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STRONA 2

Zmiana przewodniczącego
W związku z rezygnacją przewodniczącego Rady Nadzorczej z dotychczas pełnionej funk-
cji, do czasu zwołania Zgromadzenia Przedstawicieli Członków funkcję przewodniczące-
go Rada Nadzorcza SKOK Ziemi Rybnickiej powierzyła Józefowi KJózefowi KJózefowi KJózefowi KJózefowi Kuliuliuliuliuli. Szerzej o zmianach
organizacyjnych w naszej Kasie oraz ustaleniach ZPCz napiszemy w kolejnym wydaniu
�Skoczka�.

Kolejny raz mamy przyjemność dotrzeć do Państwa za pośrednictwem �Skoczka�, który ku
naszej satysfakcji spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem Czytelników. Korzystając
więc z tej sprawdzonej formy komunikowania, przygotowaliśmy następną porcję informa-
cji � ważnych, pożytecznych i takich, które z pewnością pozwolą utwierdzić naszych Człon-
ków i Sympatyków w przekonaniu, iż korzystając z naszych usług wybrali najlepiej. W tym
numerze prócz nowości dotyczących naszej oferty poruszamy m.in. przykrą dla nas sprawę
zwolnień kilku pracowników; bowiem polegając na zaufaniu naszych Czytelników, i taki-
mi informacjami trzeba nam się dzielić. Przede wszystkim chcemy jednak zwrócić Pań-
stwa uwagę na te wszystkie tematy, które niezbicie świadczą o dynamicznym rozwoju na-
szej Kasy i stale wzbogacanej ofercie, dzięki czemu cieszymy się z Wami coraz silniejszą
pozycją na rynku usług finansowych. Ponadto w �Skoczku� prezentujemy kilka stałych już
rubryk, tradycyjnie też prosimy o nadsyłanie na adres naszej redakcji wszelkich uwag
związanych nie tylko z gazetą, ale z całą działalnością naszej Kasy. Państwa opinie i suge-
stie pozwalają nam jeszcze lepiej wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych Członków.
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Co po Staszowie?�Co po Staszowie?�Co po Staszowie?�Co po Staszowie?�Co po Staszowie?�
Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, jak istotne znaczenie mają przygraniczne miejscowości.
Wychodząc z tego założenia Zarząd SKOK Ziemi Rybnickiej kolejną placówkę naszej Kasy planu-
je uruchomić w Cieszynie. Być może już niebawem - udając się w podróż do naszych południo-
wych sąsiadów (lub dalej) � będzie jeszcze można skorzystać z usług SKOK Ziemi Rybnickiej tuż
przed przekroczeniem granicy. Rozważanych jest również kilka innych lokalizacji. O szczegó-
łach informować będziemy na bieżąca, w kolejnych wydaniach naszego �Skoczka�.
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Członkom prowadzącym
działalność gospodarczą

proponujemy:

SKOK Ziemi Rybnickiej � Twój partner w interesach
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Połączenie nie nastąpiło z początkiem roku,
toteż każda ze wspomnianych wyżej Kas uj-
mowała osobno swoją sprzedaż, ilość zakła-
danych lokat, jak również ilość osób zapisu-
jących się do SKOK w przeciągu I kwartału
br. Wydaje się więc zasadne przedstawienie
analizy z działalności depozytowo�pożyczko-
wej wszystkich trzech Kas równocześnie, tak-
że na zasadzie porównania. Natomiast dalsze
analizy działalności będą przeprowadzane
łącznie dla całego SKOK Ziemi Rybnickiej, bez
rozgraniczania na poszczególne Kasy.
Zarówno sprzedaż, jak i ilość zakładanych lo-
kat zależą bezpośrednio od wielkości danej
Kasy oraz od ilości członków. Dlatego najwięk-
szy udział we wszystkich analizowanych za-
kresach działalności miał SKOK Ziemi Ryb-
nickiej. Na drugim miejscu uplasowała się
Górnośląska SKOK, zaś SKOK Sośnica - jako
najmniejsza Kasa - widoczna była na miejscu
trzecim.
Ogółem w I kwartale br. do wszystkich trzech
Kas zapisało się 971 członków, z czego 819 do

SKOK Ziemi Rybnickiej, 144 do Górnośląskiej
SKOK oraz 8 do SKOK Sośnica. Analizując
ilość zapisanych członków w poszczególnych
Kasach i w poszczególnych miesiącach (wy-
kres nr 1) zauważyć można, iż jedynie w SKOK
Sośnica w marcu br. przyrost był ujemny. Jed-
nak w odniesieniu do całego kwartału, w każ-
dej z Kas więcej osób przystąpiło do SKOK niż
zrezygnowało z członkostwa.
W zakresie sprzedaży pożyczek w analizowa-

nym okresie największą aktywność wykazał
SKOK Ziemi Rybnickiej. Jego udział w sprze-
daży całkowitej trzech omawianych Kas
kształtował się na poziomie 75% - to zrozu-
miałe, biorąc pod uwagę dużą ilość oddziałów
tej Kasy w stosunku do pozostałych. Na dru-
gim miejscu pod względem ilości sprzedanych
pożyczek uplasowała się Górnośląska SKOK.
Jej udział w ogólnej ilości wypłaconych poży-
czek wyniósł 19%. Pozostałe 6% przypadło na
SKOK Sośnica.
Analizując gospodarkę Kas w kategorii ilości
zakładanych lokat podkreślić trzeba, że okres
od stycznia do marca zazwyczaj charakteryzu-
je się zwiększonym zainteresowaniem klientów

kwestią lokowania. Udział SKOK Ziemi Ryb-
nickiej w ilości założonych lokat ogółem w oma-
wianych Kasach wynosił pomiędzy 80 a 86%.
Był zatem wyższy od udziału w sprzedaży po-
życzek. Natomiast udział Górnośląskiej SKOK
w ilości zakładanych lokat kształtował się na
poziomie 10%, a SKOK Sośnica - 4%.
Nie należy zapominać, że wśród produktów
sprzedawanych przez te Kasy są również chwi-
lówki. Stanowią one osobną kategorię, toteż
nie zostały ujęte w wysokości sprzedaży przed-
stawionej powyżej. Z uwagi na swą specyfikę
są przedmiotem odrębnych analiz.

Izabela CicheckIzabela CicheckIzabela CicheckIzabela CicheckIzabela Cicheckaaaaa

2 maja przez całe niedzielne popołudnie,
uczestniczyliśmy jako sponsor w imprezie
�Bawmy się z Europą�. Organizatorem festy-
nu było Miasto Rybnik oraz Rybnickie Centrum
Kultury. Na scenie wystąpił zespół �Barbados�
Franciszka Prusa, a następnie laureaci Festi-
walu Piosenki Europejskiej. Główną atrakcją
imprezy był występ Majki Jeżowskiej, posta-
raliśmy się również o zdjęcie z �gwiazdą�.
SKOK Ziemi Rybnickiej był sponsorem kolej-
nego festynu organizowanego w związku
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
oraz obchodami Dnia Unii Europejskiej, tym
razem w Raciborzu. Urząd Miasta Racibórz

SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ SPONSOREM IMPREZ
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w dniach 8 i 9 maja zorganizował imprezy ple-
nerowe pn. �Racibórz Miastem Europejskim�. 
Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem
objął Marszałek Sejmu RP Józef Oleksy.
Pracownicy SKOK Ziemi Rybnickiej aktywnie
uczestniczyli w promocji naszej Kasy podczas
obchodzonych uroczystości, zarówno w Ryb-
niku, jak i w Raciborzu. W związku z dużym
zainteresowaniem, nasz �Skoczek� rozszedł
się jak burza. Oprócz ulotek promocyjnych,
dzieciom rozdawane były baloniki SKOK Zie-
mi Rybnickiej.  Ogólne wrażenie jakie pozo-
stało po zakończonych  imprezach można by
rzec, że jest zadawalające�

W przewyższającym stopniu w powiecie sta-
szowskim dominuje rolnictwo. Przemysł jest
dobrze rozwinięty, dominują średnie i mniej-
sze podmioty gospodarcze. Największe firmy
to Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki �Siar-
kopol� w Grzybowie, Zakłady Przemysłu
Odzieżowego �Modar�, Budowlano-Montażo-
wa Spółdzielnia Pracy �Budomont�, Spółdziel-
nia Inwalidów �Jedność�, Zakłady Przemysłu
Odzieżowego �Vistula� S.A. Swoistą cechą rol-
nictwa Staszowa i okolic jest hodowla koni.
Staszów jest świetną bazą wypadową do zwie-
dzania pobliskiej sandomierszczyzny i pogórza
świętokrzyskiego. W promieniu kilkunastu ki-
lometrów można zobaczyć takie miejsca jak:
ruiny zamku i śródleśny pokamedulski klasz-
tor z pięknym barokowym wystrojem wnętrza
w Rytwianach, ruiny murów obronnych w Szy-
dłowie, zamek w Ujeździe i modrzewiowy ko-
ściół z XVII w. w Strzegomiu. Zapraszamy więc
wszystkich na wycieczkę do Staszowa i oczy-
wiście do naszego Punktu Obsługi Klienta.
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dokdokdokdokdokończenie ze strończenie ze strończenie ze strończenie ze strończenie ze str. 1. 1. 1. 1. 1
� W pierwszych słowach komentarza do spra-
wy, którą zresztą poruszyły również lokalne
media, muszę zaznaczyć, iż nawet przez chwilę
nie przyszło mi głowy jakiekolwiek skrywa-
nie wykrytych przez nas nieprawidłowości.
Bez chwili wahania powiadomiliśmy proku-
raturę, która na nasz wniosek wszczęła do-
chodzenie wobec kilku pracowników. Według
naszych ustaleń dopuścili się oni nadużyć �
mówi FFFFFranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakranciszek Barakomskiomskiomskiomskiomski, prezes SKOK
Ziemi Rybnickiej. � Daleki jestem od szczegó-
łowego opisywania mechanizmu działania nie-
uczciwych pracowników. Z jednej strony był-
by to być może �instruktaż� dla przestępców,
z drugiej strony pewnej poufności wymaga
również toczące się przed organami ścigania
postępowanie. Dla nas, jako Zarządu SKOK
Ziemi Rybnickiej � instytucji zaufania publicz-
nego � sprawa jest jasna i oczywista: po to

użytkujemy sprawdzony system zabezpieczeń,
po to mamy określone procedury, aby bez-
względnie je stosować i z nich korzystać,
zwłaszcza w przypadkach jakichkolwiek nad-
użyć. Nie po to chlubimy się naszymi osiągnię-
ciami, gwarantujemy pełne bezpieczeństwo
powierzonych funduszy, aby �zwykła� ludzka
ułomność mogła naruszyć nasze dobre imię.
Nie możemy sobie pozwolić na żadne poderwa-
nie zaufania, dlatego z całą surowością pod-
chodzimy do wszelkich nieprawidłowości.
I o ile trudno byłoby nawet pomyśleć o za-
chwianiu naszej finansowej równowagi �
wszak SKOK Ziemi Rybnickiej należy do kra-
jowej czołówki � o tyle moje osobiste rozgory-
czenie, czy też moich najbliższych współpra-
cowników, budzi kwestia nadużycia naszego
zaufania przez podwładnych. Jedynie w tym oso-
bistym, międzyludzkim aspekcie, można mówić
o porażce� � stwierdził F. Barakomski

System zabezpieczeńSystem zabezpieczeńSystem zabezpieczeńSystem zabezpieczeńSystem zabezpieczeń
zadziałał sprawniezadziałał sprawniezadziałał sprawniezadziałał sprawniezadziałał sprawnie

Nowy punkt obsługi klienta SKOK Ziemi Ryb-
nickiej w Staszowie przy ul. Opawskiej 22 na
�pięć minut� przd jego otwarciem.
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CO TO ZNACO TO ZNACO TO ZNACO TO ZNACO TO ZNACZYCZYCZYCZYCZY Członkowie pytają  � ZarCzłonkowie pytają  � ZarCzłonkowie pytają  � ZarCzłonkowie pytają  � ZarCzłonkowie pytają  � Zarząd odpowiadaząd odpowiadaząd odpowiadaząd odpowiadaząd odpowiada ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?

"""""     DEBETDEBETDEBETDEBETDEBET � zadłużenie klienta wobec ban-
ku na rachunku bieżącym lub rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowym.

"""""     DENOMINADENOMINADENOMINADENOMINADENOMINACJCJCJCJCJA PIENIĄDZAA PIENIĄDZAA PIENIĄDZAA PIENIĄDZAA PIENIĄDZA � zmiana
wartości nominalnej stosowanych dotych-
czas znaków pieniężnych. Denominacja zło-
tego polskiego przeprowadzona została
1.01.1995 roku i oznaczała zmianę dotych-

czasowych 10.000,00 starych złotych na 1,00
nowy złoty.

