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Opinia o uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2012 r.  

w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(druk nr 129) 
 

 

W wyniku rozpatrzenia wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał 

Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (sygn. akt Kp 10/09) uznał, 

że: 

1) art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (zwanej dalej „ustawą o skok”), przez to, że pomija możliwość tworzenia 

walnego zgromadzenia jako organu kasy, jest niezgodny z art. 58 ust. 1 w związku 

z art.31 ust. 3 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji; 

2) art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o skok jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. 

Przepis art. 17 ustawy o skok określa katalog organów spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych, do których zalicza: zebranie przedstawicieli (art. 17 pkt 1), 

radę nadzorczą (art. 17 pkt 2), zarząd (art. 17 pkt 3). W ocenie Trybunału Konstytucyjnego 

przepis art. 17 pkt 1 w sposób niedopuszczalny eliminuje walne zgromadzenie spośród 

organów spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. 

Zdaniem Trybunału w art. 17 pkt 1 ustawy o skok ustawodawca decydując się 

na pominięcie wśród organów kas najważniejszego organu spółdzielni, czyli walnego 

zgromadzenia, w konsekwencji pozbawia członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych możliwości udziału w nim, ograniczając tym samym prawa członków kas 

do współdecydowania w podejmowaniu najważniejszych dla tych podmiotów decyzji, 

co prowadzi do ograniczenia zasady samorządności tych podmiotów. Jednocześnie w ocenie 

Trybunału „Ustawodawca nie wskazał, jaki interes publiczny uzasadnia wprowadzenie 

przedmiotowej zmiany ani jaki skutek chciał osiągnąć, rezygnując z instytucji walnego 

zgromadzenia.”.  
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Z kolei zakwestionowane przepisy art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o skok zostały przyjęte 

ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa finansowego depozytów pieniężnych 

zgromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.  

Regulacja art. 91 ust. 1 ustawy o skok przewiduje, że w latach 2009-2010 

ze środków funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55 tej ustawy, mogą być 

finansowane wydatki na pokrycie roszczeń członków kas z tytułu zgromadzonych w kasach 

środków pieniężnych - w przypadku ogłoszenia upadłości takiej kasy lub prawomocnego 

oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tej kasy nie wystarcza 

na zaspokojenie kosztów postępowania.  

Natomiast zgodnie z art. 91 ust. 2 w przypadku ogłoszenia upadłości kasy 

posiadającej dobrowolny system ubezpieczania środków pieniężnych członków lub 

ogłoszenia upadłości takiej kasy ze względu na to, że jej majątek nie wystarcza 

na zaspokojenie kosztów postępowania, roszczenia członków kasy mają być zaspokajane 

w pierwszej kolejności w ramach tego systemu. 

Uregulowania te miały pełnić podwójną funkcję. Po pierwsze, określać gwarancje 

dla depozytów członków kas w planowanym okresie przejściowym po wejściu ustawy o skok 

w życie – czyli w latach 2009-2010. Po drugie, jak to podkreślono m.in. w stanowisku Rady 

Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy o spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1876), przepisy 

te wskazywały dwuletni okres przejściowy (lata 2009-2010), w którym to czasie niezbędne 

byłoby uregulowanie problematyki związanej z gwarantowaniem depozytów zgromadzonych 

w kasach na zasadach zbliżonych do obowiązujących banki, w szczególności zaś dla 

zapewnienia osiągnięcia celów dyrektywy 94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie 

systemów gwarancji depozytów.   

Trybunał podkreślił, iż już w momencie uchwalania zaskarżonych przepisów 

oczywiste było, że art. 91 ustawy o skok w zakresie dotyczącym roku 2009 oraz części roku 

2010 jest bezprzedmiotowy i nie może znaleźć żadnego zastosowania W związku z czym 

Trybunał z punktu widzenia zasad poprawnej legislacji zakwestionował powyższe przepisy. 

Jednocześnie Trybunał stwierdził, że art. 17 i art. 91 ustawy o skok nie są 

nierozerwalnie związane z całą ustawą. 

Zgodnie z art. 122 ust. 4 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli 

niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał 

Konstytucyjny nie orzeknie, że są nierozerwalnie związane z całą ustaw, Prezydent 

Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem 
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przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu 

usunięcia niezgodności. 

Prezydent korzystając z drugiej ze wskazanych powyżej możliwości zwrócił ustawę 

Sejmowi w celu usunięcia niezgodności stwierdzonej orzeczeniem Trybunału 

Konstytucyjnego.  

Sejm podejmując uchwałę o usunięciu niezgodności stwierdzonej wyrokiem 

Trybunału Konstytucyjnego uchylił art. 17 oraz ust. 1 i 2 w art. 91 ustawy o skok. 

Uchylenie w całości art. 17 ustawy o skok skutkować będzie tym, iż na mocy art. 2 tej 

ustawy zastosowanie znajdą ogólne regulacje w zakresie organów spółdzielni określone 

w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. 

Natomiast w odniesieniu do proponowanego wyeliminowania z art. 91 ustawy o skok 

ust. 1 i 2 należy podkreślić, iż przyjęte rozwiązanie, w przypadku jeżeli parlament nie dokona, 

w okresie trzymiesięcznej vacatio legis, w ustawie o skok stosownych zmian mających 

na celu uregulowanie systemu bezpieczeństwa depozytów pieniężnych zgromadzonych 

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, członkowie kas mogą zostać 

pozbawieni odpowiedniej ochrony gromadzonych oszczędności. 

Jednocześnie mając na uwadze, że usuwane przepisy nie weszły jeszcze do systemu 

prawa (nie zostały ogłoszone), proponuje się, wzorem stosowanych w Senacie zasad 

redagowania poprawek, wprowadzenie zmiany w omawianej uchwale, polegającej 

na zastąpieniu w pkt 1 i 2 wyrazów „uchyla się” wyrazami „skreśla się”. Za wskazaną zmianą 

przemawia ponadto fakt, iż taka redakcja przepisów została przyjęta w uchwale Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2009 r. w sprawie usunięcia niezgodności w 

ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

oraz niektórych innych ustaw. 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

legislator 


