SPRAWOZDANIE ZARZ¥DU KASY KRAJOWEJ ZA ROK 2005
31 grudnia 2005 roku zosta³ zamkniêty trzynasty rok obrachunkowy Krajowej
Spó³dzielczej Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowej. Kolejny rok dzia³alnoœci
systemu SKOK, pe³en nowych, istotnych wydarzeñ, mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹
zaliczyæ do udanych. Nowe us³ugi dostêpne w punktach sprzeda¿y SKOK-ów,
atrakcyjna wizualizacja, intensywne dzia³ania reklamowe powodowa³y, i¿ w ci¹gu
ca³ego roku us³ugi œwiadczone przez kasy spó³dzielcze cieszy³y siê nies³abn¹cym
powodzeniem mimo ostrej konkurencji i intensywnej reklamy innych instytucji,
dzia³aj¹cych na rynku szeroko rozumianych us³ug finansowych.
Zarz¹d Krajowej Spó³dzielczej Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowej w sk³adzie:
Grzegorz Bierecki – Prezes
Wiktor Kamiñski – Wiceprezes
Lech Lamenta – Wiceprezes
z pe³n¹ satysfakcj¹ prezentuje sprawozdanie z dzia³alnoœci Kasy Krajowej
za rok 2005.

DZIA£ALNOŒÆ ZARZ¥DU
W roku 2005 Zarz¹d Kasy Krajowej spotka³ siê na 41 posiedzeniach, na
których zosta³y podjête ponad 434 uchwa³y. Przedmiotem obrad Zarz¹du by³y nie
tylko sprawy wniesione przez kasy spó³dzielcze, ale tak¿e analiza bie¿¹cej sytuacji
finansowej Kas, podejmowanie decyzji wynikaj¹cych z nadzoru nad ich
dzia³alnoœci¹, realizacja bud¿etu Kasy Krajowej oraz dzia³alnoœæ inwestycyjna.
Zarz¹d podejmowa³ tak¿e decyzje dotycz¹ce strategii zaanga¿owania Kasy
Krajowej w pozosta³ych podmiotach systemu SKOK.
Zarz¹d Kasy Krajowej podj¹³ tak¿e szereg uchwa³ o charakterze regulacyjnym.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz art.6 Ustawy
o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw
(ustawa zmieniaj¹ca ustawê Prawo bankowe) dokonano zmian treœci klauzuli
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dotycz¹cej przetwarzania danych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po
wygaœniêciu zobowi¹zania w jednolitych procedurach œwiadczenia us³ug przez
SKOK-i oraz wprowadzono stosowne klauzule w jednolitych procedurach
prowadzenia dokumentacji windykacji nale¿noœci przeterminowanych.
W wyniku ustaleñ z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej Kasa
Krajowa dokona³a tak¿e modyfikacji procedur dotycz¹cych przeciwdzia³aniu
tzw. praniu brudnych pieniêdzy.
G³ównym celem - jaki zosta³ postawiony przed Kas¹ Krajow¹ jako organem
nadzoru nad dzia³alnoœci¹ kas spó³dzielczych - jest zapewnienie bezpieczeñstwa
zgromadzonych przez cz³onków oszczêdnoœci. Maj¹c na wzglêdzie potrzebê
zapewnienia bezpieczeñstwa dzia³alnoœci operacyjnej SKOK-ów, a tak¿e
ujednolicenia regulacji zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa placówek
SKOK-ów, Zarz¹d Kasy Krajowej przyj¹³ dwa znacz¹ce dokumenty, które zosta³y
przekazane do wdro¿enia w kasach spó³dzielczych – „Minimalne warunki bezpieczeñstwa placówek SKOK” oraz „Instrukcjê obs³ugi kasowej”. W roku 2005
zosta³y tak¿e zainicjowane prace nad projektem o nazwie „Bezpieczeñstwo
Systemów Informatycznych w ruchu Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo-Kredytowych”, którego realizacja ma na celu poprawê zarz¹dzania ryzykiem
w zakresie systemów teleinformatycznych.
W odniesieniu do Kas przygotowuj¹cych programy naprawcze Kasa Krajowa
przygotowa³a regulacjê dotycz¹c¹ mo¿liwoœci udzielania pomocy stabilizacyjnej
ze œrodków funduszu stabilizacyjnego w postaci tzw. promes na udzielenie kredytu
stabilizacyjnego.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom cz³onków SKOK-ów Zarz¹d zatwierdzi³
dokumentacjê nowego produktu – konsorcjalnej po¿yczki inwestycyjnej – produktu dedykowanego cz³onkom SKOK-ów bêd¹cym przedsiêbiorcami. Jest to
kolejny produkt dostêpny w SKOK-ach, który jest wspó³finansowany przez kasy
spó³dzielcze oraz jeden z podmiotów dzia³aj¹cy w ruchu SKOK – Towarzystwo
Finansowe SKOK S.A.
W roku 2005 Kasa Krajowa prowadzi³a intensywne dzia³ania informacyjne.
Do Kas zosta³o przes³anych ponad 38 ró¿nego rodzaju pism i informacji – w tym
25 informacji Zespo³u Prawnego (informuj¹cych o najwa¿niejszych dla dzia³alno-
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œci SKOK-ów zmianach legislacyjnych), 1 informacjê DMiK oraz 12 pism
Zarz¹du Kasy Krajowej. Od kilku lat kana³em dystrybucji uchwa³ Zarz¹du i pism
Kasy Krajowej s¹ skrzynki poczty elektronicznej, które Kasa Krajowa uruchomi³a
dla spó³dzielczych kas na w³asnym serwerze.
W rocznym planie pracy Zarz¹du Kasy Krajowej nie zabrak³o równie¿ corocznych spotkañ wyjazdowych z w³adzami Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo-Kredytowych. Spotkania wiosenne poœwiêcone by³y prezentacji opracowanego
dla Kas „Kodeksu Dobrych Praktyk i Zasad Dzia³ania Spó³dzielczych Kas
Oszczêdnoœciowo-Kredytowych” oraz proponowanym zmianom ustawy o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych. Na spotkaniach jesiennych
poddano dalszym rozwa¿aniom planowane zmiany ustawy o spó³dzielczych
kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych. Ponadto, w trakcie spotkañ, prowadzono
o¿ywion¹ dyskusjê na temat kierunków rozwoju SKOK-ów w warunkach
zaostrzaj¹cej siê konkurencji i dalszych wyzwañ, przed którymi stoj¹ wszystkie
instytucje systemu. Spotkania te tradycyjnie s³u¿y³y tak¿e jako forum wymiany
informacji pomiêdzy w³adzami Kas a Zarz¹dem Kasy Krajowej na temat
najwa¿niejszych problemów, z którymi w swojej dzia³alnoœci borykaj¹ siê SKOK-i.

