
Informacja o pracach Rady Nadzorczej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej 

w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r. 

 

 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – 

Leszczynach informuje, że w okresie od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. Rada Nadzorcza 

Kasy zebrała się na jednym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 31.05.2022 r.  

Podczas posiedzenia jakie odbyło się w dniu 31.05.2022 r. Rada Nadzorcza zapoznała się ze 

sprawozdaniami przedkładanymi cyklicznie w ramach obowiązującego systemu informacji zarządczej. 

Zaakceptowano takie dokumenty jak poziom współczynnika wypłacalności, funduszy własnych do 

aktywów oraz stopnia pokrycia zobowiązań przez aktywa Kasy – według stanu na koniec kwietnia 

2022 r. oraz omówiono założenia „Raportu realizacji założeń strategicznych” według stanu na dzień 

30.04.2022 r. Rada Nadzorcza zapoznała się również z „Raportem z aktualizacji Mapy procesów 

zidentyfikowanych ryzyk w obszarze zarządzania ryzykiem braku zgodności”. 

W ramach przyjętych porządków obrad Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawach 

zatwierdzenia wydania VI dokumentu „Kodeks Dobrych Praktyk” w zakresie Ładu Korporacyjnego w 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach”,  

a także w sprawie akceptacji „Korekty Programu Postępowania Naprawczego” Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach. Rada Nadzorcza 

pochyliła się również nad pismem Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej z dnia 17.05.2022 r. w sprawie 

odwołania Pani Olgi Janczyk z pełnienia funkcji zapewnienia zgodności działania SKOK Ziemi 

Rybnickiej oraz podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. 

Rada Nadzorcza postanowiła również uchwalić uchwałę w sprawie przyznania premii za maj 

2022 r. dla członków Zarządu SKOK. Podczas obrad Rada Nadzorcza wykonała czynności kontrolne 

zmierzające do ustalenia, czy działania podejmowane przez Zarząd są zgodne z prawem, ze Statutem 

Kasy, a także czy są podejmowane w oparciu o zasady gospodarności. Wypełniano również obowiązki 

wobec poszczególnych członków Zarządu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy.  

W omawianym okresie Rada Nadzorcza realizowała obowiązki wynikajace z pełnienia 

nadzoru nad funkcjonowaniem w Spółdzielczej Kasie systemu zarządzania poszczególnymi rodzajami 

ryzyka, a także zapoznawała się z informacjami na temat aktualnej sytuacji finansowej Kasy. 

Wypełniano również obowiązki wobec poszczególnych członków Zarządu, w zakresie wynikającym  

z przepisów prawa pracy. 