"""""     DEPONENTDEPONENTDEPONENTDEPONENTDEPONENT � klient banku lokujący swoje
środki finansowe.

"""""     DEPOZYTDEPOZYTDEPOZYTDEPOZYTDEPOZYTARIUSZARIUSZARIUSZARIUSZARIUSZ � bank przyjmujący de-
pozyt bankowy.

"""""     DEPOZYT BANKDEPOZYT BANKDEPOZYT BANKDEPOZYT BANKDEPOZYT BANKOWYOWYOWYOWYOWY � pieniądze zapi-
sane w bilansie banku po stronie pasywów;
te same kwoty środków pieniężnych są dla
klientów banku lokatami.

"""""     DESTRUKDESTRUKDESTRUKDESTRUKDESTRUKTYTYTYTYTY � uszkodzone fizycznie pa-
piery wartościowe.

PPPPPo szczeblacho szczeblacho szczeblacho szczeblacho szczeblach
księgowościksięgowościksięgowościksięgowościksięgowości
WWWWWywiad z KRywiad z KRywiad z KRywiad z KRywiad z KRYSTYNĄ BREZAYSTYNĄ BREZAYSTYNĄ BREZAYSTYNĄ BREZAYSTYNĄ BREZA,,,,,
Wiceprezesem Zarządu Spółdzielczej KWiceprezesem Zarządu Spółdzielczej KWiceprezesem Zarządu Spółdzielczej KWiceprezesem Zarządu Spółdzielczej KWiceprezesem Zarządu Spółdzielczej Kasyasyasyasyasy
Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi ROszczędnościowo-Kredytowej Ziemi ROszczędnościowo-Kredytowej Ziemi ROszczędnościowo-Kredytowej Ziemi ROszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiejybnickiejybnickiejybnickiejybnickiej

Zarząd KZarząd KZarząd KZarząd KZarząd Kasy Krajowej w Kasy Krajowej w Kasy Krajowej w Kasy Krajowej w Kasy Krajowej w Kamieniuamieniuamieniuamieniuamieniu
W KW KW KW KW Kamieniu kamieniu kamieniu kamieniu kamieniu koło Roło Roło Roło Roło Rybnikybnikybnikybnikybnika, w hotelu �Olimpia�, odbyło sięa, w hotelu �Olimpia�, odbyło sięa, w hotelu �Olimpia�, odbyło sięa, w hotelu �Olimpia�, odbyło sięa, w hotelu �Olimpia�, odbyło się
niedawno spotkniedawno spotkniedawno spotkniedawno spotkniedawno spotkanie Zarządu Kanie Zarządu Kanie Zarządu Kanie Zarządu Kanie Zarządu Kasy Krajowej SKasy Krajowej SKasy Krajowej SKasy Krajowej SKasy Krajowej SKOK w oso-OK w oso-OK w oso-OK w oso-OK w oso-
bach prezesa Grzegorza Biereckiego i wiceprezesa Lechabach prezesa Grzegorza Biereckiego i wiceprezesa Lechabach prezesa Grzegorza Biereckiego i wiceprezesa Lechabach prezesa Grzegorza Biereckiego i wiceprezesa Lechabach prezesa Grzegorza Biereckiego i wiceprezesa Lecha
Lamenty z prezesami zarządów SKLamenty z prezesami zarządów SKLamenty z prezesami zarządów SKLamenty z prezesami zarządów SKLamenty z prezesami zarządów SKOKOKOKOKOK-ów P-ów P-ów P-ów P-ów Polski Polski Polski Polski Polski Południo-ołudnio-ołudnio-ołudnio-ołudnio-
wej. W spotkwej. W spotkwej. W spotkwej. W spotkwej. W spotkaniu wzięli także udział prezes TUW SKaniu wzięli także udział prezes TUW SKaniu wzięli także udział prezes TUW SKaniu wzięli także udział prezes TUW SKaniu wzięli także udział prezes TUW SKOKOKOKOKOK
Grzegorz BuczkGrzegorz BuczkGrzegorz BuczkGrzegorz BuczkGrzegorz Buczkowski oraz Rafał Matusiak � do niedawnaowski oraz Rafał Matusiak � do niedawnaowski oraz Rafał Matusiak � do niedawnaowski oraz Rafał Matusiak � do niedawnaowski oraz Rafał Matusiak � do niedawna
pełnomocnik Zarządu Kpełnomocnik Zarządu Kpełnomocnik Zarządu Kpełnomocnik Zarządu Kpełnomocnik Zarządu Kasy Krajowej, a obecnie prezes Tasy Krajowej, a obecnie prezes Tasy Krajowej, a obecnie prezes Tasy Krajowej, a obecnie prezes Tasy Krajowej, a obecnie prezes To-o-o-o-o-
warzystwa Funduszu Inwestycyjnego SKwarzystwa Funduszu Inwestycyjnego SKwarzystwa Funduszu Inwestycyjnego SKwarzystwa Funduszu Inwestycyjnego SKwarzystwa Funduszu Inwestycyjnego SKOK S.AOK S.AOK S.AOK S.AOK S.A.....
Na spotkanie przybyli prezesi między innych takich Kas, jak Piast,
im. Mikołaja Kopernika, Jan Kanty, Śląsk, a także przedstawiciele
kas z Krakowa, Tarnowa, Jaworzna, Zabrza, Mysłowic i wielu in-
nych miast południowej części Polski. Prezes Bierecki nie krył za-
dowolenia z wyboru miejsca i okazji do spotkania z licznie przyby-
łymi gośćmi. Warto może nadmienić, iż gospodarzem tego spotka-
nia była nasza Kasa. W trakcie rozmów prezesi Kasy Krajowej prze-
stawili obecną sytuację w ruchu SKOK i plany na najbliższe mie-
siące � w sumie przywieźli znad morza same dobre wiadomości.
Także prezes TUW SKOK G.Buczkowski informował o dobrych no-
winkach dotyczących nowych produktów oferowanych członkom spół-
dzielczych kas. Natomiast R.Matusiak � prezes Funduszu Inwesty-
cyjnego SKOK � przekazał informacje na temat współpracy ze SKOK-
ami nowo powstałego funduszu. Na zakończenie spotkania prezes
Bierecki podziękował gospodarzom (SKOK Ziemi Rybnickiej) za
sprawne zorganizowanie i ciekawe miejsce spotkania. Życzył wszyst-
kim dalszych sukcesów w działalności i rozwoju kas. Z kolei prezes
naszej Kasy zapewnił szefa Kasy Krajowej, iż miejsce spotkania nie
zostało wybrane przypadkowo, bowiem Kamień był szczęśliwym miej-
scem zgrupowania dla piłkarzy przed ważnymi meczami kadry Ka-
zimierza Górskiego � tak również będzie szczęśliwym miejscem dla
SKOK w ich dalszej działalności.

Zgodnie z zapowiedzią, wracamy do pytania: czy można pobierać pieniądze nie wychodząc z samochodu? Można, o czym prezes naszej Kasy miał okazję przekonać się podczas pobytu w Stanach
Zjednoczonych na zaproszenie tamtejszych unii kredytowych. Wystarczy podjechać w miejsce, które tylko z wyglądu przypomina� stację benzynową (zdj.1). Tam gdzie zwykle znajdują się dystrybutory,
w tym przypadku są specjalne stanowiska z końcówką �rury� (zdj.2), gdzie należy umieścić dowód tożsamości. Obsługa klientów odbywa się błyskawicznie, bowiem w budynku obok całą resztą zajmują
się pracownicy �stacji� (zdj.3) � po zweryfikowaniu danych realizują dyspozycję, zwracając dowód tożsamości z dołączoną gotówką (zdj.4). Miejmy nadzieję, że i do nas dotrą kiedyś tego typu nowinki�

"  Jakie znaczenie dla SK Jakie znaczenie dla SK Jakie znaczenie dla SK Jakie znaczenie dla SK Jakie znaczenie dla SKOKOKOKOKOK-u ma W-u ma W-u ma W-u ma W-u ma Walne Zgro-alne Zgro-alne Zgro-alne Zgro-alne Zgro-
madzenie?madzenie?madzenie?madzenie?madzenie?

� Walne Zgromadzenie jest najwyższym orga-
nem Kasy. W naszym SKOK-u, ze względu na
dużą ilość członków, Walne Zgromadzenie zo-
stało zastąpione przez Zebranie Przedstawi-
cieli. Delegatów na Zebranie Przedstawicieli
wybiera się proporcjonalnie do ilości człon-
ków, zgodnie z kluczem ustalonym przez Radę
Nadzorczą.
Zebranie Przedstawicieli zwoływane jest na
posiedzeniu zwyczajnym jeden raz w roku,

- Kilk- Kilk- Kilk- Kilk- Kilka stron dalej niniejszego wydania �Ska stron dalej niniejszego wydania �Ska stron dalej niniejszego wydania �Ska stron dalej niniejszego wydania �Ska stron dalej niniejszego wydania �Skoczkoczkoczkoczkoczka� � w stałyma� � w stałyma� � w stałyma� � w stałyma� � w stałym
cyklu opisującym dzieje naszego SKcyklu opisującym dzieje naszego SKcyklu opisującym dzieje naszego SKcyklu opisującym dzieje naszego SKcyklu opisującym dzieje naszego SKOKOKOKOKOK-u � pojawia się P-u � pojawia się P-u � pojawia się P-u � pojawia się P-u � pojawia się Panianianianiani
nazwisknazwisknazwisknazwisknazwiskooooo; jak; jak; jak; jak; jako osobyo osobyo osobyo osobyo osoby, która przeszła poszczególne szczeble k, która przeszła poszczególne szczeble k, która przeszła poszczególne szczeble k, która przeszła poszczególne szczeble k, która przeszła poszczególne szczeble ka-a-a-a-a-
rierrierrierrierriery zawodowej, aż po obecne stanowisky zawodowej, aż po obecne stanowisky zawodowej, aż po obecne stanowisky zawodowej, aż po obecne stanowisky zawodowej, aż po obecne stanowiskooooo. Skłania to P. Skłania to P. Skłania to P. Skłania to P. Skłania to Paniąaniąaniąaniąanią
do jakiś refleksji?do jakiś refleksji?do jakiś refleksji?do jakiś refleksji?do jakiś refleksji?
- Owszem, nieraz nachodzą mnie wspomnienia na temat po-
czątków działalności naszej Kasy. Choć w zasadzie minęło
niewiele czasu � w zeszłych roku nasz SKOK świętował swo-
je 10-lecie, ja natomiast mam nieco krótszy staż pracy w SKOK
Ziemi Rybnickiej � przychodzą mi na myśl tamte początki. Kie-
dy rozpoczynałam tutaj pracę, SKOK działający wówczas nie-
jako przy kopalni �Dębieńsko� zmieniał właśnie swój lokal.
Dotychczasowe pomieszczania okazały się po prostu za małe,
zważywszy na dość szybko rosnącą ilość obsługiwanych klien-

tów, czyli członków naszej Kasy. To wówczas Zarząd tego
SKOK-u podjął odważną jak na tamte czasy decyzję o otwar-
ciu punktu kasowego w centrum miasta. O ile teraz � w opar-
ciu o konkretne dane - podejmowanie tego typu decyzji przy-
chodzi nam dość łatwo, o tyle wtedy wyjście poza zakład pra-
cy oznaczało pewien przełom w naszej działalności. Potem,
gdy powstały kolejne punkty kasowe, było nam już dużo ła-
twiej. Przez ten czas poznawałam pracę w SKOK-u na róż-
nych stanowiskach.

- Z pewnością doświadczenia wyniesione z wcześniej piasto-- Z pewnością doświadczenia wyniesione z wcześniej piasto-- Z pewnością doświadczenia wyniesione z wcześniej piasto-- Z pewnością doświadczenia wyniesione z wcześniej piasto-- Z pewnością doświadczenia wyniesione z wcześniej piasto-
wanej funkcji głównej księgowej są teraz przydatne - czyż nie?wanej funkcji głównej księgowej są teraz przydatne - czyż nie?wanej funkcji głównej księgowej są teraz przydatne - czyż nie?wanej funkcji głównej księgowej są teraz przydatne - czyż nie?wanej funkcji głównej księgowej są teraz przydatne - czyż nie?
- Nie ukrywam, że już samo podjęcie pracy w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej było dla mnie pewnego
rodzaju wyzwaniem. Warto wczytać się we wspomnianą przez
Pana historię rozwoju ruchu spółdzielczego � bowiem dopie-
ro z czasem system szkoleń rozwinął się na większą skalę.
Szkoleń, obejmujących coraz więcej pracowników i coraz
szerszy zakres konkretnych zagadnień; księgowych, ubezpie-
czeniowych, marketingowych itp. Teraz wszystko idzie to
bardzo sprawnie, ale przed laty� Rzeczywiście � praca
w księgowości była i jest cennym doświadczeniem, które
trudno przecenić. Dzięki nabytemu doświadczeniu, dziś po-
dejmowanie ważnych decyzji przychodzi mi dużo łatwiej.
Zwłaszcza na stanowisku członka Zarządu, gdzie kieruję
pionem finansowym, to jest księgowością, windykacją i ko-
mórką analizy finansowej.

