
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 4 kwietnia 2013 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 marca 2013 r. 

ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz 

niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

 

1)  w art. 1 w pkt 4, w art. 9f w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem 

o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;”; 

 

 

2)  w art. 1 w pkt 11 po lit. f dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) ust 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, 

w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru 

Finansowego i Kasy Krajowej, sposób obliczania współczynnika 

wypłacalności kasy, mając na względzie w szczególności konieczność 

uwzględnienia rodzajów i poziomu ryzyka występującego w działalności 

kasy oraz wymaganego poziomu funduszy własnych przez kasę.”,”; 

 

 

3)  w art. 1 w pkt 11 w lit. g, w ust. 7 wyraz „określi” zastępuje się wyrazami „może 

określić”; 

 

 

4)  w art. 1 w pkt 15, w art. 38 w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zgromadzone w formie jednostek uczestnictwa funduszy rynku 

pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych, o ile ich odkupienie nie zostało zawieszone 

w trybie określonym w art. 89 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 i art. 227b oraz 

przypadku, o którym mowa w art. 246 ust. 3, tej ustawy.”; 
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5)  w art. 1 w pkt 15, w art. 38 skreśla się w ust. 4; 

 

 

6)  w art. 1 w pkt 15, w art. 38: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być 

inwestowane wyłącznie w: 

1) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa; 

2) papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski; 

3) papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw 

należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); 

4) jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa 

w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, 

o ile ich odkupienie nie zostało zawieszone w trybie określonym w art. 89 

ust. 4 i ust. 5 pkt 1 i art. 227b oraz przypadku, o którym mowa w art. 246 

ust. 3, tej ustawy.”, 

b) w ust. 6 wyraz „udziela” zastępuje się wyrazami „może udzielić”, 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Przy udzielaniu kredytu płynnościowego Kasa Krajowa kieruje się 

zdolnością kasy do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w umówionych 

terminach.”; 

 

 

7)  w art. 1 w pkt 17, w art. 44 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Kasa Krajowa, w zakresie wydawanych kart płatniczych, prowadzi 

działalność także na rzecz członków kas na podstawie umowy zawartej z kasą, 

o czym informuje Komisję Nadzoru Finansowego.”; 

 

 

8)  w art. 1 w pkt 17, w art. 44 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Kasa Krajowa może prowadzić działalność na rzecz podmiotu 

przejmującego kasę, przejmującego wybrane prawa majątkowe lub wybrane 

zobowiązania kasy, nabywcy przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego 

zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych, w zakresie i na 

warunkach działalności prowadzonej na rzecz kasy, wobec której Komisja 

Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o przejęciu lub likwidacji. Za zgodą 
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przejmującego lub nabywcy oraz Kasy Krajowej zakres i warunki, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą zostać zmienione.”; 

 

9)  w art. 1 w pkt 22 w zdaniu wstępnym po wyrazach „ust. 1a” dodaje się wyrazy 

„i ust. 1b” oraz dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Część nadwyżki bilansowej Kasy Krajowej za dany rok, nie większa 

niż 10%, może być przez walne zgromadzenie Kasy Krajowej przeznaczona na 

jej fundusz zasobowy, z zastrzeżeniem art. 57 ust. 3.”; 

 

 

10)  w art. 1 w pkt 22, w ust. 1a po wyrazach „przewyższa środki funduszu kas” dodaje się 

wyrazy „do wykorzystania”; 

 

 

11)  w art. 1 w pkt 25, w art. 62c w ust. 1: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „informacje sprawozdawcze 

obejmujące” dodaje się wyrazy „w szczególności”, 

b) dodaje się pkt 20 w brzmieniu: 

„20) współczynniku wypłacalności.”; 

 

 

12)  w art. 1 w pkt 25, w art. 62c w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach 

„informacje sprawozdawcze obejmujące” dodaje się wyrazy „w szczególności”; 

 

 

13)  w art. 1 w pkt 36, w art. 71a: 

a) skreśla się pkt 1, 6 i 7, 

b) w pkt 5 skreśla się wyrazy „ustanowienia i”;  

 

 

14)  w art. 1 w pkt 38: 

a) w art. 72a w ust. 4 i w art. 72b w ust. 3 wyrazy „programu naprawczego” zastępuje 

się wyrazami „programu postępowania naprawczego, o którym mowa w ust. 1”, 

b) w art. 72c: 

– w ust. 1 po wyrazach „programu postępowania naprawczego” dodaje się 

wyrazy „, o którym mowa w art. 72a ust. 1 lub w art. 72b ust. 1”, 

– w ust. 10 w zdaniu pierwszym po wyrazach „programu postępowania 

naprawczego” dodaje się wyrazy „, o którym mowa w art. 72a ust. 1 lub 
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w art. 72b ust. 1” oraz w zdaniu drugim po wyrazach „programów 

postępowania naprawczego” dodaje się wyrazy „, o których mowa w art. 72a 

ust. 1,”, 

– w ust. 12 po wyrazach „programu postępowania naprawczego” dodaje się 

wyrazy „, o którym mowa w art. 72a ust. 1 lub w art. 72b ust. 1,”; 

 

15)  w art. 1 w pkt 42, art. 74b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 74b. 1. W przypadku podziału kasy z wydzielonej części kasy 

podlegającej podziałowi może zostać utworzona wyłącznie nowa kasa. 

2. Podział kasy, o którym mowa w ust. 1, wymaga zezwolenia Komisji 

Nadzoru Finansowego. 

