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Szanowny Czytelnik
Czytelnikuu
Przed nami letnie miesiące - czas upragnionego, zasłużonego wypoczynku i wakacji… Te bardzo ważne w życiu chwile są potrzebne i warte niemal każdej ceny.
W tym względzie „stan portfela” dla członków SKOK Ziemi Rybnickiej na szczęście nie ma większego znaczenia, bowiem z odpowiednią ofertą jak zwykle wychodzimy temu naprzeciw - pozostaje nam jedynie życzyć trafnego wyboru wczasów,
a być może realizacji dawno zaplanowanych na ten czas remontów lub innych przedsięwzięć. Póki co dzielimy się najświeższymi informacjami… Oto bowiem jesteśmy już po dorocznym, walnym Zebraniu Przedstawicieli, relacjonujemy pierwsze
etapy budowy naszej nowej centrali, kończymy natomiast stały cykl dotyczący naszej przeszłości. W tym ostatnim przypadku dobrnęliśmy już bowiem do czasów
współczesnych, które i tak były dla nas zawsze - na bieżąco – potrzebą chwili, czyli
tworzenia najlepszej na rynku oferty finansowej. Dzięki temu szczycimy się wymiernymi efektami naszej działalności, o czym także piszemy w niniejszym wydaniu „Skoczka”. Zachęcamy więc do lektury, uważnego prześledzenia naszej oferty,
a przede wszystkim korzystania z naszych usług. Doprawdy warto!
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Wakacyjna ściąga turystyczna
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Coraz więcej osób deklaruje zgodę na pobranie
swoich narządów do transplantacji po śmierci…

– zrób to i TY!

Każdego dnia umierają osoby
ych jedynym ratunkiem była transplantacja naosoby,, dla któr
których
rządów.. W naszym kraju 87%* badanych uznało
uznało,, że ludzie powinni wyrażać zgodę na
rządów
ywają się
pokrywają
pobranie swych narządów z chwilą śmierci. Niestety deklaracje te nie pokr
z praktyk
ą. W dalszym ciągu brak
uje dawców or
ganów do przeszczepów
praktyką.
brakuje
organów
przeszczepów..
STR. 2

NASZ SKOK W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU

W pierwszej dziesiątce
Z przyjemnością pragniemy powiadomić naszych Czytelników, że działalność SKOK Ziemi Rybnickiej zostawła dostrzeżona przez prasę i znaleźliśmy się w pier
pierwszej dziesiątce najlepszych SK
OK
-ów w P
olsce. Za uwiaSKOK
OK-ów
Polsce.
rygodnienie naszego osiągnięcia należy uznać fakt, że
ranking ten został sporządzony przez specjalistyczne gazety m.in. dziennik „Rzeczpospolita”.
Jak widać nasza praca z roku na rok spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony mediów.
Swoimi działaniami będziemy dążyć, by w kolejnym
rankingu znaleźć się w ścisłej czołówce najlepszych
SKOK-ów w Polsce.

Wmurowaliśmy
kamień węgielny
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Już po Walnym…
Pier
wszego czer
wca br
alne
Pierwszego
czerwca
br.. kilk
kilkaa minut po godz. 16.30 rozpoczęło się tegoroczne W
Walne
OK Ziemi R
ybnickiej w Czer
wionce-Leszczynach. UważSKOK
Rybnickiej
Czerwionce-Leszczynach.
Zebranie Przedstawicieli SK
ny obser
wator historii naszej K
asy Spółdzielczej stwierdzi słusznie, że było to już
obserwator
Kasy
13. z kolei zebranie najważniejszego or
ganu statutowego
organu
statutowego,, podsumowujące miniony rok obrotowy
obrotowy..
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Na budowie praca wre…

Coraz więcej osób deklaruje zgodę na pobranie
swoich narządów do transplantacji po śmierci…

W poprzednim numerze „Skoczka” informowaliśmy, że od kwietnia rozpoczną się prace na
placu budowy naszej nowej siedziby w Czerwionce. No i rozpoczęły się…
Od tego numeru, chcielibyśmy przedstawiać
poszczególne etapy prac na fotografiach.
Mamy nadzieję ze ten sposób „opisywania”
postępów na placu budowy będzie dla naszych
Czytelników ciekawszy niż tradycyjne opisywanie. A więc zaczynamy…
Jeszcze przed rozpoczęciem budowy

– zrób to i TY!

Dziennik „Rzeczpospolita” wraz ze Stowarzyszeniem „Życie po przeszczepie” kilkanaście
dni temu rozpoczęło akcję, w której zachęca
do wypełniania deklaracji zgody na pobranie
swoich narządów do transplantacji po śmierci i noszenia jej przy sobie. Zarząd SKOK Ziemi Rybnickiej postanowił przystąpić do upowszechniania idei niesienia pomocy potrzebującym poprzez przyłączenie się do akcji.
Mamy nadzieję, że podejmowane w jej ramach przedsięwzięcia przekonają szerokie
grono osób o szlachetności decyzji związanej z wypełnieniem deklaracji zgody na pobranie narządów, podjętej z myślą o ratowaniu życia innych ludzi.
Za pośrednictwem naszego biuletynu informacyjnego „Skoczek” pragniemy zachęcić i skłonić naszych Czytelników do chwili refleksji
nad tą niezwykle istotną kwestią i podjęcia

słusznej decyzji w tej sprawie. Mamy nadzieję, że przy podejmowaniu decyzji każdy z Państwa weźmie pod uwagę fakt, iż potrzeba uzyskania pomocy medycznej z zakresu transplantologii może dotyczyć każdego z nas i naszych bliskich.
Deklaracje można otrzymać w każdym z punktów obsługi SKOK Ziemi Rybnickiej. Ponadto
przypominamy, iż deklaracje można również
znaleźć na stronie www.rzeczpospolita.pl
i www.przeszczep.pl
Jeszcze raz namawiam, aby wypełnioną deklarację nosić przy sobie. Ja to już zrobiłem.
Prezes Zarządu
SK
OK Ziemi R
ybnickiej
SKOK
Rybnickiej
Franciszek Barak
omski
Barakomski

* (na podstawie GfK Polonia dla „Rzeczpospolitej”)

Przygotowania do wylania ław fundamentowych

„Chudy beton”

Wakacyjna ściąga turystyczna
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Fundamenty zalane

DZIA£ ANALIZ

SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

owej SK
OK Ziemi R
ybnicdepozytowo-pożyczkowej
SKOK
RybnicPrzedstawiamy analizę działalności depozytowo-pożyczk
kiej w okresie pier
wszych czterech miesięcy 2007 rr.. Opracowanie przygotowano na
pierwszych
at terminowych. Dane
lokat
podstawie zestawienia sprzedaży pożyczek i przyjętych lok
asowych i działów związanych z obsługą klienta.
obejmują wyniki punktów kkasowych
Poniższe opracowanie w skrócie przedstawia
sytuację, jaka miała miejsce w miesiącach od
stycznia do kwietnia włącznie. Zaprezentowane informacje depozytowo-pożyczkowe zostały uzupełnione o dane dotyczące przyrostu
bazy członkowskiej. Całość została zilustrowana wykresami, dzięki którym możliwe jest
odniesienie wyników do tych odnotowanych
w analogicznych okresach roku 2006.
CZŁONKOWIE
W ciągu czterech pierwszych miesięcy br. w poczet członków Kasy zdecydowało się wstąpić
681 nowych osób. Najlepiej wypadł pod tym
względem styczeń (199 osób). To wynik porównywalny z osiągniętym w tym samym okresie
roku 2006, jeśli weźmie się pod uwagę rosnącą
konkurencję i (będącą jej pochodną) konieczność opracowywania coraz to lepiej dopasowanych produktów. Jednym z nich jest wprowadzona niedawno i promowana również
w telewizji „Pożyczka we dwoje”. Głównym jej
celem jest m.in. premiowanie klientów, którzy
nakłonią kogoś znajomego do zapisu i zaciągnięcia pożyczki. Propozycja ta jest krokiem

w kierunku zwrócenia uwagi potencjalnych,
przyszłych klientów na ofertę SKOK Ziemi
Rybnickiej. Ponadto może to być okazja do
przełamania części oporu otoczenia i odnotowania wyraźniejszego postępu na polu propagowania zalet członkostwa w Kasie. Podsumowując ten fragment, baza członkowska na
dzień zamknięcia kwietnia wynosiła 28.451
osób i była o 229 większa od stanu na koniec
minionego roku.
LOKATY
Jeśli chodzi o ilość, a przede wszystkim wartość zakładanych lokat, to w odróżnieniu od
pożyczek nie mamy tutaj do czynienia z żadnymi szczególnie widocznymi wahaniami sezonowymi. Wiele, jeśli nie wszystko, zależy od
oferowanego oprocentowania i tego, jak ma się
ono do propozycji konkurencji. Początek roku
ubiegłego był pod tym względem bardzo dobry, lecz wyniki z tego roku okazały się jeszcze lepsze, co świadczy o dobrym i celnym dopasowaniu oferty do oczekiwań klientów. Dodatkowo w ostatnich ponad 2 latach nie zanotowano lepszego kwartału niż I kwartał bie-

