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Na życzenia i serdeczności nigdy nie jest za późno, toteż mimo upływu kilku już
tygodni nowego 2006 roku, życzymy wszystkim bez wyjątku, aby jak najwięcej było
w nim dni przepełnionych miłością, szczęściem i powodzeniem. A gdyby tylko tegoroczne zamierzenia trzeba było wesprzeć finansowo – jesteśmy do usług; z całym
wachlarzem stale wzbogacanej i uatrakcyjnianej oferty. Jest ona wyjątkowa, do
czego chcielibyśmy przekonać nie tylko naszych Członków. Wystarczy ją prześledzić i porównać. Przy tej okazji nie bez powodu odwołujemy się do „zewnętrznych”
ocen, które w kilku miejscach zamieszczamy wewnątrz niniejszego wydania „Skoczka”. Nie brak w nim również wielu ważnych informacji, które świadczą o naszym
rozwoju dla potrzeb rynku i wygody Członków naszej Kasy. Uruchomiliśmy nowy
punkt w samym sercu stolicy naszego regionu, mamy atrakcyjniejszą lokalizację
w Radlinie i kolejny przyczółek na Opolszczyźnie. A to tylko niektóre informacje
godne uwagi… Zapraszamy do lektury.
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STRONA 3

SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ WSPIERA EDUKACJĘ

Zarząd SKOK Ziemi Rybnickiej – w trakcie uroczystości w komplecie, na tym zdjęciu bez wiceprezes Katarzyny Jaróg. Stoją od lewej: Franciszek Barakomski, Krystyna Breza, Janina Biłas
i Jolanta Tkocz
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Bezpłatny kurs angielskiego!

STRONA 2

NOWA PLACÓWKA W STOLICY REGIONU

Teraz w centrum Katowic

W centralnym punkcie stolicy naszego województwa, przy ul. P
Pocztowej
ocztowej 10, jeszcze w grudniu ub.r
asy
alizacja punktu
ub.r.. otwarliśmy kkolejną
placówkęę naszej K
Kasy
asy.. Lok
Lokalizacja
olejną placówk
kasowego pozwala mieć nadzieję na wymierne kkorzyści
orzyści z funkcjonowania tej
placówki. Wiadomo… – stolica!

Nasz nowy punkt w Katowicach, śnieżną porą

UWAGA !

Wraz z wiosną obniżamy opłaty za zlecenia
w SKOK Ziemi Rybnickej
O szczegóły pytaj w naszych punktach kasowych od pierwszego dnia wiosny

!

!

Bezpłatny kurs angielskiego! Szkolimy się u najlepszych…
dokończenie ze str. 1

Kurs języka angielskiego jest przygotowany
na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym. O zakwalifikowaniu do poszczególnego poziomu decyduje sam uczestnik po wypełnieniu wstępnego testu znajomości języka angielskiego. Również tempo
nauki dyktuje sobie sam uczestnik kursu. Istnieje bowiem możliwość wielokrotnego powrotu do poszczególnych elementów poprzednich lekcji. Otrzymanie kodu elektronicznego jest związane z korzystaniem z produktów SKOK Ziemi Rybnickiej.
Co ważne, istnieje możliwość zdania egzaminu dla uzyskania certyfikatu. Kursy języka
angielskiego dla poszczególnych poziomów
zaawansowania obejmują odpowiednio: dla
poziomu podstawowego 80 godzin lekcyjnych,
dla poziomu średniego zaawansowania
80 godzin lekcyjnych, zaś dla poziomu zaawansowanego 40 godzin. Kurs jest realizowany w modułach dwugodzinnych w ciągu
tygodnia, a dostęp do lekcji możliwy z każdego zakątka świata… Będąc na wczasach,
w delegacji, mając tylko dostęp do internetu

możesz uczyć się nie tracąc zajęć; uczyć się
według własnego rytmu. I to ty będziesz decydować o „planie zajęć”.
Kurs przygotowali profesjonaliści, wykładowcy języka angielskiego. Lekcje zawierają nagrane scenki, w których występują rodowici
Anglicy! A większość akcji rozgrywa się
w Londynie.
Kurs języka angielskiego wpisuje się w misję
edukacyjną zapisaną i realizowaną przez
SKOK Ziemi Rybnickiej. NASZYM WYZWANIEM JEST, ABYŚ MÓWIŁ PO ANGIELSKU.
Nawet jeśli członek SKOK osobiście nie jest
tym zainteresowany, kurs taki może być
wspaniałym prezentem dla najbliższych, na
przykład rodziców dla swoich dzieci czy też
dziadków dla swoich wnuków. Wymaga tylko dysponowania komputerem z dostępem do
internetu. O szczegółach już niedługo będziemy informowali w punktach obsługi oraz na
ulotkach.

O wartości firmy decyduje w dużej mierze wykwalifikowana kadra, w tym kadra zarządzająca. Dlatego członkowie Zarządu SKOK Ziemi
Rybnickiej wykorzystują każdą okazję, aby podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje. I tak
w ubiegłym roku prezes Zarządu Franciszek Barak
omski uczestniczył w szkoleniu organizowarakomski
nym przez wykładowców Harvard Business
Review Polska, uzyskując stosowny certyfikat.
Natomiast niedawno, prezes i wiceprezes Zaocz brali udział w warszawrządu Jolanta Tk
Tkocz
skiej konferencji połączonej ze szkoleniem.
.Nunes z Harvardu,
Wykłady prowadził Paul F
F.Nunes
światowy autorytet w zakresie strategii marketingowej oraz zwiększenia efektywności firm
w zakresie relacji z klientem.

Już dziś zapraszamy do bezpłatnej nauki języka angielskiego razem ze SKOK Ziemi Rybnickiej.
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Przeprowadzka
w Radlinie

!

Przegląd prasy

Czy warto zrezygnować z usług banku i przenieść się do kasy oszczędnościowo-kredytowej? – to pytanie powtarzamy za dziennikiem
„Rzeczpospolita” [„Moje Pieniądze”, 10-11 listopada 2005 r.].
„Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
mają w Polsce ponad 1500 placówek. Oferują
wszystkie podstawowe usługi finansowe: konta osobiste, karty płatnicze, lokaty, kredyty,
ubezpieczenia oraz fundusze inwestycyjne. Wygrywają w konkurencji z bankami przede
wszystkim pod względem oprocentowania depozytów. Jest ono najczęściej o kilka punktów
wyższe niż w bankach(…)” – pisze A.Myszkowska, zestawiając najkorzystniejsze oferty banków komercyjnych i SKOK.
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Już od połowy stycznia zapraszamy do nowego (przeniesionego)
punktu w centrum Radlina. Ta przeprowadzka na pewno pozwoli
na „łatwiejsze” dojście do naszego SKOK-u. Aby dostać się do poprzedniej lokalizacji należało pokonać kilkadziesiąt schodów –
dosłownie – co szczególnie zimą dla części naszych członków bywało naprawdę uciążliwe. Za to teraz nasz nowy punkt mieści się
już w samym centrum Radlina, w nowym, przestronnym lokalu. Raz
jeszcze zapraszamy więc obecnych, no i potencjalnych członków
naszej Kasy do odwiedzenia naszego punktu.

