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Szanowny Czytelnik
Czytelnikuu
Warto oddać się uważnej lekturze niniejszego wydania naszego biuletynu. Jak zwykle mamy Wam wiele ważnego do przekazania, w tym szereg
informacji dotyczących naszej najnowszej oferty. Stale bowiem – wsłuchując się uważnie w oczekiwania naszych Członków i Sympatyków –
staramy się rozbudowywać wachlarz naszych „produktów”, ale też dbamy o jakość i komfort obsługi. Prócz tego dość szeroko relacjonujemy
wydarzenia XV Krajowej Konferencji SKOK. Podkreślamy też znaczenie partnerskich kontaktów z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Ponadto, zgodnie z obietnicą, prezentujemy postępy związane z realizacją
inwestycji, która winna być naszą wspólną chlubą, a która nade wszystko ma usprawnić funkcjonowanie naszej Kasy. Serdecznie zachęcamy
do lektury i korzystania z naszych usług. Prosimy, podzielcie się tymi
informacjami z tymi, którzy jeszcze nie zdążyli wstąpić w nasze szeregi; bo warto, doprawdy warto!

Członkowie SKOK Ziemi Rybnickiej
w wyborach parlamentarnych
om naszej K
asy prezentacji swego
Czas to przedwyborczy… Stąd nie odmawiamy Członk
Członkom
Kasy
wizerunku na łamach „Skoczka”. Życząc im powodzenia w uzyskania poselskiego mandatu, wierzymy, iż dobrze przysłużą się sprawom naszego SKOK-owskiego ruchu, ku wspólneSTRONA 5
mu pożytkowi tych, którzy tam jak my zechcą im zaufać. Powodzenia!

Kontrola wewnętrzna
jako system wczesnego ostrzegania
Rozmowa z pracownik
ontroli W
ewnętrznej,
pracownikami
Kontroli
Wewnętrznej,
ami Działu K
STRONA 6
RAF
AWORSKIM i MARCINEM GLENCEM
RAFAŁEM
AŁEM JJA
UKRAIŃSKIE SPÓŁKI KREDYTOWE

Refleksje po wizycie
w zachodniej Ukrainie
Kasa
Już od pięciu lat nasza K
asa utrzymuje dobre stosunki i prowadzi ożywioną współontakty te polegają
Kontakty
pracę z kkasami
asami spółdzielczymi za naszą wschodnią granicą. K
głównie na wzajemnej wymianie doświadczeń, nowych rozwiązań i dzieleniu się obser
wacjami.
serwacjami.
STRONA 4

Zmiana adresu w Pszowie…

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że od kkońca
ońca września zapraszamy
naszych członków
orzystali z usług Spółdzielczej K
asy w P
szowie na ul. Ks.
członków,, którzy kkorzystali
Kasy
Pszowie
Skwar
u obok K
WK „Anna”, do nowo uruchomionego punktu znajdująSkwaryy 21, w budynk
budynku
KWK
cego się w samym centrum miasta, tj. przy ul. Traugutta 5.
Jesteśmy przekonani, że zmiana ta zostanie
pozytywnie odebrana, szczególnie przez osoby starsze, albowiem poprzedni punkt obsługi mieścił się, aż na II piętrze, co z pewnością
nie należało do walorów tego obiektu i nawet
miła oraz kompetentna obsługa przez nasze
śliczne dziewczyny nie rekompensowały tego
utrudnienia. Mamy nadzieję, że zmiana lokalizacji i szeroki wachlarz usług oferowanych
przez SKOK Ziemi Rybnickiej przekona teraz

i inne osoby mieszkające w Pszowie, ale nie
tylko do wstąpienia w szeregi naszej Spółdzielni – to się po prostu opłaca.
PS. Korzystając z okazji raz jeszcze w naszej
gazecie, chciałbym podziękować koledze Markowi Ostrowskiemu – przewodniczącemu
KZ NSZZ „Solidarność” przy KWK „Anna”,
który osobiście nam pomagał w okresie, kiedy kilka lat temu zaczynaliśmy swą działalność w Pszowie.

XV KRAJOWA
KONFERENCJA SKOK-ów
oczk
a” przedstawiamy infor
późno,, bo dopiero w tym numerze „Sk
„Skoczk
oczka”
infor-Trochę późno
macje z XV Krajowej K
Konferencji
Kas
onferencji Spółdzielczych K
as Oszczędnościowo-Krewca br
oprzedni numer
czerwca
br.. P
Poprzedni
dytowych, która odbyła się w dniach 21-22 czer
naszej gazety uk
onukazał
kilkaa dni przed rozpoczęciem w/w kkonazał się bowiem na kilk
ferencji. Szczegóły na str
str.. 3.

SKOK Ziemi Rybnickiej
jako druga Spółdzielcza Kasa w Polsce
przystępuje do projektu

Centrum Obsługi Kart i Terminali

szczegóły na str. 6

Z OSTATNIEJ CHWILI

Na budowie
praca wre…
Pierwsza kondygnacja gotowa

Po wylaniu stropu drugiej kondygnacji

Jesteśmy
najtańsi…

Można wylewać trzecią kondygnację

Nie pierwszy raz chcemy się pochwalić. Otóż od października obniżyliśmy opłaty za przelewy!!! W ten sposób nigdzie, naszym zdaniem, nie zapłacicie mniej niż w SKOK
Ziemi Rybnickiej. Sprawdź nas!!! Przyjdź do nas i płać
taniej za swoje przelewy…

Opłata za przelew dla członków posiadających ROR
Opłata za przelew dla członków nie posiadających ROR

– od 0,80 zł
– 1,98 zł

„Rzeczpospolita”

Pomyłka czy nierzetelność?

Dziennik „Rzeczpospolita” w dniu 23 sierpnia 2007 w dodatk
ododatku
opublikou pt. „Moje pieniądze” opublik
artykuł
Kas
wał obszerny artyk
uł na temat Spółdzielczych K
as Oszczędnościowo-Kredytowych niestety
pomyłk
OK Ziemi R
ybnickiej w rankingu lopomyłkaa lub nierzetelność spowodowała pominięcie SK
SKOK
Rybnickiej
kat, gdzie powinniśmy znaleźć się na pier
wszym miejscu.
pierwszym
Wspomniany wyżej artykuł zawierał zestawienie ofert depozytów i kredytów wśród wszystkich działających Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i tak z chlubą informujemy, że nasza oferta kredytowa została sklasyfikowana w ścisłej piątce zestawienia „Koszty
całkowite kredytu gotówkowego w wybranych
SKOK”. Fakt ten napawa nas dumą, gdyż oznacza to nic innego jak to, że oferujemy jedno z
najniższych w kraju oprocentowanie kredytów.
Niestety z niewiadomych do końca powodów zostaliśmy pominięci w zestawieniu lokat, w tabeli
„Najlepsze lokaty roczne o oprocentowaniu zmiennym” gdzie najwyżej sklasyfikowany SKOK posiada oprocentowanie 6,3% na lokacie rocznej tak
jak my, z tą różnicą, że u nas w przypadku wyższych wpłat podnosimy oprocentowanie nawet