3. Do zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, art. 7 stosuje się odpowiednio. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zezwolenia także 

w przypadku gdy podział kasy okazałby się niekorzystny dla ostrożnego 

i stabilnego zarządzania kasą dzieloną albo kasami, na które zostaje przeniesiony 

majątek dzielonej kasy.”; 

 

 

16)  w art. 1 w pkt 42, w art. 74c: 

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. W przypadku gdy Kasa Krajowa odmówi udzielenia pomocy z funduszu 

stabilizacyjnego, o której mowa w ust. 2, Komisja Nadzoru Finansowego może 

podjąć decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych 

lub wybranych zobowiązań kasy przez inną kasę, za zgodą kasy przejmującej. 

Decyzja o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub 

wybranych zobowiązań kasy przez inną kasę może zostać podjęta przez Komisję 

Nadzoru Finansowego, jeżeli w wyniku przejęcia wyrażony procentowo stosunek 

funduszy własnych do wartości aktywów kasy przejmującej po przejęciu kasy 

albo po przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań 

kasy nie obniży się poniżej poziomu określonego w ust. 1. 

4. W przypadku braku zgody innej kasy na przejęcie kasy lub braku 

możliwości przejęcia kasy przez inną kasę, Komisja Nadzoru Finansowego 

uwzględniając potrzebę ochrony stabilności rynku finansowego i bezpieczeństwa 

środków zgromadzonych na rachunkach kasy może podjąć decyzję o przejęciu 
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kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań 

kasy przez bank krajowy, za jego zgodą albo decyzję o likwidacji kasy.”, 

b) w ust. 9 wyrazy „ust. 3–6b i 8” zastępuje się wyrazami „ust. 3–6b, 8 i 9”, 

c) w ust. 12 użyty po raz pierwszy wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

 

17)  w art. 1 w pkt 42, w art. 74c: 

a) w ust. 8 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „ani przejęcie majątku kasy przez inną 

kasę albo bank krajowy przejmujący”, 

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. W przypadku uznania skargi na decyzję o przejęciu kasy albo 

o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy za 

zasadną, sąd orzeka o jej wydaniu z naruszeniem prawa. Przepisu art. 145 § 1 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101 i 1529) nie stosuje się.”, 

c) dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

„14. W przypadku przejęcia kasy termin na przekazanie informacji, o której 

mowa w art. 231 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 

z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), nie może być krótszy niż 2 dni. 

W przypadku decyzji o likwidacji kasy przepisu art. 231 tej ustawy nie stosuje 

się.”; 

 

 

18)  w art. 1 w pkt 42, w art. 74d wyrazy „art. 74c ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami 

„art. 74c ust. 4”; 

 

 

19)  w art. 1 w pkt 42, w art. 74h: 

a) w ust. 2 skreśla się użyty po raz trzeci wyraz „przejęcia”, 

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „udzielone kasie w likwidacji”; 

 

 

20)  w art. 1 w pkt 42, w art. 74h w ust. 2 po wyrazach „W przypadku przejęcia kasy” 

przecinek zastępuje się wyrazem „albo” oraz wyrazy „zobowiązań, wypowiedzieć” 

zastępuje się wyrazami „zobowiązań kasy, wypowiedzieć”; 
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21)  w art. 1 w pkt 42, w art. 74i: 

a) w ust. 5 skreśla się wyrazy „, chyba że przejęcie dotyczyło wybranych praw 

majątkowych lub wybranych zobowiązań”, 

b) w ust. 8 użyte dwukrotnie wyrazy „ust. 1 i 3” zastępuje się wyrazami „ust. 1”, 

c) w ust. 9 wyrazy „gdyby przejęcie wybranych praw majątkowych lub wybranych 

zobowiązań kasy stało się” zastępuje się wyrazami „gdy przejęcie kasy albo 

przejęcie wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy jest”; 

 

 

22)  w art. 1 w pkt 42, w art. 74j: 

a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „zarząd komisaryczny” zastępuje się wyrazami „zarządca 

komisaryczny”, 

b) w ust. 2 wyrazy „Kasa lub bank krajowy” zastępuje się wyrazami „Kasa albo bank 

krajowy”, 

c) w ust. 4 i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „albo bank” zastępuje 

się wyrazami „lub bank”, 

d) w ust. 5: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „poprzez”, 

– w pkt 1 i 2 wyraz „ogłoszenie” zastępuje się wyrazami „poprzez ogłoszenie”, 

– w pkt 3 wyrazy „sposób określony” zastępuje się wyrazami „w sposób 

określony”; 

 

 

23)  w art. 1 w pkt 42, w art. 74r wyrazy „art. 74l–74q” zastępuje się wyrazami „art. 74m–

74q”; 

 

 

24)  w art. 4: 

a) w pkt 1, w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zasady udzielania wsparcia w celu restrukturyzacji kas, w których powstało 

niebezpieczeństwo niewypłacalności.”, 

b) w pkt 3, w art. 3a po wyrazach „pomocy finansowej” dodaje się wyrazy 

„i wsparcia”, 

c) w pkt 6 w lit c, w pkt 7b po wyrazach „udzielenia wsparcia” dodaje się wyrazy 

„przejmującym lub”, 

d) w pkt 11, w art. 20h: 
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– w pkt 1 skreśla się wyraz „kasę”, 

