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Prof. dr hab. Marek Chmaj

Opinia prawna na temat zgodności  
z konstytucyjną zasadą równości przepisów ustawy  

z dnia 10 lipca 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji  
przez podmioty rynku finansowego 

i o Rzeczniku Finansowym 
dotyczących opłat wnoszonych 

przez podmioty rynku finansowego  
  
 

I. Źródła prawa

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

(2). ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
(jedn. tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 1450 ze zm.);

(3). ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 
1443 ze zm.).

(4). ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 128);
(5). ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzecz-

niku Ubezpieczonych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 290 ze zm.).

II. Definicje i skróty

Definicje: 
(1). „Zleceniodawca” Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, Senat RP;
(2). „Opiniujący” prof. dr hab. Marek Chmaj;
(3). „Ustawa”  ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty ryn-

ku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk senacki nr 986);
(4). „Konstytucja” Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku;
(5). „Rzecznik” Rzecznik Finansowy.

Skróty:
(1). „SKOK” spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa;
(2). „TK” Trybunał Konstytucyjny;
(3). „PB” ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 

128);
(4). „Uskok” ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kre-

dytowych (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 1450 ze zm.).
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III. Przedmiot opinii

Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena zgodności z art. 32 ust. 1 Konstytucji regulacji art. 19 
ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk senacki nr 986).

IV. Stan faktyczny

Poselski projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 
i o Rzeczniku Finansowym (druki sejmowe nr 3430, 3608, 3608-A) został uchwalony przez 
Sejm VII kadencji na 96 posiedzeniu dnia 10 lipca 2015 r. Następnie, Ustawa została przeka-
zana do Senatu (druk senacki nr 986).

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu Ustawy, jej celem jest podwyższenie poziomu ochro-
ny osób korzystających z usług finansowych poprzez jednoznaczne przesądzenie, na poziomie 
ustawowym, trybu i terminów rozpatrywania przez podmioty rynku finansowego składanych 
przez ich klientów reklamacji w ramach procedur skargowych. 

Ustawa powołała instytucję Rzecznika Finansowego, którego celem ma być działanie na 
rzecz ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, w tym zakładów ubezpieczeń. Do-
tychczas działalność w zakresie ochrony interesów ubezpieczonych reprezentował Rzecznik 
Ubezpieczonych. 

Projektodawca w uzasadnieniu projektu Ustawy wyjaśnił, iż: „w obecnym stanie prawnym 
nie istnieje podmiot administracji publicznej, do którego każdy klient podmiotu rynku finan-
sowego – po wyczerpaniu trybu rozpatrywania reklamacji – mógłby zwrócić się z wnioskiem 
bądź skargą o zbadanie indywidualnej, negatywnie rozpatrzonej reklamacji. Istotnym jest przy 
tym założenie, że drogę sądową należy traktować jako ultima ratio, a Rzecznik Finansowy bę-
dzie stanowić szczególnego rodzaju instancję odwoławczą w trybie rozpatrywania reklamacji 
przez podmioty rynku finansowego. (...) zakres przedmiotowy działania Rzecznika Finanso-
wego określony został w sposób relatywnie szeroki, obejmując wszystkie podmioty rozumiane 
w świetle ustawy jako podmioty rynku finansowego i ich klientów.” (str. 4 uzasadnienia pro-
jektu Ustawy).

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu Ustawy, koszty działalności instytucji Rzeczni-
ka Finansowego powinny być ponoszone, analogicznie do sposobu finansowania działalności 
Rzecznika Ubezpieczonych, przez podmioty rynku finansowego. Szczegółowe stawki powin-
ny być określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. 
Stawki te nie powinny być większe niż ustawowo określone stawki maksymalne.  Jak wskazał 
projektodawca,  jego zamierzeniem było, by stawki te nie stanowiły nadmiernego obciążenia 
dla podmiotów zobowiązanych, a jednocześnie zapewniały optymalne funkcjonowanie Rzecz-
nika Finansowego i jego Biura. Przewiduje się, że koszty działalności Rzecznika Finansowego 
będą oscylować w granicach 25–30 milionów złotych (str. 7 uzasadnienia projektu Ustawy).

