
 

 

Druk nr 3359-A   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się 
i bankach zrzeszających oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 3150) 

 

Sejm na 92 posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3359 
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych 
w drugim czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 
14 maja 2015 r. 

 
wnosi: 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

1) w art. 1 w pkt 11 dodać zmianę w brzmieniu: 
„…) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w ust. 3 pkt 
2, zasady bezstronności i niezależności, określone w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 
7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 646 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), obejmują 
osoby wykonujące czynności rewizji finansowej.”,”; 

– KP ZP 
– KP SLD 
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– odrzucić 
2) w art. 1 w pkt 12 w lit. b ust. 4ab nadać brzmienie: 

„4ab. W przypadku banku spółdzielczego zrzeszonego na zasadach określonych w ust. 
1, który zamierza prowadzić działalność poza zrzeszeniem, Komisja Nadzoru 
Finansowego odmawia wyrażenia zgody na prowadzenie przez ten bank działalności 
poza zrzeszeniem, jeżeli bank ten nie posiada kapitału założycielskiego na poziomie 
równowartości co najmniej 5 000 000 euro, nie spełnia ogólnych wymogów 
ostrożnościowych w odniesieniu do kwestii wymienionych w art. 1 rozporządzenia 
nr 575/2013, realizuje program postępowania naprawczego albo występują 
przesłanki określone w art. 142 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
3) w art. 1 w pkt 13, w art. 22b ust. 12 nadać brzmienie: 

„12. W zrzeszeniu, w którym został utworzony system ochrony do którego przystąpił 
bank zrzeszający, dotychczasowa umowa zrzeszenia w odniesieniu do banków, które 
nie przystąpiły do systemu ochrony, wygasa w terminie 24 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy systemu ochrony.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
4) w art. 1 w pkt 13, w art. 22o w ust. 5 dodać drugie zdanie w brzmieniu: 

„Wraz z decyzją w sprawie zatwierdzenia umowy zrzeszenia zintegrowanego Komisja 
Nadzoru Finansowego wydaje decyzję w sprawie stosowania w zrzeszeniu 
zintegrowanym niższego współczynnika procentowego wpływów i wypływów od 
depozytów, o których mowa w art. 22q ust. 1, składanych przez zrzeszone banki 
spółdzielcze w banku zrzeszającym.”; 

– KP PSL 
– przyjąć 

 
5) w art. 1 w pkt 13, w art. 22o w ust. 5 dodać drugie zdanie w brzmieniu: 

„Wraz z decyzją w sprawie zatwierdzenia umowy zrzeszenia zintegrowanego Komisja 
Nadzoru Finansowego wydaje decyzję o zezwoleniu na stosowanie w zrzeszeniu 
zintegrowanym niższego współczynnika procentowego wpływów i wypływów od 
depozytów, o których mowa w art. 22q ust. 1, składanych przez zrzeszone banki 
spółdzielcze w banku zrzeszającym.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
6) w art. 1 w pkt 13, w art. 22u dodać zdanie drugie w brzmieniu: 

„Zakres odpowiedzialności uczestnika zrzeszenia zintegrowanego za zobowiązania 
wynikające ze wsparcia płynności i wypłacalności innych uczestników zrzeszenia 
zintegrowanego nie może przekroczyć jego udziału w środkach zgromadzonych w 
funduszu pomocowym.”; 

– KP PO 
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– KP PSL 
– przyjąć 

 
7) w art. 5 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) art. 10 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 10. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, kontrola wewnętrzna w bankach spółdzielczych 

zrzeszonych w bankach zrzeszających może być wykonywana przez bank 
zrzeszający na zasadach określonych w umowie zrzeszenia. 

2. W przypadku gdy bank zrzeszający lub banki spółdzielcze są członkami 
systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 7 
grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu 
się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. poz. 109 oraz z 2015 r. poz. 
…) kontrola wewnętrzna w tych bankach wykonywana jest na zasadach 
określonych w tej ustawie.”; 

– KP SLD 
– przyjąć 

 
8) po art. 6 dodać art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 
2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w art. 43 w ust. 1 dodaje się pkt 42 
w brzmieniu: 

„42) usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, 
realizowane przez: 

a) bank zrzeszający – na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 
2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i 
bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. poz. 109 oraz z 2015 r. poz. 
…) – na rzecz banków spółdzielczych w zakresie: 
– wypełniania za zrzeszone banki spółdzielcze obowiązków 

informacyjnych wobec Narodowego Banku Polskiego, Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu  
Gwarancyjnego, 

– wykonywania czynności kontroli wewnętrznej, 
– kontrolowania zgodności działania uczestników systemu ochrony z 

przepisami prawa, statutami oraz umową zrzeszenia, 
– innych obowiązków wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 7 

grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających lub umowy zrzeszenia, 

b) uczestników systemu ochrony lub jednostkę zarządzającą systemem 
ochrony – na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w lit. a na 
rzecz uczestników systemu ochrony w zakresie: 
– zarządzania systemem ochrony, 
– wykonywania czynności kontroli wewnętrznej, 
– kontrolowania zgodności działania uczestników systemu ochrony z 

przepisami prawa, statutami oraz umową systemu ochrony, 



  4 
 

– identyfikacji, klasyfikacji, pomiaru, szacowania i kontroli ryzyka 
występującego w działalności uczestników systemu ochrony, 

– sporządzania lub publikowania, określonych w przepisie art. 113 
ust. 7 rozporządzenia nr 575/2013, wymienionego w art. 2 pkt 6 
ustawy, zagregowanych lub skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych uczestników systemu ochrony obejmujących bilans, 
rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat ryzyka w systemie 
ochrony jako całości lub u poszczególnych uczestników tego 
systemu, 

– innych obowiązków wykonywanych na podstawie ustawy, o której 
mowa w lit. a lub umowy systemu ochrony, 

– w zakresie czynności wykonywanych na rzecz organów systemu 
ochrony lub innych uczestników systemu ochrony związanych z 
realizacją obowiązków wynikających z tejże ustawy lub umowy 
systemu ochrony.”.”. 

