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zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw 
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Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz 

niektórych innych ustaw 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 30 i 31 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w pkt 1 skreśla się wyrazy „, z wyjątkiem 

art. 89 § 2 tej ustawy”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

2)  w art. 1 w pkt 2 w lit a: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: „pkt 1–3 otrzymują 

brzmienie:”, 

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zrzeszeniu – należy przez to rozumieć sieć banków 

działających na podstawie niniejszej ustawy utworzonych 

w oparciu o umowę, o której mowa w art. 16, przez bank 

zrzeszający, banki spółdzielcze lub banki spółdzielcze i bank 

zrzeszający, pomiędzy którymi istnieją relacje w rozumieniu 

art. 422 ust. 3 lit. a i c oraz art. 400 ust. 2 lit. d 

rozporządzenia nr 575/2013;”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Konopki, 

P. Gruszczyńskiego, 

W. Kiliana 

3)  w art. 1 w pkt 9, w art. 10e wyrazy „, wykreślenia lub skreślenia” 

zastępuje się wyrazami „albo wykreślenia”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

4)  w art. 1 w pkt 11, w pkt 2 po wyrazach „(Dz. U. z 2009 r. Nr 77, 

poz. 649, z późn. zm.)” dodaje się wyrazy „, z tym, że zasady 

bezstronności i niezależności, określone w art. 56 ust. 3 tej ustawy, 

stosuje się wyłącznie do biegłych rewidentów przeprowadzających 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kleiny, 

H. Ciocha 
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badanie sprawozdania finansowego oraz osób mogących wywierać 

wpływ na to badanie”; 

 
Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 25. 
 

5)  w art. 1: 

a) w pkt 12 w lit. a: 

– polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: „ust. 3 i 4 

otrzymują brzmienie:”, 

– dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje decyzję 

w sprawie zatwierdzenia projektu umowy, o którym mowa 

w ust. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu. 

Komisja Nadzoru Finansowego odmawia zatwierdzenia 

projektu, jeżeli umowa naruszałaby przepisy prawa, interesy 

klientów albo nie gwarantowałaby bezpieczeństwa 

gromadzonych w bankach zrzeszenia środków. Każda zmiana 

umowy wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”, 

b) w pkt 13: 

– w art. 22b w ust. 4 i w art. 22o w ust. 5 w zdaniu pierwszym 

skreśla się wyrazy „albo odmowy zatwierdzenia” oraz wyrazy 

„albo odmowy uznania”, 

– w art. 22o w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku wydania decyzji o uznaniu zrzeszenia 

zintegrowanego Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek 

banku zrzeszającego, wydaje decyzję w sprawie stosowania 

w zrzeszeniu zintegrowanym niższego wskaźnika wypływów, 

zgodnie z art. 29 rozporządzenia delegowanego UE nr 2015/61, 

oraz wyższego wskaźnika wpływów, zgodnie z art. 34 tego 

rozporządzenia.”; 

Poprawka 

sen. K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 
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6)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22a w ust. 2 i w art. 22u wyrazy 

„z gwarantowania” zastępuje się wyrazami „ze wsparcia”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

7)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22b w ust. 1 użyty po raz drugi wyraz „lub” 

zastępuje się wyrazami „, w tym” oraz po wyrazach „nim banki 

spółdzielcze” dodaje się przecinek; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

8)  w art. 1 w pkt 13: 

a) w art. 22b w ust. 3 wyrazy „Banki, o których mowa w ust. 1, 

zawierają umowę systemu ochrony” zastępuje się wyrazami 

„Umowę systemu ochrony zawiera się”, 

b) w art. 22o w ust. 4 wyrazy „Banki, o których mowa w ust. 1, 

zawierają umowę zrzeszenia zintegrowanego” zastępuje się 

wyrazami „Umowę zrzeszenia zintegrowanego zawiera się”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

9)  w art. 1 w pkt 13: 

a) w art. 22b w ust. 4 wyraz „decyzję” zastępuje się wyrazem 

„decyzje”, 

b) w art. 22o w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyraz „decyzję” zastępuje 

się wyrazem „decyzje”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

10)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22b: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Decyzja o uznaniu systemu ochrony może określać: 