Projekt Ustawy (druk nr 3430) w art. 15 ust. 1 przewidywał zróżnicowanie stawek odnoszą-
cych się do udziału w kosztach działalności Rzecznika i jego Biura w zależności od podmiotu 
zobowiązanego (krajowych zakładów ubezpieczeń, powszechnych towarzystw emerytalnych, 
biur usług płatniczych, SKOK-ów, banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych i firm inwe-
stycyjnych). Według pierwotnego brzmienia projektu Ustawy, SKOK-i miały być zobowiąza-
ne do ponoszenia tych kosztów do wysokości stanowiącej iloczyn sumy aktywów bilansowych 
SKOK-ów i stawki nieprzekraczającej 0,06% (art. 15 ust. 1 pkt 5 projektu Ustawy), zaś banki 
do wysokości stanowiącej iloczyn sumy aktywów bilansowych banków i stawki nieprzekra-
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czającej 0,0006% (art. 15  ust. 1 pkt 4 projektu Ustawy). Stawka dotycząca SKOK-ów miała 
być zatem 100 razy wyższa niż stawka dotycząca banków.

W obecnym brzmieniu Ustawy (druk senacki nr 986), art. 19 ust. 1 pkt 6 przewiduje, że 
SKOK-i będą ponosić koszty działalności Rzecznika i jego Biura do wysokości stanowiącej 
iloczyn sumy aktywów bilansowych SKOK-ów  i stawki nieprzekraczającej 0,0055%, zaś 
zgodnie z pkt 5 ust. 1 tego artykułu, banki będą ponosić te koszty do wysokości stanowiącej 
iloczyn sumy aktywów bilansowych banków i stawki nieprzekraczającej 0,0011%. Stawka 
dotycząca SKOK-ów jest zatem 5 razy wyższa niż stawka dotycząca banków.

V. Stan prawny

Podstawę oceny konstytucyjności analizowanej regulacji stanowi art. 32 ust. 1  Konstytucji, 
będący źródłem zasady równości wobec prawa. Zgodnie z tym przepisem, wszyscy są wobec 
prawa równi; wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Zlecona 
opinia, z uwagi na zakres wątpliwości poddanych pod rozwagę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych Senatu RP, koncentruje się na analizie konstytucyjności regulacji art. 19 ust. 1 pkt 5 
i 6 Ustawy i wynikającego z niej zróżnicowania udziału, w jakim koszty działalności Rzecz-
nika i jego Biura ponoszą banki i SKOK-i. Analizie poddana została zgodność z Konstytucją 
ww. regulacji w zakresie, w jakim określa ona pięciokrotnie wyższe, niż dla banków, maksy-
malne stawki decydujące o wysokości  udziału SKOK-ów w ponoszeniu kosztów działalności 
Rzecznika i jego Biura.

1. Zadania Rzecznika i pokrywanie kosztów jego działalności

Ustawa powołuje instytucję Rzecznika, który będzie podejmował działania w zakresie 
ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Przedmiotem prowadzonych przez Rzecz-
nika spraw będzie badanie, czy wskutek działania lub zaniechania podmiotu rynku finansowe-
go nie nastąpiło naruszenie praw lub interesów klienta. Jego działalność będzie finansowana 
przez podmioty rynku finansowego.

Zgodnie z nową regulacją Ustawy, Rzecznik będzie powoływany przez Prezesa Rady Mini-
strów, na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Kadencja Rzecznika 
Ubezpieczonych będzie trwała cztery lata (art. 10–11 Ustawy).

