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W odpowiedzi na pismo z dnia 3 kwietnia br '  (PS-62/09) przesyłam opinię

Krajowe.; lzby Gospodarczej do pose|skiego projektu ustawy o spóldzielczych kasach

oszczędnościowo-kredytowych oraz zmianie niektÓrych innych ustaw (przedstawicie|

WnioskodaWcóW: poseł sławomir Neumann)'

Z-ca Sek reta rza Generalnego

Mieczysław Bąk
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Krajowej lzby GosPodarczej

do poseIskiego projektu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościoWo.

kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Krajowa |zba Gospodarcza W związku ze Wzrostem Wańości aktylvóW oraz zakresu

dzjałaIności kas oszczęd nościowo.kredytowych W pełni popiera propozycję. autorstwa K|ubu

ParIamentarnego ,,PIatformy obylvateIskiej'', uchWaIenia noWej Ustawy o spółdzielczych

kasach oSzczędnościowo-kredytowych'

o wadIiwości zapiSÓW obecnie obowiązującej ustaWy o spółdzieIczych kasach

oszczędnoŚciowo.kred ytowych, śWiadczy fakt' Że W marcu br. Trybunał Konstytucyjny Uznał

zapisy tej ustawy pozwala1ące na udzieIanie długoterminowych poŻyczek i kredytów za

niezgodne z Konstytucją

Krajowa lzba Gospodarcza za konieczne uznaie wprowadzenie w nowej ustawle

o spÓłdzieIczych kasach oszczędnościowo-kredytowych:

} publ icznego nadzoru państwowego nad środkami zgromadzonymi W SKoK-ach'

poprzez przesunlęcie konlpetencji nadzorczych, szczegółowych decyz1i dotyczących

Iimitów ryzyka oraz poIityki inwestycyjnej a takŻe uprawnień kompetencyjnych do

decydowania o krytertach kwa|if ikacyjnych członków niektórych organów kas iKasy

Krajowel z Kasy Kralowei do Komisii Nadzoru Finansowego;

Za niedopuszczalną naleiy uznać syluację W której spółdzlelcze kasy

oszczędnościowo.kredytowe nie będąc bankami i mając obowiązek prowadzenia

działaIności niezarobkowej dZiałaią faktycznie tak samo jak banki.  obecnie sKoK. i  udzieIają

kredytów gotówkowych na podobnych Warunkach ]ak banki,  wydają kańy i  prowadzą konta,

aIe nle pod|ega]ą kontroI i  Komisj i  Nadzoru Finansowego. Na|eŹy podkreśliÓ,  ie w dobie

kryzysu, wynikającego lv znacznYnl stopniu z braku odpowlednlego nadzoru nad rynkiem

Krajowa lzba Gospodarcza,
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f inansowym' poza nadzorem KNF.u nie powinny pozostawac podmioty w których znajduje

S|ę aŻ 8'5 nr|d zł oszczędności '

} pozostawienie Kasy Krajowe.j w ro|l instytucji zrzeszająCej kasy i kontro|ujące]

działa|nośó kas ty|ko pod kątem zgodności z ustawą i  za|eceniami nadzorczymi

Komisj i  Nadzoru Finansowego;
'i zakazu prowadzenia przez Kasę Krajową działalności innej' niż okreŚlonej przepisami

ustawy' W szczegó|ności takiej' która wykracza poza obowiązki kontroIne

i zarządzanie funduszem stabilizacyjnym na zasadach określonych przez KNF;

} zmniejszenia obciążeń ponoszonych przez kasy na rzecz Kasy Krajowej,

w szczegó|ności zniesienie obowiązku korzystania z usług firm za|ecanych przez

Kasę KrajoWa' (systemy informatyczne' ubezpieczenia);

i  umozl iwienia kasom posiadania faktycznego wpłpvu na decyzje Kasy Krajowe1

poprzez odebranie prawa wykonpvania gtosu osobom prawnym nie posiadającym

statusu spóldzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej i przyjęcie zasady: ,,jedna

kasa - jeden głos' '  na Wa|nym Zgromadzeniu Kasy Krajowe]'

