
Raport za rok 2000 

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KASY KRAJOWEJ ZA 2000 ROK. 

Rok 2000 był ósmym rokiem działalności Kasy Krajowej. Rada Nadzorcza realizowała zadania 
określone w § 29 Statutu Kasy Krajowej - działania Rady zostają przedstawione w niniejszym 
sprawozdaniu. 

W roku 2000 zmienił się skład Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Członków Kasy Krajowej, które 
odbyło się w Gdańsku w dniu 24.06.2000 r. odwołało ze składu Rady jej członka Pana Tomasza 
Zalesińskiego a na jego miejsce w skład rady została powołana Pani Anna Galus-Czerwonka - 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej SKOK im. Jana Pawła II w Gdańsku. Od czerwca 2000 roku Rada 
Nadzorcza Kasy Krajowej 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  

Liczba członków SKOK: 

 

W roku 2000 Rada Nadzorcza zebrała się na czterech posiedzeniach. W posiedzeniach Rady 
uczestniczyli także członkowie Zarządu Kasy Krajowej. Zarząd składał Radzie informacje z 
planowanych i prowadzonych działań, aktualnej sytuacji Kasy Krajowej i ruchu SKOK. Informacje 
składane przez Zarząd obejmowały następujące aspekty działalności Kasy Krajowej:  

• nowe projekty rozwiązań legislacyjnych, uwzględniające ruch spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych;  

• sytuacja finansowa Kasy Krajowej - oferta kredytowa i depozytowa, inwestycje, przepływy 
środków finansowych;  

• stan prac nad projektami nowych usług;  
• działania prowadzone na rzecz członków - kas spółdzielczych;  
• monitoring i kontrola sytuacji finansowej kas;  
• działania podjęte w trybie nadzoru;  
• analiza środowiska kas jako ewentualne źródło zagrożeń;  
• najczęstsze problemy pojawiające się w funkcjonowaniu kas oraz proponowane środki 

zaradcze;  
• informacja o innych podmiotach działających w ramach ruchu SKOK.  



Rok 2000 stał pod znakiem inwestycji. Na swoim posiedzeniu w lutym Rada Nadzorcza zapoznała się 
z projektem zakupu przez Kasę Krajową nieruchomości we Władysławowie. 

Wartość depozytów SKOK: 

 

Zarząd Kasy Krajowej przedstawił atrakcyjny projekt dotyczący kupna i zagospodarowania 
nieruchomości - rozbudowania, na bazie istniejącego budynku, zespołu pensjonatowo-
gastronomicznego, który będzie spełniał funkcję zaplecza szkoleniowego na potrzeby ruchu SKOK. 
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zakup nieruchomości. Na posiedzeniu w grudniu 2000 roku, Rada 
Nadzorcza miała możliwość zapoznania się z gotowym projektem budynku z 60 pokojami gościnnymi, 
salą szkoleniową oraz restauracją. 

Rada Nadzorcza zapoznawała się z sytuacją dotyczącą prac związanych z inwestycją ruchu SKOK w 
Wielkopolskim Banku Rolniczym. Rada przyjęła informację o wycofaniu się ruchu SKOK z tej 
inwestycji, na skutek sporu toczącego się pomiędzy założycielami banku. 

Rada Nadzorcza, na swoim posiedzeniu w czerwcu zapoznała się z wynikami lustracji Kasy Krajowej, 
przeprowadzonej w dniach 24 - 31.05.2000 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą. Wyniki lustracji były 
korzystne dla Kasy Krajowej - w efekcie protokół polustracyjny nie zawierał żadnych zaleceń. Rada 
Nadzorcza z satysfakcją przedstawiła protokół polustracyjny Walnemu Zgromadzeniu Kasy Krajowej. 