W ramach sprawowania swojej funkcji, Rzecznik będzie, m.in. rozpatrywał kierowane do 
niego wnioski w sprawach indywidualnych, których przedmiotem mogą być sprawy w zakre-
sie nieuwzględnionych roszczeń przez podmioty rynku finansowego oraz sprawy dotyczące 
niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej w terminie, zgodnie z wolą 
klienta. Złożenie wniosku w sprawie indywidualnej będzie obligowało Rzecznika do dzia-
łań określonych w art. 23 ust. 2 Ustawy. Ponadto, ustawodawca nałożył na Rzecznika zada-ń określonych w art. 23 ust. 2 Ustawy. Ponadto, ustawodawca nałożył na Rzecznika zada- w art. 23 ust. 2 Ustawy. Ponadto, ustawodawca nałożył na Rzecznika zada-
nie polegające na informowaniu właściwych organów o dostrzeżonych nieprawidłowościach 
w działalności podmiotów rynku finansowego. Rzecznik posiada ponadto szereg kompetencji, 
które pozwalają mu na uzyskiwanie informacji o działalności podmiotów rynku finansowego 
niezbędnych do obiektywnego przeprowadzenia czynności pozostających w kompetencji tej 
instytucji. 

Rzecznik posiada kompetencję do wytoczenia powództwa na rzecz klientów podmiotów 
rynku finansowego w sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych dotyczących 
działalności tych podmiotów (art. 25 Ustawy).  
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Na Rzecznika nałożono zadanie polegające na organizowaniu sądów polubownych do roz-
patrywania sporów pomiędzy klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami. 
Jest to założenie całkowicie trafne, gdyż do znanych zalet sądownictwa polubownego zalicza 
się szybkość rozstrzygania sporów i stosunkowo niskie koszty.

Zasady finansowania działalności Rzecznika Finansowego, określone w art. 19 Ustawy 
stanowią jedną z przesłanek niezależności tej instytucji, a także gwarancję skutecznego wy-
konywania zadań. Kosztami działania Rzecznika zostały obciążone w różnym stopniu pod-
mioty rynku finansowego: 1) krajowe zakłady ubezpieczeń; 2) krajowe instytucje płatnicze 
oraz krajowe instytucje pieniądza elektronicznego; 3) powszechne towarzystwa emerytalne; 
4) biura usług płatniczych; 5) banki; 6) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe; 
7) towarzystwa funduszy inwestycyjnych; 8) firmy inwestycyjne; 9) instytucje pożyczko-
we. Ustawodawca ustalił maksymalną wysokość wpłat z rozróżnieniem ze względu na ro-
dzaj podmiotu rynku finansowego. Najwyższa stawka została przewidziana dla krajowych 
instytucji płatniczych i krajowych instytucji pieniądza elektronicznego. Wynosi ona 0,1% 
funduszy własnych. Z kolei, najniższą składkę uiszczać będą towarzystwa funduszy inwe-
stycyjnych – 0,0001% średniej rocznej sumy wartości aktywów zarządzanych. Wysokość 
składki na rzecz Rzecznika w zakresie określenia terminów uiszczania, wysokości i sposobu 
obliczania wpłat została powierzona ministrowi właściwemu do spraw instytucji finanso-
wych (art. 19 ust. 5 Ustawy).

W poprzedniej regulacji, tj. zgodnie z brzmieniem art. 22 ustawy o nadzorze ubezpiecze-
niowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, stawki dla podmiotów zobowiąza-
nych do ponoszenia kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych, tj. krajowych zakładów 
ubezpieczeń, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych 
również były zróżnicowane. Krajowe zakłady ubezpieczeń oraz zagraniczne zakłady ubezpie-
czeń ponosiły te koszty do wysokości 0,015% zbioru składek brutto, zaś powszechne towa-
rzystwa emerytalne –  do wysokości 0,0015% średniej rocznej wartości aktywów otwartego 
funduszu emerytalnego zarządzanego przez dane powszechne towarzystwo emerytalne.

