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Prof. dr hab. Marek Chmaj

Ocena zgodności z Konstytucją RP ustawy  
z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy  

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych  
oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki nr 315)

I. Źródła prawa

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, 
z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 855, z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, 
poz. 1848, z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.);

5. Ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. 
Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.);

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad tech-
niki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

II. Definicje i skróty

Definicje:
1. „Opiniujący” prof. dr hab. Marek Chmaj z Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy 

Sp.k. w Warszawie;
2. „Ustawa” Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczęd-

nościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 315);
3. „Kasa Krajowa” Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;
4. „Konstytucja” Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
 

Skróty:
1. „skok” spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
2. „TK” Trybunał Konstytucyjny;
3. „BFG” Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
4. „KNF” Komisja Nadzoru Finansowego;
5. „ZTP” Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 

w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.
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III. Przedmiot opinii

Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektó-
rych innych ustaw (druk nr 315).

IV. Stan faktyczny

Poselski projekt ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1876) został uchwalony przez Sejm dnia 24 wrze-
śnia 2009 r. Po rozpatrzeniu stanowiska Senatu, Sejm w dniu 5 listopada 2009 r. przyjął po-
prawki zaproponowane przez Senat. Ustawę przekazano Prezydentowi RP do podpisu dnia 
9 listopada 2009 r. Prezydent RP, powziąwszy wątpliwości, co do konstytucyjności regulacji 
zawartych w uchwalonej ustawie skierował ustawę, w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji, do 
Trybunału Konstytucyjnego.

Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2012 r. (sygn. Kp 10/09, OTK-A 2012/1/4), Trybunał Konsty-
tucyjny stwierdził, iż art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych, przez to, że pomija możliwość tworzenia walnego zgroma-
dzenia, jako organu kasy, jest niezgodny z:

a)  art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
b)  art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Ponadto, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. TK uznał, iż prze-
pisy ustawy wskazane w powołanym wyroku nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Mając na uwadze treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Prezydent RP w trybie art. 122 
ust. 4 Konstytucji, zwrócił ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.

Marszałek Sejmu VII kadencji, na podstawie art. 59 ust. 1 Regulaminu Sejmu, w związku 
z wystąpieniem Prezydenta RP w dniu 11 kwietnia 2012 r. skierowała ustawę do Komisji Fi-
nansów Publicznych w celu usunięcia niezgodności wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny.

Komisja Finansów Publicznych przedłożyła sprawozdanie (druk nr 393). Sejm VII kadencji 
na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie usunięcia niezgodności 
w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 
W dniu 26 czerwca 2012 r. Sejm przyjął poprawki zgłoszone przez Senat. Prezydent RP pod-
pisał ustawę w dniu 11 lipca 2012 r.

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
weszła w życie z dniem 27 października 2012 r. (z wyjątkiem niektórych przepisów, których 
vacatio legis została wydłużona), zastępując dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 14 grud-
nia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2). 
Ustawa określa zasady tworzenia, organizacji i działalności spółdzielczych kas oszczędnościo-
wo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz zasady 
sprawowania nadzoru nad kasami i Kasą Krajową.

Przedmiotem niniejszej opinii jest ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o spół-
dzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw. Poselski pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 695) wpłynął do Sejmu 19 lipca 2012 r. Po uchwaleniu usta-
wy na 35. posiedzeniu Sejmu VII kadencji, ustawę przekazano Marszałkowi Senatu.
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Jak wskazano w uzasadnieniu projektu Ustawy, zasadniczym celem zmiany obowiązującej 
Ustawy jest wprowadzenie specjalnych regulacji prawnych w zakresie zwiększenia stabilności 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych poprzez stworzenie przepisów w zakresie 
procesów restrukturyzacyjnych w kasach oraz określenie zasad utworzenia i funkcjonowania 
obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 
w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub należnych z tytułu wierzytelności 
oraz zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o kasach. 

Ustawa wypełnia wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 
11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarantowania de-
pozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty. Dyrektywa nakłada obo-
wiązek wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do jej wykonania, m.in. w zakresie 
wysokości sumy gwarantowanej, terminu wypłaty oraz obowiązków informacyjnych ze strony 
instytucji kredytowych wobec jej faktycznych i potencjalnych deponentów.

V. Stan prawny

Kontrola konstytucyjności norm prawnych opiera się na wskazaniu adekwatnych wzorców 
kontroli. Adekwatny wzorzec kontroli to przepis Konstytucji, którego przedmiot regulacji jest 
zbieżny z normą kontrolowaną. Podstawę oceny konstytucyjności analizowanej Ustawy po-
winny stanowić przepisy: art. 2, art. 32 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji, stanowiące adekwatne 
wzorce kontroli przepisów nowelizujących ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
-kredytowych. 

1. Analiza zgodności Ustawy z art. 2 Konstytucji 

Zgodnie z art. 2 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem praw-
nym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Przepis ten stanowi źródło pod-
stawowych zasad demokratycznego państwa prawnego, w szczególności zasady przyzwoitej 
legislacji, zasady odpowiedniej vacatio legis oraz zasady proporcjonalności. Zasady te stano-
wią samodzielny wzorzec kontroli lub podstawę badania konstytucyjności przepisów w związku 
z innymi przepisami Konstytucji. Konstytucyjność przepisów analizowanej Ustawy powinna 
być oceniona z punktu widzenia dochowania ww. zasad demokratycznego państwa prawnego. 

1.1. Zasada przyzwoitej legislacji
Zasada przyzwoitej legislacji jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa praw-

nego. Przywołana zasada ma na celu takie ukształtowanie procesu legislacyjnego, aby tworzo-
ne prawo było racjonalne i stanowiło pełną ochronę jego adresatów. 

Z zasady przyzwoitej legislacji wywodzi się dyrektywa dostatecznej określoności prawa 
wiążąca ustawodawcę w procesie legislacyjnym. Dyrektywa ta nakazuje tworzenie tak sfor-
mułowanych przepisów prawa, by ich interpretacja nie nasuwała wątpliwości, a w szczególno-
ści pozwalała na ustalenie jednoznacznej treści praw i obowiązków nałożonych na adresatów 
tych norm. Stanowione przez ustawodawcę przepisy nie powinny powodować rozbieżności 
w procesie stosowania prawa. Z zasady określoności wynika, że każdy przepis prawny po-
winien być skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego. Dopie-
ro wówczas, gdy spełnione są ww. warunki podstawowe, treść przepisu może być oceniana 
w aspekcie pozostałych kryteriów (wyrok TK z 21 marca 2001 r., sygn. K 24/00, OTK rok 2001, 
Nr 3, poz. 51).
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Stanowienie przepisów niejasnych i wieloznacznych jest sprzeczne z zasadą państwa praw-
nego wyrażoną w art. 2 Konstytucji (wyrok TK z 3 grudnia 2002 r., sygn. P 13/02, OTK Seria 
A rok 2002, Nr 7, poz. 90, zob. też wydane w pełnym składzie wyroki TK z: 21 marca 2001 r., 
K 24/00, OTK ZU nr 3/2001, poz. 51; 30 października 2001 r., K 33/00, OTK ZU nr 7/2001, 
poz. 217 oraz z 22 maja 2002 r., K 6/02, OTK ZU nr 3A/2002, poz. 33). 

Regulacją pomocną przy analizie zasady przyzwoitej legislacji jest rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Jak-
kolwiek, zasady techniki prawodawczej bezpośrednio nie mogą stanowić podstawy kontroli 
konstytucyjności prawa (na co zwrócił uwagę TK w wyroku z 16 grudnia 2006 r., sygn. Kp 
5/08, M. P. z 2009 r. Nr 81, poz. 1040, str. 3702), to jednak „Niewątpliwie zasady techniki pra-
wodawczej należy traktować jako prakseologiczny kanon, który powinien być respektowany 
przez ustawodawcę demokratycznego państwa prawnego” (zob. wyrok TK z 21 marca 2001 r., 
sygn. K 24/00, OTK ZU nr 3/2001, poz. 51).