1) termin, od którego system ochrony powinien funkcjonować 

zgodnie z umową systemu ochrony; 

2) dodatkowe warunki, których spełnienie zapewni 

bezpieczeństwo funkcjonowania systemu ochrony; 

3) termin, po upływie którego decyzja wygaśnie, jeżeli warunki, 

o których mowa w pkt 2, nie zostaną spełnione.”, 

b) w ust. 8 skreśla się pkt 3; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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11)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22b w ust. 10 wyrazy „ust. 2–7” zastępuje się 

wyrazami „ust. 2–8”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

12)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22b w ust. 12 oraz w art. 22o w ust. 12 wyrazy 

„36 miesięcy” zastępuje się wyrazami „24 miesięcy”; 

Poprawka 

sen. K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

13)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22c zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy art. 16 ust. 4a–4b i 6 stosuje się odpowiednio.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

14)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22e: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W umowie systemu ochrony określa się zasady 

zapewnienia organom jednostki zarządzającej warunków 

wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem systemu 

ochrony, w szczególności w zakresie pomieszczeń, łącz 

telekomunikacyjnych i obsługi biurowej, oraz zasady pokrywania 

związanych z tym kosztów.”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Umowa systemu ochrony może zobowiązać jednego 

z uczestników systemu ochrony do zapewnienia organom 

jednostki zarządzającej warunków, o których mowa w ust. 5.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

15)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22g w ust. 2 po wyrazie „wnoszonych” dodaje 

się wyraz „corocznie”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

16)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22i: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do zadań organu zarządzającego systemem ochrony 

należy w szczególności: 

1) reprezentowanie systemu ochrony na zasadach określonych 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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w umowie systemu ochrony; 

2) zarządzanie systemem ochrony na zasadach określonych 

w umowie systemu ochrony; 

3) podejmowanie działań koniecznych do zapewnienia 

bezpieczeństwa depozytów gromadzonych u uczestników 

systemu ochrony i zgodności ich działalności 

z postanowieniami umowy systemu ochrony.”, 

b) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 3, organ 

zarządzający systemem ochrony lub osoby przez niego 

upoważnione są uprawnione do:”; 

17)  w art. 1 w pkt 13: 

a) w art. 22i ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Organ zarządzający systemem ochrony sporządza, 

według stanu na koniec każdego kwartału, informację o systemie 

ochrony oraz przekazuje ją niezwłocznie do Komisji Nadzoru 

Finansowego. Informacja o systemie ochrony obejmuje: raport 

dotyczący ryzyka systemu ochrony, bilans, rachunek zysków 

i strat, informację o środkach zgromadzonych w funduszu 

pomocowym i ich wykorzystaniu oraz sprawozdanie z działalności 

kontroli wewnętrznej w tym systemie.”, 

b) art. 22k otrzymuje brzmienie: 

„Art. 22k. Organ zarządzający systemem ochrony sporządza, 

według stanu na koniec każdego kwartału, sprawozdanie 

o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 22j ust. 1–3, oraz 

przekazuje je niezwłocznie do Komisji Nadzoru Finansowego.”, 

c) w art. 22v ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Bank zrzeszający sporządza, według stanu na koniec 

każdego kwartału, informację o zrzeszeniu zintegrowanym oraz 

przekazuje ją niezwłocznie do Komisji Nadzoru Finansowego. 

Informacja o zrzeszeniu zintegrowanym obejmuje: raport 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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dotyczący ryzyka zrzeszenia zintegrowanego, bilans, rachunek 

zysków i strat, informację o środkach zgromadzonych w funduszu 

pomocowym i ich wykorzystaniu oraz sprawozdanie z działalności 

kontroli wewnętrznej w tym zrzeszeniu.”; 

18)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22j w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zarządu komisarycznego w banku będącym uczestnikiem 

systemu ochrony – w przypadku gdy uczestnik systemu 

ochrony nie sporządził lub nie realizuje programu 

naprawczego lub jego realizacja okaże się nieskuteczna albo 

jeżeli uczestnik systemu ochrony rażąco lub uporczywie 

narusza przepisy prawa lub postanowienia umowy systemu 

ochrony.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

19)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22l wyrazy „utworzenia rezerwy na pokrycie 

