INFORMACJA DOTYCZĄCA TZW. PODWÓJNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
W SKOK „JOWISZ” W UPADŁOŚCI
1.

02 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ogłosił
upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” w Czeladzi (dalej: SKOK) i
wyznaczył syndyka masy upadłości.

2.

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości SKOK, tj. na
dzień 01 czerwca 2016 r. wykazana była strata w kwocie 39.132.298,15 zł (słownie: trzydzieści dziewięć
milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 15/100).

3.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (dalej: ustawa
o skok) Straty bilansowe kas pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz
zasobowy - z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność członków kas za straty powstałe w kasie, może
zostać podwyższona w statucie kasy do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.

4.

Stosownie do § 60 ust. 5 Statutu SKOK: Odpowiedzialność członków za straty powstałe w kasie jest
równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.

5.

Odpowiedzialność dotyczy zarówno obecnych, jak i byłych członków SKOK, co wynika z art. 28
ustawy Prawo spółdzielcze. Stanowi on, że w razie otwarcia likwidacji w ciągu sześciu miesięcy lub
wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć
do spółdzielni, obowiązany jest on wobec spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu jej strat tak,
jak gdyby był nadal członkiem.

6.

Zarządzeniem nr 4 z dnia 18 lipca 2018 r. Syndyk masy upadłości SKOK na podstawie art. 26 ust. 2
ustawy o skok zarządził pokrycie straty SKOK wykazanej w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na
dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości SKOK, tj. na dzień 01 czerwca 2016 r. w kwocie: 39.132.298,15
zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem
złotych 15/100) z całości funduszu zasobowego w kwocie 1.659.088,09 zł (słownie: jeden milion sześćset
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 09/100) oraz z całości funduszu udziałowego w
kwocie 14.162.053,59 zł (słownie: czternaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt trzy
złote 59/100).

7.

Syndyk masy upadłości SKOK stwierdził, że po dokonaniu zaliczenia wskazanego powyżej, kwota
niepokrytej straty SKOK wynosi: 23.311.156,47 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta jedenaście
tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 47/100).

8.

Syndyk masy upadłości SKOK, wykonując nałożone na niego obowiązki, na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy o skok w zw. z § 60 ust. 5 Statutu SKOK postanowił, że odpowiedzialność członków za stratę
powstałą w SKOK jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów. Tym samym, celem
pokrycia straty, o której mowa powyżej, każdy członek SKOK zobowiązany jest do dopłaty 100%
wartości posiadanych i wpłaconych udziałów (dalej: Roszczenie) oraz w związku z powyższym
Syndyk postanowił wezwać członków SKOK do pokrycia strat SKOK zgodnie z zarządzeniem.

9.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę sporny charakter Roszczenia tzn. podnoszone zastrzeżenia, w tym m.in.
pogląd, że Syndyk masy upadłości nie jest organem władnym do podjęcia decyzji w sprawie pokrycia
straty w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, Syndyk złożył wniosek do Sędziego –
komisarza o wyrażenie zgody na zawarcie ugody:
−

−

−

10.

z osobami fizycznymi, które były członkami SKOK w dniu ogłoszenia upadłości SKOK oraz których
członkostwo w SKOK ustało w ciągu roku przed ogłoszeniem upadłości SKOK (dalej: członkowie
SKOK);
w przedmiocie odpowiedzialności wynikającej z § 60 ust. 5 Statutu SKOK, zgodnie z którym
odpowiedzialność członków za straty powstałe w kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych
udziałów (dalej: Roszczenie);
na mocy której w przypadku zapłaty przez członka SKOK 50 % Roszczenia w terminie do dnia 30
listopada 2018 r. pozostałe 50 % Roszczenia zostanie umorzone (dalej: Ugoda).
Przez członków SKOK rozumie się osoby fizyczne, które posiadały status członka SKOK w dniu
ogłoszenia upadłości SKOK oraz których członkostwo ustało na rok przed ogłoszeniem upadłości SKOK
(tj. od 02 czerwca 2015 r.). Art. 28 ustawy Prawo spółdzielcze (mający zastosowanie do SKOK na mocy
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art. 2 ustawy o skok) rozszerza bowiem odpowiedzialność za straty również na były członków spółdzielni
stanowiąc m.in., że w razie wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym
członek przestał należeć do spółdzielni, obowiązany jest on wobec spółdzielni do uczestniczenia w
pokrywaniu jej strat tak, jak gdyby był nadal członkiem.
11.

Sędzia – komisarz wyraził zgodę na zawarcie Ugody. W związku z powyższym Syndyk występuje do
członków SKOK z wezwaniem do zapłaty Roszczenia jednocześnie proponując im zawarcie Ugody na
wskazanych wyżej warunkach.
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