Zgodnie z § 3 pkt 2 ZTP, w ustawie nie zamieszcza się przepisów, które regulowałyby 
sprawy wykraczające poza wyznaczony przez nią zakres przedmiotowy (stosunki, które re-
guluje) oraz podmiotowy (krąg podmiotów, do których się odnosi). W tym kontekście nale-
ży zwrócić uwagę na trafne stanowisko Narodowego Banku Polskiego (zob. opinia NBP do 
druku nr 695 z 24 września 2012 r.) wskazujące na uchybienie spójności systemowej aktów 
normatywnych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościo-
wo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 695) poprzez zamiar wprowadzenia 
do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – przepisów regulujących 
system gwarantowania depozytów w skokach przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (rozdział 
6c projektu Ustawy). Jak podniósł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21 lutego 2006 r. 
(sygn. K 1/05,OTK-A 2006/2/18) oraz wyroku z dnia 10 stycznia 2012 r. (sygn. P 19/10, OTK-
-A 2012/1/2), celowość i ewentualna zasadność wprowadzenia w życie danej regulacji prawnej 
nie może być wytłumaczeniem tworzenia przepisów prawa w sposób chaotyczny i przypad-
kowy. Dowolność i przypadkowość wprowadzanych w życie przepisów prawa jest złamaniem 
zasady poprawnej legislacji i stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji. Z tego względu, przenie-
sienie w toku procesu legislacyjnego rozdziału 6c Ustawy do właściwej ustawy, tj. do ustawy 
z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w drodze jej nowelizacji (art. 
4 Ustawy) – należy ocenić pozytywnie.

Dokonując analizy Ustawy nowelizującej ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościo-
wo-kredytowych, należy zwrócić uwagę na regułę wynikającą z § 85 ZTP, zgodnie z którą: 
„Jeżeli zmiany wprowadzane w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję 
lub spójność ustawy albo gdy ustawa była już poprzednio wielokrotnie nowelizowana, opra-
cowuje się projekt nowej ustawy”. Dochowanie tej reguły wpływa na przejrzystość, jasność, 
określoność przepisów, a tym samym na poszanowanie zasady zaufania obywateli do stano-
wionego prawa. Jeżeli ustawa wprowadza liczne zmiany, to istnieje ryzyko nałożenia się kilku 
szerokich nowelizacji, co może skutkować brakiem jasności i czytelności dla jej adresatów. 
Narusza to wówczas gwarancje płynące z przepisu art. 2 Konstytucji. 

Uchwalona przez Sejm Ustawa obejmuje nowelizacją ok. 60 spośród 80 przepisów 
obecnej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Oznacza to, że 
nowelizacja dotyka zasadniczej części przepisów ustawy o spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych. Co istotne, nowelizacja dotyka istotnych regulacji, jak zasady 
funkcjonowania organów skoków, obowiązki w zakresie utrzymania płynności oraz re-
zerwy płynnej na odpowiednim poziomie, zasady sprawowania nadzoru przez Komisję 
Nadzoru Finansowego oraz kontroli prowadzonej przez Kasę Krajową, zasady przejęcia, 
likwidacji i upadłości kas, zasady utworzenia i funkcjonowania obowiązkowego syste-
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mu gwarantowania środków pieniężnych, przepisy karne. Rozwiązaniem optymalnym 
w przypadku analizowanej Ustawy byłoby zatem uchwalenie nowej ustawy o spółdziel-
czych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Przedmiotowa Ustawa wprowadza szerokie zmiany w zakresie obowiązującej regulacji 
funkcjonowania skoków na rynku finansowym, jednak wobec zachowania przejrzystości i do-
określoności przepisów, regulacje te w zasadzie nie budzą zastrzeżeń Opiniującego, z zastrze-
żeniem ww. uwagi. Nowe przepisy zostały sformułowane tak, że nie ma podstaw do wątpli-
wości interpretacyjnych.

Konkludując, należy uznać, iż Ustawa w analizowanym zakresie realizuje zasadę 
przyzwoitej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji, z zastrzeżeniem optymalnego roz-
wiązania jakim byłoby uchwalenie nowej ustawy.

1.2. Zasada odpowiedniej vacatio legis

Vacatio legis stanowi okres między ogłoszeniem aktu normatywnego a jego wejściem w ży-
cie. Zasada odpowiedniej vacatio legis jest elementem demokratycznego państwa prawnego 
(art. 2 Konstytucji; zob. wyrok TK z 20 stycznia 2010 r., Kp 6/09, M. P. z 2010 r., Nr 4, poz. 46, 
str. 202). 

Zasada odpowiedniej vacatio legis ma na celu wskazanie właściwego okresu, który winien 
upłynąć od czasu ogłoszenia przepisów do dnia ich wejścia w życie, tak by adresaci nowej re-
gulacji mogli zapoznać się z jej treścią i odpowiednio przygotować do jej stosowania. Należy 
pamiętać, iż brak odpowiedniego okresu vacatio legis narusza gwarancje konstytucyjne (zob. 
orzeczenie TK z 2 marca 1993 r., sygn. K 9/92, OTK rok 1993, Nr 1, poz. 6, s. 20, 41; wyrok 
TK z 25 listopada 1997 r., sygn. K 26/97, OTK rok 1997, Nr 5-6, s. 64). Nie sposób jednak 
ustalić jednego, optymalnego okresu vacatio legis dla wszystkich przypadków wprowadza-
nia nowelizacji przepisów – to okoliczności konkretnego przypadku decydują o odpowiednim 
okresie wejścia w życie ustawy. Wymóg ustanowienia odpowiedniej vacatio legis oraz należy-
tego formułowania przepisów przejściowych wynika z ogólnej zasady ochrony zaufania oby-
wateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady przyzwoitej legislacji (wyrok 
TK z 12 czerwca 2002 r., P 13/01, OTK Seria A rok 2002, Nr 4, poz. 42).

Przy ustalaniu vacatio legis należy brać pod uwagę przede wszystkim zakres regulacji i treść 
nowych przepisów, które to czynniki decydują o wadze i rozmiarze zmiany istniejącej sytuacji 
prawnej oraz stopniu ich ingerencji w ukształtowaną sytuację prawną adresatów. Wydłużenie 
okresu wejścia w życie ustawy powinno nastąpić zawsze wtedy, gdy ustawa wprowadza nowe 
instytucje lub zmiany o istotnym zakresie ingerencji i potrzeba czasu, aby przygotować się do 
ich realizacji. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 grudnia 2002 r. (sygn. K 27/02, OTK-
-A rok 2002, Nr 7, poz. 92) wskazał, że „ocena czy w konkretnym przypadku długość okresu 
vacatio legis jest odpowiednia, jest uzależniona od całokształtu okoliczności, w szczególności 
zaś od przedmiotu i treści unormowań przewidzianych w nowych przepisach, w tym i od tego, 
jak dalece różnią się one od unormowań dotychczasowych” (por. orzeczenia z 20 grudnia 1999 r., 
sygn. K 4/99, OTK ZU rok 1999, nr 7, poz. 165). Omawiana zasada odpowiedniej vacatio le-
gis ma na celu zapewnienie poszanowania tzw. interesów w toku, stworzenia adresatom wpro-
wadzanych lub nowelizowanych norm – prawnych i faktycznych możliwości dostosowania się 
do sytuacji wyznaczanych przez nowe normy.

Minimalny standard vacatio legis wyznacza ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych, przewidująca jako podstawowy okres vacatio legis – termin czternastodnio-
wy. Termin ten wyznacza minimalny standard ochrony, co oznacza, że w sytuacjach wymaga-
jących dłuższego vacatio legis, okres ten powinien być odpowiednio dłuższy. 
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Analizowana Ustawa wprowadza istotne zmiany do ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo–kredytowych. Zmiany te polegają m.in. na uregulowaniu procesów restruk-
turyzacyjnych w skokach, zasad przejęcia, likwidacji i upadłości skoków, określeniu zasad 
utworzenia i funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach w skokach lub należnych z tytułu wierzytelności, zintensyfi-
kowaniu nadzoru KNF nad skokami, nałożeniu nowych obowiązków sprawozdawczych na 
skoki.

