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Szanowny Kliencie
Jest nam niezmiernie miło z powodu dużego zainteresowania, jakim cieszyły się wcześniejsze edycje naszego bezpłatnego biuletynu. Jego okresowe ukazywanie się towarzyszyło naszej działalności niemal przez całe ubiegłe dziesięciolecie. Przez te lata
był on jednak wydawany w dużo skromniejszej formie, na miarę naszych ówczesnych
możliwości. Skoro więc rozwinęliśmy skrzydła, ugruntowaliśmy już naszą pozycję
na rynku usług finansowych, chcemy trafiać do Państwa w nowej formule „Skoczka”
znacznie rozbudowanej, bogatszej w informacje, ciekawszej. Dzięki temu liczymy na
stały kontakt z naszymi obecnymi i potencjalnymi Klientami. Zwłaszcza tych drugich mamy nadzieję przekonać do atrakcyjności naszej stale poszerzanej oferty. Niech
zatem niniejszy biuletyn będzie dla Państwa źródłem rzetelnych informacji, ale też
forum wymiany poglądów na temat funkcjonowania naszego SKOK-u. W razie potrzeby na łamach „Skoczka” będziemy starali się rozwiewać wszelkie Państwa wątpliwości i odpowiadać na nurtujące być może pytania. Zapraszamy do lektury.

Mamy silną pozycję
na rynku finansowym!

W połowie ubiegłego miesiąca podczas uroczystej gali w warszawskim Pałacu
Kultury i Nauki po raz szósty wręczano prestiżowe Certyfikaty „Przedsiębiorstwa
FAIR PLAY”. Po raz drugi w gronie laureatów znalazła się Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej.

Po raz drugi otrzymaliśmy
Certyfikat „FAIR PLAY”
Certyfikat „Przedsiębiorstwa FAIR PLAY” jako
element Programu promocji kultury przedsiębiorczości, któremu patronuje Krajowa Izba Gospodarcza, to bodaj jedyne realizowane na skalę ogólnopolską przedsięwzięcie ukierunkowane na propagowanie zasad etyki, solidarności
i rzetelności w biznesie. Ma na celu kreowanie
pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorstw, które w obecnych warunkach nie tylko
doskonale radzą sobie na rynku i odnoszą sukcesy gospodarcze, lecz także respektują określone wartości etyczne. Tak więc przyznawany
Certyfikat promuje firmy, których dynamiczny
rozwój zależy od wysokich kwalifikacji ich kierownictwa i zaangażowania pracowników, nie
zaś od ociekania się do nieuczciwych metod.
W ocenie organizatorów Programu, wspomnianym wyżej kryteriom odpowiada SKOK Ziemi
Rybnickiej. Stąd wcześniejsze nominacje,
PRZEDSIÊBIORSTWO

FAIR PLAY

Wywiad z FRANCISZKIEM BARAKOMSKIM,
Prezesem Zarządu Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej - str. 3
NIEMAŁY SKUCES SKOK-u!

Pierwsze fuzje za nami

Więcej informacji na str. 5

JESTEŚMY NA OPOLSZCZYŹNIE

Kietrz, Nysa i Niemodlin

a w końcu pierwszy Certyfikat otrzymany
w warszawskiej Sali Kongresowej z rąk Marszałka Senatu Longina Pastusiaka w 2002 r.
Rozstrzygnięcie kolejnej edycji miało miejsce
zaledwie przed kilkoma tygodniami. Tym razem
wśród wręczających te zaszczytne wyróżnienia
byli Andrzej Arendarski – prezes Krajowej
Izby Gospodarczej, Mieczysław Bąk – przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej oraz Miłosz Omastka – prezes Regionalnego Centrum
Biznesu, z którego rąk Certyfikat „Przedsiębiorstwa FAIR PLAY” odbierał Franciszek Barakomski, prezes SKOK Ziemi Rybnickiej.
Warto przy okazji wspomnieć - co podkreślano również w Warszawie - iż SKOK Ziemi Rybnickiej został wyróżniony Certyfikatem
„Przedsiębiorstwa FAIR PLAY” jako jedyny
spośród wszystkich działających w Polsce
SKOK-ów (i to po raz drugi!). Dodajmy także,
iż w gronie laureatów z naszego regionu znalazły się tej miary firmy co Rafineria Czechowice, Polskie Sieci Energetyczne „Południe”,
„BALTIMPEX TELECOM” czy r ybnicki
„UTEX”. Powody do satysfakcji są więc w pełni uzasadnione.
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na okres 6 - miesiêcy
bez porêczycieli**

*

na okres 12 - miesiêcy
bez porêczycieli**

Więcej informacji na str. 5

Z OSTATNIEJ CHWILI

Teraz w centrum Rybnika
W chwili oddawania niniejszego numeru do druku zdecydowaliśmy o otwarciu kolejnego
punktu naszej Kasy, tym razem w centrum Rybnika. Podpisaliśmy już stosowną umową,
niebawem zaś ruszą niezbędne prace przy adaptacji nowego lokalu. O jego uruchomieniu
poinformujemy w kolejnym wydaniu „Skoczka”, tymczasem mieszkańców Rybnika już teraz zapraszamy do tego właśnie punktu, który mieści się przy ul. Powstańców.
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FAIR PLAY 2002

* Oprocentowanie sta³e w skali roku
** W zale¿noœci od dochodów po¿yczkobiorcy
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Tak rosła liczba członków
SKOK Ziemi Rybnickiej*

Tak rozwijała się sieć oddziałów
SKOK Ziemi Rybnickiej*
Liczba placówek SKOK Ziemi Rybnickiej
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Aktywa SKOK Ziemi Rybnickiej*
Aktywa (w tys. z³) w latach 1994 - 2003
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…pod warunkiem, że znam swoje hasło

Przypominamy, że wszystkim członkom Kasy
umożliwia się poznanie stanu swojego konta
po wykręceniu numeru telefonicznego Kasy
i podaniu tajnego (znanego tylko właścicielowi konta i pracownikowi SKOK) hasła.
Aby posługiwać się poufnym hasłem na telefon, trzeba wypełnić odpowiedni druczek, zwany „Dyspozycją członka SKOK”, po wypisaniu
którego nabywa się prawo do sprawdzania
danych ze swego konta drogą telefoniczną.
Druczki te można otrzymać w każdym z naszych punktów kasowych. Telefon – hasło –
informacja, czyli niebywała wygoda, tak można lapidarnie określić korzyści, które przynosi ten sposób zdobywania informacji. O szczegóły pytaj w najbliższym punkcie informacyjnym SKOK Ziemi Rybnickiej.
PS. Usługa ta jest bezpłatna.
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* dotyczy stanu przed połączeniami
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ZAINWESTUJ W SKOK

SKOK Ziemi Rybnickiej drugi w Polsce
Sięgając po „Rzeczpospolitą”, co jakiś czas mamy
okazję zapoznać się z opłacalnością różnych
oszczędności. Byliśmy ciekawi, jak na tle zaproponowanych przez tę gazetę lokat wygląda opłacalność lokowania w Spółdzielczej Kasie.
Porównujemy opłacalność inwestycji sześciomiesięcznych dla kwoty 1.000 zł.
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Depozyty naszych członków są ubezpieczone
w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych
SKOK w 100% do równowartości 22,5 tys.
euro. Co to oznacza? Wyższą gwarantowaną
kwotę wypłaty zgromadzonych oszczędności
w sytuacji szczególnej. Taką szczególną (choć
bardzo nie chcianą) sytuacją mógłby być na
przykład (odpukać!) upadek Spółdzielni. Wówczas to wszyscy członkowie SKOK, którzy posiadają w Kasie oszczędności do 22.500 euro
otrzymają całość swoich pieniędzy. Warto
w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że uregulowania bankowe nie są aż tak korzystne. NBP
gwarantuje bowiem wypłatę tylko pierwszego tysiąca euro w 100%, a następne 10 tys.
wypłaca tylko w 90%.
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Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe nie tylko udzielają pomocy finansowej,
to również w dużym zakresie doradztwo prawne. Do budowania tego typu usług powołane
acji
zostało Stowarzyszenie Krzewienia Eduk
Edukacji
Ek
onomicznej
Ekonomicznej
onomicznej, które działa pod patronatem
spółdzielczych Kas. Celem Stowarzyszenia
jest udzielanie porad prawnych osobom z trudnościami finansowymi, pomoc przy rozpoczęciu własnej działalności oraz tworzeniu domowych budżetów. Porady są bezpłatne. Zachęcamy do korzystania z nich wszystkich
członków i zainteresowanych. Najbliższy ośrodek mieści się w Katowicach.
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Nic co tajne
nie jest mi obce
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Dominet Bank