– w pkt 2 skreśla się wyraz „kasę” oraz wyrazy „gromadzonych w przejmowanej 

lub likwidowanej kasie” zastępuje się wyrazami „deponentów gromadzonych 

w kasie, wobec której Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję 

o przejęciu lub likwidacji,”, 

– w pkt 3 wyrazy „w przejmowanej lub likwidowanej kasie” zastępuje się 

wyrazami „w kasie, wobec której Komisja Nadzoru Finansowego podjęła 

decyzję o przejęciu lub likwidacji,”, 

e) w pkt 11, w art. 20j wyrazy „podjęto decyzję o przejęciu wybranych praw 

majątkowych lub wybranych zobowiązań, likwidowanej kasy” zastępuje się 

wyrazami „Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o przejęciu wybranych 

praw majątkowych lub wybranych zobowiązań lub o likwidacji”, 

f) w pkt 16, w art. 38zh w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „niewypłacalności kasy” dodaje 

się wyrazy „lub zagrożenie utraty płynności płatniczej”; 

 

25)  w art. 4 w pkt 4 w lit. a: 

a) w ust. 1d: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „objętych systemem gwarantowania” 

zastępuje się wyrazami „, w których powstało niebezpieczeństwo 

niewypłacalności,”, 

– w pkt 1 skreśla się wyrazy „, w przypadku powstania niebezpieczeństwa 

niewypłacalności”, 

– w pkt 2 skreśla się wyrazy „, w których powstało niebezpieczeństwo 

niewypłacalności”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) udzielanie wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym 

wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub 

nabywcom przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej 

części lub wybranych praw majątkowych zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 20g;”, 

– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy i wsparcia, o których 

mowa w pkt 1 i 3, oraz monitorowanie sytuacji ekonomiczno-
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finansowej i systemu zarządzania kasy korzystającej z pomocy 

finansowej oraz podmiotu, któremu fundusz udzielił wsparcia;”, 

– w pkt 6 skreśla się wyrazy „objętej systemem gwarantowania,”, 

b) ust. 1g otrzymuje brzmienie: 

„1g. W przypadku banku, o którym mowa w ust. 1h, przepisów 

art. 128 ust. 1 pkt 3, art. 138 ust. 3 pkt 3, 3a i 4 oraz ust. 6 pkt 3, art. 142–

151, art. 153, art. 156, art. 158, art. 159 i art. 169 ustawy – Prawo bankowe 

nie stosuje się. W zakresie w jakim udzielenie informacji objętych tajemnicą 

bankową jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów dotyczących zbycia 

praw majątkowych lub zobowiązań nie stosuje się również przepisu art. 104 

ust. 1 ustawy – Prawo bankowe.”; 

 

26)  w art. 4 w pkt 4 w lit. b, w ust. 2a po wyrazach „systemem gwarantowania” dodaje się 

wyrazy „i kasom”; 

 

 

27)  w art. 4 w pkt 6 w lit. a, w pkt 4a wyraz „kas” zastępuje się wyrazami 

„zgromadzonych w kasach”; 

 

 

28)  w art. 4 w pkt 6 w lit. c, w pkt 7c po wyrazach „o której mowa w art. 4 ust. 1d pkt 1” 

dodaje się wyrazy „, oraz zasad i form zabezpieczania i dochodzenia zwrotu środków 

z tytułu udzielania tej pomocy”; 

 

 

29)  w art. 4 w pkt 7, w pkt 4 po wyrazach „w art. 7 ust. 2 pkt 4, 4a,” dodaje się wyrazy 

„5,”; 

 

 

30)  w art. 4 w pkt 8, w art. 13a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fundusz kas jest tworzony w celu zapewnienia środków na 

finansowanie zadań Funduszu w zakresie wypłaty środków gwarantowanych, 

o których mowa w art. 4 ust. 1b, oraz na finansowanie zadań Funduszu 

w zakresie restrukturyzacji kas, o których mowa w art. 4 ust. 1d pkt 1–4.”; 

 

 

31)  w art. 4 w pkt 8, w art. 13b: 

a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie „Udzielone” dodaje się wyrazy 
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„z funduszu kas” oraz w zdaniu drugim po wyrazach „do wykorzystania” dodaje się 

wyrazy „, z uwzględnieniem art. 38r ust. 1”, 

b) w ust. 3: 

– w zdaniu pierwszym wyrazy „ze sprzedaży” zastępuje się wyrazem „sprzedaż”, 

– zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Rozwiązanie rezerw na gwarancje lub poręczenia, rozwiązanie odpisów 

aktualizujących aktywa nabyte lub objęte z funduszu kas, otrzymane przez 

Fundusz spłaty roszczeń, o których mowa w art. 20j, oraz otrzymane przez 

Fundusz środki przekazane przez Kasę Krajową ze środków funduszu 

stabilizacyjnego zwiększają fundusz kas do wykorzystania, z uwzględnieniem 

art. 13c ust. 6.”, 

c) w ust. 4 po wyrazach „stan funduszu kas” dodaje się wyrazy „do wykorzystania”, 

d) w ust. 6 wyraz „funduszu” zastępuje się wyrazami „z funduszu”, 

e) w ust. 7 po wyrazach „Zwiększenia wartości akcji” dodaje się wyrazy „notowanych 

na rynku regulowanym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi,” oraz skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy 

„(skorygowanej ceny nabycia)”; 

 

32)  w art. 4 w pkt 10 w lit. a, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania podmiotom 

objętym systemem gwarantowania pomocy finansowej, o których 

mowa w rozdziale 3, oraz w zakresie restrukturyzacji kas, o których 

mowa w art. 4 ust. 1d pkt 1–4, przy czym finansowanie to może być 

dokonywane jedynie ze środków, o których mowa w art. 15 pkt 1, 3, 4 

i 7, pomniejszonych o kwoty wydatków, o których mowa w ust. 5;”; 

 

 

33)  w art. 4 w pkt 11, w art. 20e w ust. 4 po wyrazach „opłaty skarbowej” dodaje się 

wyrazy „oraz podatku od czynności cywilnoprawnych”; 