Rada Nadzorcza uzupełniła skład Komisji Funduszu Stabilizacyjnego. We wrześniu zakończyła się 
kadencja trzech członków Komisji - Barbary Gontarz, Jana Szendzielorza, Andrzeja Skotnicznego. W 
skład Komisji zostali powołani trzej nowi członkowie Franciszek Barakomski (SKOK Ziemi Rybnickiej), 
Andrzej Dubiański (SKOK "Jan Kanty"), Andrzej Skotniczny (Krakowska SKOK). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rada, uchwałą z dnia 21.05.2001 r. przyjęła sprawozdanie Komisji Funduszu Stabilizacyjnego za rok 
2000. 

Aktywa SKOK (w mln zł): 

 

Rada Nadzorcza, w ramach nadzoru nad działalnością Kasy Krajowej, cały rok z zainteresowaniem 
śledziła sytuację finansową KSKOK - szczególnie akcję kredytową i depozytową. Rada analizowała 
działania Zarządu Kasy Krajowej zmierzające do pozyskania środków finansowych (emisja weksli 
dłużnych, sekurytyzacja), wykorzystanie środków na akcję kredytową, ściągalność należności 
wynikających z wpłat należnych funduszy. 

Rada z uwagą śledziła sytuację finansową i formalną kas spółdzielczych - w szczególności tych kas, 
których członkowie wywodzą się z restrukturyzowanych lub upadających zakładów pracy oraz 
działania podejmowane przez Zarząd Kasy Krajowej zmierzające do niwelowania negatywnych 
skutków tych zdarzeń. 

Rada Nadzorcza, na posiedzeniu we wrześniu z zadowoleniem przyjęła fakt, iż aktywa kas 
spółdzielczych przekroczyły poziom 1 mld złotych i na koniec roku zamknęły się kwotą 1.199.361.888 
zł. Liczba członków Kasy Krajowej nie wzrasta już tak dynamicznie - w roku 2000 przybyło 8 nowych 
członków - jednakże wzrasta liczba placówek SKOK (560), co oznacza, iż istniejące kasy koncentrują 
się na rozwoju. 

Liczba placówek SKOK: 

 

Członkowie Rady na bieżąco zapoznawali się z działaniami podejmowanymi przez Zarząd Kasy 
Krajowej, których celem było uwzględnienie kas spółdzielczych w opracowywanych projektach 
legislacyjnych. Rada wyrażała opinię na temat zmian w ustawach lub nowych projektach ustaw. 



Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze zweryfikowanym sprawozdaniem finansowym Kasy Krajowej 
za 2000 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz Sprawozdaniem Zarządu Kasy Krajowej za rok 2000 
postanowiła, uchwałą z dnia 21.05.2001 r. przyjąć powyższe dokumenty. 

Rada Nadzorcza stwierdza, że Kasa Krajowa wypełnia wyznaczone jej w ustawie o SKOK i statucie 
zadania należycie. Kasa Krajowa konsoliduje ruch SKOK w Polsce i odpowiednio reprezentuje 
interesy kas wobec organów władzy i administracji państwowej, a także wobec światowego ruchu 
spółdzielczego.  

Rada Nadzorcza stwierdza, iż działalność Kasy Krajowej w 2000 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 2000 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 2000 

Zarząd Kasy Krajowej w składzie:  

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

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

Z dniem 1.01.2000 Kasa Krajowa rozpoczęła ósmy rok obrotowy. Działania Kasy Krajowej skupiały się 
na umacnianiu pozycji kas spółdzielczych na rynku usług finansowych, upowszechnieniu wizerunku 
SKOK, opracowaniu i wdrożeniu nowych usług oraz dalszym wprowadzaniu instytucji SKOK do 
polskiego systemu prawnego. 

Aktywa kas spółdzielczych w roku 2000 przekroczyły kwotę 1mld złotych i na dzień 31.12.2000 r. 
zamknęły się kwotą 1.199.361.888 zł. Liczba placówek kas spółdzielczych wzrosła do 560, natomiast 
liczba członków SKOK wzrosła do 394.449 osób. 

Współpraca z organami KSKOK 

W roku 2000 Zarząd odbył 56 posiedzeń, na których zostało podjętych 526 uchwał. Ponadto Zarząd 
Kasy Krajowej uczestniczył w czterech posiedzeniach Rady Nadzorczej Kasy Krajowej i dwóch 
posiedzeniach Komisji Funduszu Stabilizacyjnego. 

