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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r. ustawę  

o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
 
 
 

michnie
Data publikacji



 
 
 
 

USTAWA 
z dnia 10 października 2012 r. 

 
o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych  

 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Do umów o kredyt konsumencki zawieranych przez kasy stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 
715, Nr 165, poz. 984 i Nr 201, poz. 1181).”; 

2) w rozdziale 7 po art. 80 dodaje się art. 80a w brzmieniu: 
„Art. 80a. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) w art. 8 w § 1 pkt 8 
otrzymuje brzmienie: 
„8) wkłady oszczędnościowe złożone w spółdzielczych kasach   

oszczędnościowo-kredytowych w wysokości określonej przepi-
sami ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855);”.”; 

3) po art. 81 dodaje się art. 81a w brzmieniu: 
„Art. 81a. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwa-

rancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.1)) w art. 2 
w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Krajowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w rozumie-
niu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855),”.”; 

4) w art. 83: 
a) w pkt 2, w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część środ-
ków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachun-
kach bankowych, środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościo-
wych, z wyjątkiem papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie 
o okresie wykupu powyżej 5 lat oraz listów zastawnych o okresie wykupu 
powyżej 5 lat, oraz innych środków przyjętych przez bank podlegających 
zwrotowi, z wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego, a 
także środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 

1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 134, poz. 781 oraz z 2012 r. poz. 
596.  
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zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy lub środków pozyskanych 
z zagranicy na co najmniej 2 lata oraz środków pozyskanych na podstawie 
umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidu-
alnych kont zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu przepisów o in-
dywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabez-
pieczenia emerytalnego.”, 

b) w pkt 3, w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W przypadkach uregulowanych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z 
późn. zm.2)), NBP może udzielać kredytu krótkoterminowego Bankowemu 
Funduszowi Gwarancyjnemu.”; 

5) po art. 83 dodaje się art. 83a i art. 83b w brzmieniu: 
„Art. 83a. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w 

systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościo-
wych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 112, poz. 743, z późn. zm.3)) w art. 1 w pkt 5 lit. c otrzymuje 
brzmienie: 

„c) bank krajowy, oddział banku zagranicznego, instytucja kredy-
towa oraz oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 
72, poz. 665, z późn. zm.4)), spółdzielcza kasa oszczędnościo-
wo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędno-
ściowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 
2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 855),”. 

Art. 83b. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach fi-
nansowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 942) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) bank, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa w rozumie-

niu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 

                                                
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 

1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 134, poz. 781 oraz z 2012 r. poz. 
596.  

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175 
i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 173.  

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 
1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, 
poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, 
poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 
1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 
1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, 
poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 
1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 
545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 
166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 
126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 
131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984, Nr 199, poz. 1175, Nr 201, poz. 1181 i Nr 
232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855. 
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z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.5)), spółdzielcza kasa   
oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 li-
stopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855);”; 

2) w art. 3 pkt 2a otrzymuje brzmienie: 
„2a) wierzytelność kredytowa – wierzytelność pieniężną wynikają-

cą z umowy, w której instytucja upoważniona do udzielania 
kredytów na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Pra-
wo bankowe, ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych, przepisów prawa państw 
członkowskich Unii Europejskiej lub przepisów prawa państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, udziela kredytu lub po-
życzki;”.”; 

6) art. 84 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 84. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-

czej (Dz. U. 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.6)) w art. 75 w 
ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 
„9a) ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach   

oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855);”.”; 
7) w art. 85 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) art. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 2. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowe-

go funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz 
przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie 
ochrony interesów uczestników tego rynku przez realizację celów 
określonych w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe, ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicz-
nych instrumentach płatniczych, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o 
nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubez-
pieczonych, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym, ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupeł-
niającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, 
zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w 

                                                
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 

1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, 
poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, 
poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 
1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 
1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, 
poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 
1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 
545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 
166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 
126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 
131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984, Nr 199, poz. 1175, Nr 201, poz. 1181 i Nr 
232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 
1593, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 
764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 
204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855. 
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skład konglomeratu finansowego, ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawie 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.”;”; 

8) po art. 85 dodaje się art. 85a–85d w brzmieniu: 
„Art. 85a. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. 

Nr 149, poz. 1077 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 767) w art. 2 pkt 6 
otrzymuje brzmienie: 
„6) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa – spółdzielczą 

kasę oszczędnościowo-kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 5 
listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855), zwanej dalej „ustawą 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych”;”. 

Art. 85b. W ustawie z dnia z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb 
Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308, 
z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, o których 
mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
855);”; 

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2) Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową – 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w celu 
utrzymania przez tę kasę rezerwy płynnej, o której mowa w 
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych; 

3) bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucję kredytową – 
Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
na zasilenie funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 
55 ust. 1 z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych, w celu utrzymania w syste-
mie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych re-
zerwy płynnej, o której mowa w art. 38 ust. 1 tej ustawy.”. 

Art. 85c. W ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samo-
rządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finanso-
wych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 oraz z 
2010 r. Nr 182, poz. 1228) w art. 2 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmie-
nie: 
„c) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – w rozumieniu 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach     
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855),”. 

Art. 85d. W ustawie z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1175 i Nr 291, poz. 1707) w art. 4 w ust. 2 pkt 
9 otrzymuje brzmienie: 

                                                
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 3, 

poz. 12 oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 196 i Nr 186, poz. 1101.  
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„9) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub Krajowa 
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach     
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855), 
zwanej dalej „ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościo-
wo-kredytowych” – w zakresie, w jakim odrębne przepisy 
uprawniają je do świadczenia usług płatniczych, zwane dalej 
„kasą oszczędnościowo-kredytową”;”.”; 

9) art. 88 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 88. Przepisy art. 50 ust. 4 i art. 64 ust. 1 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 

81, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po 
raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpo-
czynający się w roku, w którym ustawa weszła w życie.”; 

10) w art. 91 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy w przypadku wyczer-

pania środków funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55, i wystą-
pieniu zagrożenia stabilności systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych, Narodowy Bank Polski może udzielić Kasie Krajowej kredytu 
krótkoterminowego, na uzupełnienie środków tego funduszu, w celu realizacji 
zadań, o których mowa w ust. 1 oraz art. 42, pod warunkiem ustanowienia od-
powiedniego zabezpieczenia.”. 

 
Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
 (-) Ewa Kopacz 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