DZIA£ ANALIZ

do 6,45%, co sprawia, że to my powinniśmy stać
na podium na pierwszym miejscu, a tymczasem
wcale nie znaleźliśmy się w zestawieniu.
Próbowaliśmy interweniować u autorki tego artykułu jednak jej tłumaczenie wydało się nam nie
do końca zrozumiałe: „Oprocentowanie stałe macie Państwo najniższe ze wszystkich SKOK-ów,
stąd miałam wątpliwości, czy można zakwalifikować Państwa ofertę jako jedną z najlepszych.
Pozdrawiam Kinga Żelazek”. Tylko co wspólnego
ma oprocentowanie stałe z oprocentowaniem
zmiennym, którego dotyczyła w/w tabela. Tym
bardziej porównując oprocentowanie stałe wcale
nie wypadamy tak blado jak podaje autorka…
Nasuwa się pytanie czy nastąpiła tu pomyłka czy
nierzetelność, a może celowe działanie? (MK)
MIMO WSZYSTK
O JESTEŚMY NAJLEPSI
WSZYSTKO

Zamieszczone poniżej opracowanie w ogólnym
zarysie przedstawia obraz działalności Kasy
w omawianym okresie, tj. miesiącach od stycznia do sierpnia włącznie. Znalazły się w nim
dane o najważniejszych usługach, przyroście
bazy członkowskiej, a także ilustrujące te zagadnienia wykresy. Dla porównania, informacje te
zestawiono z danymi historycznymi z analogicznego okresu roku poprzedniego.

miały swój udział w tej poprawie, przyczyniając się tym samym do tego, że już od bardzo długiego czasu poczet członków naszej Kasy systematycznie powiększa się z każdym kolejnym
miesiącem, nie dopuszczając do zaistnienia spadków. Najlepiej wypadł czerwiec, kiedy to aż 208
osób złożyło pierwsze podpisy na deklaracjach
przystąpienia. Po ośmiu miesiącach br. do SKOK
Ziemi Rybnickiej należało 28.769 członków.

CZŁONKOWIE

LOKATY

2

Bardzo często otrzymujemy od P
aństwa sygnały
Państwa
sygnały,, jak powinniśmy urozmaicić naszą ofertę, by
spełniała oczekiwania. Najczęściej prośby kierowane są bezpośrednio do pracowników punktów kkasowych
asowych oraz napływają listownie, telefonicznie do naszej siedziby
siedziby.. Wszystkie spostrzeżenia są skrupulatnie rozważane. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdzie P
aństwa spoPaństwa
ym
strzegawczość i pomysłowość bardzo nam się podoba i daje cenne wsk
wskazówki,
którym
azówki, dzięki któr
udosk
onalamy naszą ofertę.
udoskonalamy
Wśród wszystkich listów, telefonów i uwag zgłaszanych przez Państwa, kilka rozwiązań powtarzało się i postanowiliśmy wprowadzić je w życie. Serdecznie dziękujemy za wspólne kreowanie produktów, bo kto jak kto, ale drodzy klienci
najlepiej wiecie czego można oczekiwać od swojej kasy SKOK.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że
wspólnymi siłami wprowadziliśmy cztery bardzo
istotne zmiany w zakresie udzielania pożyczek
i popularnych „chwilówek”, a mianowicie:
1. Podniesiona zostaje wysokość udzielania pożyczek chwilowych i tak obecnie można pobrać jednorazowo chwilówkę w wysokości
1.500,00 zł (było 1.100,00 zł).
2. Dla członków SKOK, których staż członkowski nie przekracza 3 miesięcy udzielamy chwilówki do kwoty 500,00 zł – bez poręczyciela
(było 300,00 zł).

3. Dla członków SKOK, których staż członkowski jest poniżej roku, będziemy przyznawać pożyczki bez zabezpieczenia do kwoty maksymalnej stanowiącej równowartość pięciokrotnego wynagrodzenia netto, nie więcej niż
15.000,00 zł (była trzykrotność).
4. Dla członków SKOK, których staż członkowski
wynosi co najmniej rok, będziemy przyznawać
pożyczki bez zabezpieczenia do kwoty maksymalnej stanowiącej równowartość siedmiokrotnego wynagrodzenia netto, nie więcej niż
20.000,00 zł (była pięciokrotność i staż dwa lata).
Mamy nadzieję, że wprowadzone wspólnie zmiany będą miłym zaskoczeniem. Dziękując za cenne uwagi, prosimy o kolejne spostrzeżenia, a być
może już w przyszłym „Skoczku” będziemy mogli znowu poinformować o kolejnych działaniach
zmierzających do udoskonalenia naszej oferty
specjalnie dla Państwa. (MK)

logicznym okresie minionego roku. Jedynie pierwszy miesiąc wypadł słabiej niż jego ubiegłoroczny odpowiednik. Uzupełniana systematycznie
gama produktów nie tylko wpływa na zainteresowanie potencjalnych, nowych członków, lecz skutecznie zatrzymuje w Kasie również tych obecnych. Jest to zasługą – co trzeba obiektywnie przyznać – oprocentowania, które należy do najwyższych spośród spotykanych na rynku ofert lokat
terminowych. Uwagę należy zwrócić również na
wzrost zainteresowania lokatami na dłuższe okresy niż tylko popularne 3- i 6-miesięczne. Właśnie
ze względu na większe zainteresowanie możliwością lokowania swoich oszczędności w SKOK na
dłuższe okresy, została opracowana bardzo korzystna oferta lokaty 12-miesięcznej.

ubiegłego roku. Udane miesiące czerwiec i lipiec
pozwoliły poprawić notowania w tym zakresie.
Wyraźniejszy wzrost widać natomiast w temacie zobowiązań krótkoterminowych, zwanych
chwilowymi. Świadczy to o mocnej pozycji
w dziedzinie szybkich pożyczek na niskie kwoty
i niesłabnącej ich popularności oraz łatwej dostępności tego produktu w naszej Kasie.
Wracając do pożyczek i kredytów ratalnych to tutaj, tak samo jak w przypadku lokat, regularnie
aktualizowana jest oferta. Poza akcjami promocyjnymi, SKOK Ziemi Rybnickiej wprowadził
ostatnio zmiany w sposobie ustalania oprocentowania niektórych produktów. Teraz propozycja,
jaką w zakresie pożyczki może złożyć Kasa, jest
bardziej dostosowana do indywidualnej sytuacji
klienta i opiera się m.in. na stażu członkowskim.
Pomimo rosnącej konkurencji, pozycja w zakresie kredytowym jest stabilna i w porównaniu do
minionego roku nie wykazuje oznak, według których można by było spodziewać się tendencji spadkowych.
Paweł P
olnik
Polnik

SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

OK Ziemi R
ybnickiej w okresie ośmiu miesięcy
SKOK
Rybnickiej
Prezentujemy analizę działalności SK
2007 r. Krótkie podsumowanie przygotowano na podstawie zestawień pożyczk
owych,
pożyczkowych,
lok
at terminowych i członk
owskich. Dane obejmują wyniki działów i jednostek zwiąlokat
członkowskich.
zanych z obsługą klienta, w tym przede wszystkim punktów kkasowych.
asowych.

