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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 402) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Podstawowym celem nowelizacji ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych jest, jak wynika to z uzasadnienia do projektu (druk 

sejmowy nr 1144), realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 2015 r. 

(sygn. akt K 41/12). Przywołanym wyrokiem Trybunał orzekł, że art. 60 ustawy 

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (zwanej dalej także „ustawą o skok”) 

w zakresie, w jakim nie ogranicza środków nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 

nad działalnością małych kas, jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 58 ust. 1 

Konstytucji. Zgodnie z art. 60 ustawy o skok działalność spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych (zwanych dalej także „kasami”) i Krajowej Spółdzielczej 

Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (zwanej dalej „Kasą Krajową”) podlega nadzorowi 

sprawowanemu przez KNF w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o skok 

i w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Jest to ogólne 

unormowanie przesądzające poddanie kas i Kasy Krajowej publicznoprawnemu nadzorowi 

finansowemu, wykonywanemu przez organ państwa właściwy w sprawach nadzoru nad 

rynkiem finansowym, tj. KNF. Rodzi ono obowiązek podporządkowania się kas i Kasy 

Krajowej czynnościom organu nadzorczego, działającego w granicach i na podstawie 

obowiązującego prawa, zaś dla KNF jest podstawową normą kompetencyjną, która wyznacza 

jej władczą pozycję w stosunkach prawnych z kasami i Kasą Krajową. Cele nadzoru oraz 

poszczególne środki działania KNF (instrumenty nadzoru finansowego) zostały określone 

w dalszych przepisach ustawy o skok. W uzasadnieniu do przedmiotowego wyroku Trybunał 

Konstytucyjny podkreślił, że objęcie kas państwowym nadzorem finansowym nie zdejmuje 



– 2 – 

z ustawodawcy obowiązku zagwarantowania kasom adekwatnych do ich statusu i celów 

możliwości działania i świadczenia usług. Zmiany ustawowe nie powinny prowadzić 

do zahamowania rozwoju tego segmentu rynku kapitałowego, który także podlega ochronie 

konstytucyjnej. Czym innym jest poddanie „systemu SKOK” niezbędnej reglamentacji, 

nadzorowi finansowemu oraz aktywne korygowanie nieprawidłowości jego funkcjonowania 

przez agendy państwowe, czym innym zaś ustawienie go w pozycji uniemożliwiającej 

konkurencję z innymi instytucjami kredytowo-depozytowymi. Dlatego Trybunał stwierdził, 

że na ustawodawcy ciążył konstytucyjny obowiązek zróżnicowania prawnych środków 

nadzoru stosowanych przez KNF wobec kas ze względu na ich rozmiar i zasięg aktywności 

kredytowo-depozytowej. Ustawa o skok de lege lata przewiduje środki nadzoru adekwatne 

do funkcjonowania przeważających obecnie dużych podmiotów, których pozycja na rynku 

usług finansowych jest znacząco odmienna od małych kas, prowadzących działalność 

o ograniczonym polu członkostwa, o silnych i pierwotnych względem zrzeszenia 

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych więziach społecznych między 

członkami kasy. W stosunku do małych kas ustawodawca powinien zatem ograniczyć część 

istniejących środków nadzorczych, aby dostosować instrumenty prawne KNF do charakteru 

i specyfiki „systemu SKOK” oraz jego wewnętrznego zróżnicowania. 

Nowelizacja w art. 1 wprowadzającym zmiany w ustawie o skok – w pkt 1 modyfikuje 

pojęcie „karty płatniczej” poprzez odesłanie w przepisie definicyjnym do przepisu art. 2 

pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (proponowany art. 1a pkt 3 

ustawy o skok). Wprowadza ponadto definicję legalną „małej kasy”. Jest to kasa, której suma 

aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekraczała 20 mln zł, a średnioroczna 

liczba członków w ostatnim roku obrotowym nie przekraczała 10 tys. osób (proponowany 

art. 1a pkt 5 ustawy o skok). 

W art. 1 w pkt 2 noweli poprzez stosowną zmianę art. 3 ust. 3 ustawy o skok wyłączana 

jest możliwość wydawania przez małe kasy pieniądza elektronicznego.  

Zmiana proponowana w art. 1 w pkt 3 dopuszcza przekazanie informacji objętych 

tajemnicą zawodową kasy na żądanie Rzecznika Finansowego – w zakresie niezbędnym do 

realizacji przez niego ustawowych zadań.  

Art. 1 pkt 4 ustawy nowelizującej, wprowadzający zmianę w art. 22 ust. 1 ustawy 

o skok, przewiduje możliwość, aby w małej kasie nie funkcjonowała komisja kredytowa – 
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projektodawcy postulują tym samym, aby decyzja kredytowa podejmowana była na poziomie 

zarządu kasy. 

