.”); Artur Zawisza
poseł, współautor ustawy antylichwiarskiej
(„Czuwamy nad tym, by prawo polskie zawsze było prorodzinne, ciszy mnie, że SKOK
jest też taką prorodzinną instytucją…”); Michael J. Mercer,
Mercer prezes Georgia Credit Union
w USA („Musicie zdać sobie sprawę z tego,
że wpisana w przyszłość walka z konkurencją, to pewnik. Nie ma od tego ucieczki. (…)
też będziecie odpierać nieustanne ataki banków komercyjnych. W Stanach Zjednoczonych unie kredytowe walczą z konkurencją
wyjątkowo twardo.”); Andrij Olenczyk
Olenczyk, dyrektor ukraińskiej komisji ds. regulacji rynku
finansowego („Podpatrujemy Polskę, ciągle
się uczymy. Nasze ukraińskie SKOK-i potrzebują jeszcze 4 lata, żeby ich standardy funkcjonowały podobnie do waszych. (…) a wa-

Co w trawie piszczy?
Rozmowa z uczestnikiem XIII K
onferencji SK
OK w Krak
owie,
Konferencji
SKOK
Krakowie,
JÓZEFEM K
ULĄ
KULĄ
ULĄ,, przewodniczącym Rady Nadzorczej
ruch skokowski objęty będzie systemem promocji wizualnej i medialnej, który poprawi
skuteczność, a przy tym przyniesie wymierne oszczędności. Inna sprawa – szykują się
pewne zmiany w międzynarodowym modelu
funkcjonowania Unii Kredytowych, co również znajdzie odbicie w naszym rodzimym
ruchu spółdzielczym. Taka konferencja to
także znakomita okazja, by poznać ludzi budujących spółdzielczość finansową w innych
krajach.
– Czyli można coś podpatrzeć, coś zastosować
na naszym terenie…?
– Akurat tu jest troszkę inna sytuacja. Uczestnikiem XIII Konferencji byli goście z krajów
byłego bloku wschodnioeuropejskiego. My ich
nieco wyprzedzamy i to raczej oni podpatrują,
oni chcą stosować nasze rozwiązania na swoim gruncie…
– Udało się P
anu z kimś spotk
ać i porozmaPanu
spotkać
wiać właśnie z tych krajów?

– Owszem, w rozmowach kuluarowych w przerwie obrad zamieniłem kilka zdać z Jurijem
Malafiewem, koordynatorem ruchu spółdzielni finansowych na Białorusi. Wyczułem w jego
wypowiedzi nutkę zazdrości, że Polskę stać na
organizowanie takiego spotkania jak XIII Konferencja w Krakowie, ale także nie krył się
z ambicjami, że i jego kraj stać na szybki i nacechowany sukcesami rozwój w dziedzinie kas
spółdzielczych.
–P
odziela P
an jego zdanie?
Podziela
Pan
– Życzyłem mu pomyślności. Szczerze.
Pan
– A które z doświadczeń, jakie P
an przeżył
w czasie wielogodzinnej kkonferencji,
onferencji, było najważniejsze dla P
ana?
Pana?
– Hmm. Myślę, że to kiedy uświadomiłem sobie jak dużo zrobił nasz ruch skokowski i jak
bardzo liczą na nas inni. Nie zapomnę nigdy
wystąpienia Stanisława Ignatowicza, prezesa Unii Kredytowej Regionu Wileńskiego, któ-