- Windyk- Windyk- Windyk- Windyk- Windykacja? - to chyba ten najmniej lubiany dział, zwłasz-acja? - to chyba ten najmniej lubiany dział, zwłasz-acja? - to chyba ten najmniej lubiany dział, zwłasz-acja? - to chyba ten najmniej lubiany dział, zwłasz-acja? - to chyba ten najmniej lubiany dział, zwłasz-
cza przez tych, którzy miewają problemy ze spłatą zaciągnię-cza przez tych, którzy miewają problemy ze spłatą zaciągnię-cza przez tych, którzy miewają problemy ze spłatą zaciągnię-cza przez tych, którzy miewają problemy ze spłatą zaciągnię-cza przez tych, którzy miewają problemy ze spłatą zaciągnię-
tych zobowiązań�tych zobowiązań�tych zobowiązań�tych zobowiązań�tych zobowiązań�
- Istotnie, windykacja nie jest lubianym działem. Jednak z oczy-
wistych względów, w dobrze rozumianym interesie wszystkich
członków Kasy, musimy dochodzić swoich należności. Czasem
też prowadzić postępowania sądowe i komornicze. Tego typu
działy występują zresztą we wszystkich instytucjach finanso-
wych, które mają do czynienia z pożyczkami i kredytami. I chy-
ba nie sposób uniknąć występujących w tym obszarze proble-
mów. Tylko pozornie wydaje się, że można byłoby ich uniknąć.
Po to przecież przeprowadza się analizę zdolności kredytowa-
nej, która nawet samu pożyczkobiorcy powinna pomóc w okre-
śleniu możliwości i terminu spłaty zaciąganego zobowiąza-
nia. W rzeczywistości bywa jednak tak różnie, jak różne są
przyczyny niespłacania pożyczek. Czasem wynika to ze zwy-
kłego niedbalstwa, czasami pożyczkobiorcę dotykają proble-
my, których nie można było przewidzieć wcześniej. Co przy tym
istotne, trudno nie zauważyć ogólnego ubożenia społeczeństwa.
To konsekwencja zwolnień, likwidacji wielu firm i zakładów
pracy, co z kolei przekłada się na regulowanie zaciągniętych
zobowiązań. Do każdej tego typu sprawy staramy się podcho-
dzić ze zrozumieniem, indywidualnie, dając możliwość zawar-
cia ugody w ramach dogodnego rozłożenia spłaty pożyczki. Nie
ma jednak co ukrywać - czasami to nie wystarcza. Bywa, że
mamy do czynienia z celowym działaniem nieuczciwego po-
życzkobiorcy. Wówczas � jak wspomniałem wcześniej � w do-
brze pojętym interesie spółdzielczej Kasy � musimy okazać się
żelazną konsekwencją w dochodzeniu naszych roszczeń. Wszak
tego oczekują również ci, którzy mimo być może własnych pro-
blemów starają się wyjść z impasu.

- Czego mogłaby P- Czego mogłaby P- Czego mogłaby P- Czego mogłaby P- Czego mogłaby Pani życzyć naszym Członkani życzyć naszym Członkani życzyć naszym Członkani życzyć naszym Członkani życzyć naszym Członkom?om?om?om?om?
- Cóż, kontynuując poprzedni wątek mojej wypowiedzi, życzy-
łabym jak najmniej problemów natury finansowej, zwłaszcza
takich, które podlegają windykacji. Mogłabym też życzyć tak
zasobnych portfeli, które pozwolą pomnożyć ich zawartość
poprzez lokowanie nadwyżek w naszej Kasie. Odchodząc jed-
nak od finansów, życzę wszystkich udanego wypoczynku;
w szczególności tym, którzy mimo skromniejszych możliwo-
ści także powinni zafundować sobie chwilę �oddechu�.
- I P- I P- I P- I P- I Pani tego życzymyani tego życzymyani tego życzymyani tego życzymyani tego życzymy, dzięk, dzięk, dzięk, dzięk, dziękując za rozmowę.ując za rozmowę.ując za rozmowę.ując za rozmowę.ując za rozmowę.

w terminie do 30 czerwca, natomiast w razie
wystąpienia ważnych przyczyn Nadzwyczaj-
ne Zebranie Przedstawicieli może być zwoły-
wane w każdym czasie.
Jako najwyższy organ Kasy, Zebranie Przed-
stawicieli posiada uprawnienie do podejmo-
wania najważniejszych decyzji dotyczących
Kasy. Do kompetencji tego organu należy mię-
dzy innymi sprawowanie nadzoru nad działal-
nością Rady Nadzorczej oraz Zarządu SKOK,
a także ustalanie przyszłych kierunków roz-
woju Kasy.

WWWWWażne dla poręczycieliażne dla poręczycieliażne dla poręczycieliażne dla poręczycieliażne dla poręczycieli
Pragniemy poinformować, że SKOK Ziemi Rybnickiej posiada
specjalną formę zabezpieczenia dla poręczycieli. Członek SKOK
zaciągający pożyczkę, ma możliwość wykupienia Ubezpieczenia
PromesaPromesaPromesaPromesaPromesa. W przypadku śmierci Pożyczkobiorcy niespłaconą część
pożyczki przejmuje na siebie Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
Oznacza to, że RODZINA I PORĘCZYCIELE NIE MUSZĄ SPŁA-
CAĆ RESZTY POŻYCZKI.
Zanim poręczysz, zapytaj o ubezpieczenie. Ubezpieczenie Prome-
sa jest płatne co miesiąc razem ze spłatą pożyczki i kosztuje kil-
ka złotych, w zależności od wysokości kredytu. Dodatkowo skład-
ka maleje co miesiąc wraz z malejącą częścią niespłaconej po-
życzki. Ponadto Zarząd SKOK w celu umożliwienia ubezpiecze-
nia wcześniej wypłaconych pożyczek podjął decyzję o nie pobie-
raniu prowizji od tych pożyczek, które zostaną ubezpieczone. Jak
to można zrobić dowiecie się Państwo w każdym naszym punkcie
obsługi klienta. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do skorzy-
stania z tej oferty. Nieszczęście nie musi chodzić parami�

Z przyjemnością informujemy, że pierwsze 100 osób, które
w terminie od 1 lipca zdecydują się na �pożyczk�pożyczk�pożyczk�pożyczk�pożyczkę z ubezpiecze-ę z ubezpiecze-ę z ubezpiecze-ę z ubezpiecze-ę z ubezpiecze-
niem Promesa�niem Promesa�niem Promesa�niem Promesa�niem Promesa�, otrzymają w prezencie długopis oraz �smycz�
na klucze. To od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, na-
tomiast od SKOK Ziemi Rybnickiej � 50 firmowych kubków.
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Z kart historii                (cz. 3)

Archiwalne egzemplarze naszego �Skoczka�

PPPPPoprzedni numer zakoprzedni numer zakoprzedni numer zakoprzedni numer zakoprzedni numer zakończyliśmy pytaniem dotyczącym Ustawy o spółdzielczych kończyliśmy pytaniem dotyczącym Ustawy o spółdzielczych kończyliśmy pytaniem dotyczącym Ustawy o spółdzielczych kończyliśmy pytaniem dotyczącym Ustawy o spółdzielczych kończyliśmy pytaniem dotyczącym Ustawy o spółdzielczych ka-a-a-a-a-
sach oszczędnościowo-kredytowych - kto nas popierał, a kto nie? Wspomnieliśmysach oszczędnościowo-kredytowych - kto nas popierał, a kto nie? Wspomnieliśmysach oszczędnościowo-kredytowych - kto nas popierał, a kto nie? Wspomnieliśmysach oszczędnościowo-kredytowych - kto nas popierał, a kto nie? Wspomnieliśmysach oszczędnościowo-kredytowych - kto nas popierał, a kto nie? Wspomnieliśmy

także o przeniesieniu się do nowego biura. Jak to było wtedy? - 9 lat temu� Wszak roktakże o przeniesieniu się do nowego biura. Jak to było wtedy? - 9 lat temu� Wszak roktakże o przeniesieniu się do nowego biura. Jak to było wtedy? - 9 lat temu� Wszak roktakże o przeniesieniu się do nowego biura. Jak to było wtedy? - 9 lat temu� Wszak roktakże o przeniesieniu się do nowego biura. Jak to było wtedy? - 9 lat temu� Wszak rok
1995 był rokiem szczególnym; tak dla SK1995 był rokiem szczególnym; tak dla SK1995 był rokiem szczególnym; tak dla SK1995 był rokiem szczególnym; tak dla SK1995 był rokiem szczególnym; tak dla SKOK KOK KOK KOK KOK KWK �DębieńskWK �DębieńskWK �DębieńskWK �DębieńskWK �Dębieńsko� (obecnie Ziemi Ro� (obecnie Ziemi Ro� (obecnie Ziemi Ro� (obecnie Ziemi Ro� (obecnie Ziemi Rybnic-ybnic-ybnic-ybnic-ybnic-
kiej), jak i dla całegokiej), jak i dla całegokiej), jak i dla całegokiej), jak i dla całegokiej), jak i dla całego, bardzo dynamicznie rozwijającego się ruchu spółdzielczego, bardzo dynamicznie rozwijającego się ruchu spółdzielczego, bardzo dynamicznie rozwijającego się ruchu spółdzielczego, bardzo dynamicznie rozwijającego się ruchu spółdzielczego, bardzo dynamicznie rozwijającego się ruchu spółdzielczego. Jak. Jak. Jak. Jak. Jak
już pisaliśmy we wcześniejszych numerach �Skjuż pisaliśmy we wcześniejszych numerach �Skjuż pisaliśmy we wcześniejszych numerach �Skjuż pisaliśmy we wcześniejszych numerach �Skjuż pisaliśmy we wcześniejszych numerach �Skoczkoczkoczkoczkoczka�, nasza Ka�, nasza Ka�, nasza Ka�, nasza Ka�, nasza Kasa i pozostałe powsta-asa i pozostałe powsta-asa i pozostałe powsta-asa i pozostałe powsta-asa i pozostałe powsta-
jące nowe kjące nowe kjące nowe kjące nowe kjące nowe kasy działały dzięki zapisom w Ustawie o związkasy działały dzięki zapisom w Ustawie o związkasy działały dzięki zapisom w Ustawie o związkasy działały dzięki zapisom w Ustawie o związkasy działały dzięki zapisom w Ustawie o związkach zawodowych i przepi-ach zawodowych i przepi-ach zawodowych i przepi-ach zawodowych i przepi-ach zawodowych i przepi-
som wyksom wyksom wyksom wyksom wykonawczym do tej ustawyonawczym do tej ustawyonawczym do tej ustawyonawczym do tej ustawyonawczym do tej ustawy. Budziło to wówczas wiele nieporozumień, dlatego. Budziło to wówczas wiele nieporozumień, dlatego. Budziło to wówczas wiele nieporozumień, dlatego. Budziło to wówczas wiele nieporozumień, dlatego. Budziło to wówczas wiele nieporozumień, dlatego
Zarząd KZarząd KZarząd KZarząd KZarząd Kasy Krajowej już w 1994 rasy Krajowej już w 1994 rasy Krajowej już w 1994 rasy Krajowej już w 1994 rasy Krajowej już w 1994 r. podjął działania zmierzające do uchwalenia usta-. podjął działania zmierzające do uchwalenia usta-. podjął działania zmierzające do uchwalenia usta-. podjął działania zmierzające do uchwalenia usta-. podjął działania zmierzające do uchwalenia usta-
wy normującej działalność SKwy normującej działalność SKwy normującej działalność SKwy normującej działalność SKwy normującej działalność SKOKOKOKOKOK-ów w P-ów w P-ów w P-ów w P-ów w Polsce. Ustawa ta miała przynieść już wkrótceolsce. Ustawa ta miała przynieść już wkrótceolsce. Ustawa ta miała przynieść już wkrótceolsce. Ustawa ta miała przynieść już wkrótceolsce. Ustawa ta miała przynieść już wkrótce
całościowe uregulowania działalności ruchu spółdzielczych kcałościowe uregulowania działalności ruchu spółdzielczych kcałościowe uregulowania działalności ruchu spółdzielczych kcałościowe uregulowania działalności ruchu spółdzielczych kcałościowe uregulowania działalności ruchu spółdzielczych kas.as.as.as.as.