WSPÓ£PRACA Z ORGANAMI W£ADZY
I ADMINISTRACJI PAÑSTWOWEJ
Kasa Krajowa reprezentuje ruch spó³dzielczych kas przed organami
administracji pañstwowej oraz organami samorz¹du spó³dzielczego. Kasa Krajowa
w roku 2005 intensywnie wspó³pracowa³a z organami w³adzy pañstwowej, m.in.
Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Gospodarki w zakresie opiniowania
aktów prawnych dotycz¹cych szeroko rozumianego rynku finansowego.
W ci¹gu ca³ego roku dzia³alnoœæ w zakresie monitorowania prac legislacyjnych
kontynuowa³o Biuro Pe³nomocnika Zarz¹du Kasy Krajowej, dziêki któremu Kasa
Krajowa otrzymywa³a bie¿¹ce informacje na temat prowadzonych i planowanych
prac legislacyjnych. Pracownicy biura reprezentowali tak¿e Kasê Krajow¹
w kontaktach nie tylko z organami w³adzy i administracji pañstwowej, ale tak¿e
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innymi organizacjami, firmami, i przedsiêbiorstwami, których siedziby znajduj¹
siê w stolicy.
Rok 2005 by³ kolejnym rokiem wspó³pracy z Narodowym Bankiem Polskim
oraz G³ównym Urzêdem Statystycznym, dla których Kasa Krajowa przygotowywa³a okresowe i roczne sprawozdania, dotycz¹ce wyników i sytuacji finansowej
spó³dzielczych kas. Informacje te stanowi¹ bazê, dziêki której wy¿ej wymienione
instytucje przygotowuj¹ statystyki i opracowania, wykorzystywane dla potrzeb
oceny rynku finansowego w Polsce. W wyniku tej wspó³pracy dane dotycz¹ce
ruchu SKOK s¹ umieszczane w Roczniku Statystycznym oraz opracowywanym
przez NBP raporcie, dotycz¹cym rynku finansowego w Polsce. Za poœrednictwem
Narodowego Banku Polskiego dane dotycz¹ce spó³dzielczych kas s¹ przekazywane
do Europejskiego Banku Centralnego.
W ci¹gu ca³ego roku Kasa Krajowa kontynuowa³a wieloletni¹ wspó³pracê
z rozmaitymi instytucjami. Szczególnie intensywnie rozwija³a siê, nawi¹zana
w roku 2004, wspó³praca z Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Wspó³pracê z PARP kontynuowa³o 21 Kas, które podpisa³y umowy o wspó³pracy
z PARP w roku 2004. W ramach nawi¹zanej wspó³pracy PARP przekaza³a, za
poœrednictwem Kasy Krajowej, ponad 12 komunikatów, dotycz¹cych realizacji
dzia³añ z ró¿nych dziedzin.
Kasa Krajowa, jako instytucja wspó³pracuj¹ca z Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej – organem uprawnionym do nadzorowania przestrzegania
przepisów Ustawy o przeciwdzia³aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
œrodków finansowych pochodz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych Ÿróde³ oraz
finansowania terroryzmu – wykonywa³a kontrole w Spó³dzielczych Kasach
Oszczêdnoœciowo-Kredytowych, dotycz¹ce przestrzegania przez Kasy przepisów
tej ustawy. Kasa Krajowa przekazywa³a do GIIF informacje o przeprowadzonych
kontrolach i ich wynikach.
Kasa Krajowa utrzymuje o¿ywione kontakty z Krajowa Rad¹ Spó³dzielcz¹,
konsultuj¹c przedstawiane przez KRS projekty aktów prawnych, dotycz¹ce
spó³dzielczoœci oraz jej poszczególnych bran¿. Przedstawiciele Kasy Krajowej, jako
cz³onkowie Zgromadzenia Ogólnego KRS, czynnie uczestniczyli w pracach
Krajowej Rady.
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Rozwija³a siê, rozpoczêta z inicjatywy Kasy Krajowej, wspó³praca z Pomorskim Funduszem Po¿yczkowym Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku. Dziêki
wspó³pracy z Funduszem cz³onkowie spó³dzielczych kas z województwa
pomorskiego, prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹, mogli korzystaæ ze specjalnej
oferty po¿yczkowej.

WSPÓ£PRACA Z ORGANAMI KASY KRAJOWEJ
W roku 2005 odbywa³y siê posiedzenia cia³ statutowych Kasy Krajowej – Rady
Nadzorczej oraz Komisji Funduszu Stabilizacyjnego. W roku 2005 cz³onkowie
Zarz¹du uczestniczyli w 7 posiedzeniach Rady Nadzorczej Kasy Krajowej oraz
dwóch posiedzeniach Komisji Funduszu Stabilizacyjnego.
Cz³onkowie Rady Nadzorczej zapoznawali siê z przedk³adanymi przez Zarz¹d
informacjami na temat aktualnej sytuacji, zarówno Kasy Krajowej, jak i kas
spó³dzielczych oraz pozosta³ych instytucji wchodz¹cych w sk³ad systemu SKOK.
Zarz¹d informowa³ tak¿e o najwa¿niejszych wydarzeniach, które mia³y miejsce
w ruchu SKOK, planowanych i podejmowanych dzia³aniach dotycz¹cych kas
spó³dzielczych i Kasy Krajowej. Zarz¹d poddawa³ konsultacjom planowane
dzia³ania o charakterze strategicznym dla ca³ego systemu.
Cz³onkowie Zarz¹du w roku 2005 uczestniczyli tak¿e w dwóch posiedzeniach
Komisji Funduszu Stabilizacyjnego. G³ównym zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków Kas o udzielenie pomocy stabilizacyjnej. Cz³onkowie Komisji
uzyskiwali tak¿e informacje o aktualnej sytuacji finansowej spó³dzielczych kas,
dzia³aniach podejmowanych w trybie nadzoru przez Kasê Krajow¹, które
skutkowa³y koniecznoœci¹ uruchomienia œrodków z Funduszu Stabilizacyjnego
oraz realizowanych programach naprawczych. W okresowych informacjach,
sporz¹dzanych dla Komisji, znajdowa³y siê równie¿ informacje o aktualnej
wysokoœci œrodków Funduszu Stabilizacyjnego oraz sp³acie zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. W roku 2005 Komisja zaopiniowa³a pozytywnie wnioski dwóch Kas
o udzielenie pomocy stabilizacyjnej w formie kredytu stabilizacyjnego na ³¹czn¹
kwotê 828.000 z³.
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Sk³ad Komisji w ci¹gu roku 2005 nie ulega³ zmianie. Komisja pracowa³a
w nastêpuj¹cym 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
Kasa Krajowa, planuj¹c najwa¿niejsze dzia³ania zmierzaj¹ce do umocnienia
pozycji SKOK-ów na rynku us³ug finansowych, wykorzystuje wiedzê i doœwiadczenie spó³dzielczych kas, wynikaj¹c¹ z bezpoœrednich kontaktów z ich cz³onkami. W tym celu Zarz¹d Kasy Krajowej zorganizowa³ dwukrotnie spotkania
Komisji Planowania Strategicznego, na których omawiano najwa¿niejsze
wyzwania stoj¹ce przed Kasami – utrzymanie pozycji rynkowej, zapewnienie
bezpieczeñstwa informacji oraz planowane zmiany w ustawie o spó³dzielczych
kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych.

