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UWAGA � zmieniamy lokalizację
katowickiego punktu kasowego

Dokopać SKDokopać SKDokopać SKDokopać SKDokopać SKOKOKOKOKOK-om�-om�-om�-om�-om�

Ale o co chodzi?Ale o co chodzi?Ale o co chodzi?Ale o co chodzi?Ale o co chodzi?
Spółdzielcze KSpółdzielcze KSpółdzielcze KSpółdzielcze KSpółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe znalazły się ostatnio pod obstrzałemasy Oszczędnościowo-Kredytowe znalazły się ostatnio pod obstrzałemasy Oszczędnościowo-Kredytowe znalazły się ostatnio pod obstrzałemasy Oszczędnościowo-Kredytowe znalazły się ostatnio pod obstrzałemasy Oszczędnościowo-Kredytowe znalazły się ostatnio pod obstrzałem
ze strony mediówze strony mediówze strony mediówze strony mediówze strony mediów, zwłaszcza prasy ogólnokrajowej. Co się dzieje? O co chodzi? - spyta, zwłaszcza prasy ogólnokrajowej. Co się dzieje? O co chodzi? - spyta, zwłaszcza prasy ogólnokrajowej. Co się dzieje? O co chodzi? - spyta, zwłaszcza prasy ogólnokrajowej. Co się dzieje? O co chodzi? - spyta, zwłaszcza prasy ogólnokrajowej. Co się dzieje? O co chodzi? - spyta
ktoś. A noktoś. A noktoś. A noktoś. A noktoś. A no, jak zwykle, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o jedno�, jak zwykle, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o jedno�, jak zwykle, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o jedno�, jak zwykle, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o jedno�, jak zwykle, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o jedno�

KKKKKomunikaty prasoweomunikaty prasoweomunikaty prasoweomunikaty prasoweomunikaty prasowe
w sprawie SKw sprawie SKw sprawie SKw sprawie SKw sprawie SKOKOKOKOKOK
WWWWWobec pojawiających się w ostatnim czasie licznych negatywnych publikobec pojawiających się w ostatnim czasie licznych negatywnych publikobec pojawiających się w ostatnim czasie licznych negatywnych publikobec pojawiających się w ostatnim czasie licznych negatywnych publikobec pojawiających się w ostatnim czasie licznych negatywnych publikacji pra-acji pra-acji pra-acji pra-acji pra-
sowych i audycji telewizyjnych odnoszących się do ruchu SKsowych i audycji telewizyjnych odnoszących się do ruchu SKsowych i audycji telewizyjnych odnoszących się do ruchu SKsowych i audycji telewizyjnych odnoszących się do ruchu SKsowych i audycji telewizyjnych odnoszących się do ruchu SKOKOKOKOKOK-owskiego-owskiego-owskiego-owskiego-owskiego, a w szcze-, a w szcze-, a w szcze-, a w szcze-, a w szcze-
gólności działań Kgólności działań Kgólności działań Kgólności działań Kgólności działań Kasy Krajowej, zamieszczamy na łamach naszego biuletynu kasy Krajowej, zamieszczamy na łamach naszego biuletynu kasy Krajowej, zamieszczamy na łamach naszego biuletynu kasy Krajowej, zamieszczamy na łamach naszego biuletynu kasy Krajowej, zamieszczamy na łamach naszego biuletynu ko-o-o-o-o-
munikmunikmunikmunikmunikaty prasowe wydane przez Krajową Spółdzielczą Katy prasowe wydane przez Krajową Spółdzielczą Katy prasowe wydane przez Krajową Spółdzielczą Katy prasowe wydane przez Krajową Spółdzielczą Katy prasowe wydane przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-asę Oszczędnościowo-asę Oszczędnościowo-asę Oszczędnościowo-asę Oszczędnościowo-
Kredytową w Sopocie, odnoszące się do wyroków TrKredytową w Sopocie, odnoszące się do wyroków TrKredytową w Sopocie, odnoszące się do wyroków TrKredytową w Sopocie, odnoszące się do wyroków TrKredytową w Sopocie, odnoszące się do wyroków Trybunału Kybunału Kybunału Kybunału Kybunału Konstytucyjnego orazonstytucyjnego orazonstytucyjnego orazonstytucyjnego orazonstytucyjnego oraz
Sądu NajwyższegoSądu NajwyższegoSądu NajwyższegoSądu NajwyższegoSądu Najwyższego, wydanych w sprawach związanych z zasadami funkcjonowa-, wydanych w sprawach związanych z zasadami funkcjonowa-, wydanych w sprawach związanych z zasadami funkcjonowa-, wydanych w sprawach związanych z zasadami funkcjonowa-, wydanych w sprawach związanych z zasadami funkcjonowa-
nia spółdzielczych knia spółdzielczych knia spółdzielczych knia spółdzielczych knia spółdzielczych kas.as.as.as.as. STRONA  3STRONA  3STRONA  3STRONA  3STRONA  3

NOWE USŁUGI
� już wkrótce! STRONA  3STRONA  3STRONA  3STRONA  3STRONA  3

BABORÓW, DĄBROWA TARNOWSKA, GRODKÓW�

KKKKKolejne punkty kasoweolejne punkty kasoweolejne punkty kasoweolejne punkty kasoweolejne punkty kasowe
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Kredyty gospodarczeKredyty gospodarczeKredyty gospodarczeKredyty gospodarczeKredyty gospodarcze
godne uwagi i poleceniagodne uwagi i poleceniagodne uwagi i poleceniagodne uwagi i poleceniagodne uwagi i polecenia
Rozmowa z pracownikRozmowa z pracownikRozmowa z pracownikRozmowa z pracownikRozmowa z pracownikami Działu Kredytów SKami Działu Kredytów SKami Działu Kredytów SKami Działu Kredytów SKami Działu Kredytów SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiejybnickiejybnickiejybnickiejybnickiej
BARBARĄ MISIŁO � kierownikiem działu oraz MONIKBARBARĄ MISIŁO � kierownikiem działu oraz MONIKBARBARĄ MISIŁO � kierownikiem działu oraz MONIKBARBARĄ MISIŁO � kierownikiem działu oraz MONIKBARBARĄ MISIŁO � kierownikiem działu oraz MONIKĄ KLIMCZOK, in-Ą KLIMCZOK, in-Ą KLIMCZOK, in-Ą KLIMCZOK, in-Ą KLIMCZOK, in-
spektorem ds. kredytów gospodarczychspektorem ds. kredytów gospodarczychspektorem ds. kredytów gospodarczychspektorem ds. kredytów gospodarczychspektorem ds. kredytów gospodarczych STRONA 6STRONA 6STRONA 6STRONA 6STRONA 6

Z OSTATNIEJ CHWILI

Nowelizacja Ustawy o opłacie skarbowej
Z przyjemnością informuję, iż na posiedzeniu w dniu 16.11.2006 rZ przyjemnością informuję, iż na posiedzeniu w dniu 16.11.2006 rZ przyjemnością informuję, iż na posiedzeniu w dniu 16.11.2006 rZ przyjemnością informuję, iż na posiedzeniu w dniu 16.11.2006 rZ przyjemnością informuję, iż na posiedzeniu w dniu 16.11.2006 r. Sejm przyjął pakiet. Sejm przyjął pakiet. Sejm przyjął pakiet. Sejm przyjął pakiet. Sejm przyjął pakiet
ustaw nowelizujących ustawy: o opłacie skustaw nowelizujących ustawy: o opłacie skustaw nowelizujących ustawy: o opłacie skustaw nowelizujących ustawy: o opłacie skustaw nowelizujących ustawy: o opłacie skarbowej, podatkarbowej, podatkarbowej, podatkarbowej, podatkarbowej, podatku od czynności cywilno-u od czynności cywilno-u od czynności cywilno-u od czynności cywilno-u od czynności cywilno-
prawnych, podatkprawnych, podatkprawnych, podatkprawnych, podatkprawnych, podatku od spadków i darowizn, ordynację podatku od spadków i darowizn, ordynację podatku od spadków i darowizn, ordynację podatku od spadków i darowizn, ordynację podatku od spadków i darowizn, ordynację podatkową, o podatkową, o podatkową, o podatkową, o podatkową, o podatku od osóbu od osóbu od osóbu od osóbu od osób
fizycznych oraz ustawę o podatkfizycznych oraz ustawę o podatkfizycznych oraz ustawę o podatkfizycznych oraz ustawę o podatkfizycznych oraz ustawę o podatku od osób prawnych.u od osób prawnych.u od osób prawnych.u od osób prawnych.u od osób prawnych. STRONA  2STRONA  2STRONA  2STRONA  2STRONA  2

Medialne próby dyskredytacji SKOK-wskiego ruchu � podejmowane niedawno przez
niektóre środki masowego przekazu � nie mogą pozostawać bez naszego odzewu.
Z tego też względu w niniejszym wydaniu �Skoczka� znajdziecie Państwo ślady na-
szych różnorodnych reakcji na bezpodstawne zarzuty. Aby przekonać się jak chybione
są ataki ze strony tych, którzy nie sprzyjają spółdzielczym ideom, warto tym uważ-
niej wczytać się w artykuły obiektywnie świadczące o rosnącej pozycji SKOK. Nasza
stale rozszerzana i wzbogacana oferta, autentycznie dopasowywana po potrzeb spo-
łeczeństwa, musi więc budzić niepokój �bankowców�; trudno się temu dziwić�

Tymczasem święta tuż, tuż � oczywiście przygotowaliśmy dla
Was z tej okazji specjalną ofertę; aby tym łatwiejsza

stała możliwość urzeczywistnienia tych wyjątko-
wych chwil w atmosferze rodzinnego ciepła

i życzliwości, czego wszystkim � w szcze-
gólności naszym Członkom i Sympatykom
� najserdeczniej życzymy.
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DZIA£ ANALIZDZIA£ ANALIZDZIA£ ANALIZDZIA£ ANALIZDZIA£ ANALIZ   SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ
Analiza działalności depozytowo-pożyczkAnaliza działalności depozytowo-pożyczkAnaliza działalności depozytowo-pożyczkAnaliza działalności depozytowo-pożyczkAnaliza działalności depozytowo-pożyczkowej SKowej SKowej SKowej SKowej SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej przeprowadzo-ybnickiej przeprowadzo-ybnickiej przeprowadzo-ybnickiej przeprowadzo-ybnickiej przeprowadzo-
na została na podstawie zestawienia sprzedaży pożyczek i przyjętych lokna została na podstawie zestawienia sprzedaży pożyczek i przyjętych lokna została na podstawie zestawienia sprzedaży pożyczek i przyjętych lokna została na podstawie zestawienia sprzedaży pożyczek i przyjętych lokna została na podstawie zestawienia sprzedaży pożyczek i przyjętych lokat termino-at termino-at termino-at termino-at termino-
wych w okresie od stycznia do września 2006 rwych w okresie od stycznia do września 2006 rwych w okresie od stycznia do września 2006 rwych w okresie od stycznia do września 2006 rwych w okresie od stycznia do września 2006 r. Ujmuje ona działalność wszystkich. Ujmuje ona działalność wszystkich. Ujmuje ona działalność wszystkich. Ujmuje ona działalność wszystkich. Ujmuje ona działalność wszystkich
punktów kpunktów kpunktów kpunktów kpunktów kasowych oraz działów związanych z obsługą klienta.asowych oraz działów związanych z obsługą klienta.asowych oraz działów związanych z obsługą klienta.asowych oraz działów związanych z obsługą klienta.asowych oraz działów związanych z obsługą klienta.