W razie niewywiązania się przez podmiot rynku finansowego z obowiązku składkowego, 
Rzecznik Finansowy będzie mógł egzekwować należność na drodze egzekucji w trybie prze-
pisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 19 ust. 3 Ustawy). 

2. Analiza zgodności art. 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy z art. 32 ust. 1 Konstytucji 

Ustawa w art. 19 ust. 1 pkt 5 i 6 nakłada na banki i SKOK-i obowiązek uczestniczenia 
w pokrywaniu kosztów działalności Rzecznika, różnicując wysokość udziału w tych kosztach 
w stosunku do banków i w stosunku do SKOK-ów. Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
Senatu RP poddano pod rozwagę wątpliwości w zakresie niezgodnego z art. 32 ust. 1 Kon-
stytucji zróżnicowania banków i kosztów, biorąc pod uwagę, iż regulacja Ustawy nakłada na 
SKOK-i obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu kosztów działalności Rzecznika w udziale 
pięć razy większym niż banki. 

Mając na względzie wskazany zarzut, należy podkreślić, iż zarówno w doktrynie, jak 
i w orzecznictwie wskazuje się na generalny (lex generalis) charakter zasady równości wobec 
prawa (L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002, s. 96–98; 
post. TK z dnia 24 października 2001 r., sygn. SK 10/01, OTK 2001, Nr 7, poz. 225; orz. 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, tak obywateli państwa polskiego, jak i cudzoziemców, 
tak osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych. Zasada równości odnosi się 
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zatem zarówno do banków, bez względu na formę prowadzonej przez nich działalności (banki 
państwowe, banki spółdzielcze, spółki akcyjne), jak też do SKOK-ów.

Jak podkreśla się w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, zasada równości gwarantu-
je, że „wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w rów-
nym stopniu, mają być traktowane równo. A więc według równej miary, bez zróżnicowań 
dyskryminujących, jak i faworyzujących” (zob. wyr. z 13 września 2011 r., sygn. K 8/09, Dz. 
U. Nr 206, poz. 1227, str. 13; orz. TK z dnia 9 marca 1988 r., sygn. U 7/87, OTK 1988, Nr 1, 
poz. 1, s. 14; wyr. TK z dnia 31 marca 1998 r., sygn. K 24/97, OTK 1998, Nr 2, poz. 13, s. 81). 

Ustawa nakłada na SKOK-i obowiązek uczestniczenia w ponoszeniu kosztów działalności 
Rzecznika w stopniu pięć razy wyższym niż banki. Zatem, niewątpliwie regulacja ta różnicuje 
sytuację prawną SKOK-ów i banków.

Należy w tym miejscu podkreślić, że zasada równości nie kształtuje absolutnej i bez-
względnej równości wszystkich i we wszystkim, lecz równość względną, tj. taką która po-
winna być stosowana wyłącznie w porównywalnych okolicznościach (K. Działocha, Równość 
wobec prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, [w:], Zasada równości 
w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych, (red.),  L. Garlicki, J. Trzciński, Wrocław 1990, 
s. 141-158; zob. wyr. TK z 10 stycznia 2012 r., sygn. P 19/10, Dz.U. Nr 14, poz. 76, str. 444). 
W wyroku z 5 października 2005 r. (sygn. SK 39/05, OTK ZU nr 9/A/2005, poz. 99) Trybunał 
Konstytucyjny przypomniał, że zasada równości daje się wyrazić w formule: nie wolno two-
rzyć prawa różnicującego sytuację prawną podmiotów podobnych, których sytuacja jest taka 
sama. Podmioty różniące się mogą być zatem traktowane odmiennie.