 

 

34)  w art. 4 w pkt 11, w art. 20f wyrazy „pkt 4 i 5, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 

informacji prawem chronionych” zastępuje się wyrazami „pkt 5 i 6”; 
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35)  w art. 4 w pkt 11, w art. 20g: 

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Realizując zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1d pkt 3, Fundusz może 

udzielać wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa 

majątkowe lub wybrane zobowiązania kasy lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy 

w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych.”, 

b) w ust. 2: 

– w pkt 3 wyrazy „z nabywanymi składnikami majątkowymi i” zastępuje się 

wyrazami "z przejmowanymi lub nabywanymi prawami majątkowymi lub”, 

– w pkt 4 wyrazy „nabywanych składników” zastępuje się wyrazami 

„przejmowanych lub nabywanych praw”; 

 

 

36)  w art. 4 w pkt 11, w art. 20g w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „podmiotowi 

zależnemu od Funduszu” zastępuje się wyrazami „bankowi, o którym mowa w art. 4 

ust. 1h”; 

 

 

37)  w art. 4 w pkt 16, w art. 38r w ust. 1 i 2 po wyrazach „funduszu kas” dodaje się 

wyrazy „do wykorzystania”; 

 

 

38)  w art. 6 w zdaniu wstępnym po wyrazach „(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. 

zm.)” dodaje się wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść 

oznacza się jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) w art. 2 w pkt 1 lit. l otrzymuje brzmienie: 

„l) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą 

Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,”;”; 

 

 

39)  w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 64 ust. 3 i art. 80 ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych 

przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 64 ust. 3 

i art. 62c ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 
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40)  w art. 10 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy”; 

 

 

41)  w art. 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Dotychczasowe zasady i metodyka opracowane przez radę nadzorczą 

Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej na podstawie art. 63 

ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

 

 

42)  art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. 1. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 4 pkt 16 ustawy, 

w zakresie dodawanych art. 38l–38zg oraz 38zj–38zq, termin, o którym mowa 

w art. 38w ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, wynosi 10 dni roboczych. 

2. Do dnia wejścia w życie art. 4 pkt 16 ustawy, w zakresie dodawanych art. 38l–

38zg oraz 38zj–38zq, Bankowy Fundusz Gwarancyjny realizując zadania w zakresie 

restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których 

powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności, może: 

1) udzielać zwrotnej pomocy finansowej kasom; 

2) udzielać wsparcia podmiotom przejmującym kasy, podmiotom przejmującym 

wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub nabywcom 

przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych 

praw majątkowych; 

3) obejmować akcje banku przejmującego oraz nabywać lub obejmować akcje 

banku, o którym mowa w art. 4 ust. 1h ustawy zmienianej w art. 4; 

4) kontrolować prawidłowość wykorzystania pomocy i wsparcia, o których mowa 

w pkt 1 i 2, w szczególności realizację programu postępowania naprawczego, 

oraz monitorować sytuację ekonomiczno-finansową i system zarządzania kasy 

korzystającej z pomocy finansowej oraz podmiotów korzystających ze wsparcia. 

3. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy rozdziału 3a 

ustawy zmienianej w art. 4, z zastrzeżeniem ust. 4–6. 

4. Kwota pomocy finansowej lub wsparcia Bankowego Funduszu 
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Gwarancyjnego w przypadku realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, określona 

w art. 20d pkt 3, art. 20g ust. 2 pkt 4 oraz art. 20h pkt 3 ustawy zmienianej w art. 4 

jako maksymalna kwota z tytułu gwarancji, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 

sumę środków pieniężnych zgromadzonych w kasie (łącznie z odsetkami naliczonymi 

do dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub wsparcia, zgodnie 

z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności), 

z wyłączeniem środków wpłaconych tytułem udziałów i wkładów członkowskich 

w kasie, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o udzielenie 

pomocy lub wsparcia, przez: 

1) osoby fizyczne, 

2) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), 

3) jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, jeśli posiadają 

osobowość prawną, 

4) spółdzielnie niebędące spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową ani 

Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, 

5) związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe 

- będące stroną umowy imiennego rachunku lub posiadające wynikającą 

z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych wierzytelność do kasy, 

potwierdzoną wystawianymi przez tę kasę dokumentami imiennymi, oraz osoby, 

o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, o ile ich wierzytelność do 

kasy stała się wymagalna przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub 

wsparcia. 

5. Przy wyliczaniu maksymalnej kwoty gwarancji, o której mowa w ust. 4, nie 

uwzględnia się środków pieniężnych zgromadzonych przez członków zarządu i rady 

nadzorczej kasy oraz pracowników podlegających bezpośrednio członkom zarządu, 

osób pełniących funkcje kierowników lub dyrektorów oddziałów tej kasy i ich 

zastępców, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu złożenia wniosku 

o udzielenie pomocy lub wsparcia, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego lub 

roku obrotowego poprzedzającego ten dzień. 

6. Sumowaniu, o którym mowa w ust. 4, podlegają środki pieniężne do 

równowartości w złotych 100.000 euro dla każdego z podmiotów, o których mowa 
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w ust. 4. Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia 

złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub wsparcia ogłaszany przez Narodowy Bank 

Polski. 

7. Do dnia wejścia w życie art. 4 pkt 16 ustawy, w zakresie dodawanych art. 38l–

38zg oraz 38zj–38zq, kasa na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

przekazuje dane pozwalające na identyfikację podmiotów, o których mowa w ust. 4, 

oraz dane o wysokości środków zgromadzonych przez te podmioty w kasie. 