DZIA£ ANALIZ

P. F. Nunes i wiceprezes SKOK J.Tkocz

SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

owej SK
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SKOK
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Analiza działalności depozytowo-pożyczk
ybnickiej przeprowadzona została na podstawie zestaat terminowych w 2005 rok
u. P
odsumowuje ona działalność wszystkich
lokat
roku.
Podsumowuje
wienia sprzedaży pożyczek i przyjętych lok
punktów kkasowych
asowych oraz działów związanych z obsługą klienta.
Miniony rok zakończył się pod znakiem silnej ekspansji i rozwoju. Bogata oferta pożyczkowa, uwzględniając w niej zarówno konsorcjalne pożyczki mieszkaniowe, jak i kredyty gospodarcze oraz atrakcyjnie oprocentowane lokaty terminowe, przyczyniły się do szczególnie wysokiego przyrostu bazy
członkowskiej.
CZŁONK
OWIE
CZŁONKOWIE
W 2005 roku w poczet członków SKOK Ziemi Rybnickiej dołączyło 3.089 nowo zapisanych osób. W ciągu całego roku można było zauważyć duże zainteresowanie ofertą Kasy przez osoby korzystające z jej usług po raz pierwszy. Atrakcyjność i różnorodność przygotowanej przez SKOK Ziemi Rybnickiej oferty oraz jej konkurencyjność na rynku usług finansowych wzbudziły ogromne zainteresowanie zarówno wśród potencjalnych
jak i pełnoprawnych członków Kasy. Miniony rok zamknięto
z bazą członkowską, która liczyła 26.845 osób.

POŻYCZKI
POŻY
CZKI
Jak już wspomniano na wstępie, w 2005 roku SKOK Ziemi
Rybnickiej wyszedł w szczególny sposób naprzeciw oczekiwaniom swoich członków, proponując im bardzo korzystną i konkurencyjną ofertę pożyczkową. Na początku roku nic nie wskazywało na to, że sprzedaż osiągnie tak wysoki poziom. Po przeprowadzonej wczesną wiosną kampanii promującej nowo
wprowadzony produkt pożyczkowy, sprzedaż nabrała dynamiki i w środku roku osiągnęła najwyższy poziom. Pod koniec
roku popyt na zaciąganie zobowiązań przez członków Kasy

nieco osłabł, mimo to saldo wypłacanych pożyczek utrzymywało się na odpowiednio wysokim poziomie.
Reasumując, rok 2005 można zaliczyć do pomyślnych, biorąc
pod uwagę wartość i ilość sprzedanych pożyczek, a także wysokość zakładanych rachunków terminowych. Sprzedaż ma
charakter sezonowy i oprócz polityki wewnętrznej Kasy, uzależniona jest także od wielu innych czynników, na które Zarząd SKOK Ziemi Rybnickiej nie ma wpływu. Składa się na
nie między innymi oferta konkurencji, wysokość stóp procentowych, udogodnienia podatkowe itp. Wraz z efektowną sprzedażą odnotowano wysoki przyrost bazy członkowskiej, co optymistycznie rokuje na dalszą działalność i rozwój Kasy.
Porównanie wartości założonych lokat terminowych
w poszczególnych miesiącach 2005 roku

Członkowie wstępujący do SKOK Ziemi Rybnickiej
w 2005 roku
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W ujęciu kwartalnym minionego roku zauważa się stale rosnące zainteresowanie depozytową ofertą Kasy, które swoje
apogeum osiągnęło pod koniec roku. Przygotowane lokaty
z promocyjnym oprocentowaniem i najbardziej dogodnymi dla
klientów terminami wpłaty na ostatni kwartał 2005 roku znalazły odzew we wzroście salda depozytów. Nie bez znaczenia
jest również fakt, że konkurencja nie wyszła do klientów z podobną, równie atrakcyjną ofertą, a co się z tym wiąże członkowie skorzystali z usług SKOK Ziemi Rybnickiej jako najbardziej korzystnej w tym czasie na rynku usług finansowych.
Członkowie chętnie korzystają również z gromadzenia swoich
oszczędności na rachunkach systematycznego oszczędzania,
które wyróżniają się szczególnie na tle pozostałej oferty depozytowej wysokim oprocentowaniem.
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Porównanie wypłaconych pożyczek w poszczególnych
miesiącach 2005 roku

Wzrost liczby członków SKOK Ziemi Rybnickiej
w 2005 roku
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wsza na świecie unia kredytowa została utworzona 138 lat temu. P
w Niemczech, a jej członk
ami byli niemieccy właściciele gruntów rolnych. Od momenczłonkami
u. W pier
wbanku.
pierwtu jej założenia, z punktu widzenia własności była zaprzeczeniem bank
szej na świecie unii zachowano struktur
strukturyy zarządzania niemal identyczne do tych,
u z obracabankach.
zysku
jakie istnieją w bank
ach. Jednak najważniejsza zasada – dotycząca zysk
nia kkapitałem
apitałem – była odwróceniem całej idei bank
bankowości.
owości.
Bank stanowi własność prywatną i wszystko
jedno, czy jego właścicielem jest jedna osoba
czy też grupa akcjonariuszy. Bank istnieje po
to, aby prowadzić takie operacje finansowe,
które w efekcie przynoszą zysk jego właścicielowi. Oczywiście dochody są tym wyższe,
im szerszy jest zakres usług finansowych oferowanych klientowi, im drożej oprocentowane są kredyty bankowe i im bardziej sprawne
jest zarządzenie instytucją.
Unia kredytowa, którą utworzyli niemieccy
właściciele ziemscy, była ich wspólną własnością. Każdy z farmerów decydujący się powierzyć tej instytucji swoje pieniądze lub zaciągnąć w niej pożyczkę, stawał się automatycznie cząstkowym współwłaścicielem tej pierwszej na świecie unii kredytowej, która wypracowane zyski rozdzielała zgodnie z życzeniem
swej społeczności członkowskiej.
Praktyczny pomysł niemieckich farmerów znalazł naśladowców nie tylko w krajach sąsiednich, ale został także przeniesiony na grunt
USA. W roku 1908 pierwszą amerykańską unię
kredytową otworzyły organizacje zrzeszające

imigrantów mieszkających w stanie New
Hampshire. Od tego momentu na terenie całych Stanów Zjednoczonych rozpoczął się coraz bardziej żywiołowy ruch tworzenia unii
kredytowych, które powstawały najczęściej

lityki paszportowej władz PRL i zwiększającej się z każdym rokiem liczby imigrantów przyjeżdżających do USA. Część z nich wyjazd za
ocean traktowała jako możliwość podreperowania budżetu rodzinnego i po pewnym czasie
wracała do Polski. Drugą grupę stanowili ci,
którzy zdecydowali się na stałe zmienić kraj
zamieszkania.
Wkrótce okazało się, że największym kłopotem,
na jaki natrafiają młodzi imigranci, jest wynikający z przepisów amerykańskich problem
z założeniem w banku konta oszczędnościowe-

Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa
przy wspólnotach religijnych, organizacjach
imigranckich i związkach zawodowych zrzeszających wspólnoty robotnicze.
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa została utworzona w 1976 roku. Jej powstanie poprzedziło utworzenie w roku 1972
przez księdza Longina Tołczyka Centrum Polsko-Słowiańskiego, organizacji wykorzystującej fundusze miejskie do zaspokajania kulturalno-społecznych potrzeb grupy etnicznej.
Powołanie do życia Centrum Polsko-Słowiańskiego zbiegło się w czasie z liberalizacją po-

go. Jeszcze większym problemem było zaciągnięcie pożyczki przez imigrantów z krótkim
amerykańskim stażem, z oczywistych względów nie posiadających historii kredytowej.
W 1976 roku grupa osób, skupionych wokół
ks. Longina Tołczyka, skontaktowała się z imigrantami ukraińskimi, którzy powołali nieco
wcześniej do życia własną unię kredytową –
Self Reliance Federal Credit Union – w Nowym
Jorku. W oparciu o ich doświadczenia założono z myślą o polskich imigrantach analogiczną instytucję finansową, korzystając z istnie-

jącej już od niemal 4 lat bazy członkowskiej
Centrum Polsko-Słowiańskiego.
…Tyle historii, zaś w kolejnym wydaniu
„Skoczka” – w drugiej części niniejszego artykułu – zaprezentujemy rozwój, ciekawe doświadczenia oraz obecny stan tego amerykańskiego odpowiednika naszego SKOK-u. Już teraz zapraszamy do dalszej lektury.
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– Proszę o krótk
stanowisk.
K.T
K.T.. – W skrócie praca na naszym stanowisku
polega na koordynacji i nadzorze podległych
nam osób pracujących na punktach kasowych
pod kątem obsługi klienta. Każdemu z nas
podlega po 15 punktów kasowych, które leżą
na terenie obejmującym trzy województwa, tak
więc spraw związanych z obsługą klienta jest
bardzo dużo. Miasta, w których leżą podległe
mi punkty to między innymi Czerwionka-Leszczyny, Łaziska, Gliwice, Rybnik oraz punkty
kasowe znajdujące się w województwie świętokrzyskim.
M.K. – Mogę tutaj dodać, że nasza praca wymaga częstych wyjazdów na punkty kasowe,
ponadto zdolności interpersonalnych we
współpracy z pracownikami, jak również innymi działami SKOK Ziemi Rybnickiej, a także Zarządem SKOK Ziemi Rybnickiej, przed
którym przedstawiamy sprawozdania z naszej
pracy oraz z którym negocjujemy sprawy ważne dla bieżącej pracy punktów kasowych.
Z miast, w których znajdują się podległe mi
punkty kasowe mogę wymienić Katowice, Rybnik, Racibórz, Wodzisław oraz punkty z województwa opolskiego.

Najwyższe
oprocentowanie
Zarząd SKOK podnosi oprocentowanie…
A vista – 11,50%
11,50%, lokaty 1-miesięczne –
19,5%, lokaty 6-miesięczne – 20%! …Tak
19,5%
było w listopadzie 1997 r., o czym informowała nasza promocyjna ulotka. Choć na
rynku usług finansowych wiele się zmieliło, nadal jesteśmy liderem. Mimo to wielu z nas „z łezką w oku” wspomina dawne
oprocentowanie lokat. Inne jednak były to
czasy, inne pieniądze. Może warto powspominać?
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– Proszę powiedzieć, jakie cele chcecie osiągnąć w waszej pracy?
M.K. – Moim celem jest to, aby punkty kasowe
osiągały jak najlepsze wyniki typu sprzedaż
pożyczek, ilość przyjętych członków itp. Realizując to zadanie staram się zapewnić osobom pracującym na poszczególnych punktach
odpowiednie środki do realizacji tych celów.
T.K. – Aby osiągnąć te cele, staramy się otwierać punkty kasowe w nowych atrakcyjnych
lokalizacjach lub przenosić wcześniej istniejące na nowe miejsce. Przykładem może być
tutaj przenoszenie punktów w Leszczynach
czy Radlinie, jak również otwarcie punktu
w Baborowie.
– Jakie sprawy mogłyby pomóc w realizacji
Was
wspomnianych przez W
as zadań, jakie stawiane są przed punktami kkasowymi?
asowymi?
T.K. – No cóż, rynek finansowy, zwłaszcza na
Śląsku jest bardzo nasycony konkurencją, także wśród SKOK-ów. W związku z tym zwiększenie środków finansowych na reklamę oraz
odpowiedni wybór „miejsc reklamy” naszej
Kasy mógłby tutaj tylko pomóc.
M.K. – Moim zdaniem zapewnienie naszym
obecnym i potencjalnym członkom nowocze-

snych – co wiąże się też z pieniędzmi – technologii, np. możliwość korzystania z naszych
usług poprzez internet czy nawet, a raczej
przede wszystkim uczynienie powszechniejszym dostępu do naszych bankomatów, powinno pomóc w skłonieniu do korzystania z naszych usług znacznej grupy osób.
– K
Komu
omu podlegają dyrektorzy regionalni
w SK
OK Ziemi R
ybnickiej?
SKOK
Rybnickiej?
M.K. – Podlegają Zarządowi SKOK Ziemi Rybnickiej, a bezpośrednim naszym przełożonym
jest prezes Katarzyna Jaróg, do której
w pierwszej kolejności zwracamy się z nurtującymi nas problemami.
T.K. – Chciałam tu dodać, że większość spraw,
które dotyczą członków SKOK Ziemi Rybnickiej jest podejmowana na spotkaniach Zarządu, również podczas wspólnych spotkań Zarządu z nami.
– Jak
Jakaa była państwa droga do objęcia obecnie
zajmowanych stanowisk?
M.K. – Jeżeli chodzi o mnie to pracuję w SKOK
Ziemi Rybnickiej od roku 1998 i do obecnego
stanowiska dochodziłem poprzez pracę na stanowisku dysponenta, kierownika punktu ka-
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sowego oraz pracownika komórki kontroli wewnętrznej. Swoją dalszą pracę zawodową wiążę – jak nie trudno zgadnąć – również z moją
obecną firmą.
T.K. – Jestem pracownikiem ze SKOK-u przyłączonego, Górnośląskiej SKOK z Łazisk Górnych, gdzie zajmowałam stanowiska głównej
księgowej oraz wiceprezesa d/s finansowych.
Jestem w SKOK-u od 2000 roku, pracowałam
zarówno jako kasjer jak i dysponent, dlatego
zdobyte doświadczenie ułatwia mi rozwiązywanie wszelkich problemów na punktach kasowych, znając sprawę od podstaw. Na dzień
dzisiejszy mogę powiedzieć, że współpraca
z pracownikami punktów układa się bardzo
dobrze i mam nadzieję, że nie jest to tylko moje
odczucie, ale również pracowników.
– Na kkoniec
oniec proszę o kilk
kilkaa słów od siebie…
T.K, M.K. – Korzystając z okazji, chcieliśmy
podziękować wszystkim naszym klientom, że
zechcieli skorzystać z usług SKOK Ziemi Rybnickiej i życzyć im wszystkiego najlepszego.
Naszym pracownikom natomiast, dziękujemy
za zaangażowanie, jakie wykazują w pracy
oraz wkład w budowanie pozytywnego wizerunku SKOK Ziemi Rybnickiej.
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Z kart historii