Walka o ustawę
Projekt Ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych trafił do laski
marszałkowskiej 22 kwietnia 1994 r. Po pię-
ciu miesiącach oczekiwania skierowany został
do pierwszego czytania. 16 września w godzi-
nach rannych rozpoczęła się debata poselska
nad proponowanym projektem. W jej trakcie
kluby poselskie Unii Pracy, Unii Wolności,
Konfederacji Polski Niepodległej, Bezpartyjne-
go Bloku Wspierania Reform oraz koła posel-
skie Polskiej Partii Socjalistycznej i Mniejszo-
ści Niemieckiej jednoznacznie poparły projekt
naszej ustawy, wnioskując o podjęcie prac nad
projektem we właściwych komisjach. Sojusz
Lewicy Demokratycznej pozostawił swoim
posłom swobodę wyboru co do sposobu głoso-
wania. Natomiast klub poselski Polskiego
Stronnictwa Ludowego zgłosił wniosek o od-
rzucenie proponowanej ustawy.
W wyniku głosowania, które odbyło się w póź-
nych godzinach wieczornych, wniosek PSL nie
otrzymał dostatecznego poparcia i tym samym
projekt ustawy o SKOK został skierowany do
dalszych prac w Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Ustawodawczej. Z całą pewno-
ścią w trakcie prac w Sejmie ruch spółdziel-
czości finansowej pozyskał nowych przyjaciół.
139 posłów udzieliło poparcia inicjatywie
zwykłych ludzi, którzy postanowili zrobić coś
dla siebie i innych.
Kasa Krajowa i Fundacja wiele robiły dla pro-
mocji SKOK i samego tekstu Ustawy wśród
posłów i senatorów oraz administracji rządo-
wej. Teraz jednak, gdy rozpoczynała się w Sej-
mie praca nad naszą ustawą, potrzebne było
bezpośrednie zaangażowanie wszystkich
SKOK-ów dla poparcia życzliwych posłów.
Tym z posłów, którzy dotąd nie poparli nasze-
go projektu, trzeba było umożliwić zapozna-
nie się z ideą SKOK i osiągnięciami kas dzia-
łających w ich okręgach wyborczych, przeko-
nać ich na przykładzie własnej kasy do popar-
cia naszych działań.

Głosy poparcia
dla ustawy o SKOK
Już 29 września 1994 r. swojego poparcia
udzielił VI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
�Solidarność�, podejmując Uchwałę nr 3
w sprawie Spółdzielczych Kas Oszczędnościo-
wo-Kredytowych o następującej treści:
�Delegaci Krajowego Zjazdu NSZZ �Solidar-
ność� popierają rozwój ruchu spółdzielczości
finansowej organizowany przez Fundację na
rzecz Polskich Związków Kredytowych i Kra-
jową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kre-
dytową.
Delegaci, uważając za konieczne wzmocnie-
nie podstaw prawnych działalności ruchu
spółdzielczości finansowej, zwracają się do
Sejmu RP o pilne przyjęcie Ustawy o Spół-
dzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredy-
towych.
Delegaci Krajowego Zjazdu NSZZ �Solidar-
ność� zalecają Komisjom Zakładowym ak-
tywne organizowanie Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych w zakła-
dach pracy, a w przyszłości w miejscu za-
mieszkania�.

Także Prezydent RP
Lech Wałęsa
popierał działalność SKOK
W liście do Walnego Zgromadzenia Krajowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredyto-
wej Prezydent RP Lech Wałęsa napisał:
�Z zadowoleniem witam odbudowę ruchu spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Już dziś Wasza działalność służy poprawie
warunków życia tysięcy obywateli. Dzięki Wa-
szym wysiłkom i ochotniczej pracy odbudowu-
ją się więzi między ludźmi, utwierdza się prze-
konanie, że każdy może uczestniczyć w przemia-
nach jakie dokonują się w Polsce, że te prze-
miany mogą służyć zwykłym ludziom.�

by pamiętali oni, że ustawa o SKOK-ach to nie
jest sprawa, z którą stykają się w Warszawie
przez kilka minut, że jest to sprawa, z którą
stykają się tam, gdzie są ich wyborcy, czeka-
jący na ustawę, która pomoże im i ich rodzi-
nom.�

Ustawa uchwalona,
podpisana i opublikowana
11 stycznia 1996 r. w �Rzeczpospolitej� uka-
zał się tekst Ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych z dnia 14 grud-
nia 1995 r. Akt ten zaczął obowiązywać 5 lu-
tego 1996 r. i opublikowany został w Dzienni-
ku Ustaw z 4 stycznia. Tak więc Spółdzielcze
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe oparły swo-
ją działalność na własnej, dotyczącej SKOK
ustawie.

Drugi rok działalności
SKOK przy KWK �Dębieńsko�
Z końcem 1994 r. nasza Kasa liczyła już 1.125
członków. Taki ich wzrost ilościowy zaskoczył
wszystkich (warto zauważyć, że to 1/4 całej
załogi kopalni �Dębieńsko�) - jednych pozytyw-
nie, drugich negatywnie (niestety i tacy byli).
Obsługa tych osób w pomieszczeniu o po-
wierzchni 14 m2 stawała się coraz trudniej-
sza, a momentami - szczególnie w godzinach
końca dniówki pracowników I zmiany - wręcz
niemożliwa. Dlatego Zarząd SKOK bardzo in-
tensywnie prowadził rozmowy z dyrekcją ko-
palni (należy tu znowu wspomnieć o przychyl-
ności i pomocy wszystkich związków zawodo-
wych działających w tamtym okresie na ko-
palni). Dzięki tym rozmowom dyrektor Jan
Owoc przyznał nam nowe biuro, znacznie
większe od dotychczasowego. Pomieszczenie
to znajdowało się w budynku związków zawo-
dowych (do dziś funkcjonuje jako punkt ob-
sługi naszych członków). I tak w lutym,
w pierwszą rocznicę działalność SKOK, prze-
nieśliśmy się do �nowoczesnego� jak na tam-
te czasy i warunki lokalu, a uroczystego prze-
cięcie wstęgi dokonał dyrektor kopalni
J.Owoc. Od tej pory można było prowadzić
działania reklamowe służące rozwojowi na-
szej Kasy.

Stały kontakt
z naszymi członkami
Mało kto pamięta, iż już w sierpniu 1994 r. wy-
dano pierwszy numer �Skoczka�. Biuletyn ten
był wydawany w cyklu kwartalnym, a w wy-
jątkowych sytuacjach częściej. Jego redakcję
tworzyli w tamtym czasie prezes Franciszek
Barakomski i członek SKOK, a dziś członek
Rady Nadzorczej - Józef Kula. Gazetka ta cie-
szyła się niezmiernym powodzeniem. Wydając
ją zawsze chcieliśmy być blisko naszych człon-
ków, ale nie tylko. Informowaliśmy o sprawach
bieżących, reklamowaliśmy swoje usługi, po-
równywaliśmy konkurencję, przedstawialiśmy
statystyki. Wówczas jeszcze nasza gazetka mia-
ła znacznie mniejszy format i nakład niż obec-
nie, jednak już wtedy cieszyła się dużym zain-
teresowaniem. Była bowiem i jest teraz - taką
mamy nadzieję � nośnikiem przekazywania po-
żytecznych i wartych przeczytania informacji.
Dziś, sięgając do archiwalnych egzemplarzy
�Skoczka�, przypominamy sobie o kolejach

Madison, 25 sierpnia 1994 r.

Szanowny Panie Marszałku!
Światowa Rada Związków Kredytowych
przyjmuje z zadowoleniem informację o zamia-
rze rozpatrzenia przez Parlament RP projek-
tu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędno-
ściowo-kredytowych.
Działające z górą 71.500 unii kredytowych
w 87 krajach świata służą ponad 95 milionom
swoich członków. Te unikatowe organizacje
spółdzielcze o charakterze samopomocowym
pomagają swoim członkom osiągnąć bezpiecz-
ną przyszłość finansową. Równocześnie zaś
zagospodarowanie niewielkich oszczędności
należących do dużej grupy ma dodatni wpływ
na stan ekonomii z tych krajów.(�)
Gorąco zachęcamy Pana do udzielenia swoje-
go poparcia dla tego ważnego rozwiązania
prawnego.

Christopher E.BakChristopher E.BakChristopher E.BakChristopher E.BakChristopher E.Bakererererer
Chief Executive Officer

World Council of Credit Unions

1 września 1994 r.

Szanowny Panie Marszałku!
Zwracam się do Pana w imieniu 270 związ-
ków kredytowych, świadczących usługi finan-
sowe dla około 1,3 miliona osób w stanie Geo-
rgia, USA. Celem tego listu jest wyrażenie
naszego poparcia i zachęty dla uchwalenia
ustawy o związkach kredytowych, której pro-
jekt jak nam wiadomo - będzie rozpatrywany
przez Sejm w dniu 15 września.
W czerwcu bieżącego roku miałem możność
odwiedzić w Warszawie p. Grzegorza Bierec-
kiego i inne osoby, pełniące czołowe role
w związkach kredytowych. Są to ludzie szcze-
rze oddani sprawie polepszenia bytu obywa-
teli polskich. Związki kredytowe są korzystne
dla ludności i przyczyniają się w wielkiej mie-
rze do rozwoju gospodarki rynkowej. Jest to
ważny okres dla mieszkańców Polski.(�)

Michael J.MercerMichael J.MercerMichael J.MercerMichael J.MercerMichael J.Mercer
Prezes i Dyrektor Naczelny

�Już od trzech lat dobijamy się o ustawę o spół-
dzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto-
wych - mówił na III Krajowej Konferencji
Spółdzielczych Kas w 1995 r. sam GrzegorzGrzegorzGrzegorzGrzegorzGrzegorz
BiereckiBiereckiBiereckiBiereckiBierecki. - Najróżniejsze koleje losu miotały
tą ustawą. Obecnie czekamy na drugie czyta-
nie tej ustawy. Jej tekst jest zamknięty, usta-
wa w tym kształcie jest najlepszą z ustaw
o uniach kredytowych, jakie udało mi się prze-
czytać, a czytałem ich bardzo wiele.
Jeśli ta ustawa w kształcie w jakim została
przyjęta przez podkomisje sejmowe zostanie
przyjęta przez Sejm, Senat, podpisana przez
Prezydenta i opublikowana - to będziemy mieć
najlepsze w świecie regulacje prawne, doty-
czące unii kredytowych.
Nie dla siebie dobijamy się o te regulacje, lecz
dla wszystkich ludzi, którzy należą do kas
spółdzielczych: by jeszcze korzystniej oprocen-
tować ich oszczędności, udzielić ludziom tań-
szych pożyczek i czynić to szybciej. Musimy
rozmawiać na ten temat ze swoimi posłami,

Poza głosami w kraju,
otrzymaliśmy poparcie
z zagranicy
Z całego świata, m.in. na ręce Marszałka Sej-
mu RP płynęły listy z poparciem dla projektu
Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędno-
ściowo-kredytowych, nad którą Parlament 16
września 1994 r. rozpoczął prace. Oto niektó-
re fragmenty tych listów:

Genewa, 31 sierpnia 1994 r.

Szanowny Panie Marszałku!
Zwracam się do Pana w imieniu Internatio-
nal Cooperative Aliance, organizacji skupia-
jącej 235 krajowych organizacji spółdzielczych
w ponad 100 krajach, do których należy łącz-
nie ponad 700 milionów członków.
Z zainteresowaniem przyjęliśmy wiadomość,
że projekt ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych zostanie przed-
łożony Parlamentowi we wrześniu, w celu
stworzenia podstaw prawnych dla dalszego
rozwoju polskiego ruchu unii kredytowych.
Pragniemy udzielić naszego pełnego poparcia
dla tego pozytywnego rozwoju. (�)
Mamy nadzieję, że Parlament podejmie decy-
zję o udzieleniu poparcia dla projektu ustawy
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kre-
dytowych.