WSPÓ£PRACA Z INSTYTUCJAMI RUCHU SKOK
System SKOK tworzy szereg instytucji, z którymi Kasa Krajowa stale
wspó³pracuje. W roku 2005 grono firm wchodz¹cych w sk³ad systemu
powiêkszy³o siê o nowy podmiot – spó³kê zajmuj¹c¹ siê dzia³alnoœci¹ reklamowo-promocyjn¹ o nazwie „Media” SKOK Sp. z o.o. Zadaniem tej firmy jest prowadzenie dzia³alnoœci reklamowej na rzecz ruchu spó³dzielczych kas oraz koordynacja akcji reklamowych prowadzonych indywidualnie przez SKOK-i – Kasy
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zakupuj¹ce us³ugi przez jeden podmiot uzyskuj¹ lepsz¹ pozycjê negocjacyjn¹
i mog¹ uzyskaæ korzystniejsze ceny dla kupowanych us³ug reklamowych. Spó³ka
ta na zlecenie Kasy Krajowej od czerwca rozpoczê³a obs³ugê akcji reklamowo-promocyjnej spó³dzielczych kas (akcja reklamowa z wykorzystaniem œrodków
funduszu reklamowo-promocyjnego).
Jeden z m³odszych podmiotów ruchu SKOK – Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. – osi¹gn¹³ znakomite wyniki w realizacji swoich zamierzeñ.
W roku 2005 zosta³y uruchomione dwa nowe fundusze – FIO Stabilny Zmiennej
Alokacji i FIO Aktywny Zmiennej Alokacji. We wrzeœniu i paŸdzierniku
2005 roku, wed³ug rankingu prowadzonego przez czasopismo „Parkiet”, FIO
Aktywny Zmiennej Alokacji plasowa³ siê w pierwszej pi¹tce funduszy dzia³aj¹cych
w Polsce. TFI razem z firm¹ ubezpieczeniow¹ – Towarzystwem Ubezpieczeñ na
¯ycie SKOK S.A. wspó³pracowa³y przy obs³udze produktu, który zosta³
wprowadzony w roku 2004 – Indywidualnych Kont Emerytalnych.
Szczególnie intensywnie Kasa Krajowa wspó³pracowa³a z Towarzystwem
Ubezpieczeñ Wzajemnych TUW SKOK. To najstarsze towarzystwo
ubezpieczeniowe dzia³aj¹ce na rzecz systemu SKOK, od lat ubezpieczaj¹ce
spó³dzielcze kasy, posiada doœwiadczenie i rozeznanie dotycz¹ce warunków
dzia³alnoœci SKOK-ów. St¹d te¿ TUW SKOK by³ g³ównym konsultantem Kasy
Krajowej przy konstruowaniu „Minimalnych warunków bezpieczeñstwa
placówek SKOK” – dokumentu, który ujednolica i porz¹dkuje kwestie zwi¹zane
z zapewnieniem bezpieczeñstwa dzia³alnoœci operacyjnej Kas, a w szczególnoœci
zagadnieñ zwi¹zanych z przechowywaniem i transportem gotówki.
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A., maj¹c znakomite wyniki w sprzeda¿y,
we wspó³pracy ze Spó³dzielczymi Kasami Oszczêdnoœciowo-Kredytowymi,
konsorcjalnej po¿yczki mieszkaniowej, opracowa³o nowy produkt – konsorcjaln¹
po¿yczkê inwestycyjn¹ – produkt dedykowany cz³onkom Kas bêd¹cym
przedsiêbiorcami. Produkt ten jest finansowany w po³owie okresu trwania
po¿yczki przez SKOK, a w drugiej po³owie przez TF SKOK S.A. W roku 2005
Towarzystwo Finansowe zakoñczy³o realizacjê wdro¿enia us³ugi przekazów
pieniê¿nych Western Union (przekazy pieniê¿ne z Polski i z zagranicy) w tysi¹cu
placówek SKOK-ów.
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Jednym z podmiotów, który z racji charakteru swojej dzia³alnoœci prowadzi
szeroki wachlarz dzia³añ spo³eczno-oœwiatowych, w szczególnoœci dotycz¹cych
propagowania oszczêdnoœci i metod poprawy sytuacji finansowej najubo¿szych,
jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. W ci¹gu roku 2005 SKEF,
w ramach promocji form gospodarowania, zaliczanych powszechnie do ekonomii
spo³ecznej, zorganizowa³o konferencjê pod has³em „Finansowanie Spó³dzielni
Socjalnych”, która odby³a siê w Warszawie. W konferencji udzia³ wziêli przedstawiciele œwiata nauki oraz œrodowisk zajmuj¹cych siê aktywizacj¹ zawodow¹ z kraju
i z zagranicy, a tak¿e przedstawiciele Ministerstwa Polityki Spo³ecznej z departamentu Pomocy i Integracji Spo³ecznej. Informacje o konferencji znalaz³y siê
w mediach (prasa i TV). SKEF by³o tak¿e uczestnikiem konferencji pod has³em:
„Podstawowa edukacja finansowa jako droga zapobiegania zjawisku nadmiernego
zad³u¿enia”, która odby³a siê w czerwcu w Salzburgu.
W marcu SKEF uzyska³o zgodê Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Zbiórka do skarbonek
na rzecz domów dziecka by³a przeprowadzana we wspó³pracy ze SKOK-iem
im. F. Stefczyka (skarbonki by³y wystawione w punktach kasowych SKOK-u).
£¹cznie zebrano kwotê 41.932,55 z³, za któr¹ zakupiono i przekazano do domów
dziecka ksi¹¿ki, s³owniki, atlasy, przybory szkolne, plecaki, poœciel oraz zabawki
edukacyjne.
Przy Stowarzyszeniu dzia³a Spó³dzielczy Arbitra¿ Konsumencki – podmiot
powo³any do rozstrzygania sporów, wynik³ych pomiêdzy cz³onkami Kas
a SKOK-ami, na tle œwiadczonych przez Kasy us³ug finansowych. W 2005 r. do
SAK-u wp³ynê³o 28 wniosków od cz³onków Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo–Kredytowych z ca³ej Polski. Wydano trzy orzeczenia merytoryczne,
z czego jedno dotyczy³o wniosku z³o¿onego w 2004 roku. Dwa orzeczenia
zawiera³y oddalenie wniosku w ca³oœci. W stosunku do jednego wniosku uznano
roszczenie czêœciowo. Zosta³a zawarta jedna ugoda. W czternastu sprawach zwrócono dokumenty z uwagi na nie uzupe³nienie braków formalnych w zakreœlonym
terminie, g³ównie poprzez nie uiszczenie wpisu, niewyczerpanie postêpowania
reklamacyjnego, niesprecyzowanie ¿¹dania. W oœmiu kolejnych sprawach odrzucono wnioski z uwagi na fakt, i¿ sprawy nie podlega³y rozstrzygniêciu przez SAK.
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W zwi¹zku z prowadzeniem prac nad nowym systemem SKOKCom 3.0. Kasa
Krajowa w ci¹gu ca³ego roku 2005 intensywnie wspó³pracowa³a z firm¹
H&S Sp. z o.o. Szczególnie wiele uwagi poœwiêcono opracowaniu nowego planu
kont oraz systemu dekretacji poszczególnych operacji ksiêgowych.
W roku 2005 w dalszym ci¹gu trwa³y intensywne prace nad uruchomieniem
nowego podmiotu ruchu SKOK – Banku Oszczêdnoœciowo-Kredytowego S.A.
Procedura licencyjna – jako proces z³o¿ony i d³ugotrwa³y – nie zosta³a jeszcze
zakoñczona.
Kasa Krajowa otrzymywa³a informacje o sytuacji pozosta³ych podmiotów
ruchu SKOK: Towarzystwa Ubezpieczeñ na ¯ycie SKOK S.A., Przedsiêbiorstwa
Turystycznego SKOK Family Tours Sp. z o.o. oraz firmy „Asekuracja” Sp. z o.o.
Kasa Krajowa mo¿e stwierdziæ, ¿e instytucje systemu SKOK osi¹gaj¹ spodziewane
wyniki.