(cz. 8)

Otwarcie kkolejnych
olejnych punktów w P
szowie i Radlinie obok kkopalń
opalń „Anna” i „Marcel” należących
Pszowie
do byłej R
ybnickiej Spółki W
ęglowej opisywaliśmy w siódmej części naszej historii. W poprzedRybnickiej
Węglowej
nim numerze „Sk
oczk
„Skoczk
oczka”
a” chwaliliśmy się także drugą z rzędu nagrodą, tj. „Leszczyną 2000”.
Tym razem chciałbym przypomnieć jak to otwieraliśmy 9 i 10 oddział, a także o kkolejnym
olejnym wyróżnieniu – mianowicie „Przedsiębiorstwo F
air Play”.
Fair

Wodzisław i Żory
– kolejne śląskie miasta
Kiedy stwierdziliśmy, że wykorzystaliśmy już
prawie wszystkie możliwości dotyczące uruchomienia naszych placówek obok dużych zakładów pracy (głównie kopalń), Zarząd zadecydował, iż miejsc na kolejne oddziały będziemy szukać w innych śląskich miastach – w miejscach,
gdzie będziemy widoczni dla znaczącej części
mieszkańców. I tak członkowie kierownictwa
SKOK zaczęli „rozglądać się” po mapie Śląska
szukając miast, w których nie jest jeszcze usadowiony żaden inny SKOK. Wypadło na Wodzisław. Naturalnym następnym krokiem było znalezienie odpowiedniego miejsca na oddział –
w tamtym okresie nie było to takie łatwe. Wolnych i to w miarę w dobrym miejscu lokali po

w Czerwionce-Leszczynach Wiesława Janiszewskiego. Oczywiście nie mogliśmy zapomnieć o gospodarzach Wodzisławia Śląskiego na czele
z prezydentem Ireneuszem Serwotką. Właśnie
prezydent wraz z prezesem SKOK Ziemi Rybnickiej dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.
Tak więc 9 oddział rozpoczął swoją działalność.
O powyższym fakcie nie zapomniała prasa i zamieściła informacje na łamach „Trybuny Śląskiej”. W artykule tym napisano m.in.: „Klientami SKOK-u są najczęściej emeryci, renciści i górnicy, ale także coraz częściej młode małżeństwa
i tak zwani drobni ciułacze. – Niby to jest normalny bank, ale inny. Nie jesteśmy tu tylko klientami. Sami decydujemy, w jaki sposób obracać
włożonymi pieniędzmi – mówi Marcin N., górnik z Wodzisławia.”

Nowy Rok – nowy punkt
w Żorach
Kiedy kończyliśmy remont w Wodzisławiu Śląskim, zgłosił się do
nas członek naszej SKOK z Boguszowic, który słysząc o naszym dynamicznym rozwoju, poinformował nas o możliwości uruchomienia filii spółdzielczej Kasy w Żorach. A ponieważ myśleliśmy o Żorach, wiadomość ta niezmiernie
nas ucieszyła. Fakt ten potwierdził
się – na targowisku przy ul. Folwareckiej mógł powstać 10 już
oddział SKOK Ziemi Rybnickiej.
W końcówce roku została podpisana umowa z właścicielem budynArtykuł z otwarcia naszego oddziału na osiedlu Piastów
ku, potem remont i… uroczyste
w Wodzisławiu Śląskim, jaki ukazał się w grudniu 2000 r.
na łamach „Trybuny Śląskiej”
otwarcie.
Na przełomie stycznia i lutego
prostu nie było, dlatego też kiedy dotarła do nas symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przeinformacja o możliwości stworzenia punktu ob- wodniczący Rady Miasta Żory Zygmunt Lukaszsługi naszych członków na osiedlu Piastów, nie czyk, no i oczywiście prezes naszej Kasy Franzastanawialiśmy się długo. Dodatkowym argu- ciszek Barakomski. Warto przypomnieć, że rówmentem za tą lokalizacją był fakt, iż osiedle to nież w tej jakże uroczystej i szczęśliwej dla nas
zamieszkuje prawie 10.000 osób. To kusiło!
chwili uczestniczyli nasi wypróbowani przyjaciele, których wymieniłem przy okazji opisywaRozmowy, umowa, remonty… nia otwarcia punktu w Wodzisławiu Śląskim.
I tak jak przy poprzednio otwieranych punktach
– najpierw rozmowy, ustalenia warunków dzier- Kolejny rok – kolejna nagroda
żawy, potem podpisanie umowy z właścicielką Kiedy w przeciągu dwóch ostatnich lat zostaliobiektu, no i można było remontować. Kiedy śmy nagrodzeni nagrodą „Czarny Diament”
wszystko było już gotowe, w piątek 15 grudnia i „Leszczyna 2000”, postanowiliśmy sprawdzić
2000 r. dokonaliśmy uroczystego otwarcia. Jak się na arenie krajowej. Zgłosiliśmy się do V edyzawsze zaprosiliśmy naszych „starych” przyja- cji nagrody „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
ciół, którzy towarzyszyli nam przy okazji każde- Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości
go poprzedniego otwarcia naszych oddziałów, „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest przedsięm.in. starostę rybnickiego Damiana Mrowca, wzięciem realizowanym na skalę krajową,
burmistrza Czerwionki-Leszczyn Marka Korna- ukierunkowanym na propagowanie zasad etysa oraz przewodniczącego Rady Miejskiej ki i kultury przedsiębiorczości w biznesie. Aby

Podczas uroczystego otwarcia naszego oddziału w Żorach prócz prezesa Barakomskiego symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał przewodniczący Rady Miasta Zygmunt Lukaszczyk

przebić się do finału, a tym samym uzyskać
tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” nie było
łatwo. Komisja, która decydowała o udziale
w wielkim finale sprawdzała naszą firmę pod
prawie każdym względem naszej działalności.
Oceniano czy firma kieruje się zasadami etyki
i rzetelności postępowania we wzajemnych
relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. Przechodząc
do finału, a tym samym otrzymując tytuł
„Przedsiębiorstwo Fair Play” udowodniliśmy
nie tylko sobie, iż SKOK Ziemi Rybnickiej to
firma z górnej półki polskich przedsiębiorstw.
Uroczystości odbywały się w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie. Oprócz prezesa uczestniczyła w nich również wiceprezes Zarządu
Krystyna Breza. Warto zauważyć, iż program
ten jest popierany przez Prezydenta RP, premiera oraz ministra gospodarki.
Tak więc 10 oddziałów, tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” – było się czym chwalić i to
czynimy. Ciąg dalszy naszej historii w następnym numerze „Skoczka”.
Franciszek Barak
omski
Barakomski