Od samego początku funkcję prezesa Zarządu
omski – inicjator
pełni F ranciszek Barak
Barakomski
i współzałożyciel Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej, która
niebawem świętować będzie swoje 10-lecie. Do
niedawna w 4-osobowym Zarządzie zasiadali
ystyna Breza i Jorównież Janina Biłas, Kr
Krystyna
lanta Tk
ocz
Tkocz
ocz. W wyniku dokonanych na przełomie ostatnich miesięcy fuzji Zarząd SKOK Ziemi Rybnickiej został poszerzony – funkcję
wiceprezesa objęła również Katarzyna Jaróg
Jaróg,
dotychczasowa prezes SKOK Górnośląska.
Z końcem ubiegłego roku poszerzony został
również skład Rady Nadzorczej. Od początku
opniak
przewodniczy jej Tadeusz K
Kopniak
opniak. Do października ub.r. w jej sześcioosobowym składzie prócz wspomnianego przewodniczącego
zasiadali również Urszula Smyczek – jako
ystyna Piffczyk – sewiceprzewodnicząca, Kr
Krystyna
ula, Dariusz Marciniak
kretarz oraz Józef K
Kula,
owalczuk jako członkowie. Obecnie
i Jerzy K
Kowalczuk
Radę Nadzorczą SKOK Ziemi Rybnickiej tworzy dziewięć osób. Dodatkowo – w efekcie
wspomnianych fuzji – Franciszek Rola (SKOK
Górnośląska), Jerzy Zieleń (SKOK Sośnica)
i Marek Cisek (SKOK Ziemi Śląskiej).

O dużym zaufaniu, jakim cieszy się nasza Kasa
świadczyć może znaczna dynamika rozwoju
przejawiająca się dużym wzrostem ilościowym
członków, otwarciem kilku nowych oddziałów,
a także przejęciem placówek w ramach połączenia z innymi SKOK-ami. Zasięg naszego
działania obejmuje już kilka województw.

Opolska SKOK
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1999 rr.. - Statuetk
Statuetkaa „Czarny Diament
Diament”, którą
wręczano aktywnie rozwijającym się firmom
południowej części województwa śląskiego;
2001 rr.. - Leszczyna 2000 przyznana za rzetelność, uczciwość, aktywność i intensywność
działań dla dobra mieszkańców;
air
2002 rr.. - Certyfik
at Przedsiębiorstwa „F
Certyfikat
„Fair
Play”
Play”, oznaczający promowanie zasad etyki
i uczciwej konkurencji w prowadzeniu działalności gospodarczej;
2003 rr.. - „P
olski Sukces 2002”,
2002” wyróżnienie
„Polski
przyznawane firmom, które osiągnęły sukces
at Przedsiębior
gospodarczy; drugi Certyfik
Certyfikat
Przedsiębior-stwa „F
air Play”
„Fair
Play”.

Nasze wyniki
zaskoczą niejednego?

SKOK Ziemi Rybnickiej

Kto tu rządzi

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ

Coraz więcej wyróżnień

Wszystkim nowym klientom naszej Kasy przybliżamy trochę historii naszej Spółdzielni.
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej zarejestrowana została
w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach 28 grudnia 1993 r., a działalność operacyjną rozpoczęła w lutym 1994 r. Początkowo był to SKOK
z myślą o pracownikach nieczynnej już dzisiaj
KWK „Dębieńsko”. Z czasem otwierał kolejne
swoje placówki. Przyjęta przez nas nazwa akcentuje naszą otwartość na wszystkie podmioty naszego regionu.
SKOK Ziemi Rybnickiej jest jednym z największych w Polsce. Obecnie w firmie pracuje blisko 70 osób, ale już niebawem - po rejestracji
połaczeń w sądzie - nasza Kasa zatrudniać
będzie blisko 100 osób. Pomimo ogólnie nie najlepszej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz
coraz większego bezrobocia w całym regionie,
nasza firma jako jedna z nielicznych wciąż zatrudnia nowych pracowników.

!
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SKOK NA SZCZYCIE

SKOK Chmielowskiego

Więcej informacji,
onkretów…
więcej kkonkretów…

!

źródło: „Rzeczpospolita”, grudzień 2003 r.

Na ponad 110 działających Spółdzielczych
Kas, SKOK Ziemi Rybnickiej znalazł się na
drugiej pozycji w Polsce pod względem najwyżej oprocentowanych depozytów.

!

Będzie ankieta!
Z inicjatywy Zarządu Kasy przeprowadzona
zostanie krótka anonimowa ankieta wśród
członków SKOK Ziemi Rybnickiej. Celem ankiety będzie zbadanie zadowolenia klientów
z usług i jakości naszej Kasy. Już dziś prosimy o rzetelne podejście do ankiety. Poważne
jej potraktowanie przyczyni się do lepszej działalności Kasy. Z góry dziękujemy.

!

Plastyk
owe pieniądze
Plastykowe
SKOK-i to pierwsza w Polsce instytucja nie
będąca bankiem, która wydaje swoim członkom karty bankomatowe. Od czerwca 1998 r.
członkowie SKOK-ów mogą korzystać w całej
Polsce z bankomatów będących własnością
Kas i bankomatów sieci Euronet-u.
Polskie SKOK-i stały się pierwszym europejskim systemem unii kredytowych, który uzyskał członkostwo Visa International. Dzięki karcie Visa Electron członkowie spółdzielczych kas uzyskali możliwość korzystania ze swoich pieniędzy – zgromadzonych
na koncie w SKOK-u – w dowolnym miejscu
na świecie.

OSZC
ZĘDZASZ W SK
OKOSZCZĘDZASZ
SKOKOK-uu,
CISZ KAR
PŁA
PŁACISZ
KARTTĄ VIS
VISAA
2

W sklepach, punktach usługowych, hotelach,
na stacjach benzynowych itd. regulujemy należności kartą Visa Electron bez żadnych dodatkowych opłat.

O każdej porze dnia czy nocy, w każdym miejscu w kraju, można dzięki tej karcie pobrać
gotówkę w bankomatach należących do SKOKów oraz w jednym z około 600 bankomatów
sieci EURONET.

