
Raport za rok 2001 

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KASY KRAJOWEJ ZA 2001 ROK. 

Z dniem 31.12.2001 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zamknęła dziewiąty 
rok działalności. Rada Nadzorcza sprawowała nadzór i kontrolę nad działalnością Kasy Krajowej, 
zgodnie z kompetencjami przysługującymi jej na mocy postanowień Statutu Kasy Krajowej.  

W roku 2001 skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Rada pracowała w następującym składzie:  

1. Adam Jedliński - Przewodniczący  
2. Andrzej Gałązkiewicz - Sekretarz  
3. Władysław Zięcik - Skarbnik  
4. Tadeusz Michalik - Członek  
5. Zygfryd Schoenhoff- Członek  
6. Stanisław Grzonkowski - Członek  
7. Adam Byzdra - Członek  
8. Bogumił Krzyszczak - Członek  
9. Anna Galus-Czerwonka - Członek.  

W roku 2001 odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej Kasy Krajowej. W posiedzeniach 
uczestniczyli członkowie Zarządu Kasy Krajowej oraz zaproszeni goście min. Prezes Zarządu TUW 
SKOK, Prezes Zarządu H&S Sp. z o.o., którzy przedstawiali Radzie informacje o bieżącej działalności 
tych podmiotów.  

Zarząd przedkładał Radzie informacje dotyczące w szczególności :  

• prac nad projektami ustaw, których regulacje mają wpływ na działalność kas spółdzielczych;  
• działalności finansowej Kasy Krajowej w tym :  
• polityki inwestycyjnej, realizowanej przez Zarząd,  
• współpracy z innymi instytucjami działającymi na rynku usług finansowych,  
• aktualną ofertą kredytową i depozytową KSKOK,  
• wynikami finansowymi Kasy Krajowej,  
• działalności Kasy Krajowej wykonywanej w trybie nadzoru nad działalnością kas 

spółdzielczych w tym :  
• aktualnymi wynikami finansowymi kas,  
• wpływem wprowadzanych przez Zarząd regulacji na sytuację kas,  
• czynnościach podjętych w trybie nadzoru nad działalnością kas,  
• zidentyfikowanych zagrożeniach w działalności kas i podjętych działaniach zaradczych  
• projektowanych i prowadzonych pracach w zakresie projektowania nowych regulacji nadzoru 

lub nowych usług;  
• współpraca Kasy Krajowej z instytucjami ruchu SKOK - TUW SKOK , H&S Sp. z o.o., 

Asekuracja Sp. z o.o.  

Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem zmian do Statutu Kasy Krajowej, przygotowanymi przez 
Zarząd Kasy Krajowej oraz ich uzasadnieniem. Rada zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu 
przyjęcie propozycji zmian w Statucie KSKOK.  

Rada z zadowoleniem przyjęła informację o rejestracji nowej instytucji systemu SKOK - Wyższej 
Szkole Finansów i Administracji, która została objęta patronatem Kasy Krajowej oraz Fundacji na 
Rzecz Polskich Związków Kredytowych.  

Rada Nadzorcza w roku 2001 podjęła szereg uchwał, które miały bezpośredni wpływ na działalność 
Kasy Krajowej : Rada zatwierdziła zmianę w strukturze organizacyjnej Kasy Krajowej obejmującą 
utworzenie w KSKOK "Zespołu d.s. Reklamy i Promocji", określiła maksymalną wysokość darowizn na 
cele kultu religijnego, oświatowe i charytatywne, dokonała zmiany w budżecie Kasy Krajowej.  



Firma "Auditor" od kilku lat przeprowadza badania sprawozdań finansowych Kasy Krajowej. Również 
w roku 2001 Rada Nadzorcza zdecydowała się wybrać tą firmę do badania sprawozdania 
finansowego.  

W roku 2000 Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zakup nieruchomości, z przeznaczeniem na ośrodek 
szkoleniowy ruchu SKOK, położonej we Władysławowie. W roku 2001 Rada Nadzorcza wyraziła 
zgodę na zakup kolejnej nieruchomości położonej we Władysławowie, bezpośrednio sąsiadującej z 
nieruchomością zakupioną w roku 2000. Rada ponadto zaaprobowała koncepcję budowy ośrodka 
szkoleniowego ruchu SKOK w oparciu o dwie nieruchomości.  

W roku 2001 Kasę Krajową odwiedziła delegacja przedstawicieli Ukraińskiego Związku Unii 
Kredytowych. Zarząd Kasy Krajowej informował Radę Nadzorczą o przebiegu współpracy polskiego 
systemu SKOK z Ukraińskim Związkiem Unii Kredytowych. Rada Nadzorcza, mając na względzie 
trudne warunki w jakich działa Ukraiński Związek Unii Kredytowych podjęła uchwałę w sprawie 
przekazania pomocy finansowej dla Związku.  

Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Komisji Funduszu Stabilizacyjnego. Na skutek upływu 
kadencji czterech członków Komisji : Piotra Szafrana, Mirosława Czuby, Ireneusza Więckowskiego, 
Stanisława Komendackiego Rada powołała w skład komisji następujące osoby:  

1. Piotr Szafran - Śląska SKOK  
2. Mirosław Czuba - Powszechna SKOK  
3. Ireneusz Więckowski - SKOK "Piast"  
4. Stanisław Komendacki - SKOK im.E.Kwiatkowskiego  

Ponadto, na skutek złożenia rezygnacji z członkostwa w Komisji przez pana Andrzeja Polaka Rada 
Nadzorcza postanowiła powołać w skład Komisji Funduszu Stabilizacyjnego Leszka Wójcika ze SKOK 
Kujawiak. Rada uzupełniła skład Komisji o 12 członka - Pawła Wierzbińskiego ze SKOK Wielkopolska.  

Rada uchwałą z dnia 5.04.2002 r. przyjęła sprawozdanie Komisji Funduszu Stabilizacyjnego za rok 
2001 .  

Rada Nadzorcza w roku 2001 pilnie śledziła sytuacje finansową kas spółdzielczych i ich pozycję na 
rynku instytucji świadczących usługi finansowe. Rada Nadzorcza z satysfakcją podkreśla fakt, iż mimo 
niekorzystnych trendów ekonomicznych system SKOK dynamicznie rozwija się i umacnia swoją 
pozycje na rynku o czym świadczą : kwota zgromadzonych przez kasy aktywów - 1.777.072.234 zł 
oraz liczba placówek SKOK - 680. W roku 2001 członkostwo w Kasie Krajowej uzyskało 4 nowych 
członków. Rada Nadzorcza z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż Kasa Krajowa na bieżąco monitorowała 
warunki ekonomiczne panujące na rynku oraz analizowała zmiany stanu prawnego, co pozwalało na 
szybkie podejmowanie decyzji niwelujących ich ewentualne niekorzystne skutki dla systemu SKOK lub 
podnoszących jakość działań kas.  

Rada Nadzorcza , po zapoznaniu się ze zweryfikowanym sprawozdaniem finansowym Kasy Krajowej 
za 2001 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz Sprawozdaniem Zarządu Kasy Krajowej za rok 2001 
postanowiła, uchwałą z dnia 5.04.2002 r. przyjąć powyższe dokumenty.  

Rada Nadzorcza podsumowując dokonania Kasy Krajowej w roku 2001 może z pełną 
odpowiedzialnością oświadczyć, iż Kasa Krajowa należycie wywiązywała się z zadań określonych w 
ustawie o SKOK i Statucie. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia efekty działalności Kasy Krajowej jako 
centralnej instytucji finansowej systemu SKOK oraz instytucji reprezentującej interesy kas 
spółdzielczych w kraju i zagranicą.  

Rada Nadzorcza stwierdza, iż działalność Kasy Krajowej w 2001 r. była zgodna z przepisami prawa, 
statutem i regulaminami oraz zasadami efektywności ekonomicznej .  

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu KSKOK podjęcie uchwały kwitującej 
działalność Zarządu KSKOK za 2001 r.  



Rada Nadzorcza wyraża uznanie i dziękuje Zarządowi KSKOK za wysiłek włożony w rozwój ruchu kas 
spółdzielczych w Polsce .  

Adam Jedliński 
Przewodniczący Rady Nadzorczej  

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KSKOK ZA ROK 2001 

31 grudnia 2001 r. Kasa Krajowa zamknęła dziewiąty rok obrotowy. Zarząd Kasy Krajowej może z 
satysfakcją stwierdzić, iż był to kolejny dobry rok działalności systemu kas spółdzielczych. Rok, w 
którym nastąpił dalszy, dynamiczny rozwój nie tylko kas spółdzielczych, ale także innych instytucji 
działających w ramach systemu SKOK.  

Zarząd Kasy Krajowej w składzie:  

• Grzegorz Bierecki - Prezes  
• Wiktor Kamiński - Wiceprezes  
• Lech Lamenta - Wiceprezes  

przedstawia sprawozdanie roczne z działalności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej .  

Działalność Zarządu  

Zarząd w 2001 roku spotkał się na 56 posiedzeniach, na których podjęto 528 uchwał. Ponadto 
członkowie Zarządu uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej Kasy Krajowej i w 
posiedzeniach Komisji Funduszu Stabilizacyjnego.  

