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STATUT 
 

KRAJOWEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ 

 
Powstając jako wyraz solidarnej woli współdziałania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo -

Kredytowych dla zapewnienia ich dalszego rozwoju instytucjonalnego i finansowego, siły i stabilności 
- Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa, jako centralna instytucja reprezentująca 

polski ruch spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, służyć będzie swoim członkom, 
dostarczając im wszechstronnej pomocy i świadcząc usługi organizacyjne, techniczne i finansowe  

dla realizacji ich statutowych zadań, czuwając nad prawidłowością ich rozwoju i standardami 
działalności, włączać je w polski i międzynarodowy system instytucji finansowych. 

 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, zwana dalej „Kasą Krajową”,  
jest spółdzielnią osób prawnych. 
 

§ 2 
1. Terenem działania Kasy Krajowej jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Sopot. 
2. Czas trwania Kasy Krajowej nie jest ograniczony. 
3. Kasa Krajowa używa znaku graficznego polskiego ruchu spółdzielczych kas oszczędnościowo- 

kredytowych, uzupełnionego o słowa „KASA KRAJOWA”. Wzór znaku stanowi załącznik nr 1  
do Statutu. 

 
§ 3 

1. Celem działalności Kasy Krajowej jest zapewnienie stabilności finansowej zrzeszonym w niej 
spółdzielczym kasom oszczędnościowo - kredytowym oraz sprawowanie nad nimi kontroli dla 
zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności działalności 
spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych z przepisami prawa. 

2. Kasa Krajowa prowadzi działalność wyłącznie na rzecz swoich członków:  
1) reprezentuje interesy spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych przed organami 

administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego a także w organizacjach  
międzynarodowych.  

2) wyraża opinie o projektach aktów prawnych dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo 
- kredytowych, 

3) zapewnia spółdzielczym kasom oszczędnościowo – kredytowym doradztwo prawne, 
organizacyjne i finansowe, 

4) organizuje szkolenia i prowadzi działalność wydawniczą związaną z działalnością 
spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, 

5) opracowuje standardy świadczenia usług i prowadzenia dokumentacji oraz systemów 
informatycznych, 

6) przyjmuje lokaty, 
7) udziela pożyczek i kredytów spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, 
8) pośredniczy w przeprowadzaniu rozliczeń, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o skok,  
9) udziela pomocy nowo powstającym kasom, 
10) przeprowadza lustrację spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
11) wypełnia za kasy obowiązki informacyjne wobec Narodowego Banku Polskiego, 
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12) wydaje karty płatnicze,  
13) wydaje pieniądz elektroniczny. 

2a. Działalność określoną w ust. 2 pkt 3-8 i pkt 12 regulują umowy zawierane pomiędzy Kasą Krajową 
a spółdzielczymi kasami oszczędnościowo - kredytowymi.  

2b.  Kasa Krajowa może emitować obligacje, na zasadach określonych w przepisach o obligacjach.  
2c. Kasa Krajowa inwestuje środki finansowe, pozostające w jej dyspozycji z zachowaniem         

najwyższej staranności: w papiery wartościowe, lokaty w bankach oraz jednostki uczestnictwa 
w funduszach inwestycyjnych rynku pieniężnego. 

2d.  Kasa Krajowa może reprezentować interesy kas w Krajowej Radzie Spółdzielczej. 
3. Kasa Krajowa może prowadzić na rzecz kasy lub jej członków działalność inną, niż określona  

w ust. 2, na podstawie umowy zawartej z kasą, w szczególności może organizować wymianę 
informacji pomiędzy spółdzielczymi kasami oszczędnościowo - kredytowymi a instytucjami, 
uprawnionymi na podstawie obowiązujących przepisów do zbierania i udostępniania informacji 
kredytowych oraz informacji gospodarczych. 

 
 

II.CZŁONKOWIE KASY KRAJOWEJ 
 

A. Nabycie członkostwa 
 

§ 4 
Członkami Kasy Krajowej mogą być działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo – kredytowe. 
 

 § 5 
1. Założyciele Kasy Krajowej, którzy podpisali statut, stają się członkami Kasy z chwilą jej 

zarejestrowania, przy czym są oni obowiązani do zadeklarowania udziałów stosownie do 
wymagań statutu. 

2. Przystępujący do Kasy Krajowej, po jej zarejestrowaniu, stają się członkami, z chwilą przyjęcia ich 
przez Kasę Krajową. 

 
§ 6 

1. Warunkiem uzyskania członkostwa jest przedstawienie, wydanego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, zezwolenia na utworzenie kasy, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
złożenie pisemnej deklaracji, zawierającej nazwę i siedzibę członka, ilość zadeklarowanych 
przezeń udziałów i dane dotyczące wkładów. 

2. W poczet członków Kasy Krajowej przyjmuje Zarząd. Przyjęcie powinno być stwierdzone na 
deklaracji podpisami dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych, z 
podaniem daty uchwały o przyjęciu. 

3. Decyzja, co do przyjęcia w poczet członków Kasy Krajowej, powinna być podjęta w ciągu jednego 
miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O decyzji Zarząd powinien zawiadomić 
zainteresowaną organizację spółdzielczą, pisemnie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podjęcia 
decyzji. 