TRZY W JEDNYM – indentyfikacyjna karta
magnetyczna (IKM), funkcjonująca również
jako karta rabatowa i bankomatowa. Dzięki
niej można pobrać gotówkę w bankomatach
należących do SKOK-ów oraz w jednym z około 600 bankomatów sieci Euronet.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z BANKOMATÓW
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- Dawno już na łamach naszego „Skoczka” nie mieliśmy
okazji do porozmawiania z Panem. Teraz za to nasz biuletyn debiutuje w nowej zupełnie formie. Czy to jedyna
oznaka zmian do jakich doszło w ostatnim czasie?
- To zaledwie jedna z wielu, bardzo wielu zmian. W tym przypadku - jeśli chodzi o naszą gazetę - zmiana o tyle zasadna,
że wynikająca z potrzeby czasu. Nie jesteśmy już firmą „raczkującą”; wręcz przeciwnie - firmą, która poprzez własny, rozbudowany tytuł prasowy chce rzetelnie informować o własnych poczynaniach, chce rosnącej więzi ze swoimi członkami, szerszego kontaktu z klientami, także tymi potencjalnymi, których będziemy starali się przekonać do walorów naszej bogatej oferty.
- Nie wracajmy może do zbyt odległych czasów - proszę
o jakieś konkretne przykłady wspomnianych zmian,
jakich dokonano na przestrzeni ostatniego tylko roku.
Czy to wystarczający horyzont czasowy, by mówić o dynamice rozwoju godnej uwagi?
- Z pewnością to wystarczy. Przykłady podam jak najbardziej
konkretne… Z końcem ubiegłego roku SKOK Ziemi Rybnickiej zrzeszał 10,5 tysiąca członków, teraz mamy ich ponad 20
tysięcy! Przed rokiem zatrudnialiśmy 50 pracowników, teraz
mamy ich ponad stu. Biorąc pod uwagę rynek pracy, zwłaszcza dla kobiet, to chyba dość przekonywujący argument. Kolejny: ilość oddziałów - przed rokiem mieliśmy 16 placówek;
niebawem będzie ich ponad 30. Jeszcze w 2002 roku postawiliśmy „przyczółek” na Opolszczyźnie, w Kietrzu. Tymczasem
dwa miesiące temu otwarliśmy kolejne placówki w tym regionie, w Nysie i Niemodlinie. Ponadto za sprawą udanej fuzji
przybyło nam także parę punktów w Łaziskach Górnych, Gliwicach, Chorzowie, Katowicach oraz w Połańcu i Busku Zdroju, a to już województwo świętokrzyskie…
- No właśnie, fuzja. To chyba coś nowego, przynajmniej
jeśli chodzi o SKOK-i.
- Niezupełnie. Ani to pierwszy, ani ostatni przypadek łączenia, które ma na celu wzmocnienie pozycji na rynku. W tym
przypadku negocjacje trwały dość długo. Jednak udało nam
się przekonać naszych partnerów ze SKOK Górnośląska - a
potem SKOK Ziemi Śląskiej i SKOK Sośnica - do korzyści płynących z decyzji o połączeniu. „Ich” pracownikom gwarantujemy stabilną pracę, klientom dużo atrakcyjniejszą ofertę, a
sobie wspólnie - jeszcze większe oddziaływanie i pozycję na

rynku usług finansowych. W tym miejscu chciałbym bardzo
wyraźnie podkreślić mądrość, roztropność i zrozumienie, z
jakimi podeszli do tematu fuzji przedstawiciele tych SKOKów. Tej decyzji należy im pogratulować.
- A co z tego będą mieli członkowie, klienci „Górnośląskiej”, „Sośnicy” i „Ziemi Śląskiej”?
- Bardzo dużo. Wspomniałem już o bogatszej - z naszej strony - ofercie. Ale może więcej szczegółów… - chodzi mi o nowe
linie kredytowe, pożyczki hipoteczne do 15 lat, pożyczki gospodarcze, karty rabatowe, karty bankomatowo-płatnicze,
wyżej oprocentowane lokaty… To wszystko będzie dla nich
osiągalne po rejestracji w sądzie i połączeniu systemów in-

- Po regionalnej mamy więc skalę krajową… Może jeszcze międzynarodowa?
- Póki co pielęgnujemy kontakty, które być może zaowocują
jakąś bliższą współpracą. W okresie mijającego roku kilkakrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami Azowskiej Kompanii Kredytowej, największej tego typu na Ukrainie. Gościliśmy ich w Czerwionce, potem z rewizytą udaliśmy się do ukraińskiego Mariupolu. Zobaczymy co z tego wyjdzie, choć przyznam, że wymiana doświadczeń zawsze jest bardzo cenna.
- Kim jest Prezes Barakomski poza SKOK-iem? - to informacja dla tych, którzy żyją z dala od Czerwionki, gdzie mieszczą się „korzenie” i „sztab” SKOK-u Ziemi Rybnickiej.

Mamy silną pozycję
na rynku finansowym!

Wywiad z FRANCISZKIEM BARAK
OMSKIM
OK Ziemi R
ybnickiej
BARAKOMSKIM
OMSKIM,, Prezesem Zarządu SK
SKOK
Rybnickiej
formatycznych. W elektronicznym systemie „on line” będzie
można jednakowo korzystać z naszych usług będąc obojętnie w którym z naszych oddziałów. Mogę zapewnić pracowników i członków wspomnianych SKOK-ów, że z nami na pewno nie będzie im gorzej.
- A za tym wszystkim idzie wzrost aktywów, większa suma
bilansowa itd. Mogą być więc jeszcze jakieś powody do
satysfakcji?
- Mogą. I są. Jak inaczej mógłbym patrzeć na wyrazy uznania
i pewnej nobilitacji, płynącej z pozytywnego wizerunku naszej firmy. Mam na myśli prestiżowe wyróżnienia, jakimi zostaliśmy uhonorowani… także na przestrzeni jednego zaledwie roku. Przedsiębiorstwo „Fair Play” i „Polski Sukces” to
wyróżnienia o randze krajowej. Swego czasu dość szeroko na
ten temat rozpisywała się prasa. Miło mi więc poinformować,
iż znajdujemy się w dość nielicznej grupie laureatów uhonorowanych tymi tytułami. Nie ukrywam, że napawa nas to dumą.

- Mężem, ojcem, mieszkańcem Czerwionki-Leszczyn. Od lat
związanym z miejscowym samorządem. W ubiegłej kadencji
Rady Miejskiej jako radny pełniłem funkcję szefa Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami. Teraz jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Te samorządowe doświadczenia są również bardzo cenne i przydatne
w pracy zawodowej.
- A na zakończenie, może ma Pan jakieś specjalne przesłanie dla naszych Czytelników?
- Mam, i to kilka, choć wszystkie pod wspólnym mianownikiem
rozpoczętego, Nowego Roku. Pierwsze niejako służbowe – życzę naszym Członkom, zarazem przecież Klientom, samych tylko satysfakcji, jakie mogą wynikać z członkostwa w SKOKowskiej „rodzinie”. Osobiście zaś - życzę wszystkim ciepła, miłości i wielu trafnych decyzji na przestrzeni całego 2004 roku.
- Dzięk
ując za rozmowę, życzymy… tego samego
Dziękując
samego..

Po sukcesie FAIR PLAY
- walka o Jakość
SKOK w Unii Europejskiej

Zarząd Kasy Krajowej za duży sukces uważa uzyskanie, w toku negocjacji
dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wyłączenia ruchu kas
spółdzielczych spod tzw. dyrektyw bankowych UE. Wyłączenie to umożliwi
dalszy rozwój kas spółdzielczych na dotychczasowych zasadach.

Dla wielu polskich firm uzyskanie certyfikatu ISO stało się warunkiem koniecznym do prowadzenia dalszej działalności. Wiele firm zachodnich żąda bowiem
od jednostek współpracujących wykazania się stosownym certyfikatem jakości ich wyrobów.
Najlepszą reklamą Kasy i jej wyróżnikiem na
rynku usług finansowych jest jakość świadczonych usług oraz więź łącząca Kasę z członkami. Jakość decyduje o sukcesie firm i staje
się cechą walki konkurencyjnej o klienta krajowego i zagranicznego. Z tego też powodu
w ubiegłym roku prezes Zarządu SKOK Ziemi
omski poinformoRybnickiej Franciszek Barak
Barakomski
wał Radę Nadzorczą o uruchomieniu procedur
wprowadzania we wszystkich oddziałach
SKOK-u norm ISO-9001. ISO to skrót Międzynarodowej Organizacji Normalizacji Instytucji, która ustala ogólne akceptowane normy
świadczenia usług. System zarządzania jakością ma szczególne znaczenie dla powodzenia
firmy. Zabiegi o wdrożenie systemu zapewnienia jakości i uzyskania certyfikatu na zgodność z normą ISO-9001 dyktują przede wszystkim związane z tym przyszłe korzyści. A oto
niektóre z nich:
- podniesienie prestiżu firmy na rynku krajowym i zagranicznym,
- większe zaufanie klientów do firmy,
- wzrost konkurencyjności,
- usprawnienie organizacji i zarządzania,
- lepsze poznanie potrzeb klienta,
- gwarancja wysokiego poziomu jakości świadczonych usług,
- uzyskanie przewagi nad konkurencją, itd.
Tę listę korzyści można by jeszcze długo ciągnąć. Warto pamiętać, że wdrożenie systemu
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ISO będzie dla SKOK Ziemi Rybnickiej dobrą
inwestycją. Przestrzeganie rygorów certyfikatu spowoduje, że nasza Kasa będzie postrzegana na rynku usług finansowych jako ta, która
oferuje klientowi usługę zawsze wysokiej jakości, usługę w każdej formie powtarzalną.
Przykłady firm już legitymujących się certyfikatami ISO wskazują, że stosowanie systemu
przynosi wyraźny wzrost efektywności. Natomiast w krajach unijnych już teraz obowiązuje zasada, chcesz świadczyć usługi - pokaż
certyfikat jakości.
1 sierpnia 1999 r. Kasa Krajowa jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce otrzymała
Certyfikat Jakości ISO-9001 obejmujący:
- zarządzanie systemem spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych,
- prowadzenie nadzoru nad spółdzielczymi
kasami,
- projektowanie produktów,
- świadczenie usług finansowych na rzecz kas.
Otrzymany Certyfikat zaświadcza, że system
zarządzania w Kasie Krajowej spełnia wymogi określone za pomocą norm jakości.
Jakość jest jedną z cech najbardziej wyróżniających firmę na stale rozwijających się, coraz
bardziej konkurencyjnych rynkach. Jest ona
istotna nie tylko dla wyrobów, ale także, a nawet przede wszystkim, dla procesów decydujących o jakości wyrobów.
opniak
oprac. T.K
.Kopniak