Bruce ThordarrsonBruce ThordarrsonBruce ThordarrsonBruce ThordarrsonBruce Thordarrson - Dyrektor Generalny
International CO-operative Aliance

List od Prezydenta RP Lecha Wałęsy
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PPPPPowiedzieli o nas�owiedzieli o nas�owiedzieli o nas�owiedzieli o nas�owiedzieli o nas�

naszej działalności. I tak np. w numerze 5
przedstawialiśmy m.in. wykresy obrazujące
dynamiczny wzrost ilości członków naszej
Kasy, wartości założonych lokat i udzielonych
kredytów. �Krzywa wzrostu lokat na kontach
SKOK-u ma tendencję wzrostową, co dobrze
rokuje na przyszłość. Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa przy kopalni
>Dębieńsko< rośnie w siłę! To najprostszy
wniosek jaki nasuwa się po pobieżnej anali-
zie przedstawionych wykresów. Liczby nie kła-
mią� - pisaliśmy z dumą o naszych wynikach.
Z tego samego wydania �Skoczka� przypomnij-
my też - jako ciekawostkę - iż �maksymalny
kredyt o jaki można czynić starania w SKOK-
u, to 4000 zł (czyli 40 mln starych zł). I co
ważne, wydłużony został okres jego spłaty do
18 miesięcy.� Oprocentowanie takiego najdłu-
żej spłacanego kredytu wynosiło wówczas
40%, natomiast oprocentowanie lokat waha-
ło się w granicach od 20% (jednomiesięczne)
do 47% (24-miesięczne). To były czasy�
W siódmym numerze �Skoczka� wydanego
w 1995 r. informowaliśmy: �Do SKOK-u przy
KWK �Dębieńsko należy 1840 członków. Tę
liczbę członków tworzy 238 kobiet i 1602 męż-
czyzn. Rozpatrując strukturę zawodową - 1525
członków SKOK-u to pracownicy fizyczni, 162
członków wywodzi się spośród pracowników
etatu, a emerytów i rencistów jest 153. W spół-
dzielczej kasie zarejestrowano obecnie 956
żyrantów.� W naszym SKOK-u złożonych było
wówczas 1766 udziałów na łączną kwotę
88.300 zł, a suma depozytów członkowskich
wynosiła 1.691.500,91 zł �(dla wyobrażenia
wielkości tej kwoty podpowiadamy, że jest to
16 miliardów 915 milionów i 9100 złotych sta-
rych)�. Dodatkowo informowaliśmy o zebra-
niach grup członkowskich, I Walnym Zgroma-
dzeniu Przedstawicieli i ubezpieczeniach na
życie w TU Benefit� To tylko kilka przykła-
dów z naszego �Skoczka�, który na trwałe
wrósł w działalność naszego SKOK-u.

Pierwsze przyjęcia
i odwiedziny
Kiedy już pracowaliśmy w nowym pomieszcze-
niu, kiedy kolejne setki osób zapisywały się

do naszej Kasy, niemożliwa była obsługa
wszystkich naszych członków przez zaledwie
dwie osoby (przeniesione z kopalni). Wyjście
było tylko jedno - należało przyjąć do pracy
osobę, która odciążyłaby i usprawniła obsłu-
gę. Rozpoczęliśmy pierwsze rozmowy z kan-
dydatkami i kandydatami chętnymi do pracy
w SKOK. W końcu Zarząd podjął decyzję - do
pracy przyjęto 1 osobę, panią Krystynę Breza,
której powierzono obowiązki dysponenta, a po-
tem kasjera. Dziś pani Krystyna, przechodząc
wszystkie możliwe w SKOK szczeble kariery
zawodowej, pełni funkcję wiceprezesa.
Jeszcze w 1995 r. z powodu niezmiernie szyb-
kiego rozwoju naszej Kasy przyjęto kolejne
3 osoby. Tak dynamiczny rozwój został do-
strzeżony nie tylko przez media, ale także przez
Zarząd Kasy Krajowej. I tak w maju 1995 r.,
jako jedna z nielicznych działających w tym
okresie Kas, zostaliśmy odwiedzeni przez
dwóch członków Zarządu Kasy Krajowej
w osobach prezesa Grzegorza Biereckiego i wi-
ceprezesa Lecha Lamenty oraz pełnomocnika
Kasy, Rafała Matusiaka. Podczas spotkania
Zarząd i Rada Nadzorcza przedstawiły swoje

osiągnięcia w działalności SKOK przy KWK
�Dębieńsko�. Informowaliśmy także o swych
problemach. Z kolei prezesi Kasy Krajowej
poinformowali nas o podjętych działaniach
w celu uchwalenia ustawy o SKOK-ach. Za-
rząd Kasy Krajowej bardzo pozytywnie ocenił
dotychczasową pracę naszego Zarządu, Rady
Nadzorczej i całego SKOK-u. Odjeżdżając ży-
czyli nam dalszego dynamicznego rozwoju.
Dziś można przyjąć, iż życzenia te były proro-
cze - nasz SKOK należy najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się Kas. Panowie Prezesi,
dziękujemy za tamte życzenia�

Rok 1995 - rok szczególny
Oprócz wszystkich wydarzeń wymienionych
wcześniej, nie można zapomnieć o pierwszym
w naszej Kasie Walnym Zgromadzeniu Przed-
stawicieli. Zebranie to odbyło się 26 czerwca
1995 r. Dziś, po latach, z uwagi na historycz-
ny wymiar owego spotkania, przypomnijmy
porządek obrad, który przestawiał się nastę-
pująco:
1. Otwarcie zebrania - przywitanie.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji Mandatowej - stwierdzenie
prawidłowości zwołania zebrania oraz zdol-
ności zebrania do podejmowania prawomoc-
nych uchwał.

4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgroma-
dzenia Przedstawicieli Członków SKOK
w KWK �Dębieńsko�.
7. Sprawozdanie Zarządu za 1994 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1994 r.
9. Uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Sprawozdanie Komisji Kredytowej za 1994 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz
rachunku wyników za 1994 r.
12. Udzielenie skwitowania dla działalności
Zarządu za 1994 r.
13. Podjęcie uchwał programowych - zmiany
w Statucie.
14. Zatwierdzenie planu rozwoju SKOK.
15. Wyznaczenie górnej granicy zaciąganych
przez Zarząd zobowiązań.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zakończenie zebrania.
W tym miejscu warto również przypomnieć
nazwiska pierwszych przedstawicieli człon-
ków SKOK przy KWK �Dębieńsko�. Byli nimi:
Franciszek Barakomski, Janina Biłas, Zbi-
gniew Bińczyk, Janusz Bukowski, Franciszek
Chowaniec, Zdzisław Dyrcz, Henryk Fiegler,
Józef Franecki, Zygmunt Gibas, Roman Grze-
gorzyca, Leon Kaplyta, Erwin Kołodziej, Zdzi-
sław Kołodziejczyk, Damian Korus, Bogdan
Kruczek, Dariusz Marciniak, Marian Mojżesz,
Bogdan Niewiadomski, Roman Nowicki, Kry-
styna Piffczyk, Henryk Pisulski, Janusz Pu-
chała, Urszula Smyczek, Zbigniew Steuer,
Tadeusz Starzak, Jacek Stryczek, Krzysztof
Szkatuła, Jolanta Tkocz, Józef Tomaszek,
Andrzej Wawrzykowski, Alfred Żemła. Korzy-
stając z okazji chcemy serdecznie podziękować
pierwszym przedstawicielom członków naszej
Kasy za wkład i udział w tworzeniu SKOK
KWK �Dębieńsko�, a dziś Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnic-
kiej. Rok 1995 zakończyliśmy kolejnym suk-
cesem, przyjmując w poczet członków naszej
Kasy 2351 osób.
W kolejnym numerze �Skoczka� chcemy przy-
bliżyć działalność Komisji Kredytowej, waż-
nego organu Spółdzielczej Kasy, a także dal-
szy ciąg historii, czyli następnych lat działal-
ności naszej Kasy.

Opracowali:
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Z kart historii                (cz. 3)

MAREK KORNAS
- burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

��Obecność SKOK Ziemi Rybnickiej na te-
renie naszej gminy jest bardzo dobrym przy-
kładem na efektywną gospodarkę finansową
Spółdzielczych Kas. Tak szybki rozwój
SKOK-u, aż 31 oddziałów na terenie trzech
województw, wywołuje zazdrość wielkich
banków o tak wspaniały sukces. Stąd chylę
czoło przed Zarządem SKOK-u za znakomi-
tą współpracę z gminą Czerwionka-Leszczy-
ny, w której posiada siedzibę.�

�Mowa tu oczywiście o naszych rolnikach.
Na razie pomoc pochodzi wyłącznie z przed-
członkowskiego programu SAPARD. Na prze-
łomie lipca i sierpnia Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa zacznie przyj-
mować wnioski o pomoc z wielokrotnie więk-
szych funduszy przysługujących krajom, któ-
re już należą do Unii. O ile w ramach SAPARD
wieś otrzyma na inwestycje nieco ponad
1 mld euro (4,7 mld zł), o tyle po 1 maja na
modernizację produkcji rolnej Bruksela rocz-
nie będzie przeznaczać 8,2 mld zł. W sumie
w latach 2004-2006 będzie to 5,2 mld euro.
Darowizny Brukseli można odebrać wyłącz-

nie z konta bankowego lub konta SKOK, dla-
tego zachęcamy rolników do założenia konta
ROR w SKOK Ziemi Rybnickiej. ROR w na-
szej kasie to: minimum formalności, 0 (zero)
opłat za prowadzenie rachunku, wysokie
oprocentowanie (na dzień 14.06 � 4%), 3 ro-
dzaje kart (Visa, Skokcard, IKM), debet do
200% wpływów, linia pożyczkowa w ROR do
500% wpływów, zlecenia stałe i jednorazo-
we. To tylko kilka zalet ROR w naszej Kasie.
Raz jeszcze zachęcamy rolników - ale nie tyl-
ko rolników � do zakładania w SKOK Ziemi
Rybnickiej Waszych rachunków.

Duże pieniądze dopiero nadchodzą

Pamiątkowa fotografia wykonana w Czerwionce podczas wizyty przedstawicieli Kasy Krajowej.
Wśród członków Zarządu i byłych członków Rady Nadzorczej naszej Kasy stoją: Rafał Matusiak
� pełnomocnik Zarządu Kasy Krajowej SKOK, Grzegorz Bierecki � prezes Zarządu Krajowego
SKOK i Lech Lamenta � wiceprezes Zarządu Krajowego SKOK

W marcu brW marcu brW marcu brW marcu brW marcu br. Górnośląsk. Górnośląsk. Górnośląsk. Górnośląsk. Górnośląska SKa SKa SKa SKa SKOK, a w maju SKOK, a w maju SKOK, a w maju SKOK, a w maju SKOK, a w maju SKOK Sośnica zostałyOK Sośnica zostałyOK Sośnica zostałyOK Sośnica zostałyOK Sośnica zostały
decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach prawnie połączone ze SKdecyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach prawnie połączone ze SKdecyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach prawnie połączone ze SKdecyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach prawnie połączone ze SKdecyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach prawnie połączone ze SKOKOKOKOKOK
Ziemi RZiemi RZiemi RZiemi RZiemi Rybnickiej. Tybnickiej. Tybnickiej. Tybnickiej. Tybnickiej. Tak więc członkak więc członkak więc członkak więc członkak więc członkowie obu tych Kowie obu tych Kowie obu tych Kowie obu tych Kowie obu tych Kas stali się już człon-as stali się już człon-as stali się już człon-as stali się już człon-as stali się już człon-
kkkkkami naszej Kami naszej Kami naszej Kami naszej Kami naszej Kasy!asy!asy!asy!asy!
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niestety nie do końcaniestety nie do końcaniestety nie do końcaniestety nie do końcaniestety nie do końca
Niestety Sąd Rejonowy odmówił rejestra-
cji naszego połączenia ze SKOK Ziemi Ślą-
skiej. W związku z tym całą procedurę mu-
sieliśmy rozpocząć od nowa. 28 czerwca
odbędzie się Zebranie Przedstawicieli
SKOK Ziemi Rybnickiej, na którym po raz
drugi delegaci podejmować będą decyzję
o połączeniu z Kasą Ziemi Śląskiej. Po tym
wszystkim znowu będziemy musieli pocze-
kać na rejestrację połączeń obu Kas (z re-
guły termin oczekiwania na taką rejestra-
cję trwa około trzech miesięcy, ale przed
nami okres wakacji, więc�).
Jest to dość istotna informacja, zwłaszcza
dla członków SKOK Ziemi Śląskiej, gdyż
wiele osób pisze lub dzwoni do naszej Kasy
� zwłaszcza posiadających depozyty � sy-
gnalizując brak możliwości korzystania
z wszystkich usług, które oferuje posiada
rybnicki SKOK, a póki co nie są one jesz-

cze dostępne dla członków SKOK Ziemi
Śląskiej.
Drodzy członkowie, nikt celowo nie opóźnia
połączenia naszych Kas. Nam także zależy
na szybkim połączeniu, niestety nie mamy
wpływu na szybkość podejmowania decyzji
przez Sąd. Dlatego musimy cierpliwie cze-
kać. Ze swej strony Zarząd SKOK Ziemi
Rybnickiej nie tylko deklaruje, lecz także
sukcesywnie podejmuje konkretne kroki, aby
w miarę szybko członkowie SKOK Ziemi
Śląskiej mogli korzystać z pełnego wachla-
rza usług, jakie dostępne są dla wszystkich
członków naszej Kasy. Przepraszamy za
wszystkie problemy będące konsekwencją
opóźnień w rejestracji, prosząc o wyrozu-
miałość.

