


             
          Projekt z dnia 12 lipca 2012 r. 
 
 

USTAWA 
z dnia ………….…2012 r. 

 
o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw1)

 
 
Art. 1. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r.  o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – 

redytowych (Dz. U. Nr (…), poz.(…)) wprowadza się następujące zmiany: k 
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 1 Ustawa określa: zasady tworzenia, organizacji i działalności spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej „kasami”, i Krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej, zwanej dalej „Kasą Krajową”, zasady sprawowania nadzoru 
nad kasami i Kasą Krajową oraz zasady utworzenia i funkcjonowania obowiązkowego 
systemu gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w kasach  
lub należnych z tytułu wierzytelności oraz zasady gromadzenia i wykorzystywania 
informacji o kasach.’; 

2) po art. 1 wprowadza się art. 1a w brzmieniu:  
„Art. 1a. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) ustawa - Prawo bankowe – ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2) ); 

2) przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.3));   

3) przedsiębiorca zagraniczny - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy 
wymienionej w pkt 2;  

4) karta płatnicza - kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 12 września 2002 r. 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r.  

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, ustawę z dnia 28 lutego 
2003 r. o Prawie upadłościowym i naprawczym, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę 
oraz ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, 
Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, 
poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, 
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808,  z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727,  
Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708,  Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, 
z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231,  
poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131,  
poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 131,  
poz. 1181, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 257, poz. 1724, Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. 
Nr 72, poz. 388, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i poz. 181, Nr 165, poz. 984, Nr 199 poz. 1175 i Nr 201 poz. 1181. 

 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 85,  

poz. 459, Nr 120, poz. 690, Nr 132, poz. 766, Nr 131, poz. 764, Nr 112, poz. 654, Nr 106, poz. 622, Nr 153, poz. 902, Nr 171, 
poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 oraz z 2012 r. Nr 232, poz. 1378, Nr 163 poz. 981, Nr 131 poz. 764. 
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o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.4));   
5)  bank krajowy – bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe; 
6) deponent – członek kasy, z wyjątkiem członków zarządu i rady nadzorczej kasy oraz osób 

pełniących w tej kasie funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów i innych 
równorzędnych jednostek organizacyjnych, jak również kierowników i zastępców 
kierowników oddziałów tej kasy, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu 
spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego 
(obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji; 

7) środki gwarantowane – środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponenta na 
rachunkach imiennych, z wyjątkiem środków wpłaconych tytułem udziałów i wkładów do 
spółdzielni, oraz jego należności wynikające z innych czynności, o których mowa w art. 3 
ust. 1, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku 
gwarancji, potwierdzone wystawionymi przez tę kasę dokumentami imiennymi, 
powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o 
których mowa w art. 14 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 80v, o ile stały się wymagalne przed 
dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej ustawą, z wyłączeniem 
środków, o których mowa w art. 80x ust. 2; 

8) spełnienie warunku gwarancji – wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji 
o zawieszeniu działalności kasy, ustanowieniu zarządcy komisarycznego, o ile nie został 
on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie 
upadłości; 

9) dzień spełnienia warunku gwarancji – dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru 
Finansowego jako dzień zawieszenia działalności kasy i ustanowienia zarządcy 
komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do 
właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości; 

10)  niedostępność środków – sytuację, w której środki gwarantowane są należne, lecz nie mogą 
być wypłacone od dnia spełnienia warunku gwarancji (dzień niedostępności środków); 

11) system wyliczania – system informatyczny kasy, przeznaczony do zapewnienia możliwości 
niezwłocznego uzyskania wszelkich danych pozwalających na identyfikację deponentów 
oraz określenie wysokości należnych poszczególnym deponentom środków 
gwarantowanych; 

12) dzień roboczy – dzień, który nie jest ustawowo wolny od pracy i nie przypada w sobotę; 
1 3) system gwarantowania – system utworzony i funkcjonujący na podstawie niniejszej ustawy. 

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

 „3. Kasy podlegają wpisowi do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych 
dostawców, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. 

. Nr 199, poz. 1175 oraz Nr 291, poz. 1707).”; U  
4 ) po art. 9 dodaje się art. 9a -9h w brzmieniu:  

„Art. 9a  1. Kasa może, w drodze umowy agencyjnej, powierzyć przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorcy zagranicznemu, pośrednictwo w zawieraniu i zmianie umów o wykonywanie 
czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, o ile jest to konieczne do istotnego obniżenia 
kosztów działalności kasy. Umowę zawiera się w formie pisemnej.  

                                                 
4) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959, Nr 91, poz. 870,  
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 199 poz. 1175, Nr 291,  
poz. 1707. 
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2. Powierzenie wykonywania czynności, o którym mowa w ust. 1, nie może prowadzić 
do naruszenia przepisów prawa, ani wpływać niekorzystnie na ostrożne i stabilne zarządzanie 
kasą, możliwość wykonywania obowiązków przez biegłego rewidenta upoważnionego do 
badania sprawozdań finansowych kasy na podstawie zawartej z kasą umowy oraz ochronę 
tajemnicy prawnie chronionej.   

3. O zamiarze zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 z przedsiębiorcą lub 
przedsiębiorcą zagranicznym kasa zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego. Powierzenie 
przez kasę wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 następuje nie wcześniej niż po 
upływie 30 dni od dnia zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego.  

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, kasa dołącza: 
  1) projekt umowy, o której mowa w ust. 1;  
  2) opis rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne i prawidłowe 
wykonywanie powierzonych czynności, w szczególności ochronę tajemnicy prawnie 
chronionej; 
3) dokumenty dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorcy, który ma wykonywać 

owierzone czynności. p 
5. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, z przedsiębiorcą zagranicznym niemającym 

miejsca stałego zamieszkania lub nieposiadającym siedziby na terytorium państwa 
członkowskiego lub umowy przewidującej, że powierzone czynności będą wykonywane poza 
terytorium państwa członkowskiego, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego 
udzielonego na wniosek kasy. Do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 4, 
dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego lub wykonywania powierzonych czynności poza 
terytorium państwa członkowskiego. Przepisy dotyczące państw członkowskich stosuje się 
również do państw niebędących państwami członkowskimi, ale należących do Europejskiego 

bszaru Gospodarczego. O 
6. Kasa prowadzi ewidencję umów, o których mowa w ust. 1, zawierającą co najmniej: 

  1)   dane identyfikujące przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, z którymi 
zostały zawarte umowy, o których mowa w ust. 1 lub art. 9b; 
  2)   zakres powierzonych czynności i miejsce ich wykonywania; 
  3)   okres obowiązywania umów.  

7. Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje kasie, w drodze decyzji, zmianę projektu 
umowy, o której mowa w ust. 1, albo zmianę lub rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1, 
jeżeli: 
  1)  wykonanie umowy może zagrażać ostrożnemu i stabilnemu zarządzaniu kasą; 
  2)  przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny będący stroną umowy nie posiada 
wymaganych uprawnień niezbędnych do wykonywania tej umowy albo je utracił w trakcie 
obowiązywania umowy; 
  3) istnieje zagrożenie naruszenia tajemnicy prawnie chronionej; 
  4)  w państwie, w którym powierzone czynności mają być albo są wykonywane, obowiązujące 
prawo uniemożliwia Komisji Nadzoru Finansowego wykonywanie efektywnego nadzoru; 
5) powierzenie wykonywania czynności, o którym mowa w ust. 1, mogłoby prowadzić do 
naruszenia przepisów prawa lub wpływać niekorzystnie na ostrożne i stabilne zarządzanie kasą, 
możliwość wykonywania obowiązków przez biegłego rewidenta upoważnionego do badania 
sprawozdań finansowych kasy na podstawie zawartej z kasą umowy.  

8 . Decyzja, o której mowa w ust. 7, może być wydana z określeniem terminu. 

9. Od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w ust. 7, kasa może wnieść 
skargę do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przepisu art. 
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127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem postępowania 
administracyjnego", nie stosuje się.   

10. Komisja Nadzoru Finansowego może, bez konieczności uprzedniego upomnienia na 
piśmie, zastosować środki określone w art. 71 ust. 2, w przypadku gdy kasa nie doprowadzi 
zgodnie z treścią decyzji, o której mowa w ust. 7, do zmiany lub rozwiązania umowy albo 
zawrze umowę w oparciu o projekt, w odniesieniu do którego wydana została decyzja, o której 
mowa w ust. 7.  

11. Do przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w ust. 1, 
przepisy art. 64 ust. 1 i art. 70b stosuje się odpowiednio.   