Rząd polski w trakcie negocjacji z UE wystąpił
o niezobowiązywanie Kas do utrzymywania
kwotowej wielkości kapitału. Ten wymóg nie
będzie dotyczył SKOK-ów, które jako instytucje
nie są bankami. Podstawowym powodem wyłączenia SKOK-ów spod dyrektyw Unii jest ich
rola społeczna jaką pełnią, obsługując ludzi,
którzy bez możliwości korzystania ze spółdzielczych kas byliby pomijani w dostępie do usług
finansowych, nie byliby w stanie uzyskać kredytów w legalnych instytucjach finansowych,
a przez to zostaliby skazani na pożyczki udzielane na warunkach lichwiarskich. Dla wielu
członków Kas wybór jest bardzo prosty - ko-

rzystanie z usług SKOK-ów albo pożyczki na
bardzo niekorzystnych warunkach.
To wyłącznie daje całemu systemowi spółdzielczych kas poczucie stabilności prawa. Ustawa
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, która jak dotąd dobrze służy rozwojowi SKOK-ów, obowiązuje bez zmian, co ma
istotny wpływ na sposób funkcjonowania Kas.
Takie samo rozwiązanie Unia Europejska zastosowała już wcześniej, w stosunku do Kas
działających w Irlandii, Wielkiej Brytanii
i w innych krajach, gdzie działają podobne instytucje, pełniące taką samą rolę społeczną
jak SKOK-i w Polsce.

Członkowie pytają – Zar
ząd odpowiada ? ? ?
Zarząd
To jedna z naszych stałych rubryk – w tym miejscu na najczęściej zadawane pytania odpowiadać będą członkowie Zarządu naszej Kasy. Poniżej kilka pytań, które nurtują osoby
zainteresowane korzystaniem z naszych usług, nie będące jeszcze członkami SKOK-u.
! Co zrobić, aby korzystać z usług SKOK
Ziemi Rybnickiej?
- Aby korzystać z szerokiego wachlarza usług
oferowanych przez SKOK Ziemi Rybnickiej należy się zapisać w poczet członków Kasy.
! W jaki sposób można zostać członkiem
SKOK-u?
- Należy wypełnić deklarację członkowską, wpłacić wpisowe w wysokości 20 zł, wykupić co najmniej jeden udział Kasy w kwocie 85 zł oraz
wkład w kwocie 5 zł - w sumie wystarczy tylko
110 zł, by stać się pełnoprawnym członkiem
SKOK Ziemi Rybnickiej.

SK
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! Czy wpłaty z tytułu członkostwa podlegają zwrotowi?
- Jedyną kwotą, której nie zwraca się członkowi
z chwilą jego rezygnacji jest kwota wpisowego
(20 zł), bowiem zasila ona fundusz zasobowy.
Wkład zwracany jest po upływie 3-miesięcznego wypowiedzenia, natomiast udział - po Walnym
Zgromadzeniu, na którym zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok, w którym nastąpiło
ustanie członkostwa.

Czekamy na kolejne pytania – odpowiedzi
już w kolejnym numerze „Skoczka”.
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OFER T A
LOKATA DZIENNA

Jest to lokata, która umożliwia ulokowanie
oszczędności na 4, 7 bądź 14 dni.
LOKATY DZIENNE
okres w dniach

oprocentowanie
w skali roku

4
7
14

3,00%
3,40%
3,90%

!"#$%&'($)*'+& '&-$%.$)*/'&

LOKATA TERMINOWA
Polecamy bardzo korzystne oprocentowanie
lokat terminowych na okres od 1 miesiąca
do 3 lat.
LOKATY TERMINOWE
O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU
okres
w miesi¹cach

oprocentowanie
w skali roku

1
2
3
4
5
6
9
12
24
36

4,60%
4,60%
5,90%
5,90%
5,90%
6,20%
6,50%
7,15%
7,70%
8,20%

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

z³
z³
z³
z³
z³
z³

10.030,21
10.118,91
10.247,35
10.573,56
11.281,16
12.135,86

z³
z³
z³
z³
z³
z³

10.106,79 z³
10.207,49 z³
10.381,10 z³

LOKATA RENTIERSKA
Odsetki z tej lokaty można pobierać, co jeden
miesiąc lub trzy miesiące, co umożliwia uzupełnienie domowego budżetu.
LOKATY RENTIERSKIE
O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU
okres
w miesi¹cach
6
9
12
24
36

oprocentowanie
w skali roku

symulacyjny plan oszczêdzania

6
9
12
24
36

4

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

10.247,35
10.384,44
10.573,56
11.264,00
12.107,74

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

z³
z³
z³
z³
z³

348,99
540,42
782,07
1.691,23
2.781,91

z³
z³
z³
z³
z³

125,07
129,12
144,22
153,16
163,36

z³
z³
z³
z³
z³

LOKATA
UBEZPIECZONA
Rachunek ten służy do oszczędzania docelowej kwoty. Okres oszczędzania wynosi od roku
do 10 lat. Korzystne oprocentowanie to główna zaleta tej lokaty.

12
24
36
48
60
72
84
96
108
120

oprocentowanie
w skali roku

9,25%
9,75%
10,25%
10,75%
11,25%
11,75%
12,25%
12,75%
13,25%
13,75%

+0,10%
+0,15%
+0,20%
+0,25%
+0,30%
+0,35%
+0,40%
+0,45%
+0,50%

z³
z³
z³
z³
z³

+'81)+8=*/'+&

PO¯YCZKA KONSUMENCKA

PO¯YCZKA CHWILÓWKA
kwota
po¿yczki

100,00 z³
200,00 z³
300,00 z³
400,00 z³
500,00 z³
600,00 z³
700,00 z³
800,00 z³
900,00 z³
1.000,00 z³

odsetki od chwilówki
do 7 dni
14 dni
30 dni

1,50 z³
3,00 z³
4,50 z³
6,00 z³
7,50 z³
9,00 z³
10,50 z³
12,00 z³
13,50 z³
15,00 z³

2,50 z³
5,00 z³
7,50 z³
10,00 z³
12,50 z³
15,00 z³
17,50 z³
20,00 z³
22,50 z³
25,00 z³

3,50 z³
7,00 z³
10,50 z³
14,00 z³
17,50 z³
21,00 z³
24,50 z³
28,00 z³
31,50 z³
35,00 z³

okres trwania

w skali roku

6 m-cy
9 m-cy
12 m-cy
15 m-cy
18 m-cy
20 m-cy
24 m-ce
30 m-cy
32 m-ce
36 m-cy

16,55%
18,05%
18,05%
19,05%
19,05%
19,05%
19,05%
20,05%
20,05%
20,05%

C'1,2$"4,5&"#$ 1%$2%35#(4$ '1%3 %&<,>$"#)D
+5,4& ',>32%+# E NGHGGG %<9 ,+1$( ('<&43 E FI
8#$(#@23HJ'<&4& '#$15(%$* 1&43 ', 8#$(#B2)9 ',
)5%;6@-"#$"#) '1,5#%*# # ,'<&4 '1%3;,4,5&5E
2%32K 53",(# LM9PLOH
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Symulacyjny plan sp³aty
po¿yczki konsumenckiej (ogólnej)
kwota po¿yczki