Prezes ZarząduPrezes ZarząduPrezes ZarząduPrezes ZarząduPrezes Zarządu
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Dzieje ruchu
spółdzielczego (2)

Otwarcie pierwszej Kasy - Gdańsk, 31.08.1992 r.

SKROMNE POCZĄTKI
Jej zadaniem było udzielanie organizacyjnego i fi-
nansowego wsparcia odradzającym się w Polsce
spółdzielczym kasom, a w szczególności szkolenie
osób będących promotorami i założycielami pierw-
szych kas, a także kadr dla zarządzania ich dzia-
łalnością. Fundacja została formalnie zarejestro-
wana 28 września 1990 roku. Od tego czasu rozpo-
częły się pierwsze prace legislacyjne. Zaczęto re-
alizować program szkoleń. Siedziba Fundacji mie-
ściła się wówczas w tzw. �Białym domu� przy
ul. Wały Jagiellońskie w Gdańsku, gdzie przecież
jeszcze niedawno zlokalizowany był Komitet Wo-
jewódzki PZPR (częściowo spalony w czasie pro-
testów robotniczych w grudniu 1970 roku). Wła-
śnie tam od 1991 roku organizowane były szkole-
nia pierwszego stopnia w zakresie organizacji
spółdzielczych kas. Prowadzono je na drugim pię-
trze w sali zebrań egzekutywy byłej PZPR. Były
one owocem dyskusji całego �szczupłego� zespołu
Fundacji, której wszyscy pracownicy byli zarazem
wykładowcami i prowadzili szkolenia.
Spośród osób, które były najbardziej zaangażowa-
ne w organizowanie polskich SKOK, należy wymie-
nić: Grzegorza i Jarosława Biereckich, Adama Je-
dlińskiego, Urszulę Kosiak, Janusza Ossowskiego,
Wojciecha Hrynkiewicza oraz Grzegorza Buczkow-
skiego. Jako pracownicy Fundacji brali od kwiet-
nia 1991 roku udział w praktykach organizowanych
w USA i Kanadzie. Z kolei do Fundacji zaczęli zgła-
szać się też Polacy, którzy mieli ogromną pasję two-
rzenia SKOK w swoich zakładach pracy. Tadeusz
Michalik zachęcał ludzi do zakładania SKOK
w Zdzieszowicach i Rafinerii Gdańskiej, Kazimierz
Kuś w Elektrowni �Kozienice�. Przypomnijmy, że
Kazimierz Kuś podobną instytucję finansową zamie-
rzał zorganizować już w 1981 roku, wtedy jednak
nie bardzo mógł liczyć na jakąkolwiek pomoc, a po
wprowadzeniu stanu wojennego marzenia trzeba
było odłożyć do szuflady na długie lata.
23 maja 1991 roku została uchwalona przez Sejm
ustawa o związkach zawodowych. Głosowanie w Sej-
mie prowadził Krzysztof Dowgiałło, wówczas poseł
Unii Demokratycznej (do wszystkich poprawek doty-
czących spółdzielczych kas udało mu się przekonać
posłów opozycji i rządzącej koalicji). Ustawa w prze-
pisie art. 39 dopuściła możliwość tworzenia spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredytowych. Zdaniem
Grzegorza Biereckiego �regulacja organizacji i dzia-
łalności kas zawarta w ustawie o związkach zawo-
dowych była wysoce niedoskonała. Po pierwsze, kasy
mogły na jej podstawie działać tylko w zakładach
pracy, a ich członkami mogli być wyłącznie pracow-
nicy tych zakładów, co w istotnym stopniu ograni-
czało możliwość rozwoju całego systemu. Ponadto,
regulacja ta miała zbyt ogólnikowy charakter: da-
wała kasom możliwość świadczenia na rzecz swo-
ich członków nieograniczonego zakresu usług finan-
sowych, co z kolei wiązało się z zagrożeniem dla bez-
pieczeństwa gromadzonych w kasach oszczędności.
Zresztą od początku regulacja na traktowana była
jako rozwiązanie tymczasowe. Stąd też w trakcie
jej obowiązywania zespół ekspertów, powołany
w ramach Fundacji, przygotowywał projekt nowej,
odrębnej ustawy, która miała stanowić podstawę bu-
dowy zorganizowanego systemu SKOK, w sposób
szczegółowy i precyzyjny miała regulować całość
problematyki organizacji i działalności kas� (cytat

za A.Jedliński i G.Bierecki, Spółdzielcze kasy oszczęd-
nościowo-kredytowe - zarys systemowego ujęcia,
Sopot 2002, s. 12-13).
Od lata 1991 roku pracownicy Fundacji zaczęli jeź-
dzić po Polsce i w dużych zakładach pracy rozpo-
wszechniać ideę SKOK. Nie było to łatwe. Na przy-
kład na spotkania założycielskie w Kopalni Węgla
Kamiennego �Piast� czy w Hucie �Katowice� przy-
szło niewiele osób. Mimo że huta zatrudniała
15 tys. ludzi, do SKOK chciało przystąpić zaled-
wie 30 osób (po roku członkami kasy było już po-
nad 1500 pracowników). W kopalni było podobnie.
Na 9 tysięcy pracowników tylko dziewięciu przy-
szło o wyznaczonej porze na spotkanie. Na dzie-
siątą trzeba było czekać� kilka godzin. Nie moż-
na się było jednak dziwić, o uniach kredytowych
działających w innych krajach mało kto bowiem
słyszał. O polskich SKOK dopiero zaczęły się po-
jawiać nieśmiałe notatki prasowe, głównie w biu-

letynach związanych z �Solidarnością�. Mimo to
nikt z Fundacji nie tracił nadziei. Nawet wtedy,
gdy w lutym 1992 roku skończyły się pieniądze
przyznane wcześniej przez WOCCU w ramach
ośmiomiesięcznego programu. I udało się - 14 lu-
tego 1992 roku podpisano list intencyjny w spra-
wie powołania Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej.
Grzegorz Bierecki 23 lutego 1992 roku, jako prezy-
dent Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredy-
towych, na konferencji amerykańskiego ruchu unii
kredytowych otrzymał niezwykle cenną i prestiżo-
wą nagrodę: herb Wagner Memorial AWARD - za
innowacyjność i przedsiębiorczość w ruchu kredy-
towym. W ten sposób doceniono wkład i ogrom pra-
cy włożony również przez innych pracowników
Fundacji w tworzenie polskiego systemu kas w
pierwszych miesiącach ich budowy. Nagroda wraz
z czekiem na 1000 USD zasiliła konto Fundacji.
To jednak nie dawało żadnych gwarancji finanso-
wych, a bez pieniędzy nie mogło być mowy o sfina-
lizowaniu projektu. Wtedy też Bierecki zobowią-
zał się do gromadzenia środków przy każdej nada-
rzającej się okazji. Zainteresował projektem Ger-
man Marshall Foundation. Na konferencji amery-
kańskich unii kredytowych zbierał wizytówki
wpływowych ludzi. W takich sytuacjach wiadomo,
że liczy się każdy kontakt i każdy grosz�
Wkrótce udało się stworzyć tzw. Program bliźniaczy
- polskie kasy nawiązywały układ partnerski z unia-
mi kredytowymi zza oceanu. Polegało to na tym, że
Amerykanie darowali sprzęt, przedstawiciele Funda-
cji zaś obejmowali kasy merytoryczną opieką. W dal-
szym ciągu istniało jednak realne ryzyko rozpadu or-
ganizacji. Wówczas cały personel postanowił przez
dwa miesiące pracować bez odbierania pensji.
Efekty były zaskakujące. Dzięki determinacji
i ogromnej wierze w sens prowadzonych od dwóch
lat działań w sierpniu 1992 roku uruchomiono duży
projekt na rzecz budowy systemu SKOK w Polsce.
Już we wrześniu 1992 roku wpłynęły pierwsze pie-
niądze, zaś na całość projektu przeznaczono 3 mi-
liony USD, które miały być spożytkowane w ciągu
4 lat. Zasada była taka, że połowa tych środków
spoczywała na kontach w USA, druga część zaś
miała być dostępna dla Fundacji. Postawiono tyl-
ko jeden warunek - trzeba zrealizować cały, bar-
dzo ambitny program.
Dzięki temu w Fundacji na rzecz Polskich Związ-
ków Kredytowych można było zatrudnić kolejne oso-
by. W pracę zaangażowali się wtedy Wiktor Kamiń-
ski, Lech Lamenta, Andrzej Sosnowski i Krystyna
Pałczyńska, działając głównie na rzecz tworzenia
systemu SKOK. Efekty zaczęły też przynosić prze-
prowadzone wcześniej szkolenia. Janusz Ossowski
opracował pierwsze zasady etyki ruchu SKOK, a Ce-
zary Zawistowski - pierwszą wersję programu kom-
puterowego SkokCom, który był przez następne lata
stale unowocześniany. System ten pomaga w reje-
stracji członków SKOK, obliczaniu ich oprocento-

wanych oszczędności i przewidywanych rat spła-
canych pożyczek. Za jego pomocą można drukować
raporty i rachunki. Pomyślano również o bezpieczeń-
stwie: dostęp do systemu jest możliwy tylko po wpi-
saniu hasła, które jest co pewien czas automatycz-
nie zmieniane. O nowym haśle są powiadamiane
tylko uprawnione osoby. Każdy użytkownik syste-
mu dostał swoje hasło, które otwiera dostęp tylko
do określonych operacji. Na przykład kasjerka mo-
gła przyjmować wnioski kredytowe, ale nie mogła
już wypłacić pieniędzy, dopóki wniosek nie został
zatwierdzony przez osobę do tego uprawnioną.
Wszystkie operacje były księgowane w komputerze
i zawsze pozostawał po nich ślad, co nie pozwalało
na ukrycie wpłaty lub wypłaty. Po zakończeniu pra-
cy system umożliwiał sprawdzenie stanu kasy i wy-
konanie kopii bezpieczeństwa wszystkich danych z
całego dnia.
Dzięki wysiłkom wielu osób 31 sierpnia 1992 roku
udało się wreszcie otworzyć pierwszą kasę.
Wstęgę przecięto w Elektrociepłowni �Gdańsk�.
Grzegorz Bierecki pisał o tym w 1993 roku w �Ty-
godniku Solidarność�:
�Nieprzypadkowo pierwsza spółdzielcza kasa
oszczędnościowo-kredytowa została otwarta
w Gdańsku 31 sierpnia 1992 r., w rocznicę naro-
dzin �Solidarności�. SKOK zbyt wiele zawdzięczają
temu ruchowi, aby mogło być inaczej. Wsparcie,
które zostało udzielone inicjatywie tworzenia kas
w Polsce, życzliwość władz �Solidarności�, oka-
zana na samym początku działań, dały szansę roz-
woju [�] Dzięki poparciu Związku, wyrażonemu
uchwałą IV Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
�Solidarność�, spółdzielcze kasy uzyskały istotne
wsparcie dla działań zmierzających do stworze-
nia przejrzystych przepisów prawnych regulują-
cych funkcjonowanie kas.
Dla wielu ludzi zaangażowanych w tworzenie SKOK,
wnoszących do tej inicjatywy swoją ochotniczą pra-
cę, jest to prosta kontynuacja misji �Solidarności�:
służenie ludziom pomocą, ochrona ich interesów eko-
nomicznych, odbudowa więzi społecznych, eduka-
cja ekonomiczna społeczności, współdziałanie
i współodpowiedzialność za tworzone wspólnie do-
bro. To właśnie solidarność ekonomiczna.�
Wtedy jeszcze SKOK działały na podstawie usta-
wy o związkach zawodowych.
Wkrótce jednak zaczęły się niespodziewane kłopo-
ty. Zamiast chętnych do zapisania się do SKOK, kasę
odwiedzili prokuratorzy, którzy wszczęli postępowa-
nie wyjaśniające. Przesłuchiwano pracowników.
Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości założy-
li, że działalność kasy, jako instytucji finansowej,
wygląda co najmniej podejrzanie. Sprawą zaczęli
się interesować przedstawiciele Urzędu Ochrony
Państwa. Funkcjonariusze UOP dopytywali, kto za
tym stoi i kto czerpie korzyści. W lokalnej prasie
ukazał się krytyczny artykuł zatytułowany: �Niele-
galny bank w Elektrociepłowni�. Autor opierał się
jednak tylko na postępowaniu wszczętym przez pro-