12. Odpowiedzialności przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, o którym 
mowa w ust. 1, wobec kasy za szkody wyrządzone członkom wskutek niewykonania lub 
nienale ytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, nie można wyłączyć ani ograniczyć. ż 

13. Odpowiedzialności kasy za szkody wyrządzone członkom wskutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, nie można wyłączyć ani 

graniczyć. o 
14. Przepisy ust. 1 – 13 nie stosuje się do pośrednictwa przy zawieraniu umów 

ubezpieczenia.  
Art. 9b  Kasa może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć 

przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności faktycznych 
związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1. Przepisy art. 9a ust. 2 
–14 oraz przepisy wydane na podstawie art. 9c stosuje się odpowiednio.  

Art. 9c  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, 
określi wykaz dokumentów dotyczących działalności gospodarczej: 

1) przedsiębiorcy – dołączanych do zawiadomienia, o którym mowa w art. 9a ust. 3, 
2) przedsiębiorcy zagranicznego - dołączanych do wniosku, o którym mowa w art. 9a ust.  5 

- mając na uwadze zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego informacji pozwalającej na 
zetelną i miarodajną ocenę wpływu zawieranej umowy na ostrożne i stabilne zarządzanie kasą. r 

Art. 9d. Powierzenie wykonywania czynności, o którym mowa w art. 9a i 9b nie może 
obejmować: 
  1)  zarządzania kasą w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848), zwanej dalej „ustawą – Prawo 
spółdzielcze”, a w szczególności zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem 
działalności kasy, w tym zarządzania aktywami i pasywami, dokonywania oceny 
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;  

  2)   funkcji kontroli wewnętrznej w kasie.  
Art. 9e. 1. Kasa zobowiązana jest do zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej 

wszystkie informacje dotyczące czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, w tym także 
informacje uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie 
której kasa tę czynność wykonuje. 

2. Dostęp do tajemnicy, o której mowa w ust. 1, mają wyłącznie członkowie organów 
kasy, niezależnie od podstawy prawnej pełnienia funkcji członka organu kasy, oraz osoby 
pozostające z kasą w stosunku pracy. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, zobowiązane są do zachowania tajemnicy, zarówno w 
trakcie pełnienia funkcji lub pozostawania w stosunku pracy, jak również po zakończeniu 
pełnienia funkcji lub ustaniu stosunku pracy.  
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Art. 9f. 1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 
9e ust. 1, przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową: 

1) w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy, na podstawie której 
wykonywane są czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należytego 
wykonania czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej 
umowy, w tym także przekazywanie - na zasadzie wzajemności - innym 
instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji o 
wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków; 

2) przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu kasa zgodnie z art. 9a 
i 9b, powierzyła wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub 
czynności faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa 
w art. 3 ust. 1, w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych 
czynności;  

3) nabywcy wierzytelności kredytowych kasy; 
4) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w toku wykonywania 

czynności kontrolnych; 
5) na żądanie Kasy Krajowej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Kasę 

Krajową działalności określonej w ustawie oraz w zakresie niezbędnym do 
wykonania zawartej z Kasą Krajową umowy; 

6) lustratorowi w związku z wykonywaniem przez niego czynności w ramach 
lustracji, o której mowa w art. 44 ust. 6; 

7) biegłemu rewidentowi upoważnionemu na podstawie zawartej umowy do 
badania sprawozdań finansowych kasy lub jej ksiąg rachunkowych i portfela 
kredytowego; 

8) adwokatowi lub radcy prawnemu w związku ze świadczeniem pomocy prawnej 
na rzecz kasy;  

9) w zawiadomieniu o podejrzeniu przestępstwa; 
10) instytucjom upoważnionym  do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 

informacji stanowiących tajemnicę bankową, o których mowa w art. 105 ust. 4 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; 

11) za wyrażoną na piśmie zgodą osoby, której ta informacja dotyczy 
12) Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwu, jego 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 
określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.); 

13) na żądanie sądu lub prokuratury, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu 
karnym;  

14) na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o 
podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie 
fizycznej będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze 
alimentacyjnym, a także innym postępowaniem cywilnym, jeżeli informacje nie 
dotyczą osób trzecich niebędących stroną postępowania; 

15) na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem 
egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

16) na żądanie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub dyrektora urzędu 
kontroli skarbowej, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach; 

17) na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w zakresie 
wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada  
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2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.); 

18) na żądanie dyrektora izby celnej, w związku z prowadzoną przez organ celny 
sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko 
członkowi kasy, o ile informacje mają związek z tą sprawą, 

19) na żądanie banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu 
dewizowego, w zakresie ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania 
stanowiącego podstawę do przekazania za granicę waluty obcej; 

20) na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie 
wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,  
z późn. zm.5); 

21) na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie 
wykonywania przez niego zadań określonych w przepisach o ochronie 
konkurencji i konsumentów; 

22) na żądanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego 
kontrolera w zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych 
do ustalenia stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym 
dotyczącym tej jednostki 

23) na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, 
Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie 
funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 
niejawnych; 

24) na żądanie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach 
określonych w art. 23 ustawy 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621). 

25) na żądanie podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, w zakresie wskazanym w 
tych przepisach. 

2. Kasa na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest obowiązana do 
sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków płatników składek 
oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków. 

3. Kasa, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 
społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są obowiązane 
do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację współposiadacza 
(współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane świadczenia lub 
uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

4. Osoby, organy i podmioty wymienione w ust. 1-3, w tym także pracownicy lub 
członkowie organów tych podmiotów, jeżeli nie są pracownikami, mogą wykorzystywać 
uzyskane informacje tylko zgodnie z celem ich przekazania. O ile odrębne przepisy nie 

                                                 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 t. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 

285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, 
Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371. 
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stanowią inaczej, uzyskane informacje nie mogą być ujawniane innym osobom, organom lub 
podmiotom. 

5. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 
zawodowej przez osoby lub podmioty, którym kasa udzieliła informacji stanowiących tajemnicę 
zawodową na podstawie przepisów ustawy.  

Art. 9g. Jeżeli odrębne przepisy określają inne zasady ochrony informacji stanowiących 
tajemnicę zawodową zgodnie z art. 9e ust. 1, do ochrony tych informacji stosuje się przepisy 

drębne. o 
Art. 9h. Przepisy art. 9e-9g stosuje się odpowiednio do Kasy Krajowej, z tym, że w 

zakresie tajemnicy zawodowej uwzględnia się wszystkie informacje wytworzone lub pozyskane 
od kas w związku z wykonywaniem przez Kasę Krajową działalności określonej w ustawie, o 
ile ich ujawnienie mogłoby naruszyć chroniony prawem interes podmiotów, których te 
informacje bezpośrednio lub pośrednio dotyczą.”;  
5) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

„Art. 16a  Na żądanie blokady rachunku, o którym mowa w art. 75e ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.6)),  
kasa jest obowiązana do uniemożliwienia dysponowania i korzystania ze wszystkich 
wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku członka kasy przez okres 72 godzin od 
momentu otrzymania żądania. Przepis art. 106a ust. 10 ustawy – Prawo bankowe stosuje się 
odpowiednio.”;  

6) art. 17 otrzymuje brzmienie:   
„Art. 17. 1. Organami kasy są:  

1) walne zgromadzenie; 
2) rada nadzorcza; 
3) zarząd; 
4) w kasach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie 

przedstawicieli - zebrania grup członkowskich. 
2. Statut kasy może postanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim 
określoną, walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie 
przedstawicieli. W takim przypadku statut kasy określa zasady ustalania liczby 
przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa.”; 

7) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W radzie nadzorczej i w zebraniu przedstawicieli kasy w rozumieniu przepisów art. 37 
ustawy – Prawo spółdzielcze udział pracowników kasy, będących jej członkami, nie 
może przekroczyć 1/3 składu rady nadzorczej lub zebrania przedstawicieli.”; 

8) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a.  Kadencję rady nadzorczej określa statut, z tym że nie może ona trwać dłużej niż 
5 lat. Mandat członka rady nadzorczej wygasa z dniem powołania nowego 
członka.”; 

9) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz  

z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677 i Nr 134, poz. 779.  
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„ Art. 20.1.W skład zarządu wchodzi od 3 do 5 członków kasy powoływanych i 
odwoływanych przez radę nadzorczą, 

2. Kadencję zarządu określa statut, z tym że nie może ona trwać dłużej niż 4 lata. 
Mandat członka zarządu wygasa z dniem powołania nowego członka zarządu.”;  

1 0) w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli powołanie dotyczy kolejnej kadencji tej samej osoby, nie stosuje się w 
stosunku do niej przepisu ust. 1, o ile nie zachodzą w stosunku do niej przesłanki 
określone w ust. 2 i 3.”;  

1 1) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 24. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego kasy są obowiązane 
posiadać fundusze własne, dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. 

