
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się 

i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące 

poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w pkt 1 skreśla się wyrazy „, z wyjątkiem art. 89 § 2 tej 

ustawy”; 

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

wyrazami „albo wykreślenia”; 

3)  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 badanie sprawozdania finansowego oraz osób mogących 

wywierać wpływ na to badanie”; 

4)  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 



– 2 – 

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 

nr 2015/61, oraz wyższego wskaźnika wpływów, zgodnie z art. 34 tego 

rozporządzenia.”; 

5)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22a w ust. 2 i w art. 22u wyrazy „z gwarantowania” 

zastępuje się wyrazami „ze wsparcia”; 

6)  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; 

7)  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”; 

8)  w art. 1 w pkt 13: 

a) w art. 22b w ust. 4 wyraz „decyzję” zastępuje się wyrazem „decyzje”, 
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b) w art. 22o w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyraz „decyzję” zastępuje się wyrazem 

„decyzje”; 

9)  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; 

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

„ust. 2–8”; 

11)  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”; 

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

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

13)  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 
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systemu ochrony do zapewnienia organom jednostki zarządzającej warunków, 

o których mowa w ust. 5.”; 

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

„corocznie”; 

15)  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 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:”; 

16)  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 
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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 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.”; 

17)  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.”; 

18)  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”; 

19)  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.”; 

20)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22m zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
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„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.”; 

21)  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”; 

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

Finansowego” zastępuje się wyrazami „Komisję Nadzoru Finansowego”; 

23)  w art. 1 w pkt 13, w art. 22o w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „(system wsparcia 

wypłacalności)”; 

24)  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).”; 

25)  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.”; 

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

„1. Bank spółdzielczy może wypowiedzieć umowę zrzeszenia 
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zintegrowanego z zachowaniem określonego w tej umowie okresu 

wypowiedzenia wynoszącego od 18 do 24 miesięcy.”; 

27)  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 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 
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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 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.”;”; 

28)  po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 
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„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.”; 

29)  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.”.”; 

30)  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:”, 

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

31)  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”; 

32)  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; 

33)  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.”;”; 
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34)  w art. 7 skreśla się wyrazy „przez jego uczestnika”; 

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

„art. 1 pkt 9 w zakresie dodawanego art. 10b”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz 

niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 35 poprawek. 

Poprawki nr 1, 28 i 29 znoszą obowiązek publikacji sprawozdań finansowych 

spółdzielni w Monitorze Spółdzielczym, z jednoczesnym pozostawieniem obowiązku 

składania tych sprawozdań wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Rozwiązanie takie przewiduje również procedowany w Sejmie projekt ustawy o zmianie 

ustawy o rachunkowości (druk sejmowy nr 3352), niemniej wcześniejsze wejście w życie 

proponowanych rozwiązań umożliwi w praktyce zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań 

finansowych w Monitorze Spółdzielczym już w odniesieniu do sprawozdań za rok 2014. 

W przypadku pozostawienia dotychczasowego brzmienia przepisów rozpatrzonej ustawy, 

w następstwie jej wejścia w życie, powstałaby wątpliwość interpretacyjna dotycząca 

obowiązku publikacyjnego banków spółdzielczych w stosunku do sprawozdań finansowych 

za rok 2014, natomiast pozostałe spółdzielnie skorzystałyby z udogodnienia dopiero 

w stosunku do sprawozdań finansowych za rok 2015. Senat proponuje jednocześnie 

rezygnację z dodania przepisu upoważniającego (upoważnienie fakultatywne) ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, 

szczególnych zasad rachunkowości związanych z działalnością systemu ochrony oraz zasad 

tworzenia rezerw na ryzyko związanych z działalnością tego systemu. Zarówno upoważnienia 

zawarte w art. 82 ustawy o rachunkowości (upoważnienia fakultatywne), jak również 

w art. 81 tej ustawy (upoważnienia obligatoryjne) skierowane są do poszczególnych 

podmiotów lub ich grup. W ocenie Senatu, treść przedmiotowej delegacji jest w tym zakresie 

niespójna, gdyż ma określić szczególne zasady rachunkowości związane z działalnością 

systemu ochrony (a nie podmiotów zintegrowanych w tym systemie – uczestników systemu). 

