SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KASY KRAJOWEJ ZA ROK 2005
Z dniem 31.12.2005 r. zakoñczy³ siê trzynasty rok obrachunkowy Kasy
Krajowej. By³ to kolejny rok dynamicznego rozwoju Spó³dzielczych Kas
Oszczêdnoœciowo-Kredytowych, umacniania ich pozycji na rynku us³ug
finansowych, ale tak¿e rok dalszego rozwoju pozosta³ych firm wchodz¹cych
w sk³ad systemu SKOK.
Rada Nadzorcza Krajowej Spó³dzielczej Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowej
przedk³ada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci
w roku 2005.
W roku 2005 Rada pracowa³a w niezmienionym sk³adzie:
Adam Jedliñski – Przewodnicz¹cy
Zygfryd Schoenhoff – Sekretarz
Jaros³aw Kazimierski – Skarbnik
Anna Galus-Czerwonka – Cz³onek
Adam Byzdra – Cz³onek
Bogumi³ Krzyszczak – Cz³onek
Andrzej Skotniczny – Cz³onek
Henryk Rajchelt – Cz³onek
Ireneusz Wiêckowski – Cz³onek
W roku 2005 Rada zebra³a siê na siedmiu posiedzeniach, co pozwala³o na
bie¿¹ce monitorowanie dzia³añ podejmowanych przez Kasê Krajow¹, sytuacji
spó³dzielczych kas, jak i innych instytucji wchodz¹cych w sk³ad systemu SKOK.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli cz³onkowie Zarz¹du Kasy
Krajowej, którzy przedk³adali Radzie okresowe sprawozdania dotycz¹ce:
- dzia³añ Kasy Krajowej jako organu reprezentuj¹cego ruch spó³dzielczych kas
przed organami w³adzy i administracji pañstwowej oraz na forum
miêdzynarodowym,
- sytuacji finansowej Kasy Krajowej – w szczególnoœci w zakresie inwestycji
œrodków finansowych KSKOK i generowanych wyników finansowych,
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-

planowanych dzia³añ maj¹cych na celu wzbogacenie us³ug oferowanych przez
Kasy,
rozwoju spó³dzielczych kas, a w szczególnoœci: wysokoœci aktywów, wzrostu
bazy cz³onkowskiej oraz budowy sieci sprzeda¿y us³ug finansowych w Polsce,
nadzoru nad spó³kami zale¿nymi Kasy Krajowej.

Cz³onkowie Rady otrzymywali tak¿e informacje na temat dzia³añ podejmowanych przez Kasê Krajow¹ w trybie nadzoru:
- opracowywanych i przekazanych do wdro¿enia regulacjach nadzoru oraz
realizacji przez Kasy obowi¹zków wynikaj¹cych z tych regulacji,
- iloœci i wyników przeprowadzonych lustracji i kontroli,
- realizowanych programach naprawczych,
- zidentyfikowanych zagro¿eniach w dzia³alnoœci Kas i podejmowanych œrodkach zaradczych.
W ci¹gu ca³ego roku 2005 Rada Nadzorcza otrzymywa³a informacje na temat
najwa¿niejszych wydarzeñ dotycz¹cych zarówno Kasy Krajowej jak i pozosta³ych
firm systemu SKOK. Rada uzyska³a informacje na temat planowanych zmian
w Ustawie o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych oraz o dzia³aniach
podejmowanych przez Kasê Krajow¹ w wyniku prowadzonego monitoringu
procesów legislacyjnych i spodziewanych efektach tych dzia³añ.