            2. Funduszami własnymi kasy są: 
  1)   fundusz udziałowy - powstający z wpłat udziałów członkowskich; 
  2)   fundusz zasobowy - powstający z wpłat wpisowego wnoszonego przez 

członków oraz nadwyżki bilansowej; 
  3) za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, zobowiązania z tytułu przyjęcia 

przez kasę  
  a) otrzymanych z funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55, w 

kwocie i na zasadach ustalonych w decyzji Komisji Nadzoru 
Finansowego, wydanej na wniosek kasy, pomniejszanej na koniec 
każdego roku w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy o 20% tej kwoty - 
środków pieniężnych, o ile umowa przewiduje że: 

- środki pieniężne przyjęto na okres co najmniej 5 lat (okres umowy), 
- środki pieniężne mogą być wycofane z kasy na jej wniosek, przed 

upływem okresu umowy za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego 
pod warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 5, 

- środki pieniężne podlegają zwrotowi w ostatniej kolejności w 
przypadku upadłości kasy lub jej likwidacji, 

- zwrot środków pieniężnych nie jest zabezpieczony przez kasę 
bezpośrednio lub pośrednio; 

b) w kwocie i na zasadach ustalonych w decyzji Komisji Nadzoru 
Finansowego, wydanej na wniosek kasy, pomniejszanej na koniec 
każdego roku w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy o 20% tej kwoty - 
środków pieniężnych, o ile umowa przewiduje że: 

- środki pieniężne przyjęto na okres co najmniej 5 lat (okres umowy), 
- środki pieniężne mogą być wycofane z kasy na jej wniosek, przed 
upływem okresu umowy za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego pod 
warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 5, 
- środki pieniężne podlegają zwrotowi w ostatniej kolejności w 
przypadku upadłości kasy lub jej likwidacji, 
- zwrot środków pieniężnych nie jest zabezpieczony przez kasę 
bezpośrednio lub pośrednio; 

 4)   inne pozycje bilansowe kasy, określone przez Komisję Nadzoru 
Finansowego. 
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  3.   Fundusze własne pomniejsza się o: 
  1) stratę z lat ubiegłych; 
  2) stratę w trakcie zatwierdzania; 
  3) stratę bieżącego okresu; 

 4) inne pomniejszenia funduszy własnych kasy określone przez Komisję 
 Nadzoru Finansowego. 

 4. Komisja Nadzoru Finansowego może zaliczyć do funduszy własnych kas 
określoną część dodatkowej odpowiedzialności członków, przy czym suma 
kwoty dodatkowej odpowiedzialności członków, o której mowa w art. 26 ust. 3, 
i kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie może przewyższać 50% sumy 
funduszy udziałowego i zasobowego. 

  5. Kasa jest obowiązana utrzymać współczynnik wypłacalności na poziomie co 
najmniej 5%. 

  6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze 
rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Kasy 
Krajowej, sposób i szczegółowe zasady obliczania współczynnika 
wypłacalności kasy, mając na względzie w szczególności konieczność 
uwzględnienia rodzajów i poziomu ryzyka występującego w działalności kasy 
oraz wymaganego poziomu funduszy własnych przez kasę.”; 

 
12) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Do umów o kredyt konsumencki zawieranych przez kasy stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, Nr 201, poz. 
1181 oraz Nr 165, poz. 984).”;  

13) art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Środki pochodzące z funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego o którym mowa w art. 

25, które nie są wykorzystywane na pożyczki i kredyty dla członków kasy, mogą być 
inwestowane z zachowaniem najwyższej staranności: 

1) w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez 
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski; 

2) jako lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej; 
3) jako lokaty w bankach; 
4) w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 

178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, 
poz. 1546, z późn. zm.).”; 

 
14) art. 38 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 38. 1 Kasa ma obowiązek utrzymywać rezerwę płynną w wysokości nie 
mniejszej niż 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego. 

2. Rezerwa płynna służy zapewnieniu płynności kas. 
3. Rezerwę płynną stanowią środki pieniężne: 

1) zgromadzone w kasie w formie gotówki;  
2) utrzymywane na odrębnych rachunkach w Kasie Krajowej. 

4. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, są oprocentowane w wysokości 
nie niższej niż 60% stopy oprocentowania trzyletnich obligacji Skarbu Państwa.  

5. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być inwestowane 
wyłącznie w papiery wartościowe: 

1)  emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;  
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2) emitowane przez Narodowy Bank Polski. 
6. Ze środków o których mowa w ust. 3 pkt 2, na wniosek kasy, w przypadku 

zagrożenia jej płynności, Kasa Krajowa może udzielić kredytu w złotych w celu 
uzupełnienia zasobów pieniężnych kasy (kredyt płynnościowy). 

7. Przy udzielaniu kredytu płynnościowego Kasa Krajowa kieruje się zdolnością kasy 
do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w umówionych terminach. 

8. Kasa Krajowa może udzielić kredytu płynnościowego także kasie realizującej 
program postępowania naprawczego. 

9. Oprocentowanie kredytu płynnościowego nie może być wyższe niż stopa kredytu 
lombardowego ogłaszana przez Narodowy Bank Polski. 

10. Kredyt płynnościowy może być udzielony na okres do 30 dni.  
11. Umowa o kredyt płynnościowy może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 

siedmiodniowym terminem wypowiedzenia. 
12. O udzielonym kredycie płynnościowym Kasa Krajowa niezwłocznie informuje 

Komisję Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski. 
13. Środki z tytułu spłaty kredytu płynnościowego, w tym odsetki, są zaliczane do 

środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2.”;  
15) art. 39 otrzymuje brzmienie:  

 „Art. 39. 1. W przypadku gdy kwota udzielonych kredytów płynnościowych, 
pomniejszona o wartość środków, o których mowa w art. 38 ust. 13, przekracza 60% środków, 
o których mowa w art. 38 ust. 3 pkt 2, Kasa Krajowa może zobowiązać kasy do przeznaczenia 
dodatkowych środków na rezerwę płynną, określając jednocześnie ich wysokość. Wartość 
dodatkowych środków, które mają być utrzymywane jako rezerwa płynna nie może przekroczyć 
wysokości 5% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego. 

2. Kwota rezerwy płynnej w części przekraczającej 10% funduszu oszczędnościowo-
pożyczkowego może być utrzymywana wyłącznie w postaci środków, o których mowa w art. 
38 ust. 3 pkt 2.  

3. Kasy są zobowiązane utrzymywać środki, o których mowa w ust. 2, do czasu, gdy kwota 
udzielonych kredytów płynnościowych, pomniejszona o wartość środków, o których mowa w 
art. 38 ust. 13, przez 30 kolejnych dni jest nie wyższa niż wartość 60% środków, o których 
mowa w art. 38 ust. 3 pkt 2. Kasa Krajowa informuje kasy o ustaniu obowiązku utrzymywania 
środków, o których mowa w ust. 2. 

4. Kasa Krajowa zobowiązując kasy do przeznaczenia dodatkowych środków na rezerwę 
płynną, niezwłocznie informuje o tym Komisję Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski. 
Kasa Krajowa niezwłocznie przekazuje do Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku 
Polskiego także informację, o której mowa w ust. 3.”;  
16) uchyla się art. 40;   
1 7) art. 44 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44. 1. Kasa Krajowa prowadzi działalność wyłącznie na rzecz swoich członków. 
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, polega na: 

  1) reprezentowaniu interesów kas przed organami administracji państwowej i organami 
samorządu terytorialnego, a także w organizacjach międzynarodowych; 

  2) wyrażaniu opinii o projektach aktów prawnych dotyczących kas; 
  3) zapewnianiu doradztwa prawnego, organizacyjnego i finansowego; 
  4) organizowaniu szkoleń i prowadzeniu działalności wydawniczej związanej z 

działalnością kas; 
  5) opracowywaniu standardów świadczenia usług i prowadzenia dokumentacji przez kasy 

oraz systemów informatycznych dla kas; 
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  6) przyjmowaniu lokat; 
  7) udzielaniu pożyczek i kredytów kasom; 
  8) pośredniczeniu w przeprowadzaniu rozliczeń, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz 

wydawaniu kart płatniczych, jeżeli kasa nie wybierze innego sposobu prowadzenia tej 
działalności; 

  9) udzielaniu pomocy nowo powstającym kasom. 

3.  Działalność Kasy Krajowej, o której mowa w ust. 2, regulują umowy zawierane pomiędzy 
Kasą Krajową a kasami. 

4.   Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza wzorzec umowy, o której mowa w ust. 3. 
5.  Kasa Krajowa może prowadzić na rzecz kasy lub jej członków, działalność inną niż 

określona ust. 2 na podstawie umowy zawartej z kasą, o czym informuje Komisję Nadzoru 
Finansowego.  