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z dodawanym art. 22a, zasady funkcjonowania systemu 

ochrony będą określone również w umowie systemu ochrony. Stąd też w zasadzie 

niemożliwe będzie określenie szczególnych zasad rachunkowości w odniesieniu do systemu 

ochrony. Senat uznał, iż do systemu ochrony (uczestników systemu ochrony) powinny 

znaleźć zastosowanie zasady ogólne rachunkowości. 
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Uchwalając poprawkę nr 2 wzięto pod uwagę, iż zgodnie z art. 24 § 1 ustawy – Prawo 

spółdzielcze, spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie 

albo wykreślenie członka. 

Poprawka nr 3 zmierza do tego, aby w przypadku badania sprawozdania finansowego 

przez związek rewizyjny, zasady bezstronności i niezależności stosowało się wyłącznie 

w odniesieniu do biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania 

finansowego oraz osób mogących wywierać wpływ na to badanie, a nie związku rewizyjnego 

jako takiego. Uchwalając tę poprawkę Senat uwzględnił art. 2 ust. 3 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów 

dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, 

uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, który daje państwom członkowskim możliwość 

wyłączenia stosowania przepisów tego rozporządzenia do badań sprawozdań finansowych 

spółdzielni, jeżeli zgodnie z przepisami krajowymi spółdzielnia ta musi lub może być 

członkiem firmy audytorskiej typu non-profit, pod warunkiem że biegły rewident 

przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego oraz osoby mogące wywierać wpływ 

na to badanie przestrzegają zasad niezależności. 

W ocenie Senatu, dodawany art. 22o ust. 5 jest krzywdzący dla sektora banków 

spółdzielczych, ponieważ jako konsekwencję ustanowienia zrzeszenia zintegrowanego 

przewiduje on m.in. niższe wagi wpływów. Poza tym przepis ten wymaga skorelowania 

z przepisami unijnymi – rozporządzeniem delegowanym 2015/61. Mając powyższe na 

względzie uchwalono poprawkę nr 4. W poprawce tej uwzględniono również, iż formuła 

„decyzja w sprawie” oznacza zarówno decyzję pozytywną, jak i negatywną. 

W związku z tym, iż udzielenie gwarancji będzie jednym z wielu sposobów wsparcia 

płynności i wypłacalności uczestnika systemu ochrony, odniesienie się w dodawanym art. 22a 

ust. 2 wyłącznie do gwarancji należy uznać za niewystarczające i nieprecyzyjne. Analogiczna 

uwaga dotyczy dodawanego art. 22u (poprawka nr 5). 

Dodawany art. 22b ust. 1 stanowi, że system ochrony będą mogły utworzyć banki 

zrzeszające lub banki spółdzielcze lub bank zrzeszający oraz zrzeszone z nim banki 

spółdzielcze. Wobec faktu, iż sformułowanie „bank zrzeszający oraz zrzeszone z nim banki 

spółdzielcze” mieści się w szerszym sformułowaniu „banki zrzeszające lub banki 

spółdzielcze” proponuje się przyjęcie poprawki określającej właściwie relację między tymi 

sformułowaniami (poprawka nr 6). 
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W związku z tym, że z dodawanego art. 22b ust. 1 – w sposób niebudzący wątpliwości – 

wynika, kto zawiera umowę systemu ochrony oraz mając na uwadze sposób zredagowania 

dodawanego art. 22b ust. 2, proponuje się przyjęcie poprawki nr 7. Analogicznej zmiany 

dokonuje się w odniesieniu do dodawanego art. 22o ust. 4. 

W związku z tym, iż zatwierdzenie albo odmowa zatwierdzenia oraz uznanie albo 

odmowa uznania systemu ochrony będą przedmiotem odrębnych decyzji Komisji Nadzoru 

Finansowego (rozumowanie to potwierdza np. dodawany art. 22n ust. 5 pkt 3, który mówi 

o uchyleniu decyzji o uznaniu systemu ochrony, a nie o uchyleniu decyzji o zatwierdzeniu 

projektu umowy i uznaniu systemu ochrony), Senat uchwalił poprawkę nr 8 dokonującą 

zmiany, uwzględniającej ten fakt. 