PRACE LEGISLACYJNE
Kasa Krajowa, d¹¿¹c do zapewnienia Spó³dzielczym Kasom Oszczêdnoœciowo-Kredytowym korzystnych rozwi¹zañ legislacyjnych, które zapewni¹ Kasom
prowadzenie dzia³alnoœci na takich samych zasadach, jakie obowi¹zuj¹ pozosta³e
instytucje dzia³aj¹ce na rynku us³ug finansowych, prowadzi³a przez ca³y rok
aktywny monitoring prac ustawodawczych.
Najwa¿niejszym wydarzeniem by³o uchwalenie w lipcu 2005 r. Ustawy
o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa,
której g³ównym celem jest ograniczenie mo¿liwoœci pobierania wygórowanych
odsetek oraz poszerzenie obowi¹zków informacyjnych wobec kredytobiorców,
by³a popierana przez Spó³dzielcze Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowe, których
celem dzia³alnoœci jest w³aœnie dostarczanie tanich us³ug finansowych osobom
niezamo¿nym. Kolejn¹ wa¿n¹ dla Kas ustaw¹ by³a (uchwalona tak¿e w lipcu)
Ustawa o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych. Ustawa ta ustali³a nowe stawki
wpisów pobieranych w przypadku wpisu hipoteki do ksiêgi wieczystej
i jednoczeœnie uchyli³a art.94 ustawy Prawo bankowe umo¿liwiaj¹cy ustalenie,
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w drodze rozporz¹dzenia, odmiennych wysokoœci wpi-sów pobieranych przy
wpisie hipotek ustanawianych jako zabezpieczenie po¿yczek lub kredytów
bankowych. Ustalenie w Ustawie o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych nowych
stawek wpisów usunê³o istniej¹ce ró¿nice pomiêdzy kosztami wpisów
ponoszonymi przez klientów banków a klientów SKOK-ów.
Kasy spó³dzielcze zosta³y uwzglêdnione tak¿e w innych aktach prawnych.
SKOK-i zosta³y objête nowelizacj¹ ustawy Ordynacja podatkowa. Kasy, jako podmioty prowadz¹ce rachunki zwi¹zane z prowadzon¹ przez cz³onków SKOK-ów
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, zosta³y zobowi¹zane do sporz¹dzania i przekazywania
do Ministerstwa Finansów informacji o za³o¿onych i zlikwidowanych przez
przedsiêbiorców rachunkach prowadzonych przez Spó³dzielcze Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowe.
Doprecyzowaniu uleg³y tak¿e zapisy kodeksu postêpowania cywilnego,
dotycz¹ce egzekucji z rachunków bankowych. Wprowadzono regulacjê, zgodnie
z któr¹ przepisy te stosuje siê odpowiednio do egzekucji prowadzonej z rachunków
prowadzonych przez Spó³dzielcze Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowe.
Szereg zmian zosta³ wprowadzony tak¿e do Ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym. Wprowadzono nowe brzmienia niektórych artyku³ów tej ustawy,
uwzglêdniaj¹c prowadzenie dzia³alnoœci poœrednictwa ubezpieczeniowego tak¿e
przez Spó³dzielcze Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowe.
Pomimo zakoñczenia prac nad treœci¹ najbardziej istotnej dla wszystkich
spó³dzielni ustawy Prawo spó³dzielcze Sejm, w zwi¹zku z zakoñczeniem swojej
kadencji, nie uchwali³ jej. Z tych samych przyczyn nie zosta³a tak¿e do tej pory
uchwalona popierana przez SKOK-i i SKEF Ustawa o przeciwdzia³aniu
niewyp³acalnoœci osoby fizycznej oraz upad³oœci konsumenckiej.

WYDARZENIA
Rok 2005 by³ pe³en wydarzeñ istotnych dla ruchu SKOK. Najwa¿niejszym
z nich by³o przekazanie, ufundowanej przez Spó³dzielcze Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowe jako dar wotywny, bursztynowo-brylantowej sukienki obrazowi
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Matki Bo¿ej z Jasnej Góry. Przekazanie sukienki nast¹pi³o podczas uroczystoœci
zwi¹zanych z 350-leciem obrony Jasnej Góry i by³o po³¹czone z odczytaniem aktu
ofiarowania. Sukienka dla obrazu Matki Bo¿ej Jasnogórskiej jest dzie³em
jubilerskim niezwyk³ej urody i najwy¿szej klasy – jej przygotowanie i przekazanie
by³o szeroko omawiane w œrodkach masowego przekazu. Ponowne dokonanie
aktu ofiarowania mia³o miejsce w czasie zakoñczenia na Jasnej Górze corocznej
Pielgrzymki Ludzi Pracy. W obu uroczystoœciach uczestniczy³o ³¹cznie kilkaset
tysiêcy osób. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿ ufundowanie tego
dzie³a pozostawi trwa³y œlad obecnoœci spó³dzielczych kas w tym szczególnym dla
Polaków miejscu.
Znakomity rozwój ruchu SKOK i jego si³a finansowa s¹ dostrzegane
i doceniane, jednak¿e nie chroni go to przed pomówieniami i oszczerstwami.
W roku 2005 ukaza³o siê szereg publikacji prasowych (w tygodniku „Polityka”
oraz „Gazecie Wyborczej”) o negatywnym wydŸwiêku, maj¹cych na celu wywo³anie niepokoju wœród Kas, a w szczególnoœci wœród ich cz³onków. Kasa Krajowa
przedsiêwziê³a zdecydowane dzia³ania prawne, maj¹ce na celu ochronê dobrego
imienia cz³onków jej w³adz statutowych oraz ca³ego ruchu SKOK. Zosta³y z³o¿one
pozwy o ochronê dóbr osobistych, pozwy wynikaj¹ce z braku publikacji
sprostowañ oraz doniesienie do prokuratury o podejrzeniu pope³nienia
przestêpstwa. W zwi¹zku z tocz¹cym siê postêpowaniem Kasa Krajowa uzyska³a
status pokrzywdzonego.
W 19 Spó³dzielczych Kasach Oszczêdnoœciowo-Kredytowych urzêdy kontroli
skarbowej przeprowadzi³y kontrolê. W wyniku kontroli zakwestionowano
zaliczanie w ciê¿ar kosztów dzia³alnoœci sk³adki na fundusz reklamowo-promocyjny tworzony przez Kasê Krajow¹. Aby pomóc Kasom w tej sprawie Kasa
Krajowa zatrudni³a jedn¹ z wiod¹cych kancelarii doradztwa podatkowego, która na koszt Kasy Krajowej - sporz¹dzi³a odwo³ania dla wszystkich Kas, jakie uzyska³y
negatywny wynik kontroli. W wyniku postêpowañ odwo³awczych oraz wyst¹pienia Kasy Krajowej do Ministerstwa Finansów, zosta³a zmieniona interpretacja
przepisów dotycz¹cych tej sk³adki jako kosztu podatkowego. Wszczête
postêpowania podatkowe zosta³y umorzone.
Kasa Krajowa nieustannie d¹¿y do tego, aby przybli¿aæ Polakom nie tylko