6.  Kasa Krajowa przeprowadza lustrację zrzeszonych kas zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. Przepisy tej ustawy o związkach rewizyjnych 
dotyczące lustracji stosuje się odpowiednio do Kasy Krajowej.”;  

18) uchyla się art. 46;   
1 9) w art. 49 dodaje się ust 4 w brzmieniu: 

„4.  Kadencję rady nadzorczej określa statut, z tym że nie może ona trwać dłużej niż 5 
lat. Mandat członka rady nadzorczej wygasa z dniem powołania nowego członka 
rady nadzorczej.”;  

2 0) w art. 51: 

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  
„4a. Kadencję zarządu określa statut, z tym że nie może ona trwać dłużej niż 4 lata. Mandat 

członka zarządu wygasa z dniem powołania nowego członka zarządu.”,  
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Jeżeli powołanie członka zarządu dotyczy kolejnej kadencji tej samej osoby, nie stosuje 

się w stosunku do tej osoby przepisu ust. 1, o ile nie zachodzą w stosunku do niej 
przesłanki określone w ust. 3 i 4.”,  

c) dodaje  się ust. 7 w brzmieniu:  
 „7.  Nie jest dopuszczalne łączenie funkcji członka rady nadzorczej lub zarządu kasy z 

funkcją członka zarządu lub pracownika Kasy Krajowej.”;  
2 1) w art. 55 po ust. 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: 

„1a. Kasa Krajowa może ze środków funduszu stabilizacyjnego udzielać Bankowemu 
Funduszowi Gwarancyjnemu pożyczek i dotacji na wypłatę środków gwarantowanych 
zgromadzonych w kasach.”;   

2 2) w art. 61 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

 „2) prawidłowości wykorzystania funduszu stabilizacyjnego oraz innych środków 
deponowanych przez kasy w Kasie Krajowej.”;  

2 3) po art. 61 dodaje się art. 61a i art. 61b  w brzmieniu:  

„Art. 61a. 1. Informacje uzyskane lub wytworzone w związku ze sprawowaniem nadzoru 
nad kasami i Kasą Krajową, w tym informacje, o których mowa w art. 9e ust. 1 i art. 9h, 
których udzielenie, ujawnienie lub potwierdzenie mogłoby naruszyć chroniony prawem interes 
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podmiotów, których te informacje bezpośrednio lub pośrednio dotyczą, lub utrudnić 
sprawowanie nadzoru, stanowią tajemnicę chronioną zgodnie z przepisami art. 16 ustawy o 
nadzorze nad rynkiem finansowym. 

2. Obowiązku ochrony tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie narusza: 
  1) udzielenie bankowi centralnemu wchodzącemu w skład Europejskiego Systemu Banków 

Centralnych informacji niezbędnych do realizacji przypisanych mu prawem zadań, w tym 
zadań dotyczących polityki monetarnej i zapewnienia związanej z tym płynności, zadań 
związanych z nadzorem nad systemami płatności, rozliczeń i rozrachunku oraz zadań 
realizowanych na rzecz stabilności systemu finansowego; 

  2)  złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 
  3) przekazanie informacji osobie, organowi lub innemu podmiotowi na podstawie przepisów 

drębnych. o 
Art. 61b. 1.  Kasy są obowiązane do wnoszenia wpłat z tytułu nadzoru, o którym mowa w art. 

60, stanowiących iloczyn sumy aktywów bilansowych kas i stawki 
nieprzekraczającej 0,024%.   

  2. Należności z tytułu wpłat na finansowanie kosztów nadzoru, o których mowa w ust. 
1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji.   

   3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, 
wysokość i sposób obliczania wpłat oraz sposób i terminy rozliczania należności z 
tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zapewnienie skuteczności 
sprawowanego nadzoru.   

4. W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania wpłat, ustalonego na podstawie 
ust. 3, pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych.”;   

24) w art. 62   
  a) ust. 2 otrzymuje w brzmienie: 

„2. Komisja Nadzoru Finansowego może wydawać rekomendacje dotyczące 
dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą Krajową oraz, po 
zasięgnięciu opinii Kasy Krajowej, rekomendacje dotyczące dobrych 
praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania kasami.”;  

25) po art. 62 dodaje się art. 62a – 62f w brzmieniu: 

„Art. 62a.  Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
dokonuje się przed upływem roku obrotowego, jednakże ten sam podmiot może 
być wybrany na okres nie dłuższy niż 5 lat.  

 Art. 62b.   1. Kasy obowiązane są przekazywać do Komisji Nadzoru Finansowego 
zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem 
biegłego rewidenta oraz z odpisem uchwały o zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.    

2. Kasa Krajowa obowiązana jest przekazywać do Komisji Nadzoru 
Finansowego: 

1) zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem 
biegłego rewidenta oraz z odpisem uchwały o zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty; 
2) kwartalne sprawozdania: 
a)  z przeprowadzonych w kasach czynności kontrolnych,  
b) ze stanu i wykorzystania środków funduszu stabilizacyjnego, 
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c) ze stanu i wykorzystania środków rezerwy płynnej.  
3.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2 pkt 1 przekazywane są w 

terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. 

4.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 przekazywane są nie później 
niż ostatniego dnia miesiąca następującego po końcu kwartału, za który 
zostały sporządzone.  

 Art. 62c. 1. Kasy przekazują Komisji Nadzoru Finansowego informacje sprawozdawcze 
obejmujące dane o: 

1) strukturze organizacyjnej kasy, liczbie zatrudnionych, liczbie członków oraz liczbie 
wkładów członkowskich zadeklarowanych i wkładów członkowskich wpłaconych, a 
także niezbędnych danych kontaktowych dotyczących osób sporządzających i 
zatwierdzających informacje sprawozdawcze; 

2) bilansie oraz rachunku zysków i strat; 
3) inwestycjach kasy; 
4) płynności oraz rezerwie płynnej,  
5) aktywach finansowych; 
6) zobowiązaniach finansowych;  
7) zobowiązaniach z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności; 
8) funduszach własnych; 
9) przekroczeniu koncentracji zaangażowań; 
10) zobowiązaniach z tytułu kredytów; 
11) zobowiązaniach z tytułu własnej emisji; 
12) zobowiązaniach pozabilansowych udzielonych oraz zobowiązaniach pozabilansowych 

otrzymanych; 
13) promesach udzielenia kredytu; 
14) kredytach, pożyczkach i pozostałych należnościach kasy; 
15) przyjętych przez kasę zabezpieczeniach; 
16) strukturze aktywów i pasywów; 
17) rachunku przepływów pieniężnych; 
18) rezerwie obowiązkowej; 
19) radzie nadzorczej i zarządzie.  

2. Kasa Krajowa przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informacje sprawozdawcze 
obejmujące dane o: 

1) strukturze organizacyjnej kasy, liczbie zatrudnionych, liczbie członków oraz liczbie 
wkładów członkowskich zadeklarowanych i wkładów członkowskich wpłaconych, a 
także niezbędnych danych kontaktowych dotyczących osób sporządzających i 
zatwierdzających informacje sprawozdawcze; 

2) bilansie oraz rachunku zysków i strat; 
3) środkach na rachunkach bieżących i ekwiwalentów środków pieniężnych; 
4) instrumentach dłużnych; 
5) instrumentach kapitałowych; 
6) kredytach, pożyczkach i pozostałych należnościach; 
7) pozostałych instrumentach finansowych; 
8) zobowiązaniach finansowych, z uwzględnieniem: 

a) zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, 
b) zobowiązań finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia; 

9) zobowiązaniach z tytułu własnej emisji papierów wartościowych; 
10) funduszu stabilizacyjnym, w tym wykorzystania środków funduszu stabilizacyjnego; 
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11) promesach udzielenia kredytu; 
12) aktywach finansowych, w tym:  

a) aktywach finansowych przeznaczonych do obrotu,  
b) aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży,  
c) pożyczkach udzielonych i należnościach własnych,  
d) aktywach finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności, 
e) utracie wartości aktywów finansowych; 

13) rzeczowym majątku trwałym, nieruchomościach inwestycyjnych oraz wartościach 
niematerialnych i prawnych, w tym będących przedmiotem leasingu; 

14) rezerwach; 
15) wartości godziwej aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych; 
16) przychodach z tytułu odsetek oraz kosztach z tytułu odsetek; 
17) zyskach i stratach z tytułu aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych; 
18) pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych; 
19) kosztach działania, w tym kosztach pracowniczych, kosztach usług obcych, podatkach i 

opłatach; 
20) zobowiązaniach pozabilansowych udzielonych oraz zobowiązaniach pozabilansowych 

otrzymanych; 
21) radzie nadzorczej i zarządzie Kasy Krajowej.   
3. Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji, na wniosek kasy, w uzasadnionych 

przypadkach może zwolnić ją z obowiązków określonych w ust. 1 lub ograniczyć ich 
zakres.  