Od stycznia do sierpnia decyzję o zapisaniu się
do SKOK Ziemi Rybnickiej podjęły i zrealizowały łącznie 1.433 osoby. Jest to wynik niższy od
notowanego w tym samym momencie roku 2006,
choć należy zauważyć, że liczba wstępujących
w poczet członków Kasy nowych klientów zwiększyła się w okresie letnim. Przygotowywane
zwykle na te miesiące specjalne oferty zapewne

Wychodzimy naprzeciw
oczekiwaniom naszych klientów

W przypadku lokat terminowych zazwyczaj bywa
tak, że najwięcej zależy od oferowanego oprocentowania. Na tym polu SKOK Ziemi Rybnickiej
może się pochwalić ostatnio szczególnie wysoką
aktywnością. Kolejne lokaty promocyjne nakłaniały członków do lokowania coraz większych kwot.
W sumie od stycznia do sierpnia zdeponowano
o blisko jedną czwartą więcej środków niż w ana-

POŻYCZKI

Pod względem sprzedaży, każdy rok cechuje się
pewnymi, w miarę stałymi wahaniami. Ostatnie
miesiące omawianego okresu, będące kulminacją
lata, to wzrost zainteresowania zaciąganiem
pożyczek. Patrząc ogólnie, badany przedział czasu nie różnił się zbytnio od tego samego okresu

SK
OC
ZEK
SKOC
OCZEK
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PIĘTNASTY „SZCZYT” SPÓŁDZIELCZYCH KAS
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH W POLSCE
21 czer
wca 2007 rr.. o godz. 11.00 w warszawskiej sali „Sofitela” oficjalnie rozpoczęto obrady XV Krajowej
czerwca
as Oszczędnościowo-Kredytowych.
Konferencji Spółdzielczych K
Kas
Konferencja była okazją do wspólnego spotkania i podsumowania pracy najwyższych urzędników Kasy Kredytowej SKOK, prezesów Zarządów SKOK, przewodniczących Rad Nadzorczych oraz
licznie zebranych i życzliwie nastawionych do ruchu SKOKowskiego polityków, reprezentujących prawą stronę krajowej sceny politycznej. Swą obecność zaznaczyli zarówno przedstawiciele rządu, posłowie prawicowych partii politycznych, Senatu oraz
bardzo duża grupa gości zagranicznych, na czele z szefami największych światowych unii kredytowych. Na mównicę podczas
konferencji zaproszono wszystkich, którzy chcieli i mieli coś ciekawego do przekazania. Niektóre z krótkich wystąpień warte są
odnotowania.
„Jestem jednym z Was, należę do SKOK-u już kilkanaście lat –
powiedział Przemysław Gosiewski – i wiem, że jest nas coraz
więcej; zbliżamy się do liczby 1 mln 600 tys. członków”.

Z uśmiechem na twarzy anegdotę opowiedział Janusz Śniadek
Śniadek,
szef krajowej „Solidarności”: „W roku 1993 byłem jednym z pierwszych, którzy podjęli się niewdzięcznego wówczas zadania stworzenia spółdzielczych kas. Atakowano nas zewsząd, ale najbardziej w pamięci utkwiło mi określenie, że SKOK to nic innego jak
>amerykańska agentura imperializmu<! Język żywcem wyjęty
z okresu stalinizmu, ale takie opinie formułowali 15 lat temu nasi
wrogowie”.
Z kolei minister Jarosław Zieliński zauważył, że „(…) SKOK-i realizują zasady spółdzielczości, które niegdyś komuniści uśpili,
które były zamrożone w okresie 1945-1989”.
O przyszłości nie tyle SKOK-ów ile banków spółdzielczych mówił
Zawisza Jego zdaniem „(…) banki spółdzielcze funkposeł Artur Zawisza.
cjonujące głównie poza dużymi miastami już dawno powinny przeych mówił o zdumieJędrych
kształcić się w SKOK-i”! Poseł Jędrzej Jędr

Zmiana ról?

ECHA XV KRAJOWEJ KONFERENCJI SKOK

Komplementy prezesa
Peter Creara

Rozmowa z MICHAELEM MERCEREM,
Prezesem Amer
yk
ańskiej Unii Kredytowej
Ameryk
ykańskiej
– Jakie są P
ana odczucia w stosunk
u do polskiego ruchu spółPana
stosunku
dzielczości kredytowej?
– Jak najlepsze! Przyznać muszę, że jestem pod wrażeniem. Do Polski przyjeżdżam często i z bliska obserwuję co się dzieje w Waszym
ruchu SKOK-owskim. Wasza unia kredytowa, którą tu w Polsce nazywacie SKOK, reprezentowana jest przez Kasę Krajową, która bardzo mądrze, przyznać muszę, steruje całym ruchem spółdzielczości
kredytowej. A XV Konferencja Krajowa SKOK, jej rozmach i sprawna organizacja jest tego doskonałym dodatkowym potwierdzeniem.
– W czasie spotk
an ok
spotkań
Pan
okazję
ań panelowych miał P
azję do przedstawienia sytuacji na amer
yk
ańskim rrynk
ynk
u usług finansowych. Co
ameryk
ykańskim
ynku
ciek
an uwagę na pewne symptomy kr
yzysu w usłuciekawe,
Pan
kryzysu
awe, zwrócił P
asze „sk
oki”…
Wasze
„skoki”…
gach świadczonych przez W
– Tak to prawda. Amerykańskie placówki unii kredytowych nie
rozwijają się już tak szybko jak przed laty. Obserwuję nawet pewien regres w przeciwieństwie do tego, co widzę tu, w Polsce.
Niedługo nastąpi zmiana ról /śmiech/.
– Zmiana ról? Jak to rozumieć?
– Kilka, kilkanaście lat temu Polacy przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych po naukę. Byliśmy Waszymi profesorami, a dziś trzeba się
po prostu zamienić miejscami – to Wy będziecie nas uczyć jak utrzymać wzrostowe tendencje w rozwoju spółdzielczych kas. Mówię serio, bierzemy z Was przykład. Imponuje nam Wasz rozmach i siła,
jaka emanuje od Waszych działaczy z Kasy Krajowej oraz szefów
poszczególnych Kas. Dane statystyczne też wzburzają w nas zazdrość.
–T
yk
ańskie podwórk
Too są miłe słowa, ale wracam na amer
ameryk
ykańskie
podwórkoo. Co
aszego kr
yzysu?
Waszego
kryzysu?
leży u podstaw W
– Wydaje mi się, że Amerykanie traktują unię kredytową jak jeszcze jeden bank. Co gorsza, pracownicy naszych instytucji też zaczynają tak myśleć. Powoli ulatuje gdzieś idea i filozofia, która
dała początek ruchowi samopomocowemu. Unia kredytowa, czyli
SKOK – jak mówicie w Polsce – to organizacja ludzi, a nie kapitału. Tu nie może liczyć się tylko i wyłącznie zysk. Tu nadal naj-

W czer
wcu bieżącego rok
u – o czym wyżej piszemy – w W
ar
czerwcu
roku
War
ar-onferencja ruchu sk
oskoszawie odbyła się po raz 15. krajowa kkonferencja
kowskiego w Polsce. R
Ruch
uch ten obchodzi właśnie 15-lecie swojego istnienia, udowodniając, że w tak krótkim okresie można od podstaw zbudować jedną z najsilniejszych instytucji
finansowych w kraju, z którą dziś liczy się poważnie Światowa Rada Związków Kredytowych.

ważniejszy musi być człowiek. Kto tego nie rozumie ten przegrywa. Budujące jest to, że w Polsce wciąż kultywowana jest świadomość celu, czyli dążenie do pomocy finansowej ludziom mniej
zamożnym. Osoby zamożne, prowadzące działalność gospodarczą,
osiągające duże i bardzo duże dochody, to naturalni klienci banków. Taka klientela jest, owszem, mile widziana także u nas, ale
rolą unii kredytowych jest umożliwienie swoim członkom skorzystania z przyjaznych i tanich usług. Dlatego z sympatią obserwuję
to, co się dzieje w Polsce, a z niepokojem przyglądam się temu, co
widać u nas w USA. W moim kraju unia kredytowa zbyt mocno
dąży do tego, by przeobrazić się w pospolity bank, tracąc po drodze swoją filozofię opartą o pomoc ludziom ubogim.
– Czy widzi P
an możliwość wyjścia z tej sytuacji?
Pan
– Trudne pytanie, ale między innymi po to tu przyjechałem. Spróbuje raz jeszcze wnikliwie przyjrzeć się temu, co się dzieje w Waszych SKOK-ach i może uda się coś przenieść na amerykański
grunt. Mówiłem wcześniej, że następuje zmiana ról, że to Polacy
pokażą teraz Amerykanom jak należy dbać o Kasy Spółdzielcze.
I to nie był żart z mojej strony. To są moje przemyślane wnioski.
– Dzięk
uje za rozmowę i życzę sukcesów!
Dziękuje
– Dziękuję. Ja też życzę Wam i sobie, żeby cały polski ruch spółdzielczości finansowej utrwalał swoje sukcesy, które już dziś są
ogromne! Tak trzymać!