W roku 2001 Zarząd uchwalił szereg istotnych, zarówno dla kas spółdzielczych, jak i dla Kasy 
Krajowej regulacji. Celem podniesienia jakości zarządzania w kasach spółdzielczych Zarząd 
zobowiązał osoby, pełniące funkcję głównego księgowego w SKOK do uzyskania Certyfikatu 
Głównego Księgowego; określono warunki i tryb sporządzania oraz zakres programów naprawczych w 
SKOK; przyjęto "Instrukcję w sprawie udzielania członkom SKOK kredytów i pożyczek na cele 
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą"; wprowadzono w kasach spółdzielczych jako 
instytucjach obowiązanych wewnętrzne procedury dotyczące zapobiegania wprowadzaniu do obiegu 
środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, ujednolicono 
obowiązki sprawozdawcze SKOK, zmodyfikowano normę dopuszczalnego ryzyka w działalności 
SKOK w zakresie tworzenia rezerw na poczet pożyczek i kredytów nieściągalnych i 
przeterminowanych; przyjęto "Regulamin Kontroli w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-
Kredytowych" i przykładowy "Regulamin kontroli wewnętrznej w SKOK". Zarząd przyjął w formie 
uchwały "System Analizy Finansowej KAPER", oparty na standardach międzynarodowych, 
opracowanych przez WOCCU do stosowania przy dokonywaniu analizy sytuacji finansowej SKOK.  

Zarząd podjął także szereg uchwał w sprawie zasad gospodarowania funduszami Kasy Krajowej - 
funduszem zasobowym i udziałowym, funduszem stabilizacyjnym, funduszem reklamowo-
promocyjnym. Celem uporządkowania i doprecyzowania działalności inwestycyjnej Kasy Krajowej 
Zarząd przyjął "Szczegółowe zasady gospodarowania funduszem kredytowo-inwestycyjnym Krajowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej".  

Zarząd w listopadzie i w grudniu, uchwalił w ramach odstępstwa od jednolitych procedur świadczenia 
usług, jednolite regulaminy dwóch nowych lokat terminowych. Regulaminy te były odpowiedzią na 
zapotrzebowanie klientów kas w zakresie wieloletnich lokat rentierskich i dyskontowych. Dzięki 
szybkiej reakcji Kasy Krajowej na nowe okoliczności rynkowe, kasy mogły zaoferować swoim klientom 
nowe usługi, co znalazło wymierne odbicie w przyroście aktywów kas w miesiącu listopadzie - aktywa 
w stosunku do poprzedniego miesiąca przyrosły o 8,94%.  

Kasa Krajowa od lat wspiera finansowo instytucje znane z pomocy świadczonej najuboższym. Kasa 
Krajowa przekazała darowiznę na Caritas z przeznaczeniem na sfinansowanie ferii zimowych dla 



dzieci z ubogich i trudnych środowisk. Kasa Krajowa włączyła się w zbiórkę środków na remont 
zabytkowej kaplicy Kalwarii Piekarskiej w Piekarach Śląskich - stacji IV Drogi Krzyżowej "Spotkanie z 
Matką".  

W roku 2001 Zarząd Kasy Krajowej kontynuował współpracę z Krajową Radą Spółdzielczą. Ruch kas 
spółdzielczych jest postrzegany jako najnowocześniejsza, najlepiej rozwijająca się branża 
spółdzielczości - Kasa Krajowa szczególnie czynnie uczestniczyła w pracach prowadzonych przez 
Krajową Radę Spółdzielczą nad nowym projektem ustawy "Prawo spółdzielcze".  

Współpraca z organami Kasy Krajowej  

Rada Nadzorcza Kasy Krajowej spotkała się na czterech posiedzeniach, w których uczestniczyli także 
członkowie Zarządu. Rada Nadzorcza była szczegółowo informowana o bieżących działaniach Kasy 
Krajowej i systemu SKOK. Ponadto członkowie Zarządu brali udział w posiedzeniach Komisji 
Funduszu Stabilizacyjnego, które odbyły się w miesiącu kwietniu i wrześniu.  

Przedmiotem prac Komisji była analiza złożonych wniosków o udzielenie pomocy ze środków 
funduszu stabilizacyjnego, zapoznawanie się z sytuacją kas, którym pomoc już została przyznana. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie trzy wnioski kas dotyczące kredytów stabilizacyjnych na łączną 
kwotę 1.700.000 zł.  

Do września 2001 Komisja pracowała w następującym składzie:  

1. Krystyna Starnawska -Gawęda - SKOK Południe - Przewodniczący  
2. Danuta Kwiatkowska - SKOK w ZPC Ursus w Warszawie - Wiceprzewodniczący  
3. Wanda Migielska-Turkiewicz - SKOK "Małopolska" - Sekretarz  
4. Piotr Szafran - Śląska SKOK w Knurowie  
5. Andrzej Polak - SKOK w KWK Staszic  
6. Mirosław Czuba - Powszechna SKOK w Knurowie  
7. Ireneusz Więckowski - SKOK Unia  
8. Stanisław Komendancki - SKOK im. Kwiatkowskiego  
9. Andrzej Skotniczny - Krakowska SKOK w Hucie Sendzimira  
10. Franciszek Barakomski - SKOK "Ziemi Rybnickiej"  
11. Tadusz Dubiański - SKOK "Jan Kanty"  

We wrześniu Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Komisji. Na skutek rezygnacji z przyczyn 
osobistych z pełnienia funkcji członka komisji Andrzeja Polaka ze SKOK w KWK "Staszic", Rada 
dokonała wyboru uzupełniającego. W skład Komisji został powołany Leszek Wójcik ze SKOK 
"Kujawiak".  