Poniższa analiza przedstawia całościowy ob-
raz działalności depozytowo-pożyczkowej
SKOK Ziemi Rybnickiej od początku bieżące-
go roku i zwraca uwagę na prowadzone dzia-
łania, mające na celu dostosowywanie produk-
tów i usług do indywidualnych potrzeb finan-
sowych członków tak, aby kompleksowo je
zaspokajać. Graficzny obraz działalności za
okres od stycznia do września br., w porów-
naniu do analogicznego okresu ubiegłego roku
nakreślają umieszczone poniżej wykresy, do-
tyczące sprzedaży pożyczek, zakładania lokat
terminowych oraz wstępujących do Kasy no-
wych członków i zawiązanym z tym przyro-
stem bazy członkowskiej.

CZŁONKOWIE
Od stycznia do września 2006 r. w poczet człon-
ków SKOK Ziemi Rybnickiej przystąpiły 2.134
osoby. Jak widać na przedstawionym poniżej
wykresie, liczba członków w kolejnych mie-
siącach systematycznie wzrastała, a swoje
apogeum osiągnęła w lipcu. Ciągle wzboga-
cana oferta, zarówno pożyczkowa jak i depo-
zytowa skutecznie zachęcała nowych człon-

ków do korzystania z usług naszej Kasy. Po-
równując liczbę zapisanych członków w po-
szczególnych miesiącach z rokiem ubiegłym,
stwierdza się, że początek roku 2006 pod tym
względem był zdecydowanie lepszy niż rok
2005. W drugiej połowie omawianego okresu
przyrost zapisanych członków nie był tak dy-
namiczny jak w roku poprzednim, a wrzesień
2006 r. zamknięto z bazą członkowską wyno-
szącą 27.925 osób.

LOKATY
Wielkość zakładanych lokat terminowych za-
leży w głównej mierze od obowiązującej w da-
nym czasie oferty, jak również od tego, co pro-
ponuje swoim klientom konkurencja. Najwięk-
szą kondensację pod względem zakładanych
lokat terminowych odnotowano w pierwszym
kwartale, natomiast zainteresowanie produk-
tami depozytowymi słabło w okresie przedwa-
kacyjnym. W pierwszym półroczu 2006 r. za-
łożono pod względem wartościowym prawie
20% więcej lokat terminowych niż w analo-
gicznym okresie ubiegłego roku. Spowodowa-
ne to było przede wszystkim wciąż bardzo kon-

kurencyjną ofertą depozytową, jak również
tym, że baza członkowska stale wzrasta, co
przekłada się także na ilość zakładanych ra-
chunków depozytowych. Pomimo kilkakrot-
nych obniżek oprocentowania na rachunkach
depozytowych, w omawianym okresie, oferta
zarówno lokat terminowych, jak i innych ra-
chunków depozytowych takich jak lokaty ren-
tierskie czy rachunki systematycznego oszczę-
dzania, cieszyła się nadal dużym zaintereso-
waniem zarówno dotychczasowych, jak i nowo
zapisanych członków Kasy. Ta różnorodność
produktów i ich konkurencyjność na rynku
usług finansowych zaspokaja potrzeby człon-
ków Kasy i wzbudza chęć potencjalnych klien-
tów do skorzystania z jej usług.

POŻYCZKI
Poziom sprzedaży w poszczególnych miesią-
cach determinuje przede wszystkim sezonowe
zapotrzebowanie klientów na zaciąganie zo-
bowiązań oraz przygotowana na ten okres
specjalna oferta pożyczkowa, która jest za-
wsze dopasowana tak, aby jak najlepiej za-
spokoić potrzeby członków Kasy. Początek
roku cechuje zwykle niższa sprzedaż pożyczek,
a wyraźne ożywienie zauważalne było na po-
czątku drugiego kwartału, które wsparte ko-
rzystną, promocyjną ofertą pożyczkową mia-
ło swoją kontynuację w następnych miesią-

cach poddanych tutaj analizie. Szczegółowo
wielkość sprzedanych pożyczek oraz jej spe-
cyfikę obrazuje poniższy wykres, porównując
dodatkowo sprzedaż od stycznia do września
br. do sprzedaży analogicznego okresu roku
2005. Największą popularnością cieszą się
pożyczki konsumenckie udzielane na preferen-
cyjnych warunkach oraz pożyczki chwilowe.
W swojej ofercie SKOK Ziemi Rybnickiej ma
również pożyczki przeznaczone na konkretny
cel, albo dla określonej grupy członków, jak
na przykład pożyczki mieszkaniowe czy dla
rolników. Oferta Kasy jest ciągle udoskonala-
na i urozmaicana, żeby trafić do jak najszer-
szej rzeszy członków.
Zgodnie z prowadzoną przez SKOK Ziemi Ryb-
nickiej polityką jakości, ciągle prowadzone są
działania w kierunku poszerzania i doskona-
lenia wachlarza usług oraz świadczenia ich
na najwyższym poziomie z ukierunkowaniem
na potrzeby członków, czego najlepszym do-
wodem jest otrzymany w czerwcu br. Certyfi-
kat Jakości ISO 9001:2000. Potwierdzeniem na
to, że te działania są realizowane, jest syste-
matyczny wzrost bazy członkowskiej, co
świadczy o tym, że starania Kasy są docenia-
ne przez klientów, którzy chętnie korzystają
z przygotowanej dla nich gamy produktów
i usług.

Barbara Zoń-Barbara Zoń-Barbara Zoń-Barbara Zoń-Barbara Zoń-TTTTTyrnayrnayrnayrnayrna

GUS INFORMUJE:

Kasy spółdzielcze
zarobiły mniej!
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny,
Kasy Spółdzielcze zarobiły mniej! Łączny zysk
netto wszystkich spółdzielczych kas oszczęd-
nościowo-kredytowych spadł w 2005 r. aż
o 54% i wyniósł 16,1 mln zł. Przychody SKOK
wzrosły o 24% i sięgnęły 922 mln zł. Jednak
jeszcze szybciej zwiększyły się koszty działal-
ności kas i stąd spadek zysków tych podmio-
tów. Szybko podnosi się natomiast liczba
członków, których pod koniec 2005 r. było 1,39
mln, czyli 225 tys. więcej niż rok wcześniej.
Wartość depozytów wzrosła o 26% � do 4,99
mln zł, a kredytów o 24% � do 3,5 mln zł.

Skąd biorą się błędy w BIK
i jak temu zaradzić?

GRZEGORZ BIERECKIGRZEGORZ BIERECKIGRZEGORZ BIERECKIGRZEGORZ BIERECKIGRZEGORZ BIERECKI
U MINISTRA FINANSÓWU MINISTRA FINANSÓWU MINISTRA FINANSÓWU MINISTRA FINANSÓWU MINISTRA FINANSÓW
Z najważniejszych zadań Rady należy wymie-
nić: inicjowanie prac, analiz i dyskusji mają-
cych na celu ocenę aktualnego stanu rozwoju
rynku finansowego i perspektyw jego rozwo-
ju (�).
W trakcie spotkania inauguracyjnego Rady
Rozwoju Rynku Finansowego, które miało
miejsce w Warszawie 27 października br., wi-
cepremier, Minister Finansów, Zyta Gilowska
uznała, że spotkania Rady będą płaszczyzną
profesjonalnego i otwartego dialogu między
administracją państwową a rynkiem, ponie-
waż to państwo właśnie odpowiedzialne jest
za reguły działania zarówno rynku jak i in-
stytucji finansowych. (�)
Rada Rozwoju Rynku Finansowego została
usytuowana przy ministrze właściwego do
spraw instytucji finansowych, co w założeniu

powinno wspomagać realizację przez niego
efektywnej polityki rozwoju w obszarze ryn-
ku finansowego.�
W uzupełnieniu niejako powyższej informacji
warto odnotować, że �na odbytym 28 lipca br.
w Dublinie Walnym Zgromadzeniu Światowej
Rady Związków Kredytowych (WOCCU) Grze-
gorz Bierecki (�) jednogłośnie został wybra-
ny sekretarzem Światowej Rady Związków
Kredytowych. (�)
Światowa Rada Związków Kredytowych
(Word Council of Credit Unison, Inc., z siedzi-
bą w Madison w USA) to międzynarodowy
związek unii kredytowych. Działa od 1971 r.,
zrzeszając unie z 91 krajów. Aktywa unii kre-
dytowych na świecie wynoszą ponad 850 mi-
liardów dolarów. Należy do nich 136 milionów
członków, zrzeszonych w 43.421 Kas. (�)�

!!

Mariusz WMariusz WMariusz WMariusz WMariusz Wyżyckiyżyckiyżyckiyżyckiyżycki,
Biuro Informacji Kredytowej

Dla klientów bardzo irytujące są przypadki,
gdy okazuje się, że ich dane przetwarzane
przez bank nie są prawidłowe. Największym
problemem są błędy popełnione przez ludzi.
Jeśli pracownik banku zapomni np. zgłosić do
systemu informatycznego, że umowa kredyto-
wa z danym klientem zakończyła się, a sys-
tem takiego powiadomienia wymaga, to w ba-
zie danych banku (a w konsekwencji w bazie
BIK) rachunek kredytowy nadal wykazywany
jest jako otwarty. Właśnie taka sytuacja jest
najczęściej sygnalizowana przez klientów.
Jeśli wiemy, który bank popełnił błąd, powin-
niśmy jak najszybciej zgłosić korektę. Gdy nie
wiadomo, który z banków przechowuje niepo-
prawne dane na nasz temat, można zamówić
raport konsumencki w Biurze Informacji Kre-
dytowej. Na jego podstawie można sprawdzić,
jakie dane są w BIK. Zmian i aktualizacji tych
danych może dokonywać tylko ten bank, który
dane przechowuje i przetwarza, a następnie
zgodnie z prawem przekazuje do BIK.

Co prawda, standardowy proces przesyłania
informacji z systemów księgowych odbywa
się co miesiąc, ale korygowanie zauważonych
błędów powinno być robione szybciej. Ban-
kom powinno zależeć na utrzymaniu dobrej
opinii, ponieważ są instytucjami zaufania pu-
blicznego.
W bazach danych banków, SKOK i w BIK prze-
chowywane są informacje o trzydziestu kilku
milionach rachunków kredytowych. Reklama-
cje dotyczą ułamka procenta. Oczywiście, mu-
szą być rozpatrywane i wyjaśniane z wielką
starannością. Pozytywna historia kredytowa
� a taką ma ponad 95 proc. klientów � bardzo
ułatwia uzyskanie następnych pożyczek.