Poprawka nr 9 ma na celu wyeliminowane wątpliwości co do wzajemnej relacji 

pomiędzy ust. 7 i ust. 8 pkt 3 dodawanego art. 22b. Zarówno ust. 7, jak i ust. 8 pkt 3 

przewidują, jako przesłankę umożliwiającą uchylenie decyzji o uznaniu systemu ochrony, 

funkcjonowanie systemu niezgodnie z umową systemu ochrony, przy czym przesłanka 

z ust. 8 pkt 3 została określona węziej niż przesłanka wskazana w ust. 7. Mając na uwadze, iż 

nie może budzić żadnych wątpliwości, który przepis będzie ewentualnie podstawą uchylenia 

decyzji o uznaniu systemu ochrony oraz, że przesłanka z ust. 8 pkt 3 mieści się w szerszej 

przesłance z ust. 7, w poprawce proponuje się skreślenie przepisu, który ma węższy zakres. 

Jednocześnie proponuje się zmianę dodawanego art. 22b ust. 6, tak aby wskazywał on 

jednoznacznie, iż w decyzji o uznaniu systemu ochrony może być określony termin, od 

którego system ochrony powinien funkcjonować zgodnie z umową systemu ochrony. Senat 

uznał, iż powodem sformułowania pkt 3 w dodawanym art. 22b ust. 8, było właśnie 

dopuszczenie sytuacji, w której przez jakiś czas od dnia zawarcia umowy systemu ochrony, 

system ten nie będzie spełniał wszystkich przewidzianych umową warunków (np. w związku 

z koniecznością podjęcia określonych działań mających na celu „wdrożenie” systemu 

ochrony). 

Mając na uwadze, że art. 22b ust. 10 odsyła do art. 22b ust. 7 (określa on przesłanki 

fakultatywnego uchylenia decyzji o uznaniu systemu ochrony), powinien on odsyłać również 

do art. 22b ust. 8. Przepis ten jest bowiem analogiczny do art. 22b ust. 7. Określa on inne 

przesłanki fakultatywnego uchylenia decyzji o uznaniu systemu ochrony – poprawka nr 10. 

Termin wygaśnięcia dotychczasowej umowy zrzeszenia w zrzeszeniu, w którym został 

utworzony system ochrony, do którego przystąpił bank zrzeszający, powinien być 
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ograniczony do niezbędnego minimum. Utrzymywanie przez zbyt długi czasu niejednorodnej 

i nieprzejrzystej struktury organizacyjnej, w której część zrzeszonych banków spółdzielczych 

nie uczestniczy w tworzeniu mechanizmów kontrolnych i zabezpieczających, korzystając 

jednocześnie z usług banku zrzeszającego, należy uznać za szkodliwe z punktu widzenia 

bezpieczeństwa działania systemu ochrony. Z tej perspektywy przewidziany w ustawie termin 

36 miesięcy jest za długi. Z punktu widzenia podjęcia decyzji co do własnej przyszłości przez 

banki spółdzielcze, które nie zdecydują się przystąpić do systemu ochrony, termin 24 

miesięcy, a więc okres nie dłuższy niż dwa lata obrotowe, należy uznać – zdaniem Senatu – 

za wystarczający (poprawka nr 11). Analogiczne uzasadnienie dotyczy zmiany dodawanego 

art. 22o ust. 12. 

W związku z tym, iż przepisy, do których odsyła dodawany art. 22c dotyczą nie tylko 

procedury wypowiadania umowy systemu ochrony, ale również skutków wypowiedzenia, 

obowiązków banku zrzeszającego po wypowiedzeniu umowy oraz problematyki 

funkcjonowania banku spółdzielczego poza zrzeszeniem, konieczna jest poprawka 

eliminująca wątpliwości co do zakresu dokonywanego odesłania (poprawka nr 12). 