Dodatkowo, celem uzupełniania składu Komisji, został powołany 12 członek Komisji na kadencję 
trzyletnią - Paweł Wierzbiński z Wielkopolskiej SKOK. Na skutek zakończenia kadencji czterech 
członków Komisji, Rada Nadzorcza dokonała wyboru następujących osób na stanowisko członka 
Komisji Funduszu Stabilizacyjnego :  

1. Piotr Szafran - Śląska SKOK  
2. Mirosław Czuba - Powszechna SKOK  
3. Ireneusz Więckowski - SKOK "Piast"  
4. Stanisław Komendacki - SKOK im.E.Kwiatkowskiego  

Zarząd Kasy Krajowej dokłada starań, aby członkowie organów kas, a więc osoby najlepiej 
zorientowane w problematyce związanej z działalnością kas czynnie uczestniczyły w pracach nad 
rozwiązywaniem zagadnień dotyczących działalności ruchu kas spółdzielczych. Celowi temu służą 
spotkania Komisji Planowania Strategicznego, na których konsultowane były zarówno bieżące 
problemy ruchu SKOK jak i sprawy dotyczące celów i zasad funkcjonowania kas w przyszłości. W 
roku 2001 odbyły się trzy posiedzenia Komisji. Na posiedzeniach dokonano podsumowania i oceny 
dziesięciolecia działalności systemu kas spółdzielczych, przygotowano wnioski dotyczące zmian 
modelu kas spółdzielczych i ich funkcjonowania, dyskutowano nad projektami zmian do ustawy o 



spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Najważniejszym efektem prac Komisji było 
sformułowanie założeń "Zasad i kierunków rozwoju systemu SKOK w latach 2002-2007 SIŁA, 
JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO" oraz tez do zmiany ustawy o SKOK. Zarząd Kasy Krajowej w oparciu 
o przygotowane dokumenty prowadził dalsze prace w celu przygotowania projektu zmian w ustawie o 
SKOK.  

Współpraca z instytucjami systemu SKOK  

Kasa Krajowa współpracowała z instytucjami systemu SKOK - Towarzystwem Ubezpieczeń 
Wzajemnych TUW SKOK oraz firmą H&S. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych stale rozszerza 
swoją ofertę o nowe produkty - Kasa Krajowa konsultowała projekty usług TUW , które są związane ze 
świadczonymi przez Kasy spółdzielcze usługami.  

Firma H&S opracowuje jednolite systemy informatyczne dla kas spółdzielczych. W roku 2001 trwały 
intensywne prace nad nowym programem SKOKCom wersja 3.0, który w roku 2003 ma zastąpić 
dotychczasową wersję programu SKOKCom z oznaczeniem 2. Od stycznia 2002 roku rozpoczęto 
wdrażanie pierwszych modułów tego programu w Kasie Krajowej.  

Prace legislacyjne  

Rok 2001 był przede wszystkim rokiem, w którym realizowano i wdrażano rozwiązania przyjęte 
ustawowo w latach ubiegłych. W roku 2001 trwały intensywne prace mające na celu uregulowanie 
zasad współpracy z Narodowym Bankiem Polskim - ustalenie warunków prowadzenia rachunku Kasy 
Krajowej w NBP, za pomocą którego kasy spółdzielcze będą mogły dokonywać rozliczeń swoich 
członków.  

Staraniem Kasy Krajowej kasy spółdzielcze w roku 2000 zostały włączone w krąg instytucji 
zobowiązanych do stosowania procedur zapobiegających wprowadzaniu do obrotu finansowego 
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł tzw. "pranie brudnych 
pieniędzy". Kasa Krajowa opracowała i przyjęła w czerwcu jednolitą procedurę określającą obowiązki 
kas spółdzielczych w związku z zapobieganiem wprowadzania do obrotu tych środków.  

W roku 2001 weszły w życie postanowienia ustawy o rachunkowości. W grudniu Minister Finansów, 
po zasięgnięciu opinii Prezesa Kasy Krajowej wydał rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości SKOK. Było to długo oczekiwane rozwiązanie, które określa sposób przygotowania 
informacji dodatkowej oraz sporządzania rachunku zysków i strat w kasach spółdzielczych, poprzez 
doprecyzowanie ujmowanych w nich pozycji.  

Po wydaniu rozporządzenia Kasa Krajowa, celem ułatwienia kasom dostosowania się do wymogów 
ustawy o rachunkowości opracowała i uchwaliła przykładowy "Zakładowy plan kont w Spółdzielczych 
Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych" odzwierciedlający między innymi regulacje zawarte w 
rozporządzeniu .  