ŹródłoŹródłoŹródłoŹródłoŹródło: : : : : �Rzeczpospolita�, sierpień 2006 r.

!

!

dokończenie ze str. 1
Z pewnością najbardziej oczekiwaną zmianą jest zniesienie opłaty
skarbowej od dokumentów ustanawiających pełnomocnika oraz we-
ksli. Zwłaszcza w tym pierwszym przypadku wprowadzona zmiana
jest szczególnie istotna dla kas ze względu na fakt, iż zniesienie opła-
ty skarbowej od pełnomocnictw wyrównuje obowiązki klientów SKOK
w zakresie pełnomocnictw udzielanych do rachunków prowadzonych
przez kasy z obowiązkami klientów banków udzielających identycz-

nych pełnomocnictw. Zmiana powyższa realizuje postulat zgłaszany
przez Kasę Krajową od wielu lat kolejnym Ministrom Finansów w za-
kresie zniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictw do dysponowa-
nia rachunkiem w SKOK.
Informacje o zakresie wprowadzonych w przepisach prawa zmian i ich
skutkach dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prze-
każemy w następnym numerze  �Skoczka�.

Nowelizacja Ustawy o opłacie skarbowej

31 października br. otrzymaliśmy z Kasy Krajowej informację, w której czytamy m.in.: �Nie-
zwykle miło mi poinformować, że Grzegorz Bierecki, prezes Kasy Krajowej został powołany
przez Minister Finansów RP do Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Rada składająca się z sze-
fów najważniejszych instytucji finansowych w Polsce, ma być dla Ministerstwa Finansów or-
ganem opiniodawczym i doradczym w sprawach rynku finansowego. (�)
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NOWE USŁUGI
� już wkrótce!
Na podstawie zmian wprowadzonych w treści Ustawy o spółdzielczych kNa podstawie zmian wprowadzonych w treści Ustawy o spółdzielczych kNa podstawie zmian wprowadzonych w treści Ustawy o spółdzielczych kNa podstawie zmian wprowadzonych w treści Ustawy o spółdzielczych kNa podstawie zmian wprowadzonych w treści Ustawy o spółdzielczych kasach oszczęd-asach oszczęd-asach oszczęd-asach oszczęd-asach oszczęd-
nościowo-kredytowych usunięte zostało istniejące dotychczas ograniczenie dotyczącenościowo-kredytowych usunięte zostało istniejące dotychczas ograniczenie dotyczącenościowo-kredytowych usunięte zostało istniejące dotychczas ograniczenie dotyczącenościowo-kredytowych usunięte zostało istniejące dotychczas ograniczenie dotyczącenościowo-kredytowych usunięte zostało istniejące dotychczas ograniczenie dotyczące
czasu trczasu trczasu trczasu trczasu trwania pożyczek udzielanych przez SKwania pożyczek udzielanych przez SKwania pożyczek udzielanych przez SKwania pożyczek udzielanych przez SKwania pożyczek udzielanych przez SKOKOKOKOKOK-i, przez co zrównano je w tym zakre--i, przez co zrównano je w tym zakre--i, przez co zrównano je w tym zakre--i, przez co zrównano je w tym zakre--i, przez co zrównano je w tym zakre-
sie z banksie z banksie z banksie z banksie z bankami kami kami kami kami komercyjnymi.omercyjnymi.omercyjnymi.omercyjnymi.omercyjnymi.
Zgodnie z nowelizacją powołanej ustawy do
czasu trwania pożyczek stosuje się przepisy
Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie kon-
sumenckim, natomiast czas trwania kredytów
udzielanych przez SKOK-i określony jest na
podstawie Ustawy prawo bankowe. Zniesio-
no ograniczenia co do terminu udzielania po-
życzek i kredytów przez SKOK-i, wynoszące
obecnie 36 i 60 miesięcy. Po zniesieniu ograni-
czeń możliwe będzie udzielanie pożyczek i kre-
dytów na okres do 25 lat, przy zastosowaniu
odpowiedniego zabezpieczenia.
Ponadto wprowadzona została zmiana doty-
cząca zasad dokonywania wpisów hipotek
ustanawianych na rzecz SKOK w księdze wie-
czystej. Podstawę wpisu hipoteki będącej za-
bezpieczeniem spłaty pożyczki lub kredytu
będzie stanowiło oświadczenie właściciela
nieruchomości złożone w formie pisemnej
z podpisem notarialnie poświadczonym.

W związku z powyższymi zmianami w prawie
powszechnym, 6 listopada 2006 r. odbyło się
Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli
SKOK Ziemi Rybnickiej, na którym przyjęto
Uchwały dotyczące wprowadzenia zmian
w Statucie SKOK, mających na celu dostoso-
wanie jego treści do nowych regulacji praw-
nych oraz uchwalenia tekstu jednolitego Sta-
tutu sporządzonego według stanu na dzień
6 listopada 2006 r.
Otwarła się więc możliwość uruchomienia
nowych kredytów i pożyczek, np. samochodo-
wych, konsolidacyjnych, mieszkaniowych i in-
nych, na znacznie dłuższy okres spłaty, co z ca-
łą pewnością ułatwi dostęp do kredytu tym
osobom, które dotychczas nie były w stanie
sprostać warunkom spłaty ze względu na zbyt
niskie dochody.
O szczegóły prosimy pytać w okienkach kaso-
wych. Zapraszamy!

Komunikat prasowy Kasy Krajowej SKOK Sopot, 20.10.2006 r.

�Gazeta W�Gazeta W�Gazeta W�Gazeta W�Gazeta Wyborcza� przegrała proces o sprostowaniayborcza� przegrała proces o sprostowaniayborcza� przegrała proces o sprostowaniayborcza� przegrała proces o sprostowaniayborcza� przegrała proces o sprostowania
Uprzejmie informujemy, że dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w procesie
wytoczonym �Gazecie Wyborczej� przez Kasę Krajową SKOK i członków jej kierownictwa
w sprawie o nakazanie publikacji sprostowań i odpowiedzi. Przypomnijmy, że �Gazeta Wy-
borcza� w swoich publikacjach w nieprawdziwy sposób pokazała działalność Kasy Krajo-
wej oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, odmawiając zamieszczenia
na swoich łamach przesyłanych jej przez Kasę Krajową sprostowań.
Dzisiejszy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje �Gazetę Wyborczą� do publi-
kacji sprostowań związanych z artykułami pisanymi na temat systemu SKOK.

* * *
Komunikat prasowy Sopot, 27.10.2006 r.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że uchwałą z dnia 25.10.2006 r. w sprawie sygn. Akt III CZP 67/06
Sąd Najwyższy orzekł, iż osoby prawne, które były członkami Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej działającej w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 14.12.1995
r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz.2 ze zm.)
a nie będące spółdzielczymi kasami zachowują prawo członkostwa w Kasie Krajowej SKOK
powstałej z mocy tejże ustawy.
Uchwała Sądu Najwyższego rozstrzyga kwestionowane wiele razy przez oponentów SKOK
i niektóre tytuły prasowe członkowstwo w Kasie Krajowej SKOK Fundacji na Rzecz Pol-
skich Związków Kredytowych oraz spółkę: �Asekuracja� i �H&S�.

* * *
 Komunikat prasowy Sopot, 30.10.2006

Szanowni Państwo,
Trybunał Konstytucyjny wydał w dniu dzisiejszym wyrok w związku z opisywaną szeroko
w mediach sprawą prowadzoną przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku w sprawie � cytu-
jemy za PAP � �dziennikarzy �Polityki� i �Gazety Wyborczej�, Bianki Mikołajewskiej i Ma-
cieja Samcika, przeciw którym toczy się postępowanie przygotowawcze (�) za serię arty-
kułów o Spółdzielczych Kasach oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK)�.
Poniżej przedstawiam komunikat Polskiej Agencji Prasowej w sprawie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego:

�Przepisy kodeksu karnego chroniące przed pomówieniem są zgodne z konstytucyjną zasadą
wolności słowa prasy. Dziennikarze mogą być karani za pomówienie � wynika z dzisiejszego
wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Wyrok jest ostateczny. Zdanie odrębne zgłosiło trzech sędziów z 12-osobowego składu � prze-
wodniczący TK Marek Safjan, Ewa Łętowska i Mirosław Wyrzykowski.
�Nie ma podstaw by konstytucyjna zasada wolności słowa miała pierwszeństwo przed innymi
zasadami konstytucji� � powiedział w uzasadnieniu Safjan. �Konstytucja stwierdza też, że god-
ność ludzka jest nienaruszalna i jej ochrona jest obowiązkiem państwa� � dodał przewodniczący.
Trybunał odpowiedział na pytanie prawne, zadane przez gdański sąd rejonowy.
Pytał on TK, czy przepisy kodeksu karnego, dotyczące zniesławienia, są zgodne z konstytucyjny-
mi gwarancjami wolności słowa i wolności prasy.
Pytanie ma związek ze sprawą dziennikarzy �Polityki� i �Gazety Wyborczej�, Bianki Mikołajew-
skiej i Macieja Samcika, przeciw którym toczy się postępowanie przygotowawcze w Prokuratu-
rze Okręgowej w Gdańsku za serię artykułów o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredy-
towych (SKOK). Prokuratura zwróciła się do sądu o zwolnienie dziennikarzy z tajemnicy zawo-
dowej. Sąd Rejonowy w Gdańsku skierował do Trybunału pytanie, czy przepisy kodeksu karne-
go, dotyczące zniesławienia, są zgodne z konstytucyjnymi gwarancjami wolności słowa i wolno-
ści prasy. W ocenie sądu przepisy te w sposób niedopuszczalny ingerują w sferę swobody wypo-
wiedzi, gdyż wprowadzają odpowiedzialność karną za większość wypowiedzi o niepochlebnym
i negatywnym wydźwięku. Art. 212 Kodeksu karnego stanowi, że �kto pomawia inną osobę, gru-
pę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej,
o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na
utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega
grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku�. W przypadku dziennikarzy
maksymalna kara to dwa lata więzienia. Gdański sąd zadał pytanie uważając, że taki zapis
kodeksu karnego może prowadzić do sytuacji, w której wolność prasy stanie się iluzoryczna,
ponieważ nie obejmuje wolności wyrażania krytycznych poglądów i ocen. Sąd przypomniał, że
wolność słowa i wolność prasy to fundamentalne zasady demokratycznego państwa prawa. Pod-
czas rozpatrywania pytania przedstawiciele Prokuratora Generalnego i Sejmu bronili kodekso-
wego zapisu przypominając, że godność ludzka jest nienaruszalna. Podnosili, że przepisy karne
o zniesławieniach obowiązują w polskim prawie od 1932 r. i powinny w nim pozostać, bo chro-
nią przede wszystkim zwykłych obywateli przed pomówieniami. Przedstawiciel gdańskiego sądu
podkreślał, że odpowiedzialność cywilna i ewentualne duże odszkodowanie może być znacznie
bardziej dotkliwe dla zniesławiającego, niż odpowiedzialność karna � hipotetyczna groźba wię-
zienia. Według obecnych przepisów nie ma przestępstwa zniesławienia, gdy publicznie rozgła-
szany zarzut jest prawdziwy i podaje się go w interesie społecznym, jednak w razie procesu to
sąd uznaje, kiedy zachodzi ten interes społeczny, a kiedy nie. Trybunał umorzył sprawę w dru-
giej części pytania gdańskiego sądu � o konstytucyjność art. 213 kodeksu karnego, który uznaje
za bezprawne publiczne rozpowszechnienie prawdziwych zarzutów, które mogą w opinii pu-
blicznej poniżyć lub narazić na utratę zaufania osoby, instytucje, osoby prawne.

