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Rada Nadzorcza, czyli
ciężar odpowiedzialności
Wywiad z TADEUSZEM KOPNIAKIEM,
Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej - str. 3

Nowa formuła naszego �Skoczka� spotkała się z większym niż mogliśmy sądzić
zainteresowaniem� - korespondencja i liczne telefony są dla nas wymiernym tego
dowodem. Bardzo to nas cieszy; świadczy bowiem o właściwym posunięciu wzglę-
dem potrzeby wzajemnego informowania się o niuansach funkcjonowania naszej
Kasy. Niemal wszystkie kwestie wynikające z pytań naszych Czytelników udało
nam się wyjaśnić, te najczęściej powtarzające się znajdują odzwierciedlenie już
w tym wydaniu naszego Biuletynu. Przy tej okazji �serwujemy� oczywiście kolejną
dawkę informacji, które nie powinny pozostawić cienia wątpliwości co do oczywi-
stych korzyści jakie wynikają z członkostwa w SKOK Ziemi Rybnickiej � zachęca-
my do uważnej, bardzo uważnej lektury, godnej porównania z konkurencją na ryn-
ku usług finansowych�

Z OSTATNIEJ CHWILI

Witamy nowych członków!
Zgodnie z zapowiedzią, 8 marca br. uruchomiliśmy kolejny punkt naszej Kasy, tym razem
wwwww centrum Rcentrum Rcentrum Rcentrum Rcentrum Rybnikybnikybnikybnikybnika, przy ul. Pa, przy ul. Pa, przy ul. Pa, przy ul. Pa, przy ul. Powstańcówowstańcówowstańcówowstańcówowstańców. W chwili oddawania niniejszego numeru do dru-
ku � a więc w ciągu zaledwie dwóch tygodni � w naszej nowej placówce do SKOK Ziemi
Rybnickiej zapisało się prawie 100 osóbprawie 100 osóbprawie 100 osóbprawie 100 osóbprawie 100 osób.

Prze¿ycia TajemnicyPrze¿ycia TajemnicyPrze¿ycia TajemnicyPrze¿ycia TajemnicyPrze¿ycia Tajemnicy
ZmartwychwsZmartwychwsZmartwychwsZmartwychwsZmartwychwsta³ego Chrysta³ego Chrysta³ego Chrysta³ego Chrysta³ego Chrystusatusatusatusatusa
w spokojnej, radosnej, pe³nejw spokojnej, radosnej, pe³nejw spokojnej, radosnej, pe³nejw spokojnej, radosnej, pe³nejw spokojnej, radosnej, pe³nej
rodzinnego ciep³a atmosferzerodzinnego ciep³a atmosferzerodzinnego ciep³a atmosferzerodzinnego ciep³a atmosferzerodzinnego ciep³a atmosferze

¿ycz¹
Zarz¹d, Rada Nadzorcza

oraz Pracownicy
SKOK Ziemi Rybnickiej

W NASZYM REGIONIE

Mamy największą sieć placówek
Więcej informacji na str. 2

W GRONIE LAUREATÓW

�FAIR PLAY� na Śląsku
W obecności członków Śląskiego Klubu Biznesu, działaczy samorządowych i społecznych, po-W obecności członków Śląskiego Klubu Biznesu, działaczy samorządowych i społecznych, po-W obecności członków Śląskiego Klubu Biznesu, działaczy samorządowych i społecznych, po-W obecności członków Śląskiego Klubu Biznesu, działaczy samorządowych i społecznych, po-W obecności członków Śląskiego Klubu Biznesu, działaczy samorządowych i społecznych, po-
lityków i rzeszy przedstawicieli czołowych firm w regionie odbyła się śląsklityków i rzeszy przedstawicieli czołowych firm w regionie odbyła się śląsklityków i rzeszy przedstawicieli czołowych firm w regionie odbyła się śląsklityków i rzeszy przedstawicieli czołowych firm w regionie odbyła się śląsklityków i rzeszy przedstawicieli czołowych firm w regionie odbyła się śląska gala VI edycjia gala VI edycjia gala VI edycjia gala VI edycjia gala VI edycji
Programu �Przedsiębiorstwo FProgramu �Przedsiębiorstwo FProgramu �Przedsiębiorstwo FProgramu �Przedsiębiorstwo FProgramu �Przedsiębiorstwo FAIR PLAAIR PLAAIR PLAAIR PLAAIR PLAYYYYY�. Oczywiście z udziałem SK�. Oczywiście z udziałem SK�. Oczywiście z udziałem SK�. Oczywiście z udziałem SK�. Oczywiście z udziałem SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej jakybnickiej jakybnickiej jakybnickiej jakybnickiej jakooooo
liderem w grupie instytucji finansowych.liderem w grupie instytucji finansowych.liderem w grupie instytucji finansowych.liderem w grupie instytucji finansowych.liderem w grupie instytucji finansowych. dokończenie na str. 2

Byliśmy za �wielką wodą�
Czy można pobierać pieniądze nie wychodząc z samochodu? Tak, to możliwe, choć na razie
tylko w Stanach Zjednoczonych� O tej i o wielu innych nowinkach z zakresu świadczenia
usług finansowych czytaj już w kolejnym wydaniu �Skoczka�. W nim także przedstawimy rys
historyczny poświęcony działalności amerykańskich unii kredytowych, które są odpowiedni-
kiem SKOK-ów w Polsce.

Teraz w Staszowie
Spieszymy donieść o kolejnym przedsięwzięciu SKOK Ziemi Rybnickiej, które poszerzy sieć
naszych placówek - już niebawem uruchomimy nowy punkt naszej Kasy, tym razem w Staszo-w Staszo-w Staszo-w Staszo-w Staszo-
wiewiewiewiewie (woj.świętokrzyskie). Prace remontowe są już w toku, zaś otwarcie planujemy na dzień
wejścia Polski do Unii Europejskiej. Więcej szczegółów w następnym wydaniu �Skoczka�.

Przyk³adowe kwoty po¿yczki
 5.000 z³ na 60 miesiêcy, rata po¿yczki 115,62 z³
10.000 z³ na 60 miesiêcy, rata po¿yczki 231,23 z³
20.000 z³ na 60 miesiêcy, rata po¿yczki 462,46 z³
30.000 z³ na 60 miesiêcy, rata po¿yczki 693,70 z³
* oprocentowanie nominalne w skali roku

POŻYCZKA MIESZKANIOWA
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dokończenie ze str. 1
O tym udziale � bez fałszywej skromności �
informujemy niniejszym wszystkich członków
i sympatyków naszej Kasy. Bo przecież to nasz
wspólny sukces! Skoro cieszymy się tak wiel-
kim uznaniem, niech będzie to wiadome wszem
i wobec� Ku satysfakcji wszystkich, którzy
są z nami, w naszej spółdzielczej, SKOK-
owskiej �rodzinie�.
�Nagroda, którą Państwo otrzymaliście jest
efektem uczciwego i etycznego postępowania
zarówno w stosunku do partnerów handlo-
wych, klientów, pracowników jak i otoczenia,
w którym przyszło Wam działać� � czytamy
w liście, który MichałMichałMichałMichałMichał CzarskiCzarskiCzarskiCzarskiCzarski, Marszałek Wo-
jewództwa Śląskiego, wręczył pod koniec
stycznia br. prezesowi SKOK Ziemi Rybnickiej
FFFFFranciszkranciszkranciszkranciszkranciszkowi Barakowi Barakowi Barakowi Barakowi Barakomskiemuomskiemuomskiemuomskiemuomskiemu podczas uro-
czystej gali zorganizowanej w katowickim
Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego.
�Otrzymanie Certyfikatu [�Fair Play�] jest bez
wątpienia wielkim sukcesem, pomaga on jed-

W GRONIE LAUREATÓW

�FAIR PLAY� na Śląsku

nocześnie w budowaniu wizerunku naszego
regionu jako miejsca, w którym warto robić
uczciwe interesy�.
Pismo Marszałka Czarskiego publikujemy
w całości powyżej�

Najbardziej rozbudowana sieć SKOK-owskich
placówek działa na Śląsku - jest ich tu w sumie
ponad 160, przy znacznym udziale SKOK Ziemi
Rybnickiej. Drugie miejsce zajmuje Wielkopolska
(93), trzecie - Małopolska (91). Najskromniej
SKOK jest reprezentowany na Ziemi Lubuskiej.
Warto przy okazji pokusić się o konkluzję, iż kil-
ka województw razem wziętych nie dysponuje
taką ilością placówek jak nasz region, czy cho-
ciażby tylko SKOK Ziemi Rybnickiej.

Rok 2003 był dla SKRok 2003 był dla SKRok 2003 był dla SKRok 2003 był dla SKRok 2003 był dla SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej rokiem szczególnym. Charakterybnickiej rokiem szczególnym. Charakterybnickiej rokiem szczególnym. Charakterybnickiej rokiem szczególnym. Charakterybnickiej rokiem szczególnym. Charakteryzował sięyzował sięyzował sięyzował sięyzował się
znacznym ożywieniem w zakresie zakładanych lokznacznym ożywieniem w zakresie zakładanych lokznacznym ożywieniem w zakresie zakładanych lokznacznym ożywieniem w zakresie zakładanych lokznacznym ożywieniem w zakresie zakładanych lokat i udzielanych pożyczek, w tymat i udzielanych pożyczek, w tymat i udzielanych pożyczek, w tymat i udzielanych pożyczek, w tymat i udzielanych pożyczek, w tym
rokrokrokrokroku Ku Ku Ku Ku Kasa pozyskasa pozyskasa pozyskasa pozyskasa pozyskała również bardzo dużo nowych członkówała również bardzo dużo nowych członkówała również bardzo dużo nowych członkówała również bardzo dużo nowych członkówała również bardzo dużo nowych członków.....
Uruchomiono cztery nowe oddziały - w Kie-
trzu, Gliwicach, Nysie i Niemodlinie. Na ten
rok przypadł także rozwój oddziału w Pysko-
wicach, który został otwarty pod koniec
2002 r. Dla zwiększenia zainteresowania za-
równo nowych, jak i dotychczasowych klien-
tów, SKOK w ciągu całego roku zmieniał ofer-
ty dostosowując je odpowiednio do potrzeb
rynku. Należy tu wymienić chociażby pożycz-
ki świąteczne � Wielkanoc 2003, Boże Naro-
dzenie 2003, pożyczkę szkolną czy jesienną lo-
katę promocyjną. Zauważa się, że w czasie
obowiązywania tych ofert znacznie wzrosła
sprzedaż oraz odpowiednio do oferty ilość za-
kładanych lokat.
Do tradycyjnych produktów oferowanych przez
SKOK Ziemi Rybnickiej, takich jak pożyczki
�zwykłe�, chwilówki i lokaty terminowe,
w 2003 r. dołączono nowe produkty � pożycz-
ki mieszkaniowe, linie pożyczkowe oraz po-
życzki hipoteczne.
POŻYCZKI
Sprzedaż pożyczek w SKOK Ziemi Rybnickiej
w 2003 r. była sezonowa. Najmniejsze zainte-
resowanie pożyczkami przypadło na miesiące
luty i styczeń (tylko 3% i 4,5% z wszystkich
sprzedanych pożyczek w tym roku), a najwięk-
sze na kwiecień i lipiec � odpowiednio 13%
oraz 13,5%. Pozostałe miesiące charakteryzo-
wały się również odpowiednim zróżnicowa-
niem sprzedaży. Wysokie zainteresowanie po-
życzkami nie zawsze odzwierciedlała wysoka

sprzedaż w ujęciu wartościowym. W dużej
mierze kwestia ta uzależniona była od oferty
obowiązującej w danym miesiącu.
LOKATY
Podobnie jak w przypadku sprzedaży pożyczek,
zarówno ilość jak i wartość zakładanych lokat
terminowych w głównej mierze zależały od pre-
zentowanej oferty SKOK w danym okresie. Do
maja ilość i wysokość zakładanych lokat pla-
sowały się na jednakowym poziomie, od 4% do
5% wszystkich założonych lokat w tym roku.
Od czerwca odnotowano systematyczny wzrost

zakładanych lokat, zwłaszcza w ujęciu warto-
ściowym. To ożywienie w zakresie zakładanych
lokat było odzwierciedleniem prowadzonych
akcji promocyjnych, które dotyczyły lokaty wa-
kacyjnej i jesiennej lokaty promocyjnej. Najwyż-
szą wartość lokat założono w grudniu i paź-
dzierniku � odpowiednio 22% i 13% z wszyst-
kich założonych w tym roku.
Lokaty terminowe są podstawowym rodzajem
lokat zakładanych w SKOK Ziemi Rybnickiej
i wyraźnie dominują, zarówno w sensie ilo-
ściowym jak i wartościowym. Są one trady-
cyjną formą oszczędzania przez klientów, a za-
interesowanie nimi świadczy o dosyć korzyst-
nym oprocentowaniu lokat w stosunku do
oprocentowania banków oraz o wysokim stop-

niu zaufania do Kasy. Obok lokat terminowych
SKOK oferuje także inne formy oszczędzania
dla swoich członków, takie jak lokaty rentier-
skie i ubezpieczone oraz rachunki systema-
tycznego oszczędzania.
CZŁONKOWIE
Rok 2003 pod względem przyrostu członków
wyróżniał się na tle poprzednich lat. Stan
członków na koniec 2003 r. wyniósł 16.059, tj.
o 53% więcej w stosunku do roku poprzednie-
go, co oznacza, że do Kasy w całym roku wstą-
piło 5.559 osób. Najwięcej w lipcu, czerwcu,
kwietniu i grudniu, czyli w tych miesiącach,
w których sprzedaż i ilość założonych lokat
były najwyższe.