kuraturę, nie dając szansy wypowiedzi pracowni-
kom Fundacji i pierwszego w Polsce SKOK. Wytwo-
rzyła się nieprzyjazna atmosfera.
Tymczasem działacze kasy w Elektrociepłowni wy-
kazali się ogromną determinacją. Przekonani
o słuszności przedsięwzięcia, ze spokojem wyjaśnia-
li w czasie przesłuchań, na czym polega idea SKOK.
Prokurator stanął przed bardzo poważnym proble-
mem. Gdyby rzeczywiście miało dojść do popełnie-
nia przestępstwa, to ktoś powinien ponieść szkodę,
ktoś inny zaś odnieść pożytek. A w SKOK było tak,
że to członkowie gromadzą swoje oszczędności,
otrzymują oprocentowanie z tego tytułu i mają moż-
liwość brania kredytów. Wszyscy w kasie pracowa-
li społecznie. Przypuszczenie, że ktokolwiek z człon-
ków kasy jest poszkodowany okazało się komplet-
nym absurdem. Niemniej prokuratura prowadziła
swoje postępowanie wyjaśniające prawie przez dzie-
więć miesięcy. Na szczęście nie zakazano działal-
ności SKOK, ponieważ formalne przesłanki do pro-
wadzenia kasy były zachowane.
Przedłużające się śledztwo prokuratury mogło być
rozmaicie tłumaczone. Trzeba bowiem wspomnieć,
że w owym czasie głośno było w Polsce o kilku afe-
rach finansowych, wywołanych przez nieuczciwe
firmy (obiecując wysokie oprocentowanie, groma-
dziły na swoich kontach pieniądze naiwnych lu-
dzi, po czym bez śladu znikały). Z kolei nikt z dzia-
łaczy Fundacji na rzecz Polskich Związków Kre-
dytowych nie miał wątpliwości, że zła atmosfera
musi być oczyszczona. Grzegorz Bierecki interwe-
niował w wielu miejscach, szczególnie u osób z krę-
gu polityki. Gościł także w ambasadzie USA w War-
szawie, gdzie przekonywał, że projekt powstania
SKOK w naszym kraju finansowany ze środków
amerykańskich ma poparcie rządu polskiego
i wszelkie działania zmierzające do zorganizowa-
nia tej instytucji finansowej w Polsce są w pełni
legalne. Strona amerykańska wyraziła zaniepoko-
jenie faktem napotykania na przeszkody realizacji
projektu w rodzącej się polskiej demokracji.
Paradoksalnie, cała ta nieprzyjemna sytuacja od-
niosła jednak pozytywny skutek - 19 grudnia 1992
roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie wy-
konawcze do Ustawy o związkach zawodowych do-
tyczące zasad organizowania i działania pracowni-
czych kas zapomogowo-pożyczkowych i spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wcześniej
prace związane z wydaniem tego rozporządzenia
były wstrzymane. Najprawdopodobniej spodziewa-
no się, że inicjatywa nigdy tak naprawdę nie ujrzy
światła dziennego. Kiedy jednak pojawiały się kło-
potliwe pytania o przyszłość ruchu w Polsce, dzia-
łania legislacyjne nabrały tempa i rozporządzenie
zostało wreszcie wydane. Miało ono fundamental-
ne znaczenie dla rozwoju ruchu SKOK:
- model kasy przyjęty w rozporządzeniu był w ca-
łości zgodny ze sprawdzonym w świecie mode-
lem credit union,

- wskazano, że najdogodniejszym miejscem do two-
rzenia tego typu kas są zakłady pracy,

- zaproponowano przekształcenie w SKOK istnie-
jących kas zapomogowo-pożyczkowych.

Trzeba nadmienić, iż w rozporządzeniu określono,
kto może być członkiem danego SKOK. Dzięki temu
został poszerzony zakres działalności SKOK,
umożliwiający przynależność do jednej kasy pra-
cownikom kilku różnych zakładów.

Z publikacji Andrzeja Dunajskiego
�Człowiek przede wszystkim

- 10 lat ruchu SKOK�

Rozmowy o powołaniu przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego - luty 1990 r.
Na zdjęciu od lewej: Jacek Cianciara - CUNA, Richard Heins - prezes CUNA i Grzegorz Bierecki

PPPPPo dwóch miesiącach, w lipcu 1990 roko dwóch miesiącach, w lipcu 1990 roko dwóch miesiącach, w lipcu 1990 roko dwóch miesiącach, w lipcu 1990 roko dwóch miesiącach, w lipcu 1990 roku, powołano odrębną instytucję, która dała początek późniejsze-u, powołano odrębną instytucję, która dała początek późniejsze-u, powołano odrębną instytucję, która dała początek późniejsze-u, powołano odrębną instytucję, która dała początek późniejsze-u, powołano odrębną instytucję, która dała początek późniejsze-
mu systemowi - Fundację na rzecz Pmu systemowi - Fundację na rzecz Pmu systemowi - Fundację na rzecz Pmu systemowi - Fundację na rzecz Pmu systemowi - Fundację na rzecz Polskich Związków Kredytowych. Przewodniczącym rady nadzorczejolskich Związków Kredytowych. Przewodniczącym rady nadzorczejolskich Związków Kredytowych. Przewodniczącym rady nadzorczejolskich Związków Kredytowych. Przewodniczącym rady nadzorczejolskich Związków Kredytowych. Przewodniczącym rady nadzorczej
został Lech Kzostał Lech Kzostał Lech Kzostał Lech Kzostał Lech Kaczyński, wiceprzewodniczącym - Joseph Paczyński, wiceprzewodniczącym - Joseph Paczyński, wiceprzewodniczącym - Joseph Paczyński, wiceprzewodniczącym - Joseph Paczyński, wiceprzewodniczącym - Joseph Perkerkerkerkerkowski, zaś członkiem - Artur Murrayowski, zaś członkiem - Artur Murrayowski, zaś członkiem - Artur Murrayowski, zaś członkiem - Artur Murrayowski, zaś członkiem - Artur Murray, któr, któr, któr, któr, któryyyyy
przewodniczył irlandzkiej lidze związków kredytowych. Pprzewodniczył irlandzkiej lidze związków kredytowych. Pprzewodniczył irlandzkiej lidze związków kredytowych. Pprzewodniczył irlandzkiej lidze związków kredytowych. Pprzewodniczył irlandzkiej lidze związków kredytowych. Powołano także dwóch członków grupy robo-owołano także dwóch członków grupy robo-owołano także dwóch członków grupy robo-owołano także dwóch członków grupy robo-owołano także dwóch członków grupy robo-
czej - Aczej - Aczej - Aczej - Aczej - Adama Jedlińskiego i Krzysztofa Łabendę. Zarząd jednoosobowy tworzył Grzegorz Bierecki, którdama Jedlińskiego i Krzysztofa Łabendę. Zarząd jednoosobowy tworzył Grzegorz Bierecki, którdama Jedlińskiego i Krzysztofa Łabendę. Zarząd jednoosobowy tworzył Grzegorz Bierecki, którdama Jedlińskiego i Krzysztofa Łabendę. Zarząd jednoosobowy tworzył Grzegorz Bierecki, którdama Jedlińskiego i Krzysztofa Łabendę. Zarząd jednoosobowy tworzył Grzegorz Bierecki, któryyyyy
jednocześnie pełnił funkcję prezydenta Fundacji.jednocześnie pełnił funkcję prezydenta Fundacji.jednocześnie pełnił funkcję prezydenta Fundacji.jednocześnie pełnił funkcję prezydenta Fundacji.jednocześnie pełnił funkcję prezydenta Fundacji.
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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%

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 5,00% 4,60%
4 miesi¹ce 5,00%
5 miesiêcy 5,00%
6 miesiêcy 5,50% 4,50%
9 miesiêcy 5,80%

12 miesiêcy 6,45% 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 +0,05%
40 tys. z³ +0,10%
60 tys. z³ +0,15%
80 tys. z³ +0,20%

100 tys. z³ +0,25%

!"#$%&' )**+*** ,- .&/"0'10'& "23$#1'4 567

6.2$#62819.6& , :1;,42&< =>?>

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%

7897:;<=7>?<@; 87AB:C;D @ E7D?=
"3"#64,8'& .1 2,6&@ AB 0,&;#01 A**C ;+

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%

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

letni mężczyzna) płaci w pierwszym roku za-
dłużenia składkę ubezpieczeniową poniżej
trzech złotych miesięcznie.
Ubezpieczony jest objęty ochroną od następ-
nego dnia od zawarcia umowy pożyczki, przy-
jęcia przez towarzystwo ankiety medycznej i
deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz
dokonania wpłaty składki ubezpieczeniowej.

PROMESPROMESPROMESPROMESPROMESAAAAA
- SPOKÓJ RODZINY I PORĘCZY- SPOKÓJ RODZINY I PORĘCZY- SPOKÓJ RODZINY I PORĘCZY- SPOKÓJ RODZINY I PORĘCZY- SPOKÓJ RODZINY I PORĘCZYCIELICIELICIELICIELICIELI
Zalety Ubezpieczenia PROMESA:
! na miejscu w SKOK
! bez badań lekarskich
! niska, malejąca składka
! niższa składka dla kobiet
! dla pożyczek do 50 tys. złotych

ochrona przez cały okres spłaty pożyczki
! składka płatna miesięcznie z ratami

pożyczki
! zabezpieczenie SKOK na wypadek śmierci

pożyczkobiorcy

PROMESAPROMESAPROMESAPROMESAPROMESA

Ubezpieczenie dla PUbezpieczenie dla PUbezpieczenie dla PUbezpieczenie dla PUbezpieczenie dla Pożyczkożyczkożyczkożyczkożyczkobiorców PROME-obiorców PROME-obiorców PROME-obiorców PROME-obiorców PROME-
SSSSSA jest ubezpieczeniem ochronnym, pozwala-A jest ubezpieczeniem ochronnym, pozwala-A jest ubezpieczeniem ochronnym, pozwala-A jest ubezpieczeniem ochronnym, pozwala-A jest ubezpieczeniem ochronnym, pozwala-
jącym na zabezpieczenie rodziny i poręczycie-jącym na zabezpieczenie rodziny i poręczycie-jącym na zabezpieczenie rodziny i poręczycie-jącym na zabezpieczenie rodziny i poręczycie-jącym na zabezpieczenie rodziny i poręczycie-
lilililili. W przypadku śmierci Pożyczkobiorcy nie-
spłaconą część pożyczki przejmuje na siebie
Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Oznacza to, że
Rodzina i Poręczyciele nie muszą spłacać resz-
ty pożyczki.
Ubezpieczenie PROMESA charakteryzuje
się obniżającą sumą ubezpieczenia, która
równa się zadłużeniu pożyczkobiorcy wyni-
kającego z planu spłat pożyczki, co skutku-
je malejącą składką ubezpieczeniową przez
okres spłaty pożyczki. Składkę ubezpiecze-
niową opłaca ubezpieczony.  Wysokość
składki zależy od: wieku, płci, sumy ubez-
pieczenia i jest wyliczana każdorazowo dla
poszczególnych ubezpieczonych. Składka
jest płatna miesięcznie razem z ratą pożycz-
ki (zgodnie z planem rat pożyczki i składki
ubezpieczeniowej).
Na przykład: Dla kredytu w wysokości 4 ty-
sięcy złotych, rozłożonego na 36 rat, klient (40-

Ubezpieczenie dla Pożyczkobiorców
TTTTTowarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kowarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kowarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kowarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kowarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowychas Oszczędnościowo-Kredytowychas Oszczędnościowo-Kredytowychas Oszczędnościowo-Kredytowychas Oszczędnościowo-Kredytowych
S.AS.AS.AS.AS.A. wprowadziło do sprzedaży nowy produkt ubezpieczeniowy. wprowadziło do sprzedaży nowy produkt ubezpieczeniowy. wprowadziło do sprzedaży nowy produkt ubezpieczeniowy. wprowadziło do sprzedaży nowy produkt ubezpieczeniowy. wprowadziło do sprzedaży nowy produkt ubezpieczeniowy, skierowany specjalnie, skierowany specjalnie, skierowany specjalnie, skierowany specjalnie, skierowany specjalnie
do członków SKdo członków SKdo członków SKdo członków SKdo członków SKOK zaciągających kredyty i pożyczki.OK zaciągających kredyty i pożyczki.OK zaciągających kredyty i pożyczki.OK zaciągających kredyty i pożyczki.OK zaciągających kredyty i pożyczki.

