
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

Korzystając z uprawnienia wynikającego z przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r.  

o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się niniejszym do Komisji Nadzoru Finansowego  

z interwencją w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez ten organ pod sygn. akt 

DBS/DBS-W6/712/35/51/2013/2016 w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego w SKOK 

Centrum i wnoszę o wstrzymanie się przez Komisję Nadzoru Finansowego z wydaniem rozstrzygnięcia w tym 

postępowaniu administracyjnym do czasu zbadania okoliczności wpływu takiej ewentualnej decyzji na 

sytuację ekonomiczno-finansową SKOK Centrum w Bytomiu (w szczególności w aspekcie płynności 

finansowej SKOK i przewidywanego odpływu depozytów z kasy, a także w aspekcie zdolności SKOK  

do generowania przychodów z działalności operacyjnej na skutek zmniejszenia skłonności członków  

do korzystania z pożyczek i kredytów udzielanych przez kasę oraz zmniejszenia skłonności członków  

do terminowego regulowania rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w kasie) i jej zdolność do osiągnięcia 

celów programu postępowania naprawczego realizowanego przez kasę.  

Wnoszę również o poinformowanie wnoszącego interwencję o wynikach tychże analiz oraz  

o poinformowanie wnoszącego interwencję o tym, jakie zadania Komisja Nadzoru Finansowego zamierza 

postawić przed zarządcą komisarycznym – w razie jego ustanowienia – w zakresie sanacji SKOK Centrum. 

Z racji wykonywania mandatu senatorskiego otrzymywałem wiele sygnałów świadczących o tym,  

że w związku z wygaśnięciem kadencji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego następowała 

nieuzasadniona intensyfikacja działań Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do wielu ogniw sektora 

SKOK, m.in. wobec Kasy Krajowej. Jednym z adresatów takich działań jest SKOK Centrum, w stosunku  

do którego Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła w czasie trwających wakacji 2 postępowania  

o ustanowienie zarządcy komisarycznego, a w jednym z tych postępowań wezwała już kasę do zajęcia 

ostatecznego stanowiska w związku z zamknięciem postępowania dowodowego. SKOK Centrum posiada 

niemal 134 miliony aktywów. Jak się wydaje, decyzja o zastąpieniu statutowych organów kasy przez zarządcę 

komisarycznego powinna być poprzedzona wnikliwym rozpoznaniem ryzyk i zagrożeń wiążących się  

z wydaniem takiej decyzji. Jak wynika z obserwacji dotychczasowych skutków ustanowienia zarządcy 

komisarycznego w poszczególnych kasach, w żadnym przypadku ustanowiony zarządca nie zrealizował 

programu postępowania naprawczego, przeciwnie – obserwowano za każdym razem rażące pogorszenie się 

kondycji ekonomiczno-finansowej SKOK, skutkujące w krótszym lub dłuższym czasie przejęciem kasy przez 

bank lub ogłoszeniem jej upadłości. W związku z ustanowieniem zarządcy komisarycznego w ostatnich 

przypadkach zaobserwowano gwałtowne załamanie się poziomu rezerwy płynnej na skutek odpływu 

depozytów z kasy. Należy podkreślić, że organ nadzoru nie wyjaśnił, czym się kieruje, prowadząc 

postępowanie wobec SKOK Centrum. 

Jako podstawę wszczęcia tego postępowania Komisja Nadzoru Finansowego wskazała przepis art. 73 ust. 1 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, a jako przedmiot – 

ustalenie, czy w kasie nie zachodzi groźba zaprzestania spłacania zobowiązań. Komisja Nadzoru Finansowego 

nie wskazała jednak, w czym upatruje źródeł takiego zagrożenia, a jest wysoce prawdopodobne, że właśnie 

ustanowienie zarządcy komisarycznego będzie zdarzeniem, które takie zagrożenie sprowadzi. Postępowanie 

administracyjne prowadzone jest z wielkim pośpiechem, bez należytego ustalenia stanu faktycznego 

rozpoznawanej sprawy, przesłanek wydania decyzji, a przede wszystkim bez rozpatrzenia ewentualnych 

konsekwencji związanych z wydaniem decyzji o ustanowieniu zarządcy komisarycznego, bez rozpatrzenia 

ryzyk związanych z wydaniem takiej decyzji i ustalenia, jaki wpływ miałaby taka decyzja na realizację celów 

nadzoru nad kasami określonych w przepisach o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 

Moja interwencja wydaje się zatem konieczna i uzasadniona, zmierza bowiem do zabezpieczenia interesów 

kilkudziesięciu tysięcy członków SKOK Centrum oraz ich rodzin. Warto podkreślić, że z chwilą ustanowienia 

zarządcy komisarycznego, na którego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach  



z wyjątkiem zmiany statutu kasy, jej członkowie tracą prawo sprawowania demokratycznej kontroli  

i kierownictwa nad działalnością założonej przez siebie kasy, a w razie niepowodzenia misji zarządcy 

komisarycznego utracą oni także członkostwo w założonej przez siebie spółdzielni. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 

 