Polskie SKOK-i osiągnęły bardzo wysokie standardy, nie odbiegając niczym od unii kredytowych działających w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. Mówił o tym podczas XV Krajowej Konferencji SKOK prezes Światowej Rady Związków Kredytowych
Peter Crear
Crear, który nie szczędził pod adresem SKOK-ów w Polsce
komplementów. Polska – zauważył P. Crear – jest w chwili obecnej znakomitym przykładem dla innych krajów Europy Wschodniej, a to co się stało w ciągu ostatnich 15 lat posiada wszystkie
znamiona cudu gospodarczego. Dość powiedzieć, że kanadyjskie
unie kredytowe potrzebowały na takie przeobrażenia aż 40 lat.
Polskie SKOK-i wydają się być bardziej rozwinięte od irlandzkich,
do których należy co drugi mieszkaniec tego kraju. P. Crear chwalił
też organizatorów konferencji warszawskiej, na którą został zaproszony, podkreślając przy tym jej wysoki poziom merytoryczny,
zwłaszcza w części dotyczącej tzw. paneli tematycznych. Wszystko to wpływa na bardzo pozytywny obraz polskiego ruchu spółdzielczego, stwierdził Peter Crear, prezes WOCCU. /Q/

Rozmowę przeprowadzono 21 czerwca 2007 r.
ula
w hotelu „Victoria” w Warszawie; rozmawiał Józef K
Kula

Prezydenckie odznaczenie
dla prezesa SKOK Ziemi Rybnickiej
Podczas XV Krajowej K
onferencji Spółdzielczej K
Konferencji
Kas
as Oszczędnościowo-Kredytowych, która odbyła się 21 czer
wca br
czerwca
br.. w
Warszawie, grono zasłużonych działaczy ruchu SK
OK
-owskieSKOK
OK-owskiego w P
olsce otrzymało order
Polsce
orderyy od Prezydenta RP
RP..
omski
Wśród zasłużonych znalazł się Franciszek Barak
Barakomski
omski, któremu
w imieniu Prezydenta RP wręczono Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenie przekazała Barbara Mamińsk
Mamińskaa – dyrektor Biura Odznaczeń przy Prezydencie RP, a samego aktu przypięcia Krzyża dokoStelmachowski doradca Prezydenta Lecha
nał prof. Andrzej Stelmachowski,
Kaczyńskiego.
To nie wszystko… Następnego dnia decyzją Zarządu Kasy Kredytowej prezes naszej Kasy wyróżniony został jeszcze jedną prestiżową odznaką. Z rąk prezesa Kasy Krajowej Grzegorza Biereckiego
reckiego, prezes SKOK Ziemi Rybnickiej został uhonorowany Złotą
Odznaką Honorową Za Zasługi dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Gratulujemy!
Nr 13/2007 PAŹDZIERNIK 2007

wającym rozwoju ruchu SKOK-owskiego w Polsce. „Co krok, to
SKOK” – takie wymyślił i przedstawił hasło, które przyjęto oklaskami.
Na konferencji obecni byli także najwyżsi rangą przedstawiciele Światowej Rady Związków Kredytowych oraz szefowie krajowych unii kredytowych USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Litwy, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Azerbejdżanu i Rumunii.
Część z gości zagranicznych również skorzystała z okazji do wypowiedzi. Były to krótkie uwagi podkreślające wspólnotę światowego ruchu unii kredytowych. Tak się bowiem utarło, że to co my
nazywamy Kasami Spółdzielczymi, na świecie funkcjonuje pod
pojęciem unii kredytowych.
Warto przy tej okazji zaznaczyć, że unie takie działają obecnie
w 92 krajach i skupiają na całym świecie 157 milionów członków. Wszystkie te kasy, łącznie z naszą Kasą Krajową SKOK,
wchodzą w skład Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU – Word Council of Credit Unisons).

„SKOK W PODSKOKACH”
Pragniemy poinformować wszystkich amatorów spor
spor-towych zmagań i nie tylk
o
,
iż
SK
OK
Ziemi
R
ybnickiej
tylko
SKOK
Rybnickiej
wystawia drużynę kkoszyk
oszyk
arzy
ybnicoszykarzy
arzy,, która zagra w R
Rybnickiej Amatorskiej Lidze K
oszykówki, or
ganizowanej
Koszykówki,
organizowanej
przez MOSiR R
ybnik.
Rybnik.
Datę rozpoczęcia rozgrywek ustalono na połowę października br., zaś
miejscem rozgrywania spotkań będzie sala MOSiR w Rybniku, przy
ul. Powstaców 40. Zakończenie Ligi nastąpi w maju przyszłego roku.
Jest to już X edycja tego turnieju, jednak nasz zespół zaprezentuje się tam po raz pierwszy. Miejmy nadzieję z wynikami równie
dobrymi, jak wyniki finansowe naszej Kasy. Zarówno o osiągnięciach naszej drużyny, jak i wynikach innych spotkań, będziemy
informować na łamach „Skoczka”. Dodatkowe szczegóły
www.dwutakt.rsi.pl i www.mosir.rybnik.pl
Życzymy powodzenia na boisku oraz liczymy na godne reprezentowanie barw naszego SKOK-u.
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ompania z MaAzowskaa Kredytowa K
Kompania
Wiodącą rolę w tej wymianie posiada dla nas Azowsk
riupola nad Morzem Azowskim. K
asa ta, z jej szefem Aleksandrem Baszk
atowem na
Kasa
Baszkatowem
czele, inicjuje wszelkie spotk
ania robocze na terenie Ukrainy
spotkania
Ukrainy.. Wiemy już – o czym
„Sk
oczek” nie raz donosił – jak funkcjonują kkasy
asy spółdzielcze na terenie wschodniej
„Skoczek”
onać jak rozwija
Ukrainy oraz w rejonie Odessy
Odessy,, a w sierpniu br
br.. mogliśmy się przek
przekonać
się ruch spółdzielczych kkas
as w zachodniej części tego kraju.
Celem wyprawy na Ukrainę było tym razem
zapoznanie się z bliska z funkcjonowaniem
młodej, ale ogromnej już instytucji, skupiającej 123 spółki kredytowe (ale my powiedzielibyśmy raczej: spółdzielcze kasy) z całego obszaru państwa ukraińskiego. Instytucja ta nosi
nazwę Vsjeukraińska Asocjacja Kreditnich
Społek, co przetłumaczyć można jako Ogólnoukraiński Związek Spółek Kredytowych.
Ze względu na ograniczenia czasowe udało
nam się zapoznać szczegółowo tylko z kilkoma spośród owych 123 kas. Kasy te, które
w Polsce nazywamy SKOK-ami, tam noszą nazwę spółek kredytowych, skupione są w 16
dużych grupach terytorialnych. Możemy więc
mówić o Kasach z Rejonu Donieckiego, Rejonu Iwano-Frankowskiego, Krymskiego, z Kijowa, Zaporoża, Lwowa, Połtawy, Tarnopola,
Mikołajewa, Czernichowa, Ługańska, Rownego czy Dniepropietrowska.
Obecność Kas w zachodniej części Ukrainy
wydaje się być bardziej widoczna niż na
wschodzie. Ukraińskie SKOK-i, czyli Spółki
Kredytowe spotkać można praktycznie w każdym większym mieście na zachód od Kijowa.
A na prowincji również spotkaliśmy tablice
reklamowe lokalnych kas, czego nie było widać we wschodniej Ukrainie.
Aleksander Baszkatow, nasz gospodarz i przewodnik, w pierwszych dniach pobytu w jego
kraju zapoznał nas z pracą Spółki Kredytowej
„ANISIA” we Lwowie. Prezesem tej placówki
jest Wołodymir Sidorowskij, znawca problematyki finansowej oraz miłośnik starej architektury. Co ciekawe, swoje zainteresowanie zabytkami dzieli z zajęciem polegającym na dbaniu
o porządek na grobie Franciszka Stefczyka, który pochowany jest właśnie we Lwowie na
Cmentarzu Łyczakowskim. Siedziba Kasy,
którą zarządza pan Wołodymir znajduje się
w samym sercu starego Lwowa w zaadaptowa-