} zmianę zasad podziału nadwyzki finansowej tak, by członkowie kas mogli czerpac

korzyści z wypracowanych przez kasę zysków'

Krajowa |zba Gospodarcza UwaŻa, Że uchwa|enie proponowanych zmian jest szansą

na modernizację systemu SKoK. który W chwiI i  obecne1 nalezy Uznac za wysoce

nieprzejrzysty i coraz rnniej zwlązaay z zasadą pomocniczości, ldeą budowania \,!ięzi,

a bardziej przypomina timę zarządzaną centra|nie przez Kasę Krajową'

Warszawa, 22 kwietnia 2009 r.

Krajowa lzba Gospodarcza
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W odpowiedzi na oismo z dnia 3 kwietnia 2009 roku znak PS-62/09 w sorawie

wyrazenia opinii o poselskim projekcie ustawy o spÓtdzie|czych kasach oszczędnościowo -
kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. przedstawiam stanowisko Kra1owej
Rady Spółdzie|czej oceniające ten projekt'

Proponowany projekt ustawy stanowi nową ustawę, która ma zastąpic ustawę z dnia
14 grudnia 1995 roku o spÓłdzie|czych kasach oszczędnoŚciowo _ kredytowych.

Projekt ten Stanowi d|a środowiska duŻe zaskoczenie, ponieważ juz od roku trwają
prace nad nowelizacją ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych.
Według posiadanych przez nas informacji, prace W Podkomisji Finansów Pub|icznych nad
drukiem nr 650 zostały zakończone a urobek tej Komisji miał byc skierowany do Komis1i
FinansÓw Pub|icznych. Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 650) był oceniany przez nas bardzo negatywnie'

Przedłożony projekt pose|ski z dnia 19 marca 2009 roku oceniamy bardzo krytycznie'
gdyz juz pobiezna jego lektura jednoznacznie wskazuje, iz zmierza on do zl ikwidowania
spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, a Więc instytucji spółdzie|czych, które
rozwija1ą Się stabi lnie i nie są zag|oŻone skutkami kryzysu f inansowego ani też nte są
instytucjami, które mogą spowodować zagroŻenie stabi|ności f inansowej naszego państwa'

SzczegÓ|ne zaniepokojenie budzą regu|acje zawarte w przepisach art '  1-10 projektu' Z
regu|acj i tych wynika' i i  istnieje powazne zagrożen|e naruszenia podstawowych zasad
spółdzieIczych' zagrozenie złamania podstawowych zasad konstytucyjnych, a także
Wypaczenie istoty spÓłdzielczych kas oszczędnoŚciowo - kredytowych, które 1ako
spółdzie|cze instytucje finansowe są Wyłączone Spod dyrektyw bankowych.

ob|igatoryjne przekształcenie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w
banki komercy1ne stanowi naruszenie zasady dobrowo|nośct, zwłaszcza iz przekształcenie to
w odniesieniu do duŹych spółdzlelczych kas oszczędnościowo . kredytowych będzie miec
charakter obl igatoryjny

Bank PeKaO SA. 64124062471i 11OOOO gi7\i2i
Bank Spółdzie|czy w Raszynie 568oo4ooo22oo1oo1 2o71 1ooo1
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Ewentua|ne przyjęcie przez ustawodawcę koncepcji przymusowego przekształcenia
Spółdzie|czych kas oszczędnościowo - kredytowych w banki doprowadzi doce|owo do
Iikwidacji sektora spółdzie|czych kas oszczędnościowo - kredytowych w naszym kraju.

