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W odpowiedzi na pismo z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych (nr pisma GM~WP-173~374/16) przekazuję 

poniżej następujące stanowisko i uwagi Związku Banków Polskich. 

Projekt ustawy zawiera propozycję wyraźnej zmiany sposobu funkcjonowania części 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (zwanych dalej SKOK) w zakresie prowadzonej przez 

nie działalności oraz sposobu sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami. Projekt ustawy wprowadza 

definicję małej kasy, w stosunku do której mają nastąpić zmiany zasad działania. Przez małą kasę 

projektodawca uznał kasę, która spełnia następujące warunki: 

l} suma aktywów na koniec roku obrotowego nie przekraczała 20 mln PLN, 

2) średnioroczna liczba członków kasy nie przekraczała 10 tyś. osób. 

Trzeba z całą mocą podkreślić, że przedstawione kryteria definicji małej kasy wcale nie dotyczą tylko 

małych podmiotów gospodarczych. Aktywa w wysokości 20 mln PLN stanowią całkiem dużą wielkość, 
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zwłaszcza, że większość pasywów kas stanowią depozyty klientowskie. W przypadku konieczności 

ogłoszenia upadłości takiej kasy liczba poszkodowanych członków SKOK może być znacząca, 

powodując ryzyko podważenia zaufania do instytucji finansowych na lokalnym rynku finansowym. 

Ponadto, biorąc pod uwagę powyżej wskazany argument, że zdecydowaną większość pasywów SKOK 

stanowią depozyty klientowskie, należy podkreślić, że w przypadku ogłoszenia upadłości tylko jednego 

SKOK o aktywach bliskich wymienionej kwocie granicznej, Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie będzie 

dysponować dostatecznymi środkami własnymi na wypłatę depozytów gwarantowanych w tym SKOK 

i tym samym BFG będzie zmuszony do pozyskania na ten cel środków w sposób nadzwyczajny, 

obciążając tym kosztem przede wszystkim banki i inne SKOK-i. W takiej sytuacji może nastąpić efekt 

zarażenia, w którym ogłoszenie upadłości jednego SKOK, który de facto nie podlegałby nadzorowi 

Komisji Nadzoru Finansowego, spowoduje poważne kłopoty finansowe innych instytucji kredytowych, 

które mogą doprowadzić do konieczności ogłoszenia następnych upadłości SKOK lub banków. Co 

więcej, ani Komisja Nadzoru Finansowego ani Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie będą mogły 

przygotować się na potencjalne ryzyko ogłoszenia upadłości SKOK, gdyż mogą nie dysponować 

odpowiednią wiedzą o sytuacji małego SKOK. 

Dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę na kryterium średniorocznej liczby członków kas. Moim 

zdaniem wskazany parametr do 10 tyś. osób jest zdecydowanie zbyt wysoki i wymaga ponownego 

przeanalizowania. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych art. 10 członkami kas mogą być osoby fizyczne połączone więzią o 

charakterze zawodowym lub organizacyjnym, w szczególności pracownicy zatrudnieni w jednym lub 

kilku zakładach pracy lub osoby należące do tej samej organizacji społecznej lub zawodowej, a także 

działające wśród powyżej wskazanych osób organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536, z póin. zm.), jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające 

osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe. Ustalenie relacji 

dla 10 tyś. członków przy powyższym kryterium jest niemożliwe i faktycznie prowadzące do kwalifikacji 

objęcia tym kryterium większości spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, dlatego też jako 

uzasadnione uważam, że przy określaniu kryteriów małej kasy parametr dotyczący maksymalnej 

średniorocznej liczby członków powinien być wyznaczony na poziomie nie wyższym niż 1000 członków 

połączonych więzią o charakterze zawodowym i organizacyjnym. 

Warto też podkreślić, że zgodnie z proponowanymi przepisami zmieniającymi ustawę o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych nie objęty nadzorem KNF na ogólnych zasadach 

może być także SKOK większy niż spełniający wyżej wymienione limity. Projekt ustawy zakłada, że po 

przekroczeniu wielkości granicznej aktywów lub średniorocznej liczby członków kasy, mały SKOK nie 



traciłby bowiem swojego statusu przez następne dwa lata. Tym samym, przy znacznej dynamice 

aktywów takiego SKOK ich łączne aktywa mogłyby być znacznie wyższe. Powyższy przepis moim 

zdaniem nie znajduje uzasadnienia w intencji zdefiniowania małej kasy. Dany SKOK powinien tracić ten 

status niezwłocznie w przypadku przekroczenia któregokolwiek z wskazanych w projekcie ustawy 

kryteriów. 