Funduszowi przysługuje prawo kontroli otrzymanych danych, w tym kontroli 

w siedzibie kasy. 

8. Do dnia wejścia w życie art. 4 pkt 16 ustawy, w zakresie dodawanych art. 38l–

38zg oraz 38zj–38zq, roszczenia członków kasy, wobec której Komisja Nadzoru 

Finansowego podjęła decyzję o zawieszeniu działalności kasy, o której mowa 

w art. 74k ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, z tytułu zgromadzonych w niej 

środków pieniężnych, o których mowa w ust. 4–6, wypłacane są z funduszu 

stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55 ustawy zmienianej w art. 1, do wysokości 

wolnych środków tego funduszu. 

9. Roszczenia, o których mowa w ust. 8, zaspokajane są proporcjonalnie do 

kwoty roszczenia, do wysokości, o której mowa w ust. 6, na podstawie informacji 

sporządzonej przez zarządcę komisarycznego kasy w terminie 10 dni roboczych od 

dnia wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji, o której mowa w art. 74k 

ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1. 

10. Roszczenia, o których mowa w ust. 8, Krajowa Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo-Kredytowa zaspokaja z funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa 

w art. 55 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 20 dni roboczych od dnia wydania 

przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji, o której mowa w art. 74k ust. 1 i 2 

ustawy zmienianej w art. 1. 

11. W przypadku ogłoszenia upadłości kasy posiadającej dobrowolny system 

ubezpieczania środków pieniężnych członków lub prawomocnego oddalenia wniosku 

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

zaspokojenie kosztów postępowania, niezaspokojone zgodnie z ust. 8–10 roszczenia 

członków kasy są w pierwszej kolejności zaspokajane w ramach tego systemu. 

12. Do dnia wejścia w życie art. 4 pkt 16 ustawy, w zakresie dodawanych 

art. 38l–38zg oraz 38zj–38zq, w przypadku wyczerpania środków funduszu 
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stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55 ustawy zmienianej w art. 1, i wystąpieniu 

zagrożenia stabilności systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

Narodowy Bank Polski może udzielić Krajowej Spółdzielczej Kasie 

Oszczędnościowo-Kredytowej kredytu krótkoterminowego na uzupełnienie środków 

tego funduszu w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 8 oraz art. 42 ustawy 

zmienianej w art. 1, pod warunkiem ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia. 

13. Do dnia wejścia w życie art. 4 pkt 16 ustawy, w zakresie dodawanych art. 

38l–38zg oraz 38zj–38zq, art. 91 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.”; 

 

43)  w art. 13: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) art. 1 pkt 18 oraz pkt 24 w zakresie dodawanego art. 61b, które wchodzą w życie 

z dniem 1 stycznia 2014 r.;”, 

b) w pkt 2 po wyrazach „pkt 16” dodaje się wyrazy „w zakresie dodawanych art. 38l–

38zg i art. 38zj–38zq”; 

 

 

44)  w art. 13 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) art. 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2014 r.”. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 
 
 
 

Bogdan BORUSEWICZ 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2013 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw 

i uchwalił do niej 44 poprawki. 

Ustawa wprowadza w art. 9f ust. 1 pkt 13 regulację, zgodnie z którą do oceny 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej „kasami”, pozostawia się, 

czy informacje objęte tajemnicą zawodową, podlegające przekazaniu prokuraturze lub 

sądowi, są niezbędne w toczącym się postępowaniu. Senat zauważa, że kasy nie posiadają ani 

możliwości, ani środków do dokonywania takich ocen, ponadto w stosunku do innych 

podmiotów wymienionych w art. 9f ust. 1, którym mogą być przekazywane informacje objęte 

tajemnicą zawodową, takiego upoważnienia po stronie kas nie przewidziano. Stąd, w ocenie 

Senatu, mając ponadto na uwadze wątpliwości odnośnie do takiej regulacji zgłoszone w 

stanowisku z dnia 4 października 2012 r. przez Prokuratora Generalnego, zasadnym jest 

wprowadzenie odpowiedniej poprawki. Poprawka nr 1 precyzuje ponadto, iż przepis dotyczy 

postępowania o przestępstwa oraz o przestępstwa skarbowe.  

Poprawka nr 2 skreśla normatywnie zbędny fragment przepisu upoważniającego. Senat 

stoi na stanowisku, że racjonalny ustawodawca formułując przepisy nie powinien 

zamieszczać w nich wypowiedzi zbędnych, a każda wypowiedź ustawodawcy powinna nieść 

za sobą wartość normatywną. 

Mając na uwadze, że ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

określa szeroki zakres pomniejszeń funduszy własnych kas Senat, w poprawce nr 3, 

zaproponował zmianę charakteru upoważnienia dla określenia, przez ministra właściwego do 

spraw instytucji finansowych, innych pozycji pomniejszeń w drodze rozporządzenia – 

z obligatoryjnego na fakultatywny. 

Wprowadzany nowelizacją przepis art. 38 ust. 3 wskazuje, że rezerwę płynną kasy 

stanowią środki pieniężne zgromadzone w formie gotówki lub utrzymywane na odrębnych 

rachunkach w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, zwanej dalej 

„Kasą Krajową”. Poprawka nr 4 przewiduje możliwość utrzymywania rezerwy płynnej kasy, 

także jako środków pieniężnych zgromadzonych w formie jednostek uczestnictwa funduszy 

rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
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inwestycyjnych, o ile ich odkupienie nie zostało zawieszone. Senat, przyjmując poprawkę 

nr 4, uznał, iż ustalając formy utrzymywania rezerwy płynnej w kasach, należy wziąć pod 

uwagę uchwałę Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia 

innych form utrzymywania rezerwy płynnej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych, zgodnie z którą rezerwę płynną stanowić mogą również środki pieniężne 

zgromadzone w formie wskazanych powyżej jednostek uczestnictwa funduszy rynku 

pieniężnego.  