4. W razie decyzji odmownej, w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o 
prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w terminie 1 
miesiąca od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna. 
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B. Prawa i obowiązki członków 
 

§ 7 
1. Członek Kasy Krajowej ma prawo: 

1) brać udział w Walnym Zgromadzeniu Kasy Krajowej, na zasadach określonych w 
obowiązujących przepisach, 

2) wybierać i być wybieranym do organów Kasy Krajowej, 
3) czynnie uczestniczyć we wszelkich pracach Kasy Krajowej oraz zgłaszać wnioski dotyczące jej 

działalności, 
4) uzyskiwać od Kasy Krajowej kredyty i pożyczki oraz korzystać z innych usług, o których mowa 

w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu, świadczonych przez Kasę Krajową albo za jej pośrednictwem, 
5) otrzymać odpis statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów spółdzielni, 

protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami 
finansowymi, umowami zawieranymi przez Kasę Krajową z osobami trzecimi, 

6) żądać rozpatrzenia przez właściwe organy Kasy Krajowej wniosków dotyczących jej 
działalności. 

2. Kasa Krajowa może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli 
naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta 
pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Kasy Krajowej i przez to wyrządzi Kasie 
Krajowej znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu 
odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Kasę Krajową z osobami trzecimi, może złożyć 
wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Kasy Krajowej do udostępnienia tych umów. 
Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy. 

3. Korzystanie z uprawnień, określonych w ust. 1 pkt 5, nie może prowadzić do naruszenia przez 
Kasę Krajową obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej wynikającego z ustawy. 

 
§ 8 

Członek Kasy Krajowej jest obowiązany: 

1) wnieść wpisowe, zadeklarowane udziały oraz składkę, 
2) wpłacać przewidziane statutem Kasy Krajowej wkłady członkowskie, 
3) udzielać Kasie Krajowej, na jej żądanie, informacji niezbędnych do spełniania jej statutowych 

zadań, 
4) korzystać ze standardowej dokumentacji, opracowanej przez Kasę Krajową, a także posługiwać 

się w swej działalności znakiem graficznym polskiego ruchu spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych,  na zasadach określonych w regulaminie korzystania z tego znaku, określonym 
przez Walne Zgromadzenie, 

5) stosować się do przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nich regulaminów oraz 
 przestrzegać w swej działalności „Kodeksu Dobrych Praktyk i Zasad Działania Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych” przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia.” 

 
§ 9 

Członkowie Kasy Krajowej wykonują swoje prawa i obowiązki za pośrednictwem ustanowionych w 
tym celu pełnomocników. 
 

C. Wpisowe, udziały, wkłady i składki 
 

§ 10 
1. Wpisowe wynosi 500 złotych, a wysokość jednego udziału 100 złotych. 
2. Członek Kasy Krajowej jest obowiązany do zadeklarowania co najmniej jednego udziału. 
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3. Członek może posiadać większą liczbę udziałów, które powinien pod rygorem nieważności 
pisemnie zadeklarować Zarządowi na trzy miesiące przed wpłaceniem. 

4.  Uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia deklaracji w przedmiocie wniesienia 
dodatkowych udziałów, Zarząd podejmuje w terminie miesiąca, licząc od dnia złożenia deklaracji. 
Odmowa może nastąpić wyłącznie w wypadku, gdy wniesienie dodatkowych udziałów 
nastąpiłoby z naruszeniem obowiązujących przepisów lub postanowień Statutu. 

5. Przyjęcie deklaracji w przedmiocie wniesienia dodatkowych udziałów powinno być stwierdzone 
na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu z podaniem daty podjęcia uchwały o przyjęciu. 

6. O uchwale członek powinien być zawiadomiony pisemnie w terminie dwóch tygodni od dnia jej 
powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia deklaracji powinno zawierać uzasadnienie. 

7. W przypadku podniesienia wysokości udziału, członek obowiązany jest do jego uzupełnienia 
najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym zmiana statutu w zakresie wysokości 
udziału weszła w życie. 

8. W razie niewpłacenia udziału w terminie, członek obowiązany jest do zapłaty odsetek 
ustawowych za okres opóźnienia.  

 
§ 11 

1. Począwszy od 1 stycznia 2017 r. spółdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa zobowiązana 
jest do wnoszenia do Kasy Krajowej obowiązkowej rocznej składki zwyczajnej, wynoszącej od 
0,024% do 0,08% aktywów spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej w roku 
poprzedzającym. 

2. Wysokość wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 1, określa dwa razy do roku Zarząd 
Kasy Krajowej, w drodze uchwały, zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą Kasy Krajowej i 
ogłoszonej spółdzielczym kasom oszczędnościowo – kredytowym odpowiednio do dnia 15 
stycznia oraz do dnia 15 lipca danego roku kalendarzowego. 

3. Obowiązkowa składka zwyczajna jest płatna kwartalnie, na ostatni dzień danego kwartału. 
4. W przypadku, gdy składka jest naliczona na podstawie danych wstępnych, ostateczne rozliczenie 

składki nastąpi w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne 
Zgromadzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej.  

5. Zarząd Kasy Krajowej może w formie uchwały; określającej cel, wysokość oraz terminy jej 
wnoszenia; zobowiązać spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe do wnoszenia do Kasy 
Krajowej składki nadzwyczajnej, nie większej niż 0,08% aktywów spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej w roku poprzedzającym. 