– KP SLD 
– KP PSL 

– odrzucić 
 
Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. 
 
 
 
   Przewodnicząca Komisji 
 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Krystyna Szumilas  (-) Krystyna Skowrońska 
 


	1) w art. 1 w pkt 11 dodać zmianę w brzmieniu:
	„…) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
	„3a. W przypadku badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zasady bezstronności i niezależności, określone w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania s...


	– KP ZP
	– KP SLD
	– odrzucić
	2) w art. 1 w pkt 12 w lit. b ust. 4ab nadać brzmienie:
	„4ab. W przypadku banku spółdzielczego zrzeszonego na zasadach określonych w ust. 1, który zamierza prowadzić działalność poza zrzeszeniem, Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wyrażenia zgody na prowadzenie przez ten bank działalności poza zrzeszeniem...

	– KP PSL
	– odrzucić
	3) w art. 1 w pkt 13, w art. 22b ust. 12 nadać brzmienie:
	„12. W zrzeszeniu, w którym został utworzony system ochrony do którego przystąpił bank zrzeszający, dotychczasowa umowa zrzeszenia w odniesieniu do banków, które nie przystąpiły do systemu ochrony, wygasa w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy ...

	– KP SLD
	– odrzucić
	4) w art. 1 w pkt 13, w art. 22o w ust. 5 dodać drugie zdanie w brzmieniu:
	„Wraz z decyzją w sprawie zatwierdzenia umowy zrzeszenia zintegrowanego Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzję w sprawie stosowania w zrzeszeniu zintegrowanym niższego współczynnika procentowego wpływów i wypływów od depozytów, o których mowa w ar...

	– KP PSL
	– przyjąć
	5) w art. 1 w pkt 13, w art. 22o w ust. 5 dodać drugie zdanie w brzmieniu:
	„Wraz z decyzją w sprawie zatwierdzenia umowy zrzeszenia zintegrowanego Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzję o zezwoleniu na stosowanie w zrzeszeniu zintegrowanym niższego współczynnika procentowego wpływów i wypływów od depozytów, o których mow...

	– KP PO
	– odrzucić
	6) w art. 1 w pkt 13, w art. 22u dodać zdanie drugie w brzmieniu:
	„Zakres odpowiedzialności uczestnika zrzeszenia zintegrowanego za zobowiązania wynikające ze wsparcia płynności i wypłacalności innych uczestników zrzeszenia zintegrowanego nie może przekroczyć jego udziału w środkach zgromadzonych w funduszu pomocowy...

	– KP PO
	– KP PSL
	– przyjąć
	7) w art. 5 dodać nową zmianę w brzmieniu:
	„…) art. 10 otrzymuje brzmienie:
	„Art. 10. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, kontrola wewnętrzna w bankach spółdzielczych zrzeszonych w bankach zrzeszających może być wykonywana przez bank zrzeszający na zasadach określonych w umowie zrzeszenia.
	2. W przypadku gdy bank zrzeszający lub banki spółdzielcze są członkami systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 ...


	– KP SLD
	– przyjąć
	8) po art. 6 dodać art. 6a w brzmieniu:
	„Art. 6a. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w art. 43 w ust. 1 dodaje się pkt 42 w brzmieniu:
	„42) usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez:
	a) bank zrzeszający – na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. poz. 109 oraz z 2015 r. poz. …) – na rzecz banków spółdzielczych w zakresie:
	– wypełniania za zrzeszone banki spółdzielcze obowiązków informacyjnych wobec Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu  Gwarancyjnego,
	– wykonywania czynności kontroli wewnętrznej,
	– kontrolowania zgodności działania uczestników systemu ochrony z przepisami prawa, statutami oraz umową zrzeszenia,
	– innych obowiązków wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających lub umowy zrzeszenia,
	b) uczestników systemu ochrony lub jednostkę zarządzającą systemem ochrony – na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w lit. a na rzecz uczestników systemu ochrony w zakresie:
	– zarządzania systemem ochrony,
	– wykonywania czynności kontroli wewnętrznej,
	– kontrolowania zgodności działania uczestników systemu ochrony z przepisami prawa, statutami oraz umową systemu ochrony,
	– identyfikacji, klasyfikacji, pomiaru, szacowania i kontroli ryzyka występującego w działalności uczestników systemu ochrony,
	– sporządzania lub publikowania, określonych w przepisie art. 113 ust. 7 rozporządzenia nr 575/2013, wymienionego w art. 2 pkt 6 ustawy, zagregowanych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych uczestników systemu ochrony obejmujących bilans, rachune...
	– innych obowiązków wykonywanych na podstawie ustawy, o której mowa w lit. a lub umowy systemu ochrony,
	– w zakresie czynności wykonywanych na rzecz organów systemu ochrony lub innych uczestników systemu ochrony związanych z realizacją obowiązków wynikających z tejże ustawy lub umowy systemu ochrony.”.”.



	– KP SLD
	– KP PSL
	– odrzucić