Rada zapoznawa³a siê tak¿e z sytuacj¹ pozosta³ych podmiotów wchodz¹cych
w sk³ad systemu SKOK. Rada z zadowoleniem przyjê³a informacjê o poszerzeniu
oferty TUW SKOK o ubezpieczenia samochodowe oraz o poszerzeniu oferty TFI
SKOK S.A. o dwa nowe fundusze. Rada z aprobat¹ przyjê³a tak¿e informacje
o wspó³pracy pomiêdzy TFI S.A. a Towarzystwem Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A.
w nowym obszarze – wprowadzonej w spó³dzielczych kasach us³udze - lokata
z funduszem. Rada uzyskiwa³a tak¿e informacje na temat aktualnej sytuacji
i dzia³añ podejmowanych przez pozosta³e instytucje systemu SKOK – wdro¿eniu
us³ugi przekazów pieniê¿nych Western Union w placówkach SKOK, rozwojem
spó³ek Media SKOK Sp. z o.o. oraz PT SKOK Family Tours Sp. z o.o.
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Rada Nadzorcza w ci¹gu ca³ego roku œledzi³a przebieg prac zwi¹zanych
z utworzeniem w ramach ruchu SKOK nowego podmiotu – banku. Ta nowa
instytucja, która powstanie w ramach systemu SKOK, wzmocni pozycjê systemu
na rynku us³ug finansowych. Rada z zadowoleniem przyjê³a informacjê o nabyciu
przez Media SKOK Sp. z o.o. – spó³kê systemu SKOK tygodnika „Gazeta
Bankowa” oraz o planach zwi¹zanych z projektami rozwoju tego czasopisma.
Rada by³a tak¿e informowana o przebiegu wspó³pracy miêdzynarodowej,
a w szczególnoœci o programach realizowanych przez Fundacjê na rzecz Polskich
Zwi¹zków Kredytowych, finansowanych ze œrodków Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, których celem jest budowa systemu unii kredytowych w pañstwach Europy Wschodniej. Rada zosta³a tak¿e poinformowana o rozwijaj¹cej siê
wspó³pracy pomiêdzy polskim a ukraiñskim ruchem unii kredytowych w zakresie
ubezpieczeñ.
Rada Nadzorcza, realizuj¹c swoje obowi¹zki statutowe, w ci¹gu roku 2005
podjê³a szereg uchwa³, umo¿liwiaj¹cych prawid³owe funkcjonowanie Kasy
Krajowej.
Rada Nadzorcza dwukrotnie zatwierdza³a zmiany w „Strukturze organizacyjnej Kasy Krajowej”. Rada podjê³a tak¿e uchwa³ê ustalaj¹c¹ zasady dotycz¹ce
kosztów podró¿y s³u¿bowych cz³onków Zarz¹du Kasy Krajowej. Rada, na
posiedzeniu w dniu 7.09.2005 r., w zwi¹zku z nabyciem tygodnika „Gazeta
Bankowa” wyrazi³a zgodê na zwiêkszenie zaanga¿owania kapita³owego Kasy
Krajowej w spó³ce Media SKOK.
Rada Nadzorcza jest organem, który podejmuje decyzje dotycz¹ce zasad
funkcjonowania S¹du Kole¿eñskiego - na posiedzeniu w dniu 7.09.2005 r. Rada
podjê³a uchwa³ê w sprawie zmiany „Regulaminu S¹du Kole¿eñskiego”.
Na posiedzeniu w dniu 20.10.2005 r. Rada dokona³a wyboru bieg³ego
rewidenta do badania sprawozdania finansowego Kasy Krajowej za rok 2005.
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W dniu 7.09.2005 r. Rada ponownie powo³a³a w sk³ad Komisji Funduszu
Stabilizacyjnego Andrzeja Ga³¹zkiewicza, Wandê Migielsk¹-Turkiewicz, Danutê
Kwiatkowsk¹ oraz Leszka Wójcika. W zwi¹zku z powy¿szym 2005 Komisja
pracowa³a w niezmienionym sk³adzie :
1. Andrzej Ga³¹zkiewicz – Przewodnicz¹cy
2. Wanda Migielska-Turkiewicz – Wiceprzewodnicz¹ca
3. Danuta Kwiatkowska – Sekretarz
4. Leszek Wójcik – Cz³onek
5. Jerzy Chaberko – Cz³onek
6. Miros³aw Czuba – Cz³onek
7. Krzysztof Kwiatek – Cz³onek
8. Stanis³aw Komendacki – Cz³onek
9. Marek B¹k – Cz³onek
10. Tadeusz Dubiañski – Cz³onek
11. Franciszek Barakomski – Cz³onek
12. Joanna Wysocka-Turek – Cz³onek.
Na posiedzeniu w dniu 29 maja 2006 r. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu siê
ze sprawozdaniem S¹du Kole¿eñskiego oraz sprawozdaniem z dzia³alnoœci Komisji
Funduszu Stabilizacyjnego, postanowi³a je przyj¹æ.