 

§ 12 
1. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo - kredytowa zobowiązana jest do złożenia w Kasie Krajowej na 

odrębnych rachunkach: 
1) swojego funduszu zasobowego i udziałowego, w wysokości nieprzekraczającej 4% aktywów 

kasy, 
2) części rezerwy płynnej, o której mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o skok, w wysokości 

równowartości co najmniej 5% wielkości funduszu oszczędnościowo - pożyczkowego. 
Powyższy obowiązek nie stanowi nałożenia, przez Kasę Krajową, na spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo - kredytowe obowiązku przeznaczenia dodatkowych środków na rezerwę 
płynną, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o skok. 

2. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo - kredytowa obowiązana jest ponadto utrzymywać w Kasie 
Krajowej pieniężne wkłady członkowskie, odpowiadające co najmniej 1% aktywów kasy, liczonych 
według stanu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Środki te zasilają fundusz 
stabilizacyjny Kasy Krajowej. 
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2a.  Zarząd kasy obowiązany jest, na koniec każdego miesiąca, ustalić wysokość aktywów, obliczyć 
wysokość należnych wkładów oraz wpłacić, w terminie do 25-go dnia następnego miesiąca, 
różnicę między wkładami należnymi, a dotychczas zgromadzonymi, a także złożyć Kasie Krajowej 
oświadczenie, stwierdzające te okoliczności. Podstawę ustalenia wartości aktywów i obliczenia 
wysokości należnych wkładów, stanowi bilans sporządzony na koniec każdego miesiąca, zgodnie 
z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach o rachunkowości.  

2b.  W przypadku niewniesienia wkładu w terminie kasa obowiązana jest do zapłaty na rzecz Kasy 
Krajowej kwoty odpowiadającej wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.  

2c.  W razie spadku aktywów kasy, liczonych na koniec miesiąca kalendarzowego, poniżej poziomu, 
od którego obliczone i opłacone zostały wkłady na fundusz stabilizacyjny, kasa nie jest 
obowiązana do wnoszenia wkładów za dany miesiąc, obowiązana jest jednak złożyć 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 2a. 

3. Szczegółowe zasady, wysokość i terminy wpłat oraz wysokość oprocentowania środków, o 
których mowa w ust. 1, określa Zarząd. 

 
§ 13 

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo - kredytowa zobowiązana jest wpłacić wpisowe i udział w 
terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia przez nią działalności. 
 

D. Ustanie członkostwa 
 

§ 14 
1. Członkostwo w Kasie Krajowej ustaje na skutek wykreślenia z rejestru członków. 
2. Członek Kasy Krajowej zostaje wykreślony z rejestru członków z dniem, w którym nastąpiło 

ustanie osoby prawnej. 
3. Skreślenia z rejestru członków Kasy Krajowej dokonuje Zarząd. 
4. Rozliczenie z byłym członkiem z tytułu wniesionych udziałów i wkładów następuje w terminie 30 

dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć 
do Kasy Krajowej. 

 
E. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze 

 
§ 15 

1. W sprawach wynikających ze stosunku członkostwa członkowi Kasy Krajowej przysługuje prawo 
wniesienia odwołania: 
1) od uchwał Zarządu - do Rady Nadzorczej, 
2) od uchwał Rady Nadzorczej - do Walnego Zgromadzenia. 

2. W każdym przypadku odwołanie przysługuje tylko do jednego organu Kasy Krajowej i może być 
wniesione, jeśli statut nie stanowi inaczej, w ciągu miesiąca od dnia doręczenia uchwały. 

3. Odwołanie powinno być rozpatrzone: 
1) na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy 

od dnia otrzymania odwołania przez Kasę Krajową, 
2) na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nie później jednak, niż w ciągu piętnastu miesięcy od 

dnia otrzymania odwołania przez Kasę Krajową. 
4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie wymienionego w ust.2 

terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy i nastąpiło bez winy odwołującego się. 
Wniosek o rozpatrzenie odwołania mimo upływu terminu, opatrzony uzasadnieniem, składa się 
łącznie z odwołaniem. 
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§ 16 
1. W przypadku wniesienia przez członka odwołania, bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega 

zawieszeniu do dnia zakończenia postępowania wewnątrzspółdzielczego, jednakże przez okres 
nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie. 

2. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i 
sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu. 

 
 

III. ORGANY KASY KRAJOWEJ 
 

§ 17 
Organami Kasy Krajowej są: 
1. Walne Zgromadzenie, 
2. Rada Nadzorcza, 
3. Zarząd 
 

A. Walne Zgromadzenie 
 

§ 18 
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Kasy Krajowej. 
2. Członkowie Kasy Krajowej biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych przez 

siebie pełnomocników. Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka. 
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą i 

Zarząd. 
 

§ 19 
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie kierunków działalności i zasad rozwoju Kasy Krajowej, 
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i 

sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Kasy 
Krajowej, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom 
Zarządu, 

3) podejmowanie uchwał w związku z polustracyjną oceną działalności Kasy Krajowej, 
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie sposobu pokrycia strat, 
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, 
6) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Kasa Krajowa może zaciągnąć 
7) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej 

podjętych w pierwszej instancji, 
8) uchwalanie zmian statutu, 
9) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
11) odwoływanie członków Zarządu, w razie podjęcia uchwały o nieudzieleniu im absolutorium, 
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych  

oraz występowania z nich. 
 

