
Informacja o pracach Rady Nadzorczej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej 

w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. 

 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – 

Leszczynach informuje, że w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r. Rada Nadzorcza 

Kasy zebrała się na jednym posiedzeniu, które odbyło się wdniu 27.02.2023 r.  

W ramach przyjętych porządków obrad Rada Nadzorcza zapoznawała się ze sprawozdaniami 

przedkładanymi cyklicznie w ramach obowiązującego systemu informacji zarządczej. 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.  

Podczas posiedzenia jakie odbyło się w dniu 27.02.2023 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały 

w sprawie akceptacji „Korekty Programu Postępowania Naprawczego” Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach, kolejną w sprawie 

dokonania rocznej oceny stosowania w SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach Zasad 

Ładu Korporacyjnego w zakresie określonym dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru 

Finansowego, kolejną w sprawie dokonania rocznej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania  

w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – 

Leszczynach za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., kolejną w sprawie przeprowadzenia oceny 

skuteczności i adekwatności systemu informacji zarządczej w Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – 

Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 

r., kolejną w sprawie wykreślenia członków ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 

Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach, natomiast ostatnią w sprawie przyjęcia treści 

„Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 

Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach z działalności w roku 2022”. 

Zapoznano się z dokumentami przedłożonymi przez Dział Audytu i Kontroli: 

„Sprawozdaniem z działalności Działu Audytu i Kontroli za II półrocze 2022 r.”, „Sprawozdaniem  

z realizacji planów kontroli funkcjonalnej za II półrocze 2022 r.” oraz „Audytem w obszarze 

zarządzania ryzykiem stopy procentowej”. 

Rada Nadzorcza omówiła „Roczny raport dotyczący oszustw oraz bezpieczeństwa w zakresie 

świadczonych usług płatniczych”, „Roczny raport z zakresu zarządzania Ryzykiem Operacyjnym za 

2022 rok” oraz „Ocenę poziomu ryzyka operacyjnego w SKOK Ziemi Rybnickiej za II półrocze  

2022 r.” 

Realizując obowiązki wynikające z Systemu Informacji Zarządczej, Rada Nadzorcza 

zapoznała się z raportami dotyczącymi poszczególnych ryzyk. Tym samym Głównym Księgowy 



przedstawił „Raport z obszaru ryzyka płynności”, „Raport koncentracji bazy depozytowej” oraz 

„Raport ryzyka stopy procentowej” – wszystkie według stanu na dzień 31.12.2022 r 

Członkowie Rady zapoznali się z dokumentami: „Raportz realizacji obowiązków nałożonych 

ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu za II półrocze 2022 r.”, 

„Raport o poziomie ponoszonego ryzyka z tytułu ekspozycji kredytowych przygotowany dla Rady 

Nadzorczej” za 2022, „Oceną realizacji polityki zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych” za 

2022 r. 

Zarząd przedstawił działania mające na celu poprawę sytuacji Kasy zgodnie z założeniami 

strategicznymi, a także zapoznał Radę z sytuacją finansową Kasy i poziomem współczynnika 

wypłacalności, funduszy własnych do aktywów oraz stopnia pokrycia zobowiązań przez aktywa Kasy 

– według stanu na koniec stycznia 2023 r. 

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. 