21

dzia³alnoœæ kas spó³dzielczych w Polsce, ale tak¿e osi¹gniêcia œwiatowego systemu
unii kredytowych. Dla realizacji tego celu zosta³o zorganizowane w Atlancie
seminarium dla dziennikarzy. W seminarium tym wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu
dziennikarzy z gazet ogólnopolskich, telewizji publicznej i telewizji komercyjnych. Wynikiem pobytu by³y interesuj¹ce i obiektywne materia³y
dziennikarskie, emitowane miêdzy innymi we wszystkich g³ównych stacjach
telewizyjnych: publicznej, Polsacie i TVN.
We wrzeœniu mia³ miejsce kolejny audyt certyfikuj¹cy system zarz¹dzania
jakoœci¹ ISO. W wyniku tego audytu Kasa Krajowa uzyska³a przed³u¿enie
certyfikatu na kolejne 3 lata.
W marcu Kasa Krajowa zorganizowa³a w dzienniku „Rzeczpospolita”
promocjê wydanej przez Fundacjê na rzecz Polskich Zwi¹zków Kredytowych,
w 80 rocznicê œmierci patrona ruchu SKOK dr. Franciszka Stefczyka, ksi¹¿ki
pt. „Idzie o dobro wspólne... Opowieœæ o Franciszku Stefczyku” autorstwa
Bohdana Cywiñskiego. Nak³adem wydawnictwa kwartalnika „Pieni¹dze i WiêŸ”
ukaza³a siê nowa pozycja, opisuj¹ca historiê samopomocowych instytucji
finansowych, pt. „Ja³mu¿na i kredyt” autorstwa Janusza Ossowskiego – redaktora
naczelnego kwartalnika „Pieni¹dze i WiêŸ”.
Rok 2005 by³ tak¿e rokiem nowych przedsiêwziêæ – ruch SKOK, poprzez
spó³kê Media SKOK naby³ tygodnik „Gazeta Bankowa” – uznany na rynku tytu³,
zajmuj¹cy siê szeroko rozumian¹ tematyk¹ finansow¹. Zamiarem wydawcy jest
przekszta³cenie tego tygodnika w pismo zajmuj¹ce siê miêdzy innymi analiz¹
rynku us³ug finansowych pod k¹tem potrzeb konsumentów.
W roku 2005 odby³y siê tradycyjne imprezy sportowe i rozrywkowe,
w których udzia³ wziêli pracownicy i dzia³acze SKOK-ów. W lutym odby³ siê
kolejny bal SKOK organizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej, w grudniu „Biesiada SKOK” organizowana przez SKOK „Silesia”,
a jesieni¹ zawody strzeleckie, których organizatorem jest Krakowska SKOK.
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DZIA£ALNOŒÆ REKLAMOWO-PROMOCYJNA
Dzia³ania promocyjno-reklamowe i public relations, prowadzone przez
Krajow¹ Spó³dzielcz¹ Kasê Oszczêdnoœciowo-Kredytow¹ w 2005 roku,
realizowane by³y do koñca kwietnia przez bêd¹cy jej czêœci¹ strukturaln¹ Zespó³ do
spraw Promocji i Reklamy a od 2 maja spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹
Media SKOK, której za³o¿ycielami, obok Kasy Krajowej, s¹ tak¿e: Towarzystwo
Ubezpieczeñ Wzajemnych SKOK, TU SKOK ¯ycie S.A., Fundacja na rzecz
Polskich Zwi¹zków Kredytowych i Asekuracja spó³ka z o. o.
Media SKOK powo³ana zosta³a w celu lepszej koordynacji dzia³añ
marketingowych w ca³ym systemie spó³dzielczych kas, zmniejszenia kosztów
obs³ugi reklamowej podmiotów j¹ powo³uj¹cych oraz – w wyniku mo¿liwoœci
kumulowania poszczególnych bud¿etów – uzyskania na rynku reklamowym
lepszej, tañszej oferty, kierowanej do domów mediowych.
Media SKOK kontynuowa³a p³ynnie dzia³ania podjête przez Zespó³ do spraw
Promocji i Reklamy.
Po raz kolejny w reklamie wizerunkowej (prowadzonej w maju i czerwcu pod
has³em SKOK – Kasa zwyk³ych ludzi; has³o zastrze¿one w Urzêdzie Patentowym)
wykorzystano g³ównie œrodki komunikacji miejskiej (akcj¹ objêto 11 miast),
reklamê zewnêtrzn¹ – billboardy, telewizjê i prasê, a w reklamie produktowej na
jesieni (Twoja Inwestycja – lokata w SKOK-u oraz ubezpieczenie z funduszem
inwestycyjnym, produkt kilku podmiotów systemu) telewizjê, reklamê
zewnêtrzn¹ (billboardy), internet i wk³adki edukacyjne w prasie codziennej.
Równie¿ tradycyjnie system SKOK by³ w 2005 roku sponsorem wielu
wartoœciowych wydarzeñ z dziedziny kultury i sportu. W trakcie festiwalu SKOK
Jazz Sopot wydano wk³adkê w dzienniku „Rzeczpospolita”, podkreœlaj¹c¹
osi¹gniêcia Kas jako mecenasa kultury i sztuki, ukaza³y siê w licznych mediach
relacje z koncertów i ich omówienia. W reklamie imprezy u¿yto billboardów,
ulotek, programów, banerów umieszczanych w salach koncertowych i na ulicach
Sopotu. Kasa Krajowa by³a te¿ sponsorem konferencji „Godnoœæ i Praca” oraz
koproducentem filmu dokumentalnego o Powstaniu Warszawskim zrealizowanym dla TV Discovery.
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W dzia³aniach towarzysz¹cych przekazaniu klasztorowi jasnogórskiemu
i poœwiêceniu bursztynowej sukienki na obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej u¿yto
miêdzy innymi 400 tysiêcy ulotek-pami¹tek z Jasnej Góry, rozdanych pielgrzymom w trakcie obchodów 350. rocznicy cudownej obrony Jasnej Góry oraz
podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy. Spó³dzielcze Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowe
bra³y te¿ udzia³ w obchodach 25. rocznicy powstania NSZZ Solidarnoœæ: miêdzy
innymi Kasa Krajowa sponsorowa³a wydanie p³yty-dodatku edukacyjnego do
ogólnopolskiego wydania dziennika „Rzeczpospolita” i drugi co do znaczenia
w Polsce wyœcig kolarski organizowany przez Solidarnoœæ. Kasy by³y tak¿e jednym
ze sponsorów Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarnoœæ, który odby³ siê 30 sierpnia
w hali „Olivia” w Gdañsku.
W zwi¹zku z tendencyjnymi informacjami ukazuj¹cymi siê w dwóch tytu³ach
prasowych zintensyfikowano dzia³ania public relations, maj¹ce na celu pokazanie
opinii spo³ecznej wiarygodnego wizerunku spó³dzielczoœci finansowej. Wykorzystywana by³a w tym zakresie tak¿e pomoc zewnêtrzna w postaci wyspecjalizowanej
firmy public relations. W TVN 24 emitowany by³ specjalnie zrealizowany „Biznes
Folder” odwo³uj¹cy siê do tradycji i realizowanej misji Kas. W tej samej stacji
sponsorowany by³ popularny i presti¿owy „Bilans Tygodnia”. Przeprowadzono
tak¿e kampanie edukacyjne w 16 popularnych dziennikach regionalnych a tak¿e
ogólnopolskich: „Fakcie”,„ Super Expressie”, „Naszym Dzienniku”, „Rzeczpospolitej”.
Opracowano i wydano na potrzeby ca³ego sytemu folder informacyjny oraz
dwukrotnie w ci¹gu roku badano skutecznoœæ reklamy – badania zlecono firmie
specjalistycznej.
Nadal wdra¿any by³ i rozwijany, integruj¹cy SKOK-i i ich cz³onków z Kasami,
program lojalnoœciowy SKOK Rabat.

WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
Kasa Krajowa utrzymuje o¿ywione kontakty miêdzynarodowe, szczególnie
z uniami kredytowymi Europy Œrodkowej i Wschodniej. Fundacja na rzecz
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Polskich Zwi¹zków Kredytowych, we wspó³pracy z Kas¹ Krajow¹, by³a organizatorem cyklu szkoleñ dla przedstawicieli unii kredytowych z Ukrainy, Bia³orusi,
Mo³dawii i Rosji. Przeszkolono 160 osób z Ukrainy, 48 osób z Bia³orusi, 20 osób
z Mo³dawii i ponad 22 osoby z Rosji. Uczestnicy szkoleñ mieli okazjê zapoznaæ siê
ze struktur¹ ruchu SKOK, zasadami funkcjonowania Kas oraz pozosta³ych
podmiotów systemu SKOK. Szkolenia te po³¹czone by³y z odwiedzinami Kas
w miejscach prowadzenia dzia³alnoœci.
Rok 2005 by³ okresem szczególnie o¿ywionych kontaktów z ukraiñskim
i mo³dawskim ruchem unii kredytowych. Kasa Krajowa w dalszym ci¹gu
wspó³dzia³a z organami administracji pañstwowej Ukrainy i Mo³dawii w zakresie
budowy systemu nadzoru nad dzia³alnoœci¹ unii kredytowych w tych krajach.
Ca³oroczna wspó³praca zosta³a zakoñczona konferencjami, w których udzia³
wziêli przedstawiciele polskiego ruchu SKOK i przedstawiciele rz¹du Ukrainy
i rz¹du Republiki Mo³dawii.
W roku 2005 kontynuowano dzia³ania o zasiêgu miêdzynarodowym. Kasa
Krajowa we wspó³pracy z Irlandzk¹ Lig¹ Unii Kredytowych, poprzez powo³ane
w roku 2004 przedstawicielstwo w Brukseli, monitorowa³a dzia³alnoœæ
Parlamentu Europejskiego w zakresie rozwi¹zañ legislacyjnych, dotycz¹cych
rynków finansowych. Przedstawiciele Kasy Krajowej, jako uczestnika
Europejskiego Forum Unii Kredytowych, dwukrotnie uczestniczyli z zebraniach
tego forum, gdzie dyskutowano najwa¿niejsze problemy i wyzwania stoj¹ce przed
europejskim ruchem unii kredytowych.
Ruch SKOK dwukrotnie odwiedzili przedstawiciele najwy¿szych w³adz Œwiatowej Rady Zwi¹zków Kredytowych - w lutym goœci³ w Polsce Przewodnicz¹cy
Rady Dyrektorów WOCCU Bobby McVeigh. Przewodnicz¹cy przyj¹³
zaproszenie Ministra Finansów Leszka Balcerowicza, spotka³ siê tak¿e w Sejmie
z pos³ami. Na ka¿dym z tych spotkañ z entuzjazmem wypowiada³ siê o znakomitych efektach osi¹gniêtych przez ruch kas spó³dzielczych oraz o dobrej
organizacji modelu funkcjonowania SKOK w Polsce. W paŸdzierniku Polskê
odwiedzili tak¿e Gary Plank – nowo wybrany Przewodnicz¹cy Rady Dyrektorów
WOCCU oraz Prezes tej organizacji Pete Grear, którzy przyjechali do Polski
zapoznaæ siê z modelem funkcjonowania systemu SKOK i jego osi¹gniêciami,
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w celu jego rekomendowania jako rozwi¹zania modelowego dla innych krajów.
Jak co roku przedstawiciele Kasy Krajowej, jako cz³onka Œwiatowej Rady
Zwi¹zków Kredytowych (WOCCU) uczestniczyli w miêdzynarodowej
konferencji WOCCU i walnym zgromadzeniu tej organizacji - oba te wydarzenia
mia³y miejsce w Rzymie. Na walnym zgromadzeniu Prezes Zarz¹du Kasy Krajowej
Grzegorz Bierecki zosta³ ponownie wybrany do Rady Dyrektorów WOCCU.
Rada Dyrektorów powierzy³a Prezesowi Biereckiemu funkcjê Sekretarza.
W roku 2005 Kasa Krajowa kontynuowa³a cz³onkostwo w Miêdzynarodowym Zwi¹zku Spó³dzielczym (ICA) z siedzib¹ w Genewie. We wrzeœniu
przedstawiciele Kasy Krajowej uczestniczyli w walnym zgromadzeniu ICA, które
oby³o siê w Kartagenie w Kolumbii. Kasa Krajowa kontynuowa³a tak¿e cz³onkostwo w Visa International.

NADZÓR
Kasa Krajowa jest instytucj¹ powo³an¹ miêdzy innymi do prowadzenia
nadzoru nad dzia³alnoœci¹ SKOK-ów. Oprócz sta³ego monitoringu sytuacji
finansowej, prowadzonego w oparciu o comiesiêczn¹ sprawozdawczoœæ
przesy³an¹ do Kasy Krajowej, Kasa Krajowa wykonuje w SKOK-ach przez ca³y rok
lustracje, kontrole oraz przeprowadza inne czynnoœci zwi¹zane z wyjaœnianiem
pojawiaj¹cych siê problemów. Celem tych dzia³añ jest weryfikacja przestrzegania
przepisów prawa oraz norm stanowionych przez Kasê Krajow¹.
W wykonaniu powy¿szego Kasa Krajowa przeprowadzi³a w spó³dzielczych
kasach 18 lustracji, 34 kontrole, a tak¿e 19 postêpowañ wyjaœniaj¹cych.
W zwi¹zku z obowi¹zywaniem w spó³dzielczych kasach przepisów ustawy
z dnia 16 listopada 2001 r. o przeciwdzia³aniu praniu brudnych pieniêdzy Kasa
Krajowa, jako instytucja ustawowo zobowi¹zana do przeprowadzania w kasach
kontroli w tym zakresie, przeprowadzi³a w kasach 20 kontroli dotycz¹cych
przestrzegania przepisów ww. ustawy. Kopie protoko³ów z kontroli by³y
przekazywane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
W roku 2005 nie wprowadzono ¿adnego zarz¹du komisarycznego.
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Sta³y monitoring sytuacji finansowej SKOK-ów oraz prowadzone czynnoœci
kontrolne pozwalaj¹ na wczesne wykrywanie niekorzystnych zjawisk, które mog¹
pojawiæ siê w dzia³alnoœci ka¿dej z Kas.