Z punktu Widzenia obowiązującej ustawy Prawo Spółdzie|cze niedopuszcza|ne jest,
ażeby Komisja Nadzoru Finansowego udzie|ała zezwo|enia na utworzenie nowych
spółdzie|czych kas oszczędnościowo _ kredytowych. Takich rozwiązań nie było na gruncie
iadnych po|Sk|ch ustaw SpÓłdzie|czych. Nie do przy,ięcia jest proponowanie rozwiązań, ażeby
kasy prowadziły działa|nośc komercyjną' a więc działa|nośÓ bankową a nie działa|nośc
niezarobkową.

Dzięki temu, iż kasy podobnie jak stowarzyszenia są instytuc1ami typu non profit '  a
więc instytucjami prowadzącymi działalność niezarobkową, tak potęZnie się rozwijają.

Przy okazji na|ezy zauwaŻyć' iz cz'łonkowie kasy nie są udzia,łowcami a kasy nie są
spótkami prawa hand lowego.

Kasa Krajowa przez kiIkanaście lat swojej działaIności w sposób prawid.łowy
rea|izowała przypisane jej zadania '

Przyznanie Kasie Krajowej wy'tącznie uprawnień kontro|nych moŻe zdestabilizować
cały system funkcjonowania spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych '

Pragniemy zauwaŻyć, iz Komisja Nadzoru Finansowego' która ma prze'jąc zadania
nadzorcze nad Kasą Krajową oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi' nie
1est 'jeszcze przygotowana do reaIizacji zadań nadzorczych' Będzie więc to nadzÓr
państwowy, ktÓry pociągać za sobą będzie olbrzymie koszty i który prowadzić będzie do zbyt
da|eko idącej ingerencji państwa w sferę stosunków majątkowych'

Krajowa Rada Spółdzielcza jest zaniepokojona przyznanymi
uprawnieniami władczymi dla organu państwowego jakim jest
Finansowego' Nie zgadzamy się w szczegó|ności ze stanowiskiem, iz
przez Kasę Krajową był nadzorem kolezeńskim oraz regu|owany był

w projekcie ustawy
Komisja Nadzoru

nadzÓr sprawoWany
w dotychczasowych

przepisach w sposób niewłaściwy.
Pragniemy zaznaczyć, iz model nadzoru proponowany w prezydenckim projekcie

ustawy o spó'łdzie|n iach, który w 20OB roku został odrzuconY przez Sejm, był zdnlem
środowiska spółdzieIczych kas oszczędnościowo - kredytowych bardziej SenSowny,
ponieważ nadzorem Komisj i  Nadzoru Finansowego miała byc objęta ty|ko iwyłącznie Kasa
Krajowa. Na taką koncepcję zmian moŹna było ewentualnie się zgodzic'

Natomiast koncepcja proponowana w tym projekcie jest nie do zaakceptowania.
obawiamy się, iŻ W przypadku gdyby projekt ten został uchwa|ony, to nie tylko będzie

kwestionowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie], ale także w przysz.łości przez
Trybunał Konstytucyjny i to zarówno z przyczyn merytorycznych jak tez z przyczyn
formalnych. n

l .,. .L'ł.\, n7lęalf lQ/.
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DotVczy;

Po5elskie8o projel(tu u5tawy o spótdzielczych kasach oszczęd nościowo.kredytowych ora2 o zmianie

n iektórych innych Ustaw (DrUk sejmoWV nr 1876)

W imieniu Prezydium Komisj i  Krajowe] NiezaIeżnego samor2qdnego związku

Zawodowego ,,soL|DARNoŚĆ, '  '  w ramach prowadzonych konsu|tac. i i  spotecznych,

posels|<lego projektu ustawy o spółdzie|czych kasach oszczędnościowo.kredytowych oraz o

zmianie niektórych innych L|staw przedstawiem opinię o tym Projekcię |egis lacyjnym

Projekt ten reguIuje zagadnienia, znajdujące srę w sferze zainteresowania N5ZZ

,,soLIDARNoŚĆ" aIbowiem warunki dziataIności spótdzie|cfych ka5 oszczędnościowo-

kredytowych jako organizacj i  służącej tym samym 8rupom społecznym, którym Śłużq związki

zawodowe, to jest pracownikom oraz osobom, które przeszty na emerytu|ę |ub rentĘ mają

bezpośredni wpływ na swuac' ię ekonomicznq tych osób stwÓrfenie odrodzonego po 1989 r.