Trzynasty rok dzia³alnoœci by³ kolejnym udanym rokiem zarówno w dzia³alnoœci Kasy Krajowej jak i spó³dzielczych kas oraz pozosta³ych podmiotów systemu
SKOK. Potwierdzeniem tego s¹ wyniki osi¹gniête przez Kasy – baza cz³onkowska,
która przekroczy³a milion trzysta tysiêcy osób, aktywa Kas w kwocie
5.331.255.896 z³, najwiêksza sieæ sprzeda¿y w Polsce – 1553 placówki. Kasy i ich
rozwój s¹ dostrzegane i dobrze oceniane nie tylko w Polsce, ale i na œwiecie – dum¹
napawa fakt, i¿ organizacja polskiego systemu SKOK stanowi wzór, z którego
zamierzaj¹ korzystaæ pozosta³e kraje Europy Wschodniej. Zgodnie z poczynionymi planami rozwijaj¹ siê tak¿e pozosta³e podmioty systemu. Generowane przez
system wyniki finansowe stanowi¹ o jego sile, stabilnoœci i mo¿liwoœciach rozwoju
w przysz³oœci.
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Rada Nadzorcza, jako organ uprawniony do nadzorowania dzia³alnoœci
Krajowej Spó³dzielczej Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowej, mo¿e z satysfakcj¹
stwierdziæ, i¿ w roku 2005 Kasa Krajowa prawid³owo i efektywnie realizowa³a
na³o¿one na ni¹ przez Ustawê o s.k.o.k. i Statut obowi¹zki w zakresie nadzorowania
i stabilizowania dzia³alnoœci spó³dzielczych kas. Kasa Krajowa prawid³owo
i efektywnie prowadzi³a dzia³alnoœæ inwestycyjn¹, co znalaz³o odzwierciedlenie
w osi¹gniêtym przez ni¹ wyniku finansowym. Kasa Krajowa zamyka sprawozdanie
finansowe nadwy¿k¹ bilansow¹, co potwierdza skutecznoœæ i trafnoœæ podejmowanych dzia³añ i decyzji.
Rada Nadzorcza, po zapoznaniu siê ze zweryfikowanym przez bieg³ego
rewidenta sprawozdaniem finansowym Kasy Krajowej za rok 2005 oraz opini¹
bieg³ego rewidenta, a tak¿e sprawozdaniem Zarz¹du za rok 2005 postanowi³a,
uchwa³¹ z dnia 29 maja 2006 r., przyj¹æ oba dokumenty .
Rada Nadzorcza stwierdza, ze dzia³alnoœæ Kasy Krajowej w roku 2005 by³a
zgodna z przepisami prawa, Statutem, obowi¹zuj¹cymi jednostkê regulaminami
oraz zasadami efektywnoœci ekonomicznej.
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Kasy Krajowej
podjêcie uchwa³ zatwierdzaj¹cych roczne sprawozdanie finansowe Kasy Krajowej
oraz sprawozdanie Zarz¹du za rok 2005. Rada rekomenduje podjêcie uchwa³y
kwituj¹cej dzia³alnoœæ cz³onków Zarz¹du Kasy Krajowej za rok 2005.
Rada Nadzorcza wyra¿a uznanie i dziêkuje Zarz¹dowi Kasy Krajowej za
wysi³ek w³o¿ony w rozwój ruchu kas spó³dzielczych w Polsce.

Sopot, 29 maja 2006 r.
Adam Jedliñski
Przewodnicz¹cy
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