Opr. Izabela CicheckIzabela CicheckIzabela CicheckIzabela CicheckIzabela Cicheckaaaaa
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Bankomaty naprzód�
No i udało się. Mamy już odpowiednie prze-No i udało się. Mamy już odpowiednie prze-No i udało się. Mamy już odpowiednie prze-No i udało się. Mamy już odpowiednie prze-No i udało się. Mamy już odpowiednie prze-
pisypisypisypisypisy, regulaminy i inne niezbędne formal-, regulaminy i inne niezbędne formal-, regulaminy i inne niezbędne formal-, regulaminy i inne niezbędne formal-, regulaminy i inne niezbędne formal-
ności za sobą; ruszamy z wydawaniemności za sobą; ruszamy z wydawaniemności za sobą; ruszamy z wydawaniemności za sobą; ruszamy z wydawaniemności za sobą; ruszamy z wydawaniem
naszych knaszych knaszych knaszych knaszych kart IKM.art IKM.art IKM.art IKM.art IKM.
Przypominamy, karta IKM (Indywidualna Kar-
ta Magnetyczna) służy po pierpo pierpo pierpo pierpo pierwsze:wsze:wsze:wsze:wsze: jako kar-
ta identyfikacyjna (zastępuje dowód osobisty)
i otrzymuje ją każdy członek; każdy też otrzy-
muje kod PIN. W momencie kiedy będziemy ko-
rzystać z usług Kasy posługując się kodem
PIN, zostaniemy bez problemów obsłużeni. Kar-
ta ta ma za zadanie wyeliminowanie ewentual-
nych prób oszustw. PPPPPo drugie:o drugie:o drugie:o drugie:o drugie: służy jako karta
bankomatowa � każdy kto otworzy u nas konto

Mamy największą sieć placówek
Spółdzielcze KSpółdzielcze KSpółdzielcze KSpółdzielcze KSpółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe należą do najprężniej rozwijających się insty-asy Oszczędnościowo-Kredytowe należą do najprężniej rozwijających się insty-asy Oszczędnościowo-Kredytowe należą do najprężniej rozwijających się insty-asy Oszczędnościowo-Kredytowe należą do najprężniej rozwijających się insty-asy Oszczędnościowo-Kredytowe należą do najprężniej rozwijających się insty-
tucji finansowych w Ptucji finansowych w Ptucji finansowych w Ptucji finansowych w Ptucji finansowych w Polsce. Do niedawna największą ilość placówek posiadał bank PKolsce. Do niedawna największą ilość placówek posiadał bank PKolsce. Do niedawna największą ilość placówek posiadał bank PKolsce. Do niedawna największą ilość placówek posiadał bank PKolsce. Do niedawna największą ilość placówek posiadał bank PKO BPO BPO BPO BPO BP.....
Obecnie pozycję lidera zajmuje ogólnopolskObecnie pozycję lidera zajmuje ogólnopolskObecnie pozycję lidera zajmuje ogólnopolskObecnie pozycję lidera zajmuje ogólnopolskObecnie pozycję lidera zajmuje ogólnopolska sieć SKa sieć SKa sieć SKa sieć SKa sieć SKOKOKOKOKOK-u, która liczy ok-u, która liczy ok-u, która liczy ok-u, która liczy ok-u, która liczy około 1300 placówek.oło 1300 placówek.oło 1300 placówek.oło 1300 placówek.oło 1300 placówek.
Biorąc pod uwagę okres funkcjonowania na rBiorąc pod uwagę okres funkcjonowania na rBiorąc pod uwagę okres funkcjonowania na rBiorąc pod uwagę okres funkcjonowania na rBiorąc pod uwagę okres funkcjonowania na rynkynkynkynkynku finansowym, dynamiczny rozwój spółdziel-u finansowym, dynamiczny rozwój spółdziel-u finansowym, dynamiczny rozwój spółdziel-u finansowym, dynamiczny rozwój spółdziel-u finansowym, dynamiczny rozwój spółdziel-
czych kczych kczych kczych kczych kas budzi autentyczny respekt wśród bankas budzi autentyczny respekt wśród bankas budzi autentyczny respekt wśród bankas budzi autentyczny respekt wśród bankas budzi autentyczny respekt wśród bankowcówowcówowcówowcówowców.....

I jeszcze jedna ciekawa informacja, którą
przytaczamy za ogólnopolskim dziennikiem
- członkami SKOK jest już milionowa rzesza
naszych rodaków. W tym względzie dynami-
ka wzrostu ilości naszych klientów jest do-
prawdy imponująca, jeśli wziąć pod uwagę
31-procentowy przyrost w 2003 r. w stosun-
ku do roku poprzedniego.

Źródło: �Rzeczpospolita�, luty 2004

ROR będzie miał aktywną funkcję bankomato-
wą, pozwalającą na pobieranie gotówki z na-
szych bankomatów (na razie dwóch, przy czym
� jak pisaliśmy w poprzednim numerze, Zarząd
planuje kolejne zakupy bankomatów). PPPPPo trze-o trze-o trze-o trze-o trze-
cie:cie:cie:cie:cie: karta IKM pełni funkcję rabatową, o czym
także informowaliśmy w poprzednim �Skocz-
ku� (na razie z rabatów można korzystać tylko
w obrębie Czerwionki-Leszczyn w wybranych,
oznakowanych placówkach handlowo-usługo-
wych). Tu także przypominamy, że będziemy
dążyć do podpisania stosownych w tym zakre-
sie umów z kolejnymi placówkami we wszyst-
kich miejscowościach, gdzie mamy swoje od-
działy (punkty kasowe).

UWUWUWUWUWAAAAAGGGGGA! A! A! A! A! Przez całą dobę czynny będzie te-
lefon, pod który należy zgłaszać zgubę bądź
kradzież karty, w celu jej zablokowania. Po-
wiadomienia o tych przypadkach będą na-
grywane pod numerem dostępnym w na-
szych placówkach, a który będzie również
widniał na naszych bankomatach.
Wszystkich, którzy mają lub będą posiadać
nasze karty prosimy o zapamiętanie tego nu-
meru. No i najważniejsze � nigdy nie no-
ście razem z kartą zapisanego kodu PIN.
Najlepiej nauczyć się go na pamięć, jak wier-
sza w szkole� - to tylko 4 cyfry. Prosimy,
weźcie to sobie pod uwagę!

!

!

UWUWUWUWUWAAAAAGGGGGA - pracujemy dłużejA - pracujemy dłużejA - pracujemy dłużejA - pracujemy dłużejA - pracujemy dłużej
Z uwagi na wnioski naszych Klientów doko-
naliśmy zmian godzin otwarcia poszczegól-
nych placówek SKOK Ziemi Rybnickiej. Punk-
ty kasowe w Boguszowicachw Boguszowicachw Boguszowicachw Boguszowicachw Boguszowicach przy ul. Jastrzęb-
skiej 13 oraz w Pw Pw Pw Pw Pszowieszowieszowieszowieszowie przy ul. Ks. Skwary
21 czynne są od poniedziałku do piątku w godz.
od 7.00 do 15.00. Na prośbę pracowników ko-
palni �Chwałowice� godziny otwarcia naszej
Kasy przy ul. 1 Maja 93 w Chwałowicach w Chwałowicach w Chwałowicach w Chwałowicach w Chwałowicach ule-

Ponadto informujemy, iż decyzją Zarządu zo-
stały ujednolicone godziny pracy w SKOK-
ach, z którymi niedawno dokonaliśmy połą-
czenia (Górnośląska, Ziemi Śląskiej, Sośni-
ca). Punkty kasowe przy kopalniach �Bole-
sław Śmiały� w Łaziskach, �Sośnica� w Gli-
wicach i �Wieczorek� w Katowicach oraz przy
Elektrowni �Łaziska� czynne są od ponie-
działku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00,
pozostałe pracują w godz. od 8.30 do 16.30.

!
gły zmianie na następujące: w poniedziałki,
środy i piątki punkt jest czynny w godz. od 8.30
do 16.30, natomiast we wtorki i czwartki � od
7.30 do 15.30; z kolei placówka przy kopalni
�Dębieńsko� w Czerw Czerw Czerw Czerw Czerwioncewioncewioncewioncewionce pracuje od ponie-
działku do piątku w godz. od 8.00 do 15.45,
zaś na Rynku (również w Czerwionce) obsłu-
guje Klientów od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 16.30, a ponadto w każdą
sobotę od 8.00 do 13.00. Pozostałe punkty ka-
sowe są czynne w godz. 8.30 do 16.30.
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- Kto sprawuje naczelną władzę w SK- Kto sprawuje naczelną władzę w SK- Kto sprawuje naczelną władzę w SK- Kto sprawuje naczelną władzę w SK- Kto sprawuje naczelną władzę w SKOKOKOKOKOK-u?-u?-u?-u?-u?
- W Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych,
podobnie jak w innych rodzajach spółdzielni, naczelną wła-
dzę sprawują członkowie. Wykonują te obowiązki bezpośred-
nio - na Walnym Zgromadzeniu albo zebraniach grup człon-
kowskich - lub bezpośrednio na zebraniu przedstawicieli.
W okresach pomiędzy ich obradami członkowie reprezentowani
są przez wybraną spośród siebie Radę Nadzorczą. Zgodnie ze
Statutem SKOK sprawuje ona kontrolę i nadzór nad działal-
nością Kasy. Jest to wyrazem jednej z podstawowych cech spół-
dzielni - jej demokratycznego charakteru.

- Czym kierują się przedstawiciele przy wyborze członków Rady- Czym kierują się przedstawiciele przy wyborze członków Rady- Czym kierują się przedstawiciele przy wyborze członków Rady- Czym kierują się przedstawiciele przy wyborze członków Rady- Czym kierują się przedstawiciele przy wyborze członków Rady
Nadzorczej?Nadzorczej?Nadzorczej?Nadzorczej?Nadzorczej?
- To bardzo ciekawe i trudne pytanie. Oto kilka wskazówek,
które opisane zostały w broszurze z 1910 r. w Poznaniu.
W pierwszym podrozdziale tej broszury czytamy: �Do Rady
Nadzorczej należy wybierać ludzi poważnych i statecznych,
którzy cieszą się zaufaniem u wspólników. Odznaczać się po-
winni ścisłością i dokładnością w pracy. Ludzie, którzy wła-
sne interesy załatwiają tylko pobieżnie i niedbale, tym niedbalej
pracować będą w interesie spółki. Członek Rady nie powinien
mieć ani za wiele, ani za mało długów, w pierwszym wypadku
bowiem byłby poniekąd zależny od Zarządu, w drugim zaś mało
by miał wyrozumienia dla ludzi, którzy kredytu potrzebują
i nim pracują�.