Trzeba też wyraźnie podkreślić, że na mocy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. 

U. poz. 996) to banki ponoszą nieproporcjonalnie wysokie obciążenia na rzecz Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego w celu zgromadzenia środków finansowych na wypadek konieczności wypłaty 

gwarantowanych depozytów. To wyższe obciążenie banków wynika z większych rozmiarów banków, 

większego docelowego poziomu środków gromadzonych w BFG przez banki niż przez SKOK-i, a przede 

wszystkim z braku rozdzielenia funduszy przeznaczonych na wypłatę kwoty gwarantowanych 

depozytów klientów upadłych banków i na wypłatę kwoty gwarantowanych depozytów klientów 

upadłych SKOK. 

Należy też przypomnieć, że klienci SKOK-ów zostali objęci systemem gwarantowania 

depozytów w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym dopiero z chwilą, gdy SKOK-i zostały objęte 

nadzorem sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wcześniej, gdy kontrola nad 

działalnością SKOK była sprawowana przez Kasę Krajową, to deponenci SKOK byli objęci systemem 

gwarantowania depozytów funkcjonującym wewnętrznie w systemie SKOK. 

Ten wywód prowadzi to fundamentalnej konkluzji, że w ocenie Związku Banków Polskich w 

sytuacji, w której nadzór nad wybranymi SKOK-ami miałby być ponownie sprawowany de facto przez 

Kasę Krajową, a nie przez publiczny organ, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego, to te SKOK-i muszą 

być wyłączone z systemu gwarantowania depozytów funkcjonującego w Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym. Trzeba wyraźnie przypomnieć, że wyniki finansowe BFG są aktualnie ujmowane do 

oceny sytuacji finansów publicznych kraju, wpływając tym samym na finalny wynik finansów 

publicznych kraju. Nie może być sytuacji, w której nadzór sprawowany przez podmiot prywatny nad 

podmiotami należącymi do tego systemu, ma wpływ na wynik istotnego fragmentu finansów 

publicznych kraju. Dlatego też sektor bankowy jednoznacznie stoi na stanowisku, że faktyczne 

wyłączenie określonych SKOK-ów z publicznego nadzoru KNF musi być równoznaczne z wyłączeniem 

klientów tych SKOK-ów z systemu gwarantowania depozytów w BFG. System gwarantowania 

depozytów funkcjonujący w BFG, stanowiący implementację do polskiego porządku prawnego 

dyrektywy 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz. Urz. 

UE l173), nie musi obejmować swoim zakresem podmiotowym klientów SKOK. 



Generalnie wyrażam też pogląd, że koncepcja wyłączenia części SKOK z faktycznego nadzoru 

sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego jest rozwiązaniem nieprawidłowym, 

nieracjonalnym i jednocześnie niezgodnym z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 311ipca 2015 

r. (sygn. akt K 41/12). Trybunał Konstytucyjny orzekł bowiem, że art. 60 ustawy z dnia 5 listopada 2009 

r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest niezgodny z Konstytucją RP w zakresie, 

w jakim nie ogranicza środków nadzoru KNF nad działalnością małych kas. Trybunał Konstytucyjny nie 

wyraził zatem stanowiska, że małe SKOK-i nie powinny być objęte nadzorem KNF, lecz wskazuje na 

nieadekwatność istniejących środków nadzoru KNF wobec małych SKOK-ów. Innymi słowy, chodzi o 

zastosowanie przy sprawowaniu nadzoru przez KNF zasady proporcjonalności, w której skala 

stosowanych środków nadzorczych przez nadzorcę jest dostosowana do wielkości instytucji finansowej 

oraz rozmiaru ryzyka generowanego przez poszczególne te instytucje. 

Zasada proporcjonalności kładzie szczególny nacisk na adekwatność celu i środka użytego do 

jego osiągnięcia. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wskazano, iż naruszenie zasady 

proporcjonalności można uznać za udowodnione w sytuacji, gdy z punktu widzenia reguł kultury 

prawnej i zasad racjonalności ingerencja prawodawcza była nadmierna w stosunku do założonych 

celów (vide: wyrok TK z 18 lutego 2003 r., sygn. K 24/02, OTK-A 2003, Nr 2, por. 11, s. 141). 

Projektowane przepisy są nieproporcjonalnym środkiem do osiągnięcia założonego celu. 

Nieproporcjonalność ta wynika z nadmiernej ingerencji w ukształtowaną sytuację prawną SKOK-ów, iż 

środek do osiągnięcia tak określonego celu nie jest w tej sytuacji środkiem koniecznym, niezbędnym. 