Balcerowicz o SKOK-ach

�Przyjęty w Polsce model spółdzielczych kas
jest zbliżony z modelem funkcjonowania tego
typu w krajach Unii Europejskiej, a obowią-
zująca obecnie ustawa o SKOK jest zgodna
z przyjętymi zasadami w Europie. (�) Wypra-
cowany przez kasy system gwarancji depozy-
tów, oparty na obowiązkowo tworzonym fun-
duszu stabilizacyjnym i ubezpieczeniu depo-
zytów, stanowi rozwiązanie gwarantujące bez-
pieczeństwo porównywalne z bezpieczeń-
stwem zapewnianym klientom banków w po-

staci bankowego funduszu gwarancyjnego.
Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że (�)
żadna kasa nie upadła i żaden członek kas nie
utracił swoich oszczędności�.

I kto to powiedział? Zagadka łatwa, bo pod-
powiedź znajduje się w tytule powyżej. Te sło-
wa padły z trybuny sejmowej przed kilku laty,
kiedy Leszek Balcerowicz był ministrem finan-
sów. Jego wypowiedź, dodajmy, nie straciła
dziś nic ze swej aktualności. /Q//Q//Q//Q//Q/

dokończenie ze str. 1
SKOK-i są bowiem zbyt poważną konkuren-
cją dla bankowości, by sprawa ich funkcjono-
wania obok banków nie stanowiła dla tych
ostatnich problemu. Przeciwnicy ruchu
SKOK-owskiego mają za złe systemowi, że
Kasy Spółdzielcze zwolnione są z podatku od
osób prawnych. Wylicza się i inne przywile-
je, którymi rzekomo cieszą się SKOK-i. A jest
zupełnie na odwrót! Jeżeli już jakieś insty-
tucje finansowe posiadają przywileje, to są
nimi właśnie banki.
Banki posiadają szerszy zakres przedmiotowy
działalności. Fachowcy �od kasy� wskazują też
na prostszy niż w Spółdzielczych Kasach spo-
sób egzekwowania należności, możliwość sto-
sowania zabezpieczeń poprzez ustanowienie
zarządu nad majątkiem zastawców, możliwość
wpisania hipoteki do księgi wieczystej na pod-
stawie dokumentów banku. Banki z łatwością
uzyskują sądowy nakaz zapłaty na podstawie
wyciągów z ksiąg bankowych i są przy tym
zwolnione z opłat sądowych. Czy to mało?
Przywileje jakimi cieszą się komercyjne insty-
tucje finansowe, czyli banki, ułatwiają im
skoncentrowanie się na podstawowej działal-

ności z zachowaniem dużego bezpieczeństwa
obrotu, w którym uczestniczą. A sól w oku
bankowego lobby � czyli zwolnienie SKOK-ów
z podatku dochodowego od osób prawnych �
w zakresie dochodów z działalności niezarob-
kowej przeznaczonych na cele statutowe obo-
wiązuje jeszcze tylko do końca bieżącego roku.
Mówienie więc i wytykanie krajowemu rucho-
wi SKOK-owskiemu, że stoi na uprzywilejo-
wanej pozycji względem banków jest ogrom-
nym nieporozumieniem. Jest inaczej, to nie
Kasy Spółdzielcze monopolizują większość
czynności bankowych, nie one korzystają z mo-
cy urzędowej dokumentów bankowych, ani nie
mają ulg i zwolnień z opłat sądowych.
Komercyjne instytucje finansowe obserwują
bacznie nasz krajowy rynek lokat i kredytów,
widząc coraz skuteczniejsze działania Spół-
dzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredyto-
wych. Wnioski wynikające z tych obserwacji
przełożone zostały, jak się wydaje, na mniej
lub bardziej wyrafinowany atak. Nie należy się
więc dziwić, że coraz częściej czytać będzie-
my w gazetach o tym, że ruch SKOK-owski jest
�be�� Czytajmy więc, owszem, ale nie róbmy
tego bezkrytycznie.

Dokopać SKDokopać SKDokopać SKDokopać SKDokopać SKOKOKOKOKOK-om�-om�-om�-om�-om�

!!!! DĄBROWO DZIĘKUJEMY !!!!
Szanowni mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej, serdecznie dziękujemy Wam za
zaufanie jakim obdarzyliście naszą Kasę. To właśnie dzięki Wam na dzień
dzisiejszy wiemy, że otworzenie naszego oddziału w Waszym mieście nie było
błędem. W związku z tym chcieliśmy Was poinformować, że od września do
listopada przyrost bazy członkowskiej wyniósł aż 82 %82 %82 %82 %82 %

Ale o co chodzi?

CHCESZ ZAPŁACIĆ ZA CZYNSZ, TELEFON?
Nie szukaj daleko, przyjdź do SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

U NAS PRZELEWY JUŻ OD 60 GR

Działający w PDziałający w PDziałający w PDziałający w PDziałający w Polsce ruch Spółdzielczych Kolsce ruch Spółdzielczych Kolsce ruch Spółdzielczych Kolsce ruch Spółdzielczych Kolsce ruch Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych posiadaas Oszczędnościowo-Kredytowych posiadaas Oszczędnościowo-Kredytowych posiadaas Oszczędnościowo-Kredytowych posiadaas Oszczędnościowo-Kredytowych posiada
swe pokrewne systemy w wielu innych krajach świata. Często są to bardzo egzotyczneswe pokrewne systemy w wielu innych krajach świata. Często są to bardzo egzotyczneswe pokrewne systemy w wielu innych krajach świata. Często są to bardzo egzotyczneswe pokrewne systemy w wielu innych krajach świata. Często są to bardzo egzotyczneswe pokrewne systemy w wielu innych krajach świata. Często są to bardzo egzotyczne
i oddalone od nas państwa, jak np. Ai oddalone od nas państwa, jak np. Ai oddalone od nas państwa, jak np. Ai oddalone od nas państwa, jak np. Ai oddalone od nas państwa, jak np. Australia, Singapurustralia, Singapurustralia, Singapurustralia, Singapurustralia, Singapur, Meksyk i wiele innych. W, Meksyk i wiele innych. W, Meksyk i wiele innych. W, Meksyk i wiele innych. W, Meksyk i wiele innych. W Eu-Eu-Eu-Eu-Eu-
ropie system kropie system kropie system kropie system kropie system kas samopomocowych jest wyjątkas samopomocowych jest wyjątkas samopomocowych jest wyjątkas samopomocowych jest wyjątkas samopomocowych jest wyjątkowo dobrze rozwiniętyowo dobrze rozwiniętyowo dobrze rozwiniętyowo dobrze rozwiniętyowo dobrze rozwinięty.....
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Z kart historii               (cz. 10)

Punkt kasowy w Sośnicowicach po TP S.A.

W 10 już części historii naszej Spółdzielczej KW 10 już części historii naszej Spółdzielczej KW 10 już części historii naszej Spółdzielczej KW 10 już części historii naszej Spółdzielczej KW 10 już części historii naszej Spółdzielczej Kasy chciałbym ostatni raz przedstawićasy chciałbym ostatni raz przedstawićasy chciałbym ostatni raz przedstawićasy chciałbym ostatni raz przedstawićasy chciałbym ostatni raz przedstawić
chwile, kiedy otwieraliśmy kchwile, kiedy otwieraliśmy kchwile, kiedy otwieraliśmy kchwile, kiedy otwieraliśmy kchwile, kiedy otwieraliśmy kolejne punktyolejne punktyolejne punktyolejne punktyolejne punkty. A to dlatego. A to dlatego. A to dlatego. A to dlatego. A to dlatego, że po pier, że po pier, że po pier, że po pier, że po pierwsze � następnewsze � następnewsze � następnewsze � następnewsze � następne
uruchamiane nasze placówki nie miały już takiej oprawy; a po drugie � jest jeszczeuruchamiane nasze placówki nie miały już takiej oprawy; a po drugie � jest jeszczeuruchamiane nasze placówki nie miały już takiej oprawy; a po drugie � jest jeszczeuruchamiane nasze placówki nie miały już takiej oprawy; a po drugie � jest jeszczeuruchamiane nasze placówki nie miały już takiej oprawy; a po drugie � jest jeszcze
tyle ciektyle ciektyle ciektyle ciektyle ciekawszych wspomnień� Pawszych wspomnień� Pawszych wspomnień� Pawszych wspomnień� Pawszych wspomnień� Ponadto w tym numerze opisujemy jak to drugi razonadto w tym numerze opisujemy jak to drugi razonadto w tym numerze opisujemy jak to drugi razonadto w tym numerze opisujemy jak to drugi razonadto w tym numerze opisujemy jak to drugi raz
zzzzz rzędu uzyskrzędu uzyskrzędu uzyskrzędu uzyskrzędu uzyskaliśmy tytuł Przedsiębiorstwa Faliśmy tytuł Przedsiębiorstwa Faliśmy tytuł Przedsiębiorstwa Faliśmy tytuł Przedsiębiorstwa Faliśmy tytuł Przedsiębiorstwa Fair Playair Playair Playair Playair Play.....

Gliwice na naszym celowniku
Po otwarciu i uruchomieniu oddziału w Raci-
borzu, nasze oczy skierowaliśmy na Gliwice.
Jednak znalezienie dobrego miejsca nie było
łatwe. Kiedy poszukiwania trwały nadal, nie-
spodziewanie dostaliśmy kilka ofert z propo-
zycją wolnych lokali. Nie było to jednak w Gli-
wicach, a w miejscowościach ościennych,
m.in. w Pyskowicach i Sośnicowicach.
W związku z tym, że perspektywa zaistnienia
w samym centrum Gliwic nie była pewna, po-
stanowiliśmy, że otworzymy te placówki wła-
śnie w tych wymienionych wyżej miejscowo-
ściach.