- A czy te wsk- A czy te wsk- A czy te wsk- A czy te wsk- A czy te wskazówki są brane poważnie, mają prawie 100 lat?azówki są brane poważnie, mają prawie 100 lat?azówki są brane poważnie, mają prawie 100 lat?azówki są brane poważnie, mają prawie 100 lat?azówki są brane poważnie, mają prawie 100 lat?
- Mimo, że niektóre zdania i sądy wydawać nam się dziś mogą
trochę anachroniczne, to uważna lektura skłania jednak do
ostrożnego traktowania ich staroświeckości. Także pozorna
oczywistość niektórych sformułowań powinna raczej skłonić
do refleksji nad trudnościami na jakie trafia w życiu stosowa-
nie dobrych rad niż wywołać uśmiech. Jak wynika z przyto-
czonego wcześniej cytatu, autor �Wskazówek dla członków
Rady Nadzorczej w Spółkach� podkreślał równorzędność po-
zycji Rady i Zarządu w sprawnie funkcjonującej strukturze
całości.
�Gdybyśmy stosunek Rady Nadzorczej do Zarządu i odwrotnie
chcieli uwidocznić porównaniem, to Spółkę nazwalibyśmy oso-
bą, której ręce stanowią Zarząd a oczy Rada Nadzorcza� - pi-
sał autor �Wskazówek dla członków Rady Nadzorczej� w 1910 r.
w Poznaniu. Autorem owych �Wskazówek� jest ks. Piotr Waw-
rzyniak (1849-1910) działacz gospodarczy i społeczny w za-
borze pruskim (głównie w Poznańskiem), który był organiza-
torem spółdzielczości kredytowej i rolniczej oraz umocnił sys-
tem polskich banków ludowych.

Rada Nadzorcza, czyli
ciężar odpowiedzialności
WWWWWywiad z Tywiad z Tywiad z Tywiad z Tywiad z TADEUSZEM KADEUSZEM KADEUSZEM KADEUSZEM KADEUSZEM KOPNIAKIEM, Przewodniczącym Rady Nadzorczej SKOPNIAKIEM, Przewodniczącym Rady Nadzorczej SKOPNIAKIEM, Przewodniczącym Rady Nadzorczej SKOPNIAKIEM, Przewodniczącym Rady Nadzorczej SKOPNIAKIEM, Przewodniczącym Rady Nadzorczej SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiejybnickiejybnickiejybnickiejybnickiej

- Jakie są więc obowiązki Rady Nadzorczej?- Jakie są więc obowiązki Rady Nadzorczej?- Jakie są więc obowiązki Rady Nadzorczej?- Jakie są więc obowiązki Rady Nadzorczej?- Jakie są więc obowiązki Rady Nadzorczej?
- Mimo odmienności ról obu tych organów (Zarządu i Rady Nad-
zorczej), zarówno na Zarządzie, jak i na członkach Rady Nad-
zorczej spoczywa moralna i prawna odpowiedzialność za efek-
tywne i dokonywane w najlepiej pojętym interesie członków
zarządzanie funduszami spółdzielni. Dla wykonania tego zada-
nia obydwa organy działać muszą jako zgodny zespół. Członko-
wie Rady Nadzorczej określają politykę SKOK, formułując mi-
sję, jaką ma do spełnienia spółdzielnia (określają jej nadrzędne
oraz wiodące przesłanie, będące najbardziej ogólną wykładnią
działalności SKOK i najszerszą formułą określającą jej specyfi-
kę) i ustalają jej konkretne cele, Zarząd zaś przekłada te dyrek-
tywy na język praktyki. Rada nadzoruje następnie działalność

SKOK i jej Zarządu. Niezbędne jest, aby każdego z członków
Zarządu i Rady Nadzorczej cechowała umiejętność rozumienia
podstawowych zasad zarządzania finansami. Od tej wiedzy za-
leży w najwyższym stopniu istnienie SKOK. Rada Nadzorcza
ma za zadanie dbać o pieniądze członków spółdzielni. Stąd jest
ona odpowiedzialna za nadzór nad tworzeniem stosownych re-
zerw na pokrycie strat (budowę funduszu zasobowego); troskę
o aktywa spółdzielni, wyrażającą się w korzystaniu z ubezpie-
czeń oraz w stosowaniu się do przyjętych procedur; nadzór nad
rzetelnym ustalaniem stawek oprocentowania oszczędności i po-
życzek; udzielanie Zarządowi wskazówek we wszystkich dzie-
dzinach zarządzania SKOK.

- Jaki jest zatem istotny warunek zdrowej gospodarki finan-- Jaki jest zatem istotny warunek zdrowej gospodarki finan-- Jaki jest zatem istotny warunek zdrowej gospodarki finan-- Jaki jest zatem istotny warunek zdrowej gospodarki finan-- Jaki jest zatem istotny warunek zdrowej gospodarki finan-
sowej SKsowej SKsowej SKsowej SKsowej SKOK?OK?OK?OK?OK?
- Istotnym warunkiem zdrowej i sprawnej gospodarki finan-
sowej SKOK jest stanowczy nadzór nad regularną spłatą udzie-
lonych kredytów - ważny jest zarówno sam sposób kredytowa-
nia, jak też unikanie łatwych prolongat. Niedopuszczalna jest
jakakolwiek samowola w dokonywaniu spłat przez członków.
Najważniejszym warunkiem i dowodem finansowej sprawno-
ści SKOK będzie regularna spłata kredytów przez jej człon-

ków. Największą szkodę w gospodarce finansowej SKOK może
bowiem wyrządzić pobłażliwość wobec dłużników. Nieregular-
na spłata kredytów wystawia złe świadectwo zarówno Zarzą-
dowi, jak i Komisji Kredytowej. Natomiast stanowczość w wy-
maganiu regularnej spłaty, zastosowana od początku, usta-
nawia właściwy stosunek dłużnika (kredytobiorcy) do Kasy.

- Na k- Na k- Na k- Na k- Na koniec pytanie podobne do tegooniec pytanie podobne do tegooniec pytanie podobne do tegooniec pytanie podobne do tegooniec pytanie podobne do tego, jakie w poprzednim wy-, jakie w poprzednim wy-, jakie w poprzednim wy-, jakie w poprzednim wy-, jakie w poprzednim wy-
daniu �Skdaniu �Skdaniu �Skdaniu �Skdaniu �Skoczkoczkoczkoczkoczka� zadaliśmy prezesowi Baraka� zadaliśmy prezesowi Baraka� zadaliśmy prezesowi Baraka� zadaliśmy prezesowi Baraka� zadaliśmy prezesowi Barakomskiemu - kimomskiemu - kimomskiemu - kimomskiemu - kimomskiemu - kim
jest, w tym przypadkjest, w tym przypadkjest, w tym przypadkjest, w tym przypadkjest, w tym przypadku, przewodniczący Rady Nadzorczej pozau, przewodniczący Rady Nadzorczej pozau, przewodniczący Rady Nadzorczej pozau, przewodniczący Rady Nadzorczej pozau, przewodniczący Rady Nadzorczej poza
SKSKSKSKSKOKOKOKOKOK-iem?-iem?-iem?-iem?-iem?
- Mężem, ojcem, długoletnim pracownikiem kopalni �Dębieńsko�
od 1966 do 2000 r. Jestem mieszkańcem Stanowic od 1987 r. Obec-
nie przebywam na urlopie górniczym po zamknięciu kopalni �Dę-
bieńsko� w 2000 r. Moje zainteresowania to ogrodnictwo, wyna-
lazki, bezpieczna praca pracowników na różnych stanowiskach
pracy, ochrona środowiska przyrodniczego, w którym żyjemy. Je-
stem wolontariuszem od kilkunastu lat związanym z Wojewódz-
kim Centrum Innowacji w Katowicach i Stowarzyszeniem Pol-
skich Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie.

- Dzięk- Dzięk- Dzięk- Dzięk- Dziękujemy za rozmowę.ujemy za rozmowę.ujemy za rozmowę.ujemy za rozmowę.ujemy za rozmowę.

Drodzy Klienci, uruchamiamy niniejszym nowy
cykl, w którym będziemy chcieli objaśnić Pań-
stwu słowa i hasła, które funkcjonują w sekto-
rze usług finansowych, a nie zawsze dla nas,
a przynajmniej nie dla wszystkich są zrozumia-
łe. Mamy nadzieję, że pozwoli to na stawianie
czoła niektórym pracownikom banków, którzy po-
sługując się pewną terminologią chcą pokazać
wyższość nad nami�

!!!!! AK AK AK AK AKTYWTYWTYWTYWTYWAAAAA � lewa strona bilansu księgowego
podmiotu gospodarczego, odzwierciedlająca
wielkość i strukturę majątku tego podmiotu.

!!!!! APRECJ APRECJ APRECJ APRECJ APRECJAAAAACJCJCJCJCJAAAAA � umocnienie waluty, jeśli
złoty zyskał na wartości (doszło do jego apre-
cjacji, umocnił się) wobec euro, to znaczy,
że kurs euro spadł. Na przykład 1 euro kosz-
towało 4,90 zł, a teraz kosztuje 4,80 zł. Apre-
cjacja jednej waluty względem innej ozna-
cza zawsze deprecjację tej drugiej.
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CO TO ZNACO TO ZNACO TO ZNACO TO ZNACO TO ZNACZYCZYCZYCZYCZY !!!!! ASYGNA ASYGNA ASYGNA ASYGNA ASYGNATTTTTAAAAA � dowód przyjęcia lub wypłace-
nia oznaczonej na nim kwoty pieniędzy.

!!!!! BON SK BON SK BON SK BON SK BON SKARBOWYARBOWYARBOWYARBOWYARBOWY � krótkoterminowy pa-
pier wartościowy emitowany przez państwo
w celu uzyskania wpływów do budżetu pań-
stwa. Bony sprzedawane są zazwyczaj
w drodze przetargu. Cena zakupu bonu to
wartość określona w wyniku przetargu po-
mniejszona o dyskonto.

!!!!! C C C C CASH FLOWASH FLOWASH FLOWASH FLOWASH FLOW � przepływ pieniędzy w pod-
miocie gospodarczym, czyli wpływy środków
pieniędzy i ich wydatkowanie.

!!!!! DEPRECJ DEPRECJ DEPRECJ DEPRECJ DEPRECJAAAAACJCJCJCJCJAAAAA � osłabienie waluty; jeśli
słyszymy, że złoty traci na wartości (uległ
deprecjacji, osłabił się) względem euro, to
znaczy, że kurs euro wzrósł. Na przykład
jedno euro kosztowało 4,50 zł, a teraz trze-
ba zapłacić 4,90 zł. Określenie, że euro bę-
dzie słabsze od dolara, oznacza, że kurs
dolara będzie rósł, a kurs euro spada. Za
jednego dolara trzeba będzie zapłacić co-
raz więcej euro.

Członkowie pytają  � ZarCzłonkowie pytają  � ZarCzłonkowie pytają  � ZarCzłonkowie pytają  � ZarCzłonkowie pytają  � Zarząd odpowiadaząd odpowiadaząd odpowiadaząd odpowiadaząd odpowiada ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?
!  Chciałbym ulok Chciałbym ulok Chciałbym ulok Chciałbym ulok Chciałbym ulokować u Wować u Wować u Wować u Wować u Was pieniądze w po-as pieniądze w po-as pieniądze w po-as pieniądze w po-as pieniądze w po-

staci lokstaci lokstaci lokstaci lokstaci lokaty terminowej i tylkaty terminowej i tylkaty terminowej i tylkaty terminowej i tylkaty terminowej i tylko oszczędzać.o oszczędzać.o oszczędzać.o oszczędzać.o oszczędzać.
Czy muszę wpłacać wymagany wkład,Czy muszę wpłacać wymagany wkład,Czy muszę wpłacać wymagany wkład,Czy muszę wpłacać wymagany wkład,Czy muszę wpłacać wymagany wkład,
udział i wpisowe?udział i wpisowe?udział i wpisowe?udział i wpisowe?udział i wpisowe?

� Niestety tak. Aby korzystać z którejkolwiek
usługi oferowanej przez naszą Kasę, należy
zostać członkiem SKOK. A żeby zostać człon-
kiem Kasy � jak mówi par.10 Statutu � należy
m.in. wnieść: wpisowe (10 zł), udział (85 zł)
oraz wkład członkowski (5 zł); razem 110 zł.
Jednakże w przypadku rezygnacji z członko-
stwa w SKOK wkład i udział (90 zł) zostają
zwrócone.

! Czy można wpłacać więcej niż 1 udział? Je-Czy można wpłacać więcej niż 1 udział? Je-Czy można wpłacać więcej niż 1 udział? Je-Czy można wpłacać więcej niż 1 udział? Je-Czy można wpłacać więcej niż 1 udział? Je-
śli tak, to czy mając na przykład 10 udzia-śli tak, to czy mając na przykład 10 udzia-śli tak, to czy mając na przykład 10 udzia-śli tak, to czy mając na przykład 10 udzia-śli tak, to czy mając na przykład 10 udzia-
łów będę dysponował na zebraniu członkówłów będę dysponował na zebraniu członkówłów będę dysponował na zebraniu członkówłów będę dysponował na zebraniu członkówłów będę dysponował na zebraniu członków
10 głosami?10 głosami?10 głosami?10 głosami?10 głosami?