W dodawanym ust. 3 w art. 41 ustawy o skok wprowadza się uprawnienie dla Kasy 

Krajowej do posługiwania się nazwą „Kasa Krajowa” (art. 1 pkt 5 noweli). 

Zgodnie ze zmienianym art. 60 ustawy o skok działalność kas i Kasy Krajowej będzie 

podlegała nadzorowi sprawowanemu przez KNF w zakresie i na zasadach określonych w tej 

ustawie i w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym adekwatnie 

do stopnia skomplikowania prowadzonej przez kasy działalności oraz skali ryzyka 

występującego w działalności kas. W uzasadnieniu do projektu podkreśla się, że wskazana 

norma „odzwierciedla przyświecający projektodawcy cel jakim jest realizacja wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego, a co za tym idzie ograniczenie środków nadzoru KNF nad 

działalnością małych kas (art. 1 pkt 6 noweli).  

Dodawany art. 60a ustawy o skok przewiduje, że nadzór nad kasami i Kasą Krajową 

sprawowany jest przy uwzględnieniu zasady stosowania środków nadzorczych i naprawczych 

przez KNF uwzględniających skalę działalności kas oraz stosowanie środków łagodniejszych, 

jeżeli nie ma konieczności zastosowania środków dalej idących. Powyższa zasada dotyczy 

również czynności nadzorczych (art. 1 pkt 7 noweli). 

Korekta zawartego w art. 62c ust. 4 ustawy o skok przepisu upoważniającego 

do wydania aktu wykonawczego, jest konieczna z powodu wprowadzenia przez 

ustawodawcę, w art. 60 ograniczenia w zakresie środków nadzoru KNF nad działalnością 

małych kas (art. 1 pkt 8 ustawy nowelizującej). 

Zgodnie z dodawanym w art. 62g ustawy o skok mała kasa została zobowiązana do 

przekazywania KNF oraz Kasie Krajowej informacji o spełnianiu warunków uznania za małą 

kasę, utracie tego statusu, jak również o tym, że nie wyraża woli posiadania statusu małej 

kasy w kolejnym roku obrotowym (art. 1 pkt 9 noweli).  

Przepis dodawanego art. 62h ustawy o skok przyznaje uprawnienie Kasie Krajowej do 

żądania m.in. informacji o charakterze sprawozdawczym lub cyklicznym, od kasy oraz 

wyjaśnień od członków organów i pracowników kasy w zakresie niezbędnym do 

wykonywania jej zadań. 
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Poprzez dodanie ust. 2c w art. 63 ustawy o skok nakłada się na Kasę Krajową 

obowiązek niezwłocznego zawiadamia KNF o wynikach czynności kontrolnych w kasach 

(art. 1 pkt 10 noweli). 

Przedmiotową nowelizacją dokonuje się ponadto zmiany w ustawie z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości modyfikując przepis zawierający delegację dla ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych do wydania szczególnych zasad rachunkowości 

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Proponowany przepis przewiduje, 

że minister określi zasady rachunkowości po zasięgnięciu opinii nie tylko KNF, lecz także 

Kasy Krajowej – uwzględniając przy tym specyfikę działalności małych kas (art. 2). 

Omawiana ustawa nowelizująca wprowadza również zmianę w ustawie z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym obniżając maksymalną wysokość wpłat na pokrycie kosztów działalności 

Rzecznika Finansowego i jego Biura ponoszonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe (art. 3). 

W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

proponowane niniejszą nowelizacją zmiany umożliwiają składanie wniosku o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego i jego wypłatę drogą elektroniczną również za pomocą 

systemu teleinformatycznego spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowych świadczącej 

usługi drogą elektroniczną (art. 4). 

Natomiast propozycje zawarte w art. 5 i 6 zawierają przepisy przejściowe. Zachowują 

one w mocy na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy wskazane 

w nich przepisy wykonawcze. 

Art. 7 ustawy przewiduje, iż wchodzi ona w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Podkreślić należy, że przepis art. 60 ustawy o skok, w zakresie wskazanym 

w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, traci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od 

dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. 14 lutego 2017 r. Jeśli ustawodawca 

odpowiednio nie znowelizuje art. 60, przed upływem wskazanego terminu istnieje bardzo 

poważne ryzyko wygaśnięcia z mocy prawa nadzoru KNF nad „sektorem SKOK”. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 r. 

w oparciu o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 1144). Projekt stanowił przedmiot prac 
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sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Komisja wprowadziła do projektu poprawki 

o charakterze redakcyjno-legislacyjnym oraz poprawki merytoryczne (druk sejmowy 

nr 1191). Jako najistotniejsze zmiany należy wskazać:  