DZIA£ALNOŒÆ OPERACYJNA I ROZLICZENIOWA
Zgodnie z przepisami ustawy o SKOK-ach Kasa Krajowa pe³ni wobec Kas rolê
centralnej instytucji finansowej – udziela SKOK-om po¿yczek i kredytów oraz
przyjmuje lokaty sk³adane przez SKOK-i. W ca³ym roku 2005 w ramach
prowadzonej w tym zakresie dzia³alnoœci udzielono Kasom kredytów na ³¹czn¹
kwotê 10.200.000 z³.
W ofercie Kasy Krajowej znajduj¹ siê tak¿e rachunki depozytowe (lokat
terminowych). Na koniec 2005 r. zgromadzono z tego tytu³u 756.674.163,87 z³,
co by³o kwot¹ wy¿sz¹ o ponad 26% w porównaniu ze stanem na koniec roku
poprzedniego. Spoœród wszystkich rodzajów depozytów najwy¿szy przyrost
(o ponad 160%) zanotowa³y Automatyczne Lokaty Jednodniowe – wprowadzone
do oferty Kasy Krajowej w roku 2004.
Nadwy¿ka œrodków zgromadzonych przez Kasê Krajow¹ by³a konsekwentnie
lokowana na rynku finansowym g³ównie w bony i obligacje skarbowe oraz lokaty
bankowe, a tak¿e (w ramach okreœlonych limitów) w obligacje przedsiêbiorstw,
komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe i jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych. Powiêkszono równie¿ pulê œrodków przekazan¹ w zarz¹dzanie
specjalistycznym firmom prowadz¹cym dzia³alnoœæ typu asset management.
W ci¹gu roku 2005 wzros³a wartoœæ funduszy Kasy Krajowej. Wartoœæ
funduszu udzia³owego na dzieñ 31.12.2005 wynios³a 1.558.200 z³, wartoœæ
funduszu zasobowego 177.633,76 z³, natomiast wartoœæ funduszu
stabilizacyjnego 118.635.269,57 z³.
Kasy spó³dzielcze corocznie wp³acaj¹ tak¿e sk³adkê na fundusz reklamowo-promocyjny. W roku 2005 na fundusz ten Kasy wp³aci³y ³¹cznie kwotê
5.081.457,75 z³.
Jednym z najwa¿niejszych instrumentów wykorzystywanych przez Kasy w celu
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ograniczenia ryzyka kredytowego jest sk³adanie zapytañ do Biura Informacji
Kredytowej S.A. Kasy, weryfikuj¹c zdolnoœæ kredytow¹ swoich cz³onków,
ograniczaj¹ w ten sposób ryzyko udzielenia kredytów nieœci¹galnych lub trudnych
w egzekucji. W ci¹gu ca³ego roku 2005 SKOK-i z³o¿y³y 674.218 zapytañ.
Us³ug¹, która cieszy siê nies³abn¹cym powodzeniem w SKOK-ach s¹ przelewy
p³atnicze. Dziêki obni¿eniu pod koniec roku ceny przelewów Kasy mog³y
zaoferowaæ tê us³ugê po nowej, atrakcyjnej cenie, która wysokoœci¹ nie odbiega od
ceny stosowanej przez inne instytucje finansowe. W stosunku do roku 2004 iloœæ
przelewów przychodz¹cych w roku 2005 wzros³a o 50% natomiast przelewów
z³o¿onych o 43%.

DZIA£ALNOŒÆ SZKOLENIOWA
Jednym z gwarantów stabilnej sytuacji SKOK-ów jest sta³e podnoszenie
kwalifikacji kluczowego personelu spó³dzielczych kas do wykonywania tych
zadañ. Dzia³alnoœæ szkoleniow¹ na zlecenie Kasy Krajowej prowadzi Fundacja na
rzecz Polskich Zwi¹zków Kredytowych oraz Wy¿sza Szko³a Finansów i Administracji, które œciœle wspó³pracuj¹ ze sob¹ w zakresie organizacji szkoleñ na rynku
Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo-Kredytowych. W 2005 roku organizowano
szkolenia dla osób ubiegaj¹cych siê o potwierdzenie kwalifikacji do pe³nienia:
funkcji cz³onka zarz¹du SKOK-u, g³ównych ksiêgowych, specjalistów do spraw
kredytów, specjalistów do spraw windykacji i kontroli wewnêtrznej w SKOK-ach
oraz szkolenia przed³u¿aj¹ce kwalifikacje do pe³nienia ww. funkcji i stanowisk.
W organizowanych szkoleniach potwierdzaj¹cych kwalifikacje udzia³ wziê³y
³¹cznie 234 osoby, a w szkoleniach dla osób przed³u¿aj¹cych kwalifikacje –
– 163 osoby.
Na zlecenie Krajowej Spó³dzielczej Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowej
Fundacja organizowa³a egzaminy kwalifikacyjne dla zarz¹dów, ksiêgowych,
specjalistów ds. kredytów, kontroli wewnêtrznej, windykacji. W roku 2005 do
egzaminów przyst¹pi³o ³¹cznie 249 osób.
Cz³onkowie organów Kas korzystaj¹ tak¿e z cyklicznych, ca³orocznych szkoleñ
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specjalistycznych. W roku 2005 w szkoleniach tych wziê³o udzia³ ponad 200 osób,
w tym w szkoleniu „OPUS – Zarz¹dzanie instytucj¹ finansow¹”
52 osoby, a w szkoleniu „Akademia mened¿era” – 148 osób.
W pozosta³ych szkoleniach udzia³ wziê³o ponad 1600 pracowników
SKOK-ów z 75 Kas. W bogatej ofercie szkoleniowej znalaz³y siê zarówno
specjalistyczne szkolenia jednodniowe (przeciwdzia³anie praniu brudnych
pieniêdzy zgodnie z zaleceniami GIIF, rozpoznawania fa³szywych znaków
pieniê¿nych i dokumentów, zabezpieczeñ wierzytelnoœci, sprzeda¿y us³ug
finansowych, windykacji telefonicznej), jak i szkolenia monograficzne (prawo
wekslowe, analiza scoringowa, polityka kredytowa, ochrona danych osobowych).
Czêœæ spó³dzielczych kas kontynuuje wdra¿anie systemu zarz¹dzania jakoœci¹
ISO. Systemem konsultacji objêto 22 SKOK-i wdra¿aj¹ce ten system.
W roku 2005 Fundacja kontynuowa³a wydawanie kwartalnika naukowego
„Pieni¹dze i WiêŸ”. Kwartalnik naukowy poœwiêcony problematyce ekonomicznej, prawnej i spo³ecznej”. Kwartalnik, ze wzglêdu na wysoki poziom
zamieszczanych publikacji, jest znakomitym Ÿród³em wiedzy z zakresu zagadnieñ
prawno-ekonomicznych. Zgodnie z za³o¿eniami wydano 4 numery kwartalnika,
w których opublikowano ³¹cznie 78 artyku³ów naukowych, w tym 11 napisanych
przez samodzielnych pracowników naukowych, 48 przez pracowników
naukowych ze stopniem doktora, 19 artyku³ów przygotowanych przez m³odszych
pracowników naukowych oraz praktyków gospodarczych.
W 2005 roku Fundacja zorganizowa³a czwart¹ edycjê ogólnopolskiego
konkursu na najlepsz¹ pracê licencjack¹, magistersk¹ i doktorsk¹ poœwiêcon¹
problematyce Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo-Kredytowych. W wyniku
decyzji jury konkursu przyznano nagrodê wartoœci 5 tys. z³ za pracê magistersk¹.
W ramach wspó³pracy z Wy¿sz¹ Szko³¹ Finansów i Administracji Fundacja
kontynuowa³a wyp³atê czterech stypendiów dla zwyciêzców rozstrzygniêtego
w latach wczeœniejszych „Konkursu dla m³odych specjalistów SKOK”. Stypendia
te ca³kowicie pokrywaj¹ koszty nauki tych osób w Wy¿szej Szkole Finansów
i Administracji.
W dalszym ci¹gu Fundacja prowadzi Policealn¹ Szko³ê Bankow¹, kszta³c¹c¹
w zawodzie technik ekonomista o specjalnoœci rachunkowoœæ. S³uchacze Szko³y
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Bankowej byli objêci pe³n¹ pomoc¹ stypendialn¹.
Rolê „kuŸni kadr” dla instytucji systemu SKOK pe³ni tak¿e Wy¿sza Szko³a
Finansów i Administracji z siedzib¹ w Gdañsku. W roku 2005 naukê rozpoczêt¹
w latach poprzednich w WSFiA kontynuowa³y 63 osoby. Kasy wspieraj¹ swoich
pracowników w d¹¿eniu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez
fundowanie stypendiów naukowych – w roku 2005 pomoc stypendialn¹
kontynuowa³ SKOK im. F. Stefczyka (stypendia dla 63 osób) oraz SKOK
„Wybrze¿e” (1 osoba). SKOK im. F. Stefczyka ufundowa³ tak¿e jednorazowe
zapomogi dla 10 s³uchaczy WSFiA.