� Par.11 pkt.3 Statutu mówi: �Członek może
posiadać większą liczbę udziałów��. Tak
więc istnieje możliwość wykupienia dowolnej
ilości udziałów. Drugą część pytania wyjaśnia

par.12 wspomnianego Statutu, który brzmi:
�Wszyscy członkowie mają równe prawa i obo-
wiązki bez względu na ilość posiadanych
udziałów��, tak więc każdy członek ma tyl-
ko jeden głos, bez względu na to, jaką ilość
udziałów posiada.

! Co dzieje się z wypracowanym zyskiem lubCo dzieje się z wypracowanym zyskiem lubCo dzieje się z wypracowanym zyskiem lubCo dzieje się z wypracowanym zyskiem lubCo dzieje się z wypracowanym zyskiem lub
w jaki sposób pokrw jaki sposób pokrw jaki sposób pokrw jaki sposób pokrw jaki sposób pokrywana jest strataywana jest strataywana jest strataywana jest strataywana jest strata
wwwww SKSKSKSKSKOK?OK?OK?OK?OK?

� O tym z kolei mówi par.55 pkt.1-3 Statutu.
�1) Nadwyżka bilansowa zostaje przeznaczo-
na na zwiększenie funduszu zasobowego.
2) Straty bilansowe pokrywane są z funduszu
zasobowego, a w części przekraczającej fun-
dusz zasobowy � z funduszu udziałowego.
3) Gdyby fundusze własne Kasy nie wystar-
czyły na pokrycie strat, Zebranie Przedstawi-
cieli może podjąć uchwałę zobowiązującą
członków do wcześniejszego wpłacenia udzia-
łów niż to przewiduje Statut.�

Ankieta 1. W jakich sposób zdoby³/a Pan/Pani
informacje na temat dzia³alno�ci SKOK?
z telewizji,
z prasy lokalnej,
za po�rednictwem ulotek reklamowych,
od znajomych,
w inny sposób:  ����.......................�

2. Z jakich produktów finansowych korzysta
Pan/Pani najczê�ciej?
lokaty terminowe,
lokaty rentierskie,
po¿yczki,
chwilówki,
ROR,
ubezpieczenia,
inne����......................................��

3. Powody, dla których korzysta Pan/Pani
z us³ug SKOK Ziemi Rybnickiej:
korzystne oprocentowanie,
szybko�æ obs³ugi,
dostêpno�æ do Kasy,
przyzwyczajenia,
konkurencyjne us³ugi.

4. Jak mo¿na Pani/Pana zdaniem wzbogaciæ
ofertê SKOK Ziemi Rybnickiej?
rozszerzyæ skalê produktów oraz ofertê kredytow¹,
poprawiæ estetykê wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ Kasy,
wprowadziæ wiêksz¹ ilo�æ placówek,
zwiêkszyæ ilo�æ okienek kasowych,
podnie�æ poziom obs³ugi klienta,
zmieniæ godziny otwarcia.

rządu w przyszłości, ku zadowoleniu naszych
członków. Ankieta jest anonimowa.
Druki można pobrać już od 1 kwietnia, a na
ich zwrot po wypełnieniu czekać będziemy do
końca tego miesiąca w punktach SKOK Zie-
mi Rybnickiej. Gorąco prosimy o Wasze opi-
nie - wyniki ankiety opublikujemy w kolej-
nym numerze �Skoczka�. Obok podajemy kil-
ka pytań.

Jak informowaliśmy w ostatnim numerze
�Skoczka�, Zarząd SKOK przygotował ankietę
skierowaną do członków naszej Kasy. Jej ce-
lem jest uzyskanie szerokiej informacji o cało-
ści naszej firmy, m.in. na temat oceny naszych
produktów (usług), oceny kompetencyjności
pracowników, informacji o lokalizacji i godzi-
nach otwarcia naszych punktów. Oczekujemy
również innych opinii, w tym również negatyw-
nych, jeżeli takowe będą, a które to opinie po-
zwolą usunąć ewentualne niedociągnięcia,
a także pozwolą na wprowadzenie procedur,
które będą stanowić kierunek działalności Za-
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Z kart historii                (cz. 2)

Pierwsza umowa
W okresie kiedy powstawały pierwsze spół-
dzielcze kasy, działalność SKOK-ów oparta
była na przepisach o związkach zawodowych,
PKZP (pracowniczych kasach zapomogowo-
pożyczkowych), a także Spółdzielczych Kasach
Oszczędnościowo-Kredytowych w zakładach
pracy (tj. art.39 ust.5 z dnia 23 maja 1991 r.).
Przepisy te mówiły o pomocy świadczonej
przez zakłady pracy w stosunku do nowo two-
rzonych spółdzielczych kas. Pomoc ta miała
polegać m.in. na zapewnieniu pomieszczeń
biurowych i odpowiednio zabezpieczonego
miejsca na przechowywanie pieniędzy, trans-
portu pieniędzy z banku, prowadzeniu księgo-
wości, obsługi kasowej i prawnej, dostarcza-
niu druków i formularzy, dokonaniu na rzecz
SKOK potrąceń w listach płac pracowników
(wkładów miesięcznych i rat pożyczek) oraz
odprowadzaniu wpłat na rachunek bankowy
SKOK. Szczegółowe warunki świadczenia
pomocy określała umowa zawarta pomiędzy
zakładem pracy a SKOK.
Pierwsze rozmowy na temat pomocy kopalni dla
naszej Kasy rozpoczęły się już w 1993 r. Były to
wielokrotne, wielogodzinne, twarde rozmowy.
Ówczesne działy kopalni, które opiniowały
warunki umowy, czyniły co mogły, aby umowa
ta była jak najmniej kosztowna dla kopalni

�Dębieńsko� (co jest zrozumiałe), a co za tym
idzie � jak najmniej opłacalna dla naszej Kasy.
Należy tu wspomnieć o pomocy w rozmowach
Zarządu z dyrekcją kopalni udzielonej przez
prawie wszystkie związki zawodowe działają-
ce na �Dębieńsku�. W szczególności NSZZ �So-
lidarność� w osobach Marka Łuczuka i Zbignie-
wa Bińczyka, ZZG w Polsce reprezentowany
w tamtym okresie przez Jerzego Hermana i An-
drzeja Chroboka, a także ZZ �Kadra�.
Ostatecznie 17 listopada 1993 r. podpisano pierw-
szą umowę (jej fragment publikujemy obok). Pod
umową podpisali się ze strony kopalni dyrektor
Jan Owoc i główna księgowa Janina Polk, a ze
strony SKOK � prezes Franciszek Barakomski
i Krystyna Garus � wiceprezes.

Umowa podpisana � i co dalej?
Dyrektor Jan Owoc udostępnił nam lokal o po-
wierzchni 14,2 m2 mieszczący się w dyrekcji
kopalni (obecnie znajduje się tam bankomat
jednego z banków). Kopalnia zakupiła nam
również niezbędny komputer i drukarkę, bez
którego to sprzętu działalność SKOK-u byłaby
niemożliwa, natomiast z kasy kopalni otrzyma-
liśmy zabytkowy sejf z 1881 r., który służy nam
do dziś (na zdjęciu z notatki prasowej).
Na okoliczność przekazania-wypożyczenia
powyższego sprzętu została zawarta umowa,
na mocy której dyrektor kopalni zgodził się,
że za zakupiony sprzęt nie będzie żądał zwro-
tu pieniędzy, ale pod jednym warunkiem � że
do końca 1994 r. do SKOK-u zapisze się 10001000100010001000

osóbosóbosóbosóbosób. Ponadto umowa gwarantowała nam po-
krycie przez kopalnię kosztów rejestracji
SKOK-u w Sądzie Rejestrowym, co nastąpi-
ło � przypominamy � 27 grudnia 1993 r.
Oprócz tego zakład pracy gwarantował
udzielanie wskazanym przez Zarząd Kasy
pracownikom kopalni � a członkom władz
statutowych SKOK � płatnego zwolnienia od
pracy celem wzięcia udziału w niezbędnych
szkoleniach. Jednakże koszty przejazdu, noc-
legu i diet oraz szkolenia pokrywał już SKOK,
przy czym kopalnia udzieliła nam na ten cel
dwumiesięcznej pożyczki.
Jak widać, SKOK nie był �rozpieszczany� przez
naszą kopalnię. Jednak to wszystko miało i ma
swoje pozytywne strony, bowiem Zarząd od po-
czątku zmuszony był do osiągnięcia jak najszyb-
szego uniezależnienia się od pomocy z zewnątrz.
Efekty tamtych trudnych lat widać dzisiaj � je-
steśmy w pierwszej dziesiątce największych
Kas w Polsce, osiągając z roku na rok coraz to
lepsze wyniki w każdej dziedzinie.

Dobroć czy spryt dyrektora
Czy dyrektor kopalni podpisując taką umowę
chciał pomóc, czy też chciał nas zdyscyplino-
wać, tak jak pracowników całej kopalni?�
Tego nie wiemy. Jednakże dalsze działania
dyrektora wykazywały przychylność i pozy-
tywne nastawienie do naszej Kasy. Za to
wszystko, za okazaną pomoc w pierwszych
latach działalności, Zarząd i Rada Nadzorcza
SKOK są mu bardzo wdzięczne.
Co z kolei myślał Zarząd przed podpisaniem
takiej umowy? Z uzyskanych w tamtym okre-
sie wyjaśnień złożonych przez prezesa na po-
siedzeniu Rady Nadzorczej wynikało, iż Za-
rząd zdawał sobie sprawę, że będzie zmuszo-
ny na mocy zapisów tej umowy zwrócić kosz-
ty poniesione przez kopalnię, ale dopiero po
roku działalności, a przez ten okres SKOK
wypracuje odpowiednie środki, które w okre-
ślony sposób wpłyną na kondycję Kasy. Nikt
nie myślał, że może być inaczej�

Zainteresowanie
przerosło wszystkich
Zainteresowanie SKOK-iem ze strony pracow-
ników było duże, ponieważ po 6 miesiącach
działalności należało do Kasy 785 pracowni-
ków kopalni, co stanowiło wtedy 17% jej całej
załogi. W tym okresie 4-krotnie zmieniano
oprocentowanie lokat i pożyczek. Zakładano
już lokaty terminowe, udzielano tzw. chwiló-
wek, a pożyczek do wysokości 15 mln zł na
okres 6 miesięcy. Od września 1994 r. wyso-
kość udzielanych pożyczek wzrosła do 20 mln
zł, a okres spłaty wydłużył się do jednego roku,
można również było założyć lokatę rentierską.
Zarząd SKOK pracował na pełnych obrotach.
Postawiono na marketing � tysiące ulotek,
reklamę w radiowęźle, organizowanie konkur-
sów (zdjęcie obok), indywidualne rozmowy
z pracownikami. To wszystko musiało przy-
nieść efekty. I przyniosło!
Chyba nikt nie spodziewał się, że zainteresowa-
nie SKOK-iem wśród pracowników kopalni bę-
dzie aż tak wielkie. Już po 9 miesiącach święto-
waliśmy przyjęcie w szeregi naszej Kasy tysięcz-
nego członka. Tym samym Zarząd wykonał trud-
ne zadanie. Staliśmy się Kasą, która zajmowała
miejsce na podium pośród innych Kas w Polsce
jeśli chodzi o przyrost procentowy członków do
całej załogi. Między innymi dlatego już w 1994 r.
prasa (�Dziennik Zachodni�, �Trybuna Śląska�,
miejscowy �KURIER� i gazeta �SKOK� wydawa-
na przez Kasę Krajową) opisywała nasze suk-
cesy (fragmenty artykułów obok).
Kończył się powoli pracowity rok 1994. Pre-
zes Zarządu Franciszek Barakomski zachęcał
wszystkich do wstąpienia do SKOK-u, a szcze-
gólnie pracowników dyrekcji i dozoru wyższe-
go. Ostatnim pracownikiem, który wstąpił
w szeregi naszego SKOK-u w 1994 r. był na-
czelny inżynier kopalni �Dębieńsko� � Janusz
Bajorski, głęboko przekonany, że SKOK to do-
bra kasa dla wszystkich pracowników kopal-
ni. 1125 osób w niecałe 10 miesięcy (od 9 lute-
go do 31 grudnia 1994 r.) to ponad 1/4 całej
załogi ówczesnej kopalni �Dębieńsko�.