Zgodnie z art. 13 Ustawy, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 
z wyjątkiem art. 1 pkt 11 lit. b–g, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogło-
szenia oraz art. 4 pkt 4 lit. b i pkt 16, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia 
ogłoszenia. Wyjątki – w związku z którymi wydłużono okres vacatio legis – dotyczą: obowiąz-
ku pomniejszenia funduszy własnych skoku, określenia w drodze rozporządzenia przez mini-
stra właściwego do spraw instytucji finansowych trybu obrotu przez BFG wierzytelnościami 
skoków i banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności, a także dodania 
do ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym rozdziału 4c: 
„Obowiązkowy system gwarantowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych”.

Należy jeszcze raz podkreślić, iż termin wejścia w życia ustawy powinien być tak ustalony, 
by adresaci norm mogli zapoznać się z nowym prawem. Obywatel powinien mieć poczucie 
względnej stabilności prawa po to, aby mógł prowadzić swoje sprawy w zaufaniu, iż nie na-
raża się na niekorzystne skutki prawne swoich decyzji i działań, niemożliwe do przewidzenia 
w chwili podejmowania tych decyzji i działań (orzeczenie TK z dnia 3 grudnia 1996 r., K 
25/95, OTK rok 1996, Nr 6, poz. 52; zob. też wyrok TK z 5 listopada 2002 r., sygn. P 7/01, 
OTK A rok 2002, Nr 6, poz. 80). Dochowanie powyższych zasad na gruncie analizowanej 
Ustawy jest istotne, gdyż nakłada ona na skoki, Kasę Krajową i inne podmioty (m.in. BFG 
i KNF) liczne nowe obowiązki. Do wykonywania tych obowiązków, adresaci przepisów Usta-
wy niejednokrotnie będą zmuszeni podjąć czynności przygotowawcze, co świadczy o tym, że 
okres 14 dni do wejścia w życie ustawy jest istotnie za krótki.

Odpowiednio długa vacatio legis w przypadku komentowanej Ustawy jest niezbędna, po-
nieważ Ustawa dotyka wszystkich instytucji finansowych prowadzących działalność w formie 
skoków oraz wprowadza nowe rozwiązania, z którymi muszą się one zapoznać dla zorientowa-
nia się w swojej sytuacji prawnej oraz zaplanowania, przygotowania i zrealizowania nałożonych 
obowiązków. Mając na względzie wagę wprowadzanych zmian, Opiniujący sugeruje wydłuże-
nie vacatio legis Ustawy co najmniej do jednego miesiąca, optymalnie do trzech miesięcy.

W związku z powyższym, Opiniujący pragnie wskazać, iż ustalony w Ustawie 14-dnio-
wy okres vacatio legis jest okresem zbyt krótkim, powodującym w istocie „zaskoczenie” 
adresatów Ustawy, na których nakłada się liczne obowiązki w związku z szerokim zakre-
sem wprowadzanych zmian w zakresie organizacji i działalności skoków. Takie działanie 
ustawodawcy jest wątpliwe z punktu widzenia dochowania gwarancji konstytucyjnych 
wynikających z art. 2 Konstytucji.

1.3. Zasada proporcjonalności

W odniesieniu do regulacji niedotyczących sfery praw i wolności jednostki, Trybunał Kon-
stytucyjny wyprowadza zasadę proporcjonalności z zasady demokratycznego państwa praw-
nego (art. 2 Konstytucji).

Oceniając, czy nastąpiło naruszenie zasady proporcjonalności należy badać czy działanie 
ustawodawcy korzystającego ze swobody regulacyjnej stanowi nierzetelne, niezrozumiale in-
tensywne działanie (wyrok TK z 13 marca 2007 r., sygn. K 8/07, OTK-A rok 2007, Nr 3, 
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poz. 26). W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wskazano, iż naruszenie zasady pro-
porcjonalności można „uznać za udowodnione w sytuacji, gdy z punktu widzenia reguł kultury 
prawnej i zasad racjonalności ingerencja prawodawcza była nadmierna w stosunku do założo-
nych celów, albo też owe cele pozostawały poza legitymowanym w ustroju demokratycznym 
dopuszczalnym zakresem działania władzy” (wyrok TK z 18 lutego 2003 r., sygn. K 24/02, 
OTK-A rok 2003, Nr 2, por. 11, s. 141).

W celu dokonania oceny konstytucyjności nowelizacji ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych przydatne jest przeprowadzenie tzw. testu proporcjonalności. 
Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzenie danej regu-
lacji, aby mogło być uznane za konstytucyjne: 

− musi być „niezbędne" (konieczne) dla osiągnięcia ochrony interesu publicznego, z któ-
rym jest związane, 

− musi zapewniać osiągnięcie zamierzonych przez ustawodawcę skutków (celów),
− musi spełniać warunek zachowania proporcji miedzy efektami wprowadzonej regulacji 

a ciężarami, względnie niedogodnościami wynikającymi z niej dla obywateli. 
 Zasada proporcjonalności kładzie szczególny nacisk na adekwatność celu i środka użytego 

do jego osiągnięcia. Zgodnie z poglądami wyrażanymi w literaturze przedmiotu oznacza to, 
że “spośród możliwych (i zarazem legalnych) środków oddziaływania należałoby wybierać 
środki skuteczne dla osiągnięcia celów założonych, a zarazem możliwie najmniej uciążliwe 
dla podmiotów, wobec których mają być zastosowane lub dolegliwe w stopniu nie większym 
niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego celu (Polskie dyskusje o państwie prawa, pod 
red. S. Wronkowskiej, Warszawa 1995, s. 74). 

 Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, iż zasada proporcjonalności „z jednej strony stawia 
przed prawodawcą każdorazowo wymóg stwierdzenia rzeczywistej potrzeby ingerencji w danym 
stanie faktycznym w zakres prawa bądź wolności jednostki. Z drugiej strony winna ona być rozu-
miana jako wymóg stosowania takich środków prawnych, które będą skuteczne, a więc rzeczywi-
ście służące realizacji zamierzonych przez prawodawcę celów. Zawsze chodzi tu o środki niezbęd-
ne, w tym sensie, że chronić będą określone wartości w sposób i w stopniu, który nie mógłby być 
osiągnięty przy zastosowaniu innych środków. Dla określenia dopuszczalności ograniczenia kon-
stytucyjnych praw i wolności konieczne jest stwierdzenie istnienia konstytucyjnie uzasadnionych 
przesłanek formalnych dotyczących dopuszczalności wprowadzenia ograniczeń oraz wykazanie 
proporcjonalności zastosowanego środka (wyrok TK z 16 kwietnia 2002 r., sygn. akt SK 23/01).

 Jak wynika z powyższego, istotną dla stwierdzenia konstytucyjności nowej regulacji z za-
sadą proporcjonalności jest ocena adekwatności środków zastosowanych przez ustawodaw-
cę do zamierzonych celów, wskazanych w treści uzasadnienia do projektu ustawy. W treści 
uzasadnienia do projektu analizowanej Ustawy wskazano, iż zasadniczym celem zmiany 
obowiązującej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest wprowa-
dzenie specjalnych regulacji prawnych w zakresie zwiększenia stabilności spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych poprzez stworzenie przepisów w zakresie procesów restruk-
turyzacyjnych w kasach oraz określenie zasad utworzenia i funkcjonowania obowiązkowego 
systemu gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w spółdziel-
czych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub należnych z tytułu wierzytelności oraz zasad 
gromadzenia i wykorzystywania informacji o kasach.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zgłosiła szereg zastrzeżeń co do 
konstytucyjności Ustawy (zob. opinia Krajowej Kasy do druku nr 695 z dnia 13 września 2012 r.). 
W ocenie Krajowej Kasy, opiniowana Ustawa wprowadza bardzo rygorystyczne rozwiązania 
nadzorcze, często znacznie dalej idące niż w przypadku innych instytucji finansowych (w tym 
banków), czym narusza Konstytucję. 
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Nowe regulacje wprowadzane analizowaną Ustawą, w tym regulacje dotyczące uprawnień 
nadzorczych KNF w stosunku do skoków, systemu gwarantowania środków pieniężnych przez 
BFG, obowiązków sprawozdawczych skoków, obowiązków z zakresie działań dotyczących 
utrzymania płynności oraz rezerwy płynnej na odpowiednim poziomie, czy też wprowadzenie 
przepisów dotyczących kadencyjności rady nadzorczej i członków zarządu Kasy Krajowej 
i skoków na poziomie ustawy, a nie na poziomie statutów jak dotychczas – ustawodawca uza-
sadnia koniecznością dbania o bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez 
klientów lub powierzonych w celach inwestycyjnych oraz specyfiką skoków (ich spółdziel-
czego charakteru oraz ograniczonego zakresu działalności, str. 1-3 uzasadnienia do projektu 
Ustawy).