– usunięcie z projektu ustawy przepisów zakazujących małym kasom korzystania 

z outsourcingu, a także udzielania pożyczek i kredytów na okres dłuższy niż 3 lata, 

a w przypadku pożyczek i kredytów na cele mieszkaniowe na okres dłuższy niż 5 lat,  

– dodanie art. 60a ustawy o skok, 

– wprowadzenie zmian w ustawie: z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 

i o Rzeczniku Finansowym oraz z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 34. posiedzeniu Sejmu w dniu 

25 stycznia 2017 r. Zgłoszono osiem poprawek. Poprawki postulowały m.in. zmianę 

kryteriów, które przesądzają o zaliczeniu danej kasy do małej kasy poprzez zmniejszenie 

warunku średniorocznej liczby członków kasy do 3 tys. W kolejnej poprawce proponowano, 

by w przypadku małej kasy więź, o której mowa w art. 10 ustawy o skok, nie polegała 

wyłącznie na członkostwie w kasie. Jedna z poprawek przewidywała funkcjonowanie 

w małych kasach komisji kredytowej składającej się z deponentów. Postulowano także, aby 

skrócić z 2 lat do 1 roku okres, kiedy to kasa nie spełnia warunków, które pozwalają 

zakwalifikować ją do małej kasy. Autorzy jednej z poprawek wnosili o modyfikację zmian 

w ustawie o rachunkowości, w taki sposób aby minister określając zasady rachunkowości 

w kasach obowiązany był zasięgać opinii jedynie KNF. Ostatnia poprawka skreślała art. 3 

noweli. 

W trzecim czytaniu zgłoszone poprawki nie zostały uwzględnione, Sejm uchwalił 

przedmiotową ustawę w brzmieniu proponowanym przez wymienioną Komisję. 

III. Uwagi ogólne 

1) art. 1 pkt 2 noweli. 

Nowelizowany art. 3 ust. 3 ustawy o skok wyłącza możliwość wydawania przez małe 

kasy pieniądza elektronicznego. Regulacja ta wejdzie w życie razem z innymi 

postanowieniami ustawy nowelizującej z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

W związku z tym nasuwają się pytania, czy w chwili obecnej występują kasy spełniające 

warunki uznania za małą kasę, które wydały pieniądz elektroniczny oraz co stanie się 



– 6 – 

z pieniądzem elektronicznym wydanym przez kasę uznaną za małą kasę przed dniem wejścia 

ustawy w życie
1)

. Przepis art. 3 ust. 3 opiniowanej ustawy wskazanych wątpliwości nie 

rozwiewa. Powinny one zostać wyeliminowane na etapie prac legislacyjnych w Senacie. 

Sformułowanie ewentualnej poprawki będzie możliwe po uzyskaniu odpowiedzi 

na postanowione powyżej pytania. 

 

2) art. 1 pkt 3, 5 i 9 oraz art. 3 i art. 4 nowelizacji: 

Dodanie pkt 19a w ust. 1 art. 9f, ust. 3 w art. 41 i art. 62h do ustawy o skok (art. 1 pkt 3, 

5 i 9 w zakresie art. 62h) oraz wprowadzenie zmian do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji 

przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym i ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (odpowiednio art. 3 i art. 4 nowelizacji) dokonane zostały poprawką 

wniesioną w Sejmie pomiędzy pierwszym i drugim czytaniem. Zgodnie z orzecznictwem 

Trybunału Konstytucyjnego podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie w ustawie 

powinny przebyć pełną drogę procedury trzech czytań, a więc muszą być objęte materią 

projektu przekazanego do Sejmu (art. 118 i art. 119 Konstytucji). Konsekwencją wskazanej 

zasady odnoszącej się do poprawek zgłaszanych w toku procesu ustawodawczego jest 

ograniczenie dopuszczalnej materii poprawek i zakaz tzw. omijania inicjatywy 

ustawodawczej poprzez wprowadzanie do projektu nowości normatywnych. Jak podkreśla 

Trybunał Konstytucyjny, treść zgłoszonych podczas rozpatrywania projektu ustawy przez 

Sejm poprawek nie może iść tak daleko, aby uczynić przedmiotem kolejnych czytań projekt, 

którego zakres w takim stopniu różni się od złożonej inicjatywy ustawodawczej, że jest 

to w istocie projekt „innej” ustawy. W wyrokach K 37/03 oraz K 45/05 Trybunał wskazał, 

że „wnoszenie poprawek oznacza prawo składania wniosków, polegających na propozycji 

wykreślenia, dopisania lub zastąpienia innymi określonych wyrazów lub określonej części 

projektu ustawy, niemniej prawo przedkładania poprawek nie może przekształcać się 

w surogat prawa inicjatywy ustawodawczej”. W orzeczeniach wskazuje się również, 

że dopuszczalny zakres poprawek nie powinien wychodzić poza zakres przedmiotowy 

projektu, lecz generalnie pogłębiać ten zakres (K 3/98). Ze wskazanej powyżej reguły 

ograniczonej materii poprawek wynika podstawowy wymóg pozostawania poprawki 

                                                 