Przepis art. 22e ust. 5 może sugerować, iż strony umowy systemu ochrony mogą 

w ogóle zrezygnować z określenia w umowie, kto będzie zobowiązany do zapewnienia 

organom jednostki zarządzającej warunków wykonywania zadań związanych 

z funkcjonowaniem systemu ochrony (w następstwie posłużenia się w przepisie 

sformułowaniem „jeżeli umowa systemu ochrony nie stanowi inaczej”). Zdaniem Senatu, 

istotą przepisu jest to, aby strony umowy systemu ochrony w umowie tej określały sposób 

(zasady) zapewnienia organom jednostki zarządzającej warunków wykonywania zadań 

związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony oraz zasady pokrywania związanych z tym 

kosztów oraz mogły wskazać, jako zobowiązanego do zapewnienia takich warunków, 

jednego z uczestników systemu ochrony. Mając to na względzie uchwalono poprawkę nr 13. 

W celu wyeliminowania wątpliwości, czy uczestnicy systemu ochrony będą obowiązani 

wnosić wpłaty na fundusz pomocowy corocznie, czy jednorazowo, uchwalono poprawkę 

nr 14. W poprawce przyjęto, iż uczestnicy systemu ochrony będą wnosić wpłaty corocznie. 

Wynika to z faktu, iż wysokość wpłaty na fundusz pomocowy będzie ustalana w odniesieniu 

do opłaty rocznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym. 
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W dodawanym art. 22i ust. 7 ustawodawca przewidział, iż osoba upoważniona przez 

organ zarządzający systemem ochrony będzie uprawniona m.in. do wstępu na teren 

nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie prowadzona jest działalność uczestnika 

systemu ochrony. W związku z przyznaniem tych uprawnień nasunęło się pytanie, w jakich 

okolicznościach oraz w związku z realizacją jakich zadań organu zarządzającego systemem 

ochrony, osoba upoważniona będzie mogła skorzystać z uprawnień. Trudno bowiem uznać, 

iż wolą ustawodawcy było, aby upoważnienie, o którym mowa w analizowanym przepisie 

miało charakter generalny, tj.  umożliwiało korzystanie z uprawnień bez względu na rodzaj 

i charakter zadania organu zarządzającego. Jednocześnie można powziąć wątpliwość, czy 

uprawnienia, o których mowa w art. 22i ust. 7, przysługują również organowi 

zarządzającemu, jeżeli ten chciałby realizować zadania samodzielnie, a nie przez 

upoważnioną osobę. Mając na względzie konieczność wyeliminowania wyżej wskazanych 

wątpliwości uchwalono poprawkę nr 15. 

Przepis art. 22i ust. 5 przewiduje, iż organ zarządzający systemem ochrony będzie 

obowiązany na koniec każdego kwartału sporządzić i przekazać do Komisji Nadzoru 

Finansowego informację o systemie ochrony. W ocenie Senatu, wolą ustawodawcy jest, aby 

informacja sporządzana była według stanu na koniec kwartału, a jeśli tak, oznacza to, 

że informacja taka będzie musiała być sporządzona po upływie kwartału, a w następstwie, 

że przekazanie jej do Komisji nastąpi później niż na koniec kwartału. Innymi słowy, 

sporządzenia informacji według stanu na koniec kwartału nie da się pogodzić, z tym czego 

ustawodawca wymaga od organu zarządzającego systemem ochrony, tj. wymogiem 

sporządzenia i przekazania informacji na koniec każdego kwartału. Mając to na względzie, 

przyjęto poprawkę nr 16, która z jednej strony zapewni, że przepis będzie zgodny z intencją 

prawodawcy, z drugiej zaś, że będzie go można realnie zastosować. Analogiczna uwaga 

dotyczy dodawanych art. 22k i art. 22v ust. 2.  Dodatkowo, zmieniając art. 22k należy 

dokonać zmiany organu, który będzie sporządzał sprawozdanie o zastosowaniu środków, 

o których mowa w art. 22j ust. 1–3. Racjonalne wydaje się, aby organem obowiązanym do 