W ocenie Opiniującego, Ustawa racjonalnie zmierza do osiągnięcia zamierzonego przez 
ustawodawcę celu – tj. zwiększenia stabilności funkcjonowania skoków, dodatkowego 
wzmocnienia bezpieczeństwa członków kas, a przez to zapewnienia stabilności finansowej ca-
łemu systemowi finansowemu  (zob. s. 1 uzasadnienia projektu Ustawy). Nie sposób uznać, iż 
działania ustawodawcy w analizowanym zakresie są nadmierne, nieuzasadnione, czy też nie-
skuteczne. Jak wynika z uzasadnienia projektu Ustawy, ustawodawca wprowadza do ustawy 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych rozwiązania sprawdzone na gruncie 
funkcjonowania innych instytucji finansowych (w tym banków) od kilkunastu lat. Ilekroć roz-
wiązania te w istotny sposób ingerują w sferę działalności skoków to ingerencja ta jest uzasad-
niona ze względu na wyżej określony interes publiczny. Z tego powodu, należy uznać, iż inge-
rencja prawodawcza jest proporcjonalna w stosunku do założonych celów i nie jest nadmierna. 

Pewne zastrzeżenia należy jednak zgłosić w stosunku do następujących regulacji:
− outsourcingu przez skoki (art. 9a ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o spółdzielczych kasach oszczęd-

nościowo-kredytowych po nowelizacji),
− ograniczenia maksymalnego okresu kadencji rady nadzorczej i zarządu skoków (art. 49 

ust. 4 i art. 51 ust. 4a ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych po no-
welizacji),

− zakazu łączenia funkcji członka rady nadzorczej lub zarządu kasy z funkcją członka za-
rządu lub pracownika Kasy Krajowej (art. 51 ust. 7 ustawy o spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych po nowelizacji),

− wprowadzenia wymogu zatwierdzenia przez KNF wzorca umowy zawieranej pomiędzy 
Kasą Krajową a skokami regulującego działalność Kasy Krajowej, o której mowa w art. 44 
ust. 2 pkt 3-8 (art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
po nowelizacji),

− pozbawienia Krajowej Kasy finansowania działalności ze składek wnoszonych przez sko-
ki z funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego w kwocie do 0,024% aktywów skoku (art. 1 
pkt 18 Ustawy oraz art. 61b ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
po nowelizacji).

Regulacje te budzą wątpliwości z punktu widzenia konieczności ich wprowadzenia. Usta-
wodawca nie wskazał, jaki interes publiczny uzasadnia wprowadzenie powyższej zmiany 
w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ani jaki skutek chciał-
by osiągnąć.  Z uwagi na fakt, że w uzasadnieniu do projektu ustawy brak jakiegokolwiek 
wyjaśnienia konieczności tak rygorystycznego unormowania ww. kwestii, nie jest możliwe 
przeprowadzenie wyczerpującej analizy tych regulacji z punktu widzenia zgodności z zasadą 
proporcjonalności (art. 2 Konstytucji). Nie wydaje się jednak, by realizacja celów założonych 
przez ustawodawcę (dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa członków skoków i zapew-
nienia stabilności finansowej skoków) była uzależniona od wprowadzenia ww. regulacji, które 
istotnie ingerują w sferę funkcjonowania skoków.
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Ponadto, należy podkreślić, iż wprowadzenie maksymalnego okresu kadencji rady nadzor-
czej i zarządu skoków (art. 49 ust. 4 i art. 51 ust. 4a ustawy o spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych po nowelizacji) oraz wymogu zatwierdzenia przez KNF wzorca umo-
wy zawieranej pomiędzy Kasą Krajową a skokami regulującego działalność Kasy Krajowej, 
o której mowa w art. 44 ust. 2 pkt 3-8 (art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych po nowelizacji) stanowi nadmierną ingerencję w samodziel-
ność i samorządność skoków. Konieczność ochrony tych przymiotów spółdzielni, jakimi są 
skoki, podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 stycznia 2012 r. (sygn. Kp 
10/09, OTK-A 2012/1/4) wydanym na skutek skierowania ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych do Trybunału przez Prezydenta RP przed jej podpisaniem. 
W powołanym wyroku Trybunał podniósł, iż nadmierna ingerencja ustawodawcy w struktury 
spółdzielcze narusza ich samodzielność i samorządność. Skoki w dalszym ciągu pozostają 
spółdzielniami, w których nie znajduje uzasadnienia ograniczenie prawa ich członków do po-
dejmowania decyzji w zasadniczych sprawach. „Specyfika działalności SKOK-ów nie uzasad-
nia ograniczenia prawa ich członków do podejmowania decyzji w podstawowych sprawach. 
W końcu z istoty tej formy organizacyjno-prawnej wynika, że podstawą działalności kas ma 
być wzajemne kredytowanie się członków z wkładów wniesionych przez nich samych. Wszel-
kie rozwiązania normatywne powinny więc wzmacniać właścicielskie postawy członków kas, 
a nie sprowadzać ich w istocie do roli klientów” (wyrok TK z 12 stycznia 2012 r., sygn. Kp 
10/09, OTK-A 2012/1/4).

Konkludując, należy uznać, iż w zakresie, w jakim Ustawa wprowadza ograniczenia 
w działalności skoków, wskazane w art. 9a ust. 3- 4, ust. 6-7, art. 44 ust. 3- 4, art. 49 ust. 
4, art. 51 ust. 4a i ust. 7,  art. 61b  ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kre-
dytowych po nowelizacji oraz art. 1 pkt 18 analizowanej Ustawy – dochowanie wymogów 
zasady proporcjonalności (art. 2 Konstytucji) jest wątpliwe.

W ocenie Opiniującego, z zastrzeżeniem uwag poczynionych powyżej, proponowane 
zmiany ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zakresie obec-
nie istniejącego stanu prawnego są uzasadnione celami Ustawy – a co za tym idzie, są uza-
sadnione z punktu widzenia interesu społecznego i interesu państwa. W świetle powyż-
szego, należy wskazać, iż przepisy Ustawy w analizowanym zakresie są zgodne z zasadą 
proporcjonalności wynikającą z art. 2 Konstytucji. 

2. Analiza zgodności Ustawy z art. 32 Konstytucji 

Jak podnosi Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (zob. opinia do dru-
ku nr 695 z dnia 13 września 2012 r.), Ustawa wprowadza obowiązki i obciążenia nakładane na 
skoki i Kasę Krajową wzorowane na obowiązkach i obciążeniach nałożonych na banki i inne 
instytucje finansowe. Jednak, w ocenie Krajowej Kasy, ograniczenia i obciążenia skoków są 
daleko bardziej restryktywne, niż te nałożone na banki i inne instytucje finansowe, a przez to 
nadmierne i niczym nieuzasadnione.