§ 20 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 30 czerwca. 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w 

każdym czasie. 
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3. Zarząd zobowiązany jest także zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie: 
1) Rady Nadzorczej 
2) członków reprezentujących łącznie: 

a) co najmniej 1/3 udziałów i  
b) nie mniej niż jedną dziesiątą członków, a jeżeli Kasa Krajowa liczy mniej niż 30 członków – 

nie mniej niż 3 członków. 
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z 

podaniem celu jego zwołania.  
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w przypadkach określonych w ust. 3, powinno być zwołane 

w takim terminie, aby mogło się odbyć nie później, niż w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia 
żądania. Jeżeli to nie nastąpi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza. 

6. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać umieszczenia 
oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na co 
najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

  
§ 21 

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Kasy Krajowej powinni być 
zawiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

2. W przypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad 
powinien być podany do wiadomości członków Kasy Krajowej na 7 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia w sposób określony w ust.1. 

 
§ 22 

Lista członków uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzona na podstawie 
rejestru, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 1 Statutu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwy 
uprawnionych, ich siedzibę, liczbę posiadanych udziałów i liczbę przysługujących im głosów, powinna 
być wyłożona w lokalu Zarządu Kasy Krajowej, najpóźniej na 3 dni robocze przed odbyciem Walnego 
Zgromadzenia. Członek Kasy Krajowej może przeglądać listę uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu. 

 
§ 23 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem 
obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 21. Nie dotyczy 
to uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z odmową udzielania mu absolutorium. 

2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów 
Kasy Krajowej oraz odwoływania ich członków. Na żądanie 1/10 liczby członków obecnych na 
Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych 
porządkiem obrad. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają - o ile Statut nie stanowi inaczej – zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy pełnomocników, reprezentujących członków 
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie zwołane w drugim 
terminie z powodu braku kworum może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych, 
pod warunkiem uczynienia o tym wzmianki w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 24 

Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego 
Zgromadzenia. 
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§ 25 
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia, wybrani przez nie na początku obrad. 
2. Protokoły przechowuje Zarząd Kasy Krajowej. 
 

§ 26 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Kasy Krajowej oraz jej organy. 
2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. 
3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy 

Kasy Krajowej, albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu. 
4. Każdy członek Kasy  Krajowej lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.  
5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Kasę Krajową reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez 

Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania 
sprawy ustanawia kuratora dla Kasy Krajowej. 

6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu 
tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny 
na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia 
powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku 
od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. 

7. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy, 
wskazany w ust. 6, biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w 
Statucie. 

8. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli utrzymanie uchwały 
Walnego Zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a 
opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie 
jest nadmierne. 

9. Orzeczenie sądu, ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź 
uchylające uchwałę, ma moc prawną względem wszystkich członków Kasy Krajowej oraz 
wszystkich jej organów. 

 
 B. Rada Nadzorcza 

 
§ 27 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Kasy Krajowej. 
 

§ 28 
1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 9 członków, w tym  Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 

Sekretarza.  
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie, w głosowaniu 

tajnym, spośród kandydatów, będących pełnomocnikami członków Kasy Krajowej. 
3. Liczba członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję ustalana jest w drodze uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzedzającego Walne Zgromadzenie, na którym 
przeprowadzane będą wybory członków Rady Nadzorczej.  

4. Począwszy od 60 dnia poprzedzającego termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym 
przeprowadzone będą wybory członków Rady Nadzorczej, aż do 20 dnia poprzedzającego termin 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, członkowie Kasy Krajowej zgłaszają Zarządowi Kasy 
Krajowej swoich kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Każdy członek może zgłosić 
nieograniczoną liczbę kandydatów. Do zgłoszenia kandydata będącego pełnomocnikiem 
zgłaszającego członka należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania członka na 
Zwyczajnym Walnym  Zgromadzeniu wraz z notą biograficzną. Zarząd Kasy Krajowej umieszcza na 
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Portalu Wymiany Informacji listę zgłoszonych kandydatów wraz z ich notami biograficznymi oraz 
informacją czy dany kandydat jest pełnomocnikiem członka Kasy Krajowej, a jeśli tak, to którego 

członka reprezentuje. Lista podlega aktualizacji nie rzadziej niż co siedem dni.. 
5. Najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym przeprowadzane będą 

wybory członków Rady Nadzorczej, Zarząd Kasy Krajowej informuje członków na piśmie o 
zgłoszonych kandydaturach na członków Rady Nadzorczej, dołączając do informacji notę 
biograficzną dotyczącą poszczególnych kandydatów.  

6. Członek Kasy Krajowej, który nie zgłosił swojego kandydata do Rady Nadzorczej albo zgłosił 
kandydata będącego pełnomocnikiem innego członka, nie później niż na 14 dni przed terminem 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym przeprowadzane będą wybory członków Rady 
Nadzorczej, ustanawia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie i doręcza pełnomocnictwo 
Zarządowi Kasy Krajowej listem poleconym.  

7. Kasa Krajowa informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie Rady Nadzorczej oraz o zmianie 
jej składu, niezwłocznie po jej powołaniu lub po dokonaniu zmiany jej składu. 