W roku 2000 odbyły się ponadto dwa spotkania Komisji Planowania Strategicznego. 

Spotkanie Komisji Planowania Strategicznego, które odbyło się w marcu skoncentrowało się na 
programie wdrażania systemu jakości w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz 
na omówieniu projektów jednolitych procedur świadczenia usług dla członków SKOK prowadzących 
działalność gospodarczą. Odbyła się także prezentacja nowej formy działalności SKOK - sprzedaży 
usług poprzez przedstawicieli finansowych SKOK. 



Na wrześniowym spotkaniu Komisji we Lwowie omawiano aktualną sytuację i perspektywy rozwoju 
ruchu SKOK. Członkowie Komisji spotkali się z przedstawicielami Rady Nadzorczej Ukraińskiego 
Związku Unii Kredytowych, odwiedzili także grób patrona ruchu SKOK - dr Franciszka Stefczyka i 
złożyli na nim symboliczną wiązankę kwiatów. 

W roku 2000 odbyły się dwa posiedzenia Komisji Funduszu Stabilizacyjnego. Przedmiotem prac 
Komisji była analiza złożonych przez członków Kasy Krajowej wniosków kredytowych, zapoznanie się 
z sytuacją kas, którym została udzielona pomoc stabilizacyjna oraz monitorowanie stanu Funduszu 
Stabilizacyjnego. Stan konta funduszu na dzień 31.12.2000 roku wynosił 16.782.536,35 zł.  

Do września 2000 roku Komisja Funduszu stabilizacyjnego pracowała w następującym składzie:  

1. Krystyna Starnawska -Gawęda - SKOK "Południe" - Przewodnicząca  
2. Danuta Kwiatkowska - SKOK w ZPC Ursus w Warszawie - Wiceprzewodnicząca  
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. Jan Szendzielorz - SKOK "Śląsk"  
11. Barbara Gontarz - SKOK w PZL "Świdnik"  

Rada Nadzorcza we wrześniu dokonała wyborów członków Komisji Funduszu Stabilizacyjnego. W 
miejsce trzech członków Komisji, którym upłynęła roczna kadencja (Barbara Gontarz, Jan 
Szendzielorz, Andrzej Skotniczny) wybrani zostali:  

1. Franciszek Barakomski - SKOK Ziemi Rybnickiej  
2. Andrzej Dubiański - SKOK "Jan Kanty"  
3. Andrzej Skotniczny - Krakowska SKOK przy Hucie Sendzimira  

Prace legislacyjne 

Rok 2000 zaowocował kolejnymi rozwiązaniami legislacyjnymi, w których uwzględniony został ruch 
kas spółdzielczych. Kasy jako część krajowego rynku instytucji finansowych, zostały zobowiązane do 
nadzorowania operacji finansowych dokonywanych przez członków w zakresie przewidzianym ustawą 
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z 
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Objęcie przepisami ustawy kas spółdzielczych uchroni je od 
zagrożeń w zakresie ich wykorzystania w tzw. procederze "prania pieniędzy". Kasa Krajowa 
sprawować będzie nadzór nad kasami w zakresie przestrzegania przepisów ustawy - zgodnie z 
wymogami nałożonymi na nią przez wyżej wymienioną ustawę. 

Dzięki inicjatywie Kasy Krajowej kasy spółdzielcze zostały wyłączone spod rygorów ustawy o ochronie 
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny. Wyłączenie to daje możliwość szerokiego prowadzenia przez kasy działalności 
poprzez przedstawicieli finansowych. 

Uchwalone przez Sejm, wniesione z inicjatywy Kasy Krajowej, zmiany do ustawy o rachunkowości 
akcentują odrębność kas wśród innych instytucji finansowych oraz uwzględniają specyfikę działalności 
kas spółdzielczych - ustawa zawiera delegacje dla ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych do ustalenia dla kas spółdzielczych szczególnych zasad rachunkowości oraz wzorcowego 
planu kont. 