W roku 2001 najważniejszą zmianą, istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa działalności kredytowej 
SKOK, było dokonanie zmiany w ustawie Prawo Bankowe. Zmiana ta umożliwia dostęp kas 
spółdzielczych, na zasadzie wzajemności, do informacji o wierzytelnościach oraz obrotach i stanach 
rachunków klientów banków. Kasa Krajowa rozpoczęła rozmowy z Biurem Informacji Kredytowej - 
instytucją utworzoną celem zbierania i udostępniania informacji o wierzytelnościach i obrotach i 
stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z 
udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń - celem uregulowania 
warunków współpracy.  

Kasy spółdzielcze zostały także uwzględnione w uchwalonej przez Sejm w sierpniu ustawie o 
ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych 
oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. Postanowienia tej ustawy doprecyzowują kwestie 
prowadzenia rozliczeń, których będą dokonywały kasy spółdzielcze za pośrednictwem rachunku Kasy 
Krajowej w Narodowym Banku Polskim.  



W listopadzie 2001 roku Sejm RP nowej, IV kadencji, przyjął zmiany w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Zmiany te zrównały uprawnienia klientów banków i członków kas 
spółdzielczych, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych. Odsetki od tych 
kredytów będą mogły być przez kredytobiorców odliczane od podstawy obliczenia podatku.  

Dzięki staraniom Kasy Krajowej kasy spółdzielcze zostały uwzględnione w uchwalonej w lipcu ustawie 
o kredycie konsumenckim. Regulacje zawarte w tej ustawie zobowiązują instytucje finansowe do 
stosowania rozwiązań dotyczących np. dokładnego informowania klientów o kosztach zawieranej 
umowy.  

W 2001 roku Kasa Krajowa konsultowała projekty ustaw o elektronicznych instrumentach płatniczych 
oraz nowy projekt ustawy prawo spółdzielcze. Projekt ustawy o elektronicznych instrumentach 
płatniczych został także, na skutek wniesienia przez Kasę Krajową propozycji zapisów 
uwzględniających kas spółdzielcze, na polecenie Sejmu przedłożony Rządowi celem uwzględnienia w 
nim poprawek zgłoszonych między innymi przez Kasę Krajową. Nowy projekt ustawy "Prawo 
spółdzielcze" po uchwaleniu przez Sejm, w związku z apelami polskiego i międzynarodowego ruchu 
spółdzielczego, został zawetowany przez Prezydenta .  

Inwestycje  

Siedziba Kasy Krajowej to nie tylko miejsce pracy dla zatrudnionych w niej osób ale także miejsce, 
gdzie przyjmowani są goście ruchu kas spółdzielczych, jego partnerzy i kontrahenci. Kasy 
spółdzielcze są prężnymi i nowoczesnymi instytucjami finansowymi, dlatego koniecznym stało się 
zadbanie o odpowiedni prestiż siedziby jednostki reprezentującej system. W listopadzie w Kasie 
Krajowej został przeprowadzony gruntowny remont i modernizacja pomieszczeń biurowych, co w 
istotny sposób wpłynęło na poprawę warunków pracy.  

Kasa Krajowa, w wykonaniu uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków TUW SKOK w 
sprawie podniesienia kapitału zakładowego, zwiększyła zaangażowanie kapitałowe w TUW o kwotę 
2.900.000 zł. Konieczność podniesienia kapitału zakładowego w TUW SKOK wynikało z faktu 
podwyższenia, od stycznia 2002 roku, sumy ubezpieczenia depozytów członków SKOK do kwoty 
stanowiącej równowartość 18.000 EURO.  

W roku 2001 Zarząd Kasy Krajowej zakupił, po zatwierdzeniu oferty przez Radę Nadzorczą, 
nieruchomość we Władysławowie. Zarząd Kasy Krajowej opracował i przedłożył do akceptacji Radzie 
Nadzorczej projekt zmiany koncepcji budowy ośrodka szkoleniowego systemu SKOK.  

Działalność reklamowo-promocyjna  

Kasa Krajowa, mając na uwadze pozytywne efekty jakie przyniosły dotychczasowe działania 
reklamowe, kontynuowała ogólnopolską akcję reklamową kas spółdzielczych. Jej głównym celem było 
wzmocnienie identyfikacji kas spółdzielczych oraz logo SKOK-ów. Podstawowy kierunek działań, 
podobnie jak w latach poprzednich, skupiał się na wykorzystywaniu szeroko rozumianej tematyki 
sportowej, szczególnie poprzez używanie w reklamach wizerunku wybitnego sportowca. Nadal na 
meczach międzypaństwowych reprezentacji Polski w piłce nożnej eksponowane były banery 
reklamowe SKOK-ów. Pozyskano także do reklamowania spółdzielczych kas Emmanuela Olisadebe, 
piłkarza, którego gra przyczyniła się w sposób decydujący do awansu Polski do finałów mistrzostw 
świata w piłce nożnej. Nakręcono z jego udziałem film reklamowy, opracowano projekty billboardów, 
plakatów, ulotek itp. Film reklamowy miał ponad 1000 emisji w I programie TV, wszystkich stacjach 
telewizji regionalnej oraz paśmie wspólnym telewizji regionalnych.  