nej na biura i sale obsługi kasowej wieloletniej
przepięknej kamienicy. W środku, w pomieszczeniach Kasy widoczne są elementy starej architektury, których wiek liczyć można nawet
w setkach lat. Historia i nowoczesność schodzą
się w tym miejscu i tworzą przepiękną nową
wartość kompozycyjną. Prastare ściany i sufity pamiętające zapewne pierwszych budowniczych lwowskich kamienic współgrają w ciekawy sposób z nowoczesnymi biurowymi meblami, na których stoją nowoczesne sprzęty
i laptopy. Taki obraz zastaliśmy w siedzibie
Spółki Kredytowej „ANISIA” we Lwowie. A na
ulicy, tuż przed wejściem do placówki stoi
umundurowany ochroniarz, który ze znajomymi klientami Kasy wita się serdecznie i jest z nimi po imieniu! Funkcjonowanie Kasy oparte
jest podobnie jak u nas o zasady spółdzielczości. Członkowie Kasy czują się zarówno kapi-

z Iwano-Frankowska. Szefowa Kasy, pani Halina Szatyrko, jest równocześnie najważniejszą osobą w Ogólnoukraińskim Związku
Spółek Kredytowych. Siedziba S.K. „STANISŁAWSKA” znajduje się obecnie w fazie rozbudowy. Jest to też poniekąd potwierdzenie na

UKRAIŃSKIE SPÓŁKI KREDYTOWE

Refleksje po wizycie
w zachodniej Ukrainie
tałowo, jak i osobiście z nią związani, co
zresztą mieliśmy okazję zaobserwować we
wszystkich innych Kasach, które mieliśmy później zobaczyć. Hasłem, które dominuje na plakatach i w informatorach, a także na stronach
internetowych Kas jest następujące stwierdzenie: „Kreditna Spolka (Spółdzielnia Kredytowa)
to organizacja jaką ludzie stworzyli dla ludzi,
a zgromadzone tu pieniądze pracują dla każdego członka bez wyjątku”.
Takim samym hasłem zachęca swoich członków Spółka Kredytowa „STANISŁAWSKA”

W SKOK-u Stanisławska od lewej: J. Kula, prezes Stanisławskiej SKOK H. Szatyrko, F. Barakomski, A Baszkatow

W biurze prezesa SKOK Anisia W. Sidorowskiego
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Przed siedzibą SKOK-u Kosivska – druga z prawej prezes O. Dovhun

to, że spółdzielczy ruch oszczędnościowe-kredytowy na Ukrainie nadal znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. O tym imponującym postępie pisaliśmy już w „Skoczku”
w związku z naszymi pierwszymi wizytami na
Ukrainie i poczynionymi tam obserwacjami
dotyczącymi rynku usług finansowych.
Poznawszy zasady działania Kasy „STANISŁAWSKA”, jej prognozy rozwoju, aktualne
problemy i sposoby ich pokonywania, zarząd
Kasy zaprosił nas na krótką wycieczkę po przepięknych terenach górskich południowo-zachodniej Ukrainy. Okolice przypominające czasem nasze Beskidy, z czasem nawet Podhale,
charakteryzują się wyraźnym nastawieniem
na turystykę. Pensjonaty i lokalne restauracje o wystroju miejscowego folkloru sprawiają
znakomite wrażenie i zachęcają do dłuższego
pobytu. Wydaje się, że jeszcze lepsze wrażenia i warunki pobytu mogą znaleźć miłośnicy
nart i innych sportów zimowych. Ukraińskie
góry zbroją się bowiem w nowoczesne hotele,
wyciągi narciarskie i wiele innych atrakcji.
Kto wie, może już niebawem chętniej jeździć
będziemy na narty na Ukrainę niż w Alpy czy
słowackie Tatry. Ten rejon robi naprawdę kolosalne postępy, a gościnność i serdeczność
mieszkających tam ludzi jest wyjątkowa.
Po wizycie w kasie w Iwano-Frankowsku udaliśmy się bardziej na południe, do małego miasta Kosiv. Działa tam „KOSIVSKA” Spółka Kre-

Dział księgowości SKOK-u Anisia w starej, ale pięknie
odrestaurowanej kamienicy Lwowa
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dytowa, której prezesem jest pani Oksana Dovhun. Co ciekawe i tu zastaliśmy nowocześnie
wyposażoną placówkę, której biura stanowią
zaadaptowane pomieszczenia budynku o dłuższej historii. W porównaniu do wcześniej poznanych Kas we Lwowie i Iwano-Frankowsku,
S.K. „KOSIVSKA” jest znacznie mniejszą jednostką. Skupia ona tylko 5,5 tysiąca członków,
ale w swej 9-letniej historii pochwalić się może
niebywałą dynamiką wzrostu. W ciągu ostatnich pięciu lat liczebność wzrosła aż dziesięciokrotnie! W roku 2000 udzielono przykładowo 408 tys. hrywien kredytów, a w roku 2006
wartość udzielonych kredytów wyniosła już
8 mln 114 tys. hrywien. Co roku podwaja się
także kapitał Spółki. Mieliśmy zatem okazję poznać Kasę niewielką, ale z ogromnymi ambicjami i nieprawdopodobnie szybkim rozwojem ekonomicznym. Wypada tylko pani Oksanie Dovhun
pogratulować i pozazdrościć.
Wszystkie te Kasy, które mieliśmy okazję poznać wchodzą w skład wspomnianego już
Ogólnoukraińskiego Związku Spółek Kredytowych. Ta instytucja tworząc swego rodzaju
nadbudowę organizacyjną spełnia funkcje
zbliżone do naszej Kasy Kredytowej. Tym samym rozrzucone po całym olbrzymim terytorium Ukrainy Spółki Kredytowe posiadają
swoją nadrzędną instytucję, która czuwa nad
prawidłowym rozwojem poszczególnych kas
i ich bezpieczeństwem na ukraińskim rynku
usług finansowych, gdzie konkurencja z roku
na rok przybiera na sile, zwłaszcza ze strony
banków komercyjnych. Skąd my to znamy?
– chciałoby się powiedzieć…
Krótka, ale owocna wizyta w zachodnich rejonach Ukrainy przyniosła nowe spostrzeżenia.
Postęp w dziedzinie kas spółdzielczych jest tam
przeogromny, a dokonujące się przemiany organizacyjne i w rozbudowie infrastruktury mogą
zadziwić każdego. Dziękując zatem ukraińskim
gospodarzom za prezentację ich dorobku, życzymy im by nie zwalniali tempa. Wszak Europa
czeka na rozwiniętą Ukrainę.
* * *
Na Ukrainie przebywali
Franciszek Barak
omski i Józef K
ula
Barakomski
Kula