żącego roku. Po okresie spadków oprocentowania, na dłużej zagościł czas wyższych propozycji w temacie depozytów. Duża w tym sukcesie zasługa lokaty „Invest” – najczęściej
zakładanej w ostatnich 4 miesiącach. Trochę
później ofertę wzmocniły lokaty z grupy „Fortuna”, których oprocentowania również należą
do wysokich, lecz dodatkowo poszerzył się
wybór okresów, na które można deponować
środki. Członkowie zainteresowani lokowaniem większej ilości gotówki z pewnością zainteresują się powrotem opcji tzw. negocjacji
oprocentowania, która w zależności od kwoty
pozwala na podniesienie standardowej stopy
odpowiednio wyżej. Korzystna tendencja,
wsparta szerokim odzewem wśród członków
sugeruje, iż na nadchodzące miesiące należy
patrzeć optymistycznie.

larnością. Ożywienie w tym temacie następuje zwykle w marcu i kwietniu, co można po
części łączyć m.in. z Wielkanocą i okresem komunijnym. Pierwsze cztery miesiące 2007 r.
nie różnią się pod tym względem zbyt znacznie od analogicznego okresu roku 2006. Również mamy do czynienia ze słabszym startem
i rozwojem sytuacji w kolejnych miesiącach.
Jako że propozycja Kasy w zakresie głównie
pożyczek hipotecznych uległa niedawno gruntownej przemianie, okres dostosowawczy
sprawił, że wynik pierwszych miesięcy okazał się trochę słabszy od wyników sprzed roku.
Niemniej pozytywny trend został zarysowany.
Wraz z rozwojem oferty kierowanej również
do rolników i hodowców, zarówno struktura
jak i wielkość udzielanych pożyczek i kredytów powinna ewoluować w stronę lepszego
i pełniejszego zaspokajania potrzeb różnych
grup społecznych.
Paweł P
olnik
Polnik

POŻYCZKI
Początek każdego roku to czas zmniejszonego
zainteresowania ofertą pożyczkową. Sytuacja
taka jest odnotowywana co
Liczba członków SKOK ZR na przestrzeni lat 2006 i 2007
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Tu wszystko składa się
w logiczną całość
Rozmowa z ANGELIK
Ą WRONA
OK Ziemi R
ybnickiej
ANGELIKĄ
WRONA,, Główną Księgową SK
SKOK
Rybnickiej
ani pracy w SK
OK
Pani
SKOK
– Może na początek parę słów o historii P
Ziemi R
ybnickiej?
Rybnickiej?
– Po ukończeniu studiów z zakresu rachunkowości i finansów,
w 1999 roku złożyłam podanie o pracę w SKOK. Po przeprowadzeniu ze mną rozmowy kwalifikacyjnej, zostałam przyjęta. Swoją pracę rozpoczęłam od stanowiska kasjer-dysponent.
Po roku pracy, polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientami (członkami naszej Kasy), zostałam przeniesiona do działu
księgowości. Tam pracowałam, aż do końca 2003 roku. W styczniu 2004 roku Zarząd, a konkretnie Prezes Zarządu po przeprowadzeniu ze mną szczerej (pamiętam, że dość wyczerpującej) rozmowy, powierzył mi obowiązki Głównej Księgowej, które to obowiązki pełnię do dziś. Chciałabym jeszcze zaznaczyć,
że praca w SKOK jest moją pierwszą pracą.
– Proszę przybliżyć, na czym polega P
ani praca?
Pani
– Składa się ona z dwóch podstawowych zadań, a mianowicie z funkcji kontrolnych nad całym działem księgowości,
w którym pracuje pięć osób, a które mi bezpośrednio podlegają. Chcę w tym miejscu zaznaczyć, że w ciągu miesiąca
mamy do czynienia z ponad 200 kontrahentami… To robi wrażenie, ale to również wymaga stałej kontroli. Zasada: ufaj, ale

kontroluj jest tu podstawą. Po drugie, to na mnie spoczywa
obowiązek przygotowania wszystkich sprawozdań finansowych i w odpowiednich terminach przekazywanie ich do instytucji, do których SKOK jest zobowiązany takie sprawozdania składać, ze wskazaną przepisami częstotliwością.
– A mianowicie?
– Na przykład do Urzędu Skarbowego, GUS czy do Kasy Krajowej, to jeśli chodzi o instytucje. Co do terminowości i częstotliwości, to najczęściej wysyłanie tych dokumentów odbywa się w terminie po 20 każdego miesiąca.
– Wielu uważa, że praca w księgowości, a w P
ani przypadk
u
Pani
przypadku
Głównej Księgowej, to praca nudna.
– Absolutnie nie! Jest to interesująca praca, albowiem wszystkie te “cyferki”, którymi operuje się w dziale księgowości, składają się w logiczną całość. Od dzieciństwa lubiłam matematykę i interesowały mnie gry i zabawy wymagające logicznego myślenia. Mogę w tym miejscu zażartować, iż jest to jakby
przeniesienie pewnych zainteresowań z dzieciństwa do pracy
zawodowej.
– Czy napotyk
ani na jakieś problemy
napotykaa P
Pani
problemy,, które sprawiają, że
Pani praca staje się uciążliwa?

dokończenie ze str. 1

Do niepowodzeń zaliczono zakończone fiaskiem rozmowy z jednym ze SKOK-ów Polski Południowej na temat połączenia obu
Kas, które to rozmowy były już prawie na ukończeniu, a ostatnim elementem finalizującym negocjacje miało być wyznaczenie terminów zebrań Przedstawicieli, na których miałyby być
pojęte uchwały o połączeniu. Choć w tym przypadku sprawa
jest nadal otwarta, to obecnie pojawiły się możliwości połączenia z innymi Kasami.
Sprawozdanie roczne ze swojej działalności przedstawiła też
Rada Nadzorcza. Krótką, rzeczową charakterystykę działalności tego organu w 2006 r. przedstawił Józef Kula, przewodniczący Rady. Po sprawozdaniach Zarządu i Rady Nadzorczej
przyszła pora na przedstawienie bilansu i rachunku wyników.
ystyna
Prezentacji tych dokumentów dokonała wiceprezes Kr
Krystyna
Breza
Breza, zwracając uwagę na najważniejsze miejsca wspomnia-

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Nadzorczej
Józef Kula
ula. W tym momencie na sali zasiadło już 28 na
31 uprawnionych do udziału w zebraniu i głosowania przedstawicieli, co oznaczało, że zebranie to posiada pełnoprawną
moc sprawczą i zdolne jest do podejmowania uchwał.
Sala jednogłośnie wybrała następnie przewodniczącego Zeomskiemu
owi Barak
omskiemu,
brania, powierzając tę funkcję Franciszk
ranciszkowi
Barakomskiemu
ocz
a funkcję sekretarza przekazano Jolancie Tk
Tkocz
ocz.
Dalej zebranie potoczyło się zgodnie z przyjętym porządkiem,
który przewidywał wyłonienie dwóch komisji: Komisji Manyrol,
datowo-Skrutacyjnej, w skład której weszli Danuta T
Tyrol,
Marzena P
olok i Er
win K
ołodziej oraz Komisji Uchwał i WnioPolok
Erwin
Kołodziej
owol
sków, którą tworzyli Dolores Stolarczyk, Rajmund K
Kowol
owski
i Zdzisław Piątk
Piątkowski
owski.
Zebrani Przedstawiciele zapoznani zostali
następnie z treścią sprawozdania Zarządu
z działalności Spółdzielni za rok 2006.
Sprawozdanie przedstawił prezes Zarządu,
który całość podzielił na dwa podstawowe bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył osiągnięć i zakończonych sukcesem działań w roku 2006. Była więc
mowa o długo oczekiwanym rozpoczęciu budowy nowego biurowca w centrum Czerwionki. Nawiązano do zmian w procedurach
udzielania pożyczek oraz długookresowych (do 20 lat) kredytach na cele związane z zakupem i remontem domu, mieszkania czy nawet na spłatę innych zadłużeń (kredytów). Przedstawiciele wysłuchali też w dużym skupieniu informacji na temat
umów z firmami obsługującymi rolników, zwłaszcza hodowców
trzody chlewnej, którzy za pośrednictwem SKOK korzystają
z łańcucha finansowego kredytującego ich działalność gospodarczą. Do sukcesów zaliczyć należy przede wszystkim znakomite wyniki w realizacji programu odbudowy kapitałów, który
należy do najważniejszych celów aktualnej działalności naszej
Kasy. Prezes Zarządu zwracał uwagę na niezwykle precyzyjną
zgodność założeń programu w stosunku do uzyskania wyników
i wskaźników. Kończąc tę część sprawozdania, referujący je Franciszek Barakomski przypomniał wszystkim o ważnym w życiu
SKOK Ziemi Rybnickiej dniu 1 lipca 2006 r. Tego dnia nasza Spółdzielcza Kasa otrzymała prestiżowy certyfikat ISO 9001-2000.