Na pierwszy ogień Pyskowice
W tamtym czasie do poszukiwania i załatwia-
nia wszelkich spraw z tym związanych (tj.
otwarciem nowych punktów) była wyznaczo-
na osoba z działu marketingu i to ona prowa-
dziła pierwsze wstępne rozmowy z właściciel-
ką lokalu w Pyskowicach. W miejscu,
w którym świadczymy usługi dla
mieszkańców Pyskowic i okolic, był
sklep spożywczy. W związku z tym, iż
wnętrze, a także drzwi i okna nie speł-
niały naszych oczekiwań, ale głównie
wymagań, jakie muszą być spełnione
pod względem bezpieczeństwa, aby
mogła tam powstać placówka taka jak
nasza, musieliśmy podjąć decyzję czy
decydujemy się ponieść tam dość
znaczne nakłady.
Jak zawsze w takim momencie decy-
zja wymagała wstępnych analiz
i uwzględnienia różnych opinii. W tym
czasie osobiście prowadziłem rozmo-
wy z właścicielami, a głównie z wła-
ścicielką obiektu. Trudne to były roz-
mowy. Można zażartować, że trafił
swój na swego � jak to w negocjacjach, targo-
waliśmy się dosłownie o każdą złotówkę, jeśli
chodzi o wysokość czynszu. W końcu obie stro-
ny doszły do porozumienia w sprawie zakre-
su prac remontowych, a także wysokości czyn-
szu. Kiedy umowa została już podpisana, na-
stąpił czas remontu. A jak już wcześniej na-
pisałem, remont polegał na całkowitej zmia-
nie funkcjonalnego przeznaczenia tego lokalu
� ze sklepu spożywczego w ładny i estetyczny
punkt obsługi członków naszej Kasy.

Remont w Pyskowicach
� Sośnicowice gotowe
Gdy firma budowlana rozpoczynała remont
w Pyskowicach, dostaliśmy propozycję z Te-
lekomunikacji Polskiej S.A., która likwidowa-

ła swoje punkty w kilku miejscowościach, czy
nie jesteśmy zainteresowani dzierżawą ich lo-
kali. Okazało się, że lokale te były właściwie
gotowe, prawie natychmiast do rozpoczęcia
w nich działalności operacyjnej naszej Spół-
dzielni. Lokal - jako że wcześniej stały w nich
boksy do przyjmowania wpłat od mieszkań-
ców za rachunki telefoniczne - posiadały
wszystkie te elementy, których brak było
m.in. w Pyskowicach; takie jak np. szyby
odpowiedniej klasy, system, alarmy, odpo-
wiednie zamknięcia. Jedynym kosztem było-
by tylko zainstalowanie własnych kompute-
rów i oczywiście szyldu reklamowego na
obiekcie. Postanowiliśmy spróbować i uru-
chomić punkt obsługi w Sośnicowicach, ma-
jąc świadomość, iż w wypadku ewentualnej
likwidacji nie poniesiemy prawie żadnych
kosztów z tym związanych.
Ciekawostką jest także to, że nawet szafa pan-
cerna była w tym lokalu. Oczywiście to wszyst-
ko dzierżawiliśmy.

Uroczyste otwarcie
Tak się potoczyło, że kiedy finalizowaliśmy
podpisanie umowy z TP S.A. na dzierżawę lo-
kalu w Sośnicowicach, zakończył się właśnie
remont w Pyskowicach. Zapraszając władze
tych miejscowości do uroczystego przecięcia
wstęgi, okazało się, że jedynym w przeciągu
dwóch tygodni wolnym terminem kiedy moż-
na było zorganizować tę uroczystość był ten
sam dzień, kiedy obaj burmistrzowie mogli być
na tej uroczystości.
W związku z tym, iż lokale były gotowe i nie
chcieliśmy czekać, postanowiliśmy zorganizo-
wać te dwie imprezy w tym samym dniu. Tego
w naszej historii jeszcze nie było�
W godzinach dopołudniowych dokonaliśmy prze-
cięcia wstęgi w Pyskowicach, a dokonali tego

burmistrz Wacław Kęska, przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Żebrowski i prezes SKOK.
Chcę w tym miejscu zaznaczyć, że pan bur-
mistrz jako jeden z pierwszych zapisał się
i wstąpił w szeregi naszej Kasy w oddziale
w Pyskowicach. Zresztą do dzisiaj jest nie tyl-
ko członkiem, ale i naszym przyjacielem. Do-
dam też, że jest kolejnym włodarzem, który
należy do SKOK Ziemi Rybnickiej. Za jego do-

tychczasową współpracę -
mając teraz okazję - skła-
dam mu serdeczne podzięko-
wania.
Po tej uroczystości zostali-
śmy zmuszeni niejako do
szybkiego przemieszczenia
się do kolejnej miejscowości,
czyli Sośnicowic, gdzie ocze-
kiwali na nas Burmistrz
Czesław Jakubek oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Zawadzki. Tam
także dotarli nasi wierni
przyjaciele, których wielo-
krotnie wymieniałem w po-
przednich częściach naszej
historii. I tu również, podob-
nie jak w Pyskowicach,

przecięcia dokonali burmistrz, przewodniczą-
cy Rady oraz prezes. W ten sposób w jednym
dniu zostały uruchomione dwie nasze filie.
Niestety, po roku czasu podjęliśmy decyzję
(z przyczyn ekonomicznych) o zamknięciu
punktu w Sośnicowicach.
Wtedy już posiadaliśmy placówkę w samym
centrum Gliwic przy ul. Bytomskiej i tam też
zostali przeniesieni członkowie, którzy korzy-
stali z punktu w Sośnicowicach. Natomiast
punkt w Pyskowicach do dziś funkcjonuje ku
zadowoleniu naszych członków, którzy licznie
korzystają z szerokiej gamy naszych usług.

Fair Play drugi raz z rzędu
W ósmej części opisywaliśmy, w jaki sposób
zdobyliśmy wyróżnienie �Polski Sukces�. Te-

raz mam okazję przypomnieć, jak to udało nam
się drugi raz z rzędu uzyskać tytuł Przedsię-
biorstwa �Fair Play�.
Kiedy nie ochłonęliśmy jeszcze z sukcesu, ja-
kim było uzyskanie po raz pierwszy tego tytu-
łu, dostaliśmy zaproszenie, aby sprawdzić się
w kolejnej edycji tej nagrody. Wahaliśmy się,
w końcu jednak stwierdziliśmy, że będzie to
kolejna możliwość sprawdzenia �stanu naszej
firmy� na arenie krajowej, więc zgłosiliśmy
swój akces.
Warunki jakie należało tu spełniać opisaliśmy
w 8 numerze �Skoczka�. Spełniliśmy je, do-
stając się do finału. I ten etap przeszliśmy
pozytywnie, uzyskując tytuł �Przedsiębior-
stwa Fair Play�. Cieszyliśmy się niezmiernie.
Gratulacji nie było końca. Do życzeń przyłą-
czyli się m.in. przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego Zbigniew Wieczorek, któ-
ry napisał m.in.: �Rozstrzygnięcie konkursu,
które miało miejsce 25 listopada 2002 roku
w Sali Kongresowej było niezwykle ważnym
momentem dla polskiej gospodarki. Dobitnie
wówczas stwierdzono, że można osiągnąć suk-
ces gospodarczy poprzez uczciwe prowadze-
nie interesów oraz wywiązywanie się z zacią-
gniętych zobowiązań�. W podobnym tonie wy-
powiedział się członek Zarządu Województwa
Śląskiego Marian Jarosz, który stwierdził
m.in.: �Solidność w prowadzeniu działalności
gospodarczej, stosowanie zasad etyki i rzetel-
ności w biznesie, tak wobec odbiorców jak i do-
stawców, uczciwa konkurencja oraz dbałość
o środowisko to ważne elementy budowania
zaufania oraz prestiżu firmy. Dzięki tym czyn-
nikom polskie firmy mają szansę być coraz
częściej poważnym partnerem na rynku Zjed-
noczonej Europy.�
Miło czytać i słuchać takich życzeń� Ciąg
dalszy naszej historii już w następnym nume-
rze �Skoczka�, kiedy to przypomnimy w jaki
sposób poznaliśmy swoich przyjaciół (odpo-
wiedników SKOK) z Ukrainy, ale nie tylko to�
Tak więc zapraszam do przeczytania kolejne-
go odcinka z �Kart historii� naszej Kasy.

FFFFFranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakomskiomskiomskiomskiomski

Prezes Franciszek Barakomski odbiera certyfikat Przedsiębiorstwa �Fair Play�

Otwarcie kolejnych punktów kasowych SKOK Ziemi Rybnickiej � w Sośnicowicach wstęgę przecinał burmistrz Czesław Jakubek, zaś w Pyskowicach burmistrz Wacław Kęska



5Nr 10/2006  LISTOPAD 2006 SKSKSKSKSKOCOCOCOCOCZEKZEKZEKZEKZEK

UWAGA
� zmieniamy lokalizację
katowickiego punktu kasowego
Wszystkich członków KWszystkich członków KWszystkich członków KWszystkich członków KWszystkich członków Kasyasyasyasyasy, którzy k, którzy k, którzy k, którzy k, którzy korzystają dotychczasorzystają dotychczasorzystają dotychczasorzystają dotychczasorzystają dotychczas
z naszych usług w punkcie kz naszych usług w punkcie kz naszych usług w punkcie kz naszych usług w punkcie kz naszych usług w punkcie kasowym w Kasowym w Kasowym w Kasowym w Kasowym w Katowicach przyatowicach przyatowicach przyatowicach przyatowicach przy
ul. Ułańskiej 11, pragniemy poinformować, że w stycz-ul. Ułańskiej 11, pragniemy poinformować, że w stycz-ul. Ułańskiej 11, pragniemy poinformować, że w stycz-ul. Ułańskiej 11, pragniemy poinformować, że w stycz-ul. Ułańskiej 11, pragniemy poinformować, że w stycz-
niu 2007 rniu 2007 rniu 2007 rniu 2007 rniu 2007 r. punkt ten zostanie zamknięty. punkt ten zostanie zamknięty. punkt ten zostanie zamknięty. punkt ten zostanie zamknięty. punkt ten zostanie zamknięty.....
Miejsce to, pomimo że, znajduje się w samym centrum osiedla,
posiada złe warunki obsługi (ogromna ciasnota!), pomimo sta-
rań ze strony naszych pracowników. Brak komfortu obsługi
oraz względy ekonomiczne uzasadniają przekazanie wszelkich
czynności związanych ze świadczeniem usług do działającego
w bliskiej stosunkowo odległości punktu kasowego tuż �za mie-
dzą�, a mianowicie w Chorzowie przy ul. Gałeczki 40. W Kato-
wicach czynne będą dwa punkty: w samym centrum na ul. Pocz-
towej 10 oraz na ul. Szopienickiej 58.
Mamy nadzieję, że jest to działanie w kierunku poprawy jako-
ści obsługi, a wszyscy dotychczasowi klienci Kasy przy
ul. Ułańskiej w Katowicach zostaną w sposób sprawny i wy-
godny obsłużeni w niedalekim punkcie w Chorzowie.
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BABORÓW, DĄBROWA TARNOWSKA, GRODKÓW�

Nowe punkty kasowe w 2006 r.
Regularnie informujemy naszych Czytelników o postępu-Regularnie informujemy naszych Czytelników o postępu-Regularnie informujemy naszych Czytelników o postępu-Regularnie informujemy naszych Czytelników o postępu-Regularnie informujemy naszych Czytelników o postępu-
jącym rozwoju naszego SKjącym rozwoju naszego SKjącym rozwoju naszego SKjącym rozwoju naszego SKjącym rozwoju naszego SKOKOKOKOKOK-u w postaci �zdobywania�-u w postaci �zdobywania�-u w postaci �zdobywania�-u w postaci �zdobywania�-u w postaci �zdobywania�
nowych miejscowości.nowych miejscowości.nowych miejscowości.nowych miejscowości.nowych miejscowości.
Niedawno chwaliliśmy się nowymi punktami w Baborowie
(Opolszczyzna) i w Dąbrowie Tarnowskiej (woj. małopolskie),
a dziś miło nam zakomunikować, że od września SKOK Ziemi
Rybnickiej zaistniał w Grodkowie.
Grodków to urocze miasteczko na Śląsku Opolskim. Gmina
położona jest w południowo-zachodniej części województwa.
Liczy około 9 tys. mieszkańców. Jest oddalone o ponad 50 km
od stolicy województwa Opola oraz tyle samo od Wrocławia.
Droga ta ma znaczenie ponadlokalne z uwagi na jej połącze-
nie z węzłem autostradowym �Przylesie�, które z kolei stano-
wi połączenie miast Oławy, Brzegu, Godkowa i Nysy. Nowy punkt w Grodkowie

Do kDo kDo kDo kDo końca miesiąca Końca miesiąca Końca miesiąca Końca miesiąca Końca miesiąca Komisja Nadzoru Finansowego za-omisja Nadzoru Finansowego za-omisja Nadzoru Finansowego za-omisja Nadzoru Finansowego za-omisja Nadzoru Finansowego za-
mierza przekmierza przekmierza przekmierza przekmierza przekazać Ministrowi Finansów propozycję obję-azać Ministrowi Finansów propozycję obję-azać Ministrowi Finansów propozycję obję-azać Ministrowi Finansów propozycję obję-azać Ministrowi Finansów propozycję obję-
cia nadzorem finansowym spółdzielczych kcia nadzorem finansowym spółdzielczych kcia nadzorem finansowym spółdzielczych kcia nadzorem finansowym spółdzielczych kcia nadzorem finansowym spółdzielczych kas oszczędno-as oszczędno-as oszczędno-as oszczędno-as oszczędno-
ściowo-kredytowych.ściowo-kredytowych.ściowo-kredytowych.ściowo-kredytowych.ściowo-kredytowych.

Potem prace nad sposobem nadzorowania SKOK zakoń-
czy ministerstwo i już w przyszłym roku kasy mają się zna-
leźć pod nadzorem państwa. Nadzorem, który � jak się do-
wiadujemy � nie będzie nadzorem bankowym sensu stricte,
choć będzie kontrolował działalność SKOK pod kątem ewen-
tualnego ryzyka dla klientów. Ryzyka, które w ostatnim dzie-
sięcioleciu się nie pojawiło, mimo że działalność polskich unii
kredytowych była solą w oku polskich banków i znacznej
części polityków, którzy przepowiadali finansowe kłopoty
członków kas.

SKOK: NADZÓR � TAK
Andrzej Dunajski, rzecznik prasowy Kasy Krajowej SKOK

mówi, że stanowisko kas w kwestii nadzoru nad ich działal-
nością jest niezmienne. � Nie mamy nic przeciwko nadzorowi
ze strony państwa � przekonuje i wyjaśnia: � Trudno nam bę-
dzie natomiast zgodzić się na nadzór bankowy. Ustawa o ka-
sach oszczędnościowo-kredytowych w Polsce funkcjonuje już
od dekady, zaś nadzór nad SKOK miał charakter korporacyj-
ny, który się sprawdził. Żaden członek kas nie poniósł strat,
zaś działalność spółdzielni rozwinęła się bardzo dynamicznie.
Nie jesteśmy bankami i gdybyśmy mieli podlegać pod nadzór
typu bankowego, to kasy stałyby się bankami. A to jest sprzecz-
ne z ustawą SKOK oraz istotą i zasadą działania tych instytu-
cji finansowych nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych
91 krajach świata, gdzie kasy i unie kredytowe z powodzeniem
funkcjonują.

Dunajski ewentualność wprowadzenia nadzoru bankowe-
go nad kasami porównuje do meczu piłkarskiego, w którym
nagle, w 89 minucie sędzia przerywa grę i mówi, że od teraz
będzie to mecz piłki ręcznej. � Ale podkreślam, że nie mamy
nic przeciwko nadzorowi państwa, tylko chcemy pozostać ka-
sami a nie bankami komercyjnymi � tłumaczy. � Chciałbym
również przypomnieć, że w ramach negocjacji akcesyjnych
z Unią Europejską pod kątem działających w Polsce instytucji
finansowych, SKOK zostały wyłączone spod dyrektyw banko-
wych, co oznaczało, że od samego początku spełnialiśmy nor-
my unijne jako instytucja finansowa.

SÓL W OKU SYSTEMU
Sprawa SKOK i kontroli nad ich działalnością w ostatnim

roku pojawiała się wielokrotnie i w dyskusjach międzybanko-

wych, i w polskim parlamencie. Bankowcy chcieli, aby kasy
kontrolować pod kątem działalności bankowej. A skoro nie
robiła tego Komisja Nadzoru Bankowego, to powinni parla-
mentarzyści. Związek Banków Polskich jeszcze miesiąc temu
domagał się od Sejmu utworzenia jeszcze w tym roku stałej
komisji ds. rynku i instytucji finansowych.

� Jednoznacznie chcę powiedzieć, że polski rynek finanso-
wy jest na tyle duży, że w Sejmie powinna funkcjonować stała
komisja zajmująca się tym rynkiem � tak uzasadniał potrzebę
jej powołania Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Ban-
ków Polskich. � Nie ukrywam, że taki pomysł zgłaszamy już
od jakiegoś czasu. Parlamentarzyści powinni się zapoznawać
z rynkiem na bieżąco, poznawać jego problemy oraz sytuację,
w jakiej się aktualnie znajduje. Instytucje finansowe, w tym
także sektor bankowy, będą dzięki niej miały możliwość wno-
szenia swoich propozycji regulowania tego rynku. Głos ich
przedstawicieli będzie słuchany, a w razie konieczności komi-
sja będzie mogła przesłuchiwać udziałowców tego rynku.

Zdaniem ZBP kontakty sektora finansowego i parlamentu
na razie odbywają się �często w trybie awantur�, a to nie słu-
ży stabilności Polski i jej wizerunkowi w świecie.

Czy państwowy nadzór nad SKOK uspokoi bankowców?
� Czekamy na projekt, na propozycję, jaką przedstawi Komi-
sja Nadzoru Finansowego � mówi Krzysztof Pietraszkiewicz.
� Prace nad sposobem nadzorowania SKOK deklarował pre-
zydent. Pracuje nad rozwiązaniem również Stanisław Klu-
za, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i w koń-
cu Ministerstwo Finansów. Dopóki nie będzie przedstawio-
na jakaś konkretna propozycja, wypowiadać się nie chcemy.
Zwłaszcza że w ramach dyskusji o nadzorze nad rynkami
finansowymi w Polsce mamy wiele innych spraw, którymi
trzeba się zająć.

NADZÓR SIĘ SPRAWDZIŁ
Nadzór nad SKOK będzie dla kas korzystny również z po-

wodów czysto politycznych. � Dyskusja na temat działalności
kas spółdzielczych była w dużej mierze zmistyfikowana �
uważa Artur Zawisza, przewodniczący sejmowej bankowej
komisji śledczej. � Nikt chyba nie ma wątpliwości, że kwestia
działalności kas była wykorzystywana politycznie np. przez
Platformę Obywatelską. Tymczasem trzeba zburzyć pewne, bu-
dowane przez przeciwników SKOK, mity. Po pierwsze, kasy są

nadzorowane tak, jak zgodnie z ustawą, powinien się odby-
wać nadzór w ruchu spółdzielczym. I dotychczasowy wewnętrz-
ny nadzór nad SKOK doskonale się sprawdził. Kolejna spra-
wa to dyskusja nad Komisją Nadzoru Finansowego, w której
przeciwnicy SKOK mieszali pojęcia.

Zdaniem posła Zawiszy dopóki istniała Komisja Nadzoru
Bankowego problem kontroli kas nie istniał, bo dla wszyst-
kich było jasne, że KNB zajmuje się wyłącznie instytucjami
działającymi w oparciu o prawo bankowe, nie zaś spółdziel-
cze. Teraz zaś banki domagają się od KNF równego traktowa-
nia ich i kas oszczędnościowo-kredytowych.

� Tymczasem SKOK mówią cały czas, że chcą być objęte
nadzorem finansowym, a to nie jest tożsame z nadzorem ban-
kowym � wyjaśnia Artur Zawisza. � Komisja Nadzoru Finan-
sowego będzie się zajmować nadzorowaniem wszystkich frag-
mentów rynku finansowego. I wszystkich będzie traktować
w taki sposób, w jaki mocuje je na rynku obowiązujące pra-
wo. Bo nadzór KNF obejmie również doradców finansowych,
także nie podlegających przepisom bankowym oraz prywatne
instytucje pożyczkowe.

NA WZÓR AMERYKAŃSKI
Jak będzie wyglądał nadzór KNF nad kasami oszczędno-

ściowo-kredytowymi? SKOK w połowie lat 90. wnosiły o obję-
cie kas nadzorem państwa, ale nie zgadzało się na to Mini-
sterstwo Finansów i Narodowy Bank Polski. Stanęło na po-
wołaniu Kasy Krajowej, która nadzoruje wszystkie działają-
ce w Polsce kasy i decyduje o ich funkcjonowaniu na rynku.

Przez ostatnie tygodnie pracownicy Ministerstwa Finan-
sów całkiem poważnie zastanawiali się nad zastosowaniem
rozwiązania działającego z powodzeniem w Stanach Zjed-
noczonych. Tam bowiem unie kredytowe są nadzorowane
przez komórkę podległą administracji rządowej. W Polsce
zostanie to rozwiązane w taki sposób, że SKOK będą nadzo-
rowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, ale tym nad-
zorem zajmie się komórka organizacyjna niezależna od tej
odpowiedzialnej za system bankowy, podobnie jak inne ko-
mórki zajmą się systemem ubezpieczeniowym i rynkiem pa-
pierów wartościowych.
Jednak Stanisław Kluza, przewodniczący Komisji Nadzoru
Finansowego nie chce zdradzać szczegółów nadzoru nad
SKOK. Ministerstwo Finansów też jeszcze nie jest gotowe na
oficjalne ogłoszenie wyników kilkutygodniowych prac nad tym
problemem. Kluza zapowiada, że jeszcze w listopadzie przed-
stawi ministrowi finansów swoją analizę. Ministerstwo zaś
będzie gotowe zakończyć pracę nad ostatecznym kształtem
nadzoru nad spółdzielczymi kasami.