PODSUMOWANIE
Za nami kolejny rok dzia³alnoœci. Oferta Kas cieszy siê nies³abn¹cym
zainteresowaniem, czego dowodem jest sta³y wzrost liczby cz³onków SKOK-ów.
Kasy s¹ obecne na rynku ju¿ od trzynastu lat – rynek ten jednak ulega znacznym
przeobra¿eniom, co wymaga sta³ej pracy nad dotrzymaniem kroku konkurencji.
Kasy s¹ stabilne i stale siê rozwijaj¹ wzmacniaj¹c siê kapita³owo.
Kasy, buduj¹c najsilniejsz¹ w chwili obecnej sieæ placówek (1553 placówki na
koniec grudnia 2005) sprzeda¿y us³ug finansowych, dysponuj¹ ogromnym
potencja³em – potencja³em nie tylko bazy cz³onkowskiej, ale tak¿e coraz lepiej
przygotowanej kadry. Kasy stanowi¹ zwart¹, solidarn¹ grupê ludzi darz¹cych siê
zaufaniem. To efekt konsekwentnej pracy dla budowy solidnej, dzia³aj¹cej
wspólnie „nie dla zysku, lecz dobra wspólnego” organizacji. To równie¿ zas³uga
si³y, jak¹ prezentuje ca³y system instytucji SKOK. Dziêki temu zapleczu
i nieustaj¹cej trosce o jakoœæ Kasy s¹ w stanie utrzymaæ swoj¹ pozycjê rynkow¹
i skutecznie konkurowaæ.
Jednym z g³ównych celów Kasy Krajowej jest identyfikacja zagro¿eñ w dzia³alnoœci SKOK–ów. Zagro¿enia te wynikaj¹ g³ównie z dalszego braku stabilizacji
¿ycia politycznego i gospodarczego oraz niekorzystnych dla Kas zmian legislacyj-
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nych. Kasa Krajowa w ci¹gu ca³ego roku 2005 monitorowa³a zarówno zmiany
zachodz¹ce na rynku us³ug finansowych, jak i prowadzone prace legislacyjne.
Podejmowane dzia³ania mia³y na celu usuniecie tych zagro¿eñ poprzez dzia³ania
zapobiegawcze, polegaj¹ce na monitorowaniu projektów regulacji i prezentowaniu stanowiska Kasy Krajowej.
Kasa Krajowa prowadzi dzia³alnoœæ operacyjn¹ z zachowanie szczególnej
starannoœci. W 2005 r. kontynuowano politykê utrzymywania wysokiej p³ynnoœci
portfela inwestycyjnego Kasy Krajowej poprzez nabywanie instrumentów ³atwo
zbywalnych lub o krótkich terminach zapadalnoœci, co skutecznie zabezpieczy³o
Kasê Krajow¹ przed jakimikolwiek problemami z utrzymaniem p³ynnoœci
finansowej w wyniku zak³óceñ przep³ywu œrodków pieniê¿nych.
Przestrzeganie stosownych regulacji zewnêtrznych i wewnêtrznych pozwoli³o
na ograniczenie ryzyka kredytowego poprzez odpowiedni¹ dywersyfikacjê portfela
aktywów. W dalszym ci¹gu nielimitowane pozostaj¹ jedynie inwestycje w instrumenty o najwy¿szej wiarygodnoœci, tj. papiery wartoœciowe emitowane lub
gwarantowane przez Skarb Pañstwa lub Narodowy Bank Polski.
Zarz¹d Kasy Krajowej z satysfakcj¹ mo¿e stwierdziæ, ¿e cele i zamierzenia Kasy
Krajowej na rok 2005 zosta³y w pe³ni zrealizowane. Osi¹gniêty przez Kasê Krajow¹
i kasy spó³dzielcze wynik finansowy wzmacnia kapita³ systemu, a w szczególnoœci
fundusz stabilizacyjny i zabezpiecza jego dzia³alnoœæ na przysz³oœæ. Wynik ten
œwiadczy równie¿ o tym, ¿e nawet w trudnych warunkach rynkowych oferta kas wiarygodna, korzystna, nieustêpuj¹ca jakoœci¹ innym us³ugom finansowym na
rynku - jest dostrzegana, dobrze oceniana i przyci¹ga nowe rzesze klientów.
Osi¹gniêcie tak dobrych wyników nie by³oby mo¿liwe bez wysi³ku i ogromu
pracy w³o¿onej w dzia³alnoœæ SKOK-ów zarówno przez w³adze Kas, jak i wszystkich pracowników, którzy realizuj¹ zadania tych instytucji. Tym wszystkim,
którzy swoj¹ codzienn¹ prac¹ przyczynili siê do osi¹gniêcia tak znakomitych
efektów, Zarz¹d Kasy Krajowej sk³ada podziêkowania.
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Cz³onkom Rady Nadzorczej, Komisji Funduszu Stabilizacyjnego,
Komisji Planowania Strategicznego oraz S¹du Kole¿eñskiego, cz³onkom
Zarz¹dów wszystkich instytucji ruchu SKOK Zarz¹d Kasy Krajowej sk³ada
szczególne podziêkowania za wspó³pracê.

Sopot, 8 maja 2006 r.

Grzegorz Bierecki

Wiktor Kamiñski

Lech Lamenta

Prezes Zarz¹du

Wiceprezes

Wiceprezes
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