SK
OC
ZEK
SKOC
OCZEK

sza Kasa Krajowa posiada moim zdaniem
wzorową organizację działania.”); Florian
Simon
Simon, szef ruchu spółdzielni finansowych
w Rumunii („Dziękuję, dziękuję za wsparcie
dla naszych rumuńskich początków! My działamy w tym ruchu dopiero od roku, a wszystko co daje nam nadzieję na sukces wiąże się
ze wsparciem ze strony polskich koleMalafiew, białoruski szef uniii
gów…”); Jurij Malafiew
kredytowych w Mińsku („Białoruś ma już
swoje doświadczenia w temacie ruchu kredytowego, ale współczesna jego forma datowana jest na 1998 r. Ja, niestety, nie mogę
otwarcie pochwalić się tak znakomitymi kontaktami z europejskim ruchem kredytowym
jak moi przedmówcy. (…) Często jesteśmy
zdani tylko na siebie…”).
Interesująca, aczkolwiek nieco przedłużona
w czasie Sesja Plenarna, to była dopiero część
wstępna konferencji. Po niej nastąpił cykl spotkań panelowych, w których poruszono dziewięć istotnych dla ruchu spółdzielczego spraw.
Każdy z dziewięciu tematów, to odrębny materiał, który warto (ba, należy!) przybliżyć Czytelnikowi „Skoczka”. Uczynimy to w cyklu
krótkich, zwartych w treści artykułów, począwszy od następnego numeru naszego biuletynu. Artykuły te opatrzone będą wspólnym
tytułem: „Dziś i jutro Kasy zwykłych ludzi.”
Pierwszym tematem będzie sprawa zasad
działania Kas w oparciu o „Kodeks dobrych
praktyk”. /Q/
ry dziękował Polakom za pomoc dla mieszkańców Wilna. To co nam się wydaje takie
oczywiste nabiera rozmiaru i znaczenia, które trudno opisać, kiedy słyszy się jak ważny
jest najdrobniejszy chociaż przejaw pomocy
materialnej i organizacyjnej. Byłem także pod
dużym wrażeniem reakcji grupy amerykańskiej, wyjątkowo żywiołowo reagującej na
wystąpienia prezesa Grzegorza Biereckiego
czy Roberta Mc Veigh’a, szefa Światowej
Rady Związków Kredytowych. Ich przemówienia spotkały się z niekłamanym aplauzem
ze strony słuchaczy, a postawa amerykańskich gości ze stanu Georgia na długo utkwi
w mej pamięci…
Obecność na XIII Konferencji w Krakowie
dała mi jeszcze jedno. Otóż stwierdzenie, że
Spółdzielcze Kasy robią w Polsce zawrotną
karierę, a siła Kas oparta jest na ich spółdzielczym charakterze i łatwym dostępie do
ludzi mniej zamożnych nie jest sloganem reklamowym. Właśnie to, że SKOK w Polsce
jest silnym konkurentem dla banków, a przy
tym posiada znakomite zrozumienie potrzeb
zwykłych ludzi, stało się moim osobistym
mottem wyniesionym z uczestnictwa
w czerwcowej konferencji.
– Dzięk
ujemy za rozmowę.
Dziękujemy

Nr 7/2005 WRZESIEŃ 2005

OFER T A

OFER T A

SK
OK ZIEMI RYBNICKIEJ
SKOK

SK
OK ZIEMI RYBNICKIEJ
SKOK

OPROCENT
OW
ANIE POŻY
CZEK I L
OK
AT
OPROCENTOW
OWANIE
POŻYCZEK
LOK
OKA

LOKATY UBEZPIECZONE

!"!#$%&'() +, -&$). /0 1$)23+$, 4005 26
POŻYCZKA WAKACYJNA

POŻYCZKA MIESZKANIOWA

Symulowany plan sp³aty po¿yczki z odroczonym
terminem sp³aty o 3 miesi¹ce (na dzieñ 30.08.2005r.)

Kwota po¿yczki

3.000 z³
5.000 z³
7.000 z³

iloœæ rat

24
24
24

rata po¿yczki

132,96 z³
221,60 z³
310,24 z³

z³
z³
z³
z³

12
12
12
12

rata po¿yczki

87,91
175,82
263,73
439,55

z³
z³
z³
z³

2.000
3.000
5.000
8.000

z³
z³
z³
z³

24
24
24
24

z³
z³
z³
z³

3.000
5.000
10.000
15.000

z³
z³
z³
z³

36
36
36
36

z³
z³
z³
z³

Symulowany plan sp³aty po¿yczki

10.000 z³
20.000 z³
40.000 z³

60
60
60

rata po¿yczki

241,84 z³
483,68 z³
967,48 z³

rata po¿yczki

202,74 z³
405,47 z³
608,21 z³

iloœæ rat

180
180
180

do 15 lat

rata po¿yczki

300,82 z³
501,36 z³
1.002,72 z³

deklarowana sp³ata ostatniej
kwota miesiêczna raty (9-tej)