Z powyższego wynika, że zasada równości w prawie nie może być pojmowana instrumen-
talnie, lecz analiza jej dochowania wymaga porównania cech istotnych i sytuacji prawnej ad-
resatów regulacji, których sytuacja podlega różnicowaniu. Sam fakt, że ww. obowiązki uczest-
niczenia w pokrywaniu kosztów działalności Rzecznika zostały w różnym stopniu nałożone 
na instytucje finansowe (SKOK-i i banki) nie uzasadnia jeszcze stwierdzenia, że podmioty te 
zostały potraktowane przez ustawodawcę nierówno, z naruszeniem art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Mając powyższe na uwadze, konieczne jest wskazanie cechy istotnej, ze względu na któ-
rą można wyróżnić grupę podmiotów, których sytuację prawną różnicuje analizowana Usta-
wa. Cechą tą jest forma prawna prowadzonej przez SKOK-i działalności. Jak wskazano 
w Uskok, SKOK jest spółdzielnią, do której w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Zgodnie z art. 1 § 1 Prawa 
spółdzielczego, spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, 
o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich 
członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. 

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12 stycznia 2012 r. (sygn. Kp 10/09, 
OTK-A 2012/1/4), podstawowymi cechami spółdzielni są: zrzeszeniowy charakter, dobrowol-
ność, zmienny skład osobowy, zmienny fundusz udziałowy oraz prowadzenie wspólnej dzia-
łalności gospodarczej w interesie członków. Wszystkie te cechy charakteryzują także SKOK-i. 
Mają one bowiem również zrzeszeniowy charakter, zmienny skład osobowy, a także zmienny 
fundusz udziałowy (fundusz ten powstaje z wpłat udziałów członkowskich – art. 24 ust. 2 pkt 
1 Uskok). Udział w SKOK-ach, tak jak w każdych innych spółdzielniach, jest dobrowolny. 
Ponadto, „(...) prowadzą one niezarobkową działalność gospodarczą. (…) SKOK-i działają 
na rzecz członków w celu zaspokajania ich interesów majątkowych przez oferowanie im pro-
stych, łatwych w obsłudze i tanich narzędzi finansowych, a więc na warunkach korzystniej-
szych, niż proponują banki komercyjne (np. udzielanie niskooprocentowanych pożyczek 
i kredytów lub wyżej oprocentowanych lokat i rachunków oszczędnościowych). Ten szcze-
gólny cel działalności kas jest bliski celom spółdzielczości, w tym wypadku realizacji idei 
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samopomocy finansowej. Trybunał nie znajduje argumentów, które ze względu na cel działal-
ności 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 prowadzona przez SKOK-i ma cechy specyficzne, 
co odróżnia je od typowych organizacji gospodarczych, w tym finansowych, których ostatecz-
nym celem jest maksymalizacja zysku”.

Jednak, wyróżnienie samej specyfiki formy prawnej, w jakiej swoją działalność wykonują 
SKOK-i nie decyduje o odróżnieniu ich od banków, skoro banki również mogą prowadzić 
działalność w formie spółdzielni (banki spółdzielcze). 

Należy podkreślić, iż SKOK-i są spółdzielnią zamkniętą, co oznacza, że gromadzą środki 
pieniężne i wykonują inne czynności na rzecz swoich członków. Banki spółdzielcze wykonują 
czynności bankowe nie tylko na rzecz swoich członków, ale również dla klientów z zewnątrz. 
Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyżej cytowanym wyroku, SKOK-i funkcjonują na 
zasadzie samopomocy finansowej, co oznacza wzajemne kredytowanie się członków SKOK-ów 
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 podpo-
rządkowane stosunkom  niemajątkowym, obejmującym przede wszystkim stosunek człon-
kostwa. (…) 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 możliwo-
ści przeznaczenia 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.” Banki, w tym banki spółdzielcze, prowadzą zaś wyłącznie dzia-
łalność zarobkową. 

SKOK-i prowadzą działalność w zakresie gromadzenia środków pieniężnych wyłącznie 
swoich członków, udzielania im pożyczek i kredytów, przeprowadzania na ich zlecenie roz-
liczeń finansowych oraz pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, 
poz. 1154 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 2 Uskok, do rozliczeń finansowych dokonywanych 
przez SKOK-i stosuje się odpowiednio przepisy PB o bankowych rozliczeniach pieniężnych. 