Poprawka nr 5 ma na celu usunięcie minimalnego limitu oprocentowania lokat 

składanych przez kasy w Kasie Krajowej, wyznaczonego na 60% stopy redyskonta weksli 

ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Wprowadzając poprawkę nr 5 Senat podzielił tym 

samym pogląd, że ustawowe wprowadzenie minimalnego oprocentowania mogłoby stwarzać 

ryzyko, że działalność Klasy Krajowej w zakresie zarządzania środkami rezerwy płynnej 

będzie musiała być prowadzona ze stratą. 

Celem poprawki nr 6 jest rozszerzenie możliwości inwestowania środków pieniężnych 

stanowiących rezerwę płynną kas, a zgromadzonych na odrębnych rachunkach w Kasie 

Krajowej, o jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego. Należy podkreślić, iż 

przyjęte rozwiązanie wychodzi naprzeciw postanowieniom wskazanej powyżej uchwały 

Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 lutego 2013 r. 

Dążąc do wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, mogących 

pojawić się na tle stosowania przepisu art. 44 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych w związku z przepisami ustawy o usługach 

płatniczych, Senat przyjął poprawkę nr 7. Mając na uwadze, iż Kasa Krajowa jako dostawca 

usług płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych jest wydawcą kart płatniczych 

na rzecz członków kas, wykładnia gramatyczna przepisu art. 44 ust. 1 i ust. 2 pkt 8, mogłaby 

prowadzić do wniosku, że wydawanie kart płatniczych na rzecz członków kas nie leży 

w kompetencji Kasy Krajowej, natomiast może ona wydawać takie karty wyłącznie na rzecz 

samych kas. Senat uznał, że nie to było intencją ustawodawcy i uchwalił stosowną poprawkę.  

Mając na uwadze, że zgodnie z ust. 1 w art. 44 Kasa Krajowa prowadzi działalność 

wyłącznie na rzecz swoich członków, w ocenie Senatu, w celu zapewnienia powodzenia 

procesów restrukturyzacyjnych, występuje potrzeba zagwarantowania kontynuacji 

świadczenia usług przez Kasę Krajową także na rzecz podmiotów, które przejęły i kontynuują 

działalność przedsiębiorstwa kasy na czas niezbędny do zakończenia procesu restrukturyzacji.  
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Przepis wprowadzany poprawką nr 8 pozwala Kasie Krajowej na kontynuowanie 

świadczenia usług, z których korzystała kasa poddana restrukturyzacji. 

Poprawka nr 9 ma na celu umożliwienie walnemu zgromadzeniu Kasy Krajowej 

przeznaczenia do 10% nadwyżki bilansowej w Kasie Krajowej na jej fundusz zasobowy. 

Senat zauważa, że w spółdzielniach, a więc również w kasach, zatrzymywana część nadwyżki 

bilansowej (w przypadku kas wypracowanej nadwyżki) zasila fundusz zasobowy takiej 

spółdzielni, skutkując zwiększeniem jej kapitału własnego. Mając na uwadze, iż ustawowe 

zadania Kasy Krajowej wymagają zachowania odpowiedniej siły kapitałowej, zasadne jest 

przenoszenie części jej nadwyżki bilansowej na fundusz zasobowy. 

Poprawka nr 10 ma charakter redakcyjny, zapewnia spójność przepisów ustawy o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i ustawy o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym w zakresie dodawanego art. 13b tej ustawy. 

Poprawka nr 11 przewiduje, że katalog informacji sprawozdawczych przekazywanych 

przez kasy do Komisji Nadzoru Finansowego będzie miał charakter otwarty. Ponadto do 

katalogu tego proponuje się dodanie informacji o współczynniku wypłacalności, jako 

bezwzględnie wymaganej do oceny sytuacji finansowej kas. W opinii Izby brak 

proponowanego rozstrzygnięcia mógłby utrudnić sprawowanie przez Komisję Nadzoru 

Finansowego skutecznego nadzoru. 

Uchwalając poprawkę nr 12, Senat przyjął analogiczną argumentację jak w przypadku 

poprawki nr 11.  

Poprawka nr 13 ma na celu zawężenie katalogu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, 

którym automatycznie ma być nadawany rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku 

decyzji, od których nie przysługuje odwołanie albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

nie ma potrzeby nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż są one ostateczne 

i wykonalne. 

Poprawka nr 14 ujednolica terminologię używaną w ustawie. Przepisy art. 72a, art. 72b 

i 72c rozpatrywanej ustawy niekonsekwentnie posługują się pojęciem „program 

postępowania naprawczego”. Na określenie tego pojęcia wprowadzają termin: „program 

naprawczy”. Poprawka uwzględnia, że do oznaczania jednakowych pojęć powinno używać 

się jednakowych określeń (§ 10 Zasad techniki prawodawczej), jednocześnie usuwa 

wątpliwości co do poprawności odesłań. 
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Poprawka nr 15 ma charakter redakcyjny. Precyzuje zasady podziału kas, m. in. poprzez 

wprowadzenie zastrzeżenia, iż w przypadku podziału kasy z jej wydzielonej części może 

zostać utworzona wyłącznie nowa kasa. 

Celem poprawki nr 16 jest wyeliminowanie, mogących wystąpić w przypadku 

pozostawienia rozpatrywanych przepisów w dotychczasowym brzmieniu, ewentualnych 

problemów interpretacyjnych. Poprawka ta zmienia także zbyt wąskie odesłanie. 