Kasa Krajowa kreowała pozytywny wizerunek kas spółdzielczych nie tylko w formie reklamy 
bezpośredniej, ale także poprzez objęcie swoim patronatem wydarzeń kulturalnych i sportowych. W 
Katedrze Oliwskiej miała miejsce premiera oratorium Ernesta Brylla i Włodzimierza Korcza "Woła nas 
Pan". Kasa Krajowa była jednym ze sponsorów tego wydarzenia.  



Sopot, miasto w którym znajduje się siedziba Kasy Krajowej może poszczycić się pięknym 
hipodromem. Kasa Krajowa w odbywających się zawodach jeździeckich ufundowała Puchar, który był 
główną nagrodą w konkursie skoków przez przeszkody.  

2001 r. był rokiem intensywnych przygotowań do obchodów dziesięciolecia ruchu SKOK w roku 2002. 
Opracowano logo 10-lecia ruchu, zamówiono materiały promocyjne i rozpoczęto przygotowania do 
najważniejszego wydarzenia 10-ciolecia, którego ruch kas spółdzielczych jest współgospodarzem - 
organizacji konferencji Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU), mająca odbyć się w 
Warszawie w czerwcu 2002 r.  

Współpraca międzynarodowa  

2001 r. był rokiem wielu wydarzeń w międzynarodowym ruchu unii kredytowych. Kasa Krajowa jako 
organ reprezentujący polski ruch kas spółdzielczych brała czynny udział w spotkaniach i 
konferencjach organizowanych przez Światową Radę Związków Kredytowych, w której przedstawiciel 
polskiego systemu kas spółdzielczych - Prezes Grzegorz Bierecki -jest członkiem Rady Dyrektorów.  

W maju, w Irlandii odbyło się Walne Zgromadzenie Światowej Rady Związków Kredytowych 
(WOCCU), w którym udział wzięli przedstawiciele systemu kas spółdzielczych z Polski. Walne 
Zgromadzenie było okazją do zaprezentowania, w trakcie organizowanych konferencji osiągnięć 
poszczególnych ruchów unii kredytowych. Polski system prezentował Wiceprezes Zarządu Kasy 
Krajowej Wiktor Kamiński, który omówił system nadzoru nad działalnością kas spółdzielczych 
prowadzony przez Kasę Krajową.  

Rozwój instytucji działających w ramach polskiego systemu kas spółdzielczych został dostrzeżony i 
doceniony na forum międzynarodowym. Na konferencji WOCCU, która odbyła się w sierpniu, w 
Paryżu, Grzegorz Buczkowski- Prezes TUW SKOK otrzymał prestiżową nagrodę dla Młodego 
Profesjonalisty Ruchu Unii Kredytowych (WYCUP). Nagrody te zostały przyznane przez WOCCU po 
raz pierwszy - przyznanie jej Prezesowi Towarzystwa Ubezpieczeniowego Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych stanowi dowód szczególnego uznania.  

Kasa Krajowa od lat utrzymuje bardzo dobre kontakty z uniami kredytowymi z Ukrainy i Bułgarii. 
Przedstawiciele obu krajów odwiedzili w ubiegłym roku Polskę. Polski system kas spółdzielczych, ze 
względu na jego dynamiczny rozwój, jest dla unii kredytowych z sąsiednich krajów postrzegany jako 
dobry wzorzec budowy i rozwoju unii kredytowej.  

Prężny rozwój kas spółdzielczych postrzegany jest także na innych płaszczyznach. Międzynarodowa 
Organizacja Pracy zamieściła w swoim periodyku publikację na temat rozwoju spółdzielczości w 
Polsce. Praca ta powstała w oparciu o doświadczenia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej im.Fr.Stefczyka z Gdyni.  

W 2001 roku Kasa Krajowa kontynuowała członkostwo w Visa International. W 2001 r. Kasa Krajowa 
została jednym z założycieli Forum Visa Polska - jednej z organizacji Visa działających w 
poszczególnych państwach członkowskich. Kasa Krajowa uczestniczyła w pracach Forum Visa Polska 
- opracowywaniu założeń kierunków rozwoju, strategii promocyjnej oraz współfinansowała kampanię 
reklamową organizowana przez Visa Poland.  

W 2001 r. Kasa Krajowa kontynuowała również członkostwo w Międzynarodowym Związku 
Spółdzielczym z siedzibą w Genewie ( International Cooperative Alliance).  

Wydarzenia  

Najważniejszym, długo oczekiwanym wydarzeniem ubiegłego roku, było powołanie i wpisanie do 
rejestru uczelni niepublicznych Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Sopocie.  