2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
30.000,00

POŻYCZKA DUET
Roczna ochrona życia na sumę ubezpieczenia
10.000 zł – GRATIS.
Każdy członek SKOK Ziemi Rybnickiej, który
zaciągnie pożyczkę DUET, w pakiecie BEZPŁATNIE otrzymuje ochronę ubezpieczeniową
w kraju i za granicą na sumę ubezpieczenia
10.000 PLN.
" Okres trwania od 12 do 36 miesięcy.
" Minimalna kwota pożyczki 4.000 PLN.
" Kwota maksymalna – bez ograniczeń –
w zależności od dochodów pożyczkobiorcy.
" Zasady zabezpieczenia pożyczki – w zależności od wysokości pożyczki – za poręczeniem jednego lub dwóch wierzycieli, zabezpieczenie wekslem.
PO¯YCZKA DUET
UBEZPIECZENIE NNW
na kwotê 10.000 Z£ GRATIS
okres trwania

12 m-cy
24 m-cy
36 m-cy

OPROCENTOWANIE
w skali roku
efektywne

18,05%
19,05%
20,05%

10,01%
21%
33,90%

symulacyjny plan sp³aty po¿yczki DUET

W przypadku lokaty przekraczającej kwotę
20.000 zł istnieje możliwość podwyższenia
standardowego oprocentowania,
oprocentowania w następujący sposób:

0$)12&. 3445444 67 '&-$%.*%.& $891)*.: ;+<

suma otrzymana odsetki
po zadanym pobrane
okresie co 3 miesi¹ce

z³
z³
z³
z³
z³

6
9
12
24
36

20 tys. z³
30 tys. z³
40 tys. z³
50 tys. z³
60 tys. z³
70 tys. z³
80 tys. z³
90 tys. z³
100 tys. z³

6,20%
6,40%
7,15%
7,60%
8,10%

okres
Kwota
w mies. wp³aty

oprocentowanie
w skali roku

8,70%
9,00%
9,75%
10,05%
10,45%

okres
w miesi¹cach

suma otrzymana
po opodatkowaniu

10.000,00 z³
10.000,00 z³
10.000,00 z³

Dzięki tej lokacie można zgromadzić niemałe
oszczędności, które z pewnością przydadzą się
np. na wakacje lub na święta. Wkłady są korzystnie oprocentowane. Dodatkowym atutem
jest fakt, iż terminy oraz kwoty wpłat miesięcznych mogą być zmienione, co może być
przydatne w okresie przejściowego braku środków pieniężnych.

LOKATY UBEZPIECZONE

symulacyjny plan oszczêdzania

3
6
12

To bardzo szybka pożyczka, udzielana na bieżące potrzeby. Wysokość tej pożyczki kształtuje się od 50 zł do 1.000 zł i jest udzielana na
7, 14 i 30 dni.
Wypłata gotówki następuje natychmiast po
rozpatrzeniu umowy.
Jeżeli są trudności w spłacie w określonym
terminie po opłaceniu opłaty manipulacyjnej,
istnieje możliwość przedłużenia zobowiązania
wobec Kasy o kolejny okres aż do spłaty kwoty całości.

okres
kwota wp³aty odsetki otrzymane
w miesi¹cach
po zadanym okresie

oprocentowanie
w skali roku
5,30%
5,20%
4,75%

okres
kwota wp³aty
w miesi¹cach

To sprawdzona forma gromadzenia pieniędzy
na konkretny cel. Otwierając ten rachunek
należy zadeklarować kwotę odpisywaną od
wynagrodzenia lub indywidualnie dokonywać
stałych wpłat.

symulacyjny plan oszczêdzania

LOKATY TERMINOWE
O STA£YM OPROCENTOWANIU
okres
w miesi¹cach
3
6
12

CHWILÓWKA
Szybka gotówka
bez zbędnych formalności

6
9
12
24
36

okres
kwota wp³aty suma otrzymana
w miesi¹cach
po opodatkowaniu

SK
OK ZIEMI RYBNICKIEJ
SKOK

LOKATA
SYSTEMATYCZNEGO
OSZCZĘDZANIA

Okres
w miesi¹cach

symulacyjny plan oszczêdzania

1
3
6
12
24
36

OFER T A

SK
OK ZIEMI RYBNICKIEJ
SKOK

kwota po¿yczki

okres
trwania

4.000,00 z³
4.000,00 z³
10.000,00 z³
10.000,00 z³
20.000,00 z³
30.000,00 z³

12 m-cy
36 m-cy
24 m-cy
36 m-cy
36 m-cy
36 m-cy

rata
miesiêczna

366,83
148,77
504,37
371,92
743,84
1.115,77

z³
z³
z³
z³
z³
z³
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POŻYCZKA
KONSUMENCKA
Jest to pożyczka średnioterminowa o korzystnym oprocentowaniu, uzależniona od zdolności kredytowej członka.
" Maksymalny okres trwania - 36 miesięcy.
" Maksymalna kwota pożyczki 80.000 PLN.
" Dogodna forma spłaty - potrącenia z pensji
lub gotówką w kasie.
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z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³

okres trwania rata miesiêczna

24 m-ce
36 m-cy
24 m-ce
36 m-cy
24 m-ce
36 m-cy
24 m-ce
36 m-cy
36 m-cy
36 m-cy

100,87
74,39
252,18
185,96
504,37
371,92
756,55
557,88
743,84
1.115,77

z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³

POŻYCZKA HIPOTECZNA
Kredyt hipoteczny udzielany jest członkowi,
który posiada:
" pełną zdolność do czynności prawnych;
" udokumentowane źródło dochodów;
" Zdolność kredytową.
Maksymalny okres kredytowania wynosi
15 lat.
" Wysokość pożyczki (250 tys. zł) - do 80% wartości inwestycji, w uzasadnionych przypadkach do 100% wartości nieruchomości.
" Oprocentowanie pożyczki - 8,8%
"

RACHUNEK
OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWY (ROR)
Służy do gromadzenia oszczędności pochodzących z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury, wpłat własnych i innych. Otwieramy je
również w celu przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych.
Warunki otwarcia kkonta
onta
Stałe wpływy comiesięczne, względnie zadeklarowanie wpłat. Rachunek może posiadać każdy bez względu na wysokość dochodów. Otwarcie rachunku jest bezpłatne.
zyskuje
Zakładając u nas rachunek zysk
uje się:
" Miłą i sprawną obsługę;
" Szybką realizację dyspozycji złożonych
w Kasie;
" Wysokie oprocentowanie swoich oszczędności - 4%
" Brak opłat i prowizji;
" Brak minimalnej kwoty wpłaty na konto;
" Bezpłatne otwarcie rachunku;
" Bezpłatne prowadzenie konta;
" Bezpłatne wydanie kart bankomatowych i bankomatowo-płatniczych VISA ELECTRON,
SKOKCARD, IKM;
" Możesz dysponować nisko oprocentowanym
debetem do wysokości 200% miesięcznego
wpływu na rachunek;
" Minimum formalności przy zakładaniu.
Nr 1/2004 STYCZEŃ 2004

Pierwsze fuzje za nami
Duży może więcej – w myśl tej zasady na przełomie ostatnich miesięcy dokonaliśmy
aż trzech fuzji, których konsekwencją będzie umocnienie pozycji na rynku usług
finansowych. Dzięki zrozumieniu i właściwemu podejściu na sprawy połączeń, dysponujemy większym kapitałem w szerokim tego słowa znaczeniu.
W ostatnim kwartale ub.r. odbyło się kilka
Zgromadzeń Przedstawicieli Członków – i to
w trybie nadzwyczajnym – które miały przesądzić o połączeniu… sił. Zarządy, Rady Nadzorcze, wreszcie Zgromadzenia czterech
SK
OK
-ów doszły do wspólnych wniosków, by
SKOK
OK-ów
w dobrze pojętym interesie zewrzeć „szyki”.
Po co? – dla wspólnego dobra, większych możliwości i dalszej ekspansji. W ostatnim przypadku ma to konkretne przełożenie na fundusze własne, od których wielkości zależy możliwość wzbogacania i uatrakcyjniania oferty

finansowej – tego przecież oczekują członkowie Spółdzielczych Kas.
Zatem dokonało się: 23 października – połąOK Górnośląsk
czenie ze SK
SKOK
Górnośląskaa , 1 grudnia SK
OK SoSKOK
Śląskiej, 6 grudnia – SK
SKOK
OK Ziemi Śląskiej
śnica
OK Zieśnica; teraz pod wspólnym szyldem SK
SKOK
mi R
ybnickiej
Rybnickiej
ybnickiej. W sumie ponad 30 oddziałów,
ponad 24 tysiące członków, trzy województwa.
Wspólnie tworzymy jeden z największych
SKOK-ów w Polsce. To olbrzymi potencjał
możliwości.