Wiceprezes Krystyna Breza prezentuje certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play”, jaki otrzymaliśmy podczas uroczystej gali w warszawskim
Pałacu Kultury i Nauki
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OKRES SPŁA
SPŁATTY do 180 M–CY

W Wodzisławiu Śląskim w naszym kolejnym oddziale w trakcie jego otwarcia wstęgę przecinał
prezydent miasta Ireneusz Serwotka
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Otrzymaliśmy „Karolinkę”
dokończenie ze str. 1
„Karolinka” to honorowe wyróżnienie w postaci statuetki przyznawanej „za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławia-

nie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.
To tutaj, a ściślej w obrębie byłej już kopalni
„Dębieńsko” powstała nasza Kasa, tu po
dzień dzisiejszy mieści się nasza siedziba;

Prezesowi Franciszkowi Barakomskiemu gratulacje składają burmistrz Marek Kornas
oraz Irena Woźnica, członek Kapituły

Powiedzieli o nas…
JAN OWOC

– były dyrektor Kopalni
Węgla Kamiennego „Dębieńsko”
w Czerwionce-Leszczynach
– Jestem szczerze zaskoczony rozwojem firmy, która powstawała w moich czasach… Byłem niejako przy jej „narodzinach”, pamiętam zaangażowanie i zapał jej założycieli, którzy ponad dziesięć lat temu pukali do drzwi mego
gabinetu – mego, jako dyrektora kopalni – z prośbą o pomoc w załatwieniu wielu podstawowych spraw. Nie odmawiałem tej pomocy, choć na poczynania SKOK-owskich
zapaleńców patrzyłem wówczas trochę z przymrużeniem
oka. Nie sądziłem, że uda im się wytrzymać próbę czasu,
a tym bardziej rozwinąć na taką skalę… Było nie było,
czas pokazał, że to akurat kopalnia przestała działać i uległa likwidacji, choć nie doszło do tego za czasów mojego
„dyrektorowania”… A tymczasem SKOK przetrwał, „wyszedł” z kopalni i stał się wiodącą firmą w regionie. Moja
obecność tutaj [uroczystość wręczenia statuetki „Leszczyny” – przyp.red.] niech będzie także wyrazem najwyższego uznania dla tego SKOK-u, w szczególności prezesa Barakomskiego, niegdyś mojego pracownika – chylę czoła
przed jego dokonaniami. Mój podziw jest autentyczny, bowiem nie będąc mieszkańcem tego miasta [CzerwionkaLeszczyny – przyp.red.], z perspektywy lat mogę tylko pogratulować takiego rozwoju. Jak widzę, SKOK Ziemi Rybnickiej cieszy się olbrzymim uznaniem, ma olbrzymie aktywa, non stop przybywa mu członków i placówek, wzrasta zatrudnienie jego pracowników… – cóż więcej? To olbrzymi sukces, ciężko zapracowany. Niech mi wolno będzie
złożyć za to na ręce prezesa najserdeczniejsze gratulacje;
jemu, całej załodze, ale także wszystkim członkom SKOK,
którzy dobrze wybrali – firmę godną zaufania i powierzenia
swych spraw finansowych. Proszę mi wierzyć, że mówię to
z największym przekonaniem, gdyż należę do ludzi, którzy
znają SKOK Ziemi Rybnickiej i prezesa Barakomskiego „od
podstaw”. Osobne gratulacje składam na jego ręce za kolejne prestiżowe wyróżnienie, które wręczenia miałem przyjemność być świadkiem. Wielkie gratulacje!

stąd wyruszyliśmy „na podbój” regionu i na
obszary sąsiednich województw. Także z tym,
lokalnym samorządem od kilkunastu lat
związany jest nasz prezes Franciszek Barakomski jako członek i przewodniczący branżowych komisji Rady Miejskiej. Natomiast
sam SKOK Ziemi Rybnickiej może być dla
tego środowiska prawdziwą wizytówką.
Wszak przyznanie ustanowionej przez Radę
Miejską statuetki „Karolinki” o tym właśnie
świadczy. Warto nadmienić, iż na przestrzeni lat w gronie laureatów tego wyróżnienia
były tej miary osobistości co ks. biskup Gerard Bernacki, ks. Arkadiusz Nowak czy prof.
Grażyna Szewczyk, nie wspominając już
o osobach, przedsiębiorcach, instytucjach
i organizacjach znanych już bardziej w środowisku lokalnym.
Podczas uroczystej gali, którą z końcem ubiegłego roku zorganizowano w sali widowiskowej miejscowego domu kultury, statuetkę
„Karolinki” i gratulacje prezes Franciszek
Barakomski odbierał z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
Wiesława Janiszewskiego
Janiszewskiego, burmistrza Mar
Mar-ka K
ornasa oraz pozostałych członków KaKornasa

Przenoszenie punktu obsługi w Radlinie to nie jedyna
przeprowadzk
a. W celu poprawy warunków obsługi naprzeprowadzka.
szych członków szuk
amy możliwości zmiany lok
alizacji
szukamy
lokalizacji
poszczególnych, działających już lok
ali.
lokali.

Przeprowadzek ciąg dalszy…
Oprócz wspomnianego wcześniej punktu w Radlinie, w ubiegłym roku przenieśliśmy się do nowego, nie tylko lepiej usytuowanego, ale także bardziej przestronnego lokalu w Busku
Zdroju. Zapadła już również decyzja dotycząca lokalu w Leszczynach - w marcu przewidziana jest przeprowadzka z ul.
Mostowej na ul. Ks. Pojdy 35, obok marketu „Plus”. Wartym
zauważenia jest fakt, że pomieszczenie pod nowy lokal jest
zdecydowanie większe od obecnego, co na pewno wpłynie na
poprawę warunków obsługi naszych członków w Leszczynach.
Ponadto duży parking (problem ten był bardzo często poruszany przez naszych członków w przeprowadzanych ankietach)
jest także atutem tego lokalu. Warto również wspomnieć o przeniesieniu do nowego lokalu naszego bankomatu. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy Leszczyn będą zadowoleni z planowanej przeprowadzki – wszak to dla Was, drodzy członkowie.

KREDYT
na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹
! minimalna kwota 10.000 z³
! okres sp³aty od 6 do 36 m-cy
! oprocentowania 11,85%-15,35%
(dla sta³ych klientów korzystniejsze oprocentowanie)

! prowizja 2,5 %

Kwota po¿yczki
(w PLN)

50.000
200.000

Rata
36 m-cy

1.741 z³
6.964 z³

Możliwość spłat rat stałych
lub malejących!