– W zasadzie nie. Jedynym utrudnieniem są częste zmiany
obowiązującego systemu prawnego w naszym kraju, a co za
tym idzie – różne interpretacje tego samego problemu.
ani coś powiedzieć o sobie pr
ywatnie?
Pani
prywatnie?
– Czy może P
– Już od 5 lat jestem mężatką, a od blisko 1,5 roku jestem szczęśliwą mamą, mam wspaniałego syna Tymoteusza.
– Czy to wszystk
o?
wszystko?
– Korzystając z okazji, że rozpoczynają się wakacje, czas urlopów i wypoczynku, chciałabym życzyć wszystkim Czytelnikom
„SKOCZKA” udanych i bezpiecznych wakacji.
– Dzięk
ujemy
ani chwil wytchnia od zawoDziękujemy
ujemy,, życząc również P
Pani
dowych obowiązków
obowiązków..
Do najważniejszej części Zebrania Przedstawicieli bez wątpienia należało głosowanie nad przyjęciem uchwał. Przedstawiciele Członków SKOK Ziemi Rybnickiej wysłuchali dziewięciu projektów uchwał, po czym w głosowaniu jawnym przyjęli ich treść. Do najważniejszych należały na pewno:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej,
– przekazanie nadwyżki bilansowej na fundusz zasobowy,
– udzielenie absolutorium dla Zarządu,
– ustalenie kierunków działalności,
– wprowadzenie zmian w Statucie.
Do ciekawej sytuacji doszło tuż przed podjęciem uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu SKOK. Zwyczajowo już, jak co roku cały Zarząd opuścił salę zebrań, aby
Przedstawiciele mogli w sposób nieskrępowany dokonać głosowania nad uchwałą o udzielenie Zarządowi
skwitowania za rok 2006. W momencie, kiedy
cały Zarząd znajdował się już poza salą, jeden
z Przedstawicieli zaproponował, by wezwać ponownie na salę członków Zarządu i dokonać swoistego przesłuchania każdego z nich na okoliczność wykonania swoich indywidualnych zadań wynikających
z zakresu czynności, a dopiero potem głosować nad udzieleniem absolutorium. Na sali zawrzało, odezwali się zarówno
zwolennicy, jak i przeciwnicy tego pomysłu. Wreszcie głos zabrała pani prawnik, która stwierdziła, że w zasadzie nie ma
przeciwwskazań, by takiego przesłuchania dokonać. To przeważyło; Zarząd został wezwany, a każdy z członków Zarządu
poproszony został o krótką charakterystykę swojej działalności. Przedstawiciele z uwagą wysłuchiwali, że prezes Franciszek Barak
omski oprócz sprawowania funkcji zarządczych
Barakomski
nad całą działalnością SKOK, czuwa również nad działem
prawnym oraz działem kontroli wewnętrznej, a także zajmuje
ocz
się sprawnym wprowadzaniem Systemu ISO. Jolanta Tk
Tkocz
zajmuje się głównie polityką kadrową, kancelarią i archiwum,
a także dba o dobre funkcjonowanie systemu informatycznego i bezpieczeństwa SKOK. Katarzyna Jaróg troszczy się
o dobrą jakość obsługi klienta, rozwija marketing oraz przeystyna Breprowadza analizy oceniające działalność Kasy. Kr
Krystyna
za czuwa nad całością działu księgowego, zajmuje się także
szeroką rozumianą windykacją należności, ubezpieczeniami
oraz obsługą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
Janina Biłas zajmuje się odpowiedzialną działką kredytów
i pożyczek specjalnych, tzn. gospodarczych, hipotecznych, rolniczych oraz sprawuje nadzór nad Biurem Informacji Kredytowej (BIK).
Po przedstawieniu swoich kompetencji i zakresu odpowiedzialności członkowie Zarządu po raz drugi wyszli z sali, a Przedstawiciele dokonali skutecznego głosowania nad przyjęciem
uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium z działalności
w 2006 roku. Tuż przed głosowaniem do zebranych zwrócił
się przewodniczący Rady Nadzorczej, który rekomendował pozytywne przyjęcie także uchwały, podkreślając raz jeszcze osiągnięte w 2006 roku wyniki finansowe i ogromne zaangażowanie całego Zarządu w procesie odbudowy kapitałów Spółdzielczej Kasy.

Już po Walnym…
nych materiałów księgowych, w tym cytując opinie i wnioski
biegłego rewidenta, który dokonał badania bilansu.
Ciekawą częścią Zebrania było przedstawienie kierunków działania Kasy na najbliższy rok. Do planów tych należą przede
wszystkim: zakończenia budowy nowej siedziby, uruchomienie nowych punktów kasowych, próba przyłączenia innych
Spółdzielczych Kas, dalsze rozszerzenia oferty dla poszczególnych grup zawodowych, marketingowe działania zmierzające
do wyraźnej poprawy konkurencyjności oraz przymiarka do
uruchomienia e-konta, czyli internetowej formy korzystania
z usług SKOK.
ar
wot przedstawiła propoNastępnie prawnik Kasy Tatiana K
Kar
arwot
nowane zmiany do Statutu SKOK Ziemi Rybnickiej. Zmiany te
są przede wszystkim konsekwencją odmowy zarejestrowania
w Krajowym Rejestrze Sądowym niewielkiej części zmian, które zaakceptowano już rok temu podczas ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli. Przyjęte wówczas zmiany w Statucie nie
znalazły całkowitej aprobaty w Sądzie Rejestrowym i niektóre
propozycje zmian należało poddać przeredagowaniu.

PO LEWEJ: Komisja Uchwał i Wniosków; od lewej – Dolores Stolarczyk, Rajmund Kowol i Zdzisław Piątkowski.
PO PRAWEJ: Za stołem prezydialnym zasiadają (od lewej): Franciszek Rola – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Józef Kula
przewodniczący RN, Franciszek Barakomski – prezes, zarazem przewodniczący Zebrania oraz Jolanta Tkocz – wiceprezes
i sekretarz Zebrania
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Z kart historii

(cz. 12)

stało,, że połączyliśmy się z Górnośląsk
Górnośląskąą SpółW jaki sposób, co pomogło i jak to się stało
dzielczą K
asą Oszczędnościową-Kredytową w Łazisk
Kasą
Łaziskach
ach Górnych, opisywaliśmy
w poprzednim numerze „Sk
oczk
a”. P
onadto przypominaliśmy historię o nawiązania
„Skoczk
oczka”.
Ponadto
przyjaźni z ukraińsk
asą z Mariupola. T
ym razem pragnę przypomnieć i opisać
ukraińskąą K
Kasą
Tym
OK
-iem z Sośnicy i Katowic.
SKOK
OK-iem
jak doszło do połączenia ze SK