Mając na względzie wskazany zarzut, niezbędne jest dokonanie analizy przepisów Ustawy 
w świetle określonej w art. 32 Konstytucji, zasady równości wobec prawa. Zarówno w dok-
trynie, jak i w orzecznictwie wskazuje się na generalny (lex generalis) charakter tej zasady (L. 
Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002, s. 96-98 oraz posta-
nowienie TK z dnia 24 października 2001 r., sygn. SK 10/01, OTK z 2001 r. Nr 7, poz. 225; 
orzeczenie TK z dnia 18 marca 1997 r., sygn. akt K 15/96, OTK ZU Nr 1/1997, s. 68). Zasada 
równości odnosi się do wszystkich podmiotów prawa, a więc tak obywateli państwa polskiego, 
jak i cudzoziemców, tak osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych. 
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Zasada równości, jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2011 r. 
(sygn. K 8/09, Dz. U. Nr 206, poz. 1227, str. 12183) gwarantuje, że „wszystkie podmioty prawa 
charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, mają być traktowane 
równo, a więc według równej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących, jak i faworyzujących” 
(zob. orzeczenie TK z dnia 9 marca 1988 r., sygn. U 7/87, OTK z 1988 r. Nr 1, poz. 1, s. 14 oraz 
wyrok TK z dnia 31 marca 1998 r., sygn. K 24/97, OTK 1998, Nr 2, poz. 13, s. 81). Zasady 
tej nie należy jednak rozumieć jako kształtującej absolutną i bezwzględną równość wszystkich 
i we wszystkim, lecz jako równość względną, tj. taką która musi i może być stosowana wyłącz-
nie w porównywalnych okolicznościach (K. Działocha, Równość wobec prawa w orzecznic-
twie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, [w:] L. Garlicki, J. Trzciński (red.), Zasada równości 
w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych, Wrocław 1990, s. 141-158; zob. też wyroku TK 
z 10 stycznia 2012 r., sygn. P 19/10, Dz. U. Nr 14, poz. 76, str. 444). 

Ustawa nakłada na skoki obowiązki i ograniczenia surowsze niż te nałożone na inne in-
stytucje finansowe. W szczególności należy tu wymienić: możność ingerowania przez KNF 
w stosunek umowny pomiędzy skokiem a przedsiębiorcą polegający na powierzeniu temu 
przedsiębiorcy pośrednictwa w zawieraniu umów o wykonywanie czynności w ramach dzia-
łalności prowadzonej przez skoki – poprzez możność wydania przez KNF decyzji nakazującej 
zmianę lub rozwiązanie umowy agencyjnej; wprowadzenie maksymalnego okresu kadencji 
rady nadzorczej i zarządu skoków, wprowadzenie zakazu łączenia funkcji członka rady nad-
zorczej lub zarządu kasy z funkcją członka zarządu lub pracownika Kasy Krajowej, wprowa-
dzenie szerszych uprawnień nadzorczych KNF w stosunku do skoków, czy też wprowadzenie 
wymogu zatwierdzenia przez KNF wzorca umowy zawieranej pomiędzy Kasą Krajową a sko-
kami, regulującego działalność Kasy Krajowej, o której mowa w art. 44 ust. 2 pkt 3-8 ustawy 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Należy podkreślić, iż zasada równości w prawie nie może być pojmowana w sposób abso-
lutny, lecz jej dochowanie wymaga porównania cech istotnych i sytuacji prawnej adresatów 
ustawy. Sam fakt, że ww. ograniczenia zostały nałożone tylko na niektóre instytucje finansowe 
(skoki) nie uzasadnia jeszcze stwierdzenia, że podmioty te zostały potraktowane przez usta-
wodawcę nierówno.

Mając powyższe na uwadze, konieczne jest wskazanie cechy istotnej, ze względu na którą 
można wyróżnić grupę podmiotów, w której działalność ingeruje analizowana Ustawa. Cechą 
tą jest forma prawna prowadzonej przez skoki działalności w zakresie gromadzenia środków 
pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielania im pożyczek i kredytów, przeprowadza-
nia na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpie-
czenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpiecze-
niowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.). 

Jak wskazano w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, skok jest 
spółdzielnią, do której w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 
16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych, do rozliczeń finansowych dokonywanych przez skoki stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) o bankowych rozliczeniach pieniężnych. 

Należy podkreślić, iż pomimo zbieżności w zakresie prowadzonej działalności, skoki nie 
mogą być uznane za podmioty tożsame lub choćby tylko podobne do banków, czy innych 
instytucji finansowych. Zasadniczymi cechami, które odróżniają skoki są forma prowadzonej 
działalności oraz jej ograniczony zakres.

Zgodnie z art. 1 § 1 Prawa spółdzielczego, spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nie-
ograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, 
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które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Według art. 1 
§ 2 ww. ustawy spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na 
rzecz swoich członków i ich środowiska. 

„Za podstawowe cechy spółdzielni należy zatem uznać: zrzeszeniowy charakter, dobrowol-
ność, zmienny skład osobowy, zmienny fundusz udziałowy, prowadzenie wspólnej działalno-
ści gospodarczej w interesie członków oraz fakultatywne prowadzenie działalności społecznej 
i oświatowo-kulturalnej. Wszystkie te cechy charakteryzują także SKOK-i. Kasy mają zrzesze-
niowy charakter, zmienny skład osobowy (mogą przyjmować nowych członków, ale także tracić 
członków już przyjętych), a także, co jest konsekwencją zmiennego składu osobowego, zmienny 
fundusz udziałowy (fundusz ten powstaje przede wszystkim z wpłat udziałów członkowskich 
- art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o skok z 1995 r.). Udział w nich jest dobrowolny i prowadzą one 
niezarobkową działalność gospodarczą. (…) SKOK-i działają na rzecz członków w celu zaspo-
kajania ich interesów majątkowych przez oferowanie im prostych, łatwych w obsłudze i tanich 
narzędzi finansowych, a więc na warunkach korzystniejszych, niż proponują banki komercyjne 
(np. udzielanie niskooprocentowanych pożyczek i kredytów lub wyżej oprocentowanych lokat 
i rachunków oszczędnościowych). Ten szczególny cel działalności kas jest bliski celom spół-
dzielczości, w tym wypadku realizacji idei samopomocy finansowej. Trybunał nie znajduje ar-
gumentów, które ze względu na cel działalności kas uzasadniałyby odebranie tym podmiotom 
przymiotu formy organizacyjnej, jaką jest spółdzielnia. Wręcz przeciwnie, cechy definiujące 
spółdzielnie charakteryzują także SKOK-i. Nie można także zapominać, że działalność prowa-
dzona przez SKOK-i ma cechy specyficzne, co odróżnia je od typowych organizacji gospodar-
czych, w tym finansowych, których ostatecznym celem jest maksymalizacja zysku” (wyrok TK 
z 12 stycznia 2012 r., sygn. Kp 10/09, OTK-A 2012/1/4).

Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyżej powołanym wyroku, skoki funkcjonują na 
zasadzie samopomocy finansowej, co oznacza wzajemne kredytowanie się członków skoków 
ze zgromadzonych przez siebie w kasie środków pieniężnych. „W konsekwencji podstawą 
działania kasy, inaczej niż banku, jest związek ludzi, a nie suma kapitału. Osobowy charakter 
SKOK-u oznacza, że stosunki majątkowe pomiędzy członkami a kasą powinny być podporząd-
kowane stosunkom niemajątkowym, obejmującym przede wszystkim stosunek członkostwa. 
(…) Co więcej, działalność gospodarcza prowadzona przez SKOK powinna mieć charakter 
niezarobkowy. Niezarobkowy charakter nie oznacza, że SKOK-i nie mogą osiągać dochodu, 
ale że dochód ten jest przeznaczany na realizację celów statutowych bez możliwości przezna-
czenia go do podziału między członków. W wypadku SKOK-ów celem takim jest dostarczanie 
swoim członkom łatwo dostępnego kredytu, na jaki osoby o niskich dochodach nie mogą 
liczyć w bankach” (tamże).