sporządzenia sprawozdania o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 22j ust. 1–3, był 

organ zarządzający systemem ochrony. Organ ten bowiem będzie stosował te środki wobec 

uczestników systemu ochrony. Co więcej, zgodnie z art. 22j ust. 9, będzie on obowiązany 

informować Komisję Nadzoru Finansowego o zastosowaniu takich środków. Zmianę organu 

uwzględniono w proponowanym nowym brzmieniu dodawanego art. 22k. 
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Fakt, że zarząd komisaryczny powołuje się na czas niezbędny do realizacji programu 

naprawczego wynika z dodawanego art. 22j ust. 5, w związku z tym nie ma potrzeby 

wskazywać tego również w art. 22j ust. 4 pkt 2 – poprawka nr 17. 

W związku z tym, że walne zgromadzenie lub zebranie przedstawicieli podejmowało 

będzie uchwałę o utworzeniu rezerwy na pokrycie środków wypłaconych z funduszu 

pomocowego, a nie uchwałę o sposobie utworzenia takiej rezerwy, uchwalono poprawkę 

nr 18. Poprawka ta ujednolica również terminologię ustawy. 

Przepis art. 22l sugeruje, iż organ nadzorujący system ochrony może wystąpić do 

zarządu uczestnika systemu o zwołanie walnego zgromadzenia lub zebrania przedstawicieli 

w celu przedstawienia organowi zarządzającemu systemem ochrony uchwał o sposobie 

pozyskania środków w celu zwrotu pożyczki oraz utworzenia rezerwy na pokrycie środków 

wypłaconych z funduszu pomocowego. Zdaniem Senatu, przedstawienie uchwał organowi 

zarządzającemu powinno być następstwem ich podjęcia, a nie celem samym w sobie 

(poprawka nr 19). 

Przewidując, iż dodawany art. 22m znajdzie zastosowanie w przypadku, o którym mowa 

w dodawanym art. 22l, ustawodawca nie określił precyzyjnie zakresu odesłania. Stąd też 

nasuwało się pytanie, w jakim konkretnie przypadku art. 22m będzie stosowany. Możliwe są 

trzy alternatywne interpretacje: pierwsza – art. 22m będzie stosowany wówczas gdy zaistniały 

przesłanki zwołania walnego zgromadzenia lub zebrania przedstawicieli na podstawie 

art. 22l, druga – art. 22m będzie stosowany wówczas gdy organ nadzorujący wystąpił 

o zwołanie walnego zgromadzenia lub zebrania przedstawicieli na podstawie art. 22l oraz 

trzecia – art. 22m będzie stosowany wówczas gdy zwołano walne zgromadzenie lub zebranie 

przedstawicieli na podstawie art. 22l. W ocenie Senatu, intencją ustawodawcy było, aby 

art. 22m odnosił się do sytuacji, w której zwołano walne zgromadzenie lub zebranie 

przedstawicieli. Mając na uwadze konieczność zapewnienia jednoznaczności przepisu, a tym 

samym wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych uchwalono poprawkę nr 20. 

Poprawka nr 21 ujednolica terminologię ustawy. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym upoważnienia, 

o których jest mowa w dodawanym art. 22n ust. 3, wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. 

Mając to na uwadze przyjęto poprawkę nr 22. 
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W związku z tym, iż w przepisach o zrzeszeniu zintegrowanym ustawodawca mówiąc 

o systemie pomocowym zapewniającym wypłacalność posługuje się konsekwentnie 

określeniem „fundusz pomocowy”, a nie określeniem „system wsparcia wypłacalności”, 

należy w dodawanym art. 22o ust. 2 pkt 1 uwzględnić ten fakt i skreślić drugie 

z przytoczonych określeń – poprawka nr 23. 