SKOK na Sośnicy

Po negocjacjach – Walne

Rok 2003 był rokiem wyjątkowym, wtedy bo- Kiedy w końcu po niedługich w sumie, bo
wiem dokonaliśmy połączeń z trzema spół- trwających tylko kilka miesięcy rozmowach
dzielczymi kasami. Kiedy krótko po połącze- zaakceptowaliśmy wspólnie wynegocjowane
niu z Górnośląską SKOK jeszcze nie ochłonę- warunki, ustaliliśmy terminy Walnych Zebrań.
liśmy – kiedy zaczęliśmy dopiero dopasowy- I tu spotkaliśmy się z niebywałą sytuacją.
wać obie połączone z sobą Kasy, dostosowu- Otóż jak się okazało, koledzy z Sośnicy wynejąc do siebie oferty, aby członkowie odczuwali gocjonowali takie same warunki z tą drugą
tylko i wyłącznie zadowolenie
z decyzji o połączeniu – zadzwonił do mnie prezes SKOK
z Sośnicy, Ireneusz Czuluk.
Oprócz tego, że był wówczas
prezesem, był i jest nadal mym
dobrym kolegą, zapytał mnie
wtedy czy nie moglibyśmy się
spotkać. Nie podał jednak
szczegółów, czego by miało dotyczyć to spotkanie. Wyznaczając jego termin ustaliliśmy, że
spotkamy się w moim biurze.
Niebawem więc przybył, towarzyszył mu zaś przewodniczący
ZZ Kontra z KWK „Sośnica”
Marek Klucewicz.
Załoga SKOK Sośnica
Po krótkim wstępie jak to zwykle bywa, czyli rozmowie o wszystkim i o ni- Kasą, a ponieważ i my, i ta druga byliśmy
czym, koledzy z Sośnicy odkryli wreszcie kar- w tamtym czasie SKOK-ami o podobnej wielty. Stwierdzili bowiem, że po długich wspól- kości, więc negocjatorzy nie podjęli ostatecznych naradach Zarządu i Rady Nadzorczej nie decyzji, która Kasa jest lepsza. Postanopodjęli decyzję o szukaniu Kasy, z którą mo- wili, iż o wyborze zadecydują przedstawiciegliby się połączyć. Nasza Kasa oczywiście nie le. W tym miejscu przypomnę tylko, że w przybyła pierwszą, z którą rozmawiali i którą brali padku SKOK z Łazisk decyzję o przedstawiepod uwagę.
niu na Zebraniu Przedstawicieli z kim będą
Te pierwsze nasze spotkanie było tylko spo- się łączyć podjęła Rada i Zarząd, dokonując
tkaniem informacyjnym. Jednak „delegacja” samemu „selekcji” spośród wielu kandydatów.
z Sośnicy chciała i uzyskała naszą akcepta- Zaskoczeni byliśmy takim obrotem sprawy.
cję dotyczącą wyrażenia woli w celu prowa- Nasze szanse były 50 na 50. W związku z tym
dzenia dalszych negocjacji w sprawie warun- postanowiliśmy, że nie będziemy zwoływać naków połączenia. Oczywiście pod warunkiem, szego nadzwyczajnego zebrania w tym samym
że Zarząd i Rada Nadzorcza wskażą ostatecz- czasie co w Sośnicy. Ustaliliśmy wspólnie, że
nie naszą Kasę jako tą, z którą chcieliby się następnego dnia po ich Walnym, w przypadku
połączyć.
wybrania naszej Kasy ustalimy termin naszego zebrania. Mieliśmy dobre przeczucie, boDecyzja zapadła w połowie
wiem na ich Walnym Zebraniu, przedstawicieKiedy decydenci z Sośnicy odbyli szereg roz- le mając do wyboru dwie Kasy, dokonali wymów z kilkoma SKOK-ami ze Śląska, odbyło boru, jednakże tylko takiego, że większość była
się wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Nad- za nami. Zatem uzyskaliśmy więcej głosów
zorczej, na którym to posiedzeniu zapadła de- „za” niż nasi „przeciwnicy” w tej „rywalizacyzja o wyborze dwóch kas, tzn. naszej i… (tu cji”. Więcej w tym przypadku nie oznaczało
proszę o wyrozumiałość, nie podam nazwy tej jednak wyboru naszej Kasy, gdyż zgodnie
Kasy, aby nie robić jej złej reklamy). Tak więc z przepisami co najmniej 3/4 przedstawicieli
przedstawiciele Zarządu, w tym prezes pod- musiało być „za”, aby decyzja była prawomocjeżdżali na spotkanie raz to do naszej kasy, na. Wynikało to poniekąd z rozłożenia głosów
raz do tej drugiej. Negocjacje te, jak w przy- na dwie Kasy.
padku SKOK-u z Łazisk, dotyczyły głównie
następujących kwestii: po pierwsze – jakie Drugi termin Walnego
korzyści z połączenia z nami uzyskują człon- Pomimo małego niepowodzenia mieliśmy sakowie SKOK-u Sośnicy?; po drugie – co może- tysfakcje z tego, że to jednak my uzyskaliśmy
my zaproponować, a dokładniej, jakie gwaran- zdecydowanie większą przychylność Przedstacje pracy i na jakich warunkach zostaną przy- wicieli z Sośnicy. Na sam kojęci pracownicy kasy?; po trzecie – co z obsadą niec zebrania głosowano nad
Rady Nadzorczej? W taki sposób ustawione jeszcze jedną ważną dla nas
rozmowy jednoznacznie przekonały mnie, że sprawą. Mianowicie czy zwoływładze statutowe tej Kasy za najważniejsze wać jeszcze jedno nadzwyczajuznali dobro członków, których to przecież re- ne zebranie w sprawie połączeprezentowali. Dla tych ludzi, nie posady były nia, czy też nie. A jeśli tak, to
ważne, ale najważniejsi są członkowie.
Kasą przejmującą ma być

SKOK Ziemi Rybnickiej, czy Zarząd ma rozpocząć rozmowy z innymi Kasami? Oba głosowania były dla nas korzystne, tzn. przegłosowano wniosek o zwołaniu kolejnego zebrania, na którym Przedstawiciele głosować mieli
za lub przeciw połączeniu z naszą Kasą.
W pierwszym Zebraniu Przedstawicieli brałem udział, w drugim już nie czekałem na
wynik głosowania. Po bardzo burzliwej, jak
mi wtedy powiedziano, dyskusji, przegłosowano i podjęto (aczkolwiek nie jednogłośnie)
uchwałę o połączeniu z naszą Spółdzielczą
Kasą. Po tej dla nas pozytywnej informacji rozpoczęliśmy całą procedurę związaną ze zwołaniem naszego Walnego. Nasi Przedstawiciele
nie mieli wątpliwości, jaką uchwałę podjąć.
Jednogłośnie została podjęta uchwała o połączeniu obu kas…
Obecnie, z perspektywy cztery
minionych lat, mam nadzieję, że
nikt – szczególnie członkowie
obu, a dziś jednej Kasy – nie
żałują takiego rozstrzygnięcia
tamtych wydarzeń.

„Ziemia Śląska”

Jeśli chodzi o połączenie
z SKOK Ziemi Śląskiej, to o wyborze naszej Kasy zdecydowały
rozmowy pomiędzy Zarządem
SKOK Ziemi Śląskiej a przedstawicielem Kasy Krajowej
SKOK. W 1993 roku Rada Nadzorcza Spółdzielczej Kasy z Katowic odwołała prawie cały Zarząd i powołała nowy. Powodem
odwołania była bardzo trudna sytuacja finansowa, toteż nowy Zarząd stanął przed dylematem, jaki wariant „programu naprawczego”
przyjąć: opracowanie i realizację programu, czy
lepiej podjąć decyzję o połączeniu się z dobrze
funkcjonującą Spółdzielczą Kasą, należąca do
czołówki SKOK-ów w Polsce. I właśnie wtedy,
podczas wielu wspólnych rozmów, Rada Nadzorcza, Zarząd wraz ze wspomnianym wyżej
pełnomocnikiem KK SKOK postanowili, że „Ziemia Śląska” połączy się z inną Kasą, wskazując na SKOK Ziemi Rybnickiej.

Rozmowy zakończone
sukcesem

Zostałem zaproszony na pierwsze rozmowy.
Podobnie jak przypadku wspomnianym wcześniej SKOK-ów, rozmowy te dotyczyły warunków połączenia. Oczywiście jestem to winny
i chylę czoła przed Zarządem i Radą katowickiego SKOK-u, którzy nie mając dużego pola manewru, jeśli chodzi o warunki połączenia, negocjowali wyjątkowo twardo. Do tego stopnia,
że kilka razy przerywaliśmy negocjacje i wydawało nam się wszystkim, że już nic z tego
nie wyjdzie. W końcu jednak dzięki kompromisowi z każdej strony dogadaliśmy się i można
było ustalić terminy Nadzwyczajnych Zebrań
Przedstawicieli w Katowicach i w Czerwionce.
Oba zebrania przebiegły sprawnie, a co najważniejsze zostały podjęte uchwały o połączeniu.
Mógłbym w tym miejscu zakończyć tę historię,
ale to nie wszystko. Po złożeniu dokumentów Sądzie Rejestrowym, Sąd dopatrzył się uchybień

Wakacyjna ściąga turystyczna
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Sala operacyjna SKOK Ziemi Śląskiej na kopalni „Wieczorek”
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w trybie zwołania zebrania w Katowicach, a to
wpłynęło na unieważnienie uchwały o połączeniu. Sytuacja się skomplikowała, ale nie była beznadziejna. Po uregulowaniu wszystkich formalności prawnych, ponownie zwołano Zebrania
Przedstawicieli i po roku od pierwszego terminu zebrania, decyzję o połączeniu zapadły powtórnie. Od tej pory jesteśmy już jedną Kasą.