Statuetkę „Karolinki” prezentuje
prezes Franciszek Barakomski

pituły. Prócz władz i działaczy samorządowych w gronie licznie zaproszonych na tą
uroczystości gości znaleźli się również przedstawiciele najważniejszych w regionie instytucji, firm i organizacji społecznych, natomiast SKOK Ziemi Rybnickiej był reprezentowany w komplecie przez wszystkich członków Zarządu.

Baborów – kolejny punkt
w województwie opolskim
Po Nysie, Niemodlinie i Kietrzu czas, aby zawitać w gminie
Baborów. Już w marcu rozpoczną się prace remontowe w lokalu przy ul. Rynek. Mamy nadzieję, że remont nie potrwa długo i jeszcze w tym samym miesiącu będziemy mogli zaprosić
wszystkich chętnych – a liczymy, że takowych nie zabraknie –
do wstąpienia w nasze szeregi SKOK Ziemi Rybnickiej. Tak
jak we wszystkich naszych punktach, nie zabraknie nie tylko
miłej, ale i fachowej obsługi w osobach naszych pracowników,
oferujących nie tylko szeroki, ale i konkurencyjny do innych
ofert wachlarz usług. A więc ZAPRASZAMY do Baborowa!

PS. To nie ostatni nowo otwierany punkt w województwie opolskim a także w województwie świętokrzyskim, ale gdzie i kiedy
będzą następne, napiszemy w kolejnym numerze naszej gazetki.
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C O T O Z N AC Z Y
czyli s³ownik terminów (nie)ca³kiem powszechnych
KAPIT
AŁ ZAKŁADOWY – kapitał w spółce z ograniczoną odpowieAPITAŁ
dzialnością. Kapitał zakładowy składa się z udziałów. Każde ze
wspólników może mieć po jednym udziale (wtedy udziały mają różną wartość nominalną) lub kilka udziałów (wtedy każdy udział ma
taką samą wartość nominalną). O tym, jaką wartość nominalną posiadać będą udziały, przesądzają wspólnicy w umowie spółki. Udziały mogą mieć postać pieniężną lub też rzeczową (aport). W czasie
trwania spółki wspólnicy nie mogą wycofywać kwot wniesionych
do kapitału zakładowego.
KAPIT
AŁ ZAP
ASOWY – źródło samofinansowania w: 1. spółce z ograAPITAŁ
ZAPASOWY
niczoną odpowiedzialnością (ma charakter fakultatywny, powstaje
z zysku). 2. spółce akcyjnej (ma charakter obowiązkowy, powstaje
z zysku i ze sprzedaży akcji po cenach wyższych od ceny nominalnej).
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Jeszcze w 1995 rr.. dzięki współpracy Krajowej K
Kasy
asy Oszczędnościowo-Kredytowej
z Fundacją na rzecz P
Polskich
olskich Związków
Kredytowych odbyło się 67 szk
oleń i semiszkoleń
nariów
ych udział wzięło 1331
nariów,, w któr
których
członków ciał statutowych i pracowników
as oszczędnościowo-krespółdzielczych kkas
dytowych. K
asa Krajowa kkontynuowała
ontynuowała
Kasa
ostwo w Światowej Radzie
członkostwo
swoje członk
Związków Kredytowych, uzysk
ując cenną
uzyskując
ytor
yczną z międzymerytor
ytoryczną
pomoc finansową i mer
narodowego ruchu unii kredytowych. K
oKorzystała także z istotnej pomocy Amer
yAmerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego oraz Or
ganizacji Narodów ZjednoOrganizacji
czonych. W ramach współpracy międzynarodowej K
asa Krajowa udzieliła kkonsulonsulKasa
olenia przedstawiszkolenia
tacji i prowadziła szk
cieli kkas
as z Czech, Słowacji, Ukrainy
ęUkrainy,, W
Węgier
gier,, Białorusi, Łotwy i Litwy
Litwy..
Pierwsze szkolenia członków SKOK odbywały się w obszernym garażu wynajętej willi
w Gdyni Orłowie. Podczas jednej z wizyt w Polsce Amerykanie z WOCCU odwiedzili kursantów właśnie w garażu… Ku zaskoczeniu gospodarzy zamiast słów politowania usłyszeli
oni, że goście są zdumieni tak szybkim uruchomieniem w Polsce programu szkoleń, gdyż
im za oceanem zajęło to 50 lat… Później szkolenia z garażu przeniesiono do innej willi. I to
miejsce uczestnicy szkoleń wspominają zawsze z największym rozrzewnieniem. Twierdzili, że tam czuli się jak w rodzinie, że pomimo ciasnoty i niewygody nie czuli dystansu
między sobą a wykładowcami i kierownictwem szkoleń. Podobno w takiej atmosferze
nauka spółdzielczej ekonomii sama wchodziła im do głowy.
W 1995 r. Policealna Szkoła Bankowa wypuściła pierwszych swoich absolwentów. W ten
sposób byli hutnicy, górnicy, lekarze i pielęgniarki stali się menedżerami od finansów…
Na szkoleniach I stopnia przekazywano
uczestnikom niezbędne wiadomości z zakresu spółdzielczych kas oraz uczono, jak założyć kasę w swoim zakładzie pracy. Omawiane
był następujące zagadnienia:
– filozofia działania spółdzielczych instytucji
finansowych typu samopomocowego;

– historia związków kredytowych;
– prawo finansowe;
– przepisy prawne dotyczące spółdzielczych kas;
– ekonomiczne zasady działania spółdzielczej
kasy (omawiano poszczególne usługi, jakie
mogą prowadzić kasy, warunki korzystania
z nich, rodzaje stosowanych zabezpieczeń
i poręczeń);
– SKOK a zakład pracy;
– podstawy opracowywania business planu;
– rola ubezpieczeń w działalności SKOK;
– SkokCom – wstępne zapoznanie się z programem komputerowym;
– credit unions na świecie i udział tych instytucji finansowych w rozwoju ruchu SKOK;
– podstawy marketingu spółdzielczych kas.
Uczestnicy szkoleń otrzymywali materiały
szkoleniowe i podstawową dokumentację
prawną SKOK (tzw. wzorcowy statut, regulaminy ciał statutowych, wzory protokołów spotkań założycielskich i wniosku rejestracyjnego do sądu). Zostali również bogato wyposa-

Dzieje ruchu
spółdzielczego

(5)

żeni w materiały promocyjne (broszury, ulotki, plakaty, kasety z audycjami reklamowymi
do wykorzystania w radiowęźle zakładowym,
kserokopie artykułów prasowych o SKOK).
Całość szkolenia kończyła się pisemnym testem sprawdzającym i omówieniem jego wyników. Wszystkie szkolenia i materiały były
bezpłatne. Uczestnicy musieli jedynie pokryć
koszty przyjazdu i pobytu.
Na III Krajowej Konferencji Spółdzielczych
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, która
odbyła się w gmachu Centralnego Urzędu Planowania w Warszawie, Grzegorz Bielecki tak
podsumował miniony okres: Dzisiaj, 29 czerwca 1995 r., pełną działalność operacyjną prowadzi 120 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Służą one 66.500 członkom.
Oszczędności zgromadzone w SKOK wynoszą
52 miliony nowych złotych. Kapitał, czyli fun-