Dodawany art. 22q ust. 1 rodzi wątpliwość, dlaczego ma się on odnosić wyłącznie do 

zrzeszenia zintegrowanego powstałego z przekształcenia umowy zrzeszenia. Zdaniem Senatu, 

bez względu na to, czy zrzeszenie zintegrowane powstanie na skutek zawarcia nowej umowy, 

czy z przekształcenia umowy zrzeszenia, mechanizm wsparcia płynności będzie obejmował 

obowiązek utrzymywania przez bank spółdzielczy depozytów obowiązkowych. Innymi 

słowy, zasadnym jest, aby bez względu na sposób powstania zrzeszenia zintegrowanego, 

mechanizmy wsparcia płynności w zrzeszeniu zintegrowanym były takie same. Ponadto 

zbędny, jako niemający wartości normatywnej, jest przepis dodawanego art. 22q ust. 1 pkt 2. 

We wprowadzeniu do wyliczenia w ust. 1 ustawodawca posłużył się bowiem określeniem 

„w szczególności”, które jest wystarczające do tego, aby uznać katalog możliwych działań 

w ramach mechanizmu wsparcia płynności za otwarty. W związku z tym, iż istotą art. 22q 

ust. 1 jest określenie podstawowego, obligatoryjnego mechanizmu wsparcia płynności 

i wskazanie, że możliwe są również inne działania, których następstwem będzie wsparcie 

płynności uczestnika zrzeszenia zintegrowanego, wyeliminowanie pkt 2 nie zmieni treści 

przepisu – poprawka nr 24. 

Dążąc do zapewnienia zwięzłości języka prawnego poprawka nr 25 eliminuje 

z art. 22u zdanie drugie wyrazy, które powtarzają treść zdania pierwszego tego artykułu. 

W poprawce nr 26 proponuje się sformułowanie dodawanego art. 22w ust. 1 

analogicznie do art. 16 ust. 4 (art. 1 pkt 12 lit. a rozpatrzonej ustawy). Poprawka pozwoli 

uniknąć wątpliwości do czego odnosi się użyty w tym przepisie zaimek „nim”. Ponadto 

poprawka ta ujednolici terminologię ustawy. W zmienianym art. 16 ust. 4 mowa jest o okresie 

wypowiedzenia, natomiast dodawanym art. 22w ust. 1 o terminie wypowiedzenia. O okresie 

wypowiedzenia stanowi też nienowelizowany art. 23 ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. 

Koszty związane z tworzeniem systemów ochrony lub zrzeszeń zintegrowanych mogą 

stanowić istotną barierę ekonomiczną dla ich tworzenia, stąd zasadne jest wprowadzenie 

zmian, które umożliwią przekazanie środków zgromadzonych w Bankowym Funduszu 
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Gwarancyjnym w funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych do funduszy 

pomocowych utworzonych w ramach systemów ochrony oraz zrzeszeń zintegrowanych. 

Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych został stworzony na podstawie ustawy 

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających 

i gromadzi środki pochodzące ze spółdzielczego sektora bankowego. Dodatkowo biorąc pod 

uwagę cele ustawowe i rolę, jaką ten fundusz aktualnie spełnia – w tym udzielanie bankom 

spółdzielczym pomocy finansowej m.in. na planowane wydatki o charakterze inwestycyjnym 

mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych środków pieniężnych – 

uzasadniona jest likwidacja tego funduszu, jako funduszu własnego Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, oraz przekazanie środków na nim zdeponowanych do funduszy 

pomocowych, które zostaną utworzone w ramach systemów ochrony lub zrzeszeń 

zintegrowanych. Jednocześnie w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, czy 

przedmiotowe wsparcie nie będzie stanowiło niedozwolonej pomocy publicznej, przepisy 

przewidują, że przekazanie środków zgromadzonych w funduszu restrukturyzacji banków 

spółdzielczych do funduszy pomocowych będzie mogło nastąpić tylko w przypadku wydania 

przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności ze wspólnym rynkiem takiego 

wsparcia. Senat proponuje, aby fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych został 

zlikwidowany ostatecznie z upływem 2021 r. Niewykorzystane do dnia likwidacji funduszu 

środki pieniężne pozostaną w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, jako źródło 

finansowania tego Funduszu w rozumieniu art. 15 ustawy o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym – poprawka nr 27. 