środków wypłaconych z funduszu, o którym mowa w art. 22g ust. 1” 

zastępuje się wyrazami „utworzeniu rezerwy na pokrycie środków 

wypłaconych z funduszu pomocowego, o którym mowa w art. 22g 

ust. 1”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

20)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22l  skreśla się wyrazy „, a także 

przedstawienia tych uchwał organowi zarządzającemu systemem 

ochrony” i po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Uchwały, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

przedstawia się organowi zarządzającemu systemem ochrony.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

21)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22m zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku zwołania walnego zgromadzenia lub zebrania 

przedstawicieli na podstawie art. 22l, organ nadzorujący system 

ochrony nie może wypowiedzieć umowy systemu ochrony 

uczestnikowi tego systemu, chyba że uczestnik ten rażąco narusza 

przepisy prawa lub postanowienia umowy systemu ochrony.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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22)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22n: 

a) w ust. 2 w pkt 5 po wyrazach „organy systemu” dodaje się wyraz 

„ochrony” oraz po wyrazie „uczestników” dodaje się wyrazy „tego 

systemu”, 

b) w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „uczestników 

systemu” dodaje się wyraz „ochrony”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

23)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22n w ust. 3 wyrazy „Przewodniczącego 

Komisji Nadzoru Finansowego” zastępuje się wyrazami „Komisję 

Nadzoru Finansowego”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

24)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22o w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy 

„(system wsparcia wypłacalności)”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

25)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22o w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje 

brzmienie: 

„Wraz z decyzją w sprawie zatwierdzenia umowy zrzeszenia 

zintegrowanego Komisja Nadzoru Finansowego wydaje, stosownie do 

art. 422 ust. 8 rozporządzenia nr 575/2013 oraz art. 29 oraz art. 34 

rozporządzenia delegowanego 2015/61, decyzję o zezwoleniu na 

stosowanie w zrzeszeniu zintegrowanym preferencyjnych 

współczynników procentowych wpływów i wypływów.”; 

Poprawka  

sen. M. Konopki 

26)  w art. 1 w pkt 13, art. 22q ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Mechanizm wsparcia płynności w zrzeszeniu 

zintegrowanym obejmuje w szczególności obowiązek 

utrzymywania przez bank spółdzielczy w banku zrzeszającym 

depozytów w określonej wysokości, służących zabezpieczeniu 

płynności zrzeszonych z nim banków spółdzielczych oraz banku 

zrzeszającego (depozyty obowiązkowe).”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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27)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22u zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Zakres odpowiedzialności nie może przekroczyć udziału 

uczestnika zrzeszenia zintegrowanego w środkach zgromadzonych 

w funduszu pomocowym.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

28)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22w ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Bank spółdzielczy może wypowiedzieć umowę 

zrzeszenia zintegrowanego z zachowaniem określonego w tej 

umowie terminu wypowiedzenia wynoszącego od 18 do 

24 miesięcy.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

29)  w art. 1: 

a) w pkt 14, w art. 35: 

– w ust. 1 wyrazy „, o których mowa w art. 32 pkt 1 oraz w art. 33 

ust. 1, 3 i 4, Bankowy Fundusz Gwarancyjny może przeznaczyć 

wyłącznie” zastępuje się wyrazami „zgromadzone na funduszu 

restrukturyzacji banków spółdzielczych Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny może przeznaczyć”, 

– w ust. 3 w pkt 4 i w ust. 4 po wyrazie „ochrony” dodaje się wyrazy 

„albo zrzeszenia zintegrowanego.”, 

b) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 

„14a) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu: 

 „Art. 35a. 1. Na wniosek banku zrzeszającego albo innego 

podmiotu działającego w imieniu uczestników systemu ochrony 

albo zrzeszenia zintegrowanego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

przekazuje do tego systemu albo zrzeszenia środki pieniężne 

zgromadzone na funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych 

w wysokości wartości tego funduszu do wykorzystania, 

proporcjonalnie do udziału sumy bilansowej banków 

spółdzielczych tworzących system ochrony albo zrzeszenie 

zintegrowane w sumie bilansowej wszystkich banków 

Poprawka 

sen. K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 



– 9 – 

spółdzielczych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, bank zrzeszający 

albo inny podmiot działający w imieniu uczestników systemu 

ochrony albo zrzeszenia zintegrowanego, dołącza informację 

o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji 

o uznaniu systemu ochrony albo decyzji o uznaniu zrzeszenia 

zintegrowanego, a także informację o uczestnikach systemu 

ochrony albo zrzeszenia zintegrowanego. 