Poprawka nr 17 wprowadza regulację, zgodnie z którą w przypadku gdy skarga na 

decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw 

majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy uznana zostanie za zasadną, sąd 

administracyjny będzie mógł orzec jedynie, iż była wydana z naruszeniem prawa. Senat 

opowiadając się za tą poprawką przychylił się do poglądu, iż we wskazanej sytuacji zasadne 

jest wprowadzeniem tak zwanego „procesu resolution”. Poprawka ponadto wprowadza 

termin, w którym zbywający i przejmujący kasę zobowiązani są do poinformowania 

przedstawicieli pracowników o przejęciu przedsiębiorstwa. 

Poprawka nr 18 jest konsekwencją poprawki nr 16. Uwzględnia, iż ust. 3 w art. 74c 

(w brzmieniu ustalonym poprawką nr 16), nie reguluje sytuacji, w której Komisja Nadzoru 

Finansowego podejmuje decyzję o likwidacji kasy. 

Przyjmując poprawkę nr 19 Senat wskazał na potrzebę, aby regulacja ust. 3 w art. 74h 

znalazła zastosowanie zarówno do kasy w likwidacji (jak w dotychczasowym brzmieniu), jak 

i w przypadku przejęcia kasy i przejęcia wybranych praw majątkowych lub zobowiązań kasy. 

Poprawka nr 20 ma charakter doprecyzowujący.  

Poprawka nr 21 usuwa fragment przepisu, zawierający zbędne uszczegółowienie 

dotyczące braku obowiązku zgłaszania do właściwego rejestru sądowego wniosku 

o wykreślenie kasy w razie przejęcia jej wybranych praw majątkowych lub wybranych 

zobowiązań. Poprawka koryguje ponadto błędne odesłanie (ust. 8 w art. 74i) oraz poprawia 

redakcję przepisu (ust. 9 tegoż artykułu). 

W poprawce nr 22 w celu zapewnienia spójności pojęć, nie występujący w przepisach 

ustawy termin „zarząd komisaryczny” zastępuje się terminem „zarządca komisaryczny”, 

w pozostałym zakresie poprawka zmierza do poprawienia czytelności przepisu. 

Poprawka nr 23 koryguje zakres odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu 

cywilnego o ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. W ocenie Senatu nie 
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powinien on obejmować art. 74l ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych, gdyż przepis ten nie dotyczy kwestii bezskuteczności czynności prawnych, 

a zawieszenia działalności kasy. Mając powyższe na uwadze, Senat uznał, że w tym zakresie 

odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu cywilnego jest 

bezprzedmiotowe. 

Poprawką nr 24 Senat wprowadza zmiany redakcyjne zwiększające przejrzystość 

i spójność przepisów ustawy, w szczególności odnoszących się do jej zakresu 

przedmiotowego, jak również dotyczących instrumentów pomocy i wsparcia używanych 

w procesie restrukturyzacji kas. 

Przyjmując poprawkę nr 25, Senat uznał za zasadne rozszerzenie zakresu uprawnień 

kontrolnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o kontrolę wykorzystywania wsparcia 

udzielonego przez ten Fundusz w procesie restrukturyzacji kas. Zdaniem Izby takie 

rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo angażowanych środków Funduszu. Proponowane 

zmiany poprawiają również redakcję przepisów, zapewniając przejrzystość i spójność 

uregulowań ustawy. 

Z uwagi na fakt, iż kasy nie wchodzą w zakres ustawowej definicji podmiotów objętych 

systemem gwarantowania, Senat podzielił pogląd, iż w wytycznych zawartych w przepisie 

art. 4 ust. 2a, należy uwzględnić również skuteczność udzielania pomocy kasom. Mając 

powyższe na uwadze, Senat uchwalił poprawkę nr 26. 

Poprawka nr 27 precyzuje przepis wskazując, iż chodzi o realizację zadań z zakresu 

gwarantowania depozytów zgromadzonych w kasach. 

Wprowadzając poprawkę nr 28, Senat stanął na stanowisku, iż należy rozszerzyć zakres 

zadań Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, uprawniając ją do określania zasad i form 

zabezpieczenia, jak również dochodzenia zwrotu pomocy finansowej udzielanej przez 

Fundusz kasom. 

Poprawka nr 29 koryguje odesłanie. 

Poprawka nr 30 ma charakter porządkujący i doprecyzowujący przepisy w celu 

zapewnienia spójności w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie 

przeznaczania środków „funduszu kas”. 

Poprawka nr 31 ma charakter precyzujący. Poprawką tą m. in. w ust. 2 dookreśla się, 

o które pożyczki, gwarancje i poręczenia oraz wierzytelności chodzi. W ust. 3 wskazuje się 
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natomiast, że skoro wsparcie w postaci dotacji i rezerw na gwarancje zmniejsza fundusz kas 

do wykorzystania, zwrot tych kwot w przypadku określonym w art. 20j powinien zwiększać 

fundusz kas. Precyzuje się ponadto, że skoro Kasa Krajowa ma w przypadku, o którym mowa 

w art. 55 ust. 1a ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, 

przekazywać Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu bezzwrotnie i nieodpłatnie środki 

funduszu stabilizacyjnego, należy uwzględnić je w wielkości funduszu kas.  

Poprawka nr 32 ma charakter porządkujący i doprecyzowujący przepisy w celu 

zapewnienia spójności w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie 

przeznaczania środków tego Funduszu. 