Projektodawca ma bowiem możliwość wprowadzenia innych, adekwatnych regulacji stanowiących 

wprost o ograniczeniu środków nadzoru w stosunku do małych kas, w zgodzie z wyrokiem TK z dnia 31 

lipca 2015 r., nie zaś zmianie trybu nadzoru KNF poprzez delegowanie w stosunku do małych kas 

pewnych działań nadzorczo-kontrolnych na Kasę Krajową. Wyrok TK nie upoważnił projektodawcy do 

tak daleko idących zmian w sytuacji prawnej SKOK-ów i zasad nadzoru. 

Zaproponowane rozwiązanie w ocenie ZBP wbrew intencji projektodawcy nie prowadzi do 

ograniczenia środków nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością małych kas (KNF na 

podstawie projektowanego art. 67 ust. 3 nadal uprawniony będzie do podejmowania wszelkich 

czynności nad działalnością małych kas określonych wart. 67 ust. 1, jednakże uprawnienie do ich użycia 

warunkowane będzie wystąpieniem istotnych nieprawidłowości w małej kasie lub niewywiązaniem się 

Kasy Krajowej z czynności kontrolnych), lecz odroczenia w czasie możliwości podjęcia przez KNF 

czynności zaradczych, a więc w praktyce wyłączenia funkcji prewencyjnej nadzoru KNF w stosunku do 

małych kas. Uzależnienie reakcji KNF od zidentyfikowania nieprawidłowości w małej kasie lub nie 

przeprowadzenia czynności kontrolnych przez Kasę Krajową jest nie tylko dalece ryzykowne, ale także 



prowadzi do rozproszenia odpowiedzialności za niedopełnienie działań nadzorczo-kontrolnych. Analiza 

dokonana przez KNF będzie bowiem wtórna do wyników kontroli podjętej przez Kasę Krajową. 

Podsumowując, projektodawca nie ogranicza środków nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego 

nad działalnością małych kas, lecz wprowadzenia zupełnie nowy (pośredni/sekwencyjny) typ nadzoru, 

którym mają być objęte małe kasy, co zagraża również innej konstytucyjnej zasadzie - zasadzie 

równości, wyrażonej wart. 32 ustawy zasadniczej. Stanowi ona wyraźnie w ust. l, że wszyscy są wobec 

prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Zróżnicowanie 

zasad sprawowania nadzoru nad SKOK-ami poprzez stworzenie sytuacji, w której część SKOK-ów 

podlega nadzorowi KNF, a część podlegać ma de facto nadzorowi Kasy Krajowej, powoduje naruszenie 

tej konstytucyjnej zasady. Trybunał Konstytucyjny nie negował prawa KNF do sprawowania nadzoru 

nad małymi kasami, dlatego też rozwiązanie polegające na zastąpieniu bezpośredniego nadzoru KNF 

uprzednimi czynnościami kontrolnymi Kasy Krajowej, a więc sprowadzenie KNF do roli weryfikatora 

prac kontrolnych Kasy Krajowej w małych kasach, przy jednoczesnym uzależnieniu prawa KNF do 

skorzystania z czynności nadzorczych {art. 67 ust. 1) od zidentyfikowania przez nią istotnych 

nieprawidłowości w małych kasach lub nieprawidłowości w wykonywaniu czynności kontrolnych Kasy 

Krajowej, należy ocenić zdecydowanie negatywnie. 

Uwagi szczegółowe 

1. W art. 1 pkt 1 projektu ustawy w części dotyczącej definicji małej kasy nie jest doprecyzowany 

zapis, o koniec którego roku obrotowego chodzi. Czy bowiem suma aktywów SKOK ma nie 

przekraczać wartości granicznej na koniec ostatniego roku obrotowego Uak zapisano wyraźnie 

w odniesieniu do kryterium liczby członków kasy) czyteż bieżącego roku obrotowego? 

2. Zaproponowana w art. 1 ust. 1 kwota maksymalnych aktywów jako granicznej wielkości małej 

kasy jest bardzo wysoka i wyraźnie przekracza rozmiar kasy powołanej dla realizacji usług 

finansowych w małej społeczności lokalnej. Koszty systemowe utraty publicznego nadzoru nad 

tak dużymi kasami mogą być bardzo wysokie dla społeczności lokalnych i mieć poważne 

konsekwencje dla możliwości świadczenia usług finansowych przez inne podmioty. 