Z powyższego wynika, że skoki nie mogą być traktowane jak banki, czy inne instytucje fi-
nansowe. Należy podkreślić, że Konstytucja gwarantuje równość wobec prawa, ale wyłącznie 
podmiotów „równych”. Analizowana Ustawa nie zawiera żadnych odstępstw w zakresie rów-
nego traktowania skoków. W szczególności, Ustawa nie wyodrębnia z tak wyznaczonej gru-
py podmiotów prowadzących działalność określoną w art. 3 ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów o szczególnych cechach, które byłyby traktowane 
na gruncie analizowanej Ustawy w sposób odmienny od pozostałej części podmiotów nale-
żących do tej grupy (skoków). Wypływa stąd istotny wniosek, że w grupie charakteryzującej 
się wyróżnioną cechą istotną – „prowadzeniem działalności w formie skoku”, wszystkie pod-
mioty jednakowo zostały objęte zakresem zastosowania Ustawy. Jednakowo dla wszystkich 
skoków utworzono obowiązkowy system gwarantowania depozytów przez BFG w związku 
z którym skoki zostały zobowiązane do ponoszenia opłat rocznych na rzecz BFG, wszystkie 
skoki jednakowo zostały objęte wzmożonym nadzorem KNF itd. 
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Konstytucyjna zasada równości wskazuje, że wszystkie podmioty prawa charakteryzujące 
się daną cechą istotną w równym stopniu, mają być traktowane równo. Powołane regulacje 
Ustawy stanowią o dochowaniu przez ustawodawcę zasady równości wobec prawa. Za naru-
szenie tej zasady nie można uznać okoliczności powoływanych przez Krajową Spółdzielczą 
Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, że ograniczenia i obciążenia skoków są daleko bardziej 
restryktywne, niż te nałożone na banki i inne instytucje finansowe. Konstytucja zezwala usta-
wodawcy na takie zróżnicowanie, o ile jest ono proporcjonalne (art. 2 Konstytucji) i nie naru-
sza innych konstytucyjnych gwarancji (np. naruszających istotę wolności zrzeszania się, która 
ma zastosowanie do skoków – art. 58 Konstytucji).

Wyróżnienie tylko niektórych spośród instytucji finansowych działających na rynku pol-
skim (skoków) ma uzasadnienie w szczególnej sytuacji, która pozwala na takie różnicowanie 
podmiotów prawa. W ustalonej linii orzeczniczej, Trybunał Konstytucyjny wskazał, że wszel-
kie odstępstwa od nakazu równego traktowania podmiotów podobnych muszą zawsze znajdo-
wać podstawę w odpowiednio przekonujących kryteriach. Kryteria te muszą mieć „charakter 
relewantny, a więc pozostawać w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią przepi-
sów, w których zawarta jest kontrolowana norma oraz służyć realizacji tego celu i treści, czyli 
wprowadzane zróżnicowania muszą mieć charakter racjonalnie uzasadniony.” (wyrok TK z 16 
grudnia 1997 r., sygn. K 8/97, OTK z 1997 r. Nr 5-6, poz. 70, s. 553-554). 

Należy stwierdzić, że „zróżnicowanie” w Ustawie instytucji finansowych prowadzą-
cych działalność w formie skoków jest uzasadnione celem wprowadzonych przepisów. Jak 
podniósł ustawodawca, „W ostatnich kilku latach następuje w Polsce dynamiczny rozwój 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Rozwój ten charakteryzuje się przede 
wszystkim zwiększeniem skali i obszaru działalności funkcjonujących kas. Należy podkre-
ślić, że kasy skupiają obecnie około dwóch milionów członków – klientów kas, którym 
w 2011 r. kasy udzieliły łącznie blisko 14 mld zł kredytów i pożyczek. Ponadto wartość 
depozytów złożonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w 2010 r. 
przekroczyła kwotę ponad 13 mld zł. Jednocześnie obserwuje się wyraźną tendencję zmniej-
szania się liczby kas na skutek procesów konsolidacyjnych. W efekcie niektóre spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe pod względem zgromadzonych depozytów oraz posia-
danych aktywów stają się znacznie większe niż niektóre banki spółdzielcze i komercyjne. 
Takie zjawiska powodują, że kwestia bezpieczeństwa środków gromadzonych przez kasy, 
podobnie jak ma to miejsce w bankach, nabiera istotnego znaczenia. Mając, zatem na uwa-
dze skalę ryzyka wynikającego z działalności kas, oraz związanego z ich klientami, którymi 
w dużym stopniu są osoby mniej zamożne, w celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjo-
nowania systemu kas - zasadne wydaje się wprowadzenie przepisów restrukturyzujących 
pozwalających na poprawę jakości zarządzania i ograniczeniu poziomu ryzyka w kasach, 
w sytuacji potencjalnego zaistnienia zagrożenia działalności, wzorem działań podejmowa-
nych wobec banków. Ponadto należy wskazać, że w sytuacji niewypłacalności którejś z kas, 
ryzyko zarażenia systemu bankowego byłoby bardzo wysokie, bowiem spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo–kredytowe utożsamiane są z bankami spółdzielczymi. Biorąc powyższe 
pod uwagę, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu potrzebne są rozwią-
zania proponowane w przedmiotowej ustawie w zakresie prowadzenia postępowania na-
prawczego” (str. 1 uzasadnienia projektu Ustawy). 

Na gruncie art. 32 Konstytucji omawiane „zróżnicowanie” skoków nie stanowi naruszenia 
zasady równości, bowiem nie oznacza nierównego traktowania podmiotów podobnych w po-
dobnej sytuacji. Z nierównym traktowaniem mielibyśmy do czynienia wyłącznie, gdyby usta-
wodawca zróżnicował sytuację prawną pewnej grupy skoków w ramach grupy obejmującej 
wszystkie podmioty prowadzące działalność w tej formie.
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Zgodne z Konstytucją zróżnicowanie w ramach danej grupy podmiotów podobnych musi 
mieć charakter proporcjonalny, a więc „waga interesu, któremu ma służyć różnicowanie sy-
tuacji adresatów normy, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które 
zostaną naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych. (…) kryteria 
te muszą pozostawać w jakimś związku z innymi wartościami, zasadami czy normami konsty-
tucyjnymi uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych.” (wyrok TK z 16 
grudnia 1997 r., sygn. K 8/97, OTK z 1997, Nr 5-6, poz. 70, s. 553-554). Opiniujący wskazuje, 
że spełnienie ww. kryterium podlega ocenie wyłącznie w sytuacji, gdy ustalone zostanie, że 
dana regulacja różnicuje sytuację prawną podmiotów podobnych. Wówczas sytuacja taka win-
na zostać zbadana pod kątem proporcjonalności zróżnicowania, tj. istnienia odpowiedniego 
stosunku pomiędzy wagą celu takiej regulacji, a wagą interesów adresatów dotkniętych zróż-
nicowaniem. Jak wskazano wyżej, na gruncie analizowanej Ustawy brak jest zróżnicowania 
sytuacji prawnej skoków, jako podmiotów podobnych. 

Konkludując, należy stwierdzić, że analizowana Ustawa nie różnicuje w sposób nieuza-
sadniony sytuacji prawnej skoków. Nowelizacja ustawy o spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych jest zgodna z zasadą równości wobec prawa zawartą w art. 32 
Konstytucji.

3. Analiza zgodności Ustawy z art. 92 ust. 1 Konstytucji 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji, źródłami powszechnie obowiązującego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodo-
we oraz rozporządzenia. Rozporządzenia są aktami normatywnymi podustawowymi, wy-
dawanymi na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej 
wykonania. Jak wynika z powyższego, celem rozporządzenia nie jest zastąpienie ustawy, 
ale odciążenie jej od rozwiązań szczegółowych, zmiennych w czasie, niemających istotne-
go znaczenia politycznego. Rozporządzenia mają zatem charakter subsydiarny w stosunku 
do ustaw. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji, upoważnienie ustawowe powinno określać organ wła-
ściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytycz-
ne dotyczące treści aktu. Stosownie do art. 92 ust. 1 Konstytucji, ustawodawca jest obowiąza-
ny tak sformułować ustawowe upoważnienie, by na jego podstawie możliwa była odpowiedź 
na trzy pytania: kto ma prawo wydania aktu, co w tym akcie ma zostać uregulowane i jak mają 
być uregulowane dane kwestie (wyrok TK z 19 czerwca 2008 r., P 23/07).

