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Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka
Szanowny Panie Przewodniczący!
Niniejszym zwracamy się o wyjaśnienie postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF
(sygn. akt DBS/DBS_W6/712/44/95/2013/2016) w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach. Wnosimy o wstrzymanie się
z wydaniem rozstrzygnięcia w tym postępowaniu do czasu zbadania wpływu ewentualnej decyzji na sytuację
ekonomiczno-finansową SKOK Piast, zwłaszcza w aspekcie płynności finansowej i przewidywanego odpływu depozytów z kasy, zmniejszenia przychodów z działalności operacyjnej, a nawet niechęci członków do
terminowego regulowania rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w kasie. Ponadto zbadania wymaga zdolność do osiągnięcia celów programu postępowania naprawczego realizowanego przez kasę i stopień jego
realizacji. W tej sytuacji wnosimy o wstrzymanie się z rozstrzygnięciem sprawy do czasu poinformowania
nas o wynikach wskazanych wyżej analiz oraz o powiadomienie o tym, jakie zadania Komisja Nadzoru Finansowego zamierza postawić przed zarządcą komisarycznym w zakresie sanacji SKOK Piast w razie jego
ustanowienia.
W związku z wykonywaniem mandatu senatorskiego otrzymujemy szereg sygnałów świadczących o tym,
że ze względu na zbliżające się wygaśnięcie kadencji Pana Przewodniczącego następuje nieuzasadniona intensyfikacja działań Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do wielu ogniw sektora SKOK, m.in. Kasy
Krajowej. Jednym z adresatów takich działań jest także SKOK Piast, tymczasem aktywa kasy według sprawozdania finansowego za rok 2015 wynoszą 353 898 572 zł 56 gr, a fundusze własne – 27 301 587 zł 5 gr.
Wskaźnik wypłacalności wynosi 7,59%, współczynnik funduszy własnych – 7,71%, a wskaźnik rezerwy
płynnej – 11,59%. W tej sytuacji decyzja o zastąpieniu statutowych organów kasy zarządcą komisarycznym
powinna być poprzedzona zbadaniem prawidłowości tego sprawozdania przez niezależnego biegłego rewidenta oraz wnikliwym rozpoznaniem ryzyka 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 ekonomicznofinansowej SKOK, skutkujące w krótszym lub dłuższym okresie 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 Piast. 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
jego 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 to właśnie ustanowienie zarządcy komisarycznego będzie zdarzeniem, które zagrożenie takie
sprowadzi. Postępowanie administracyjne prowadzone jest przy tym od ponad 3 lat, co samo w sobie przeczy
tezie o groźbie zaprzestania spłacania zobowiązań przez kasę, skoro przez tak długi okres kasa zobowiązania
spłaca, a jej wyniki finansowe, których rzetelność została potwierdzona przez biegłego rewidenta, nie wskazują na jakiekolwiek zagrożenia.
Panie Przewodniczący, nasza interwencja zmierza do zabezpieczania interesów kilkudziesięciu tysięcy
członków SKOK Piast i ich rodzin oraz licznej grupy zatrudnionych tam pracowników. 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 także członkostwo w założonej przez siebie spółdzielni.
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