KKKKKorzystaj z rabatóworzystaj z rabatóworzystaj z rabatóworzystaj z rabatóworzystaj z rabatów
Masz w ręku �Skoczka�? � sięgnij po nożyczki i wytnij z niego to co teraz czytasz;
w szczególności kupon, dzięki któremu w WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ do 18 sierp-do 18 sierp-do 18 sierp-do 18 sierp-do 18 sierp-
nia brnia brnia brnia brnia br..... uzyskasz rabat w wysokości 240 zł240 zł240 zł240 zł240 zł (opłacając czesne zamiast 340 zł zapłacisz
100 zł). Do podobnej współpracy z naszą Kasą pragniemy zachęcić również inne firmy
i instytucje, prosząc o kontakt z naszą redakcją.
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Skoczek M@NE;=B< @<O79P?:BQ<B
FD7D C@;P@ 9BM<@:D@;Q WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

Ruda Śląska � Orzegów
ul. Królowej Jadwigi 18, tel./fax 248-12-92

www.wsh.omi.pl
ZIEMI RZIEMI RYBNICKIEJSk

oc
ze

k

PPPPPomoc dla Ukrainyomoc dla Ukrainyomoc dla Ukrainyomoc dla Ukrainyomoc dla Ukrainy

Ze względu na okres wakacyjny
kolejny numer Skoczka ukaże się we wrześniu br.

Jak informuje prezes Kasy Krajowej SKOK �
Grzegorz BiereckiGrzegorz BiereckiGrzegorz BiereckiGrzegorz BiereckiGrzegorz Bierecki, polskie spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe pomogą nadzoro-
wać spółdzielnie kredytowe na Ukrainie,
a także przekażą im swój model funkcjonowa-
nia. Współpraca zakłada m.in. wypracowanie
mechanizmów nadzoru i wprowadzenie opro-
gramowania do obsługi operacji finansowych.
Pomoc, jakiej udzieli ukraińskim SKOK Kra-
jowa Kasa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościo-
wo-Kredytowa, nie wiąże się z jakimikolwiek
korzyściami finansowymi. � Kiedy zaczynali-
śmy działalność, korzystaliśmy z doświadczeń

amerykańskich. Dzisiaj możemy je przekazać
dalej � mówi G.Bierecki.
My także pragniemy przypomnieć, iż SKOK
Ziemi Rybnickiej już od dwóch lat utrzymuje
przyjazne stosunki z ukraińską SKOK (Azow-
ska Kreditnaja Kompania) � największą na
terenie Ukrainy kasą z siedzibą w mieście
Mariupol. Współpraca polega na wymianie
informacji z działalności kas. I tak już 4 lipca
będziemy gościć przyjaciół ze Wschodu � po-
staramy się przekazać im nasze doświadcze-
nia z 10 lat funkcjonowania SKOK Ziemi Ryb-
nickiej.
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tanie pożyczki
najlepsze lokaty

4,99%*
*oprocentowanie nominalne w skali roku
Przy założeniu: kwota pożyczki 3.000 zł, udzielona na okres 6 m-cy,
oprocentowanie rzeczywiste przy uwzględnieniu prowizji wynosi 14,71%

Pożyczki od

K R Z YŻÓ W K A SkSkSkSkSkoczkoczkoczkoczkoczkaaaaa KUPON
3/2004 Poznajmy się

 !"#$% '( )$*+,-%
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Hasło z naszej poprzedniej krzyżówki? � miało brzmieć �konto�; tymczasem z rozwiązania
wychodziło� �sonto�. Wkradł się bowiem błąd, za co bardzo przepraszamy, uznając jednako-
wo obie odpowiedzi. Za nadesłanie jednego lub drugiego hasła koszulki firmowe, które można
odebrać w najbliższym punkcie naszej Kasy, otrzymują: Czesława LachowskCzesława LachowskCzesława LachowskCzesława LachowskCzesława Lachowskaaaaa z Niemodlina,
Regina MikRegina MikRegina MikRegina MikRegina Mikaaaaa z Krzyżanowic, ŁŁŁŁŁucja Tucja Tucja Tucja Tucja Tajsterajsterajsterajsterajster z Tworkowa, Eugeniusz TrzaskEugeniusz TrzaskEugeniusz TrzaskEugeniusz TrzaskEugeniusz Trzaskaaaaa z Nysy, IreneuszIreneuszIreneuszIreneuszIreneusz
BaronBaronBaronBaronBaron z Pszowa, Rafał GardianRafał GardianRafał GardianRafał GardianRafał Gardian z Wodzisławia, Roman MiklusRoman MiklusRoman MiklusRoman MiklusRoman Miklus z Niemodlina, Andrzej IrzykAndrzej IrzykAndrzej IrzykAndrzej IrzykAndrzej Irzyk ze
Syrynii, Stanisława KStanisława KStanisława KStanisława KStanisława Kudłaudłaudłaudłaudła z Otmuchowa i Marzena KrężałekMarzena KrężałekMarzena KrężałekMarzena KrężałekMarzena Krężałek z Nysy. UWAGA! Mamy też nie-
spodzianki w postaci firmowych kubków dla wszystkich pozostałych osób, które nasłały odpo-
wiedzi. Podobnie jak w przypadku koszulek, można je odebrać w dowolnym punkcie SKOK
Ziemi Rybnickiej. Warto zatem sięgnąć po naszą krzyżówkę � na kolejne odpowiedzi czekamy
do 15 sierpnia br15 sierpnia br15 sierpnia br15 sierpnia br15 sierpnia br.....

SKSKSKSKSKOK OK OK OK OK ZIEMI RZIEMI RZIEMI RZIEMI RZIEMI RYBNICKIEJYBNICKIEJYBNICKIEJYBNICKIEJYBNICKIEJ PUNK T Y KASOWE
ADRESY - TELEFONY

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. Bytomska 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 �Sośni-
ca�, 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 GÓRNE ŁAZISKA GÓRNE ŁAZISKA GÓRNE ŁAZISKA GÓRNE ŁAZISKA GÓRNE $ ul. Wyzwolenia
4a, tel. 322-93-19; $ ul. Pstrowskiego 12, tel. 22-48-481, fax 22-44-445; $ Plac Ratuszowy 5d, tel. 738-
95-15÷18, fax 738-95-16; NIEMODLIN NIEMODLIN NIEMODLIN NIEMODLIN NIEMODLIN $ ul. Poprzeczna 2-4, tel./fax (0-77) 40-23-355; NY; NY; NY; NY; NYSSSSSAAAAA $ ul. Ry-
nek 36b, tel./fax (0-77) 40-91-755, 43-52-438; ORZESZE ORZESZE ORZESZE ORZESZE ORZESZE $ ul. Rybnicka 19, tel./fax 22-130-53; POŁAPOŁAPOŁAPOŁAPOŁA-----
NIENIENIENIENIECCCCC $ 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. Jastrzębska 13, tel./fax 43-30-662, 43-30-663; $     Chwałowice, ul. 1 Maja 93,
tel./fax 42-16-272, 42-29-686; $ Kuźnia Rybnicka, ul. Podmiejska 42, tel./fax 43-96-370, 42-51-143;
SSSSSTTTTTASZASZASZASZASZÓÓÓÓÓWWWWW $ ul. Opawska 22, tel. (015) 864-28-68, 864-28-98; WWWWWODZISŁAODZISŁAODZISŁAODZISŁAODZISŁAW 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

W ramach naszego stałego cyklu tym przedstawiamy pracowników Działu Windykacji. Stoją
od lewej: Anna StrzelczykAnna StrzelczykAnna StrzelczykAnna StrzelczykAnna Strzelczyk, Jolanta NowickJolanta NowickJolanta NowickJolanta NowickJolanta Nowicka, Władysława Rogalska, Władysława Rogalska, Władysława Rogalska, Władysława Rogalska, Władysława Rogalskaaaaa (dyrektor działu), SylwiaSylwiaSylwiaSylwiaSylwia
MacełkMacełkMacełkMacełkMacełkooooo oraz MonikMonikMonikMonikMonika Klimczoka Klimczoka Klimczoka Klimczoka Klimczok

OPROPROPROPROPROCENTOCENTOCENTOCENTOCENTOOOOOWWWWWANIE  ANIE  ANIE  ANIE  ANIE  8,8%*8,8%*8,8%*8,8%*8,8%*
MAKSMAKSMAKSMAKSMAKSYMALNY OKRES SPŁAYMALNY OKRES SPŁAYMALNY OKRES SPŁAYMALNY OKRES SPŁAYMALNY OKRES SPŁATTTTTY  Y  Y  Y  Y  1111180 M-CY80 M-CY80 M-CY80 M-CY80 M-CY

MAKSMAKSMAKSMAKSMAKSYMALNYMALNYMALNYMALNYMALNA KWA KWA KWA KWA KWOOOOOTTTTTA KREDA KREDA KREDA KREDA KREDYYYYYTU TU TU TU TU 250 000,00 zł250 000,00 zł250 000,00 zł250 000,00 zł250 000,00 zł

Przykładowa symulacja raty kredytu � przy założeniu:  kwota kredytu 50 000 tysiecy złotych
udzielona na 15 lat, rata miesięczna na dzień 14.06.2004 r. wynosi 502,00 złotych.

WWWWWażneażneażneażneażne
W prW prW prW prW przzzzzeciwieciwieciwieciwieciwieńseńseńseńseństwitwitwitwitwie do bae do bae do bae do bae do banknknknknkóóóóów w Skw w Skw w Skw w Skw w Skok Ziok Ziok Ziok Ziok Ziemi Remi Remi Remi Remi Rybnickiybnickiybnickiybnickiybnickieeeeej nij nij nij nij nie jese jese jese jese jest wymagat wymagat wymagat wymagat wymagannnnny wkłay wkłay wkłay wkłay wkładdddd
wławławławławłasnsnsnsnsnyyyyy, b, b, b, b, by zaciągnąć kry zaciągnąć kry zaciągnąć kry zaciągnąć kry zaciągnąć kredyt hipoedyt hipoedyt hipoedyt hipoedyt hipotttttecznecznecznecznecznyyyyy.....

ZaZaZaZaZaprprprprpraaaaaszaszaszaszaszammmmmy do oy do oy do oy do oy do odwidwidwidwidwiedzedzedzedzedzenienienienienia najbliższa najbliższa najbliższa najbliższa najbliższego oego oego oego oego oddziddziddziddziddziału Skału Skału Skału Skału Skok Ziok Ziok Ziok Ziok Ziemi Remi Remi Remi Remi Rybnickiybnickiybnickiybnickiybnickieeeeej.j.j.j.j.
NNNNNaaaaasi prsi prsi prsi prsi pracoacoacoacoacownicy zwnicy zwnicy zwnicy zwnicy zososososostttttali oali oali oali oali odpodpodpodpodpowiwiwiwiwiedniedniedniedniednio pro pro pro pro przzzzzeszkeszkeszkeszkeszkoleniolenioleniolenioleni; w s; w s; w s; w s; w sposób rposób rposób rposób rposób rzzzzzeeeeetttttelnelnelnelnelny i pry i pry i pry i pry i praaaaawidłowidłowidłowidłowidłowywywywywy
pomogą Ppomogą Ppomogą Ppomogą Ppomogą Pańsańsańsańsaństwu prtwu prtwu prtwu prtwu przy zazy zazy zazy zazy zawiwiwiwiwierererereraaaaanininininiu umou umou umou umou umowy pożywy pożywy pożywy pożywy pożyczki hipoczki hipoczki hipoczki hipoczki hipottttteczneeczneeczneeczneecznej.j.j.j.j.

SzczSzczSzczSzczSzczegółoegółoegółoegółoegółowwwwwe ie ie ie ie infnfnfnfnfororororormacmacmacmacmacje można uzyje można uzyje można uzyje można uzyje można uzyssssskkkkkać bezpośrać bezpośrać bezpośrać bezpośrać bezpośredniedniedniedniednio w dzio w dzio w dzio w dzio w dziale Krale Krale Krale Krale Kredytedytedytedytedytóóóóów Hipow Hipow Hipow Hipow Hipotttttecznecznecznecznecznyyyyych:ch:ch:ch:ch:
p. Katarzyna Szymura, Ewa Warzecha pod numerem tel. (032) 42-29-218

* oprocentowanie zmienne, nominalne w skali roku

     POŻYPOŻYPOŻYPOŻYPOŻYCCCCCZKAZKAZKAZKAZKA     HIPOHIPOHIPOHIPOHIPOTETETETETECCCCCZNZNZNZNZNAAAAA
OFEROFEROFEROFEROFERTTTTTA SPEA SPEA SPEA SPEA SPECCCCCJJJJJALNALNALNALNALNAAAAA

WŁASNY KĄT W ZASIĘGU  RĘKI
NA ZAKUP MIESZKANIA, DOMU

BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ NADBUDOWĘ, REMONT DOMU
NABYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

SPŁATA ZADŁUZENIA ZACIĄGNIĘTEGO NA CELE MIESZKANIOWE