Nad grobem Franciszka Stefczyka stoją od lewej: J. Kula.
W. Sidorowskij i S. Baszkatow
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Kontrola wewnętrzna
jako system wczesnego ostrzegania
Rozmowa z pracownik
ami Działu K
ontroli W
pracownikami
Kontroli
Wewnętrznej,
ewnętrznej,
RAF
AŁEM JJA
AWORSKIM i MARCINEM GLENCEM
RAFAŁEM
– Dlaczego w SK
OK funkcjonuje kkontrola
ontrola wewnętrzna?
SKOK
Marcin Glenc: – W związku z dynamicznym rozwojem Spółdzielczych Kas i w trosce o ich bezpieczeństwo, a także w trosce o bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji i przepływów finansowych, Kasa Krajowa jako organ nadzorujący zobowiązała
zarządy Spółdzielczych Kas do powołania Kontroli Wewnętrznej.
SKOK-i zajmują się szeroko rozumianą działalnością finansową
i funkcjonowanie tak dużej instytucji bez wewnętrznych narzędzi nadzoru i kontroli jest niemożliwe.
–K
ontrola wewnętrzna?
Komu
omu właściwie podlega kkontrola
Rafał Jaworski: – Za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej odpowiedzialny jest Prezes Zarządu i to z nim uzgadnia się poszczególne działania kontrolne. Wewnętrzne przepisy obowiązujące
w systemie SKOK zobowiązują nas także do systematycznego
raportowania o przeprowadzonych działaniach do Rady Nadzorczej, jak również do Kasy Krajowej.

Przedstawialiśmy już we wcześniejszych numerach
„Sk
oczk
a” ofertę kredytów długoterminowych mieszk
a„Skoczk
oczka”
mieszkaPaństwa,
niowych. Informowaliśmy wtedy P
aństwa, że istnieje już
asie kredytu mieszKasie
możliwość zaciągnięcia w naszej K
kaniowego na zak
zakup
up nieruchomości, na spłatę kredytów
mieszk
mieszkaniowych
aniowych oraz na remont i rozbudowę.

KREDYTY

MIESZKANIOWE

Oferta ta jest bardzo korzystna nie tylko ze względu na oprocentowanie, które kształtuje się już od 6,99%, lecz także dzięki temu,
że maksymalny okres spłaty wynosi 20 lat, co daje możliwość
skorzystania z tych produktów nawet osobom o niższych dochodach. Dodatkowym atutem kredytu przeznaczonego na remont
jest to, że nie wymagamy od klientów rachunków i faktur za
wykonane prace i zakupione materiały budowlane.
Myśleliśmy, że ta oferta jest już wystarczająca, aby spełnić oczekiwania naszych członków. Słuchając jednak Państwa głosów
opracowaliśmy dwa dodatkowe produkty łączące w sobie różne
cele. Pozwoliły nam one uzupełnić lukę w ofercie kredytów mieszkaniowych. Kredyt na spłatę zadłużenia mieszkaniowego oraz
remont i rozbudowę, a także kredyt na zakup nieruchomości oraz
remont i rozbudowę. Umożliwiają one np. przeznaczenie części
środków pochodzących z takiego kredytu na zakup mieszkania,
a pozostałe środki na jego remont.
Mamy nadzieję, że nasza oferta w pełni zaspokoi potrzeby wszystkich członków SKOK Ziemi Rybnickiej. Wciąż jesteśmy otwarci
na nowe sugestie i uwagi z Państwa strony. Wszelkie pytania
i uwagi prosimy kierować pod nr tel. 0-32 433-12-06 lub na adresy
e-mail: rafalg@skokziemryb.pl , kasias@skokziemryb.com.pl
WAŻNE: dojeżdżamy do Klienta.

UWAGA ROLNICY!!!

SK
OK Ziemi R
ybnickiej stara się zaspok
oić potrzeby
SKOK
Rybnickiej
zaspokoić
członków.. Czas pomyśleć także
wszystkich naszych członków
o rolnik
ach.
rolnikach.
Przygotowaliśmy specjalną ofertę, która uwzględnia specyfikę
i różnorodność działalności rolniczej. Wprowadziliśmy już kilka
produktów przeznaczonych dla osób prowadzących działalność
rolniczą w zakresie hodowli zwierząt.
owa w ROR dla farmerów oraz linia kredytowa
pożyczkowa
Linia pożyczk
w RB dla farme
rów
farmerów
rów,, gdzie oprocentowanie wynosi tylk
tylkoo 7,2%
a prowizja tylko 1,8% od przyznanej kwoty. Pożyczk
ożyczkaa dla hodowców
dowców,, gdzie oprocentowanie wynosi 7,5% a prowizja 1%
1%, także
jest najniższa na rynku. Na życzenie, wszystkie formalności
w domu rolnik
a.
rolnika.
Warto wspomnieć, że od tych produktów nie jest pobierana dodatkowa opłata przygotowawcza oraz istnieje możliwość odroczenia terminu spłaty. Specyfika tych pożyczek wynika z ich dopasowania do cyklu produkcyjnego, który jest różny w zależności od
rodzaju hodowli.
Dążymy do tego, aby każdy członek Kasy znalazł w naszej ofercie
produkt, który spełni jego oczekiwania i będzie lekarstwem na
wszystkie problemy finansowe nawet w tak różnorodnym sektorze, jakim jest rolnictwo.
Informacji zaczerpnąć można w Dziale Kredytów pod nr tel.
0-32 433-12-06 lub kontaktując się drogą elektroniczną:
kasias@skokziemryb.com.pl
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ontroli wewnętrznej w SK
OK ZieSKOK
– Jaki jest obszar działania kkontroli
mi R
ybnickiej?
Rybnickiej?
M.G. – Kontrolujemy całość działań prowadzonych przez SKOK
Ziemi Rybnickiej. Kontrolą są objęte wszystkie działy podległe
poszczególnym wiceprezesom, a także wszystkie punkty kasowe.
Dodam, że na dzień dzisiejszy w SKOK Ziemi Rybnickiej funkcjonuje 30 punktów obsługi klienta zlokalizowanych w czterech
województwach, zatem pracy jest sporo.
To nie wszystkie nasze obowiązki. Dodatkowo pełnimy funkcje
audytorów wewnętrznych. Jak zapewne wiadomo, nasza Kasa posiada Certyfikat ISO 9001-2000. Wymogiem koniecznym jest przeprowadzanie wewnętrznych audytów jakości i tu dochodzą nam
jeszcze obowiązki związane z ich przeprowadzeniem.
R.J. – Zakres i obszar działalności Kasy, a wprost za tym obszar
R.J
działań kontroli, stale się powiększa. Dlatego w tym kwartale
Prezes Zarządu powołał na stanowisko rewidenta kolejną osobę.
Jest nią Pan Michał Wowra, dotychczas pracujący w Dziale Księgowości. Po odbyciu specjalistycznych szkoleń przystąpi do wykonywania obowiązków, wzmacniając tym samym działania kontroli wewnętrznej.
– Jakimi zasadami kierują się P
anowie w codziennej pracy i na
Panowie
czym kkonkretnie
onkretnie polega W
asza praca?
Wasza
R.J
R.J. – Przede wszystkim bezstronnością i sumiennością w wykonywaniu obowiązków.
M.G. – Praca nasza w znacznej części polega na kontroli wszelkich operacji przeprowadzanych przez pracowników Kasy, kontroli przestrzegania litery prawa, obowiązujących regulaminów
instrukcji oraz funkcjonowania przyjętych procedur. Można powiedzieć, że kontrola wewnętrzna pełni funkcję „systemu wczesnego ostrzegania” przed ewentualnymi, większymi nieprawidłowościami i mogącymi wystąpić nadużyciami ze strony pracowników Kasy.
R.J. – Oczywiście praca nasza nie polega tylko na wykrywaniu
niezgodności. Kolejnym etapem jest szukanie odpowiednich rozwiązań pomagających usunąć niezgodności i pozwalającym nie
dopuścić do podobnych zdarzeń w przyszłości.
– Czy P
Panowie
anowie mają już jakieś sukcesy na tym gruncie? Mam na
myśli wykr
ywanie nieuczciwości pracowników
wykrywanie
pracowników..
M.G. – Chciałbym od razu sprostować, że wszelkie skutecznie