Najważniejszym, i długo oczekiwanym, rozwiązaniem jest dopuszczenie ruchu SKOK do 
bezpośredniego uczestnictwa w systemie rozliczeń bankowych. Sejm dokonał zmian w ustawach o 
Narodowym Banku Polskim i o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zobowiązując 
NBP do prowadzenia rachunku Kasy Krajowej dla celów rozliczeń płatności członków SKOK i 



jednocześnie określając, iż do rozliczeń dokonywanych przez KSKOK stosuje się przepisy o 
bankowych rozliczeniach pieniężnych. Ta długo przez członków oczekiwana nowelizacja pozwoli w 
pełni rozwinąć działalność kas dotyczącą prowadzenia rozliczeń pieniężnych dla członków. Kasa 
Krajowa uczestniczyła także, jako instytucja konsultująca, w pracach dotyczących przygotowania 
projektu rządowego ustawy o kredycie konsumenckim. 

Zarząd Kasy Krajowej, za duży sukces uważa uzyskanie, w toku negocjacji dotyczących członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej wyłączenia ruchu kas spółdzielczych spod tzw. dyrektyw bankowych UE. 
Wyłączenie to umożliwi dalszy rozwój kas spółdzielczych na dotychczasowych zasadach. 

Zarząd Kasy Krajowej, oczekując na wejście w życie przepisów ustawy "Prawo działalności 
gospodarczej" (marzec 2000) już pod koniec roku 1999 rozpoczął prace zmierzające do opracowania 
jednolitych procedur świadczenia usług na rzecz członków, prowadzących działalność gospodarczą. 
Na przełomie marca i kwietnia, a więc tuż po wejściu w życie przepisów ustawy - Zarząd Kasy 
Krajowej przyjął uchwałą Regulamin rachunków bieżących "Tandem" wraz ze wzorami umów oraz 
Instrukcję służbową w sprawie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących. Kasa Krajowa przyjęła 
także normę ostrożnościową, uzależniającą możliwość udzielania kredytów przez kasy spółdzielcze 
na prowadzoną przez członków działalność gospodarczą od spełnienia wymogów kapitałowych.  

W lipcu Zarząd Kasy Krajowej uchwalił jednolite procedury świadczenia usług wprowadzając 
możliwość sprzedaży usług za pośrednictwem przedstawicieli finansowych SKOK. 

Inwestycje 

W roku 2000 Zarząd Kasy Krajowej sfinalizował transakcję zakupu, po zatwierdzeniu oferty przez 
Radę Nadzorczą Kasy Krajowej, nieruchomości we Władysławowie. Projektowany zespół hotelowo-
gastronomiczny, położony w bezpośrednim sąsiedztwie morza, będzie mógł być wykorzystany w 
trakcie całego roku jako baza szkoleniowa. 

Kasa Krajowa wraz z TUW SKOK w roku 2000 prowadziła negocjacje i działania zmierzające do 
objęcia udziałów w Wielkopolskim Banku Rolniczym z siedzibą w Kaliszu. Ze względu na niemożność 
osiągnięcia porozumienia z udziałowcami-założycielami banku ruch SKOK wycofał się z poczynionych 
inwestycji. 

Działalność reklamowo-promocyjna 

Kasa Krajowa prowadziła w 2000 roku szeroko zakrojone działania reklamowe oraz w zakresie public 
relations. Ich kulminacja przypadła na jesieni - w październiku i listopadzie - przyjmując postać 
ogólnopolskiej akcji reklamowej z wykorzystaniem regionalnych rozgłośni radiowych, ośrodków 
regionalnych TVP i ich pasma wspólnego. Jak wynika z badań oglądalności kampanię reklamową 
SKOK w samym tylko paśmie wspólnym obejrzało od 6 do 26 listopada ponad 11milionów 500 tysięcy 
widzów. Głównym celem kampanii była promocja członkostwa i budzenie pozytywnych skojarzeń 
związanych z logo systemu SKOK. Uzupełnieniem akcji było rozesłanie do wszystkich Kas 800 tysięcy 
ulotek, nawiązujących plastycznie do motywu przewodniego filmu reklamowego i zawierających 
deklarację członkostwa. Wyrazem dużego zainteresowania przeprowadzoną kampanią była między 
innymi szeroko wykorzystana przez SKOK-i możliwość użycia we własnych przedsięwzięciach 
reklamowych motywów plastycznych oraz materiałów sporządzonych na potrzeby kampanii 
ogólnopolskiej. 