Fragment umowy zawartej pomiędzy kopalnią �Dębieńsko� a SKOK

Gazeta �SKOK� - listopad 1994 r. �Dziennik Zachodni� - styczeń 1995 r.

�Trybuna Śląska� - sierpień 1994 r.
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Protokół z losowania nagród w jednym z konkursów podpisuje Andrzej Młynek, obok siedzi
Urszula Chowaniec, a także Prezes Zarządu Franciszek Barakomski i księgowa SKOK Jadwiga Słupik

Zarząd
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze,
Zarząd składał się z 5 osób. Tworzyli go Fran-
ciszek Barakomski � prezes, Krystyna Garus
� wiceprezes oraz Janina Biłas, Franciszek
Chowaniec i Jolanta Tkocz jako członkowie.
We wrześniu 1994 r. rezygnację z pełnienia
funkcji złożyła Krystyna Garus, która jako
zastępca głównej księgowej uznała, iż nie jest
w stanie z powodu ogromnej ilości pracy -
i przebywania do późnych godzin na kopalni
� dalej pełnić funkcji członka Zarządu. Nad-
mienić tu należy, że większość członków Za-
rządu pracowała na kopalni, a swoje obowiąz-
ki związane z pracą w SKOK wykonywała po
pracy, spotykając się w godzinach popołudnio-
wych. Jak twierdził  prezes Zarządu, ze wzglę-
du na dobrą współpracę oraz wysoką efektyw-
ność działań pani wiceprezes, przyjęcia jej

Z kart historii                (cz. 2)
rezygnacji było dla niego niezwykle trudną
decyzją. W końcu i Rada Nadzorcza przyjęła
rezygnację pani Garus i powołała na wicepre-
zesa dotychczasowego członka Zarządu, Ja-
ninę Biłas. Z kolei na jej miejsce powołano
Tadeusza Starzaka.

Na zakończenie
W czasie, kiedy my walczyliśmy o 1000 człon-
ków, cały ruch SKOK-owski przygotowywał się
do walki o Ustawę o Spółdzielczych Kasach
Oszczędnościowo-Kredytowych. Kto nas popie-
rał, a kto źle życzył, a także o przeniesieniu się
do nowego biura - o tym między innymi napi-
szemy w kolejnym numerze naszej gazety.

Opracowali: TTTTTadeusz Kadeusz Kadeusz Kadeusz Kadeusz Kopniakopniakopniakopniakopniak
i FFFFFranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakomskiomskiomskiomskiomski

Teraz w centrum Rybnika
�z bankomatem
I tak już 8 marca otworzyliśmy drzwi w no-
wiuteńkim, pachnącym jeszcze farbą 18 punk-
cie SKOK Ziemi Rybnickiej (po dodaniu pozo-
stałych punktów ze SKOK-ów, z którymi połą-
czyliśmy się, to jest to już 32 miejsce, gdzie
czekamy na naszych członków). Tak więc je-
śli chodzi o sieć placówek w województwie
śląskim, nasza Kasa wśród pozostałych
SKOK-ów jest na czołowym miejscu. Długo
szukaliśmy miejsca, aby zaistnieć w centrum
Rybnika; to jakby nasz obowiązek wynikający
chociażby z nazwy. No i udało się � teraz
mieszkańcy śródmieścia i odwiedzający cen-
trum Rybnika nie muszą już udawać się do
naszych placówek w pobliskich dzielnicach,
tj. do Chwałowic, Boguszowic czy Kuźni Ryb-
nickiej; mogą korzystać z usług SKOK Zie-
mi Rybnickiej w centrum miasta.
Ale to nie wszystko! Rybnik jako miasto i po-
wiat powoduje, iż bardzo dużo osób � chcąc
lub nie � odwiedza je, stąd pomysł, aby za-
budować tam bankomat. I teraz mieszkaniec
nie tylko Rybnika, ale np. Czerwionki, Wodzi-

sławia czy Raciborza będąc w tym mieście
może pobierać � jeśli tylko zechce i kiedy ze-
chce � gotówkę z naszego bankomatu czyn-
nego przez 24 godziny. Ważne w tym momen-
cie jest przypomnienie, iż karty bankomato-
we SKOK Ziemi Rybnickiej są wydawane bez-
płatnie; bezpłatna jest też ich eksploatacja;
dalej � bezpłatne jest pobieranie gotówki
z bankomatu, a co również ważne � ROR
w SKOK jest najwyżej oprocentowany�
A zatem: oprocentowanie 4%, zero opłat za
prowadzenie rachunku, możliwość stałych
i jednorazowych zleceń i żeby nie zanudzać,
to dodajemy jeszcze dwie karty � bankoma-
tową SKOKCARD do realizacji w bankoma-
tach sieci Euronet oraz bankomatowo-płat-
niczą VISA ELEKTRON, którą możesz pła-
cić na całym świecie. To chyba dość powo-
dów, aby wstąpić do naszego SKOK-u, mogąc
korzystnie oszczędzać i pożyczać pieniądze,
ale również pobierać emeryturę bądź wyna-
grodzenie w SKOK Ziemi Rybnickiej; terazterazterazterazteraz
także w Rtakże w Rtakże w Rtakże w Rtakże w Rybnikybnikybnikybnikybniku przy ulicy Pu przy ulicy Pu przy ulicy Pu przy ulicy Pu przy ulicy Powstańców 9.owstańców 9.owstańców 9.owstańców 9.owstańców 9.

Otrzymujemy bardzo dużo pism z prośbami
o pomoc, w postaci dofinansowań, zakupów,
sponsorowania. I tak na przykład prawie
wszystkie placówki oświatowe wystąpiły do
nas o dofinansowanie wyjazdów na �zielone
szkoły� dla dzieci z mniej zamożnych rodzin.
Jest to zrozumiała i chwalebna postawa
szkół, które troszczą się o swych uczniów.
Niestety SKOK nie jest w stanie pomóc każ-
demu z osobna. Dlatego już od kilku lat prze-
kazujemy środki do opieki społecznej z prze-
znaczeniem ich właśnie na dofinansowanie
takich wyjazdów� Z tą różnicą, że dyspo-
nentem tych środków staje się już OPS, któ-
ry dzieli nimi na podstawie swoich wywia-
dów środowiskowych.
Powyższych słów nie należy traktować w ka-
tegoriach reklamy, ale jako wyjaśnienie przy-
czyn wielokrotnego odmawiania próśb do nas
kierowanych. Niestety � jak już wcześniej
wspomnieliśmy � nie stać nas na pomoc
wszystkim, którzy jej potrzebują�

Pomagamy na ile nas stać.
Wspomagaliśmy więc młodzie-
żowe drużyny piłkarskie lesz-
czyńskiego �Piasta�, �Górni-
ka� Czerwionka, kobiecą dru-
żynę piłkarską LZS Kietrz-Ko-
złówka oraz rybnickie flore-
cistki (u góry na zdjęciu od le-
wej: Izabela Sajewicz i Daria
Herman). To zresztą tylko nie-nie-nie-nie-nie-
które przykładyktóre przykładyktóre przykładyktóre przykładyktóre przykłady w zakresie
wspiera instytucji publicznych
oraz inicjatyw kulturalno-
oświatowych i sportowych.

��Jako członek SKOK-u Ziemi Ryb-
nickiej powiem krótko � to rzetelny
partner w interesach i firma z przy-
szłością.�

PPPPPowiedzieli o nas�owiedzieli o nas�owiedzieli o nas�owiedzieli o nas�owiedzieli o nas�
DAMIAN MROWIEC
� starosta rybnicki

Jak sygnalizowaliśmy w poprzednim numerze �SkJak sygnalizowaliśmy w poprzednim numerze �SkJak sygnalizowaliśmy w poprzednim numerze �SkJak sygnalizowaliśmy w poprzednim numerze �SkJak sygnalizowaliśmy w poprzednim numerze �Skoczkoczkoczkoczkoczka�, w lutym podpisaliśmy umowęa�, w lutym podpisaliśmy umowęa�, w lutym podpisaliśmy umowęa�, w lutym podpisaliśmy umowęa�, w lutym podpisaliśmy umowę
dotyczącą dzierżawy lokdotyczącą dzierżawy lokdotyczącą dzierżawy lokdotyczącą dzierżawy lokdotyczącą dzierżawy lokalu pod działalność naszej Kalu pod działalność naszej Kalu pod działalność naszej Kalu pod działalność naszej Kalu pod działalność naszej Kasy i jeszcze w tym samym miesią-asy i jeszcze w tym samym miesią-asy i jeszcze w tym samym miesią-asy i jeszcze w tym samym miesią-asy i jeszcze w tym samym miesią-
cu rozpoczęliśmy remont w celu dostosowania go do funkcjonowania jakcu rozpoczęliśmy remont w celu dostosowania go do funkcjonowania jakcu rozpoczęliśmy remont w celu dostosowania go do funkcjonowania jakcu rozpoczęliśmy remont w celu dostosowania go do funkcjonowania jakcu rozpoczęliśmy remont w celu dostosowania go do funkcjonowania jako punkt SKo punkt SKo punkt SKo punkt SKo punkt SKOK.OK.OK.OK.OK.

Nasza działalność charNasza działalność charNasza działalność charNasza działalność charNasza działalność charytatywna na rzecz lokytatywna na rzecz lokytatywna na rzecz lokytatywna na rzecz lokytatywna na rzecz lokalnego środowiskalnego środowiskalnego środowiskalnego środowiskalnego środowiska niejednokrotnie znaj-a niejednokrotnie znaj-a niejednokrotnie znaj-a niejednokrotnie znaj-a niejednokrotnie znaj-
dywała uznanie, m.in. w postaci przyznawanych wyróżnień. Oczywiście zdajemy sobiedywała uznanie, m.in. w postaci przyznawanych wyróżnień. Oczywiście zdajemy sobiedywała uznanie, m.in. w postaci przyznawanych wyróżnień. Oczywiście zdajemy sobiedywała uznanie, m.in. w postaci przyznawanych wyróżnień. Oczywiście zdajemy sobiedywała uznanie, m.in. w postaci przyznawanych wyróżnień. Oczywiście zdajemy sobie
sprawę, że potrzeby są dużo większe, toteż pomagamy na miarę naszych możliwości,sprawę, że potrzeby są dużo większe, toteż pomagamy na miarę naszych możliwości,sprawę, że potrzeby są dużo większe, toteż pomagamy na miarę naszych możliwości,sprawę, że potrzeby są dużo większe, toteż pomagamy na miarę naszych możliwości,sprawę, że potrzeby są dużo większe, toteż pomagamy na miarę naszych możliwości,
które � co zrozumiałe � są przecież ograniczone�które � co zrozumiałe � są przecież ograniczone�które � co zrozumiałe � są przecież ograniczone�które � co zrozumiałe � są przecież ograniczone�które � co zrozumiałe � są przecież ograniczone�

Na ile to możliwe - pomagamy�
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Równolegle z prezentowaniem na naszych łamach historii SKRównolegle z prezentowaniem na naszych łamach historii SKRównolegle z prezentowaniem na naszych łamach historii SKRównolegle z prezentowaniem na naszych łamach historii SKRównolegle z prezentowaniem na naszych łamach historii SKOK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi ROK Ziemi Rybnickiej,ybnickiej,ybnickiej,ybnickiej,ybnickiej,
pragniemy przybliżyć wszystkim Czytelnikpragniemy przybliżyć wszystkim Czytelnikpragniemy przybliżyć wszystkim Czytelnikpragniemy przybliżyć wszystkim Czytelnikpragniemy przybliżyć wszystkim Czytelnikom nieco ogólnych wiadomości na tematom nieco ogólnych wiadomości na tematom nieco ogólnych wiadomości na tematom nieco ogólnych wiadomości na tematom nieco ogólnych wiadomości na temat
ruchu spółdzielczegoruchu spółdzielczegoruchu spółdzielczegoruchu spółdzielczegoruchu spółdzielczego. W tym celu postanowiliśmy sk. W tym celu postanowiliśmy sk. W tym celu postanowiliśmy sk. W tym celu postanowiliśmy sk. W tym celu postanowiliśmy skorzystać z publikorzystać z publikorzystać z publikorzystać z publikorzystać z publikacji Andrzejaacji Andrzejaacji Andrzejaacji Andrzejaacji Andrzeja
Dunajskiego pt. �Człowiek przede wszystkim - 10 lat ruchu SKDunajskiego pt. �Człowiek przede wszystkim - 10 lat ruchu SKDunajskiego pt. �Człowiek przede wszystkim - 10 lat ruchu SKDunajskiego pt. �Człowiek przede wszystkim - 10 lat ruchu SKDunajskiego pt. �Człowiek przede wszystkim - 10 lat ruchu SKOK�, która w zeszłymOK�, która w zeszłymOK�, która w zeszłymOK�, która w zeszłymOK�, która w zeszłym
rokrokrokrokroku uku uku uku uku ukazała się nakładem Fundacji na rzecz Pazała się nakładem Fundacji na rzecz Pazała się nakładem Fundacji na rzecz Pazała się nakładem Fundacji na rzecz Pazała się nakładem Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych.olskich Związków Kredytowych.olskich Związków Kredytowych.olskich Związków Kredytowych.olskich Związków Kredytowych.