przeprowadzone działania w tym zakresie nie powinny być ujmowane w kategoriach sukcesu. Kontrola po prostu stwierdza
wystąpienie określonego zdarzenia i przedstawia ku temu niezbędne dowody. Nieprawidłowości zdarzają się, istotnym jest ich
skala i charakter. Ważnym jest, aby na podstawie wykrytych
niezgodności podjąć stosowne działania naprawcze i zapobiegawcze. Nieprawidłowości oczywiście nie omijają także naszej
Kasy, jednakże wewnętrzne procedury i mechanizmy, jakimi
posługuje się w swych działaniach kontrola, w porę je wykrywa i unieszkodliwia, gwarantując tym samym sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Kasy.
– Zatem praca W
asza jest niezwykle odpowiedzialna i wymagaWasza
jąca jak mniemam określonej wiedzy i doświadczenia zawodowego?
M.G. – Zgadza się. Obowiązani jesteśmy znać wszelkie regulacje
Kasy Krajowej obowiązujące w systemie SKOK, jak również przepisy legislacyjne związane z działalnością Kas. Obszernym materiałem są także nasze wewnętrzne procedury i regulaminy.
R.J. – Każdy z nas posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach, począwszy od tych najniższych. Dodatkowo podnosimy swoje kwalifikacje na szkoleniach
organizowanych przez Fundację na rzecz Polskich Związków
Kredytowych oraz uczestniczymy w seminariach poświęconych
problematyce kontroli wewnętrznej w Spółdzielczych Kasach.
Istotnym źródłem cennych uwag i wymiany doświadczeń jest także
współpraca z pracownikami innych SKOK-ów.
– Czego można życzyć P
anom na zak
Panom
zakończenie
ończenie rozmowy?
M.G. – Życzylibyśmy sobie, aby stwierdzanych podczas działań
kontrolnych niezgodności było jak najmniej, a te wykryte miały
jedynie charakter drobnych niedociągnięć.
R.J. – Zgadzam się z kolegą i dodam, że życzymy sobie i członkom dalszego bezpiecznego rozwoju naszej Kasy.
–T
uję za rozmowę.
Tego
dziękuję
ego właśnie życzę, dzięk

DLA OSÓB PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Państwu
Chcielibyśmy przybliżyć P
aństwu nowe możliwości, jakie stworzył SK
OK Ziemi R
ybnickiej z myślą o swoich klientach prowaSKOK
Rybnickiej
dzących działalność gospodarczą.
Jak już informowaliśmy we wcześniejszych numerach „Skoczka”, na początku bieżącego roku wprowadziliśmy długoterminowe kredyty inwestycyjne z okresem spłaty od 61 do 120 miesięcy.
Jak się okazało był to strzał w dziesiątkę, gdyż już w pierwszych
miesiącach funkcjonowania tego produktu cieszyły się one ogromnym powodzeniem. Kredyty te dają możliwość rozłożenia na dłuższy czas większej kwoty, dzięki czemu wysokość raty jest mniejsza. Przy minimum formalności przedsiębiorca ma możliwość
skorzystania z prostej i taniej formy inwestowania we własną
działalność.
W asortymencie produktów przeznaczonych dla podmiotów gospodarczych znajdują się także bardzo korzystne kredyty ze

spłatą do 61 miesięcy przeznaczone na realizację bieżących potrzeb firmy.
Niezbędnym do sprawnego funkcjonowania każdej firmy jest także rachunek bieżący. SKOK Ziemi Rybnickiej zachęca do otwaru „„T
TANDEM”. Możemy Państwu zacia w naszej Kasie rachunk
rachunku
proponować dwa warianty tego produktu, a mianowicie „TANDEM” UNIWERS
ALNY dla osób sporadycznie dokonujących rozUNIWERSALNY
liczeń związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą oraz „TANDEM” ZŁOTY dla przedsiębiorców aktywnie
korzystających z rachunku bieżącego. Stworzyliśmy dwa różne
produkty, aby mogli Państwo sami zdecydować, który będzie korzystniejszy.
Informacji zaczerpnąć można w Dziale Kredytów pod nr tel.
0-32 433-12-06 lub kontaktując się drogą elektroniczną:
basiami@skokziemryb.com.pl

TEGO JESZCZE NIE BYŁO!

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 15-lecia powstania SKOK
Ziemi Rybnickiej (wcześniej SKOK przy KWK „Dębieńsko”),
która to rocznica przypada w grudniu 2008 roku, już dziś
zachęcamy aktualnych członków jak i osoby ciągle wahające się z podjęciem słusznej decyzji o wstąpieniu w szeregi
naszej Spółdzielni, do stałego „monitorowania i obserwacji” placówek Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej. A że warto to robić przekonacie się
Państwo sami. Już za miesiąc (tj. w listopadzie) z częstotliwością co 2 miesiące, przez najbliższy rok – jednocześnie
w kilku punktach, w miejscowościach gdzie posiadamy placówki – będziemy oferować tylko przez „1 jubileuszowy miesiąc” takie usługi, z których nieskorzystanie przez Was przySK
OC
ZEK
SKOC
OCZEK

najmniej z jednej (spośród wielu) nie wchodzi w rachubę.
PO PROSTU TO NIE MOŻLIWE!
Nic więcej nie możemy zdradzić, to ma być miła niespodzianJEMY TO!
ka i będzie. GWARANU
ARANUJEMY
Przypominamy co dwa miesiące od listopada tego roku odwiedzamy nasze placówki. Nie pozwól by ominęła Cię ta
ok
azja…
okazja…

PS. Jedyną informacją, którą możemy zdradzić już dziś jest
to, że jako pierwsi w listopadzie „zawitamy” w Grodkowie,
Dąbrowie Tarnowskiej i Baborowie. A dla pierwszych 50
osób, które zjawią się na punkcie i skorzystają z oferty, mamy
dodatkową niespodziankę. A więc…
Nr 13/2007 PAŹDZIERNIK 2007