Z kolei banki wykonują czynności bankowe (art. 5 PB) oraz inne czynności określone 
w przepisach PB (art. 6 i nast. PB). Czynności bankowe obejmują, m.in. przyjmowanie wkła-
dów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowa-
dzenie rachunków tych wkładów; udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych; przeprowa-
dzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych 
oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, 
świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego, terminowe opera-
cje finansowe, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, przechowywanie przedmio-
tów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych.

Należy podkreślić, iż pomimo zbieżności w zakresie prowadzonej działalności, SKOK-i nie 
mogą być uznane za podmioty tożsame lub choćby podobne do banków, czy innych instytucji 
finansowych. 

SKOK-i w odróżnieniu od banków spółdzielczych nie mają obowiązku posiadania mini-
malnego kapitału założycielskiego. Z kolei, wnoszony przez założycieli banku kapitał założy-
cielski nie może być niższy od równowartości w złotych 5 000 000 euro przeliczonej według 
kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania 
zezwolenia na utworzenie banku. Jednak, w przypadku banków spółdzielczych, których założyciele 
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wyrazili zamiar zawarcia umowy zrzeszenia, na podstawie ustawy o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, kapitał założycielski nie może 
być niższy od równowartości w złotych 1 000 000 euro przeliczonej według kursu średniego 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na 
utworzenie banku.

Z powyższego wynika, że SKOK-i nie mogą być traktowane jak banki, czy inne instytucje 
finansowe. SKOK-i i banki, w tym banki spółdzielcze nie są podmiotami podobnymi. Należy 
podkreślić, że Konstytucja gwarantuje równość wobec prawa, ale wyłącznie podmiotów „rów-
nych”, podobnych. Grupa SKOK-ów stanowi odrębną od banków, w tym banków spółdziel-
czych, grupę podmiotów podobnych. 

Analizowana regulacja nie zawiera żadnych odstępstw w zakresie równego traktowania 
SKOK-ów. W szczególności, art. 19 ust. 1 Ustawy nie wyodrębnia z tak wyznaczonej grupy 
podmiotów prowadzących działalność określoną w art. 3 Uskok, podmiotów o szczególnych 
cechach, które byłyby traktowane na gruncie analizowanej regulacji w sposób odmienny od 
pozostałej części SKOK-ów. Wypływa stąd wniosek, że w grupie charakteryzującej się wyróż-
nioną cechą istotną – „prowadzeniem działalności w formie SKOK-u”, wszystkie podmioty 
jednakowo objęte zostały zakresem zastosowania regulacji art. 19 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Jedna-
kowo na wszystkie SKOK-i nałożono obowiązek ponoszenia kosztów działalności Rzecznika 
w takim samym stopniu, tj. do wysokości stanowiącej iloczyn sumy aktywów bilansowych 
SKOK-ów i stawki nieprzekraczającej 0,0055%. Określenie maksymalnej wysokości stawki 
procentowej udziału w kosztach działalności Rzecznika, odnoszonej do sumy aktywów bi-
lansowych SKOK-ów gwarantuje, że obowiązek ten będzie obciążał wszystkie kasy w takim 
samym (równym) stopniu.

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 naruszenie tej 
zasady nie można uznać okoliczności zróżnicowania udziału różnych instytucji finansowych, 
w tym banków i SKOK-ów w ponoszeniu kosztów działalności Rzecznika, w tym stwierdzenia, 
że obciążenia SKOK-ów w stosunku do banków są większe, niż te nałożone na banki i inne 
instytucje finansowe. Konstytucja zezwala ustawodawcy na takie zróżnicowanie, o ile jest ono 
proporcjonalne (art. 2 Konstytucji) i nie narusza innych konstytucyjnych gwarancji.