Kilka zdań o SKOK Sośnica

Z inicjatywy związków zawodowych „Kontra”
i „Solidarność 80” działających przy KWK „Sośnica”, w grudniu 1993 r. odbyło się na tej kopalni zebranie założycielskie. Wybrano wówczas Radę Nadzorczą, która to następnie powołała Zarząd i Komisję Kredytową. Zadaniem Zarządu było skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i przesłanie ich
do Sądu Rejestrowego w Katowicach. Ponadto prowadzono rozmowy w celu uzyskania lokalu, a także szukano możliwości pozyskania
środków umożliwiających rozpoczęcie działalności operacyjnej już po zarejestrowana. Nie
czekając na rejestrację rozpoczęto poszukiwania pracowników celem ich przeszkolenia, aby
móc rozpocząć obsługę zaraz po rejestracji. Na
rozpoczęcie działalności SKOK-u związki zawodowe złożyły depozyt w wysokości 3500 zł,
co w tamtym czasie pozwoliło na uruchomienie działalności. Po długich i żmudnych rozmowach z dyrekcją kopalni, SKOK otrzymał
pomieszczenie na terenie zakładu w dawnym
budynku laboratorium. Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa przy KWK Sośnica została zarejestrowana 1 sierpnia 1994 r.,
zaś działalność rozpoczęła 15 września. Funkcjonowała do końca 2003 r., kiedy to połączyła się ze SKOK Ziemi Rybnickiej. Na dzień połączenia posiadała 6 punktów obsługi, 1300
członków i aktywa w wysokości 4 mln zł.

…i SKOK Ziemi Śląskiej

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa powstała na terenie KWK „Wieczorek”
z inicjatywy 17-osobowej grupy ludzi, których
przekonał pomysł tworzenia kas nazywanych
non-profit, kasami z sercem, kasami ludzi dla
ludzi, czyli takich, które zrzeszają ludzi powiązanych więzią np. zawodową; którzy z jednej
strony chcą oszczędzać, otrzymując znacznie
korzystniejsze oprocentowanie niż oferują
banki, a z drugiej otrzymają pożyczkę na korzystnych warunkach.
We wrześniu 1993 r. sąd zarejestrował SKOK,
który początkowo nazywał się SKOK w KWK
„Wieczorek”. Dzięki zrozumieniu i uprzejmości
ówczesnych władz kopalni, przydzielono nowotworzonej Kasie niewielki lokal na terenie dyrekcji i wyposażono w pierwszy komputer.
Działalność kasy spotkała się od początku
z życzliwym przyjęciem członków, a atrakcyjna oferta depozytowo-pożyczkowa powodowała ciągły wzrost liczby członków, których
w 1998 r. było już 1500, a aktywa tej Kasy wyniosły 5,5 mln zł. Ustawiczny rozwój Kasy oraz
plany uruchomienia punktu poza kopalnią skłoniły do podjęcia decyzji o zmianie nazwy SKOK.
We wrześniu 1999 r. zarejestrowano w sądzie
zmianę nazwy i od tej chwili była to SKOK Ziemi Śląskiej. Nieco wcześniej, bo w czerwcu
1999 r., SKOK otrzymał nowy
lokal na terenie dyrekcji KWK
„Wieczorek”, co znacznie poprawiło komfort pracy i obsługi
klientów.
Pod koniec swojej działalności
SKOK Ziemi Śląskiej posiadał
6 punktów kasowych na terenie
województwa śląskiego i świętokrzyskiego, zatrudniał 17 pracowników i dysponował bazą
3.397 członków oraz 17 mln zł
aktywów. 1 grudnia 2003 r. podjęto decyzję o połączeniu ze
SKOK Ziemi Rybnickiej.
Franciszek Barak
omski
Barakomski
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W poprzednim wydaniu „Sk
a” informowałem, że już niedługo dojdzie do otwarcia na Ukrainie pier
„Skoczk
oczka”
pierwszej
oczk
wszej
ok
u wspólnej polsk
o-ukraińskiej inicjatywy
skok
okowskim.
wyniku
polsko-ukraińskiej
inicjatywy,,
placówki związanej z ruchem sk
owskim. No i stało się… W wynik
owarzystwo Ubezpieczeniowe Spółek Kredytowych – Ukraińsk
Towarzystwo
Ukraińskaa Strachopowstało z kkońcem
ońcem marca Ukraińskie T
wa K
ompania
Kredytnych
Spiłok.
Kompania

Jesteśmy na Ukrainie…

Współpraca instytucji ubezpieczeniowych polskiego systemu
SKOK (TUW SKOK oraz TU SKOK ŻYCIE SA) wraz z ukraińskimi spółkami kredytowymi zaowocowała powstaniem
Ukraińskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Spółek Kredytowych. Inicjatywa, która jest uwieńczeniem piętnastoletniej współpracy obydwu stron, swoją siedzibę ma w Kijowie
i podobnie jak polskie Towarzystwa Ubezpieczeń SKOK oferuje usługi ubezpieczeniowe ukraińskim członkom tamtejszych Kas.

W chwilę po podpisaniu porozumienia; przedstawiciele trzech
największych kas na ukrainie, drugi z prawej Aleksandr Baszkatow

Kilkunastoletnia historia Towarzystw Ubezpieczeniowych
SKOK w zakresie rozwiązań finansowo-ubezpieczeniowych
w Polsce będzie ogromnym kapitałem doświadczeń przy rozwoju ukraińskiego towarzystwa. Usługi ubezpieczeniowe, od
lat stosowane w polskim systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, po odpowiednim dostosowaniu do
ukraińskich wymogów i potrzeb, mają szansę odnieść sukces
podobny do tego osiągniętego wśród członków SKOK.
- Utworzenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego wpisuje się
w różnorodność prowadzonych od wielu lat wspólnych działań służących rozwojowi spółdzielczych kas w obu krajach

Dunajski rzecznik prasowy Krajowej
– komentuje Andrzej Dunajski,
SKOK. – Prócz rozpoczynanej właśnie działalności ubezpieczeniowej, od lat trwa wymiana doświadczeń dotyczących działalności operacyjnej kas w obu krajach.
Z satysfakcją pragnę poinformować, że miałem okazję być na
uroczystości otwarcia polsko-ukraińskiego towarzystwa ubezpieczeniowego. Godne zauważenia jest to, iż wśród trzech
przedstawicieli ukraińskich kas, którzy dokonali symbolicznego podpisu pod dokumentem rozpoczynającym powyższą
działalność, znalazł się nasz wspaniały przyjaciel Aleksandr
atow – prezes Azowskiej Kredytnej Kompanii
(Sasza) Baszk
Baszkatow
z Mariupola, z kasy, z którą od wielu lat współpracuje nasz
SKOK. Wśród zaproszonych gości oprócz przyjaciół z Ukrainy
w osobach prezesów największych kas można było zauważyć
posłów do Parlamentu Ukrainy, ponadto ambasadora RP na
Ukrainie, przedstawicieli Kasy Krajowej na czele z prezesem
Grzegorzem Biereckim
Biereckim, a także przewodniczącego Rady Nadzorczej Krajowej SKOK prof. Adama Jedlińskiego
Jedlińskiego. Nie mogło
zabraknąć oczywiście przedstawicieli z TUW SKOK na czele
owskim
z prezesem Grzegorzem Buczk
Buczkowskim
owskim.
Po uroczystościach Aleksandr poprosił mnie na kolację, podczas której chwalił się (a proszę uwierzyć, że miał czym), jak
rozwija się „jego SKOK”. Przedstawił mi również informację
o ruchu ukraińskich kas. Na Ukrainie funkcjonuje ponad 750
kas o aktywach przekraczających 3 mld hrywien oraz zrzeszających 2 miliony członków. Szczegółowe dane o ukraińskich
kasach przedstawię w następnym numerze „Skoczka”, poświęcając temu więcej uwagi.
Franciszek Barak
omski
Barakomski

Wakacyjna ściąga turystyczna
V";. 7(C)&" :$<'3= /' *)9$: 2%*C1IA C*A!+,!&(A :)&"?
:$;,/';" 7,97' I8,2("+- &'6'34 D 8,2+L 3&,0+, 3$ 9'( WX
;*6&= <0P3&,@ 8 Y$(09,7'+-. 7'B30 3&,0+7$ :$3+&'6 3#*B6&0<
<'&3" ;*6, ;,0@ &':08/,$/0 <'7,0I &'<2+,0. 1$ /,0 ;' /,+
F$)6&0F$ /,B /*3&=+" 6,2 8 :$3)CB" ;'9*+-4 56,=B7, 8 ;,27?
7,+- $7#'37'+-. 3*B0. '90 9077,0 &'1'87,. ' /'30 86&"6(7$
<'7'I /$8$I@. +&"9, &'1'87'. 7(C)0< 3&,0+7$ <06&+&0 /,0 8,?
3&,'#$ G ($ 86&"6(7$ ;$B0 /' +&'6 <'7,I &':08/,@ 7,0)$8+"
<'7$ ('7, 6:$7C<4
D +$ & 3$)$6#"; :'6'B0)0;J Z'6". :'6" , <06&+&0 )'& :'6"K
' (0F$ )$7* )C8/,0B I8,'(#'4 O$ ' 3$1)' 907(*)' (0B /,0 &'?
6&7$3&,4