8. Rada Nadzorcza wybierana jest na 5-letnią kadencję, z zastrzeżeniem § 29 zdanie pierwsze. 
9. (skreślony). 
10. W przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby określonej 

w ust. 1 lub poniżej liczby, określonej przez Walne Zgromadzenie na podstawie ust. 3, 
przeprowadza się wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. W wyborach uzupełniających Walne 
Zgromadzenie wybiera tylu członków Rady Nadzorczej, ilu brakuje do liczby, określonej przez 
Walne Zgromadzenie na podstawie ust. 3 lub do minimalnej liczby, określonej w ust. 1. W 
wyborach uzupełniających członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w głosowaniu tajnym 
spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących pełnomocnikami członków Kasy Krajowej, 
zgłoszonych przez pełnomocników członków Kasy Krajowej, biorących udział w Walnym 
Zgromadzeniu. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów. Kadencja 
członków Rady Nadzorczej, którzy zostali wybrani w wyborach uzupełniających upływa z 
dniem powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.  
 

§ 29 
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 
Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w wypadku odwołania członka Rady przez Walne 
Zgromadzenie oraz w wypadku śmierci lub zrzeczenia się funkcji członka Rady Nadzorczej. 

 
§ 30 

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 
1) uchwalanie planów działalności i rozwoju oraz budżetów Kasy Krajowej, 
2) kontrola działalności Zarządu i Komisji Funduszu Stabilizacyjnego pod względem zgodności z 

prawem, statutem, regulaminami oraz zasadami gospodarności, w szczególności zaś: 
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, 
b) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów 

Kasy Krajowej oraz jej poszczególnych członków, 
3) czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem wszystkich operacji finansowych Kasy 

Krajowej, 
4) przeprowadzanie kontroli ksiąg i dokumentacji finansowej Kasy Krajowej oraz powodowanie 

obowiązkowych, i – w miarę potrzeby – dobrowolnych rewizji Kasy Krajowej, jak również 
dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, 
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz 

występowania z nich, 
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7) przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wyniki 
przeprowadzonych kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, a także ocenę działalności 
Zarządu i Komisji Funduszu Stabilizacyjnego, 

8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Kasy Krajowej, 
9) uchwalanie regulaminów organów Kasy Krajowej (z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia) 
10) podejmowanie uchwał w sprawie czynności prawnych dokonywanych między Kasą Krajową a 

członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Kasy Krajowej przy tych czynnościach; do 
reprezentowania Kasy Krajowej wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią 
upoważnionych, 

11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Funduszu Stabilizacyjnego, z 
zastrzeżeniem § 19 pkt 11 Statutu. 

12) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w wypadkach określonych w statucie. 
 

§ 31 
Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i Komisji Funduszu Stabilizacyjnego oraz od wszystkich 
członków i pracowników Kasy Krajowej wszelkich wyjaśnień i sprawozdań, przeglądać księgi  
i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Kasy Krajowej. 
 

§ 32 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia 

Wiceprzewodniczący, co najmniej raz na dwa miesiące. 
2. Rada Nadzorcza wybiera, ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 

Sekretarza. 
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na 

wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku. 
 

§ 33 
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają, o ile statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równej ilości głosów, decyduje głos 
Przewodniczącego. 

 
§ 34 

Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Nadzorczej. 
 

C. Zarząd 
 

§ 35 
Zarząd kieruje działalnością Kasy Krajowej oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
 

§ 36 
Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na 4-letnią kadencję. 
 

§ 37 
1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie w 

przypadku podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium, zrzeczenia się funkcji członka Zarządu 
oraz w razie uznania zasadności wniosku, o jakim mowa niżej w § 39 ust.4 niniejszego Statutu. 

2. Odwołanie członka Zarządu wymaga kwalifikowanej większości ¾ głosów. 
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§ 38 
1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub 

statucie innym organom Kasy Krajowej, w szczególności: 
1) przyjmowanie członków i prowadzenie ich rejestru zgodnie z wymogami prawa 

spółdzielczego, 
2) przygotowanie planów działalności i rozwoju oraz budżetów Kasy Krajowej, 
 
3) prowadzenie działalności lokacyjnej i kredytowej, a zwłaszcza: 

a) określanie zasad lokowania wolnych środków Kasy Krajowej, 
b) ustalanie polityki udzielania kredytów, 
c) uchwalanie regulaminów usług świadczonych przez Kasę Krajową, 
d) ustalanie wysokości wkładów na fundusz stabilizacyjny, 
e) ustalanie wielkości oprocentowania kredytów, wkładów i lokat, 

4) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz podejmowanie innych czynności prawnych 
niezbędnych dla realizacji zadań Kasy Krajowej, 

5) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem księgowości, 
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 
7) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych do 

zatwierdzenia, 
8) zabezpieczenie majątku Kasy Krajowej, 
9) przygotowanie projektów uchwał na posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, 
10) rozpatrywanie i załatwianie wniosków członków Kasy Krajowej oraz wykonywanie uchwał 

Walnego Zgromadzenia, 
11) reprezentowanie interesów Kasy Krajowej wobec organów państwowych, organów 

samorządu terytorialnego oraz wobec organizacji krajowych i zagranicznych, 
12) zatrudnianie pracowników niezbędnych do prowadzenia spraw Kasy Krajowej. 

2. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.  
3. Zarząd Kasy Krajowej zobowiązany jest do powiadomienia Zarządów spółdzielczych kas 

oszczędnościowo - kredytowych o zmianach zasad lokowania środków pieniężnych, wysokości 
składek, oprocentowania kredytów, wkładów i lokat oraz regulaminów usług – w terminie 7 dni 
od dnia podjęcia uchwały. 