OD WIZYTY W USA
DO UTWORZENIA
GRUPY ROBOCZEJ

Było już po obradach Okrągłego Stołu i re-
aktywowaniu legalnej działalności NSZZ
�Solidarność�. Na Gdańsk i na płynące z �So-
lidarności� informacje i działania patrzyła
cała Polska. Pośród politycznej wrzawy zwią-
zanej z wyborem parlamentarzystów z �So-
lidarności� do Sejmu i Senatu, powołaniem
rządu kontraktowego Tadeusza Mazowieckie-
go czy przygotowywaną reformą Leszka Bal-
cerowicza w budynku �Solidarności� trwały
także inne, bardziej przyziemne prace: zwią-
zane przede wszystkim z reaktywowaniem
działalności poszczególnych komisji zakłado-
wych oraz szkoleniem działaczy związku.
Wówczas w Komisji Krajowej �Solidarność�
pracowało też kilka osób zaproszonych do
pracy przez Lecha Kaczyńskiego, których ry-
chło połączył wspólny cel: zorganizowanie
w Polsce unii kredytowej. Pomysł narodził
się w czasie jednej z pierwszych zagranicz-
nych wizyt delegacji �Solidarności� w Sta-
nach Zjednoczonych. Grzegorz Bierecki otrzy-
mał wówczas list od Betty Kernaghan, która
bardzo serdecznie zapraszała do odwiedze-
nia amerykańskich unii kredytowych. Warto
ów list zacytować, był on wszak jednym z
tych ważnych elementów, od których system
polskich SKOK wziął swój początek.

18 września 1989
Pan Grzegorz Bierecki

Witam w Kansas City!
Na terenie Kansas City i w okolicy istnieje
ponad 70 unii kredytowych o bardzo różnej
wielkości: od liczących 150 członków do 456
tysięcy. Chcielibyśmy Pana zaprosić, aby pod-
czas pobytu w naszym mieście odwiedził Pan
niektóre z nich. Być może nie jest Panu bliżej
znana koncepcja unii kredytowych. A są to
grupy ludzi, np. mieszkańcy parafii lub pra-
cownicy szpitala albo fabryki, którzy groma-
dzą swoje oszczędności i następnie pożyczają
sobie nawzajem sumy potrzebne do realizacji
różnych ważnych celów. Spółdzielnie takie nie
są nastawione na zysk, a pobierany procent
starcza zaledwie na pokrycie wydatków i wy-
płacenie członkom niewysokiej dywidendy.
Członkowie unii kredytowej wybierają spośród
swego grona radę dyrektorów, która ma zarzą-
dzać ich unią kredytową. System unii kredy-
towych stworzył w ciągu ostatnich 50 lat sieć
wzajemnego wsparcia i rozwinął formy szko-
lenia dla wolontariuszy. Nasze unie kredyto-
we z Kansas City należą do Ligi Missouri. Liga

Dzieje ruchu
spółdzielczego (1)

skiego pobytu w Kansas City.
Jeśli mogę Panu w czymkolwiek pomóc, pro-
szę o kontakt pod numerem telefonu 942-3615.
Jeśli zdecyduje się Pan na odwiedzenie ame-
rykańskiego Centrum Inwestycji Centralnych,
proszę telefonować do Mlisy Felts (913)661-
5869.
Życzę szczęśliwej podróży. Proszę nie zapo-
mnieć kibicować Królewskim podczas czwart-
kowego meczu baseballowego!
Serdecznie pozdrawiam
Betty Kernaghan
901 E. 108th St.,
Kansas City, Mo 64131

Obecny prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej skorzystał z za-
proszenia, ale wtedy jeszcze nie zdawał sobie
sprawy z historycznego aspektu podjętej wów-
czas decyzji. Od razu jednak idea funkcjono-
wania unii kredytowych w USA zyskała wier-
nego sympatyka. A gdzie upór i konsekwen-
cja, tam na efekty nie trzeba długo czekać.
Przekonywał on amerykańskich działaczy do
potrzeby odbudowy systemu unii kredytowych
w Polsce. Odbudowy właśnie, wszak trzeba
w tym miejscu wspomnieć o systemie kas, któ-
re przed 1939 rokiem zbudował i rozwinął
w II RP ich twórca Franciszek Stefczyk.
Amerykanie z delegacji Światowej Rady
Związków Kredytowych (World Council of
Credit Unison - WOCCU) w czasie wizyty
w Polsce, podczas której rozmawiali także
z przedstawicielami polskiego rządu, parla-
mentu, �Solidarności� i Kościoła, obiecali

jest organem Krajowego Związku Unii Kredy-
towych, zaś Związek ten jest członkiem Świa-
towej Rady Związków Kredytowych.
Centralna Unia Kredytowa Stanów Zjednoczo-
nych mieści się w Overland Park w Kansas
City i zajmuje się zagospodarowaniem nadwy-
żek funduszy ze wszystkich unii kredytowych
w Stanach Zjednoczonych. Fundusze te są in-
westowane na całym świecie.
Zobaczyłam Pańskie zdjęcie w �Kansas City
Star� i postanowiłam zaprosić Pana do odwie-
dzenia naszych unii kredytowych podczas Pań-

pomoc, co jednak bez determinacji Grzegorza
Biereckiego na niewiele zdać by się mogło.
Z kolei po powrocie delegacji �Solidarności�
z USA do Polski sprawy zaczęły nabierać co-
raz szybszego tempa. Pomogły zresztą i inne
okoliczności, które wcześniej trudno było
przewidzieć. Do Komisji Krajowej NSZZ �So-
lidarność� docierało coraz więcej listów
w sprawie funkcjonowania zakładowych kas
zapomogowo-pożyczkowych. Ludzie domagali
się ich zdecydowanych reform. W owym cza-
sie ważny był szczególnie jeden list - adreso-
wany do Grzegorza Biereckiego. Otóż w liście
tym Kazimierz Kuś, związany z elektrownią
�Kozienice�, pisał z pasją o swoich pomy-
słach zorganizowania tego typu instytucji
finansowej. Nie trzeba dodawać, że taka ko-
respondencja napawała optymizmem, dając

jeszcze większe poczucie sensu prowadzo-
nych działań. Kazimierz Kuś gościł później
w Komisji Krajowej �Solidarności�, a jego
wizyta potwierdziła tylko potrzebę zorgani-
zowania w kraju instytucji finansowej, na
którą czeka bardzo wielu ludzi.
Prawdziwy przełom nastąpił pod koniec 1989
roku. Wtedy bowiem wielu ludzi zaczęło zda-
wać sobie sprawę, że akumulacja lokalnego
kapitału, unowocześnianie i budowa systemu
pomocowego (a taki sens przyświeca wszyst-
kim uniom kredytowym na świecie) powinny
występować tam, gdzie aktywna jest �Solidar-
ność�. Z tego też powodu Lech Kaczyński,
ówczesny wiceprzewodniczący Komisji Krajo-
wej NSZZ �Solidarność�, zgodził się na powo-
łanie grupy roboczej pod kierownictwem Grze-
gorza Biereckiego.
Zorganizowanie systemu spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych w Polsce zaczę-
ło być coraz realniejsze z kilku powodów. Po
pierwsze, Światowa Rada Związków Kredy-
towych oraz Kongres Amerykański obiecali
daleko idącą pomoc, po drugie, w owym cza-
sie istniało zapotrzebowanie na tego typu
usługi finansowe i po trzecie wreszcie, niezwy-
kle zaangażowana grupa ludzi pod przewod-
nictwem Grzegorza Biereckiego prowadziła
już od listopada zakrojoną na szeroką skalę
akcję lobbistyczną, przekonując do idei SKOK
wpływowe osoby w rządzie i w Sejmie (bar-
dzo cenne były wówczas spotkania z przedsta-
wicielami ministerstwa finansów, a zwłasz-
cza z Leszkiem Balcerowiczem). Szczególnie
tzw. grupie inicjatywnej zależało na przygo-
towaniu zmian w polskim systemie prawnym,
niezbędnych do rozpoczęcia działalności przez
samorządne kasy.
W lutym 1990 roku grupa robocza przedsta-
wiła pomysł rozwoju kas. Zdecydowano
o otwieraniu SKOK w dużych zakładach pra-
cy, gdyż tam można było to najłatwiej i naj-
szybciej zrobić. Polska, choć w kryzysie gospo-
darczym, z prawie czterdziestoma milionami
mieszkańców i ponad czterdziestoma miliar-
dami dolarów długu, postrzegana była jed-
nak jako kraj wysoko uprzemysłowiony. Za-
kładano, że odbiorcą usług spółdzielczych
kas powinien być rynek klientów indywidu-
alnych i tzw. mikrobiznes. Cele działalności
kas � przez oferowanie przystępnych kredy-
tów � wydawały się proste: konsumpcyjne,
mieszkaniowe oraz działalność gospodarcza.
Poszczególni przedstawiciele grupy roboczej
przyglądali się z bliska podobnym rozwiąza-
niom w USA, Kanadzie i Irlandii, a więc tam,

gdzie unie kredytowe z powodzeniem rozwija-
ły się od lat i - co jeszcze ważniejsze - z korzy-
ścią dla poszczególnych członków, jak i naro-
dowych gospodarek.
Ważna była wtedy również sytuacja na ryn-
ku usług finansowych panująca w Polsce.
Przypomnijmy o tzw. głodzie kredytowym,
który widoczny był nie tylko w dużych aglo-
meracjach, lecz także w miejscowościach
o charakterze rolniczym. Tym bardziej stwo-
rzenie systemu kas - stabilnie się rozwijają-
cych, gwarantujących bezpieczeństwo i opar-
tych na własnym, polskim pomyśle - dawało
nadzieję na sukces wszystkich zaangażowa-
nych stron. Uzasadniona nadzieja związana
była również z przyszłymi członkami SKOK.
W całym cywilizowanym świecie unie kredy-
towe cieszą się największym zaufaniem spo-
łecznym. Dlaczego pod tym względem Polska
miała się od nich różnić?
Prace grupy roboczej coraz bardziej skupiały
się wokół modelu przyszłej ustawy. Najbliż-
szy ideałowi był system amerykański. Z zało-
żenia SKOK miały być inne niż banki. Przede
wszystkim powinny zaspokajać potrzeby wła-
snych członków i nie być - w przeciwieństwie
do banków - nastawione na zysk.
W luty i w marcu 1990 roku za pośrednictwem
i z pomocą WOCCU grupa inicjatywna rozpo-
częła rozmowy z przedstawicielami Amery-
kańskiej Fundacji Międzynarodowego Roz-
woju (US AID) dotyczące uzyskania pomocy
merytorycznej, technicznej i finansowej w od-
budowie polskiej spółdzielczości finansowej.
Podstawą jej przyznania była uchwalona
przez amerykański Kongres ustawa z 28 li-
stopada 1989 r. o pomocy dla demokracji Eu-
ropy Wschodniej, a udzielać jej miała wła-
śnie WOCCU.
W maju 1990 roku do Polski przyjechali kon-
sultanci z WOCCU (tzw. team techniczny) -
największej klasy specjaliści. Dzięki osobi-
stemu zaangażowaniu Josepha Perkowskie-
go, wiceprzewodniczącego rady dyrektorów
WOCCU, prace nad ukonstytuowaniem się
polskich SKOK nabrały jeszcze wyraźniejsze-
go tempa.