Z NASZEJ POCZTY
Pyskowice, dn. 21.08.2007 r.
Szanowny Panie Dyrektorze!
Już kiedyś pisałam o Waszym oddziale SKOK w Pyskowicach na ul. Wojska Polskiego, w którym to pracują naprawdę sami (nie tylko moim zdaniem) najlepsi
pracownicy Waszego Banku. O pracownikach tych mówi się w samych superlatywach – grzeczni, uczynni, uśmiechnięci, same naj…
Dlaczego więc zdjęcia „naszych” naj… nie znalazły się w SKOCZKU?! My
też chcemy się szczycić Nimi. A przecież reklama jest dźwignią handlu.
Z poważaniem Stefania D.
Odpowiedź. Pani Stefanio, spełniamy Pani życzenie.
Zapraszamy na ostatnią stronę „Skoczka”

Centrum Obsługi
Kart i Terminali
Celem projektu jest zaoferowanie członkom SKOK Ziemi Rybnickiej jednej karty
płatniczej, która będzie pełniła funkcje:
! Identyfikacyjną
! Wypłaty gotówki w sieci własnych bankomatów
! Wypłaty gotówki w bankomatach należących do sieci VISA/MasterCard na
całym świecie
! Transakcji bezgotówkowych w terminalach należących do sieci VISA/MasterCard na całym świecie
Zbudowanie własnej sieci bankomatów umożliwi dostęp do środków zgromadzonych
na koncie przez całą dobę. Centralna baza kart i sald pozwoli członkom Spółdzielczej
Kasy korzystanie ze środków zgromadzonych na rachunku/korzystanie z przyznanej
linii kredytowej oraz wypłatę gotówki w bankomacie należącym do dowolnego SKOK-u.
Będziemy mogli wypłacać z konta w całej Polsce.
W bank
bankomatach
omatach będą dostępne między innymi następujące funkcje:
! Wypłata gotówki
! Wyświetlanie stanu konta
! Drukowanie potwierdzeń
Natomiast w terminalach oddziałowych:
! Identyfikacja klienta
Etap II drugi projektu przewiduje wydanie chipowej karty kredytowej oraz rozszerzenie funkcji w bankomatach o:
! Aplikację płatniczą
! Funkcję wpłatomatu
! Drukowanie wyciągu transakcji z rachunku, do którego wydana jest karta
! Przelewy
! Płatności prepaid (doładowywanie telefonów komórkowych)

Punkty kasowe SKOK Ziemi Rybnickiej
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
pon.-wt.-czw. 9:00 - 16:30
śr.-pt. 7:30 - 15:00
9:00-16:30
pon. 7:30-15:00
wt.-pt. 8:30-16:00
8:30 - 16:00
pon.-czw. 7:30 - 15:00
wt.-śr.-pt. 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. Traugutta 5

032-4530300

44-230 Leszczyny ul. Ks. Pojdy 35 B
44-310 Radlin ul. Korfantego 59

032-4229702
032-4530157

44-240 Żory ul. Folwarecka 1 L
44-300 Wodzisław Śl. ul. Pszowska 1 A

032-4751241
032-4547004

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

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

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

BEZP£ATNY BIULETYN INFORMACYJNY
SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

Skoczek
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W terminalach oddziałowych natomiast w etapie II planowane jest rozszerzenie
o funkcje:
! Wypłata gotówki za pomocą terminala
! Płatności rachunków po kodach paskowych w terminalach
! Umowy lojalnościowe dla członków SKOK posiadających karty.
Informujemy, iż w momencie oddawania „Skoczka” do druku finalizujemy rozmowy
dotyczące zabudowy pierwszych 3 bankomatów zlokalizowanych w naszych punktach. Rozważana jest zabudowa bankomatów w następujących miejscowościach:
Leszczyny, Rybnik, Pszów. Na ostateczną ilość i miejsce zabudowania kolejnych bankomatów będą miały głównie warunki techniczne. O kolejnych decyzjach w tym temacie będziemy informować na bieżąco.
Jolanta Tk
ocz
Tkocz

Wspieramy

młodych sportowców...
Chcąc zachęcić młodzież do uprawiania sportu i chcąc wyróżnić najlepszych
OK Ziemi R
oszulki dla piłk
arzy drużySKOK
Rybnickiej
piłkarzy
– SK
ybnickiej postanowił ufundować kkoszulki
ny Gimnazjum nr 3, którzy ok
onk
urencyjni w kilk
u turniejach.
okazali
bezkonk
onkurencyjni
kilku
azali się bezk
Młodzi piłkarze na przełomie roku 2006/2007 zwyciężyli w gminnych zawodach piłki
nożnej halowej, by następnie wygrać te rozgrywki na szczeblu powiatu. Na dużym boisku wiedli prym wcale nie gorzej, gdyż wygrali etap gminnych szkolnych jedenastek,
następnie pokonali ekipy z Lysek, Rud oraz Raciborza, po czym awansowali do półfinałowego turnieju wojewódzkiego w Dankowicach, gdzie zajęli ostatecznie 13 miejsce.
Jeszcze raz gratulujemy młodym piłkarzom i czekamy na kolejne sukcesy.

!"#$!%$& !"#$%&'()*&+ -+.+ /.&*&0%123*'2425-6(%7824+ 9'(:' ;7<1'*='(>
(()*+, %-./012345)6.7-8-939: ;<= + >5?5 ((: @.<= ,+* (+)*A)(,,=
B.C5D;?. -.7EFG= B.C54@2/ 358-.<39& ?6+1*'.&(= @+6+=2:.='=
BH#$I%J$& (()*+, %-./012345)6.7-8-939: ;<= + >5?5 ((: @.<= ,+* (+)*A)(,,
B.5<1-58?5 09C50318-5& $B! KL.8@/5M: %-./012345)6.7-8-939=

SK
OC
ZEK
SKOC
OCZEK

7

1

2

3

Poznajmy się
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KRZYŻÓWKA
4

5

6

W naszym stałym cyklu na pierwszym z poniższych zdjęć przedstawiamy załogę punktu kasowego z Pszowa – stoją od lewej: Katarzyna Olchawa (dysponent-kasjer), Izabela Szcześniak
wotk
(kierownik) i Anna Ser
Serwotk
wotkaa (dysponent-kasjer). Na kolejnym, obsada punktu kasowego w Pyowskowicach; od lewej – Dariusz Czosnyk (kierownik) oraz Izabela Flasińsk
Flasińskaa i Eliza Grądk
Grądkowsk
skaa (dysponentki-kasjerki).
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Raz jeszcze przypominamy, iż wystarczy przesłać jedynie numer i hasło krzyżówki
krzyżówki, bez potrzeby
wycinania jakiekolwiek elementu graficznego niniejszej rubryki (numer krzyżówki, diagram). A oto
kolejna grupa osób, którą zapraszamy do najbliższego punktu naszej Kasy po odbiór upominków za
ach (Stopnica), Maria Jodełło (Gliwiprawidłowe rozwiązania poprzedniej krzyżówki: Marianna W
Wach
ołońsk
ołońskaa (Katowice), Jan Swałek (Gliwice), Danuta Suce), Tadeusz Domagała (Połaniec), Marta P
Połońsk
sk
uła (Góra), Anastazja Jaworsk
Jaworskaa (Katowice), Barbara Knosala (Katowiskaa (Połaniec), Teresa Sek
Sekuła
Strzelbickaa (Gliwice), Kazimiera Majk
Majkaa (Połaniec), Teodozja Zielińsk
Zielińskaa (Połaniec),
ce), Magdalena Strzelbick
Edyta Pliszk
osz (Katowice), Jan Sk
owron (Katowice), Marianna KwaPliszkaa (Przeczów), Izabela Rozk
Rozkosz
Skowron
pisz (Połaniec) i Zbigniew Szewczuk (Kietrz). Wszystkie upominki ufundowało TUW SK
OK
SKOK
OK.
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