Opadły emocje, pora na podsumowania. Znamy wszyscy hasło „duży może więcej”, a oto
niektóre korzyści, jakie nasz SKOK odniósł w wyniku połączeń – wzrost bazy członkowskiej, ilości punktów obsługi, a także powiększenie się liczby pracowników i kwoty aktywów. Żeby nie być gołosłownym, w tabelce poniżej przedstawiamy niektóre dane.
Nazwa Kasy

Cz³onkowie

Punkty

Pracownicy

„Soœnica”

1346

6

11

4.012.142,50 z³

„Ziemia Œl¹ska”

3449

6

20

17.130.595,71 z³

„Górnoœl¹ska”

2270

3

10

6.536.610,98 z³

BIK S.A.
Jednym z naszych sukcesów, będących
wynikiem wspólnego działania Kas, jest
dostęp do Biura Informacji Kredytowej,
w skrócie BIK S.A. Ale co to takie BIK?
Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest instytucją niezależną, która wypełnia „lukę informacyjną” w sektorze finansowym. Biuro zarządza i rozbudowuje efektywny system wymiany informacji kredytowej, oferujący narzędzia wspomagające:
" decyzję o udzieleniu kredytu,
" zarządzanie pojedynczym rachunkiem na
każdym etapie cyklu jego istnienia,
" zarządzanie portfelem kredytowym danej
instytucji,
" decyzje strategiczne.
Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest instytucją niezależną od banków przekazujących
dane, która zarządza informacją w imieniu
swoich użytkowników.

Aktywa

Dzięki możliwości korzystania z BIK S.A. rzetelniej i skrupulatniej sprawdzamy potencjalnych pożyczkobiorców, przez co znacznie poprawiła się jakość udzielanych pożyczek, także ryzyko udzielania pożyczki niesolidnym
klientom zostało zminimalizowane.

Krótko BIK w liczbach*
! Umowy z 29 bankami
! Użytkownicy to 80% rynku kredytów
detalicznych
! Do użytkowników należy 80% oddziałów w Polsce
! Przeszło 20 mln rekordów klientów banków w bazie
! Przeszło 15 mln rekordów rachunków
kredytowych w bazie
! Przeszło 10 mln osób w bazie
! 4,5 mln udostępnionych raportów kredytowych
! 16 tys. raportów kredytowych dziennie

W marcu 2003 r. otworzyliśmy kolejny, 15 punkt kasowy w Kietrzu, pierwszy na Ziemi Opolskiej. W połowie ubiegłego roku odwiedziliśmy dwa kolejne miasta na Opolszczyźnie, a mianowicie Nysę i Niemodlin z zamiarem otwarcia w nich nowych placówek SKOK Ziemi Rybnickiej.

SKOK Ziemi Rybnickiej
pokochał Ziemię Opolską
Nysa jest trzecim co do wielkości miastem województwa opolskiego. Liczy w przybliżeniu 50
tys. mieszkańców (a cała gmina około 61 tys.).
Jest usytuowana na Przedgórzu Sudeckim,
w dolinie Nysy Kłodzkiej, w sąsiedztwie Jeziora Nyskiego. To jedno z najbardziej interesujących miast Śląska Opolskiego. Z kolei Niemodlin zainteresował nas z powodu licznych
zabytków i malowniczych terenów turystycznych. Lokalizacja miasta liczącego 7 tys.
mieszkańców (całe miasto i gmina 14.260),
w strefie przygranicznej bliskość przejść granicznych oraz autostrada A-4 – to bardzo silne atuty Niemodlina.
Niemodlin ma bardzo ciekawą historię, prawa miejskie otrzymał w 1283 r. Pozostawał

we władaniu Piastów opolskich do 1526 r.,
kiedy to przeszedł w ręce Ferdynanda I, władcy Austrii, króla Czech i Węgier. W 1742 r. został włączony do Prus. W XVIII i XIX wieku
pozostawał niewielkim miasteczkiem, którego mieszkańcy trudnili się głównie handlem
przetworami rolnymi i hodowlą ryb.
Zarząd i Rada Nadzorcza zdecydowali, że
w takich miastach warto otworzyć nowe punkty kasowe, które będą świadczyć usługi finansowe mieszkańcom. We wrześniu 2003 r. w Nysie i Niemodlinie SKOK Ziemi Rybnickiej rozpoczął swoją działalność, gdzie tak jak w Kietrzu jesteśmy bezpieczną i sprawie działającą instytucją na rynku usług finansowych.

* wg biuletynu informacyjnego BIKMAN nr 7

Nasze
bankomaty
I n f o r m u j e m y, i ż n i e b a w e m
zostaną uruchomione
pierwsze dwa bankomaty
n a l e ż ą c e d o S KO K Z i e m i
Rybnickiej – pier wszy
w Leszczynach, w rejonie
skrzyżowania ulic Ligonia
i Morcinka (na zdjęciu),
drugi w Czerwionce
(o jego lokalizacji
poinformujemy w kolejnym
numerze „Skoczka”, bowiem
trwają jeszcze uzgodnienia
w tej sprawie).

Kredyty gospodarcze
Zgodnie z ustawą Prawo Działalności Gospodarczej członkowie SKOK-u prowadzący działalność gospodarczą mogą posiadać rachunki
firmowe w naszej Kasie – na takich samych
warunkach jak w bankach – oraz zaciągać w
nich kredyty na rozwój swojego małego biznesu. Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel
związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych
w terminach określonych w umowie. Istnieje
możliwość spłaty kredytu w ratach miesięcznych równych kapitałowo wraz z odsetkami
lub w ratach miesięcznych annuitetowych
wraz z odsetkami. Czyli raty malejące lub stałe. Do tej pory sprzedaliśmy niewiele, bo 11
kredytów, ale na łączną kwotę 745 tys. zł. Zapraszamy członków, którzy prowadzą swój
mały biznes do skorzystania z naszej oferty.

SKOK Ziemi Rybnickiej - Twoim partnerem w interesach
Nr 1/2004 STYCZEŃ 2004
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Z kart historii

(cz. 1)

W

latach międzywojennych istniało w Polsce prawie 3500 instytucji drobnego kredytu, powszechnie zwanych „kasami Stefczyka”. Należało do
nich 1,5 miliona ludzi. II wojna światowa przerwała rozwój tych kas. Odbudową kas kredytowych w Polsce zajęła się Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych.
Na początku działalność kas spółdzielczych
możliwa była dzięki odpowiedniemu zapisowi w ustawie o związkach zawodowych i przepisom wykonawczym do tej ustawy. Podstawowymi aktami prawnymi były: ustawa z dnia
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(Dz.U. Nr 56, poz.234), w szczególności art.39
tej ustawy; ustawa z dnia 16 września 1982 r.
Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 30, poz.210
z późniejszymi zmianami); rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r.
w sprawie pracowniczych kas zapomogowopożyczkowych oraz spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych w zakładach
pracy (Dz.U. Nr 100, poz.502). Od 1995 r.
SKOK-i działają na podstawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Te akty prawne stanowiły podstawę
zakładania SKOK-ów i ich późniejszej rejestracji w rejestrze Spółdzielni.