Nr 12/2007 CZERWIEC 2007

Porównanie oprocentowań
lokat i kredytów w bankach
Na podstawie gazety „Rzeczpospolita” z dnia 28 maja br
br..
w notowaniach przedstawiających „P
odstawowe stopy
„Podstawowe
procentowe” opracowanych przez Annę Sielank
Sielankoo, przygotowaliśmy specjalnie dla P
Państwa
aństwa porównanie oprocenomercyjnych.
towań lok
at i kredytów w bank
ach kkomercyjnych.
lokat
bankach
Jako pracownik działu marketingu, jak co tydzień przystąpiłem do przeglądu prasy związanej z branżą finansową. Moją
uwagę przykuła tabela podstawowych stop procentowych,
którą chciałem Państwu przybliżyć. Zawiera ona zestawienie
średnich oprocentowań w 20 największych bankach w Polsce
na najczęściej wybierane przez klientów produkty.
Zacznijmy od oprocentowania kredytów. Oprocentowanie kredytów przeznaczonych na cele gospodarcze wynosi 7,95% - niby
nie dużo, jednakże w naszej ofercie znajdą państwo Kredyt
Gold Biznes, który jest oprocentowany 7,50 % dla członków
będących w Kasie od co najmniej 12 miesięcy. Różnica jest niewielka, ale pamiętajmy, że kredyty gospodarcze są zawierane
na wysokie kwoty i nawet najmniejsza zmiana oprocentowania, to spora oszczędność dla osoby biorącej kredyt.
W przypadku zwykłych kredytów średnia w bankach wynosi
11,20%. Tu już ciężko jest się porównać do oferty banków, ponieważ można się tylko domyślić, że chodzi o oprocentowanie
12-miesięczne. U nas pożyczkę można otrzymać już od 4,99%,
natomiast na okres 12 miesięcy dysponujemy oprocentowaniem
10,50%. Innymi słowy, znowu mamy korzystniejszą ofertę.
Natomiast gdy zapoznamy się z lokatami czy kontami osobistymi, to już można śmiało rzec, że banki bijemy na głowę. Całkowite porównanie średniej oferty z 20 największych
banków w Polsce z naszym SKOK-iem prezentuje poniższa
tabela.
Produkt

Oprocentowanie
banków
SKOK
Ziemi Rybnickiej

Kredyty gospodarcze
Kredyty gotówkowe
Kredyty mieszkaniowe
Oprocentowanie ROR
Lokata terminowa 1-miesiąc
Lokata terminowa 3-miesiące
Lokata terminowa 6-miesięcy
Lokata terminowa 12-miesięcy
Lokata terminowa 24-miesiące

7,95
11,20
5,95
0,30
2,39
2,68
2,69
2,98
2,80

%
%
%
%
%
%
%
%
%

7,50 %
od 4,99 %
6,99 %
1%-2%
3,20 %
6,00 %
5,10 %
5,30 %
5,20 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Anna Sielanko - „Podstawowe
stopy procentowe”; Rzeczpospolita z dnia 28 maja 2007; dodatek Ekonomia
i Rynek str. 6

Stoją od lewej Grzegorz Bierecki, Aleksandr Baszkatow –
„Azowska SKOK”, Halina Szatyrko „SKOK-Stanisławska”, Franciszek Barakomski
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Jak to jest z opłatami
za zaświadczenia
w bankach?
ach banodsetkach
Za wydanie zaświadczenia o zapłaconych odsetk
ażą sobie płacić nawet 60 zł. Jak się ok
azuje są to
ki kkażą
okazuje
umentów
dokumentów
umentów,, bo gdybyśmy chcieli
jedne z najtańszych dok
otrzymać np. aneks do umowy kredytowej, czy też opinię o kredycie, to tak
osztować natakaa opłata może nas kkosztować
wet kilk
aset
złotych.
kilkaset
Oglądając spoty reklamowe banków ma się wrażenie, że w instytucjach tych jest najniższe oprocentowanie kredytów, najlepsze warunki, zero formalności, brak jakichkolwiek dodatkowych opłat, a to wszystko za jeden uśmiech. Jak to wygląda
w praktyce? - pokrótce postaramy się Państwu przybliżyć mechanizmy działania banków.
Praktycznie wszystkie banki maksymalnie zaniżają marże
przy kredytach hipotecznych, aby jednak nie być stratnymi, każą sobie słono płacić za proste zaświadczenia. Kredytobiorca skuszony takim kredytem hipotecznym, najczęściej nie jest świadomy, ile przyjdzie mu zapłacić za chociażby zaświadczenie o zapłaconych odsetkach, które jest
dla niego niezbędne w przypadku korzystania z ulgi odsetkowej. Jak prezentuje to poniższa tabela, za takie zaświadczenie można zapłacić nawet 60 zł. Jakby tego było mało
chcąc uzyskać opinię banku na temat naszego kredytu,
możemy srodze się rozczarować, gdy w okienku usłyszymy,
że takie zaświadczenie kosztuje nawet 300 zł. Wydaje się,
że takie zaświadczenia są strasznie kosztowne i pracochłonne dla pracowników banku, być może wydrukowane są złotym tuszem? Kiedy przebolejemy te opłaty, zupełny szok
może nas spotkać przy podpisywaniu aneksu do umowy
kredytowej, gdzie opłata może sięgnąć ponad kilkaset złotych, jeżeli bank pobiera prowizję procentową od całkowitej kwoty zadłużenia, aby wystawić nam aneks.
Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest naprawdę bardzo prosta… Jeżeli chodzi o prowizje, to bacznie przygląda się temu
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nie pozwala na
zbyt wygórowane stawki, m.in. dzięki czemu wyrokiem sądu
zakazano pobierania prowizji za wypłatę gotówki w placówkach. Natomiast pobieranie opłat za zaświadczenia to już zupełnie inna bajka.
Po przeczytaniu tego artykułu nasuwa się pytanie, jak uchronić się przed takimi ukrytymi kosztami za zaświadczenia i innymi sprytnymi formami nabicia klienta w butelkę. Sprawa
jest bardzo skomplikowana, ale przede wszystkim należy zapoznać się z ofertami różnych instytucji bankowych oferujących kredyty hipoteczne, porównać oprocentowanie, prowizję,
zapoznać się z tabelą opłat i prowizji danego banku; jeżeli jest
to możliwe, zapytać znajomych, którzy korzystają z jego usług,
by później srodze się nie rozczarować.

Ile kosztują zaświadczenia w bankach

Opłata za

Nazwa banku

zaświadczenie opinię
o odsetkach o kredycie

Fortis Bank
PKO BP
Bank BGŻ
Kredyt Bank
Dom
Bank BPH
Raiffeisen Bank
Pekao
mBank
ING Bank Śląski
Multibank
Lucas Bank
Millennium
Santander

60
50
50
40
40
30
30
20
15
15
10
10
6
0

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

60
300
200
40
40
250
150
30
50
50
70
10
60
50

No dobrze, piszemy o bankach, pokazujemy jak drogie są zaświadczenia u nich, ale co my możemy zaoferować Państwu?
Tak więc z dumą prezentujemy w tabeli nasze opłaty za zaświadczenia:
Koszt zaświadczeń w SKOK Ziemi Rybnickiej.

Opłata za

zaświadczenie opinię
aneks do
o odsetkach o kredycie umowy
kredytowej

SKOK Ziemi Rybnickiej

15 zł

15 zł

0 zł

Źródło: Opracowanie własne

Jak widać dla niektórych może być sporym zaskoczeniem, że
tam gdzie inni pobierają opłatę w wysokości kilkuset złotych,
SKOK Ziemi Rybnickiej nie pobiera żadnej opłaty, a jeśli chodzi o pozostałe zaświadczenia plasujemy się na szarym końcu
tej nazwijmy to „czarnej listy”. Ponadto nigdy nie pobieraliśmy opłaty za wypłatę gotówki na terenie naszej placówki, co
czyniły niektóre banki.
Na pewno nasunie się Państwu pytanie, jak my to robimy? –
a odpowiedź jest dość prosta: SKOK Ziemi Rybnickiej zrzesza
ponad 28 tys. członków i działa dla ich wspólnego dobra. Nieetyczne byłoby pobierać kwotę 300 zł za kilka stron zadrukowanego papieru. Ponadto nie ukrywamy się za gwiazdkami,
a wszystkie opłaty znajdziecie w naszej „Tabeli opłat i prowizji,” która jest dostępna na każdym punkcie kasowym.