Załóż ROR i korzystaj!
- z nami najtaniej i najkorzystniej

! wysokie oprocentowanie – 3%
! stałe zlecenia płatnicze
! linia pożyczkowa i debet
! bankomaty bez opłat i prowizji
! 3 rodzaje kart – VISA Elektron

– SKOK Card
– IKM (Identyfikacyjna Karta Magnetyczna)
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Grzegorz Bierecki uroczyście przecina wstęgę siedziby Pierwszej Polskiej Unii Kredytowej;
Wilno, maj 1996 r. Z tyłu Artur Płokrita – poseł litewski, prezes Rady Nadzorczej

Marian Grydziuszko (z prawej) – prezes i członek Rady Nadzorczej Pierwszej Polskiej Unii
Kredytowej na Litwie z prezesem Kasy Krajowej Grzegorzem Biereckim

dusz udziałowy i zasobowy wszystkich kas,
wynosi 4 miliony 600 tysięcy nowych złotych.
Aktywa kas wynoszą 60 milionów nowych złotych. To więcej niż podwojenie naszego stanu
sprzed roku, to bardzo wielki skok. […]
Uświadomienie sobie faktu, że ludzie nas potrzebują – jest naszą siłą. […] Jesteśmy bardzo blisko ludzi, jesteśmy wybrani przez nich,
rozumiemy ich, mówimy tym samym językiem,
umiemy z nimi rozmawiać, znamy ich problemy. Nie ma w Polsce żadnej innej instytucji
finansowej, która spełnia te wszystkie warunki. Jesteśmy jedyni i tak długo, jak będziemy
blisko ludzi, jak długo będziemy słuchać tego,
co mówią, tak długo nasza pozycja jest bezpieczna.
Przez cały rok aktywnie współpracowano
z nowo powstającymi uniami kredytowymi
w Europie Wschodniej. 6 i 7 grudnia odbyła
się w Gdańsku Międzynarodowa Konferencja
Rozwój ruchu unii kredytowych w Europie
Wschodniej i Centralnej zorganizowana przez
Fundację na rzecz Polskich Związków Kredytowych, a sfinansowana przez program Unii
Europejskiej Phare Tacis Democracy i przez
Fundację. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele unii kredytowych powstających
bądź już działających na terenie Białorusi,

SK
OC
ZEK
SKOC
OCZEK

Czech, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy, a także
członkowie władz tych polskich kas, które
gościły u siebie delegacje z powyższych krajów. Byli też goście z Zachodu: Patrick Fay –
dyrektor Irlandzkiej Ligi Związków Kredytowych, Mats Ahnlund – dyrektor wykonawczy
Sieci Rozwoju Spółdzielczości w Europie Centralnej i Wschodniej, dr Reinhard Peterhoff.
Światową Radę Związków Kredytowych reprezentował Bill Darlymple, CUNA MUTUAL
– Jacek Cianciara, będący równocześnie prezesem Zarządu TU SKOK „Benefit” SA, natomiast Phare Tacis Democracy – Cedric Schaapveld.
Władysław Wojnowicz z Litwy podkreślał, że
tylko dzięki pomocy polskiej Fundacji można
mówić o uniach kredytowych na Litwie: „Jeszcze rok temu nie widzieliśmy nic o spółdzielczości finansowej, dlatego bardzo wiele dał
nam pobyt szkoleniowy w Gdyni i w SKOK
prowadzących działalność operacyjną. Najcenniejszym kapitałem było zaufanie, jakim
nas obdarzyliście oraz poparcie. Po raz pierwszy w dziejach powojennej Litwy, w tej właśnie dziedzinie – tworzenie związków kredytowych – Polacy mają równy start z innymi
nacjami zamieszkującymi Litwę, więcej nawet
– mają lepszy start”.
Normundus Mizis, przedstawiciel Światowej
Rady Związków Kredytowych na Łotwie, mówił, że w latach 1991-1992 nastąpił tam bardzo szybki rozwój bankowości. W 1994 r. działały w tym 2,5-milionowym kraju aż 62 banki,
które w 1995 r. zaczęły kolejno bankrutować.
Spowodowało to gwałtowną reakcję rządu
łotewskiego, który stanowczo postawił wymóg
skapitalizowania wszystkich nowych instytucji finansowych do równowartości 5 mln euro.
W takiej sytuacji stało się niemożliwe tworzenie unii kredytowych. Łotysze skupili się więc
na próbach zmian w ustawodawstwie.
Jan Slaby z Czech poinformował, że ich rząd
w kwietniu 1995 r. przyjął ustawę o uniach
kredytowych opracowaną na podstawie polskiego projektu, który czescy działacze otrzymali z polskiej Fundacji.
Z Ukrainy przyjechał Petro Kozinets, prezydent Ukraińskiej Ligi Związków Kredytowych.
Okazało się, że połowę wszystkich spółdzielni działających na Ukrainie stanowią związki kredytowe. „Nie ma w tym nic dziwnego –
mówił – jeżeli zważyć, iż w zachodniej Ukrainie – w okresie, gdy należała ona do Polski –
stefczykowe kasy były podstawową instytucją
finansową, ich centrala zaś znajdowała się we
Lwowie”. Pierwsze dwie spółki kredytowe
powstały na Ukrainie w 1992 r., a rok później
zostało wydane rozporządzenie prezydenta
Ukrainy regulujące ich organizację i działalność. W 1995 r. działało tu już 150 spółek
kredytowych.

Z publikacji Andrzeja Dunajskiego
„Człowiek przede wszystkim
– 10 lat ruchu SKOK”
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POŻYCZKA MIESZKANIOWA

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

Symulowany plan sp³aty po¿yczki

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

Kwota
po¿yczki

1.000
2.000
3.000
5.000

z³
z³
z³
z³

Iloœæ
rat

12
12
12
12

Rata
po¿yczki

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

z³
z³
z³
z³

do 24 m-cy

2.000
3.000
5.000
8.000

z³
z³
z³
z³

Iloœæ
rat

24
24
24
24

Oprocentowanie

11,99%*
11,99%*
11,99%*
11,99%*

Rata
po¿yczki

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

z³
z³
z³
z³

do 36 m-cy
Symulowany plan sp³aty po¿yczki

Kwota
po¿yczki

3.000
5.000
10.000
15.000

z³
z³
z³
z³

Iloœæ
rat

36
36
36
36

Iloœæ
rat

Oprocentowanie

5.000 z³
9.000 z³

60
60

18,25%*
18,25%*

Rata
po¿yczki

127,67 z³
229,81 z³

POŻYCZKA MIESZKANIOWA

Oprocentowanie

13,99%*
13,99%*
13,99%*
13,99%*

Rata
po¿yczki

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

z³
z³
z³
z³

POŻYCZKA MIESZKANIOWA

od 37 do 60 m-cy (powyżej 10.000 zł)

