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Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

Niniejszym zwracamy się o wyjaśnienie postępowania administracyjnego wszczętego i prowadzonego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego z urzędu w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego 

w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (sygn. akt DBS/DBS_W6/712/35/7/2016) 

oraz w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni 

(sygn. akt DBS/DBS_W6/712/61/144/2013/2016/PW). 

Do niniejszej interwencji skłoniły nas pojawiające się różne niepokojące informacje na temat zintensyfi-

kowania działań podejmowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w odniesieniu do sektora SKOK 

charakteryzujących się bardzo szybkim tempem ustanawiania zarządców komisarycznych w kasach, m.in. 

w największej kasie na Śląsku – SKOK Jaworzno oraz zmierzających do zakończenia postępowań w sprawie 

ustanowienia zarządcy komisarycznego w Kasie Krajowej (organie zrzeszającym kasy i wykonującym na ich 

rzecz wiele wynikających m.in. z ustawy o SKOK zadań), a także w SKOK Stefczyka – największej kasie 

SKOK. 

Działania te zbiegają się z momentem wygaśnięcia kadencji Pana jako przewodniczącego Komisji Nadzo-

ru Finansowego oraz Pana zastępców, co jest dla nas szczególnie niepokojące, ponieważ wskazywać może na 

intencję działań motywowanych nie przepisami prawa ani z tych przepisów wynikających, ale będących efek-

tem działań politycznych.  

Dlatego działając w obronie szeroko pojętego interesu publicznego, zwracamy się do Komisji Nadzoru 

Finansowego o udostępnienie nam, a także ministrowi finansów jako przewodniczącemu Komitetu Stabilno-

ści Finansowej, następujących dokumentów:  

– po pierwsze, projekcji skutków finansowych, jakie może mieć wprowadzenie zarządcy komisarycznego 

w Kasie Krajowej oraz w SKOK Stefczyka, w szczególności z uwzględnieniem wpływu ewentualnego usta-

nowienia zarządców komisarycznych w ww. podmiotach na płynność sektora SKOK, bezpieczeństwo depo-

zytów zgromadzonych w kasach oraz stabilności samych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

– po drugie, planów organizacji działania Kasy Krajowej oraz SKOK Stefczyka, w tym zaplecza kadro-

wego na wypadek wprowadzenia zarządców komisarycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawowych 

zadań Kasy Krajowej wobec kas i wysoce specjalistycznej kadry pracowniczej tam zatrudnionej;  

– po trzecie, analiz przedstawiających, w jaki sposób wprowadzenie zarządów komisarycznych w ww. 

podmiotach zrealizowałoby cel stabilizacji rynku finansowego, będący podstawowym zadaniem Komisji 

Nadzoru Finansowego.  

Wnosimy o sporządzenie i udostępnienie ww. dokumentów przed zakończeniem postępowania w przed-

miocie ustanowienia zarządców komisarycznych w Kasie Krajowej i SKOK Stefczyka. 

Niepokojące są przyczyny i podstawy wszczęcia trzeciego już postępowania o ustanowienie zarządcy ko-

misarycznego w Kasie Krajowej (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych), którego przedmiotem ma być ustalenie, czy w Kasie Krajowej nie zachodzi 

groźba zaprzestania spłacania zobowiązań. Przyczyną wszczęcia ww. postępowania jest raport i stanowisko 

firmy (…) Sp. z o.o. w W. w kwestii ponownego badania sprawozdania finansowego Kasy Krajowej za rok 

2014 sporządzone na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego. Niezależnie od wątpliwości prawnych związa-

nych z formalną prawidłowością udzielenia firmie (…) Sp. z o.o. zlecenia przez KNF podkreślić trzeba, iż 

z tego stanowiska i raportu nie wynika, iż istnieje zagrożenie zaniechania spłacania zobowiązań przez Kasę 

Krajową. Wyraża on związane z unikalną konstrukcją prawną Kasy Krajowej (która prowadzi działalność 



niezarobkową na rzecz zrzeszonych w niej kas) oraz unikalnością jej zadań (z których najważniejszym jest 

udzielanie kasom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej wsparcia stabilizacyjnego) 

wątpliwości co do ujęcia niektórych zdarzeń w sprawozdaniu finansowym Kasy Krajowej, przede wszystkim 

skutków udzielenia istotnej pomocy stabilizacyjnej kasom znajdującym się w trudnym położeniu finansowym 

dla sytuacji ekonomicznej Kasy Krajowej. W związku z tym, że działalność Kasy Krajowej nie jest nasta-

wiona na zysk, gdyż podmiot ten prowadzi działalność niezarobkową oraz udziela kasom wsparcia finanso-

wego z funduszu stabilizacyjnego, duży niepokój budzi prowadzenie przez organ nadzoru przedmiotowego 

postępowania, którego celem ma być ustalenie, czy podmiot jest wypłacalny, czy też nie, skoro ustawa regu-

lująca działalność tego podmiotu nie zakłada jego rentowności. 

Wątpliwości co do rzeczywistych intencji prowadzonego postępowania budzić może także pośpiech w je-

go prowadzeniu – wszczęcie wobec Kasy Krajowej trzeciego postępowania o ustanowienie zarządcy komisa-

rycznego nastąpiło w dniu 19 lipca 2016 r., a w niecały miesiąc później Kasa Krajowa otrzymała wezwanie 

do złożenia ostatecznego stanowiska w sprawie. Pośpiech KNF można zaobserwować także w odniesieniu do 

SKOK Stefczyka, gdyż kasa ta wezwanie do złożenia ostatecznego stanowiska otrzymała w dniu 22 sierpnia 

2016 r. 

Ze względu na powyższe okoliczności, a także na unikatową rolę Kasy Krajowej w systemie spółdziel-

czych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz znaczący udział spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych w rynku finansowym, interwencja niniejsza mająca na celu zapoznanie się z zamierzeniami 

Komisji Nadzoru Finansowego, której działania mogą (oby tak się nie stało) przynieść szkodę, w tym szkodę 

o wielkich rozmiarach, nie tylko członkom SKOK, ale i obywatelom (mogącym ponosić skutki ewentualnej 

paniki), jest konieczna i uzasadniona. 
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