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 stycznia 2006 r. (sygn. akt SK 39/04, Dz. U. 
z 2006 r. Nr 22, poz. 170) podkreślił, że wydanie rozporządzenia jest zdeterminowane wa-
runkiem istnienia wyraźnego, a nie opartego na domniemaniu czy wykładni, szczegółowego 
upoważnienia ustawy (zob. też orzeczenie TK z 22 kwietnia 1987 r., sygn. K 1/87, OTK 
z 1987 r., s. 43). Trybunał niejednokrotnie podkreślał, że „brak stanowiska ustawodawcy 
w jakiejś sprawie musi być interpretowany jako nieudzielenie w danym zakresie kompe-
tencji normodawczych. Upoważnienie ustawowe podlega bowiem zawsze ścisłej, literalnej 
wykładni” (orzeczenie TK z dnia 5 listopada 1986 r., sygn. U 5/86, OTK z 1986 r., s. 18). 
W wyroku z dnia 26 października 1999 r. sygn. akt K 12/99 (Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 
1042 Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż „ustawowe upoważnienie do wydania aktu wy-
konawczego (rozporządzenia) nie może mieć charakteru blankietowego i nie może pozosta-
wiać prawodawcy rządowemu zbyt daleko idącej swobody w kształtowaniu merytorycznych 
treści rozporządzenia”. 
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Konstytucja wymaga, by rozporządzenie było wydane w ścisłych granicach udzielonego 
przez ustawodawcę upoważnienia do wydania tego aktu (zarówno w odniesieniu do przed-
miotu, jak i treści normowanych stosunków), a nadto – w celu wykonania ustawy (zob. wyrok 
z dnia 30 stycznia 2006 r., sygn. akt SK 39/04, Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 170). Z tego wzglę-
du, szczegółowość upoważnienia ustawowego powinna umożliwiać organowi wydającemu 
rozporządzenie spełnienie ww. wymogów stawianych aktom podustawowym. Szczegółowość 
upoważnienia ustawowego polega na tym, że powinno ono określać „organ właściwy do wy-
dania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące 
treści aktu”. Ustawodawca ma zatem obowiązek określić rodzaj materii normowanej w rozpo-
rządzeniu i wskazać ramy, wewnątrz których będzie się zawierać treść tego aktu.

Zakres spraw przekazanych do uregulowania organowi upoważnionemu musi pokrywać 
się ze sprawami regulowanymi w ustawie („rodzajowo jednorodnymi” – zob. orzeczenie TK 
z dnia 22 kwietnia 1987 r., sygn. K 1/87). Jednocześnie, uregulowanie tych spraw musi służyć 
realizacji celów wyrażonych w ustawie. Powyższe podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wy-
roku z dnia 22 września 1997 r. (sygn. K 25/97, Legalis), wskazując, że „konstytucyjnie niedo-
puszczalne jest takie sformułowanie upoważnienia, które w istocie upoważnia nie do wydania 
rozporządzenia „w celu wykonania ustawy” […], lecz do samodzielnego uregulowania całego 
kompleksu zagadnień kontroli, co do których w kontekście ustawy nie ma żadnych bezpośred-
nich unormowań ani wskazówek”. We wskazanym wyroku, Trybunał odniósł się do następu-
jącego brzmienia upoważnienia ustawowego: „Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
[…] określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kontroli w zakresie stosowania 
paliwa rolniczego”.

Powyższe uwagi należy skonfrontować z brzmieniem upoważnienia ustawowego zawarte-
go w art. 63 ust. 3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych po noweli-
zacji (tj. art. 1 pkt 26 Ustawy):

„Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po 
zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Kasy Krajowej, szczegółowy tryb wy-
konywania czynności kontrolnych w kasach przez Kasę Krajową, uwzględniając konieczność 
skutecznego sprawowania kontroli oraz prawidłową realizację zadań kas”.

Podobnie, zbadania zgodności z art. 92 ust. 1 Konstytucji wymaga upoważnienie ustawowe 
zawarte w art. 64 ust. 3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych po 
nowelizacji (tj. art. 1 pkt 27 Ustawy), zgodnie z którym:

„Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po 
zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, szczegółowy tryb wykonywania czynno-
ści kontrolnych w kasach i w Kasie Krajowej, uwzględniając konieczność skutecznego spra-
wowania nadzoru”.

Wyżej wskazane upoważnienia ustawowe odsyłają do uregulowania w rozporządzeniu pod-
stawowe kwestie trybu dokonywania kontroli w skokach przez Kasę Krajową oraz w skokach 
i w Kasie Krajowej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak wynika z brzmienia ww. przepi-
sów, zakres spraw przekazanych do uregulowania ministrowi właściwemu do spraw instytucji 
finansowych jest szeroki, a przy tym został określony w nieprecyzyjny sposób. Decyzji organu 
władzy wykonawczej pozostawiono ukształtowanie istotnych zagadnień nadzoru Kasy Kra-
jowej nad skokami i KNF nad skokami. Upoważnienia zawarte w art. 63 ust. 3 i art. 64 ust. 3 
ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych po nowelizacji zmierzają do 
przekazania do uregulowania w drodze rozporządzenia kompleksu zagadnień mającego istot-
ne znaczenie z punktu widzenia ochrony konstytucyjnych praw i wolności.

Należy podkreślić, iż obowiązek zawarcia w upoważnieniu ustawowym wytycznych co do 
treści aktu ma na celu wskazanie kierunku (celu) w jakim ma zmierzać treść regulacji rozpo-
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rządzenia. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 października 1999 r. (sygn. K 12/99, 
OTK 1999/6/120) uznał, że: 

− wskazania zawarte w ustawie muszą dotyczyć materialnego kształtu regulacji, która ma 
być zawarta w rozporządzeniu; wskazania dotyczące spraw proceduralnych (np. nakazujące, 
by ustanowienie rozporządzenia następowało „w porozumieniu” czy „po zasięgnięciu opinii”) 
nie mogą zastąpić wytycznych merytorycznych,

− wytyczne dotyczące treści aktu mogą przybierać rozmaitą postać redakcyjną, zarówno 
charakter „negatywny” (tzn. mogą wykluczać te rozstrzygnięcia, których ustawodawca sobie 
nie życzy), jak i charakter „pozytywny” (np. wskazując kryteria, którymi powinien się kiero-
wać twórca rozporządzenia normując przekazany mu zakres spraw, wskazując cele, jakie ma 
spełniać dane unormowanie, czy funkcje, które ma spełniać instytucja, której ukształtowanie 
ustawa powierzyła rozporządzeniu).

Zadaniem rozporządzenia jest konkretyzacja norm ustawowych. Kwestionowane delegacje 
ustawowe zawarte w art. 63 ust. 3 i art. 64 ust. 3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
-kredytowych po nowelizacji nie pozwalają na spełnienie przez organ wydający rozporządzenie 
wymogów stawianych przez Konstytucję. Konkretyzacja powinna być bowiem dokonana tylko 
w takim zakresie, w jakim sam ustawodawca tego nie uczynił. Funkcją rozporządzenia nie jest na-
tomiast uzupełnianie ustawy. Wydanie rozporządzeń w wykonaniu tak lakonicznych upoważnień 
ustawowych może stanowić niezamierzoną ingerencję ministra właściwego do spraw instytucji fi-
nansowych w kompetencję wyłączną władzy ustawodawczej. Minister właściwy do spraw instytu-
cji finansowych został bowiem upoważniony do uregulowania w rozporządzeniu istotnego zakresu 
regulacji ustawowej bez dostatecznego wskazania materialnego kształtu regulacji. 

Trybunał Konstytucyjny niejednokrotnie krytycznie odnosił się do określania przedmiotu 
rozporządzenia za pomocą zwrotu „rozporządzenie określi zasady i tryb” wykonania jakiegoś 
obowiązku. W orzeczeniu z dnia 22 kwietnia 1987 r., sygn. K 1/87 (OTK z 1987 r., s. 44), 
Trybunał uznał, że „określenie przedmiotu rozporządzenia za pomocą „zasad i trybu” źle służy 
określeniu materii aktu wykonawczego do ustawy” (zob. również orzeczenie TK z 28 maja 
1986 r., sygn. U 1/86, OTK z 1986 r., Nr 1, poz. 2). Trybunał podkreślił, że należy unikać po-
sługiwania się wskazanymi zwrotami w delegacjach ustawowych. 