Współpraca międzynarodowa 

Kasa Krajowa prowadziła w roku 2000 ożywione kontakty z międzynarodowym ruchem unii 
kredytowych oraz uniami z krajów sąsiednich. Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było 
powołanie Prezesa Zarządu Kasy Krajowej Grzegorza Biereckiego w skład Rady Dyrektorów 
Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU). 

Światowa Rada Związków Kredytowych z siedzibą w Madison zrzesza krajowe i regionalne 
organizacje unii kredytowych (38 tysięcy unii) z 86 krajów świata. W Radzie Nadzorczej tego 



najważniejszego międzynarodowego związku unii kredytowych zasiadają liderzy największych 
krajowych organizacji unii kredytowych na świecie, w najbardziej istotnym stopniu decydujących o sile 
i kierunkach rozwoju tego ruchu. Decyzja Walnego Zgromadzenia Światowej Rady przyznająca 
miejsce w Radzie Nadzorczej Światowej Rady przedstawicielowi Kasy Krajowej stanowi dowód 
uznania dla stabilności systemu SKOK i dotychczasowych osiągnięć w jego budowie. 

Kasa Krajowa kontynuowała członkostwo w Światowej Radzie Związków Kredytowych WOCCU, 
Międzynarodowym Związku Spółdzielczym ICA oraz w VISA International. Przedstawiciele Kasy 
Krajowej brali udział w statutowych zebraniach tych organizacji. Kasa Krajowa kontynuowała 
wieloletnią już współpracę partnerską pomiędzy ruchem SKOK w Polsce a Georgia Credit Union 
Affiliates - 17 kas spółdzielczych z całej Polski posiada kasy partnerskie w Georgii. W lipcu w 
Międzynarodowym Forum Unii Kredytowych w Nashville w USA wzięło udział 30 przedstawicieli 
SKOK. Na Forum został zaprezentowany, jako modelowy, program współpracy partnerskiej Polska-
Georgia. Kasa Krajowa za osiągnięcia tego programu została nagrodzona najwyższą nagrodą 
amerykańskiego ruchu unii kredytowych im.Herba Wegnera. 

W marcu Kasa Krajowa była organizatorem i gospodarzem Europejskiego Szczytu Unii Kredytowych 
w której uczestniczyli przedstawiciele unii kredytowych z krajów Europy Wschodniej i Centralnej - 
Litwy, Ukrainy, Czech, Słowacji, Rumunii i Łotwy oraz przedstawiciele kierownictwa Światowej Rady 
Związków Kredytowych. 

Wydarzenia 

W roku 2000 Kasa Krajowa jako druga firma w Polsce uruchomiła Pracowniczy Program Emerytalny 
dla swoich pracowników. Możliwość uczestnictwa w tym programie uzyskali następnie pracownicy kas 
spółdzielczych. Umowa w zakresie utworzenia programu i jego obsługi została zawarta z firmą 
"Pionieer", która zajmuje się gromadzeniem i inwestowaniem składek. 

W grudniu Kasa Krajowa zorganizowała po raz drugi seminarium dla sędziów sądów rejestrowych. 
Seminarium odbyło się w Warszawie. W seminarium udział wzięło 37 sędziów Wydziałów 
Gospodarczych Rejestrowych z 25 sądów. Prelegenci zaproszeni przez Kasę Krajową zaprezentowali 
referaty dotyczące problematyki funkcjonowania kas spółdzielczych. 