Założycielami WSFiA są Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa i Fundacja na 
Rzecz Polskich Związków Kredytowych. Kasy spółdzielcze rozwijają się i potrzebują coraz lepiej 
wykwalifikowanych pracowników. Wyższa Szkoła Finansów i Administracji ma być zapleczem 



naukowym dla systemu kas spółdzielczych i miejscem, w którym członkowie organów kas i ich 
pracownicy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje.  

W październiku, w Gdyni, odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Krzewienia 
Edukacji Finansowej pod patronatem Kasy Krajowej - "Państwo a zadłużenie społeczeństwa". 
Konferencja została zorganizowana przy okazji otwarcia w Gdyni pierwszego w Polsce ośrodka 
doradztwa finansowego. Ośrodek działający w Gdyni powstał na wzór ośrodków doradztwa 
finansowego działających w Europie. Ich głównym zadaniem jest edukacja finansowa społeczeństwa, 
ale także pomoc przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów finansowych i prawnych. Ośrodek ten 
stale współpracuje z kasami spółdzielczymi działającymi na terenie Trójmiasta.  

W czerwcu Kasa Krajowa uruchomiła nową stronę internetową systemu SKOK. Strona ta jest źródłem 
informacji nie tylko o Kasie Krajowej ale także innych instytucjach systemu SKOK. Na stronie tej 
znajduje się mapa Polski, na której można znaleźć siedziby kas oraz ich punkty kasowe.  

Szczególne znaczenie ma uruchomiony na stronie internetowej serwis "Dla Partnerów". W ramach 
serwisu, dostępnego jedynie dla członków Kasy Krajowej umieszczane są najważniejsze aktualne 
informacje dotyczące działalności kas spółdzielczych, informacje nadzoru, normy i regulacje, cenniki. 
Od listopada unowocześniono sposób komunikowania się z członkami Kasy Krajowej. Kasa Krajowa 
uruchomiła elektroniczne skrzynki pocztowe, na które kasy otrzymują korespondencję.  

W lutym procedury systemu jakości ISO 9001, funkcjonujące w Kasie Krajowej zostały zweryfikowane 
w corocznym audycie nadzoru. Jednocześnie był to audyt certyfikujący działalność procesu 
"Sterowanie obsługą kart bankomatowych i płatniczych", rozszerzający dotychczasowy zakres 
certyfikatu. W ten sposób certyfikatem jakości ISO 9001 zostały objęte wszystkie usługi świadczone 
przez Kasę Krajową.  

W 2001 roku rozszerzono Pracowniczy Program Emerytalny Kasy Krajowej. Członkami tego programu 
mogą zostać obecnie także pracownicy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.  

W kalendarzu imprez, które odbywają się pod patronatem Kasy Krajowej nie mogło zabraknąć w 2001 
roku tradycyjnych wydarzeń, które integrują pracowników kas spółdzielczych. W lutym w Gdańsku 
odbył się coroczny "Bal SKOK", zaś w grudniu "Biesiada SKOK" w Piekarach Śląskich . W roku w 
2001 odbył się także, po raz kolejny, "Turniej piłkarski o puchar Prezesa Kasy Krajowej" , a także po 
raz pierwszy zorganizowane przez Krakowską SKOK "Turniej Strzelecki".  

Nadzór  

Jednym z czynników stymulujących rozwój kas spółdzielczych jest monitoring i kontrola działalności 
kas. Comiesięczne badanie sprawozdań finansowych przesyłanych kasom pozwala na 
zidentyfikowanie zagrożeń i podjęcie działań naprawczych. Ważnym elementem nadzoru są kontrole i 
lustracje kas spółdzielczych. W 2001 roku Kasa Krajowa przeprowadziła 33 lustracje oraz 35 kontroli 
doraźnych. W 8 kasach ustanowiono zarząd komisaryczny. Prowadzono stały monitoring sytuacji kas 
oraz nadzór nad prowadzonymi programami naprawczymi.  

Działalność operacyjna  

Kasa Krajowa prowadziła w 2001 roku ożywioną działalność finansową. Kasa Krajowa jako centrala 
finansowa SKOK udzieliła kasom spółdzielczym 151 kredytów na łączną kwotę 45.276.000 zł. Kasa 
Krajowa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków, starała się wzbogacić ofertę kredytową, 
uruchamiając, poza produktami przewidzianymi w cenniku, kredyty okolicznościowe np. "Super 
pożyczkę Wielkanocną", "Kredyt Wakacyjny", "Kredyt Szkolny", "Kredyt Jesienny".  

Kasa Krajowa w 2001 roku przyjęła 5.100 depozytów na łączną kwotę 245.790.260,31 zł. Kasa 
Krajowa lokowała wolne środki w bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje komunalne, 
komercyjne weksle inwestycyjne oraz lokaty bankowe.  