3.000 z³
5.000 z³
10.000 z³

50,00 z³
50,00 z³
100,00 z³

2.794,28 z³
4.932,84 z³
9.865,66 z³

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

3,50%
4,00%
4,00%
4,50%
4,80%
5,45%
5,45%
6,20%
6,70%

okres trwania
lokaty

3 miesi¹ce
6 miesiêcy
12 miesiêcy

oprocentowanie
zmienne
sta³e

5,00-6,00*
5,50-6,50*
6,50-7,50*

4,50-5,50*
5,00-6,00*
5,50-6,50*
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Długo, bardzo długo
– ale warto…
W poprzednim numerze „Skoczka” chwaliliśmy
się, że został wybrany projekt koncepcyjny nowej
siedziby SKOK Ziemi Rybnickiej. Pisaliśmy także, iż pod koniec wakacji ruszy budowa nowoczesnego biurowca…
Niestety, trochę przeliczyliśmy się z czasem. Jednym z powodów opóźnienia był fakt trwających właśnie wakacji; to okres
wypoczynku dla bardzo wielu z nas, dlatego też na wszystkie sprawy związane z ostatecznym przyjęciem projektu i gotowym do ogłoszenia przetargiem na wybór wykonawcy musieliśmy czekać cierpliwie do końca wakacji. Drugim ważnym powodem było opracowanie i zatwierdzenie zasad wyboru wykonawcy oraz określenie warunków i trybu rozstrzygnięcia przetargu. I choć nasz SKOK nie jest zobligowany do
stosowania przetargów publicznych, Zarząd zdecydował, że
właśnie takie rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy naszej
nowej siedziby zostanie zastosowane. Wygra najlepsza i najtańsza firma.
W chwili gdy oddawaliśmy „Skoczka” do druku, w ogólnopolskiej prasie winny się ukazać ogłoszenia o naszym przetargu. Teraz został już naprawdę miesiąc do pierwszego wykopu, a potem liczymy, że na oczach mieszkańców Czerwionki będzie szybko powstawał nowy, nowoczesny obiekt.

3,50%

LOKATY TERMINOWE
RENTIERSKIE
okres trwania
lokaty

oprocentowanie
zmienne
sta³e

6 miesiêcy
7-9 miesiêcy
10-11 miesiêcy
12 miesiêcy
13-24 miesi¹ce
25-36 miesiêcy

4,70%
4,90%
5,65%
5,65%
6,10%
6,60%

3,50%

okres trwania lokaty

oprocentowanie

1 dzieñ
4 dni
7 dni
14 dni

1,50%
2,00%
2,40%
2,90%

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

7,40%
7,70%
8,45%
8,75%
9,15%
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7,95%
8,45%
8,95%
9,45%
9,95%
10,45%
10,95%
11,45%
11,95%
12,45%

OFER
OFERTT A DLA FIRM
KREDYTY GOSPODARCZE
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Okres sp³aty

Oprocentowanie roczne nominalne

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

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

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.

oprocentowanie
w skali roku
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oprocentowanie
w skali roku

1 rok
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat
7 lat
8 lat
9 lat
10 lat

Operacja

okres trwania
lokaty

Czy jesteś Członkiem naszej Kasy
co najmniej od dwóch lat?
Jeśli tak,
to mamy
coś specjalnie
dla Ciebie…

okres trwania
lokaty

RACHUNKI BIEŻĄCE
„TANDEM” DLA FIRM

LOKATY DZIENNE
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3,70%

RACHUNEK
SYSTEMATYCZNEGO
LOKATA BEZPIECZNE JUTRO OSZCZĘDZANIA

!

Skoczek

3,80%

! identyfikacyjno-bankomatowa IKM
! bankomatowo-p³atnicza VISA ELECTRON
! bankomatowa SKOK CARD