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę, sposób i częstotliwość sporządzania 
sprawozdań z danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz terminy i sposób ich przekazywania Komisji 
Nadzoru Finansowego, mając na względzie zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego dostępu do 
danych niezbędnych do sprawowania efektywnego nadzoru nad kasami i Kasą Krajową. 

Art. 62d. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzonym badaniu 
sprawozdania finansowego na zlecenie kasy lub Kasy Krajowej, Komisja Nadzoru 
Finansowego może zobowiązać kasę lub Kasę Krajową do zlecenia wskazanemu biegłemu 
rewidentowi zbadania prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych sporządzanych 
przez kasę lub Kasę Krajową, kontroli ksiąg rachunkowych lub analizy portfela kredytowego. 
Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono nieprawidłowości w kasie, koszty 
badania ponosi kasa lub jeżeli nieprawidłowości stwierdzono w Kasie Krajowej, koszty badania 
ponosi Kasa Krajowa.  

2. Zlecenie badania określonego w ust. 1 może zostać udzielone także bezpośrednio przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. Koszty badania ponosi wówczas Komisja Nadzoru 
Finansowego. Jeżeli w wyniku badania zleconego przez Komisję Nadzoru Finansowego 
stwierdzono nieprawidłowości w kasie, koszty badania ponosi kasa lub jeżeli nieprawidłowości 
stwierdzono w Kasie Krajowej, koszty badania ponosi Kasa Krajowa.  

3. Do zlecenia biegłemu rewidentowi badania sprawozdania finansowego kasy lub Kasy 
Krajowej, o którym mowa w ust. 2, przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.7)) nie stosuje się. 

Art. 62e. 1. Biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych kasy lub Kasy 
Krajowej oraz badanie, o którym mowa w art. 62d, jest obowiązany niezwłocznie 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, 

z 2011 r., Nr 28, poz. 143, Nr 5, poz. 13, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429. 
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powiadomić Komisję Nadzoru Finansowego o ujawnionych faktach wskazujących 
na: 

 1) popełnienie przestępstwa; 
 2) naruszenie przepisów regulujących działalność kasy lub Kasy Krajowej; 
 3) naruszenie zasad dobrych praktyk lub inne zagrożenie interesów klientów 

kasy; 
 4) istnienie przesłanek do wyrażenia opinii negatywnej na temat 

sprawozdania finansowego kasy lub Kasy Krajowej lub odmowy 
wyrażenia tej opinii. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do biegłych rewidentów badających 
sprawozdania finansowe przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 9a i 9b  
oraz podmiotów posiadających bliskie powiązania w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe z kasą lub Kasą 
Krajową.  

3. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do biegłych rewidentów badających 
sprawozdania finansowe podmiotów posiadających bliskie powiązania  
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy - Prawo bankowe z kasą lub Kasą 
Krajową.”;  

Art. 62f. Kasy są obowiązane:  
1)    zawiadomić Kasę Krajową i Komisję Nadzoru Finansowego o podjęciu lub  

  zaprzestaniu działalności; 
2) udostępnić upoważnionym osobom do wglądu księgi rachunkowe, 

sprawozdania finansowe, rejestry, plany, sprawozdania i inne dokumenty oraz 
umożliwić, na pisemne żądanie, sporządzenie kopii tych dokumentów  
i innych nośników informacji, jak również udzielić wyjaśnień żądanych przez 
te osoby; 

  3) niezwłocznie zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego i Kasę Krajową  
o środkach, jakie zostaną podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości 
stwierdzonych w ramach kontroli oraz nadzoru.”; 

2 6) w art. 63 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„3.  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,  
po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Kasy Krajowej, szczegółowy 
tryb wykonywania czynności kontrolnych w kasach przez Kasę Krajową.”;  

27) w art. 64 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:  
 

„2.  Komisja Nadzoru Finansowego oraz osoby wykonujące czynności nadzoru nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkodę wynikłą ze zgodnego z przepisami ustaw działania lub zaniechania, które 
pozostaje w związku ze sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzorem nad działalnością 
kas oraz Kasy Krajowej. 

 3.  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu 
opinii Komisji Nadzoru Finansowego, szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kontrolnych w 
kasach i w Kasie Krajowej, uwzględniając konieczność skutecznego sprawowania nadzoru.”; 

  
2 8) w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  „2. Zespół inspekcyjny przeprowadza czynności kontrolne w oparciu o dokumenty 
źródłowe w pomieszczeniach kasy lub Kasy Krajowej.”; 

 
2 9) w art. 66 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) analizie sprawozdań finansowych kas;”; 
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30) art. 67 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 67. Czynności podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach nadzoru nad 
zia ością kas polegają w szczególności na: d łaln     
1) dokonywaniu oceny sytuacji finansowej kasy, w tym badaniu wypłacalności, 

jakości aktywów, płynności płatniczej, wyniku finansowego kasy, 
2) badaniu jakości systemu zarządzania kasą w szczególności systemu zarządzania 

ryzykiem oraz funkcji kontroli wewnętrznej, 
3) badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych oraz 

emitowanych papierów wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, 

4) badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych, 
5)  badaniu przestrzegania limitów, o których mowa w art.  30, art.  31, art.  32 i art.  

37,  
6) badaniu przestrzegania przez kasę, norm dopuszczalnego ryzyka w działalności 

kasy, zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności, w tym dostosowania do 
rodzaju i skali działalności kasy procesu identyfikacji i monitorowania ryzyka 
oraz sprawozdawania o ryzyku, dopuszczalnego ryzyka w działalności kasy.”;  

3 1) art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Czynności podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach nadzoru nad 
działalnością Kasy Krajowej polegają w szczególności na: 

   1) badaniu sposobu wykorzystania środków funduszu stabilizacyjnego oraz innych 
środków gromadzonych przez kasy w Kasie Krajowej; 

    2)  badaniu zasad, metod i standardów realizacji celu, o którym mowa w art.  42; 
    3)  kontroli realizacji zadań wynikających z art. 44 ust.  3; 
   4)  badaniu zgodności prowadzonej działalności z przepisami niniejszej ustawy.”;   
3 2) w art. 69:  

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
 „3. Czynności kontrolne są przeprowadzane po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 

kasy lub Kasy Krajowej o terminie i czasie planowanych czynności kontrolnych, 
składzie zespołu inspekcyjnego oraz zakresie informacji niezbędnej do 
przygotowania przez jednostkę.”, 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
  „5. Protokół sporządza się w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia czynności 

kontrolnych i przekazuje się odpowiednio zarządowi kasy lub zarządowi Kasy 
Krajowej.”,  

b ) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

         „8. Zalecenia pokontrolne są przekazywane zarządowi i radzie nadzorczej odpowiednio 
kasy lub Kasy Krajowej nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia 
doręczenia Komisji Nadzoru Finansowego podpisanego protokołu.”; 

 
 
33) w art. 70 ust. 1 otrzymuje nastepujące brzmienie: 
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„Art. 70. 1.  Kasa Krajowa po stwierdzeniu w toku czynności kontrolnych istotnych 
nieprawidłowości w działalności kasy, polegających w szczególności na 
niepodejmowaniu przez kasę środków koniecznych do spełnienia wymogów 
ustawy w zakresie płynności, przedstawia kasie zalecenia w celu usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, powiadamiając o tym 
jednocześnie Komisję Nadzoru Finansowego.”;  

34) po art. 70 dodaje się art. 70a i 70b w brzmieniu:  
 
„Art. 70a. 1. Komisja Nadzoru Finansowego może żądać informacji od Kasy Krajowej oraz 

wyjaśnień od członków organów Kasy Krajowej w zakresie niezbędnym dla 
wykonywania zadań z zakresu nadzoru. 

   2.  Komisja Nadzoru Finansowego wzywa Kasę Krajową do usunięcia w 
 wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w jej działalności. 

   3. Kasa Krajowa obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić Komisję Nadzoru 
Finansowego o środkach, jakie zostaną podjęte w celu usunięcia 
nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli oraz nadzoru. 

 
 Art. 70b.  Komisja Nadzoru Finansowego działając przez upoważnione przez nią osoby, jest 

uprawniona do żądania pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień oraz 
okazywania dokumentów lub innych nośników informacji jak również 
udostępnienia danych związanych z działalnością kasy i Kasy Krajowej 
niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu nadzoru, a organy kasy i Kasy 
Krajowej oraz jej pracownicy obowiązani są do udzielania żądanych informacji i 
wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz 
udostępniania danych, o których mowa w niniejszym artykule. ”;  

35) art. 71 otrzymuje brzmienie:  
„Art. 71. 1. Komisja Nadzoru Finansowego w ramach nadzoru może zalecić kasie lub 

Kasie Krajowej w szczególności: 
1) podjęcie środków koniecznych do przywrócenia płynności lub osiągnięcia i 

przestrzegania  norm, o których mowa w niniejszej ustawie; 
    2) usunięcie w wyznaczonym czasie stwierdzonych uchybień; 
    3) zwiększenie funduszy własnych; 
    4) zaniechanie określonych form reklamy. 