 
§ 39 

1. Członek Zarządu, który w swej działalności umyślnie narusza przepisy prawa lub niniejszego 
Statutu, może zostać zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą. 

2. Rada Nadzorcza, zawieszając w czynnościach członka Zarządu, podejmuje uchwały niezbędne do 
prawidłowego prowadzenia działalności Kasy Krajowej. 

3. Członek Zarządu, którego zawieszono w czynnościach, ma prawo do złożenia wyjaśnień na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

4. Uchylenie uchwały o zawieszeniu lub zwołanie Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o odwołanie 
zawieszonego członka powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały 
o zawieszeniu. 

 
§ 40 

1. Bieżącą działalnością Kasy Krajowej kieruje Prezes Zarządu. 
2. Zarząd może udzielić, za zgodą Rady Nadzorczej, osobie kierującej bieżącą działalnością Kasy 

Krajowej pełnomocnictwa oraz określić zakres jej czynności. Zakres ten nie może obejmować 
spraw wymienionych w § 38 ust.1 pkt 1,3,4,6 i 7. 
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§ 41 
1. Zarząd Kasy Krajowej pracuje kolegialnie. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie 

rzadziej jednak, niż raz w miesiącu. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje 
funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członków Zarządu. 

2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb 
obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Zarządu określa jego 
regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

 
§ 42 

Uchwały Zarządu zapadają, o ile statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu. 

 
§ 43 

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych za Kasę Krajową składają 
przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego 
upoważniona (pełnomocnik). 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Kasy Krajowej 
osoby upoważnione do ich składania umieszczają swoje podpisy. 

 
§ 44 

1. W charakterze ciała opiniodawczego Zarządu działa Komisja Funduszu Stabilizacyjnego. 
2. Komisja Funduszu Stabilizacyjnego liczy od 7 do 11 członków, w tym Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na 
wniosek Zarządu. 

3. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, powoływani są i odwoływani w odrębnym 
głosowaniu. 

4. Członkowie Komisji powoływani są na trzy lata. 
5. (skreślony) 
 

§ 45 
1. Posiedzenia Komisji odbywają się stosownie do jej regulaminu, uchwalonego przez Radę 

Nadzorczą, nie rzadziej jednak, niż raz na sześć miesięcy. 
2. Komisja Funduszu Stabilizacyjnego podejmuje swoje czynności na wniosek Zarządu Kasy 

Krajowej. 
 

§ 46 
Do zadań Komisji Funduszu Stabilizacyjnego należy w szczególności: 

1) opiniowanie wniosków o kredyty stabilizacyjne oraz o udzielanie innej pomocy, w tym 
bezzwrotnej – złożonych w formie ustalonej przez Zarząd, 
2) opiniowanie o rodzaju i wysokości zabezpieczeń udzielanych kredytów stabilizacyjnych, 
3) opiniowanie wniosków w sprawie prolongaty spłaty kredytów stabilizacyjnych, 
4) składanie okresowych sprawozdań Radzie Nadzorczej oraz przedkładanie jej wniosków 
propozycji. 
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D. Postanowienia wspólne dla organów Kasy Krajowej 
 

 
§ 47 

(skreślony) 
 

§ 48 
(skreślony) 
 

 
 

§ 49 
Uchwały organów Kasy Krajowej zapadają, o ile statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu. 
 

§ 50 
1. Przy wyborach organów Kasy Krajowej obowiązują następujące zasady: 

1) członek Rady Nadzorczej nie może być równocześnie członkiem Zarządu ani Komisji Funduszu 
Stabilizacyjnego, 

2)  ustępujący członek Zarządu może być wybrany do Rady Nadzorczej dopiero po udzieleniu mu 
absolutorium, 

3) w skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić osoba będąca kierownikiem bieżącej działalności 
gospodarczej Kasy Krajowej lub pełnomocnikiem Zarządu oraz osoby pozostające z członkami 
Zarządu, kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej lub członkiem Komisji Funduszu 
Stabilizacyjnego w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu i Komisji Funduszu Stabilizacyjnego nie mogą brać udziału 
w głosowaniu w sprawach dotyczących wyłącznie ich osobiście lub organizacji spółdzielczych, 
których są członkami.   

3. Rada Nadzorcza może, w razie konieczności, wyznaczyć jednego lub kilku swoich członków do 
czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. Do wyznaczonego przez Radę  członka 
stosuje się ograniczenia zawarte w ust.1 pkt.1. 

 
§ 51 

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi 
wobec Kasy Krajowej, a w szczególności uczestniczyć, jako wspólnicy lub członkowie władz, w 
podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Kasy Krajowej. 
Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej lub 
Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach . 

2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, określonego w ust. 1, 
Rada: 
1) podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności,  
2) zwraca się do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o 

uchyleniu, zawieszeniu bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady. 
3. Walne Zgromadzenie w sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinno się odbyć w terminie 

określonym w § 20 ust 5. 
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III a. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 
 

§ 51 a 
1. W Kasie Krajowej funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie 

procesów decyzyjnych, przyczyniający się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania 
Kasy Krajowej, wiarygodności prowadzonej sprawozdawczości finansowej oraz zgodności 
działania Kasy Krajowej z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i wydanymi na jego 
podstawie uchwałami oraz regulacjami wewnętrznymi. 

