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SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KASY KRAJOWEJ
ZA ROK 2010

Rok 2010 był osiemnastym rokiem obrachunkowym (obrotowym) Kasy Krajowej.  
Rada Nadzorcza z satysfakcją przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie  
z wykonywanych czynności nadzorczych.

W roku 2010 Rada  działała w niezmienionym  składzie:  

1. Adam Jedliński – Przewodniczący
2. Zygfryd Schoenhoff – Sekretarz
3. Jarosław Kazimierski – Skarbnik
4. Adam Byzdra – Członek
5. Bogumił Krzyszczak – Członek
6. Andrzej Skotniczny – Członek
7. Ireneusz Więckowski – Członek 
8. Krzysztof Kwiatek – Członek
9. Jan Chmielewski – Członek

W  roku 2010 Rada zebrała się na czterech posiedzeniach. Przedmiotem obrad Rady 
była zarówno analiza sytuacji Kasy Krajowej jak i sytuacji kas spółdzielczych, a także 
informacje o pozostałych przedsiębiorstwach wchodzących w skład systemu SKOK. 
W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Kasy Krajowej, 
którzy przedkładali Radzie okresowe sprawozdania dotyczące:
 -  działań Kasy Krajowej jako organu reprezentującego ruch kas spółdzielczych  
  przed organami władzy i administracji państwowej oraz na forum  
  międzynarodowym,
 -  sytuacji finansowej Kasy Krajowej – w szczególności w zakresie realizacji budżetu,  
  inwestowania środków finansowych będących w dyspozycji Kasy Krajowej oraz   
  osiąganych  wyników finansowych,
 -  podjętych i planowanych działań mających na celu rozbudowę lub rozszerzenie  
  wachlarza  usług oferowanych przez Kasy,
 -  rozwoju  kas  spółdzielczych, a w szczególności: wysokości aktywów, wzrostu bazy  
  członkowskiej oraz budowy sieci sprzedaży usług,
 -  nadzoru nad podmiotami wchodzącymi w skład przedsiębiorstw systemu  
  SKOK,
 -  sytuacji na rynku usług finansowych oraz planowanych przez Kasę Krajową działań  
  zmierzających do zachowania pozycji rynkowej SKOK.
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Członkowie Rady otrzymywali także informacje na temat działań podejmowanych 
przez Kasę Krajową w trybie nadzoru:
 -  opracowywanych i przekazanych do wdrożenia regulacjach nadzoru oraz realizacji  
  przez Kasy obowiązków wynikających z tych regulacji,
 -  ilości i wyników przeprowadzonych lustracji i kontroli, 
 -  realizowanych przez Kasy programach naprawczych i stabilizacyjnych,
 -  zidentyfikowanych zagrożeniach w działalności Kas i planowanych bądź  
  podejmowanych przez Kasę Krajową działaniach, których celem jest eliminacja  
  tych zagrożeń.

W trakcie posiedzeń Rada była informowana o najważniejszych dla systemu SKOK 
wydarzeniach:
 -  sytuacji Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych  
  z 5 listopada 2009 r. w kontekście złożenia do Trybunału Konstytucyjnego przez  
  Prezydenta RP wniosku o zbadanie zgodności  tej ustawy z konstytucją,   
 -  wynikach lustracji Kasy Krajowej za lata 2006-2008 przeprowadzonej przez  
  Krajową Radę Spółdzielczą,
 -  planach nabycia lub nabyciu przez Kasę Krajową lub podmioty systemu SKOK  
  nowych przedsiębiorstw,
 -  planach inwestycyjnych w zakresie nowych przedsięwzięć realizowanych przez  
  Kasę Krajową lub inne podmioty systemu SKOK,
 -  podejmowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe działaniach  
  zmierzających  do optymalizacji  ich działalności  pod względem organizacji  
  działalności jak i ponoszonych kosztów.

Po zapoznaniu się z wnioskami polustracyjnymi przedstawionymi przez Krajową 
Radę Spółdzielczą, Rada Nadzorcza postanowiła przyjąć ww. wnioski i przedstawić 
je na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej. W grudniu Rada dokonała zmiany struktury 
organizacyjnej poprzez utworzenie stanowiska pełnomocnika ds. zarządzania ryzykiem 
oraz dodanie w strukturze w Dziale Monitoringu i Kontroli wyłonionego z zespołu  
ds. monitoringu i zarządzania ryzykiem zespołu ds. zarządzania ryzykiem. 