systemu spóldzie|czych kas Ószczęd nościowo.kredytowych było procesem zainicjowanym

przez Komisję Kreiowq NSZZ,,SoL|DARNośc,, '  P ierwsza regulacja dzietalności spó, ldz ie|czych

kas zostata ?awarta włóśnje W Ustawie z 1991 r.  o związkach zawodowych (art.  39 tej

ustawy), która przewidywała społeczny nadzór związków zawodowych nad działa|nością

spółdzie|czych kaŚ, odrodfenie systemu spółdzie|czych kas, do którego bodźcem stalo s lĘ

wejście W życie obowiEzującej obecnie ustawy o spótdzie|czych kasach oszczęd n ościowo-

kredytowych f dnta 14 grudnia 1995 r.  byto iednym z na1większych sukcesów w budowaniu w

Polsce spoleczn e1 gospodarkr rynkowej.



SyŚtem SKOK rozwija s ię dynamicznie, obe1mując zakresem swoich usług f inansowych

rodziny ponad 1.700.000 cztonków inie odnotowuje przypadków n iewyp|acalności Iub

upadlości SKOK ani przypadków niezaspokojenia roszczeń ę1t9nków o zwrot ztożonych w

kasach depozytów oszcfęd n ościowych, a nawet przypadków Wstrzyrnania akc.j i  kredytoweJ

przez spó|dzie|cza kasę. N SZZ,,5oI id arnośc',  uwaza , ze pracownicy ,  którzy z lożylr w

spółdzielczych |<asach oszczęd n ościowych swoje oszczędności ufa1q Wypelniane' i  przez n|e

misj i  5po|ecznej poIegajqĆej na świadczeniu us'ług f inansowych na rzecz pracÓWńikóW i ich

rod2|n, emerytów irencistów oraz na rzecZ drobnych i  średnich przedsiębiorców będących

pracodawcami Iub real izu1ących formułę samozatrudnienia. Jako cz '|onkowie szczególnie

doceniają zasady demokracj i  spótdzieIczej na jakich działajq spótdzie|Ćfe kasy

osz częd n ościowo kredvtowe '

N.e fnajdu';e WięĆ uuasadnienia tak glęboka ingerencja Iegis|acy' jna jak uchwalenie

notvej ustawy ustrojowej, nadającej spółdzielczym kasom nowe prawne podstawy dzialanra,

Znacznie przy tym mnie.] funkĆiona|ne w stosunkU do tych, któr €  WynikaJą z przepisów

ustawy z 1995 r.  O i le wprowadfenie pewnych zmian w ustawie z 1995 r. ,  np. wprowadzente

nadforu Kom1si i  Nadzor|.J F inansowego nad systernerń spółdzielĆzyĆh kas mog, loby być

uzasadnione przy prawidłowej konstrukcj i  takiego nadzoru i  mogtoby prowadzić do

Wzmocnienia stabiIności i  bp2pieczeństwa działania spótdzieIczych kas dIa dobra lcn

tzłonków' o tyle istotna część przepisów projektowanej ustawy zawartej w Druku

sejmowym nr 1876 zdaje się mieć za ce| Wyłącznie osłabienie spóldzie|czych kes i
pozbawienie ich zdo|ności konkurowania f  podmiotami syŚteńu bankowego PamiętaĆ

na|eży, że zasady dobrego twożenia prawa wymaBa'ją, aby W każdym przypadku gdy

ustawodawca decyduje s ię na dokonanie inBerencj i  legiŚ lacyinej Winien na Wstępie rofwezyć

czy ingerencja |egisIacyjna, która powinna być ostatecznościq, jest naprawdę konieczna.