  2. W przypadku stwierdzenia, że kasa lub Kasa Krajowa nie realizuje zaleceń , a także 
gdy działalność kasy lub Kasy Krajowej wykonywana jest z naruszeniem przepisów 
prawa lub statutu albo stwarza zagrożenie dla interesów członków kasy lub Kasy 
Krajowej, Komisja Nadzoru Finansowego po uprzednim upomnieniu na piśmie, 
może: 

    1) wystąpić do właściwego organu kasy lub Kasy Krajowej o odwołanie 
członków zarządu kasy lub Kasy Krajowej bezpośrednio odpowiedzialnych za 
stwierdzone uchybienia; 

   2)  zawiesić w czynnościach poszczególnych członków zarządu kasy lub Kasy 
Krajowej, o których mowa w pkt 1, do czasu rozpatrzenia wniosku o ich 
odwołanie; zawieszenie w czynnościach polega na wyłączeniu  
z podejmowania decyzji przez kasę lub Kasę Krajową w zakresie jej praw  
i obowiązków majątkowych; 

    3)  nakazać kasie lub Kasie Krajowej ograniczenie zakresu działalności; 
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   4) nakazać kasie lub Kasie Krajowej zaprzestania prowadzenia określonej     
działalności. 

 3. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o nakazaniu zaprzestania prowadzenia 
określonej działalności kasy lub Kasy Krajowej może zawierać warunki i terminy. 

 4. Komisja Nadzoru Finansowego może także zawiesić w czynnościach członka 
zarządu kasy lub Kasy Krajowej w przypadku: 

   1) przedstawienia mu zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w 
sprawie o przestępstwo skarbowe; 

    2) spowodowania znaczących strat majątkowych w kasie lub Kasie Krajowej. 
 Postanowienia ust. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

 5. Członek zarządu kasy lub Kasy Krajowej informuje Komisję Nadzoru Finansowego 
o postawieniu mu zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie 
o przestępstwo skarbowe w terminie 30 dni od daty postawienia zarzutów. 

 6. Komisja Nadzoru Finansowego odwołuje członka zarządu kasy lub Kasy Krajowej 
w przypadku prawomocnego skazania go za przestępstwo umyślne lub 
przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia 
prywatnego oraz w przypadku niedopełnienia przez niego obowiązku, o którym 
mowa w ust. 5, chyba że postawione zarzuty dotyczą przestępstwa ściganego z 
oskarżenia prywatnego.”;  

36) po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu: 
„Art. 71a Decyzjom Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie: 

1) nakazania kasie lub Kasie Krajowej zmiany lub rozwiązania umowy, 
2) zawieszenia w czynnościach członków zarządu kasy lub Kasy Krajowej, 
3) ograniczenia zakresu działalności kasy lub kasy Krajowej 
4) odwołania członka zarządu kasy lub Kasy Krajowej, 
5) ustanowienia i odwołania kuratora, 
6) ustanowienia zarządu komisarycznego, 
7) przejęcia kasy, 
8) odwołania likwidatora kasy, 
9) zawieszenia działalności kasy 

 - nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.”;  
37) w art. 72: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
  „1. W razie niewykonywania zaleceń, o których mowa w art. 71 ust. 1, Komisja Nadzoru 

Finansowego może nakładać na członków zarządu kasy lub Kasy Krajowej kary 
pieniężne do wysokości sześciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę 
określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 
2005 r. Nr 157, poz. 1314), ustalonego na dany rok na podstawie odrębnych 
przepisów w dniu nałożenia kary.”, 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
  „1a. W razie niewykonywania obowiązków, o których mowa w art. 62d oraz art. 70a 

Komisja Nadzoru Finansowego może nakładać na członków zarządu odpowiednio 
kasy lub Kasy Krajowej kary pieniężne do wysokości, o której mowa w ust. 1.”; 

 
 
 

3 8) po art. 72 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:  
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“Rozdział 6a 
Postępowanie naprawcze i zarząd komisaryczny 

Art. 72a.  1.  W razie powstania w kasie lub Kasie Krajowej straty bilansowej albo groźby 
jej wystąpienia, albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności lub 
zagrożenia utraty płynności, zarząd kasy lub Kasy Krajowej niezwłocznie 
zawiadamia o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz przystępuje do 
opracowania programu postępowania naprawczego. Kasa lub Kasa Krajowa 
przedkłada program Komisji Nadzoru Finansowego oraz zapewnia jego 
realizację. 

 2.  Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć kasie lub Kasie Krajowej 
termin na opracowanie programu postępowania naprawczego, o którym 
mowa w ust. 1, oraz zlecić jego uzupełnienie lub ponowne opracowanie. 

 3.  W razie zaniechania działań, o których mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru 
Finansowego może zobowiązać kasę lub Kasę Krajową do wszczęcia    
postępowania naprawczego i opracowania programu naprawczego. 

Art. 72b.  1.  Komisja Nadzoru Finansowego może ustanowić kuratora nadzorującego 
wykonanie programu postępowania naprawczego. 

                  2.  Kuratorowi przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów kasy   
lub Kasy Krajowej oraz uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do 
wykonywania jego funkcji. 

  3.  Kuratorowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec uchwał i decyzji 
zarządu i rady nadzorczej kasy lub Kasy Krajowej. Oświadczenie o zamiarze 
wniesienia sprzeciwu zgłoszone na posiedzeniu rady nadzorczej lub zarządu 
wstrzymuje wykonanie uchwały lub decyzji. 

  4.  Sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, kurator wnosi do właściwego sądu 
gospodarczego w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały lub decyzji 
zarządu lub rady nadzorczej. 

                 5.  W przypadku braku wniesienia sprzeciwu do sądu w terminie, o którym 
mowa w ust. 4, lub w przypadku oświadczenia kuratora, że nie będzie zgłaszał 
sprzeciwu, uchwała lub decyzja, o których mowa w ust. 3, może zostać 
wykonana. 

6. Kurator może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia kasy lub 
Kasy Krajowej. Przepis art. 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 
spółdzielcze stosuje się odpowiednio. 

 7. Kurator otrzymuje w razie potrzeby urlop bezpłatny w macierzystym 
zakładzie pracy na czas pełnienia tej funkcji. 

 8. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresów pracy oraz innych okresów,   
od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych. 

  9. Od decyzji o ustanowieniu kuratora kasa lub Kasa Krajowa może wnieść 
skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
decyzji. Przepisu art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie 
stosuje się. 

 10.  Kurator składa Komisji Nadzoru Finansowego kwartalne sprawozdania ze 
swojej działalności zawierające ocenę realizacji przez kasę lub Kasę Krajową 
programu postępowania naprawczego. W przypadku programów 
postępowania naprawczego realizowanych w kasach sprawozdania 
przekazywane są także Kasie Krajowej. 
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 11.  Koszty związane z wykonywaniem funkcji kuratora obciążają koszty 
działalności kasy lub Kasy Krajowej. Wynagrodzenie kuratora ustala Komisja 
Nadzoru Finansowego, z tym że w kasach, w których w statutach 
przewidziano wynagrodzenie dla prezesa zarządu, wynagrodzenie kuratora 
nie może być wyższe niż wynagrodzenie prezesa zarządu kasy, w której 
ustanowiono kuratora. 

 12.  Komisja Nadzoru Finansowego odwołuje kuratora nadzorującego 
wykonywanie programu postępowania naprawczego po zrealizowaniu tego 
programu przez kasę lub Kasę Krajową, a także w przypadku jego rezygnacji, 
niewłaściwego wykonywania funkcji lub też innych względów 
uniemożliwiających kuratorowi należyte wykonywanie tej funkcji.”;  

39) w art. 73: 
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W przypadku powstania groźby zaprzestania spłacania zobowiązań przez kasę 
lub Kasę Krajową, lub jeżeli zarząd nie przekaże programu postępowania 
naprawczego zgodnie z art. 72a albo gdy realizacja tego programu okaże się 
nieskuteczna, Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o 
ustanowieniu zarządcy komisarycznego. Ustanowienie zarządcy 
komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z 
wyjątkiem zmian przewidzianych niniejszą ustawą. 