Wyjazd studyjny grupy roboczej do USA w marcu 1990 r. Na zdjęciu od lewej: Adam Jedliński,
Dean Malion (WOCCU European director), Patrick Fay (zastępca sekretarza generalnego Irlandz-
kiej Ligi), Grzegorz Bierecki, Jacek Jancelewicz, Jacek Cianciara (CUNA)

Pomysł zorganizowania spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych narodził się
w czasie jednej z zagranicznych wizyt delega-
cji �Solidarności� w Stanach Zjednoczonych
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Okres trwania Kwota Roczna stopa Rata
po¿yczki po¿yczki procentowa miesiêczna

Okres trwania Kwota Roczna stopa Rata
po¿yczki po¿yczki procentowa miesiêczna

Prowizja 3,5%
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Nowe zabezpieczenia pożyczek
Od 9 marca 2004 rOd 9 marca 2004 rOd 9 marca 2004 rOd 9 marca 2004 rOd 9 marca 2004 r. zmieniono zasady zabezpieczeń pożyczek. I tak:. zmieniono zasady zabezpieczeń pożyczek. I tak:. zmieniono zasady zabezpieczeń pożyczek. I tak:. zmieniono zasady zabezpieczeń pożyczek. I tak:. zmieniono zasady zabezpieczeń pożyczek. I tak:

I)I)I)I)I) w przypadku pożyczki przyznawanej po raz pierwszy:
- do 5.000 zł � wymagany jest 1 poręczyciel
- od 5.100 zł do 10.000 zł � 2 poręczycieli
- powyżej 10.000 zł � 3 poręczycieli lub więcej*
* w uzasadnionych przypadkach (np. duża kwota pożyczki, zdolność kredytowa na pograniczu wy-

maganej itp.)

II) II) II) II) II) przy drugiej i kolejnych udzielanych pożyczkach zabezpieczenie w postaci poręczycieli wy-
gląda następująco:

- dla pożyczek o wartości do 6.000 zł � 1 poręczyciel
- dla pożyczek od 6.100 do 15.000 zł � 2 poręczycieli
- powyżej 15.000 zł � 3 poręczycieli i więcej*(j.w)

UWAGA! Za drugą pożyczkę uznaje się taką, która zostaje pobrana po upływie minimum 12 miesię-
cy od pobrania pierwszej pożyczki. Drugim warunkiem umożliwiającym korzystanie z zasad okre-
ślonych w punkcie II jest pozytywna historia pożyczkowa z poprzedniej spłaty.

III)III)III)III)III) Zgoda współmałżonka na pobranie pożyczki w SKOK Ziemi Rybnickiej wymagana jest:
- 1 pożyczka � powyżej 4.000 zł
- 2 pożyczka � powyżej 4.000 zł bądź 3-krotny zarobek netto, ale nie więcej niż 8.000 zł,
w zależności co jest korzystniejsze dla członka SKOK

OFEROFEROFEROFEROFERTTTTTAAAAA  SK  SK  SK  SK  SKOK  OK  OK  OK  OK  ZIEMI  RYBNICKIEJ

LOKATY TERMINOWE
 

okres trwania oprocentowanieoprocentowanie
lokaty  zmienne sta³e

1 miesi¹c 4,10%
2 miesi¹ce 4,10%
3 miesi¹ce 5,40% 4,80%
4 miesi¹ce 5,40%
5 miesiêcy 5,40%
6 miesiêcy 5,70% 4,70%
9 miesiêcy 6,00%

12 miesiêcy 6,65% 4,25%
24 miesi¹ce  7,20%
36 miesiêcy 7,70%

LOKATY
UBEZPIECZONE

okres trwania oprocentowanie
lokaty  w skali roku

1 rok 8,75%
2 lata 9,25%
3 lata 9,75%
4 lata 10,25%
5 lat 10,75%
6 lat 11,25%
7 lat 11,75%
8 lat 12,25%
9 lat 12,75%

10 lat 13,25%

Przypominamy, iż w przypadku lokat przekra-
czających kwotę 20.000 zł istnieje możliwość
podwyższenia standardowego oprocentowaniapodwyższenia standardowego oprocentowaniapodwyższenia standardowego oprocentowaniapodwyższenia standardowego oprocentowaniapodwyższenia standardowego oprocentowania.

20 tys. z³ +0,10%
30 tys. z³ +0,15%
40 tys. z³ +0,20%
50 tys. z³ +0,25%
60 tys. z³ +0,30%
70 tys. z³ +0,35%
80 tys. z³ +0,40%
90 tys. z³ +0,45%

100 tys. z³ +0,50%
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LOKATY RENTIERSKIE
okres trwania oprocentowanie oprocentowanie

lokaty  zmienne sta³e

6 miesiêcy 5,70%
9 miesiêcy 5,90%

12 miesiêcy 6,65% 4,25%
24 miesi¹ce 7,10%
36 miesiêcy 7,60%

A�VISTA (kapitalizacja miesiêczna) 2,00%

ROR (kapitalizacja kwartalna)  4,00%

DEBET W ROR 15,80%

DWGDUNQODXTQKN WDYPUFNC K MDCTO
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POŻYCZKA
WIOSENNA
- bez porêczycieli*
- 7,99% - okres sp³aty do 12 miesiêcy**
- 6,00% - okres sp³aty do 6 miesiêcy**

*  w zale¿no�ci od dochodów po¿yczkobiorcy
** oprocentowanie nominalne w skali roku

CHWILÓWKI
  kwota              odsetki od chwilówki 
  po¿yczki do 7 dni 14 dni 30 dni

100,00 z³ 1,50 z³ 2,50 z³ 3,50 z³
150,00 z³ 2,25 z³ 3,75 z³ 5,25 z³
200,00 z³ 3,00 z³ 5,00 z³ 7,00 z³
250,00 z³ 3,75 z³ 6,25 z³ 8,75 z³
300,00 z³ 4,50 z³ 7,50 z³ 10,50 z³
350,00 z³ 5,25 z³ 8,75 z³ 12,25 z³
400,00 z³ 6,00 z³ 10,00 z³ 14,00 z³
450,00 z³ 6,75 z³ 11,25 z³ 15,75 z³
500,00 z³ 7,50 z³ 12,50 z³ 17,50 z³
550,00 z³ 8,25 z³ 13,75 z³ 19,25 z³
600,00 z³ 9,00 z³ 15,00 z³ 21,00 z³
650,00 z³ 9,75 z³ 16,25 z³ 22,75 z³
700,00 z³ 10,50 z³ 17,50 z³ 24,50 z³
750,00 z³ 11,25 z³ 18,75 z³ 26,25 z³
800,00 z³ 12,00 z³ 20,00 z³ 28,00 z³
850,00 z³ 12,75 z³ 21,25 z³ 29,75 z³
900,00 z³ 13,50 z³ 22,50 z³ 31,50 z³

1.000,00 z³ 15,00 z³ 25,00 z³ 35,00 z³

RACHUNEK
SYSTEMATYCZNEGO
OSZCZĘDZANIA

okres trwania oprocentowanie
lokaty w skali roku

6 miesiêcy 8,20%
9 miesiêcy 8,50%

12 miesiêcy 9,25%
24 miesi¹ce 9,55%
36 miesiêcy 9,95%

WWWWWejście naszego kraju w strukturejście naszego kraju w strukturejście naszego kraju w strukturejście naszego kraju w strukturejście naszego kraju w struktury Unii Europejskiej roztoczyło przed polskimi rolni-y Unii Europejskiej roztoczyło przed polskimi rolni-y Unii Europejskiej roztoczyło przed polskimi rolni-y Unii Europejskiej roztoczyło przed polskimi rolni-y Unii Europejskiej roztoczyło przed polskimi rolni-
kkkkkami możliwość kami możliwość kami możliwość kami możliwość kami możliwość korzystania z odpowiednich dopłat. Nie wchodząc w szczegóły wszyst-orzystania z odpowiednich dopłat. Nie wchodząc w szczegóły wszyst-orzystania z odpowiednich dopłat. Nie wchodząc w szczegóły wszyst-orzystania z odpowiednich dopłat. Nie wchodząc w szczegóły wszyst-orzystania z odpowiednich dopłat. Nie wchodząc w szczegóły wszyst-
kich towarzyszących temu procedurkich towarzyszących temu procedurkich towarzyszących temu procedurkich towarzyszących temu procedurkich towarzyszących temu procedur, na jeden z aspektów chcemy zwrócić uwagę, bo-, na jeden z aspektów chcemy zwrócić uwagę, bo-, na jeden z aspektów chcemy zwrócić uwagę, bo-, na jeden z aspektów chcemy zwrócić uwagę, bo-, na jeden z aspektów chcemy zwrócić uwagę, bo-
wiem stanowi on domenę świadczonych przez nas usług - chodzi oczywiście o wymógwiem stanowi on domenę świadczonych przez nas usług - chodzi oczywiście o wymógwiem stanowi on domenę świadczonych przez nas usług - chodzi oczywiście o wymógwiem stanowi on domenę świadczonych przez nas usług - chodzi oczywiście o wymógwiem stanowi on domenę świadczonych przez nas usług - chodzi oczywiście o wymóg
posiadania rachunkposiadania rachunkposiadania rachunkposiadania rachunkposiadania rachunku, na któru, na któru, na któru, na któru, na który będą przeky będą przeky będą przeky będą przeky będą przekazywane pieniądze dla rolnikówazywane pieniądze dla rolnikówazywane pieniądze dla rolnikówazywane pieniądze dla rolnikówazywane pieniądze dla rolników.....

cji Rolnictwa, nie ma żadnych prawnych czy
też unijnych przeciwwskazań do korzystania
przez rolników zainteresowanych funduszami
pomocowymi UE z rachunku prowadzonego
w SKOK. To bardzo ważna informacja dla rol-
ników będących członkami naszej Kasy, ale nie
tylko dla nich� Zachęcamy wszystkich, któ-
rzy będą korzystali z funduszy unijnych do
porównania naszej oferty z innymi instytucja-
mi finansowymi. Wnioski nasuną się same, to-
też od razu zapraszamy do nas!

Sporą grupę naszych członków stanowią rol-
nicy. I to z ich strony zaczęły docierać do nas
wątpliwości dotyczące posiadania rachun-
ku� bankowego. Tak oto zrodziło się pytanie:
czy możliwe jest podawanie we wniosku
o otrzymanie pomocy z funduszy unijnych nu-
meru rachunku oszczędnościowo-rozliczenio-
wego (ROR) prowadzonego przez SKOK?
W sprawie rozwiązania tych wątpliwości wy-
stąpiła Kasa Krajowa SKOK. Jak zatem ja-
sno wynika z odpowiedzi, którą wystosował
prezes Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-

Ważne dla rolników

Trzymaj się złotego
Jeśli nie masz naturJeśli nie masz naturJeśli nie masz naturJeśli nie masz naturJeśli nie masz natury �speky �speky �speky �speky �spekulanta� oszczędzaj w złotych, a nie w walutach ob-ulanta� oszczędzaj w złotych, a nie w walutach ob-ulanta� oszczędzaj w złotych, a nie w walutach ob-ulanta� oszczędzaj w złotych, a nie w walutach ob-ulanta� oszczędzaj w złotych, a nie w walutach ob-
cych. Oprocentowanie depozytów złotowych jest zdecydowanie wyższe, a poza tymcych. Oprocentowanie depozytów złotowych jest zdecydowanie wyższe, a poza tymcych. Oprocentowanie depozytów złotowych jest zdecydowanie wyższe, a poza tymcych. Oprocentowanie depozytów złotowych jest zdecydowanie wyższe, a poza tymcych. Oprocentowanie depozytów złotowych jest zdecydowanie wyższe, a poza tym
nie grożą nam stratynie grożą nam stratynie grożą nam stratynie grożą nam stratynie grożą nam straty.....
Silny wzrost ceny euro w ostatnim czasie bu-
dzi niepokój wśród osób, które zaciągnęły kre-
dyty dewizowe i nadzieje na zyski z lokat wa-
lutowych. Zdaniem ekspertów dziennika
�Rzeczpospolita�, najlepiej jest jednak oszczę-
dzać w złotych. Oprócz wyższego oprocento-
wania także duże znaczenie ma brak ryzyka
walutowego. Nawet jeśli zakładamy, że złoty
dalej będzie tracił na wartości, to należy pa-
miętać, że Rada Polityki Pieniężnej może wte-
dy podnieść stopy procentowe, co zresztą za-
sugerowała na ostatnim posiedzeniu. Jeśli
dodać do tego coraz częstsze naciski na Euro-

pejski Bank Centralny by obniżył stopy, wy-
daje się, że złoty mimo wszystko będzie atrak-
cyjny. Jeśli nie posiadamy obecnie walut mu-
simy liczyć się także z tym, że na operacji kup-
ca i później sprzedaży stracimy od 9 do 20 gro-
szy na każdym euro, dolarze, franku szwajcar-
skim czy funcie. Kupowanie teraz walut ob-
cych z myślą o oszczędzaniu nie wydaje się do-
brym pomysłem. Co innego jeśli już je posia-
damy - na razie pozostawmy je w spokoju.