Trudne początki
Pierwsze Spółdzielcze Kasy OszczędnościowoKredytowe zaczęły funkcjonować w 1992 r.
A oto jak przedstawiała się statystyka Spółdzielczych Kas w Polsce w latach 1992-1994.
Lata
Liczba członków
Liczba kas z oddziałami

1992

1993

1994

14.137 21.325 46.178
13

32

106

W 1994 r. liczba członków w Spółdzielczych
Kasach wynosiła 46.178. Wśród większych
Kas można wymienić Kasy w Stoczni Gdańskiej, Hucie Katowice, Hucie Stalowa Wola,
Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie,
Walcowniach Metali „Dziedzice” w Czechowicach, Koksowni „Zdzieszowice”, Hucie Częstochowa, kopalniach „Wesoła”, „Knurów”,
„Szczygłowice”, „Gliwice”, „Makoszowy”,
„Jaworzno”, „Saturn”, „Piast”, „Julian”,
w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka
i „Ursusie”.
Kopalnia „Dębieńsko” miała w tym okresie
bardzo trudną sytuację ekonomiczno-finansową. Kolejny dyrektor Jan Owoc dyscyplinował załogę w celu wykonania planu wydobycia węgla z trudnych i cienkich oraz bardzo mocno zanieczyszczonych pokładów węgla. Istniejący klimat ogólnego przygnębienia nie sprzyjał zakładaniu w kopalni „Dębieńsko” Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa udzielała pożyczek nieoprocentowanych, ale popyt na te

pożyczki ciągle przewyższał możliwości udzielenia ich wszystkim potrzebującym. Istniało
zatem wielkie zapotrzebowanie na łatwo dostępne, krótkoterminowe kredyty, tzw. „chwilówki”, a właśnie takie produkty m.in. oferowały swoim członkom Spółdzielcze Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowe.
Reklamą dla nowo tworzącej się Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej na kopalni „Dębieńsko” zajął się Związek Zawodowy
NSZZ „Solidarność”, którego przewodniczącym był Marek Łuczuk, wiceprzewodniczącym - Zbigniew Bińczyk, zaś sekretarzem
i skarbnikiem - Franciszek Barakomski,
późniejszy prezes SKOK przy kopalni „Dębieńsko”. Przychylną nowej spółdzielni atmosferę
tworzył również kolejny Zarząd NSZZ „Solidarność” - przewodniczył mu Andrzej Wawrzykowski, a funkcję wiceprzewodniczącego
pełnił Zdzisław Dyrcz. Otwarciem na kopalni Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej zainteresowana była również załoga.

Jak założono SKOK
na kopalni „Dębieńsko”
18 października 1993 r. spotkała się 22-osobowa grupa pracowników kopalni „Dębieńsko”.
Żadna z tych osób przed tym spotkaniem nie
miała do czynienia z usługami, które w późniejszym okresie SKOK zaproponował swoim
pierwszym członkom, za to w każdym z nich
była wola stworzenia dla wszystkich Kasy,
która kierowałaby się w swej działalności
przesłaniem ruchu spółdzielczego Franciszka
Stefczyka. Dla podkreślenia zasług F.Stefczyka warto przytoczyć fragment z prasy spółdzielczej z okresu dwudziestolecia międzywojennego:
„Spółdzielnie Kredytowe spełniają w życiu
gospodarczym naszego kraju funkcję organizowania kredytu krótkoterminowego dla najszerszych warstw ludności. Funkcję tę wykonywały spółdzielnie w wymiarach poważnych. Rozrzucone gęstą siecią po całej Polsce objęły swym działaniem większe i mniejsze ośrodki gospodarcze sięgając do najdalszych zakątków wsi. Skupiały setki tysięcy
członków i klientów”.
Na spotkaniu obecny był pełnomocnik Kasy
Krajowej, Grzegorz Czarnecki, który służył
pomocą przewodniczącemu zebrania, którym
był Franciszek Chowaniec (listę pracowników obecnych na Zebraniu Założycielskim publikujemy obok). Na zebraniu tym, które od-

Zarząd SKOK przy kopalni „Dębieńsko”; od lewej: Janina Biłas, Franciszek Barakomski,
Tadeusz Starzak i Jolanta Tkocz (zdjęcie archiwalne z 1994 r.)

było się w dniu 18 października 1993 r., przyjęto Statut i pierwszą nazwę Kasy: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przy
kopalni „Dębieńsko”.

Wybory do władz Kasy
Na Zebraniu Założycielskim wybrano Radę
Nadzorczą, Zarząd i Komisję Kredytową.
W skład Rady weszli: Tadeusz Kopniak, Urszula Smyczek, Urszula Hanak, Zbigniew
Bińczyk, Jacek Kapcia, Krystyna Piffczyk
i Zdzisław Dyrcz; w skład Zarządu: Franciszek Barakomski, Krystyna Garus, Janina Biłas, Franciszek Chowaniec i Jolanta Tkocz. Komisję Kredytową utworzyli::
Benedykt Paszek, Ruta Tunk, Joachim
Tkocz, Maria Chojnacka i Elżbieta Szczekała.

Trudne zadania
Nowo powołany Zarząd, którego prezesem został Franciszek Barakomski, otrzymał
pierwsze zadanie - doprowadzenie do reje-

stracji Kasy SKOK w Sądzie Rejonowym
w Katowicach. Drugim ważnym zadaniem,
które spadło na barki Zarządu było odbycie
minimum szkoleń pozwalających na bezpieczne uruchomienie działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej przy
kopalni „Dębieńsko”.
Tuż po świętach, 27 grudnia 1993 r. zostaliśmy zarejestrowani w Sądzie w Katowicach.
Można było rozpoczynać działalność. Dlatego
9 lutego 1994 r., po otrzymaniu lokalu od dyrekcji kopalni o powierzchni 14 m2 i doprowadzeniu go do stanu, w którym można było pracować, rozpoczęliśmy działalność operacyjną.
Zaczęliśmy od 1,5 etatu dwóch pań oddelegowanych do SKOK-u z kopalni ”Dębieńsko” Urszuli Chowaniec i Jadwigi Słupik, które były dotychczasowymi pracownikami Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej.
Czy podołano trudnym zadaniom, przed którymi stanął Zarząd? O tym w następnym artykule z tego cyklu.
Tadeusz K
opniak
Kopniak

Pani Urszula Chowaniec udziela kredytu jednemu z pierwszych członków SKOK-u
(zdjęcie archiwalne z 1994 r.)
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Zapraszamy wszystkich naszych Klientów do korzystania z przywilejów, jakie
TA RABA
TOW
A SK
OK ZIEMI R
YBNICKIEJ
daje KAR
ART
RABATOW
TOWA
SKOK
RYBNICKIEJ
YBNICKIEJ. Poniżej przedstawiamy "MEBLE
/'&4*3 E Y%$15#,"+&9 )6H `)1;,<& N9
listę punktów usługowych i placówek handlowych, które współpracują już z nami
4$6H MFENFELIL
w ramach rozpoczętej akcji. To dopiero początek, zatem w następnych wyda- " 19&* !.,3 E Y%$15#,"+&9 )6H `)1;,<& LP9
4$6H MFENaEaPF
niach „Skoczka” publikować będziemy nazwy kolejnych firm, które włączyły się " +,&C% # !"&71:') /1%3#
0 '(:&71= <9.1< E Y%$15#,"+&9
w to wspólne przedsięwzięcie.
)6H J%37 _&2K,-"# LM9 4$6H MLEPGEGFG
Warunkiem udzielenia rabatu lub zniżki przy dokonywaniu zakupów lub korzystaniu z usług jest posiadanie i okazanie KARTY RABATOWEJ (poniżej przed- NAUKA JAZDY
stawiamy jej wzór). Informujemy przy tym, iż oprócz funkcji rabatowej, karta " 6&16*& E Q$(%2%3"39 )6H R(H .,*-3 I9
4$6H MFENSEFWI9 4$6H+,8H GE IGL NaMEFGI
ta jest również akceptowana w bankomatach SKOK-u. Zapraszamy zatem do
odwiedzania tych punktów, które honorują karty rabatowe.
NIERUCHOMOŒCI
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Depozyty ubezpieczone w TUW-ie
Systematycznie, od 10 lat budowany jest własny system ochrony oszczędności i jest to jeden z ważniejszych celów Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych. Dla jego realizacji został sformułowany Program Ochrony
Oszczędności. Jego celem jest zapewnienie
bezpiecznego i solidnego funkcjonowania
wszystkich SKOK-ów w Polsce poprzez efektywny nadzór, kontrole oraz programy naprawcze, stabilizacyjne dla zapobiegania trudnościom finansowym i upadłościom Kas.
W ramach tego Programu wszystkie oszczędności Członków naszej Kasy są objęte ubez-