PPPPPaweł Pietkaweł Pietkaweł Pietkaweł Pietkaweł Pietkununununun
 [�GAZETA BANKOWA�, Nr 46(942)
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SKOK pod kontrolą KNF?
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Czy wiesz, ¿e bior¹c u nas pieni¹dCzy wiesz, ¿e bior¹c u nas pieni¹dCzy wiesz, ¿e bior¹c u nas pieni¹dCzy wiesz, ¿e bior¹c u nas pieni¹dCzy wiesz, ¿e bior¹c u nas pieni¹dze dze dze dze dze dzi�zi�zi�zi�zi�

pierpierpierpierpierwsz¹ rwsz¹ rwsz¹ rwsz¹ rwsz¹ ratê mo¿esz zap³aciæ za pó³ ratê mo¿esz zap³aciæ za pó³ ratê mo¿esz zap³aciæ za pó³ ratê mo¿esz zap³aciæ za pó³ ratê mo¿esz zap³aciæ za pó³ rokokokokoku?u?u?u?u?
� pyt� pyt� pyt� pyt� pytaj w SKaj w SKaj w SKaj w SKaj w SKOK Ziemi RybnicOK Ziemi RybnicOK Ziemi RybnicOK Ziemi RybnicOK Ziemi Rybnickiejkiejkiejkiejkiej



6 Nr 10/2006  LISTOPAD 2006SKSKSKSKSKOCOCOCOCOCZEKZEKZEKZEKZEK

Kredyty gospodarcze
godne uwagi i polecenia
Rozmowa z pracownikRozmowa z pracownikRozmowa z pracownikRozmowa z pracownikRozmowa z pracownikami Działu Kredytów SKami Działu Kredytów SKami Działu Kredytów SKami Działu Kredytów SKami Działu Kredytów SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiejybnickiejybnickiejybnickiejybnickiej
BARBARĄ MISIŁO � kierownikiem działuBARBARĄ MISIŁO � kierownikiem działuBARBARĄ MISIŁO � kierownikiem działuBARBARĄ MISIŁO � kierownikiem działuBARBARĄ MISIŁO � kierownikiem działu
oraz MONIKoraz MONIKoraz MONIKoraz MONIKoraz MONIKĄ KLIMCZOK, inspektorem ds. kredytów gospodarczychĄ KLIMCZOK, inspektorem ds. kredytów gospodarczychĄ KLIMCZOK, inspektorem ds. kredytów gospodarczychĄ KLIMCZOK, inspektorem ds. kredytów gospodarczychĄ KLIMCZOK, inspektorem ds. kredytów gospodarczych
� Jakie znaczenie ma kredyt gospodarczy� Jakie znaczenie ma kredyt gospodarczy� Jakie znaczenie ma kredyt gospodarczy� Jakie znaczenie ma kredyt gospodarczy� Jakie znaczenie ma kredyt gospodarczy, jak, jak, jak, jak, jaka jest jego rola?a jest jego rola?a jest jego rola?a jest jego rola?a jest jego rola?
Barbara MisiłoBarbara MisiłoBarbara MisiłoBarbara MisiłoBarbara Misiło: � Kredyty gospodarcze są w naszej Kasie pręż-
nie rozwijającym się działem. Obserwujemy w bieżącym roku
wyjątkowe ożywienie w zakresie udzielania kredytów podmio-
tom prowadzącym działalność gospodarczą. Ma to zapewne
ścisły związek z naszą bogatą ofertą, która stale ulega mody-
fikacjom w kierunku potrzeb klienta. Posiadamy atrakcyjny
wachlarz usług dla podmiotów gospodarczych, służący szero-
ko pojętemu rozwojowi firmy. Patrząc na realia rynkowe, trud-
no dziś wyobrazić sobie działalność bez kredytu. �Bez proste-
go kredytu gospodarczego o wiele trudniej prowadzić i rozwi-
jać firmę� � mówią przedsiębiorcy, którzy już skorzystali z na-
szej nowej oferty.
Kredyt jest swoistym przykładem dźwigni finansowej. Prawi-
dłowo wykorzystany przyczynia się do rozwoju przedsiębior-
stwa, zapewniając w ten sposób spłatę zobowiązania. Poza
tym ma jeszcze inną ważną zaletę, mianowicie odsetki kredy-
tu można wpisać w ciężar kosztów prowadzenia działalności.

� Kto może sk� Kto może sk� Kto może sk� Kto może sk� Kto może skorzystać z Worzystać z Worzystać z Worzystać z Worzystać z Waszych usług?aszych usług?aszych usług?aszych usług?aszych usług?
MonikMonikMonikMonikMonika Klimczoka Klimczoka Klimczoka Klimczoka Klimczok: �     Beneficjentami naszych usług są głównie
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rozlicza-
jące się w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych, książki przychodów i rozchodów i pełnej
księgowości oraz spółki osobowe (cywilna, jawna, komandy-
towa).     Spółdzielcze Kasy nie mogą jedynie obsługiwać osób
prawnych tj. spółek z. o.o. i spółek akcyjnych.

� Jak długo musi istnieć firma na r� Jak długo musi istnieć firma na r� Jak długo musi istnieć firma na r� Jak długo musi istnieć firma na r� Jak długo musi istnieć firma na rynkynkynkynkynku, by móc ubiegać sięu, by móc ubiegać sięu, by móc ubiegać sięu, by móc ubiegać sięu, by móc ubiegać się
ooooo kredyt gospodarczy?kredyt gospodarczy?kredyt gospodarczy?kredyt gospodarczy?kredyt gospodarczy?
B.M. �B.M. �B.M. �B.M. �B.M. � Firma powinna wykazać się aktualnym zaświadcze-
niem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwier-
dzającym jej istnienie przynajmniej w okresie jednego roku.

� Jakie wymogi należy spełnić przy ubieganiu się o kredyt?� Jakie wymogi należy spełnić przy ubieganiu się o kredyt?� Jakie wymogi należy spełnić przy ubieganiu się o kredyt?� Jakie wymogi należy spełnić przy ubieganiu się o kredyt?� Jakie wymogi należy spełnić przy ubieganiu się o kredyt?
M.K. �M.K. �M.K. �M.K. �M.K. � Generalnie kredytobiorcy narzekają na nadmierną biu-
rokrację przy ubieganiu się o kredyt, twierdząc, że jest ona
zdecydowanie rozbudowana. Nasze procedury są znacznie
uproszczone niż w bankach. Krótszy jest również okres ocze-
kiwania na kredyt � maksymalnie do 14 dni. Podstawowymi
dokumentami są: zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej, NIP, REGON, zaświadczenie o niezale-
ganiu wobec Skarbu Państwa (ZUS i US). W zależności od
formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym (karta podatko-
wa, ryczałt, pełna księgowość) klienci zobowiązani są także
o dostarczenie odpowiednich dokumentów, wskazanych przez
pracownika naszego działu.

� Czy istnieją kwotowe ograniczenia kredytów gospodarczych?� Czy istnieją kwotowe ograniczenia kredytów gospodarczych?� Czy istnieją kwotowe ograniczenia kredytów gospodarczych?� Czy istnieją kwotowe ograniczenia kredytów gospodarczych?� Czy istnieją kwotowe ograniczenia kredytów gospodarczych?
B.M. � B.M. � B.M. � B.M. � B.M. � Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł, natomiast

maksymalna uzależniona jest od funduszy własnych Kasy.
Na chwilę obecną może sięgać 200.000 zł.

� Czy kredyty gospodarcze wymagają zabezpieczeń?� Czy kredyty gospodarcze wymagają zabezpieczeń?� Czy kredyty gospodarcze wymagają zabezpieczeń?� Czy kredyty gospodarcze wymagają zabezpieczeń?� Czy kredyty gospodarcze wymagają zabezpieczeń?
M.K. �M.K. �M.K. �M.K. �M.K. � Wszystkie kredyty na działalność posiadają zabez-
pieczenia, począwszy od zwykłego poręczenia cywilnego, po-
ręczenia wekslowego, po przewłaszczenie, hipotekę czy za-
staw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, czy środkach
transportu. Tak więc klient ma wybór w ustanowieniu za-
bezpieczenia.
Zaletą są uproszczone procedury w tym zakresie oraz facho-
wa pomoc pracowników działu kredytów. Zastaw rejestrowy
czy umowa przewłaszczeniowa nie jest już problemem, ponie-
waż nasi pracownicy w trosce o klientów opracowują dla nich
wnioski i monitują cały okres ubiegania się o kredyt.

� Czy solidni klienci mogą liczyć na przywileje?� Czy solidni klienci mogą liczyć na przywileje?� Czy solidni klienci mogą liczyć na przywileje?� Czy solidni klienci mogą liczyć na przywileje?� Czy solidni klienci mogą liczyć na przywileje?
B.M. � B.M. � B.M. � B.M. � B.M. � Zawsze warto być solidnym. Premiowani są klienci z do-
bra historią kredytową. Przewidziano dla nich specjalną ofer-
tę, obejmującą niższe, korzystne oprocentowanie i prowizję
przy udzielaniu kredytu. Całkowity koszt kredytu jest konku-
rencyjny w porównaniu z ofertą banków. Nowością jest rów-
nież wydłużenie okresu spłaty z 36 do 60 miesięcy. Przewidu-
jemy również z początkiem nowego roku udzielanie kredytów
nawet do 25 lat.