Kredyt „INVEST”
ze spłatą do 10 lat
klientów,, z myślą
Mając na uwadze potrzeby naszych klientów
o przedsiębiorcach wprowadziliśmy do naszej oferty kkoolejną nowość. Nareszcie możemy się pochwalić pier
wpierwszym kredytem długoterminowym dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Jest to kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie nakładów na odtworzenie lub zwiększenie majątku trwałego firmy

3 kwietnia br
ar
br.. została podpisana umowa ramowa o współpracy przy „Programie F
Far
ar-merskim” pomiędzy naszą K
asą a Zakładami Mięsnymi „Anime
Kasą
„Animex”
x” z siedzibą w Starachowicach. Przedmiotem tejże umowy jest podjęcie współpracy w przedmiocie finansowania zak
upu prosiąt i warchlaków przeznaczonych do dalszego tuczu już w gozakupu
spodarstwie rolnik
a.
rolnika.
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200 zł
0,5 % – min. 300 zł
150 zł
100 zł
200 zł
od 150 zł
200 zł
50 zł
50-200 zł
100 zł
20-200 zł
100 zł
100 zł
80-100 zł

Źródło: Monika Krześniak - „Za zaświadczenie w banku klient musi zapłacić
nawet 300 zł”; Gazeta Prawna z dnia 11.04.2007 nr 71 str. 7

Współpraca z rolnikami
Kredyt będzie udzielany na wniosek rolnikahodowcy. Gwarantem spłaty kredytu są zaś
Zakłady Mięsne „Animex”, które będą przekazywały środki finansowe za dostarczone
przez rolnika tuczniki na spłatę jego kredytu
w SKOK Ziemi Rybnickiej. Okres spłaty pożyczki zostanie dostosowany do cyklu produkcyjnego, który na ogół wynosi około
5 miesięcy. Będą to więc kredyty o minimalnym ryzyku przy ich spłacie, jako że gwarantem ich spłaty będą Zakłady Mięsne „Animex”, odbiorca tuczników. Kredyty te więc
mogą być korzystnie dla klienta oprocentowane ze względu na zagwarantowaną prawie 100% spłacalność. Każdorazowo wysokość kredytu będzie wynikała ze sporządzonego wspólnie z przedstawicielem „Animexu”
zestawienia przychodów i kosztów cyklu tuczowego. Ponadto Zakłady „Animex” dostarczą do SKOK umowy kontraktacyjne

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

aneks do
umowy
kredytowej

i umowy na tucz kontraktowy zawarte z poszczególnymi rolnikami-hodowcami.
Kilka słów o Zakładach „Animex”
Zakłady Mięsne „Animex” S.A. w Starachowicach zostały uruchomione w 1992 r. Są jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcji i przetwórstwa mięsa w Polsce. Zakład
ten jako pierwszy w Polsce, wprowadził
w 1996 r. system zapewnienia bezpieczeństwa
i jakości zdrowotnej w produkcji i przetwórstwie mięsa, opracowany zgodnie z zasadami
Analizy Zagrożeń i Kontroli w Punktach Krytycznych (HACCP).
Główne produkty to: Krakus, Parówki Śniadaniowe, Kiełbasa Podwawelska, Szynka Tradycyjna, Specjał Szynkowy, Boczek Wędzony.
Zakłady posiadają uprawnienia eksportowe
do Unii Europejskiej i USA oraz liczne wyróżnienia i nagrody.„Animex” jest największym

Wmurowaliśmy
kamień węgielny
W obecności wielu znamienitych gości, w tym przedstawicieli
powiatowych i miejskich władz samorządowych – w osobach
Mrowca burmistrza gminy i miastarosty rybnickiego Damiana Mrowca,
sta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Leszk
Leszkaa Salamona – 12 czerwca
dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod
budowę głównej siedziby SKOK Ziemi Rybnickiej. Prezes Zaomski nie krył, iż to szczególnie doniorządu Franciszek Barak
Barakomski
sły dla nas moment. Dzięki tej inwestycji w niedalekiej przyszłości znacznej poprawie ulegnie obsługa członków naszej Kasy. Na lepsze zmienią się również warunki pracy w samej centrali, której pracownicy wreszcie znajdą się pod „jednym
dachem”. Według zapewnień budowlańców z renomowanej firmy „ALBUD”, realizacja inwestycji potrwa
rok. Póki co uroczystego poświęcenia
wyrosłych już z ziemi fundamentów
dokonał dziekan miejscowego dekanatu, ks. Antoni Szczypk
Szczypkaa.
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np. roboty budowlane, modernizacje, zakupy środków trwałych.
Inwestycje wiążą się z dużymi kosztami, dlatego okres spłaty
wynosi od 61 do 120 miesięcy
miesięcy. Pozwala to zaciągnąć większe
kwoty z rozłożeniem na dłuższy czas, dzięki czemu wysokość
raty jest mniejsza. Długi okres spłaty kredytu i jednocześnie
niskie oprocentowanie powodują, że oferta ta jest niezwykle
korzystna.
Przypominamy także naszym dotychczasowym klientom, że
wciąż jest aktualna oferta kredytów na działalność gospodarczą „Gold – Biznes” z oprocentowaniem od 7,5%, a tych,
którzy jeszcze nie korzystali z usług naszej Kasy zachęcamy
do bliższego zapoznania się z naszymi propozycjami. Informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem
www.skokziemryb.pl oraz pod nr tel. (0-32) 433-12-06.

eksporterem mięsa w Polsce. Produkty „Animexu” od lat cieszą podniebienia smakoszy, są
to markowe wędliny wysokiej jakości.
Dobiegły końca rozmowy ze Spółką „ProvimiRolimpex” S.A. To czołowa firma w branży rolno-spożywczej. Jest liderem w dziedzinie produkcji pasz i żywienia zwierząt. Obok podstawowej działalności paszowej „Provimi-Rolimpex” S.A. prowadzi handel krajowy i międzynarodowy towarami rolnymi pochodzenia roślinnego oraz zajmuje się przechowalnictwem
zbóż, produkcją rolną i nasienną. Zasady współpracy między SKOK-iem a „Provimi-Rolimpex”
S.A. są zbliżone do współpracy z „Animexem”,
z tym że przedmiotem kredytowania będą pasze niezbędne do tuczu trzody chlewnej . Gwarantem spłaty kredytu byłyby zakłady mięsne
odbierające tuczniki do uboju.
Zarówno Zakłady Mięsne „Animex”, jak spółka „Provimi-Rolimpex” S.A. są liczącymi się
spółkami w branży rolno-spożywczej. Współpraca z tymi spółkami w zakresie udzielania
kredytów dla naszego SKOK-u powinna mieć
pozytywne odzwierciedlenie w postaci sprzedaży kredytów znacznej wysokości na dobrych
warunkach, dobrze zabezpieczonych. Należy
dodać do tego satysfakcję rolnika z szybkiej
i sprawnej obsługi oraz niewygórowanej ceny
kredytu.
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Zapraszamy do naszego SKOK-u wszystkich
rolników, nie tylko tych, którzy posiadają
umowy kontraktacyjne, a na pewno doradzimy Państwu właściwy kredyt lub pożyczkę.
Honorujemy także dopłaty z Unii Europejskiej, umowy oraz faktury za sprzedaż płodów rolnych.

W chwilę po podpisaniu umowy; z lewej Franciszek Barakomski – prezes SKOK Ziemi Rybnickiej oraz Krzysztof Bazański – dyrektor regionu „Provimi-Rolimpex” S.A.
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Punkty kasowe SKOK Ziemi Rybnickiej
W związku z dużą ilością zapytań kierowanych do nas poprzez listy oraz telefony bezpośrednio do siedziby
czy też na nasze placówki, prezentujemy pełną bazę adresową naszych punktów kasowych wraz z godzinami otwarcia. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej !!!"#$%$&'()*+,"-%)"./
PUNKT KASOWY

TELEFON

GODZINY OTWARCIA

44-230
44-253
44-230
44-207
44-206

032-4318238
032-4330662
032-4329401
032-4251143
032-4217334

9:00 – 16:30
7:15 - 14:45
8:00-15:45
8:30-16:00
pon.-wt.-śr. 7:30 - 15:00
czw.-pt. 8:30 - 16:00
7:00-14:30
9:00-16:30
pon. 7:30-15:00
wt.-pt. 8:30-16:00
8:30 - 16:00
8:30 - 16:00
9:00 - 16:30
9:00 - 16:30
9:00 - 16:30
8:30 - 16:00
8:30 - 16:00
9:00 - 16:30
pon.-wt.-śr.pt. 8:30 - 16:00
czw. 7:30 - 15:00
9:00 - 16:30
7:00 - 14:45
wt.-śr.-czw.-pt. 8:30 - 16:15
pon. 8:00 - 15:45
8:30 - 16:00
8:30 - 16:00
7:30 - 15:00
8:00 - 15:30
7:00 - 14:45
8:30 - 16:00
8:00 - 15:30
9:30 - 17:00
8:30 - 16:00
8:30 - 16:00