pieczeniem – od 1 stycznia 2003 r. - do wysokości 22.500 euro. Zastosowanie tego ubezpieczenia oznacza, że oszczędności w Kasach
Spółdzielczych zostały objęte ochroną równoważną do gwarancji depozytów.
SKOK Ziemi Rybnickiej zapewnia znacznie korzystniejsze oprocentowanie depozytów niż
banki. Różnica wynosi z reguły około 3%. Powstaje natomiast pytanie, czy depozyty złożone w SKOK są równie bezpieczne jak depozyty bankowe? Wstępna analiza daje pozytywną odpowiedź.
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W celu przybliżenia Państwu naszych placówek, w każdym kolejnym wydaniu „Skoczka” prezentować będziemy jedną z nich – a mamy ich obecnie już ponad trzydzieści i to na terenie
trzech województw. Przedstawimy również naszych pracowników, tak aby nie byli oni dla Państwa anonimowi – ich nadrzędnym zadaniem jest miła i uprzejma obsługa.
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Pracownicy oddziału w Leszczynach: od lewej Agnieszka Bednarz - kierownik, Rafał Nowicki - kasjer
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Wśród Czytelników, którzy do 15 marca br
br.. nadeślą na adres naszej redakcji lub dostarczą do najbliższego punktu SKOK Ziemi Rybnickiej prawidłowe rozwiązanie (wraz z kuponem), rozlosujemy
10 nagród w postaci upominków reklamowych naszej Kasy. Rozwiązanie krzyżówki stanowi hasło
które utworzą litery ułożone w kolejności cyfr zamieszczonych w dolnej części kratek. Nazwiska
wylosowanych osób opublikujemy w kolejnym numerze „Skoczka”.
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TELEFONY

BUSK
O ZDR
ÓJ " ul. Partyzantów 15, tel. (0-41) 370-87-80;
BUSKO
ZDRÓJ
CHORZ
ÓW " ul. Gałeczki 40, tel. 346-16-15;
CHORZÓ
CZER
WIONKA " ul. 3 Maja 44, tel. 43-29-400÷9, fax 42-70-570;
ZERWIONKA
" ul. Rynek 8, tel./fax 4318-238;
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Nowa oferta finansowa
w SKOK Ziemi Rybnickiej

GLIWICE " ul. Bytomska 15, tel./fax 33-74-310, 33-74-311; " ul. Jasna 31,

Już od dziś mogą Państwo ubiegać się o długo oczekiwaną pożyczkę hipoteczną, która przeznaczona jest na zakup mieszkania, budowę, rozbudowę,
nadbudowę lub remont domu, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu.

KA
KATTOWICE " Aleja Korfantego 105, tel. 258-90-16; " ul. Szopienicka 58,

+NUVX] ac^ [ PUVQWde \WaQf

tel. 300-62-35; " ul. Młodzieżowa 8, tel. 279-73-16; " ul. Odrowążów 101E,
tel. 332-04-04; " Pole Zachód KWK „Sośnica”, tel. 272-56-06;
tel. 707-59-78; " ul. Ułańska 11, tel. 250-95-99;

KIETRZ " ul. Głubczycka 16, tel. (0-77) 485-59-25;
LESZC
ZYNY " ul. Dworcowa 2, tel./fax 42-29-703, 42-29-702;
ESZCZYNY
ŁAZISKA GÓRNE " ul. Wyzwolenia 4a, tel. 322-93-19; " ul. Pstrowskiego 12,

tel. 22-48-481, fax 22-44-445; " Plac Ratuszowy 5d, tel. 738-95-15÷18,
fax 738-95-16;

NIEMODLIN " ul. Poprzeczna 2-4, tel./fax (0-77) 40-23-355;;
NY
SA " ul. Rynek 36b, tel./fax (0-77) 40-91-755, 43-52-438;
NYS
ORZESZE " ul. Rybnicka 19, tel./fax 22-130-53;
C " ul. Czarnieckiego 60, tel. (0-15) 865-29-20; " ul. Żapniowska 4,
POŁANIEC
POŁANIE
tel./fax (0-15) 865-22-70;

PSZ
ÓW " ul. Ks. Skwary 21, tel./fax 45-30-300, 72-91-191;
PSZÓ
PY
SK
OWICE " ul. Wojska Polskiego 13, tel./fax 302-24-70, 302-24-71;
PYSK
SKO
RA
CIBÓRZ " ul. Kilińskiego 2, tel./fax 41-72-506, 41-49-615;
RACIBÓRZ
RADLIN " ul. Korfantego 21, tel./fax 45-30-157, 45-30-158;
RYBNIK " Boguszowice, ul. Jastrzębska 13, tel./fax 43-30-662,

43-30-663; " Chwałowice, ul. 1 Maja 93, tel./fax 42-16-272, 42-29-686;
" Kuźnia Rybnicka, ul. Podmiejska 42, tel./fax 43-96-370, 42-51-143;

WODZISŁA
W ŚLĄSKI " ul. Pszowska 1a, tel./fax 45-47-004;
ODZISŁAW
ŻOR
Y " ul. Folwarecka 1L, tel./fax 47-51-240, 47-51-241
ŻORY
8

Pracownicy oddziału w Nysie: od lewej Bogusława Leszczyńska - kasjerka, Daniela Zybert - kierownik

Poprzez tę formę pożyczki pragniemy spełniać marzenia tych, którzy pragną mieć swój „własny
kąt”. Dlatego też warunki uzyskania pożyczki nie są tak bardzo skomplikowane, gdyż warunkiem podstawowym ubiegającego się jest posiadanie zabezpieczenia prawnego nieruchomości
tzw. hipoteki. Natomiast reszta formalności nie odbiega od tych standardowych pożyczek,
czyli należy posiadać zdolność do spłaty pożyczki, udokumentowane źródło dochodów,
a w niektórych przypadkach niezbędni są poręczyciele kredytu.

(QVaQR YL\YTRX^Y[UXQR; ONedQ Ya\RV VLNU^]f
Oferta, którą przygotowaliśmy dla Państwa jest bardzo atrakcyjna z uwagi chociażby na niskie
oprocentowanie zmienne tylko 8,8% w skali roku oraz bardzo długi okres kredytowania aż piętnaście lat. Maksymalna kwota pożyczki została ustalona na kwotę 250.000 zł.
Wysokość kredytu jest uzależniona od określonych warunków - przede wszystkim od zdolności
kredytowej wnioskodawcy, okresu trwania umowy pożyczki oraz zabezpieczeń spłaty pożyczki.
Wypłata kredytu następuje w złotych polskich.

!P]`aU L\YTROe\U; XU OYdYOX]Tg [U\eXaUTg
Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów następuje rozpatrzenie wniosku
przez Komisję Kredytową, która sporządza protokół i przekazuje Zarządowi SKOK.
W terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu z posiedzenia
Komisji Kredytowej, podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia pożyczki.

#XUTPRb XQh [ `UXaUTg
W przeciwieństwie do banków w SKOK Ziemi Rybnickiej nie jest wymagany wkład własny,
by zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Zapraszamy do odwiedzenia najbliższego oddziału SKOK Ziemi Rybnickiej.
Nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni; w sposób rzetelny
i prawidłowy pomogą Państwu przy zawieraniu umowy pożyczki hipotecznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u p. Katarzyny Szymury
pod numerem tel. (032) 422-92-18.
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