Rada podjęła uchwałę dotyczącą Komisji Funduszu Stabilizacyjnego. W grudniu, 
z uwagi na upływ kadencji, powołała czterech członków Komisji. 

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Komisja działała w następującym składzie: 
1. Andrzej Gałązkiewicz – Przewodniczący
2. Joachim Nowak – Wiceprzewodniczący
3. Joanna Wysocka –Turek – Sekretarz
4. Leszek Wójcik – Członek
5. Mariusz Gazda – Członek
6. Mirosław Czuba – Członek
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7. Tadeusz Michalik  – Członek 
8. Stanisław Komendacki – Członek
9.  Marek Bąk – Członek
10. Szczepan Olbryś – Członek
11. Franciszek Barakomski – Członek
12. Jan Kubik – Członek

W ciągu roku 2010 Rada rozpoznała cztery odwołania od uchwał Zarządu Kasy  
Krajowej wniesione przez SKOK im. St. Kard. Wyszyńskiego oraz SKOK im. M. 
Kopernika. Rada rozpoznała także 7 skarg wniesionych przez SKOK im. St. Kard. 
Wyszyńskiego oraz SKOK im. M. Kopernika.

Na posiedzeniu w dniu 23 marca 2011 r. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem z Sądu Koleżeńskiego oraz sprawozdaniem z działalności Komisji 
Funduszu Stabilizacyjnego za rok 2010 postanowiła je przyjąć.

Kasy zakończyły kolejny rok zwiększeniem bazy członkowskiej oraz aktywów – na 
dzień 31 grudnia 2010 r. liczba członków SKOK przekroczyła 2.177 tys. osób, a aktywa 
kwotę 14 mld zł. Liczba placówek SKOK zwiększyła się do 1851. Spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe nadal posiadają potencjał rozwojowy, a ich usługi cieszą 
się uznaniem członków. Pomimo trudnych warunków rynkowych, silnej konkurencji 
Kasy nie tylko utrzymują swoją pozycję rynkową, ale także odnotowują systematyczny 
wzrost zarówno w zakresie wartości  przyjętych depozytów, jak i udzielonych kredytów. 
Rok 2010 ogłoszony przez Unię Europejską jako Europejski Rok Walki z Ubóstwem 
i Wykluczeniem Społecznym (jednym z aspektów wykluczenia społecznego jest 
wykluczenie finansowe), w pełni wpisał  się w misję działalności SKOK jako dostawcy 
usług finansowych dla osób niezamożnych, które właśnie w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej mogą uzyskać dostęp do niedrogich, prostych, a zarazem 
funkcjonalnych usług finansowych. Podejmowane w roku 2010 inicjatywy miały 
na celu przybliżenie SKOK jako instytucji dostępnej, przyjaznej i otwartej dla ludzi  
z każdej grupy społecznej, niezależnie od osiąganych dochodów.

Rada Nadzorcza, jako organ uprawniony do nadzorowania działalności Krajowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej może z satysfakcją stwierdzić, iż 
w roku 2010 Kasa Krajowa prawidłowo i efektywnie realizowała nałożone na nią 
przez Ustawę o s.k.o.k. i statut obowiązki w zakresie nadzorowania i stabilizowania 
działalności kas spółdzielczych. Kasa Krajowa zakończyła kolejny rok nadwyżką 
bilansową, która jest efektem dobrze prowadzonej polityki inwestycyjnej.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze zweryfikowanym przez biegłego rewidenta  
sprawozdaniem finansowym Kasy Krajowej za rok 2010 oraz opinią biegłego rewidenta, 
a także sprawozdaniem z działalności Kasy Krajowej za rok 2010 postanowiła, uchwałą 
z 23 marca 2011 r. przyjąć oba dokumenty.
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Rada Nadzorcza stwierdza, że działalność Kasy Krajowej w roku 2010 była zgodna 
z przepisami prawa, statutem, obowiązującymi jednostkę regulaminami oraz zasadami 
efektywności ekonomicznej. 

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu KSKOK podjęcie uchwały 
kwitującej działalność Zarządu Kasy Krajowej za rok 2010.

Rada Nadzorcza wyraża uznanie i dziękuje Zarządowi Kasy Krajowej, Komisji 
Funduszu Stabilizacyjnego oraz członkom Sądu Koleżeńskiego za wysiłek włożony  
w rozwój systemu SKOK w Polsce.

Adam Jedliński
Przewodniczący