Senat wprowadzając poprawkę nr 33, miał na względzie, iż podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych objęte są m.in. umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych, 

co może mieć miejsce przy realizacji zadań wskazanych w przepisie art. 4 ust. 1d. Z uwagi na 

fakt, iż czynności takie nie są objęte opłatą skarbową, w opinii Senatu zasadnym jest 

wprowadzenie dodatkowego zwolnienia.  

Poprawka nr 34 koryguje nieprawidłowe odesłanie.  

Poprawka nr 35 ujednolica terminologię ustawy. 

Mając na uwadze, iż w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym brak jest 

definicji „podmiotu zależnego”, Senat proponuje, w celu uniknięcia ewentualnych 

wątpliwości interpretacyjnych, wprowadzenie w miejsce tego pojęcia, wyraźnego wskazania, 

iż wsparcie może być udzielone bankowi, o którym mowa w art. 4 ust. 1h tej ustawy. Stąd, 

w ocenie Senatu, zasadnym jest wprowadzenie poprawki nr 36.  

Poprawka nr 37 ma charakter redakcyjny, zapewnia spójność modyfikowanego przepisu 

z art. 13b ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 

Poprawka nr 38 usuwa niespójność w art. 2 pkt 1 lit. l ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, polegającą na braku 

wskazania Kasy Krajowej jako instytucji zobowiązanej w rozumieniu tej ustawy. 

Zgodnie z ugruntowaną regułą walidacyjną potwierdzoną § 32 Zasad techniki 

prawodawczej, rozporządzenie wydane na podstawie przepisu upoważniającego, który uległ 

zmianie, poprzez nowe określenie zakresu spraw przekazanych do uregulowania, traci moc 

z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego. 

Rozporządzenie takie, zgodnie z § 33 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, można wyjątkowo 
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zachować w mocy, jeżeli nie jest ono niezgodne ze znowelizowaną ustawą, do czasu wydania 

nowych przepisów wykonawczych. Rozwiązanie takie ustawodawca przewidział w art. 10 

ust. 1 rozpatrywanej ustawy. Należy jednak zauważyć, iż do chwili obecnej nie zostało 

wydane rozporządzenie na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, a zatem z zakresu przedmiotowego 

proponowanego brzmienia przepisu art. 10 ust. 1, należało usunąć zapis o utrzymaniu tego 

aktu wykonawczego w mocy. Ponadto w przepisie art. 10 ust. 1, koniecznym było dokonanie 

zmian redakcyjno-porządkujących. Mając powyższe na względzie, Senat przyjął poprawkę 

nr 39.  

Poprawka nr 39 usuwa ponadto fragment przepisu wyznaczający organowi 

upoważnionemu termin, do którego ma on obowiązek wydać nowe akty wykonawcze. 

Zmiana analogiczna do powyższej dokonana została w odniesieniu do art. 10 ust. 2 ustawy 

poprawką nr 40.  

W poprawce nr 41 proponuje się utrzymanie w mocy zasad i metodyki przeprowadzania 

czynności kontrolnych w kasach opracowanych przez Kasę Krajową, do czasu wydania 

stosownego rozporządzenia określającego tryb wykonywania czynności kontrolnych w tychże 

kasach. 

Poprawka nr 42 ma na względzie wprowadzenie regulacji zmierzających do usunięcia 

wątpliwości, czy działalność pomocowo-restrukturyzacyjna na rzecz kas może być 

prowadzona od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czy dopiero po upływie 6 miesięcy od 

dnia jej wejścia w życie, tj. od chwili wejścia w życie postanowień ustawy w zakresie 

obowiązkowego systemu gwarantowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

Senat podzielił pogląd, iż pozostawienie przepisów w dotychczasowym brzmieniu niesie 

istotne ryzyko takiej ich interpretacji, że wyłącznie kasy objęte systemem gwarantowania 

mogą korzystać z form wsparcia finansowego przewidzianych w przedmiotowej ustawie, co 

z kolei wykluczy możliwość prowadzenia tego typu działań do czasu wejścia w życie 

wskazanych powyżej przepisów o gwarantowaniu depozytów w kasach. Zdaniem Izby 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie art. 11, w brzmieniu proponowanym przez 

Senat, będzie mógł udzielać zagrożonym niewypłacalnością kasom pomocy finansowej, 

a podmiotom uczestniczącym w restrukturyzacji kas wsparcia finansowego. 

Celem poprawki nr 43 jest umożliwienie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, 

w okresie przed objęciem kas obowiązkowym systemem gwarantowania, prowadzenia m.in. 
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restrukturyzacji finansowej kas, z wykorzystaniem narzędzi przewidzianych w niniejszej 

nowelizacji. W tym celu niezbędne jest zapewnienie Funduszowi dostępu do informacji 

o kasach posiadanych przez wszystkie instytucje sieci bezpieczeństwa. Z tego powodu 

przepisy o pozyskiwaniu informacji przez Fundusz oraz wymiany informacji z innymi 

uczestnikami sieci bezpieczeństwa zawarte w art. 4 pkt 16 rozpatrywanej ustawy (art. 38zh 

i art. 38zi) powinny wejść w życie w terminie 14 od dnia ogłoszenia ustawy. Ponadto 

poprawka wprowadza regulację, zgodnie z którą  przepisy dotyczące wpłat na koszty nadzoru 

na rzecz Komisji Nadzoru finansowego wejdą w życie z początkiem roku budżetowego. 

Celem poprawki nr 44 jest skorelowanie terminu wejścia w życie przepisów niniejszej 

ustawy w zakresie dotyczącym rezerwy obowiązkowej z uregulowaniami wynikającymi 

z art. 93 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych. 

 