3. Art. 1 pkt S projektu zawiera propozycję, że w małej kasie może nie funkcjonować komisja 

kredytowa mająca charakter opiniodawczy. Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla zwolnienia 

małych kas z tego obowiązku. Można zrozumieć, że w małej kasie zadania komisji muszą być 

dostosowane do specyfiki jej działania, ale zniesienie obowiązku jej funkcjonowania jest 

nieprawidłowe. Obowiązujący dziś art. 23 ustawy z dnia s listopada 2009 r. o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych nie przewiduje, że zadania komisji mają odnosić się 



tylko do dużych kredytów. W małych SKOK-ach, gdzie poziom doświadczenia zawodowego 

kadry może być mniejszy niż w dużych SKOK-ach, istnienie komisji kredytowej składającej się z 

innych osób niż członkowie zarządu lub rady nadzorczej jest pożądane. 

4. Art. l pkt 7 projektu odnosi się do fundamentalnej kwestii zakresu nadzoru nad 

poszczególnymi kasami, zakwestionowanej przez Trybunał Konstytucyjnej. W ocenie ZBP 

rozwiązanie polegające na zmianie brzmienia art. 60 poprzez dodanie, iż SKOK-i podlegają 

nadzorowi KNF adekwatnie do stopnia skomplikowania prowadzonej przez kasy działalności 

oraz skali ryzyka występującego w działalności kas byłoby racjonalne z punktu widzenia 

stosowania zasady proporcjonalności, choć nleprecyzyjne. Trzeba bowiem pamiętać, że ten 

artykuł ustawy niejako konstytuuje zakres nadzoru sprawowanego nad poszczególnymi kasami 

i powinien być doprecyzowany. Zapis ten nie odnosi się też wprost do wcześniej 

zaproponowanej definicji małej kasy. 

5. W art. l pkt 8 projektu dotyczącym zmiany art. 62f ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych jest uwaga redakcyjna. W tym artykule są wymienione punkty, 

a nie ustępy jak zapisano w projekcie ustawy. 

6. W art. 1 pkt 8 projektu poważne zastrzeżenie budzi fakt, że przekroczenie jednego z limitów 

małej kasy nie powoduje automatycznego objęcia SKOK pełnym nadzorem KNF, lecz termin 

zmiany zasad sprawowania nadzoru jest wyraźnie odroczony. Może to nastąpić dopiero w 

trzecim roku po dacie przekroczenia wymogu małej kasy. Jak wskazano w części ogólnej, SKOK 

powinien wchodzić pod pełen nadzór KNF w chwili niespełniania któregokołwiek z wskazanych 

kryteriów. 

7. Proponowany zapis art. l pkt 10 zmieniający art. 67 ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych ma kluczowe znaczenie. Powoduje on, że na mocy 

projektowanego ust. 2 faktycznie KNF nie sprawowałby nadzoru nad małymi SKOK, lecz 

ograniczałby się do kontroli metodologii nadzoru sprawowanego przez Kasę Krajową i do 

analizy wyników czynności kontrolnych podejmowanych przez Kasę. Tym samym ocena SKOK 

dokonywana przez KNF musiałaby opierać się wyłącznie na wynikach kontroli sprawowanej 

przez Kasę Krajową. 

8. W tej projektowanej zmianie w części dotyczącej nowego art. 67 ust. 3 KNF po 

zidentyfikowaniu istotnych nieprawidłowości w małej kasie KNF mogłaby w ramach nadzoru 

podjąć czynności, o których mowa w ust. l. Warto jednak zaznaczyć, że identyfikacja 

nieprawidłowości przez KNF miałaby następować na podstawie wyników kontroli 

dostarczonych przez Kasę Krajową. Z punktu widzenia ekonomiki nadzoru takie podejście jest 

nie tylko dalece ryzykowne, ale i nieskuteczne. Doświadczenia przy objęciu nadzorem SKOK

ów przez KNF pokazały, jak wiele czasu zajmuje zidentyfikowanie skali problemu 



występujących w takiej instytucji. W sytuacji istnienia nieprawidłowości w instytucji 

finansowej, ten czas jest rzeczą bardzo ważną i wymaga możliwie największego skrócenia, aby 

móc podjąć efektywne działania zaradcze przy możliwie niskich kosztach. 
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Agnieszka Kaczmarska 

p.o. Szefa Kancelarii Sejmu 

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 grudnia 2016 r. (znak: GMS-WP-173-374/16) 

dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo

kredytowych uprzejmie informuję, że Narodowy Bank Polski nie zgłasza uwag do 

powyższego dokumentu. 
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