Czerwionka ul. Rynek 8
Rybnik ul. Jastrzębska 13
Czerwionka ul. 3 Maja 44
Rybnik ul. Podmiejska 42
Rybnik-Chwałowice ul. 1 Maja 93

44-370 Pszów ul. Ks. Skwary 21
44-230 Leszczyny ul. Ks. Pojdy 35 B
44-310 Radlin ul. Korfantego 59

032-4530300
032-4229702
032-4530157

44-240
44-300
44-120
47-400
44-100
48-130
44-222
49-100
49-200

032-4751241
032-4547004
032-3022470
032-4172506
032-3374310
077-4711770
032-2213053
077-4023355
077-4042967

Żory ul. Folwarecka 1 L
Wodzisław Śl. ul. Pszowska 1 A
Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13
Racibórz ul. Kilińskiego 2
Gliwice ul. Bytomska 15
Kietrz ul. Głubczycka 16
Orzesze ul. Rybnicka 19
Niemodlin ul. Poprzeczna 2-4
Grodków ul. Mickiewicza 1

44-200 Rybnik ul. Powstańców 9
43-173 Łaziska Górne ul. Pstrowskiego 12
43-170 Łaziska Górne ul. Plac Ratuszowy 5 D

032-4331402
032-2248481
032-7389515

28-230
48-120
44-103
44-119
40-431
28-200
28-100
40-002
41-516
33-200

015-8652270
077-4036814
032-3317434
032-2797316
032-7075978
015-8642868
041-3782519
032-6071423
032-3461615
014-6420050

Połaniec ul. Żapniowska 4
Baborów ul. Rynek 15
Gliwice ul. Błonie 6
Gliwice ul. Młodzieżowa 8
Katowice ul. Szopienicka 58
Staszów ul. Opatowska 24
Busko-Zdrój ul. Partyzantów 15
Katowice ul.Pocztowa 10
Chorzów ul. Gałeczki 40
Dąbrowa Tarnowska ul. Spadowa 6
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Chwilówka
Potrzebujesz szybko pieniêdzy? Znajomi i s¹siedzi nie
chc¹ pomóc? – przyjdŸ do nas! – nasza po¿yczka chwilowa rozwi¹¿e Twoje problemy, a w ci¹gu 5 minut bêdziesz móg³ za³atwiæ wszystkie formalnoœci.

Wakacyjna ściąga turystyczna
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Po¿yczka zwyk³a
Jeœli potrzebujesz gotówki, niezale¿nie od okazji skorzystaj z naszego niskooprocentowanego kredytu. Ju¿ od
5,99% mo¿esz spe³niæ swoje marzenia. Mi³a i kompetentna obs³uga dopasuje odpowiedni¹ po¿yczkê do Twoich oczekiwañ. Nie pozwól czekaæ marzeniom - ju¿ dziœ
wst¹p do najbli¿szego oddzia³u SKOK Ziemi Rybnickiej!

Już po Walnym…
dokończenie ze str. 3

W części poświęconej wolnym wnioskom rozwinęła się interesująca
dyskusja, w której poruszono wiele tematów. Powracano do tematyki
już zasygnalizowanej w czasie Zebrania, jak chociażby sposoby zabezpieczenia się przed włamaniami, internetowa bankowość w Spółdzielczych Kasach, czy sprawy związane ze Statutem. Poruszano także tematy nowe, przykładowo: sprawa oprocentowania depozytów, kadencyjności wśród członków Rady Nadzorczej, wynagrodzenia etatowych
pracowników SKOK w kontekście dobrych wyników ekonomicznych.
Każdy z obecnych na zebraniu miał niczym nie ograniczoną swobodę
wypowiedzi, z której wielu skorzystało. Ostatnie minuty Zebrania
Przedstawicieli SKOK Ziemi Rybnickiej przekształciły się zatem w swego rodzaju otwarte forum dyskusyjne. Zakończenie obrad nastąpiło
w późnych godzinach wieczornych, po ponad trzygodzinnych obradach.
Prezes Zarządu, dziękując Przedstawicielom za bardzo liczną obecność (nie przybyło tylko 3 przedstawicieli, a ich absencja została usprawiedliwiona) oraz za przyjęcie dziewięciu bardzo ważnych uchwał,
zapewnił wszystkich obecnych o kontynuacji pozytywnych działań
prowadzonych obecnie, a zapoczątkowanych w 2006 r.
Przewodniczący Zebrania dokonał jego zamknięcia grubo po godz.
20.00. (Q)

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna liczy głosy

Skoczek

BEZP£ATNY BIULETYN INFORMACYJNY
SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ
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Na pierwszym z poniższych zdjęć stoją od lewej: Aneta Godzwon (kierownik) oraz Elżbieta
owsk
Cieciorowskaa (kasjerki); poniżej Anna Jank
Jankowsk
owskaa (kasjer) i Bożena StaPanek i Małgorzata Cieciorowsk
nek (kierownik) - to załogi punktów kasowych w Staszowie i Połańcu, które przedstawiamy
w ramach naszego stałego cyklu, prezentującego pracowników SKOK Ziemi Rybnickiej.
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Poznajmy się
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KRZYŻÓWKA
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Oto kolejna grupa Czytelników, która za nadesłanie prawidłowego rozwiązania krzyżówki z poprzedniego
awydania „Skoczka” otrzyma od nas upominki w postaci przewodników: Ewa Zaród (Gliwice), Janina K
Kaczorowsk
czorowskaa (Gliwice), Olaf Brzezina (Rybnik), Zbigniew Leszczyński (Busko), Aniela Szombara (Łaziska),
Zofia Sudłocha (Połaniec), Krzysztof Młynarczyk (Połaniec), Julian Stępień (Połaniec), Wiesława Stefaniak (Przeczów), Wiesław Włodarek (Gliwice), Ewa K
ucharsk
Kucharsk
ucharskaa (Katowice), Andrzej Ogrodnik (Rybnik),
owsk
omasik (Wiślica), Rudolf Lewandowski
Teresa Firla (Żory), Wiesława Dzik
owskaa (Wodzisław), Zofia T
Tomasik
Dzikowsk
(Katowice), Jerzy Szymczyk (Łaziska), Zofia Leśniowsk
Leśniowskaa (Stopnica), Tomasz Nagrodzki (Knurów), Wiesława Boroń (Katowice), Ernest Basiak (Gliwice), Kr
ystyna Jackiewicz (Bogucice), Maria W
aszak (WiKrystyna
Waszak
ystyna Capek (Chorzów), Barbara Mazurek (Chorzów), Barbara Lepionk
sła), Kr
Krystyna
Lepionkoo (Gliwice), Gertruda
Siemkoo (Godów). Po odKwiatoń (Turza), Kazimierz Najda (Pszów), Mariusz Zawadzki (Turza) i Mariola Siemk
biór upominków zapraszamy do najbliższego punktu kasowego, zaś na kolejne rozwiązania czekamy do końca
sierpnia br. Wystarczy przesłać samo hasło.

Skorzystaj z nowoczesnego sposobu
inwestowania oszczędności!
TU SKOK ŻYCIE S.A. wprowadza na rynek SKOK
nową usługę – Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy PROGRES. Jest to propozycja dla wszystkich członków SKOK, którzy są zainteresowani,
innymi niż podstawowe, formami inwestycji
swoich oszczędności. Dzięki inwestycji
w UFK PROGRES istnieje możliwość uzyskania zysków przekraczających te pochodzące z lokat.
Wpłacając do UFK PROGRES
część swoich oszczędności,
członkowie SKOK mają pewność, że pieniądze przez nich inwestowane są w dobrych rękach. Specjaliści zarządzający
UFK PROGRES mają ogromne
doświadczenie i do nich należy
osiągnięcie satysfakcjonującego
zysku.
UFK PROGRES to łatwy sposób inwestowania, który przy
obecnie bardzo dobrej sytuacji
rynkowej pozwala na aktywne uczestnictwo w hossie. Nowa usługa ma wiele zalet, a jedną
z najważniejszych jest zwrot inwestującemu opłaty manipulacyjnej po 3 latach od momentu
zawarcia umowy. Warto zaznaczyć, że TU SKOK ŻYCIE S.A. jest jedynym polskim towarzystwem ubezpieczeniowym oferującym taką możliwość, ostatecznie zwiększającą poziom
Państwa zysku z inwestycji.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani
szczegółami naszej nowej propozycji,
prosimy o kontakt z pracownikami SKOK
lub o telefon pod numer naszej Infolinii: 0 801 888 740.
8
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