
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 63. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 lipca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

W dniu 4 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadziła w SKOK „Jaworzno” za-

rząd komisaryczny. Zarządca komisaryczny wraz z pracownikami przygotował program postępowania na-

prawczego (PPN), który w marcu 2017 r. uzyskał pozytywną opinię Komisji Nadzoru Finansowego. Następ-

nie Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) potwierdził możliwość uzyskania przez SKOK „Jaworzno” po-

mocy zwrotnej w formie pożyczki podporządkowanej. W lipcu 2017 r. UOKiK pozytywnie zaopiniował 

wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy skierowany do Komisji Europejskiej, uznając działania za 

zgodne z regulacjami wspólnotowymi. 

Od lipca 2017 r. wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie przez BFG pomocy dla SKOK „Jaworzno” jest 

procedowany w Komisji Europejskiej. W dniu 29 maja 2018 r. KNF postanowiła o wszczęciu postepowania 

administracyjnego w sprawie SKOK „Jaworzno” w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK „Jaworzno” 

przez bank. Równocześnie negatywnie zaopiniowała przedstawioną korektę programu postepowania napraw-

czego (wypracowaną z KNF i BFG), powołując się m.in. na brak zgody KE. 

Zapewne Pan Przewodniczący otrzymał pytania podobne do moich od SKOK „Jaworzno” i na nie odpo-

wiedział, mimo to proszę o odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 29 maja 2018 r. posiadała decyzję Komisji Europejskiej w 

sprawie zwrotnej pomocy dla SKOK „Jaworzno”? 

2. Jeżeli KNF posiadała taką decyzję, to dlaczego SKOK „Jaworzno” nie został o niej poinformowany? 

3. Jeżeli KNF nie posiadała decyzji KE, to jakie przesłanki spowodowały, że w dniu 29 maja 2018 r. roz-

poczęła postępowania w sprawie przejęcia SKOK „Jaworzno” przez bank? 

4. Czy zmiany wprowadzone przez SKOK „Jaworzno” w programie postępowania naprawczego były 

konsultowane z KE, KNF lub BFG? 

5. Czy wypowiedziane przez przewodniczącego KNF w dniu 28 czerwca 2017 r. podczas posiedzenia 

Komisji Finansów Publicznych słowa: „Warto wspomnieć szanownej komisji o ciekawej inicjatywie. W 

ostatnim czasie jeden z zarządców komisarycznych podjął próbę restrukturyzacji kasy przy wykorzystaniu 

środków publicznych za zgodą Komisji Europejskiej. Obecnie czekamy na decyzję Komisji Europejskiej. 

Jeżeli ten model restrukturyzacji byłby zatwierdzony, to moglibyśmy spróbować wdrożyć go też w innych 

kasach, które wymagałyby działań restrukturyzacyjnych” stanowiły informację o faktycznie podejmowanych 

działaniach mających na celu wypracowanie schematu restrukturyzacji sektora spółdzielczych kas oszczęd-

nościowo-kredytowych? 

6. Czy instytucje państwowe (KNF, BFG, UOKiK) podejmowały działania wspierające w sprawie wnio-

sku o wyrażenie zgody na pomoc publiczną dla SKOK „Jaworzno”? 

7. Zgodnie z rocznym raportem BFG banki przejmujące SKOK otrzymują bezzwrotną pomoc ze strony 

BFG, której wartość, w zależności od wielkości przejmowanej SKOK, wynosiła od kilkunastu do kilkuset 

milionów złotych. Czy udzielenie bezzwrotnej pomocy bankom w procesie restrukturyzacji SKOK jest z 

punktu widzenia interesu państwa korzystniejsze niż udzielenie zwrotnej pomocy SKOK w procesie ich re-

strukturyzacji? 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 
 