1)
 Wątpliwości co do braku regulacji w kwestii pieniądza elektronicznego wydanego przez „małe kasy” przed 

dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji podniosła także Kasa Krajowa w stanowisku z dnia 9 stycznia 

2017 r. odnośnie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych (druk sejmowy nr 1144). 
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w zgodzie z zasadniczą materią danego projektu. Co prawda omawiane poprawki zgłoszone 

zostały w Sejmie w fazie komisyjnej pomiędzy pierwszym i drugim czytaniem, w której 

możliwość modyfikowania pierwotnego projektu jest najszersza, jednakże zgodnie 

ze stanowiskiem Trybunału oraz części doktryny prawa konstytucyjnego i w tej fazie 

postępowania ustawodawczego materia poprawek musi mieć charakter ograniczony. Każda 

z poprawek musi pozostawać w związku z zasadniczymi treściami projektu. Aby odnieść 

przedstawione normy konstytucyjne do przedmiotowych poprawek należy ustalić, czy 

dotyczą one materii projektu ustawy. Podkreślić należy, iż w tej sytuacji dopuszczalny zakres 

poprawek wyznaczany jest przez materię pierwotnego projektu ustawy (nowelizację), a nie 

zaś przez materię ustawy nowelizowanej. Zauważyć należy, że zakres poprawek 

wprowadzonych w art. 1 pkt 3, 5 i 9 oraz art. 3 i art. 4 nowelizacji nie jest zbieżny 

z przedstawioną powyżej materią poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, gdyż kwestie te nie zostały zawarte 

w jego przepisach. Co więcej, porównując zakresy wprowadzanych przepisów i przepisów 

projektu ustawy,  poprawki te nie są również rozwinięciem zamysłu projektodawcy. 

Wskazane poprawki nie przeszły więc pełnej procedury trzech czytań oraz nie pozostają 

w związku z zasadniczymi treściami projektu ustawy wniesionej do Sejmu. Oznacza to, 

że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zachodzi obawa, że przepisom art. 1 

pkt 3, 5, 9 w zakresie art. 62h oraz art. 3 i art. 4 przedmiotowej ustawy nowelizującej może 

zostać postawiony zarzut niezgodności z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji. 

 

3) art. 7 ustawy. 

Opiniowana ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Przepis 

art. 60 ustawy o skok, w zakresie wskazanym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, traci 

moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, 

tj. 14 lutego 2017 r. Jeśli ustawodawca odpowiednio nie znowelizuje art. 60 przed upływem 

wskazanego terminu istnieje ryzyko wygaśnięcia z mocy prawa nadzoru KNF nad „sektorem 

SKOK”. Skutek powyższy zostanie osiągnięty jedynie w przypadku, gdy ustawa wejdzie 

w życie nie później niż w dniu 14 lutego 2017. Posiedzenie Senatu jest planowane na dzień 

1 lutego br. zaś ostanie posiedzenie Sejmu, na którym można rozpatrzyć ewentualne 

poprawki Senatu planowane jest na dni 8–10 lutego br. Ponadto należy podkreślić, że art. 122 

ust. 2 Konstytucji gwarantuje Prezydentowi 21-dniowy termin na podjęcie decyzji 
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co do podpisania ustawy. Stąd aby osiągnąć zamierzony skutek, przy tak sformułowanym 

przepisie o wejściu ustawy w życie, ustawodawca musi mieć pewność co do tego, że zostanie 

ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw najpóźniej 13 lutego 2017 r. 

 

IV. Propozycje poprawek o charakterze redakcyjnym: 

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazie „kropkę” dodaje się 

wyrazy „na końcu”; 

2) w art. 1 pkt 2 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 3” dodaje się 

dwukropek pozostałą treść oznacza się jako lit. b oraz dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2016 r. poz. 1572)”,”, 

– poprawka porządkująca usuwa zbędny publikator ustawy o usługach płatniczych. 

Zgodnie z § 158 Zasad techniki prawodawczej tytuł aktu w całości wraz z 

publikatorem przytacza się w przepisie, w którym po raz pierwszy odsyła się do 

ustawy (patrz proponowane brzmienie art. 1a pkt 3 ustawy o skok); 

3) w art. 1 w pkt 6 polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

 „w art. 60 po wyrazach po wyrazach „(Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 615, 888 i 996)” 

dodaje się wyrazy „, adekwatnie do stopnia skomplikowania prowadzonej przez kasy 

działalności oraz skali ryzyka występującego w działalności kas”; 

– poprawka uwzględnia formułę zalecaną w § 87 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej 

przy tego rodzaju zmianach przepisów. 
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