Dopiero w razie stwierdzenia że istnieje taka konieczność ustawodawca WiniPń rÓfpoczynac
proces IegisIacYjny'  W przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

dziatających na podstawie u5taWy z 14 grUdńia 1995 r '  konieczność takiej ingerenc1l
n|ewątpl iwie nie zachodzi . '  Ustawodawca jednak zobowiązany jest przecieŹ do Wsplerania
rozwoiu konkurencj i  i  ochrony interesów konsumentów, nigdy zaś nie może podejmowac
dziatań zmierzających do dyskryminacj i  wybranej kategori i  podmiotów i  zaktócenta
prawid, lowej konkurencj i '  Takie rozwiązania Wvda' iq Ś ię szczegó|nie nieuzasadnione vi  dobie



kryzysu f inansowego, które to wyzlvanie WVmaga od Państwa sfĆ2e8ó|nej ostrożnośc

dbatości ochronę stabi|ności poszczegó|nych sektoróW teBo rynku. ProJekt Zawarty w Druku

sejmowym nr 1876 dyskryminuie spółdzie|cŹe kasy jako podmioty funkc1onujące W oparciu o

wy.łqcznie polski  kapitał Wnoszony przeZ ich członków i ' iako podmioty kontro|owane przez

tych cftonkóW na zasadach demokracj i  śpó|df ieIcfej '  podmioty, które bvć może dzięki  temu

W mniej5zym stopniu niż banki odczułv skutki  kryzysu f inansowego inie odmawiają

udzieIania członkom kredytów W momencie, gdy 5ą im one najbardziej potrzebne'

Przewidf iane W projekcie rozwiqzania nie ty|ko grozq ostabieniem rofwoju systemu

spółdzie|czych kas oszczędnościowo.kredytowych, aIe mogq prowadzić do dekonstrukcj i

stworzon ego na podstawie pr?eprsow ustawy z

1995 r '  mechanifmU stabiI i fóc l i  f|nansoweJ te8o systemu (Fundusz Stabi l izacyjny Kasy

Krajowej, stanowione przeZ nią normy ostrożnościowe, ubezpieczenia depozytow

dostarczane p|fez ToWarzystwo Ubefpieczeń WzaJemnych SKOK), a nawet mogą prowadzić

w konsekwencj i  do jego I ikwidacj i '  Projekt zaktada bowiem zarówno zmiany w zasadach

gospodarowania Funduszem Stabi l izacyjnym, odebranie Kasie Krajowej kompetencj i  do

stanowienia obowiqzujących spółdzieIcze kasy norm dopuszczalnego ryzyka w lch

działa|ności, pozbawia Kasę Krajową moż|iwości inweŚtowania wolnych środków Funduszu

sta b i| izacyjn ego w udu iały Iub akcje w podmiotach, w których posiada ona większośc

udziałów |ub akcj i  _ właśnie na tei  zasadzie został pokryty kapitat Towarzystwa Ubezpieczeń

Wfajemnych SKOK - u bez pieczycie|a, dostarczającego członkom kas jako benef icjentom

ubezpieczenie depozytów zgromadzonych w kasach do wysokości obeĆni €  5o.o0o euro, a

więc do Wysokości odpowiadajqcej europe'skim 5tendardom w zakresie ubefpieczenia

depozytów w instytucjach kred ytowych.

Rażąca niezgodnośc z Konstytucjq oraz zagrożenie stabiIności 5y5temu sKoK

V/ystępuje w zakresie projektowanego art.  9. Zak. lada on obl igatoryjny podziat Iub

obIi8atoryine przek5ztalcenie w bank komercyjny ka5y, której fundusze v 'ł lasne osiągną

poziom 10.000.000 euro'  Zgodnie z art '  10 kasy, których fundusze wlasne osiEgną poziom