Oprac. na podst. �Rzeczpospolita�
�Moje pieniądze�, 4.02.2004 r.

1.000 z³  88,40 z³
2.000 z³ 176,81 z³
3.000 z³ 265,21 z³
4.000 z³ 353,62 z³
5.000 z³ 442,02 z³
6.000 z³ 530,43 z³

1.000 z³  46,62 z³
3.000 z³ 139,85 z³
5.000 z³ 233,09 z³

24 miesi¹ce 7.000 z³ 10,99% 326,32 z³
10.000 z³ 466,18 z³
12.000 z³ 559,41 z³
15.000 z³ 699,26 z³

Pożyczka Rodzina
Okres trwania Kwota Roczna stopa Rata

po¿yczki po¿yczki procentowa miesiêczna
Okres trwania Kwota Roczna stopa Rata

po¿yczki po¿yczki procentowa miesiêczna

12 miesiêcy 10,99%

Pożyczka na cele mieszkaniowe

Prowizja 3,5%
Maksymalna kwota po¿yczki w zale¿no�ci od zdolno�ci kredytowej

10.000 z³ 271,87 z³
15.000 z³ 407,80 z³
20.000 z³ 13,70% 543,74 z³
25.000 z³ 679,67 z³
30.000 z³ 815,60 z³

10.000 z³ 231,23 z³
15.000 z³ 346,85 z³
20.000 z³ 13,70% 462,46 z³
25.000 z³ 578,08 z³
30.000 z³ 693,70 z³

Okres trwania Kwota Roczna stopa Rata
po¿yczki po¿yczki procentowa miesiêczna

Okres trwania Kwota Roczna stopa Rata
po¿yczki po¿yczki procentowa miesiêczna

Prowizja 3,5%

P r z y k ³ a d y

48 miesiêcy
(4 lata)

60 miesiêcy
(5 lat)

Pożyczka konsorcjalna hipoteczna

30.000 z³  376,94 z³

10 lat
50.000 z³

8,80%
 628,23 z³

70.000 z³  879,52 z³
100.000 z³ 1256,46 z³

30.000 z³  300,87 z³
50.000 z³  501,45 z³

15 lat 70.000 z³ 8,80%  702,03 z³
100.000 z³ 1002,90 z³
150.000 z³ 1504,35 z³
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K R Z YŻÓ W K A SkSkSkSkSkoczkoczkoczkoczkoczkaaaaa

Punkt kasowy w Czerwionce (Rynek); od lewej Romana Goldman � dysponent,
Jan Piffczyk � kierownik placówki oraz Marzena Liszka � kasjer

KUPON
2/2004 Poznajmy się

Punkt kasowy przy Elektrowni �Rybnik� w Kuźni Rybnickiej; od lewej Ewa Kamieniak
� kierownik punktu, obok Anna Kopniak � kasjer

KKKKKontynuujemy nasz cykl, zapoczątkontynuujemy nasz cykl, zapoczątkontynuujemy nasz cykl, zapoczątkontynuujemy nasz cykl, zapoczątkontynuujemy nasz cykl, zapoczątkowany w poprzednim numerze �Skowany w poprzednim numerze �Skowany w poprzednim numerze �Skowany w poprzednim numerze �Skowany w poprzednim numerze �Skoczkoczkoczkoczkoczka�. Prezen-a�. Prezen-a�. Prezen-a�. Prezen-a�. Prezen-
tujemy w nim poszczególne placówki i naszych pracownikówtujemy w nim poszczególne placówki i naszych pracownikówtujemy w nim poszczególne placówki i naszych pracownikówtujemy w nim poszczególne placówki i naszych pracownikówtujemy w nim poszczególne placówki i naszych pracowników, którzy winni zapewnić, którzy winni zapewnić, którzy winni zapewnić, którzy winni zapewnić, którzy winni zapewnić
PPPPPaństwu miłą, rzetelną i uprzejmą obsługę.aństwu miłą, rzetelną i uprzejmą obsługę.aństwu miłą, rzetelną i uprzejmą obsługę.aństwu miłą, rzetelną i uprzejmą obsługę.aństwu miłą, rzetelną i uprzejmą obsługę.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, rozlosowaliśmy nagrody spośród osób, które nadesłały do nas
prawidłowe rozwiązanie poprzedniej krzyżówki; przy czym niespodziankniespodziankniespodziankniespodziankniespodzianka a a a a � nagród mamy nie 10,
lecz 2020202020. Oto ich zdobywcy: Mieczysław CzarkMieczysław CzarkMieczysław CzarkMieczysław CzarkMieczysław Czarkowskiowskiowskiowskiowski (Rybnik), ElżbietaElżbietaElżbietaElżbietaElżbieta DyrdaDyrdaDyrdaDyrdaDyrda (Rybnik), MieczysławMieczysławMieczysławMieczysławMieczysław
DziadoszDziadoszDziadoszDziadoszDziadosz (Połaniec), Małgorzata GawełMałgorzata GawełMałgorzata GawełMałgorzata GawełMałgorzata Gaweł (Czerwionka), Irena GrobaraIrena GrobaraIrena GrobaraIrena GrobaraIrena Grobara (Pyskowice), TTTTTeresa Keresa Keresa Keresa Keresa Kamykamykamykamykamyk
(Katowice), KKKKKornelia Kornelia Kornelia Kornelia Kornelia Kaniaaniaaniaaniaania (Czerwionka), KKKKKazimiera Kazimiera Kazimiera Kazimiera Kazimiera Konioronioronioronioronior (Rybnik), Beata KBeata KBeata KBeata KBeata Kozikozikozikozikozik (Czerwionka),
Alicja MazgułaAlicja MazgułaAlicja MazgułaAlicja MazgułaAlicja Mazguła (Nysa), RRRRRyszard Mielczarekyszard Mielczarekyszard Mielczarekyszard Mielczarekyszard Mielczarek (Niemodlin), Elżbieta NowakElżbieta NowakElżbieta NowakElżbieta NowakElżbieta Nowak (Leszczyny), Michał PMichał PMichał PMichał PMichał Pa-a-a-a-a-
jąkjąkjąkjąkjąk (Gliwice), Maria PukMaria PukMaria PukMaria PukMaria Pukoczoczoczoczocz (Łaziska Górne), WWWWWeronikeronikeronikeronikeronika Raszkiewicza Raszkiewicza Raszkiewicza Raszkiewicza Raszkiewicz (Wodzisław Śląski), OliwiaOliwiaOliwiaOliwiaOliwia
SałacińskSałacińskSałacińskSałacińskSałacińskaaaaa (Rybnik), Halina SłowikHalina SłowikHalina SłowikHalina SłowikHalina Słowik (Czerwionka), RRRRRyszard Stachowskiyszard Stachowskiyszard Stachowskiyszard Stachowskiyszard Stachowski (Rybnik), WWWWWanda Szew-anda Szew-anda Szew-anda Szew-anda Szew-
czykczykczykczykczyk (Niemodlin) i WWWWWanda Żuchelkanda Żuchelkanda Żuchelkanda Żuchelkanda Żuchelkowskowskowskowskowskaaaaa (Grodków). Po odbiór nagród � w postaci firmowych thi-
shertów - zapraszamy do najbliższego punktu SKOK Ziemi Rybnickiej; przy czym istnieje możli-
wość wcześniejszego zgłoszenie konkretnych rozmiarów (o ile oczywiście nasi zwycięzcy mają ta-
kie życzenie - telefony poniżej). Na kolejne rozwiązania naszej krzyżówki czekamy do 15 maja brdo 15 maja brdo 15 maja brdo 15 maja brdo 15 maja br.....
Owe rozwiązanie, które na adres naszej redakcji należy przesłać wraz z kuponem, stanowi hasło
ułożone z liter oznaczonych cyframi w dolnej części kratek. Nazwiska kolejnych laureatów już w ko-
lejnym numerze �Skoczka�.

SKSKSKSKSKOK OK OK OK OK ZIEMI RZIEMI RZIEMI RZIEMI RZIEMI RYBNICKIEJYBNICKIEJYBNICKIEJYBNICKIEJYBNICKIEJ
PUNKTY KASOWE � ADRESY � TELEFONY

Po¿yczka Rodzina
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BUSKBUSKBUSKBUSKBUSKO ZDRO ZDRO ZDRO ZDRO ZDRÓJÓJÓJÓJÓJ " ul. Partyzantów 15, tel. (0-41) 370-87-80; CHORZ CHORZ CHORZ CHORZ CHORZÓÓÓÓÓWWWWW "
ul. Gałeczki 40, tel. 346-16-15; C C C C CZERZERZERZERZERWIONKAWIONKAWIONKAWIONKAWIONKA " ul. 3 Maja 44, tel. 43-29-
400÷9, fax 42-70-570; " ul. Rynek 8, tel./fax 4318-238; GLIWICEGLIWICEGLIWICEGLIWICEGLIWICE "     ul. By-
tomska 15, tel./fax 33-74-310, 33-74-311; "     ul. Jasna 31, tel. 300-62-35; "
ul. Młodzieżowa 8, tel. 279-73-16; " ul. Odrowążów 101E, tel. 332-04-04; "
Pole Zachód KWK �Sośnica�, tel. 272-56-06; KA KA KA KA KATTTTTOOOOOWICEWICEWICEWICEWICE "     Aleja Korfantego
105, tel. 258-90-16; " ul. Szopienicka 58, tel. 707-59-78; " ul. Ułańska 11,
tel. 250-95-99; KIETRZ KIETRZ KIETRZ KIETRZ KIETRZ " ul. Głubczycka 16, tel. (0-77) 47-11-770, 47-11-771;
LLLLLESZCESZCESZCESZCESZCZYNYZYNYZYNYZYNYZYNY " ul. Dworcowa 2, tel./fax 42-29-703, 42-29-702; ŁAZISKA GÓR ŁAZISKA GÓR ŁAZISKA GÓR ŁAZISKA GÓR ŁAZISKA GÓR-----
NENENENENE " ul. Wyzwolenia 4a, tel. 322-93-19; " ul. Pstrowskiego 12, tel. 22-48-481,
fax 22-44-445; " Plac Ratuszowy 5d, tel. 738-95-15÷18, fax 738-95-16; NIE- NIE- NIE- NIE- NIE-
MODLINMODLINMODLINMODLINMODLIN " ul. Poprzeczna 2-4, tel./fax (0-77) 40-23-355; NY; NY; NY; NY; NYSSSSSAAAAA " ul. Rynek
36b, tel./fax (0-77) 40-91-755, 43-52-438; ORZESZE ORZESZE ORZESZE ORZESZE ORZESZE " ul. Rybnicka 19, tel./
fax 22-130-53; POŁANIEPOŁANIEPOŁANIEPOŁANIEPOŁANIECCCCC " ul. Czarnieckiego 60, tel. (0-15) 865-29-20; "
ul. Żapniowska 4, tel./fax (0-15) 865-22-70; PSZPSZPSZPSZPSZÓÓÓÓÓWWWWW " ul. Ks. Skwary 21, tel./
fax 45-30-300, 72-91-191; PYPYPYPYPYSKSKSKSKSKOOOOOWICEWICEWICEWICEWICE " ul. Wojska Polskiego 13, tel./fax
302-24-70, 302-24-71; RA RA RA RA RACIBÓRZCIBÓRZCIBÓRZCIBÓRZCIBÓRZ " ul. Kilińskiego 2, tel./fax 41-72-506, 41-
49-615; RADLINRADLINRADLINRADLINRADLIN " ul. Korfantego 21, tel./fax 45-30-157, 45-30-158; RRRRRYBNIKYBNIKYBNIKYBNIKYBNIK
"     ul. Powstańców 9, tel. 43-31-401, 43-31-402; "     Boguszowice, ul. Jastrzęb-
ska 13, tel./fax 43-30-662, 43-30-663; "     Chwałowice, ul. 1 Maja 93, tel./fax
42-16-272, 42-29-686; " Kuźnia Rybnicka, ul. Podmiejska 42, tel./fax 43-96-
370, 42-51-143; W W W W WODZISŁAODZISŁAODZISŁAODZISŁAODZISŁAW ŚLĄSKIW ŚLĄSKIW ŚLĄSKIW ŚLĄSKIW ŚLĄSKI " ul. Pszowska 1a, tel./fax 45-47-004;
ŻORŻORŻORŻORŻORYYYYY " ul. Folwarecka 1L, tel./fax 47-51-240, 47-51-241
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