3. W przypadku przekazania środków na podstawie ust. 1, 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje również środki 

zgromadzone na funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych 

pochodzące ze spłat rat kapitałowych pożyczek dokonanych 

w danym roku kalendarzowym, począwszy od dnia następującego 

po dniu przekazania środków na podstawie ust. 1, nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o uczestnikach 

systemu ochrony albo zrzeszenia zintegrowanego według stanu na 

dzień 31 grudnia danego roku, proporcjonalnie do udziału sumy 

bilansowej banków spółdzielczych tworzących system ochrony 

albo zrzeszenie zintegrowane w sumie bilansowej wszystkich 

banków spółdzielczych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 

4. Informację, o której mowa w ust. 3, bank zrzeszający albo 

inny podmiot działający w imieniu uczestników systemu ochrony 

albo zrzeszenia zintegrowanego, przekazuje Bankowemu 

Funduszowi Gwarancyjnemu do dnia 10 stycznia każdego roku 

następującego po roku, w którym przekazano środki na podstawie 

ust. 1. 

5. Przekazanie środków, o którym mowa w ust. 1 i 3, 

następuje w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji 

Europejskiej o zgodności wsparcia ze wspólnym rynkiem. 

6. Przekazanie środków, o którym mowa w ust. 1, następuje 

nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji, o której 

mowa w ust. 5.  

7. Przekazane środki przeznacza się w całości na tworzenie 
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funduszy pomocowych, o których mowa w art. 22g ust. 1 i art. 22s 

ust. 1. 

8. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych zostaje 

zlikwidowany z dniem przekazania całości zgromadzonych na nim 

środków, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.  

9 Zobowiązania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

z tytułu likwidacji funduszu restrukturyzacji banków 

spółdzielczych, które nie zostaną zrealizowane do dnia 31 grudnia 

2021 r., ulegają umorzeniu. 

10. Środki zgromadzone na funduszu restrukturyzacji 

banków spółdzielczych w dniu 31 grudnia 2021 r. oraz środki 

pochodzące ze spłat rat kapitałowych pożyczek dokonywanych po 

dniu 31 grudnia 2021 r. stanowią źródło finansowania Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu art. 15 ustawy 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.”;”; 

30)  po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 oraz z 2015 r. poz. 201) 

w art. 89 uchyla się § 2.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

31)  art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. ) w art. 70 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, następuje 

w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

32)  w art. 5 w pkt 1: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: „w art. 10 

dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu:”, 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 



– 11 – 

b) skreśla się oznaczenie art. 10 i skreśla się ust. 1; 

33)  w art. 5 w pkt 1, w art. 10 w ust. 2 wyraz „członkami” zastępuje się 

wyrazem „uczestnikami” oraz wyrazy „w tych bankach wykonywana 

jest na zasadach określonych w tej ustawie” zastępuje się wyrazami 

„, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 3 i art. 9d ust. 2, wykonywana jest 

w tych bankach na zasadach określonych w umowie systemu ochrony”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

34)  w art. 5 w pkt 3: 

a) w pkt 9 i w pkt 10 w lit. b skreśla się wyrazy „na podstawie art. 10”, 

b) w pkt 10 skreśla się lit. c; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

35)  w art. 6 po wyrazach „(Dz. U. z 2015 r. poz. 233)” dodaje się wyrazy 

„wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza się jako 

pkt 2 i dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) art. 62 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 62. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący 

do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez 

upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami 

określonymi w art. 63–67a.”;”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

36)  w art. 7 skreśla się wyrazy „przez jego uczestnika”; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

37)  w art. 12 wyrazy „art. 10b ustawy zmienianej w art. 1” zastępuje się 

wyrazami „art. 1 pkt 9 w zakresie dodawanego art. 10b”. 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