1.000.000 euro, będę mogty podjąć uchwa|ę o rozpoczęciu procesu przekształcenia s ię w

bank, Takie rozwiqZanie, niefa|efnie od tego. ze projektowany art.  9 ńarusza zarówno zasadę

autonomii  spóldzieIni ,  r 'voIności wyboru formy zrzeszania s ię i  swobody prowadzenta

dzialaIności gospodarczej oref 5tanowi przykład dy5kryminaĆi i  wśród insĄ1tucj i  kredytowych



kategori i  spóldzle lczych kas oszczęd nościÓwo.kredytowych w stosunku do kategori i  banków,

fakłada istotne osłabienie stabi|ności systemU SKOK. skoro bowiem największe, najbardzie. j

efe|(tywne ekonomicznie kasy wyjdą z systemu SKoK, Fundusz Stabi| izac.yjny Kasy Krajowej

Utraci  odstawowe źródło f inanŚowania, efektywność mechanizmów stabi l izacj i  f inansowej

dozna istotnego oslabienia, bowiem stabi|ność f inansowa instytucj i  kredytowYch może być

osiqgnięta dÓpiero WtedY, gdy posiadają one/ prfynaimniej W ramach zrzeszenia,

odpowiednią s iłę kapitałowq' Taki byt ceI powołania Kasy Krajowej W art '  34 ustawy z 1995

r. o spótdzieIczych kasach oszcfęd nościoWo.kredytowych, taki  je5t cel  wprowadzenia

instytuc' i i  spó,łdzie|czych banków zrzeszajĘcYĆh W ustaWie o funkcjonowaniu banków

spótdzie|czych cfy WieIu spośród regu|acj i  dz iała|ności banków komercy1nych W Ustawle

Prawo bankou,re iDyrektywie benkowei Uni i  Europejskiej .  Wyprowadzenie z systemu SKOK

przymusowo największych kas iwyprowadŹanie stopniowo mniejsrych kas, k iedy ty lko

osiqgnq f inansowq efekt5łvność, stanowi przekreś|enie catej idei  budowy stabi lności

f inansowej systemu sKoK fałożonej W ustawie 2 1995 r '  Niefó|eŹnie od tego ab5urdaInym

załofeniem jest karanie członków zakładająrych SKoK fa sukces w jego działa|ności poprzez

odebranie im kontro| i  nad jego działa|nością' Trzeba tu bowiem podkreś|ić, że w spółdf ie|ńi

osób f izycznych jaką jest spóldzie|cZa kasa obowiązuje za5ada g'łosowania na WaInym

zgromadzeniu jeden cztonek _ jeden głos, a udzialy w spółdzielni  są niezbywalne. PowodUJe

to, że cz|onek spótdzie lczej kasy ma gwarancjĘ zachowańia wpływu na jej działa|nosc,

6werancjĘ, że kapital  kasy nie znajdzie s ię W rękach jaklegoś większościowego akc' ,onar iusza

czy akcjonariuszy reaI izujqcych swoje własne interesy'  W sytuecj i  przekształcenia kasy w

bank komercyjny przekreś|eniu ule8nIe też misja społeczna sKoK, którq jest służenle

wszystkim jej cftÓńkom w ce|u poprawy ich sytuacji życiowej' Związany z przekształceniern

w bank zwrot wktadów wniesionych przez największe kasy na Fundusz StabiI izacyjny Kasy

KrajoWej powodowałby gwa|towne i  znacfĘĆe u5zczupIenie środków tego funduszu,

słuzqcego stabi i jzaci i  wszystkich kas. WYprowadf enie z 5y5temu SKoK największych kas

spowodowatoby także istotny spadek dostępnoścl uslug SKoK dIa członków (czym większa

kasa tym bardziej rozbudowana siec oddzia ' lów i  punktów kasowych), osoby zamieszkałe |ub
pracujące w miejscach, w których oddział sKoK po 1e1 przeksztatceniu statby s ię oddziałem

banku, automatycznIe poZostaWa'łyby być cftonkami 5y5temu SKoK, a stawatyby s ię
kI ientami systemu bankowego. Takie ocŹywiste zakłócenie rynkowych mechanizmów

konkurencyjnych i  dy5kryminac]a Wybranej kategori i  podmiÓtóW działajqcych w jedne']



df iedzinie ustu8 5ą nie do pogodzenia f  Zasadami demokratycznego państwa prewne8o i

społecznej 8ospodarki  ryn kowe j '