  2.  Zarządca komisaryczny,  o którym mowa w ust. 1,  ustanawiany jest na czas nie 
dłuższy niż do końca realizacji programu postępowania naprawczego, o którym 
mowa w art. 72a.”, 

  b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
  „6. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, rada nadzorcza kasy lub Kasy Krajowej 

może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od daty 
doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. 
Przepisu art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje 
się.”, 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 
  „6a. Członkowie zarządu komisarycznego otrzymują w razie potrzeby urlop 

bezpłatny w macierzystym zakładzie pracy na czas pełnienia tej funkcji. 
   6b. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresów pracy oraz innych okresów, 

 od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych.”, 
 
 d) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:  
  „8. W przypadku realizacji programu postępowania naprawczego w kasie, 

zarządca komisaryczny przekazuje Kasie Krajowej informacje, o których mowa 
w ust. 5 

  9. Ustanowienie zarządcy komisarycznego podlega zgłoszeniu do rejestru 
właściwego dla kasy lub Kasy Krajowej.”; 

 
40) po art. 73 dodaje się art. 73a w brzmieniu: 
„Art.73a. 1. Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o ustanowieniu w kasie lub w 

Kasie Krajowej zarządcy komisarycznego także w przypadku gdy działalność kasy 
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lub Kasy Krajowej wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa. 
Zarządcę komisarycznego ustanawia się na okres niezbędny do usunięcia 
nieprawidłowości związanych z rażącym lub uporczywym naruszaniem przepisów 
prawa.   

  2. Komisja Nadzoru Finansowego może także podjąć decyzję o ustanowieniu w kasie 
lub w Kasie Krajowej zarządcy komisarycznego w przypadku gdy skład zarządu 
kasy lub Kasy Krajowej nie odpowiada wymogom niniejszej ustawy w celu 
zorganizowania wyboru nowych władz. Zarządca komisaryczny działa nie dłużej 
niż do chwili powołania nowego zarządu kasy lub Kasy Krajowej oraz uzyskania 
zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie prezesa zarządu. Przepisy art. 
73 ust. 4, 6-7 i 9 stosuje się odpowiednio.”;   

41) uchyla się art. 74; 
 
42) po art. 74 dodaje się rozdział 6b w brzmieniu: 

“Rozdział 6b 
Przejęcia, likwidacja i upadłość kas 

Art. 74a. 1.Kasa może połączyć się z inną kasą za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego. 
   2.  Komisja Nadzoru Finansowego może odmówić wydania zezwolenia, jeżeli 

połączenie prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa lub bezpieczeństwa 
środków gromadzonych w kasie biorącej udział w połączeniu. 

Art. 74b.   Podział kasy wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja 
Nadzoru Finansowego odmawia zezwolenia, jeżeli podział może okazać się 
niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą dzieloną lub kasami, na 
które zostaje przeniesiony majątek dzielonej kasy. 

Art. 74c.  1  Jeżeli według sprawozdania finansowego  aktywa kasy nie wystarczają na 
zaspokojenie jej zobowiązań, zarząd kasy, zarządca komisaryczny lub likwidator 
powiadamia o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego, która może 
podjąć decyzję o zawieszeniu działalności kasy i ustanowieniu zarządcy 
komisarycznego, jeżeli nie został ustanowiony wcześniej oraz może podjąć 
decyzję o jej przejęciu przez inną kasą lub bank krajowy za ich zgodą albo może 
wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy.  

 2. Jeżeli kasa nie reguluje swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków 
zgromadzonych przez członków kasy, Komisja Nadzoru Finansowego – w 
terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia tej okoliczności – może podjąć 
decyzję o której mowa w ust. 1.  

 3.  Decyzję o zawieszeniu działalności kasy i ustanowieniu zarządcy komisarycznego 
oraz przejęciu kasy albo wystąpieniu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Komisja 
Nadzoru Finansowego może podjąć także z własnej inicjatywy, jeżeli nie nastąpi 
powiadomienie, o którym mowa w ust. 1. 

 4.  Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2 są podawane do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym. Przepisy art. 73 ust. 3-8   stosuje się. 

 5. Od decyzji o przejęciu, o której mowa w ust. 1 i 2, rada nadzorcza kasy może 
wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od daty doręczenia 
decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji, jednakże przed 
rozpatrzeniem skargi nie może być rozpoczęte upłynnianie majątku kasy w 
likwidacji ani przejęcie majątku kasy przez inną kasę przejmującą lub przejmujący 
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bank krajowy. Przepisu art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie 
stosuje się. 

 6. W przypadku podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o   połączeniu 
kasy z inną kasą, o którym mowa w ust. 1, art. 10 i  11 nie stosuje się.  

Art. 74d. 1. W okresie zawieszenia działalności, o którym mowa w art. 74c, kasa: 
1) nie reguluje swoich zobowiązań, z wyjątkiem związanych z ponoszeniem 

uzasadnionych kosztów bieżącej działalności, i nie prowadzi działalności o 
której mowa w art. 3 poza windykacją należności oraz realizacją poleceń 
przelewu na rachunki organów podatkowych z tytułu należności, o których 
mowa w art. 112a ust. 1, ustawy - Prawo bankowe 

2)  nie wypłaca środków pochodzących z nadwyżki bilansowej ani oprocentowania 
wkładów. 

2. W okresie zawieszenia w stosunku do kasy nie może zostać wszczęte 
postępowanie egzekucyjne, a wszczęte wcześniej ulega zawieszeniu. 
Zawieszeniu ulega również egzekucja z rachunków bankowych prowadzonych 
przez tą kasę. 

3. Warunki i zakres działalności kasy w okresie zawieszenia określa decyzja, o 
której mowa w art. 74c. ust. 1. 

Art. 74e. 1. Przejęcie kasy rozlicza się i ujmuje na podstawie sprawozdania finansowego 
sporządzonych na dzień przejęcia.  

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, powinno być zbadane przez 
biegłego rewidenta. 

3. Kasa lub bank krajowy przejmujący zgłosi do właściwego rejestru sądowego 
przejęcie kasy wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru przejmowanej kasy 
oraz sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta. 

4. Fundusze własne przejmowanej kasy przeznacza się na pokrycie strat 
bilansowych tej kasy. 

5. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przejętej kasy, kasa lub bank 
krajowy przejmujący dokonuje wypłat członkom przejętej kasy z jej pozostałego 
majątku w proporcji do posiadanego funduszu udziałowego. Wartość prawa do 
funduszu udziałowego jest ustalana przy uwzględnieniu sprawozdania 
finansowego kasy przejmowanej sporządzonego za okres sprawozdawczy 
kończący się w dniu przejęcia. 

Art. 74f. 1. Z dniem określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu kasy:  
1) zarząd, zarząd komisaryczny przejmowanej kasy ulegają rozwiązaniu, a 

kompetencje innych jej organów, z zastrzeżeniem art. 74e ust. 5, zostają 
zawieszone, 

2) kasa lub bank krajowy przejmujący obejmuje zarząd majątkiem przejętej kasy, 
3) wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez przejęta kasę. 
2. Kasa lub bank krajowy przejmujący dwukrotnie ogłosi w pismach o zasięgu 

ogólnopolskim i w Monitorze Spółdzielczym decyzję o przejęciu kasy oraz 
wezwie wierzycieli tej kasy do zgłoszenia roszczeń w terminie miesiąca od daty 
ostatniego ogłoszenia. Obowiązek ten nie dotyczy wierzycieli z tytułu 
rachunków. 

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego określa dzień 
przejęcia kasy przez kasę lub bank przejmujący. 
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Art. 74g. Kasa lub bank krajowy przejmujący może żądać zmiany treści zobowiązania 
zaciągniętego przez czynność prawną przejętej kasy w okresie roku przed 
przejęciem, jeżeli w wyniku tej czynności druga strona uzyskała wierzytelność na 
warunkach korzystniejszych od stosowanych wówczas przez przejętą kasę. 
Powództwo kasy lub banku przejmującego rozpoznaje właściwy miejscowo sąd 
okręgowy sąd gospodarczy.   

Art. 74h. 1. Kasa jest uprawniona do sprzedaży wierzytelności pieniężnych byłych członków 
wynikających z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, po ustaniu członkostwa 
w spółdzielni zbywającej wierzytelności. 

 2.  Wierzytelności kredytowe kasy są zbywane: 
1) w drodze aukcji i przetargu; 
2) na podstawie oferty publicznej; 
3) w wyniku negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. 

 3. Nabywcami niewymagalnych wierzytelności kredytowych kas mogą być 
wyłącznie: 

1) kasy; 
2) banki krajowe. 

 4. Umowa sprzedaży wierzytelności powinna być zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

 5. Umowa, o której mowa w ust. 4 może być zawarta wyłącznie za zgodą Komisji 
Nadzoru Finansowego. 

 6. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zgody w sprawie, o której mowa 
w ust. 5, jeżeli zbycie prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa lub 
bezpieczeństwa środków gromadzonych w kasie lub bezpieczeństwa 
ekonomicznego kasy. 