2. System kontroli wewnętrznej obejmuje: 
1) mechanizmy kontroli, uwzględniające wszystkie poziomy w strukturze organizacyjnej Kasy 

Krajowej, 
2) komórkę ds. zapewnienia zgodności, której zadaniem jest zapewnienie zgodności działalności 

Kasy Krajowej z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz z uwzględnieniem 
rekomendacji nadzorczych, 

3) komórkę audytu wewnętrznego, której zadaniem jest regularne badanie adekwatności, 
skuteczności i efektywności działalności Kasy Krajowej, w szczególności systemu kontroli 

wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem..  
2a. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, stanowią komórki systemu kontroli 

wewnętrznej. W ramach systemu kontroli wewnętrznej komórka organizacyjna, o której mowa 
w ust. 2 pkt 2 odpowiada za realizację funkcji zapewnienia zgodności, a komórka organizacyjna, 
o której mowa w ust. 2 pkt 3 odpowiada za realizację funkcji audytu wewnętrznego. Funkcja 
zapewnienia zgodności oraz funkcja audytu wewnętrznego wykonywane są w sposób niezależny. 

3. Kierujący komórką ds. zapewnienia zgodności oraz komórką audytu wewnętrznego podlegają 
bezpośrednio Prezesowi Zarządu Kasy Krajowej. Powoływanie i odwoływanie pracowników ww. 
komórek wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

4. Zarząd Kasy Krajowej wdraża oraz zapewnia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej. 
5. Rada Nadzorcza Kasy Krajowej sprawuje ogólny nadzór nad prowadzeniem systemu kontroli 

wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność, efektywność i skuteczność. 
6. Komórki systemu kontroli wewnętrznej przedkładają Zarządowi i Radzie Nadzorczej bezpośrednio 

informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach, wnioskach wynikających z działalności 
komórek systemu kontroli wewnętrznej oraz działaniach podejmowanych w celu usunięcia tych 
nieprawidłowości. 

7. Mechanizmy identyfikacji, oceny i kontroli ryzyka stosowane przez Kasę Krajową uwzględniają 
ocenę ilościową oraz jakościową, a także biorą pod uwagę szacunek wpływu ryzyka na 
bezpieczeństwo Kasy Krajowej, rentowność jej działalności, wiarygodność sprawozdawczości oraz 
przestrzeganie przepisów i regulacji w przedmiotowym zakresie. 

8. Badanie zgodności działania Kasy Krajowej z przepisami prawa, normami organu nadzoru, 
postanowieniami Statutu i wydanymi na jego podstawie uchwałami oraz regulacjami 
wewnętrznymi odbywa się na podstawie informacji o unormowaniach, które muszą być 
przestrzegane przez Kasę Krajową przy prowadzeniu działalności wraz z szacunkową oceną 
możliwego wpływu istotnych zmian prawnych na jej działalność i zapewnienie zgodności 
działania z tymi normami. 

9. Zarząd Kasy Krajowej, w drodze uchwały, ustala zasady funkcjonowania komórek systemu 
kontroli wewnętrznej. Uchwała podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Kasy Krajowej. 

 
IV.GOSPODARKA KASY KRAJOWEJ 

 
§ 52 

1. Kasa Krajowa tworzy następujące fundusze własne: 
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1) fundusz udziałowy,  
2) fundusz zasobowy. 

2. Fundusz udziałowy powstaje z wpłat udziałów członkowskich. 
3. Fundusz zasobowy powstaje z wpłat przez członków wpisowego. 
4. Z funduszu zasobowego i funduszu udziałowego Kasa Krajowa finansuje w szczególności 

rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.  
 

§ 52a 
1. Kasa Krajowa tworzy fundusz stabilizacyjny.  
2. Fundusz stabilizacyjny powstaje z comiesięcznych wkładów członkowskich, o których mowa w § 

12 ust. 2 Statutu. 
3. Z uwzględnieniem ust. 4, fundusz stabilizacyjny przeznaczony jest na potrzeby stabilizowania 

działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a w szczególności na finansowanie 
programów naprawczych; wydatkowaniu na stabilizowanie działalności spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych podlegają w pierwszej kolejności środki funduszu stabilizacyjnego 
w części pochodzącej z nadwyżki bilansowej, w dalszej zaś kolejności – środki pochodzące z 
wkładów członkowskich. Środki funduszu stabilizacyjnego nie mogą być użyte na finansowanie 
zwrotu bądź gwarantowanie kredytów zaciąganych przez członków poza Kasą Krajową. 

4. Fundusz stabilizacyjny przeznaczony jest na udzielanie pomocy stabilizacyjnej kasom realizującym 
program postępowania naprawczego lub przejmującym inną kasę. Pomoc stabilizacyjna udzielana 
jest w szczególności w formie: 
1) kredytów stabilizacyjnych, w tym kredytów stabilizacyjnych na warunkach zobowiązania 

podporządkowanego, 
2) obejmowania udziałów w kasach. 