Nowelizacja art. 10 ustawy – Prawo bankowe sprowadza się de facto do dodania do 

niego przepisu przewidującego wyjątek od dotychczasowej regulacji. W ocenie Senatu 

niecelowe jest dodanie do dotychczasowej treść art. 10 wyrazów „Z zastrzeżeniem ust. 2” 

(art. 10 ust. 1 po nowelizacji). Zasady techniki prawodawczej stanowią, iż w przypadku jeżeli 

od któregoś z elementów przepisu merytorycznego przewiduje się wyjątki, przepis 

formułujący wyjątek zamieszcza się bezpośrednio po danym przepisie merytorycznym (§ 23 

ust. 3). W analizowanym przypadku właśnie taka sytuacja ma miejsce. Mając na uwadze, 

że wzajemna relacja przepisów zawartych w art. 10 nie budzi wątpliwości, fakt, iż formuła 

„z zastrzeżeniem” rodzi wątpliwości interpretacyjne, a jej stosowanie kontrowersje wśród 

doktryny i praktyków, oraz dążąc wyeliminowania pozornej zmiany treści dotychczasowego 

art. 10, przyjęto poprawkę nr 30. 
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W związku z tym, że ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu 

się i bankach zrzeszających nie określa zasad wykonywania kontroli wewnętrznej 

uczestników systemu ochrony, a odbywać się ona będzie – w ograniczonym zakresie – 

w oparciu o umowę systemu ochrony (dodawany do ustawy art. 22i ust. 4, art. 1 pkt 13 

nowelizacji) art. 10 ust. 2 powinien odsyłać – zdaniem Senatu  –  do umowy systemu 

ochrony, a więc powinien być on skonstruowany analogicznie do art. 10 ust. 1, który odsyła 

do umowy zrzeszenia. Zakres odesłania do umowy systemu ochrony w art. 10 ust. 2, 

powinien być zbieżny z treścią art. 22i ust. 4 dodawanego do ustawy o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Ponadto w art. 10 ust. 2 

należy mówić nie o członkach systemu ochrony, ale o uczestnikach takiego systemu. Mając 

to na uwadze uchwalono poprawkę nr 31. 

W związku z tym, iż art. 10 ustawy – Prawo bankowe nie stanowi podstawy 

wykonywania czynności kontroli wewnętrznej, odsyłanie do tego artykułu w dodawanych 

pkt 9 i 10, jako podstawy takiej kontroli, jest błędne. W poprawce nr 32 proponuje się 

rezygnację z odsyłania do przepisów o kontroli wewnętrznej, ponieważ oczywiste jest, iż nie 

można wykonywać czynności kontrolnych nie mając do tego stosownej kompetencji 

(umocowania), wynikającej z ustawy albo z umowy.  Ponadto w związku z tym, iż lit. b i c 

w art. 104 pkt 10 odnoszą się do kontroli wewnętrznej uczestnika systemu ochrony, 

proponuje się skreślenie lit. c, jako mieszczącej się w zakresie lit. b. 

W związku z dodaniem do ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze art. 67a (dodaje 

on kolejne wyłączenie z masy upadłości), należy znowelizować również art. 62 tej ustawy, 

w zakresie w jakim odsyła on do przepisów przewidujących wyjątki od  zasady, iż w skład 

masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz 

nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego – poprawka nr 33. 

Nie budzi wątpliwości, iż umowę systemu ochrony może naruszyć wyłącznie strona 

umowy. Ponadto w związku z tym, że wyrazy „jego uczestnika” odnoszą się do wyrazów 

„umowa systemu ochrony”, poprawka nr 34 eliminuje błąd językowy. 

Mając na względzie, iż rozpatrzona ustawa jest ustawą zmieniającą, w przepisie 

o wejściu w życie określa się, kiedy wejdą w życie przepisy zmieniające oraz związane 

z dokonywanymi zmianami przepisy przejściowe i dostosowujące. Przepis o wejściu w życie 

takiej ustawy nie może określać terminu wejścia w życie przepisu zmienianego 
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(ew. dodawanego). Mając na względzie powyższe oraz uwzględniając dotychczasową 

praktykę legislacyjną, uchwalono poprawkę nr 35. 

 