� Dzięk� Dzięk� Dzięk� Dzięk� Dziękujemy za rozmowę.ujemy za rozmowę.ujemy za rozmowę.ujemy za rozmowę.ujemy za rozmowę.
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��� " " " " " Z NASZEJ POCZTY " " " " " Z NASZEJ POCZTY " " " " " ���

WOKÓŁ ZMIANY NASZEJ NAZWY

Pierwsze propozycje
W ostatnim numerze �SkW ostatnim numerze �SkW ostatnim numerze �SkW ostatnim numerze �SkW ostatnim numerze �Skoczkoczkoczkoczkoczka� zadaliśmy pytanie czy zmienić nazwę naszej Ka� zadaliśmy pytanie czy zmienić nazwę naszej Ka� zadaliśmy pytanie czy zmienić nazwę naszej Ka� zadaliśmy pytanie czy zmienić nazwę naszej Ka� zadaliśmy pytanie czy zmienić nazwę naszej Kasyasyasyasyasy.....
Przedstawiliśmy także sensowną, jak nam się wydaje, arPrzedstawiliśmy także sensowną, jak nam się wydaje, arPrzedstawiliśmy także sensowną, jak nam się wydaje, arPrzedstawiliśmy także sensowną, jak nam się wydaje, arPrzedstawiliśmy także sensowną, jak nam się wydaje, argumentację przemawiają-gumentację przemawiają-gumentację przemawiają-gumentację przemawiają-gumentację przemawiają-
cą za dokcą za dokcą za dokcą za dokcą za dokonaniem takiego krokonaniem takiego krokonaniem takiego krokonaniem takiego krokonaniem takiego kroku.u.u.u.u.
Jak zwykle w takich sytuacjach bywa, są głosy za i przeciw, przy czym � co ciekawe �
głosów (listów, e-maili) popierających zmianę nazwy jest więcej. Weźmy przykład Pana Grze-
gorza z Chwałowic, który w sposób interesujący odnosi się do naszej sugestii, wychodząc z
konkretną propozycją.
�Podzielam Wasze wątpliwości. Podzie-
lam Waszą argumentację!� � pisze Pan
Grzegorz. Proponuje on w swym liście
nazwę �SKOK SKARBNIK�, podając
równocześnie definicję skarbnika (oso-
by przechowującej i dbającej o powie-
rzone jej walory � pieniądze, dbającej
o ich bezpieczeństwo i pomnażanie).
�W dużym uproszczeniu � czytamy w cy-
towanym liście � taką nazwę bym pro-
ponował. Mam nadzieję, że moja pro-
pozycja Wam się spodoba:

SKSKSKSKSKOKOKOKOKOK: SSSSS = � SKUTECZNA!
KKKKK = � KORZYSTNA!
AAAAA = � ATRAKCYJNA!
RRRRR = � ROZWOJOWA!
BBBBB = � BEZPIECZNA!
NNNNN = � NOWOCZESNA!
IIIII = � INTEGRACYJNA!
KKKKK = � KREATYWNA! = !!!�

Nie maleje ilość listów przychodzących na nasz adres, którNie maleje ilość listów przychodzących na nasz adres, którNie maleje ilość listów przychodzących na nasz adres, którNie maleje ilość listów przychodzących na nasz adres, którNie maleje ilość listów przychodzących na nasz adres, których nadawcami są człon-ych nadawcami są człon-ych nadawcami są człon-ych nadawcami są człon-ych nadawcami są człon-
kkkkkowie SKowie SKowie SKowie SKowie SKOK. Co ciekOK. Co ciekOK. Co ciekOK. Co ciekOK. Co ciekawe, większość z nich dotyczy miłych nam sytuacji. Kawe, większość z nich dotyczy miłych nam sytuacji. Kawe, większość z nich dotyczy miłych nam sytuacji. Kawe, większość z nich dotyczy miłych nam sytuacji. Kawe, większość z nich dotyczy miłych nam sytuacji. Każdy listażdy listażdy listażdy listażdy list
krkrkrkrkrytyczny przyjmujemy z należytą uwagą i pokytyczny przyjmujemy z należytą uwagą i pokytyczny przyjmujemy z należytą uwagą i pokytyczny przyjmujemy z należytą uwagą i pokytyczny przyjmujemy z należytą uwagą i pokorą, lecz listy o charakterze pochwal-orą, lecz listy o charakterze pochwal-orą, lecz listy o charakterze pochwal-orą, lecz listy o charakterze pochwal-orą, lecz listy o charakterze pochwal-
nym są nam szczególnie miłe. Napisała do nas ostatnio Pnym są nam szczególnie miłe. Napisała do nas ostatnio Pnym są nam szczególnie miłe. Napisała do nas ostatnio Pnym są nam szczególnie miłe. Napisała do nas ostatnio Pnym są nam szczególnie miłe. Napisała do nas ostatnio Pani Stefania z Pani Stefania z Pani Stefania z Pani Stefania z Pani Stefania z Pyskyskyskyskyskowic.owic.owic.owic.owic.
WWWWW jej liście czytamy:jej liście czytamy:jej liście czytamy:jej liście czytamy:jej liście czytamy:

�Na Pana ręce pragnę złożyć serdeczne
podziękowania dla pracowników
SKOK w Pyskowicach przy ul. Woj. Pol-
skiego. Oczywiście SKOK Ziemi Ryb-
nickiej. Wspomniana atmosfera, prze-
miła i grzeczna obsługa. Tam wcho-
dzi się jak do rodziny, a nie do banku.
Jestem niepełnosprawna i takiej ob-Jestem niepełnosprawna i takiej ob-Jestem niepełnosprawna i takiej ob-Jestem niepełnosprawna i takiej ob-Jestem niepełnosprawna i takiej ob-
sługi życzyłabym sobie wszędzie.sługi życzyłabym sobie wszędzie.sługi życzyłabym sobie wszędzie.sługi życzyłabym sobie wszędzie.sługi życzyłabym sobie wszędzie.

Z poważaniem
Wasza klientka

Stefania xxxxxxx

Pracownicy to:
p. Izabela Flasińska
p. Dariusz Czosnyk�

Na ręce Zarządu naszej KNa ręce Zarządu naszej KNa ręce Zarządu naszej KNa ręce Zarządu naszej KNa ręce Zarządu naszej Kasy wpłynął list napisany osobiście przez Grzegorza Bie-asy wpłynął list napisany osobiście przez Grzegorza Bie-asy wpłynął list napisany osobiście przez Grzegorza Bie-asy wpłynął list napisany osobiście przez Grzegorza Bie-asy wpłynął list napisany osobiście przez Grzegorza Bie-
reckiegoreckiegoreckiegoreckiegoreckiego, prezesa K, prezesa K, prezesa K, prezesa K, prezesa Kasy Krajowej SKasy Krajowej SKasy Krajowej SKasy Krajowej SKasy Krajowej SKOK. List cytujemy w całości:OK. List cytujemy w całości:OK. List cytujemy w całości:OK. List cytujemy w całości:OK. List cytujemy w całości:
�Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Kasy Krajowej serdecznie gratuluję uzyskania przez SKOK Ziemi Ryb-
nickiej Certyfikatu ISO 9001:2000.
Wysoka jakość oferowanych przez Waszą Kasę usług prowadzi do powiększenia zaufania
jakim cieszą się spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Uzyskanie Certyfikatu ISO 9001:2000 z pewnością zwiększy prestiż Kasy na rynku usług
finansowych.

Z wyrazami szacunku,
Grzegorz Bierecki � Prezes�
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Skoczek
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SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ
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Tym razem w naszym stałym cyklu przedstawiamy pracowników z Baborowa i Grodkowa.
Na górnym zdjęciu od lewej Ewa PEwa PEwa PEwa PEwa Podstawkodstawkodstawkodstawkodstawkaaaaa (kasjer) i Marta GorczyńskMarta GorczyńskMarta GorczyńskMarta GorczyńskMarta Gorczyńskaaaaa (kierownik Punktu
Kasowego w Baborowie); na dolnym �  od lewej Daniela ZybertDaniela ZybertDaniela ZybertDaniela ZybertDaniela Zybert (kierownik Punktu Kasowego
w Grodkowie) i Jolanta SłowikJolanta SłowikJolanta SłowikJolanta SłowikJolanta Słowik (kasjer).
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Tradycyjnie spośród naszych Czytelników rozlosujemy upominki � wystarczy do 31 stycznia 2007 r.
wysłać lub dostarczyć do najbliższego punktu kasowego prawidłowe rozwiązanie wraz kuponem
(rozwiązanie krzyżówki stanowi hasło ułożone z liter oznaczonych cyframi w dolnej części kratek).
Tymczasem kolejne upominki (przewodniki Pascala) otrzymają: Jan SzymuraJan SzymuraJan SzymuraJan SzymuraJan Szymura z Czerwionki, AnnaAnnaAnnaAnnaAnna
PiaścikPiaścikPiaścikPiaścikPiaścik z Rybnika Chwałowic, Zygmunt KlimanekZygmunt KlimanekZygmunt KlimanekZygmunt KlimanekZygmunt Klimanek z Raciborza, Natalia DoktórNatalia DoktórNatalia DoktórNatalia DoktórNatalia Doktór z Gliwic, Aleksan-Aleksan-Aleksan-Aleksan-Aleksan-
dra Zyszczakdra Zyszczakdra Zyszczakdra Zyszczakdra Zyszczak z Żor, HenrHenrHenrHenrHenryk Szindleryk Szindleryk Szindleryk Szindleryk Szindler z Radlina, Helena SkHelena SkHelena SkHelena SkHelena Skorupaorupaorupaorupaorupa z Niemodlina, Błażej KróliczekBłażej KróliczekBłażej KróliczekBłażej KróliczekBłażej Króliczek
z Kokoszyc, Andrzej SobiechowskiAndrzej SobiechowskiAndrzej SobiechowskiAndrzej SobiechowskiAndrzej Sobiechowski z Łubnic, Jan CudnikJan CudnikJan CudnikJan CudnikJan Cudnik z miejscowości Osiek; a ponadto koszulki
firmowe � Danuta GodzwońDanuta GodzwońDanuta GodzwońDanuta GodzwońDanuta Godzwoń z Połańca, Alojzy KAlojzy KAlojzy KAlojzy KAlojzy Kaczmarczykaczmarczykaczmarczykaczmarczykaczmarczyk z Katowic, Elżbieta WElżbieta WElżbieta WElżbieta WElżbieta Woźnikoźnikoźnikoźnikoźnikowskowskowskowskowskaaaaa z Orze-
sza, Janina ZettelmannJanina ZettelmannJanina ZettelmannJanina ZettelmannJanina Zettelmann z Pyskowic, Ewa ZaródEwa ZaródEwa ZaródEwa ZaródEwa Zaród z Gliwic, TTTTTeresa Keresa Keresa Keresa Keresa Kamykamykamykamykamyk z Katowic, Beata UrbanBeata UrbanBeata UrbanBeata UrbanBeata Urban
z Połańca, Danuta GruszkDanuta GruszkDanuta GruszkDanuta GruszkDanuta Gruszkaaaaa z Rybnika, TTTTTeresa Czarkeresa Czarkeresa Czarkeresa Czarkeresa Czarkowskowskowskowskowskaaaaa z Rybnika, Bartek BasiakBartek BasiakBartek BasiakBartek BasiakBartek Basiak z Gliwic, Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-
riannariannariannariannarianna GolcGolcGolcGolcGolc z Łazisk Górnych, KKKKKarina Mamcarczykarina Mamcarczykarina Mamcarczykarina Mamcarczykarina Mamcarczyk z Turzy Śląskiej, Ewa KEwa KEwa KEwa KEwa Korusorusorusorusorus z Łazisk Górnych,
Otylia LiszkOtylia LiszkOtylia LiszkOtylia LiszkOtylia Liszkaaaaa z Mysłowic oraz Maria KMaria KMaria KMaria KMaria Karaśaraśaraśaraśaraś z Połańca. Wszystkie upominki ufundowało TUW SKOK.
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SPECJALNA LOKATA 3 miesi¹ce 5% � STA£E OPOCENTOWANIE