Projekt zaklada wprowadzenie nadzoru państwowego nad działa|nościq podmiotóW

syśternu sKoK, spreWoWanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, projekt przyzna]e

Komisj i  bardzo Śferokie Uprawnienia, zb| iżone do uprawnień przyslu8uj4cych Komis ' j i  wobec

banków, nie Wyłącfa1ąc udzie|ania zefwolenia na utworzenie spótdf ie|czej kasy. Spótdzie lcze

kasy są jednak przecież odrębnym od banków rodzajem instytucj i  kredytowych i  wkraczajqce

tak głęboko w ich działalność uprawnieńia fe 5trony nadzoru państwowego prowadzityby do

zatracenia dzie|ących te instWucje różnic. Brak jest podstaw do tego aby Po|ska, która

podobnie jak inne kraje Uni i  Europejskiej (co jest uważane za jeden z największych sukcesów

negocjacj i  akcesyjnych popnedza'|ących przystąpienie Po|ski  do Uni i  Europejskiej _ por '  ] .

Bie lecki ,  Najwięksfy sukces neBocjacj i ,  RfecŹpospo|ite f  dnia 31 października - t  | istopada

200Or'),  uzyskała dIa swoich spótdzieIczvch kas (odpowiednika uni i  kredytowych dzia|a1qcych

w wielu krajach świata) Wv'tqcfenie spod regulacj i  uni jnych Dyrektyw Bankowych, bez

przycfynY rezygnowała z tego dobrodziejstwa'

odebranie wszystkich uprównień nadzorczych Kasie Kra' jowej, której rola jako

podmiotu tączqcego funkcje central i  ustugowej, stabi l izatora 5y5temu i  organu nadzoru

samorządowego do tej porY gwarantowała skutecznie bezpieczeństwo d2iała|ńości 5y5temu

SKOK 1est całkowicie niezrozumiałe. Ta niezrozumiatość pozwala postawić pytanie jaki  jest

ceI takiego ostabienia nadzoru nad systemem spóldf ie|ĆfyĆh kas oszcz ęd nościowo-

kredytowYch, skoro ustawodawca móg| wybrac drogę Wfmocnienia tego nadzoru przef

dopełnienie nadzorem Komi5jj  Nadforu Finansowe8o uprawnień nadzorczych

p rzystu gujqcych dotąd Kasie Krajowej?

PoWyŹsZe Wzg|ędy powoduję, iż Komisja Krajowa NSZZ ,,sol|DARNOśĆ" wnosi o

odrzucenie przedstawionego do konsultacj i  pro. iektu legis lacyjnego ewentualnie o dokonanie

W je8o treści zasadniczych zmian, W szczegó|ności poIegajqcych na usunięciu rozwiązań

oczywiście sprzecznych z KonstYtucją (przym95q\^i ę przeksztatcenie w bank Iub przymusowy

podzial  spótd: ie|czej kasy, której fundusze własne osiągnq poziom 10'0OO'000 euro,

fatwierdfanie przez państwowy organ nadzoru statutu istn.ejqce' i  instytUc] i  spóldzieIczej aIbo

wprowadzenie przymusowej i  dysfunkcjonalnej zmiany zasad głosowąnia na waInym



zgromadzeniu Kósy Krajowej SKOK jako spółdzie|ni osób prawnych funkcjonujące! od 16 lat,

okreś|enie vocotio legis ustawY o charakterze ustrojowym ne 1 miesiqc od detv jej

ogłoszenia) czY też rozwiqzań dysfu n kcjon a|nych z punktu widzenia stabilności finansowej i

befpieczeństwa dziata|ności SKOK (pozbaw]enie spó|dzie lcze8o organu samorządowego.

Kesy Kraiowej sKoK - kompetencji nadzorczych.

)PNIcFĄcY
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