Wyrażenia: „tryb” i „szczegółowe warunki” nie są pojęciami jednoznacznymi i mogą 
budzić wątpliwości interpretacyjne. Termin „tryb” w języku polskim rozumiany jest m.in. jako 
„ustalony porządek, zwyczaj załatwiania określonych spraw; metoda postępowania; sposób; 
system”. Termin „tryb” w języku prawniczym oznacza najczęściej procedurę rozpatrywania 
określonych spraw i nie może być odnoszony do metody działania organów władzy publicz-
nej, rozumianej jako zbiór zasad materialno-prawnych. Przy wydawaniu rozporządzenia nale-
ży odpowiednio odnieść się do upoważnienia nakazującego określenie szczegółowych zasad 
i trybu. W tym pojęciu nie mieści się wydawanie regulacji o charakterze materialno-prawnym. 
Jeżeli rozporządzenie ma określić tryb postępowania, to winno to czynić w taki sposób, aby 
zachowana została spójność z postanowieniami ustawy. (wyroki TK z: 4 listopada 1997 r., 
U 3/97, 8 grudnia 1998 r., U 7/98, 11 maja 1999 r., P 9/98, 7 listopada 2000 r., K 16/00 i 11 
grudnia 2000 r., U 2/00, 31 marca 2009 r., K 28/08).

Na skutek użycia – w art. 63 ust. 3 i art. 64 ust. 3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych po nowelizacji – lakonicznego sformułowania: „określi, w drodze 
rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii (…), szczegółowy tryb wykonywania czynności kon-
trolnych (…) uwzględniając konieczność skutecznego sprawowania nadzoru”, przepisy te nie 
zawierają wystarczająco doprecyzowanego określenia przedmiotu rozporządzenia. 

Warto zaznaczyć, iż pojęcie „tryb” oznacza, że tryb postępowania musi być spójny z mery-
toryczną regulacją zawartą w ustawie (orzeczenie TK z 22 kwietnia 1987 r., K 1/87). Uregu-
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lowanie trybu kontroli dokonywanej przez KNF i Kasę Krajową powinno zatem uwzględniać 
treść ustawowej regulacji określającej zasadnicze kwestie dotyczące tej materii. Warto wska-
zać, iż ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych  (ani ustawa z dnia 21 lipca 
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) nie zawie-
ra np. określenia uprawnień inspektorów KNF w toku wykonywania czynności kontrolnych. 
Uprawnienia kontrolne najczęściej dotyczą wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej, 
wglądu do dokumentów, do danych zawartych w systemach informatycznych, żądania udzie-
lenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, a zatem w istotny sposób wkraczają w sferę praw 
i wolności zagwarantowanych w Konstytucji. Z tego względu, materia ta, w świetle art. 31 ust. 
3 Konstytucji powinna zostać uregulowana w ustawie. 

Upoważnienie ustawowe zawarte w art. 64 ust. 3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych po nowelizacji, poprzez nieprecyzyjne określenie zakresu sprawy 
przekazanej do uregulowania w rozporządzeniu i lakonicznych wytycznych stwarza istotne 
ryzyko naruszenia gwarancji Konstytucyjnych. Rozporządzenie nie może bez wyraźnego upo-
ważnienia ustawy wkraczać w sferę materii prawnych regulowanych innymi ustawami, nie 
może także zawartych w nich treści przekształcać, czy modyfikować, a nawet nie powinno ich 
powtarzać (zob. wyroki TK z: 7 listopada 2000 r., K 16/00, 19 kwietnia 1999 r., U 3/98 i 31 
marca 2009 r., K 28/08). Podkreślić należy, iż upoważnienie do wydania aktu podustawowego 
nie może przekazywać do uregulowania spraw należących do materii ustawowej. Takie upo-
ważnienie należy uznać za sprzeczne z Konstytucją (wyrok TK z 28 czerwca 2000 r., K 25/99, 
OTK 2000/5/141).

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż art. 63 ust. 3 i art. 64 ust. 3 ustawy o spół-
dzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych po nowelizacji zawierają upoważnienia 
niewypełniające gwarancji płynących z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Przepisy te zawierają 
legitymację dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do wydania rozporzą-
dzeń określających tryb kontroli dokonywanej przez Kasę Krajową i KNF, bez precyzyjne-
go określenia zakresu tej materii i bez wskazania szczegółowych wytycznych dotyczących 
treści aktu. Tak ukształtowana treść upoważnień pozostawia ministrowi właściwemu do spraw 
instytucji finansowych zbyt daleko idącą swobodę w kształtowaniu merytorycznych treści rozpo-
rządzenia.

 VI. Konkluzje

1. Ustawa obejmuje nowelizacją ok. 60 spośród 80 przepisów obecnej ustawy o spół-
dzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i dotyka istotnych regulacji dotyczących 
funkcjonowania skoków. Rozwiązaniem optymalnym ze względu na gwarancje płynące 
z art. 2 Konstytucji byłoby uchwalenie nowej ustawy o skokach, zamiast kolejnej, grun-
townej nowelizacji.

2. Mając na uwadze zakres i wagę wprowadzanej nowelizacji, ze względu na koniecz-
ność poszanowania zasady odpowiedniej vacatio legis i zasady zaufania obywateli do 
państwa i tworzonego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji) – sugeruje się wydłużenie 
projektowanego okresu wejścia w życie Ustawy z 14 dni – do 1, optymalnie 3 miesięcy.

3. Z zastrzeżeniem ww. uwag, Ustawa w analizowanym zakresie realizuje zasadę przy-
zwoitej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji.

4. Zagrożenie dla gwarancji konstytucyjnych (art. 2 Konstytucji) mogą stanowić ure-
gulowania art. 9a ust. 3- 4, ust. 6-7, art. 44 ust. 3- 4, art. 49 ust. 4, art. 51 ust. 4a i ust. 7,  
art. 61b ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych po nowelizacji 
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oraz art. 1 pkt 18 analizowanej Ustawy. Ustawodawca nie uzasadnił w należyty sposób 
konieczności wprowadzenia tak rygorystycznych unormowań.

5. Wprowadzenie maksymalnego okresu kadencji rady nadzorczej i zarządu skoków 
oraz wymogu zatwierdzenia przez KNF wzorca umowy zawieranej pomiędzy Kasą Kra-
jową a skokami, regulującego działalność Kasy Krajowej, o której mowa w art. 44 ust. 2 
pkt 3-8 (art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
po nowelizacji), stanowi nadmierną ingerencję w samodzielność i samorządność skoków 
(art. 2 i art. 58 Konstytucji).

6. Z zastrzeżeniem ww. uwag, Ustawa racjonalnie zmierza do osiągnięcia zamierzone-
go przez ustawodawcę celu – tj. zwiększenia stabilności funkcjonowania skoków, dodat-
kowego wzmocnienia bezpieczeństwa członków kas, a przez to zapewnienia stabilności 
finansowej całemu systemowi finansowemu, a tym samym dochowuje gwarancji płyną-
cych z zasady proporcjonalności (art. 2 Konstytucji). Ilekroć rozwiązania te w istotny 
sposób ingerują w sferę działalności skoków, to ingerencja ta jest uzasadniona ze względu 
na wyżej określony interes publiczny.

7. Nowelizacja ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest 
zgodna z zasadą równości wobec prawa zawartą w art. 32 Konstytucji. Na gruncie art. 
32 Konstytucji omawiane „zróżnicowanie” skoków nie stanowi naruszenia zasady rów-
ności, bowiem nie oznacza nierównego traktowania podmiotów podobnych w podobnej 
sytuacji. Skoki nie są podmiotami podobnymi do innych instytucji finansowych, w szcze-
gólności do banków. 

8. Na skutek użycia – w art. 63 ust. 3 i art. 64 ust. 3 ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych po nowelizacji – lakonicznego sformułowania: „określi, 
w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii (…), szczegółowy tryb wykonywania 
czynności kontrolnych (…) uwzględniając konieczność skutecznego sprawowania nadzo-
ru”, przepisy te nie zawierają wystarczająco doprecyzowanego określenia zakresu spraw 
przekazanych do uregulowania oraz wytycznych dotyczących treści aktu, co jest sprzecz-
ne z art. 92 ust. 1 Konstytucji. 
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