W lutym Kasa Krajowa przeszła z pozytywnym wynikiem I audyt podtrzymujący Certyfikat Jakości ISO 
9001. Audyt potwierdził prawidłowość funkcjonowania procedur jakości ISO w Kasie Krajowej. 

Kasa Krajowa co roku jest współorganizatorem imprez, które integrują środowisko SKOK zapewniając 
przy tym znakomita zabawę. Tradycyjnie w lutym w Gdańsku odbył się coroczny "Bal SKOK", a w 
grudniu w Piekarach Śląskich "Biesiada SKOK". 

Nadzór 

Zadaniem ustawowym Kas Krajowej jest czuwanie nad bezpieczeństwem zgromadzonych przez 
członków kas oszczędności i działaniem kas, zgodnych z przepisami prawa. Celowi temu służy szereg 
instrumentów: między innymi stały monitoring sytuacji finansowej kas poprzez badanie 
comiesięcznych sprawozdań finansowych, okresowe kontrole i lustracje. W roku 2000 
przeprowadzono 39 lustracji i 52 kontrole doraźne. Wprowadzono 8 zarządów komisarycznych. 

Działalność operacyjna 

Kasa Krajowa pełni funkcje centrali finansowej ruchu SKOK. Kasa Krajowa w 2000 r. udzieliła 513 
kredytów na łączną kwotę 129.131.989,88 zł i przyjęła 1.688 depozytów swoich członków na łączną 
kwotę 139.571.737,44 zł. 

Wolne środki KSKOK lokowała w bony skarbowe,obligacje skarbowe, lokaty bankowe, bony 
komercyjne, obligacje przedsiębiorstw. Kasa Krajowa pozyskiwała również środki finansowe ze źródeł 
zewnętrznych: z tytułu emisji Komercyjnych Weksli Inwestycyjnych, emisji Komercyjnych Weksli 
Inwestycyjno-Terminowych, kredytów bankowych. 



Kasa Krajowa prowadziła bieżącą obsługę kart z kart bankomatowych i kart VISA Elektron. 

Aktywa Kasy Krajowej na dzień 31.12.2000 zamknęły się kwotą 194.201.967,87 zł. Fundusz 
zasobowy osiągnął kwotę 171.633,76 zł., a fundusz udziałowy kwotę 793.000,00 zł. 

Działalność szkoleniowa 

Członkowie władz kas spółdzielczych wykazują się coraz większym profesjonalizmem w prowadzeniu 
kas. Szkolenia organizowane przez Kasę Krajową wraz z Fundacją na rzecz Polskich Związków 
Kredytowych miały na celu nie tylko wyszkolenie nowej kadry zarządzającej SKOK, ale także 
pogłębianie i rozszerzanie nabytych wiadomości poprzez szkolenia OPUS, SKOK Manager. Ogółem w 
szkoleniach udział wzięło 858 osób z czego w Studium Finansowo - Administracyjnym - 155 osób. 

Podsumowanie 

Rok 2000 był kolejnym rokiem dynamicznego wzrostu systemu SKOK. Aktywa kas spółdzielczych 
przekroczyły kwotę 1 mld złotych. Działania Kasy Krajowej i kas spółdzielczych koncentrowały się na 
umacnianiu i rozwijaniu kas już istniejących. Kasy budują swoją siłę finansową, umacniają wizerunek 
w społecznościach lokalnych; usługi przez nie świadczone cieszą się coraz większym uznaniem. 
Wymierne efekty przynosi prowadzona już drugi rok reklamach w środkach masowego przekazu. 
Nazwa i logo SKOK są rozpoznawalne. Fakty te są dostrzegane i doceniane zarówno w kraju jak i na 
forum międzynarodowym. 

Zarząd dziękuje członkom Rady Nadzorczej, Komisji Funduszu Stabilizacyjnego i Komisji Planowania 
Strategicznego za ich wkład w działania służące podnoszeniu konkurencyjności SKOK-ów na rynku 
usług finansowych. 

Grzegorz Bierecki 
Prezes Zarządu 

Wiktor Kamiński 
Wiceprezes 

Lech Lamenta 
Wiceprezes 
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