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 grud-
nia 1997 r., sygn. K 8/97, OTK 1997, Nr 5–6, poz. 70, s. 553–554). Jednak, spełnienie ww. kry-
terium podlega ocenie wyłącznie w sytuacji, gdy ustalone zostanie, że dana regulacja różnicuje 
sytuację prawną podmiotów podobnych. Wówczas sytuacja taka winna zostać zbadana pod 
kątem proporcjonalności zróżnicowania, tj. istnienia odpowiedniego stosunku pomiędzy wagą 
celu takiej regulacji, a wagą interesów adresatów dotkniętych zróżnicowaniem. Jak wskazano 
wyżej, na gruncie analizowanej regulacji, brak jest zróżnicowania sytuacji prawnej SKOK-ów, 
jako podmiotów podobnych.

Należy stwierdzić, że „zróżnicowanie” w Ustawie instytucji finansowych prowadzących 
działalność w formie SKOK-ów, w stosunku do sytuacji banków, jest uzasadnione celem wpro-
wadzonych przepisów. Podobne „zróżnicowanie” odnosi się do innych instytucji finansowych, 
w tym do instytucji pożyczkowych. Mając na uwadze skalę ryzyka wynikającego z działalności 
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banków (stawka 0,0011%), SKOK-ów (stawka 0,0055%) i instytucji pożyczkowych (stawka 
0,02%), za uzasadnione należy uznać zróżnicowanie maksymalnych stawek udziału w pono-
szonych przez nie kosztach działalności Rzecznika Finansowego. Należy przy tym podkreślić, 
iż wskazane w analizowanej regulacji stawki są stawkami maksymalnymi, zaś obowiązujące 
stawki będą określane w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw instytucji 
finansowych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia skuteczności działalności Rzecznika 
i jego Biura. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych analizując ww. potrzeby, 
w zależności od stanu bezpieczeństwa na rynku finansowym będzie dostosowywał wysokość 
obowiązujących stawek, z możliwością nawet zrównania ich dla każdej instytucji finansowej.

W świetle powyższego należy wskazać, iż na gruncie art. 32 ust. 1 Konstytucji omawiane 
„zróżnicowanie” SKOK-ów nie stanowi naruszenia zasady równości, bowiem nie oznacza 
nierównego traktowania podmiotów podobnych w podobnej sytuacji. Z nierównym traktowa-
niem mielibyśmy do czynienia wyłącznie, gdyby ustawodawca zróżnicował sytuację prawną 
pewnej grupy SKOK-ów w ramach grupy obejmującej wszystkie podmioty prowadzące dzia-
łalność w tej formie.

Konkludując, należy stwierdzić, że z punktu widzenia art. 32 ust. 1 Konstytucji, ana-
lizowana regulacja art. 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy nie różnicuje w sposób nieuzasadniony 
sytuacji prawnej SKOK-ów i banków. 

VI. Wnioski

1. Obowiązek ponoszenia kosztów działalności Rzecznika nałożono na wszystkie 
SKOK-i w takim samym, równym stopniu, tj. do wysokości stanowiącej iloczyn sumy 
aktywów bilansowych SKOK-ów i stawki nieprzekraczającej 0,0055%. 

2. Regulacja art. 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy jest zgodna z zasadą równości wobec pra-
wa, zawartą w art. 32 ust. 1 Konstytucji. Na gruncie art. 32 ust. 1 Konstytucji omawia-
ne „zróżnicowanie” SKOK-ów i banków nie stanowi naruszenia zasady równości, bo-
wiem nie oznacza nierównego traktowania podmiotów podobnych w podobnej sytuacji. 
SKOK-i nie są podmiotami podobnymi do innych instytucji finansowych, w szczególno-
ści do banków, w tym również banków spółdzielczych.

Wymienione przepisy ustawy nie były badane pod kątem zgodności z innymi przepi-
sami Konstytucji. 
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