od 37 do 60 m-cy (powyżej 10.000 zł)
iloœæ rat

do 60 m-cy

okres trwania
lokaty

-C;DFN

POŻYCZKA MIESZKANIOWA
Kwota po¿yczki

60
60
60

30.000 z³
50.000 z³
100.000 z³

Kwota
po¿yczki

rata po¿yczki

99,63
166,06
332,11
498,17

127,67 z³
229,81 z³

POŻYCZKA DLA ROLNIKÓW

Symulowany plan sp³aty po¿yczki

iloœæ rat

10.000 z³
20.000 z³
30.000 z³

Kwota po¿yczki

do 36 m-cy
Kwota po¿yczki

iloœæ rat

Symulowany plan sp³aty po¿yczki

rata po¿yczki

93,20
139,81
233,01
372,82

60
60

POŻYCZKA HIPOTECZNA

Symulowany plan sp³aty po¿yczki

iloœæ rat

5.000 z³
9.000 z³

rata po¿yczki

7 &,")&3$)8&)+$) A$3!9):%

do 24 m-cy
Kwota po¿yczki

iloœæ rat

Kwota po¿yczki

Symulowany plan sp³aty po¿yczki

1.000
2.000
3.000
5.000

Kwota po¿yczki

Symulowany plan sp³aty po¿yczki

do 12 m-cy
iloœæ rat

Symulowany plan sp³aty po¿yczki

POŻYCZKA MIESZKANIOWA

POŻYCZKA
NA KAŻDĄ OKAZJĘ
Kwota po¿yczki

od 48 do 60 m-cy (od 5.000-9.999 zł)

LOKATY TERMINOWE

LINIA POŻYCZKOWA W ROR
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%
0,50%

Jeszcze tylko do końca roku...
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Remontuj ze
SKOK Ziemi Rybnickiej!
Po¿yczka na okres do 3 lat, do kwoty 15.000 z³ bez
porêczycieli (w zale¿noœci od dochodu po¿yczkobiorcy).
Czas rozpatrywania wniosku do 48 godzin.

F,32,1&,@? -! 3'+:9B# !"1C'E$
+,1&)( G,1?6
!-/- 9G@KG ;F?EGL-G@M
S DTUM AC;DE@; JGECE!/TF
S D@;C9 DC-V@ AC;DE@;
;@K/ED/TFWWW
WA¯NE DLA MIESZKAÑCÓW PO£AÑCA I OKOLIC
Sprzedamy mieszkanie M-3 (dwa pokoje, kuchnia)
Szczegó³owe informacje w Punkcie Kasowym
w Po³añcu przy ul. ¯apniowskiej; tel. (0-15) 865-22-70
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Poznajmy
oznajmy się

KUPON
7/2005

Sk
oczk
a
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KRZYŻÓWKA
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Kolejna grupa naszych pracowników w stałym cyklu „Skoczka”… Pierwsze zdjęcie przedstawia załogę Punktu Kasowego, mieszczącego się w Łaziskach Górnych przy ul. Plac Ratuszowy; stoją od lewej: Mirosława Rola, Anna K
Kołodziej
Dominikaa Rola
Rola.
ołodziej (kierownik Punktu) oraz Dominik
Poniżej „obsada” Punktu Kasowego w Gliwicach przy ul. Bema; po lewej Olimpia Lepionk
Lepionkoo
(kierownik placówki), po prawej Dorota Czuluk
Czuluk.
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Wśród Czytelników, którzy do 30 październik
październikaa br
br.. nadeślą na adres naszej redakcji lub dostarczą do najbliższego punktu SKOK Ziemi Rybnickiej prawidłowe rozwiązanie (wraz z kuponem), rozlosujemy upominki od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK. Rozwiązanie krzyżówki stanowi hasło, które utworzą litery ułożone w kolejności cyfr zamieszczonych w dolnej części kratek. Nazwiska osób które otrzymają nagrody opublikujemy w kolejnym numerze „Skoczka”. Tymczasem kolejne upominki za prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru otrzymują: ręczniki – Bolesław Nowak z Leszczyn, Agnieszk
Agnieszkaa
Roj z Gliwic, Aleksandra Zyszczak z Żor, Helena Klimanek z Raciborza oraz Barbara Roj z Pyskowic;
oj z Łazisk Górnych, Elżbieta Janik
owsk
koszulki – Maria K
Koj
Janikowsk
owskaa z Połańca, Eugeniusz Szczepaniak z Siemiaowski z Rybnika, Zbigniew Szewczyk z Kietrza, Jan Szewczyk z Czerwionki,
nowic, Mieczysław Czark
Czarkowski
Ewa Zaród z Gliwic, Roman Miklus z Niemodlina, Gilbert Grzywocz z Łazisk Górnych, Elżbieta Nowak z
uncy z Zabrza, Herbert K
ubacz z Zabrza, Jerzy K
ula z Rybnika, Teresa Sawick
Leszczyn, Mariola K
Kuncy
Kubacz
Kula
Sawickaa z Żor
oraz Ewelina Sobiechowsk
Sobiechowskaa z Kubnic. Odbiór upominków w najbliższym punkcie kasowym SKOK do miesiąca czasu od ukazania się obowiązującego numeru „Skoczka”.
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