Symulowany plan sp³aty po¿yczki

Kwota
po¿yczki

Iloœæ
rat

Oprocentowanie

10.000 z³
20.000 z³
40.000 z³

60
60
60

15,74%*
15,74%*
15,74%*

do 60 m-cy

Symulowany plan sp³aty po¿yczki

Kwota
po¿yczki

Iloœæ
rat

Oprocentowanie

10.000 z³
20.000 z³
30.000 z³

60
60
60

7,99%*
7,99%*
7,99%*

Rata
po¿yczki

202,74 z³
405,47 z³
608,21 z³

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%

Rata
po¿yczki

241,84 z³
483,68 z³
967,48 z³

3,50%

okres trwania lokaty

oprocentowanie

1 dzieñ
4 dni
7 dni
14 dni

POŻYCZKA HIPOTECZNA

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

do 15 lat

Symulowany plan sp³aty po¿yczki

Kwota
po¿yczki

Iloœæ
rat

Oprocentowanie

Rata
po¿yczki

30.000 z³
50.000 z³
100.000 z³

180
180
180

7,80%*
7,80%*
7,80%*

283,25 z³
472,08 z³
944,16 z³

8 C96!:)+2!#,+$) &D$)++) +!D$+,1+)
E?=!<!AB 6&):&?#$=2)( 6!:&+)( =2!9? !96!:)+2!#,F
+$, ()=2 '&,1)G+$!+, !- #?"6,+)3! #,6$,+2' !H)62?I
96!#$&($ !6,& !<6)=' =9@,2?7 J+H!6D,:(K ! #?=!<!A:$
6&):&?#$=2)( =2!9? '&?=<,B D!G+, # L'+<2,:; C"F
=@'3$ M1$)+2,7

RACHUNEK
SYSTEMATYCZNEGO
OSZCZĘDZANIA
okres trwania
lokaty

oprocentowanie
w skali roku

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

7,15%
7,45%
8,20%
8,50%
8,90%

LOKATA BEZPIECZNE JUTRO
okres trwania
lokaty

3 miesi¹ce
6 miesiêcy
9 miesiêcy

oprocentowanie
zmienne
sta³e

4,80
5,30
6,00

4,30
4,80
5,00

LOKATY UBEZPIECZONE
okres trwania
lokaty

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

oprocentowanie
w skali roku

7,70%
8,20%
8,70%
9,20%
9,70%
10,20%
10,70%
11,20%
11,70%
12,20%

okres trwania
lokaty

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%
6,40%
7,10%

3,80%
3,70%

3,50%

LINIA POŻYCZKOWA W ROR

LOKATY DZIENNE

88 &,")&9$):&)+$) ;$9!2)<%

Symulowany plan sp³aty po¿yczki

Kwota
po¿yczki

Kwota
po¿yczki

88

Oprocentowanie

9,99%*
9,99%*
9,99%*
9,99%*

od 48 do 60 m-cy (od 5.000-9.999 zł)

LOKATY TERMINOWE
RENTIERSKIE

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%

OFER
OFERTT A DLA FIRM
KREDYTY GOSPODARCZE
-1, !=>" 96!#,-&%:?:; -&$,@,1+!AB 3!=9!-,6:&%

Kwota
po¿yczki
(w PLN)

20.000
50.000
200.000

Iloœæ rat Oprocentowanie

36
36
36

15,35%
15,35%
15,35%

Rata
36 m-cy

696 z³
1.741 z³
6.964 z³

RACHUNKI BIEŻĄCE
„TANDEM” DLA FIRM
Oprocentowanie rachunku
Prowadzenie rachunku
Operacja

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.

JUŻ WKRÓTCE

PO¯YCZKA
EDUKACYJNA*

Skoczek

BEZP£ATNY BIULETYN INFORMACYJNY
SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ
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* do każdej pożyczki
„klucz” umożliwiający
bezpłatną naukę
języka angielskiego
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KRZYŻÓWKA
1

2

3

4

5

Poznajmy się

KUPON
8/2006

6

W kolejnej „odsłonie” naszego stałego cyklu przedstawieniami załogę dwóch następnych
punktów kasowych. Poniżej – na pierwszym zdjęciu – widać od lewej Monik
Monikęę Liptak (kiearp i
rownik punktu w Radlinie) i Dominik
Dominikęę Chłodek
Chłodek; na drugim stoją od lewej Katarzyna K
Karp
Jolanta Pudzianowsk
Pudzianowskaa (kierownik punktu w Katowicach przy ul. Pocztowej).
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8

9
6

13

10

4

11
10

5

7

12
13
3

14

15

16
12

17

18

19

15

20

21

22

8

2

23
14

9

24
16

25

26
1
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Wśród Czytelników, którzy do 30 marca 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 wylosowanych osób opublikujemy w kolejnym numerze „Skoczka”. Tymczasem kolejne upominki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedoj z Łazisk Górnych, Roman Mikrus z Nieniego numeru otrzymują: radio - Józef Miłoś ze Świerklan, Maria K
Koj
onwińsk
eresa K
amyk z Katowic, Andrzej Ogrodnik
modlina, Adelajda K
Konwińsk
onwińskaa z Rybnika, Ewa Zaród z Gliwic; zegar - T
Teresa
Kamyk
owski z Rybnika, Elżbieta Kowalsk
owsk
z Książnic, Mieczysław Czark
Czarkowski
owalskaa z Niemodlina, Elżbieta Janik
Janikowsk
owskaa z Poystyna Dyrnowsk
łańca, Kr
Krystyna
Dyrnowskaa z Gliwic, Katarzyna Żabick
Żabickaa z Jankowic, Zbigniew Leszczyński z Buska Zdrój;
Moczkoo z Czerwonki;
kurtka - Olaf Brzezina z Rybnika; koszulka - Krzysztof Szewczyk z Niemodlina, Jadwiga Moczk
Mikaa z Krzyżanowic; plecak - Józef Firla z Żor, Barbara Martynowicz z Niemodlina. Odbiór
ręcznik - Regina Mik
upominków w najbliższym punkcie kasowym SKOK do miesiąca czasu od ukazania się obowiązującego numeru „Skoczka”. PS. W naszej ostatniej krzyżówce chochlik drukarski dodatkowo „pokrzyżował” szyki, toteż
przepraszamy za błędy…
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Kwota po¿yczki (w PLN) Iloœæ rat Wartoœæ raty (w PLN) Oprocentowanie
5.000
12
441,49
10,90%
5.000
24
235,03
11,90%
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Kwota po¿yczki (w PLN)
7.000
7.000
7.000

Iloœæ rat
12
24
36

Wartoœæ raty (w PLN) Oprocentowanie
611,72
8,90%
322,45
9,90%
228,67
10,90%
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