Aktywa Kasy Krajowej na dzień 31.12.2001 wyniosły 307.188.472,04 zł, fundusz zasobowy osiągnął 
kwotę 173.633,76 zł, a fundusz udziałowy 1.408.100 zł. Stan konta funduszu stabilizacyjnego na 
koniec 2001 roku wyniósł 30.557.083,93 zł.  

Na fundusz reklamowo-promocyjny kasy wpłaciły kwotę 1.448.658,32 zł.  

Zarząd oświadcza, iż działalność finansowa Kasy Krajowej w 2001 r. była prowadzona zgodnie z 
przepisami prawa, statutem i regulaminami oraz zasadami efektywności ekonomicznej .  

Działalność szkoleniowa  

Rozpoczęcie działalności przez Wyższą Szkołę Finansów i Administracji otworzyło nowe możliwości 
szkoleń dla członków organów kas spółdzielczych - w październiku 17 z nich zostało słuchaczami I 
roku studiów o kierunku "Zarządzanie organizacją gospodarczą". 18 słuchaczy kontynuowało naukę w 
Policealnej Szkole Bankowej.  

Kasa Krajowa razem z Fundacją na Rzecz Polskich Związków Kredytowych kontynuuje także 
szkolenia w dotychczasowej formie. W Studium Finansowo-Administracyjnym - podstawowym 
szkoleniu członków organów SKOK udział wzięło 80 osób, natomiast w szkoleniach uzupełniających 
OPUS, TOP Menagement, SKOK Menager uczestniczyły łącznie 172 osoby.  

W styczniu 2001 roku, celem poprawy jakości zarządzania w SKOK, Kasa Krajowa objęła 
obowiązkiem szkoleniowym osoby pełniące obowiązki głównego księgowego w SKOK. W szkoleniach 
i seminariach specjalistycznych dla księgowych uczestniczyło 231osób.  

Fundacja organizuje także szkolenia pracowników SKOK. W szkoleniach specjalistycznych dla 
kierowników kas, specjalistów ds. kredytów, kasjerów wzięło udział łącznie 79 osób.  

Fundacja w roku 2001 przeszkoliła łącznie 797 członków organów i pracowników kas spółdzielczych.  

Podsumowanie  

Zarząd Kasy Krajowej zalicza rok 2001 do lat udanych. Kasy spółdzielcze rozwijają się dynamicznie, o 
czym najlepiej świadczy przyrost bazy członkowskiej i wzrost kwoty aktywów. Nazwa SKOK jest 
kojarzona z instytucją godną zaufania, przyjazną i dostępną. Ruch kas spółdzielczych jest czwartą co 
do wielkości siecią sprzedaży usług finansowych w Polsce. Można uznać za sukces fakt, iż kasy 
spółdzielcze potrafią rozwijać się i realizować założone cele nawet w tak trudnej sytuacji 
ekonomicznej, w jakiej znalazła się Polska w roku 2001 r. Sukces ten jednak nie byłby możliwy bez 
zaangażowania członków władz kas i ich pracowników w wykonywaną pracę.  

Rozwój i znakomite wyniki finansowe kas spółdzielczych rzutują na rozwój Kasy Krajowej jako 
centralnej instytucji finansowej systemu SKOK. Sytuacja kapitałowa Kasy Krajowej w pełni 
zabezpiecza działalność jej członków. Kasa Krajowa dokonała identyfikacji ryzyk w działalności SKOK 
- na działalność kas bezpośredni wpływ mają zmiany polityki fiskalnej Państwa oraz zmiany w 
regulacjach prawnych. Identyfikacja tych ryzyk pozwoliła na podjęcie działań - szczególne znaczenie 
ma monitorowanie aktualnych wydarzeń w dziedzinie finansów i prawa - które redukują niekorzystny 
wpływ tych zjawisk na działalność kas spółdzielczych.  

Kasa Krajowa pracuje nad dalszym rozwojem spółdzielczości finansowej w Polsce. Zdobyte 
doświadczenia z dziesięcioletniej działalności systemu w Polsce pozwalają na dalsze udoskonalanie 
unikatowego, w skali europejskiej, modelu spółdzielczości finansowej. Kasa Krajowa z satysfakcją 
może stwierdzić, iż założone na 2001 rok cele zostały osiągnięte. Dotyczy to nie tylko faktu 
przekroczenia planowanego wyniku finansowego, ale także działań o charakterze jakościowym oraz 
osiągnięcia planowanych rozwiązań legislacyjnych.  

Zarząd dziękuje członkom Rady Nadzorczej, Komisji Funduszu Stabilizacyjnego i Komisji Planowania 
Strategicznego za ich wysiłek i wkład pracy w działania służące rozwojowi ruchu kas spółdzielczych.  



Grzegorz Bierecki 
Prezes Zarządu  

Wiktor Kamiński 
Wiceprezes  

Lech Lamenta 
Wiceprezes  
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