Udzielając pomocy stabilizacyjnej Kasa Krajowa zawiera z kasą umowę stabilizacyjną określającą w 
szczególności warunki udzielenia, zabezpieczenia i zwrotu pomocy. W wyjątkowych przypadkach, gdy 
jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej w sposób uzgodniony z Komisją Nadzoru Finansowego, Kasa Krajowa może udzielić kasie 
biorącej udział w restrukturyzacji pomocy bezzwrotnej. 
5. Zarząd Kasy Krajowej określa poziom wolnych środków funduszu stabilizacyjnego. Wolne środki 

funduszu stabilizacyjnego stanowią środki funduszu stabilizacyjnego niewykorzystane na 
udzielenie warunkowej lub bezwarunkowej pomocy stabilizacyjnej, nieobjęte promesami 
udzielenia pomocy stabilizacyjnej, nieobjęte decyzjami Zarządu Kasy Krajowej o udzieleniu 
pomocy stabilizacyjnej oraz nieobjęte nierozpatrzonymi wnioskami o udzielenie pomocy 
stabilizacyjnej. 

6. Kasa Krajowa w celu stabilizacji kas może udzielać swoim członkom pomocy stabilizacyjnej także z 
innych źródeł. Kasa Krajowa może dokonywać zamiany źródeł finansowania pomocy 
stabilizacyjnej między funduszem stabilizacyjnym i innymi źródłami w celu zarządzania ryzykiem 
związanym z udzielaną pomocą stabilizacyjną. W wykonaniu postanowień ust. 4-5 Zarząd Kasy 
Krajowej, za zgodą Rady Nadzorczej, może wydawać szczegółowe regulaminy. 

 
§ 53 

1. Wkłady członkowskie, wnoszone na zasadach określonych w Statucie, zapisuje się na rachunku 
członka Kasy Krajowej. 

2. W razie ustania  członkostwa w Kasie Krajowej wkłady członkowskie podlegają zwrotowi z 
zachowaniem następujących zasad: 
1) zwrot następuje z wolnych środków funduszu stabilizacyjnego w części pochodzącej z 

wkładów członkowskich proporcjonalnie do wysokości wkładów wniesionych przez 
poszczególnych członków, 
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2) kwota wolnych środków funduszu stabilizacyjnego ustalana jest na dzień zatwierdzania 
sprawozdania finansowego za rok, w którym były członek wystąpił z żądaniem zwrotu,  

3) kwota podlegająca zwrotowi płatna jest jednorazowo, w terminie 30 dni, licząc od dnia 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kasy Krajowej za rok, w którym zgłoszono żądanie 
zwrotu. 

3. W razie połączenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z inną kasą, będącą członkiem 
Kasy Krajowej, wkłady członkowskie kasy przejmowanej stają się wkładami członkowskimi kasy 
przejmującej.  

4. W razie likwidacji Kasy Krajowej wkłady członkowskie zasilające fundusz stabilizacyjny podlegają 
zwrotowi według wartości nominalnej w części, w jakiej nie zostały wykorzystane na cele, o 
których mowa w § 52 ust. 5 Statutu. 

 
§ 54 

1. Środki finansowe pozostające w dyspozycji Kasy Krajowej mogą być inwestowane z zachowaniem 
najwyższej staranności w: 
1) papiery wartościowe, 
2) lokaty w bankach 
3) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych rynku pieniężnego. 

2. Wolne środki pieniężne funduszu stabilizacyjnego mogą być inwestowane wyłącznie w obligacje i 
inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy 
Bank Polski, a także jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego. 

3. Wartość udziału, jednostek uczestnictwa lub nabytego papieru wartościowego jednego rodzaju 
nie może przekraczać 8% aktywów Kasy Krajowej. Ograniczenia tego nie stosuje się do papierów 
wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 
Polski. 
 

§ 55 
1. Zasady udzielania kredytów i ich spłaty, a także dopuszczalne formy zabezpieczenia udzielanych 

kredytów, określa regulamin kredytowania uchwalany przez Zarząd. 
2. Członkowie Kasy Krajowej, których pełnomocnicy zasiadają w Radzie Nadzorczej, Zarządzie i 

Komisji Funduszu Stabilizacyjnego mogą otrzymywać kredyty i pożyczki na zasadach przyjętych 
dla ogółu członków. 

 
§ 56 

W razie stwierdzenia przez Kasę Krajową nieprzestrzegania przez członka postanowień niniejszego 
Statutu oraz uchwał organów Kasy Krajowej spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, 
niezależnie od terminów ustalonych przy udzielaniu kredytu lub pożyczki. 
 

§ 57 
Nadwyżka bilansowa Kasy Krajowej powiększa fundusz stabilizacyjny. Część nadwyżki bilansowej Kasy 
Krajowej za dany rok, nie większa niż 10%, może być przez Walne Zgromadzenie przeznaczona na jej 
fundusz zasobowy, z zastrzeżeniem § 58. 
 

§ 58 
Strata bilansowa Kasy Krajowej pokrywana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki bilansowej 
przyszłych okresów, a – jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty tak stanowi - 
z funduszu zasobowego, a następnie z funduszu udziałowego. 
 

§ 59 
Rokiem obrotowym Kasy Krajowej jest rok kalendarzowy. 



Tekst jednolity Statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, przyjęty uchwałą  

nr 30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.09.2016 r. ze zmianami wprowadzonymi przez Walne 

Zgromadzenie z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz ze zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie z dnia  

30 czerwca 2018 r. , z dnia 29 czerwca 2019 r. i z dnia 25.06.2021 r. 
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§ 60 
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej kwalifikowaną większością 2/3 
głosów. 
 

§ 61 
1. (skreślony) 
2. (skreślony) 