 7. Kasa, po uzyskaniu zgody o której mowa w ust. 5,  nie później niż na 14 dni przed 
datą planowanego zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4, powiadamia: 

1) dłużnika; 
2) osoby (podmioty), które udzieliły zabezpieczenia na spłatę wierzytelności 

kasy. 
 8. W przypadku nabycia wierzytelności albo puli wierzytelności zabezpieczonych 

hipoteką lub zastawem rejestrowym sąd prowadzący księgę wieczystą lub rejestr 
zastawów, na wniosek nabywcy o wpis zmiany dotychczasowego wierzyciela, 
dokonuje wpisu w księdze wieczystej lub w rejestrze zastawów o zmianie 
wierzyciela, na rzecz którego była ustanowiona hipoteka lub zastaw rejestrowy. 
Nabywca, składając wniosek do sądu, dołącza wyciąg z ksiąg rachunkowych, 
podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i 
obowiązków majątkowych nabywcy opatrzony pieczęcią nabywcy potwierdzający 
nabycie wierzytelności albo puli wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub 
zastawem rejestrowym.”; 

 
43) uchyla się art. 75-80; 
 
44) po art. 80 dodaje się art. 80a w brzmieniu:  

„Art. 80a. Likwidacja Kasy jest prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 
likwidacji spółdzielni, z tym że: 

 1) sprawozdanie finansowe na datę otwarcia likwidacji, program likwidacji oraz 
rachunek z przeprowadzonej likwidacji podlegają zatwierdzeniu przez 
Komisję Nadzoru Finansowego; 
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 2) likwidator, nie rzadziej niż raz na miesiąc, składa Komisji Nadzoru 
Finansowego i wierzycielom sprawozdania z przebiegu likwidacji; 

 3) podział pomiędzy członków majątku pozostałego po zaspokojeniu i 
zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od daty 
ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji; 

 4)  Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o odwołaniu 
likwidatora wyznaczonego przez kasę, jeżeli prowadzi on likwidację kasy w 
sposób zagrażający bezpieczeństwu środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunkach oszczędnościowych. Komisja Nadzoru Finansowego powołuje 
wówczas nowego likwidatora.”; 

45) po art. 80a dodaje się rozdziały 6c i 6d w brzmieniu: 

„Rozdział 6c 

Obowiązkowy system gwarantowania środków pieniężnych  

Art. 80b. W przypadku prowadzenia przez kasę jednego rachunku dla kilku osób (rachunek 
wspólny), deponentem jest każda z tych osób w granicach określonych w umowie rachunku, 
a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach 
równych. 

Art. 80c. 1. W Bankowym Funduszu Gwarancyjnym tworzy się fundusz gwarancyjny 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zwany dalej „funduszem kas”. 

2. Fundusz kas jest funduszem własnym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
3. Środki funduszu kas przeznacza się na wypłatę środków gwarantowanych 

zgromadzonych w kasach. 

Art. 80d. 1. Kasy wnoszą na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obowiązkowe 
opłaty roczne w wysokości iloczynu stawki nieprzekraczającej 0,3% wysokości aktywów oraz 
zobowiązań pozabilansowych. 

2. Wysokość stawki, o której mowa w ust. 1, na kolejny rok określa na wniosek Zarządu 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i przekazuje kasom Rada Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, po zasięgnięciu opinii Kasy Krajowej, nie później niż do końca roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym opłata ma być wniesiona. 

3. Kasy obowiązane są do wnoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, w terminach 
określonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nie później niż do dnia 31 marca każdego 
roku. 

4. Wniesiona opłata roczna, o której mowa w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przychodu 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.8). 

5. Z dniem spełnienia warunku gwarancji przez kasę jest ona zwolniona z obowiązku 
wnoszenia opłat rocznych, o których mowa w ust. 1. 

6. Obowiązkowe opłaty roczne, o których mowa w ust. 1, dotacje udzielonych na wniosek 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z budżetu państwa na zasadach określonych w 
przepisach o finansach publicznych, dotacje udzielone przez Krajową Spółdzielczą Kasę 
Oszczędnościowo-Kredytową ze środków funduszu stabilizacyjnego, udzielone pożyczki ze 

                                                 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 

134, poz. 781, poz. 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202, Nr 234, poz. 1389, Nr 234, poz. 1381, i Nr 178, poz. 1059 oraz z 2012 
r. Nr 178, poz. 362. 
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środków budżetu państwa, kredyt krótkoterminowy udzielony przez Narodowy Bank Polski 
zgodnie z art. 80i ust. 4 zwiększają fundusz kas. 

Art. 80e. Celem obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych 
zgromadzonych w kasach, zwanego dalej „systemem gwarantowania” jest zapewnienie 
deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich 
niedostępności. 

Art. 80f. 1. Podmiotami stosunku gwarancji są: 
1) Bankowy Fundusz Gwarancyjny, do wysokości środków, o których mowa w art. 80i; 
2) deponent. 

2. Przedmiotem gwarancji jest wierzytelność deponenta, w związku z którą z dniem 
spełnienia warunku gwarancji nabywa on w stosunku do Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, na warunkach określonych w ustawie, uprawnienie do świadczenia 
pieniężnego. 

3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje wypłat deponentom ze środków, o których 
mowa w art. 80i, z wyłączeniem środków pozostałych funduszy własnych Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego. 

4. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 2, jest płatne w złotych, w terminie 20 dni 
roboczych od dnia spełnienia warunków gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5.  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę świadczenia 
pieniężnego, w terminie określonym w ust. 4, w szczególności ze względu na nieprawidłowości 
w prowadzeniu ksiąg rachunkowych kasy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu 
wyliczania, Komisja Nadzoru Finansowego przedłuża, na wniosek Zarządu Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego termin wypłat, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych, liczonych 
od dnia, w którym upływa termin, o którym mowa w ust. 4. 

6. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 5, Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje 
decyzję w terminie 2 dni roboczych od dnia wniesienia. 

7. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie ponosi odpowiedzialności za wypłatę środków 
gwarantowanych osobom nieuprawnionym ani wypłatę środków gwarantowanych 
w niewłaściwej wysokości, dokonanych zgodnie z listą deponentów, a także za niedokonanie 
wypłaty osobie uprawnionej w wyniku nieujawnienia jej na tej liście. 

8. Członkowie Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działający z należytą 
starannością nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikła z niewłaściwej realizacji wypłat 
środków gwarantowanych. 

9. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie wypłaty 
środków gwarantowanych w terminach określonych w niniejszej ustawie, jeżeli było to 
spowodowane siła wyższą. 

 Art. 80g. 1. Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania 
od dnia ich wniesienia na rachunek prowadzony przez kasę nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających 
z czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, o ile czynności te zostały dokonane przed dniem 
spełnienia warunku gwarancji – do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia 
spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie 
od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych 100.000 euro – w 100%. 

2. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia 
warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta 
w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości 
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i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności 
w danej kasie. 

4. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia 
warunku gwarancji. 

Art. 80h. Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeń od kasy ponad kwotę 
określoną w art. 80g ust. 1. 
 

Art. 80i.  1. Wypłaty środków gwarantowanych dokonywane są przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny ze środków funduszu kas przeznaczonego do ewidencjonowania środków 
uzyskanych z opłat rocznych kas. Kwota wypłat nie może przewyższać wartości funduszu kas 
pomniejszonego o wartość bilansową wierzytelności sfinansowanych z tego funduszu. 

2. W przypadku, gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych przewyższa 
sumę środków, o których mowa w ust. 1, Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje wypłat 
środków gwarantowanych ze środków funduszu własnego przeznaczonego do 
ewidencjonowania środków odzyskanych z mas upadłości kas. 

3. W przypadku, gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych przewyższa 
sumę środków, o których mowa w ust. 1 i 2, Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje wypłat 
środków gwarantowanych z innych źródeł, o których mowa w art. 80d ust. 6 z wyłączeniem 
kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski. 

4. Po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1 - 3 w sytuacji  wystąpienia 
zagrożenia stabilności finansowej oraz w celu pokrycia pilnych potrzeb funduszu kas, 
Narodowy Bank Polski na wniosek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego może 
udzielić Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu na zasilenie funduszu kas kredytu 
krótkoterminowego, o którym mowa w art. 80d ust. 6, pod warunkiem ustanowienia 
odpowiedniego zabezpieczenia. Zabezpieczenia może udzielić także Kasa Krajowa. 

5. Po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 
instytucji finansowych może w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,  
podwyższyć wysokość stawki opłaty rocznej na rok bieżący, nie więcej jednak niż do 
wysokości 0,6%. Wydając rozporządzenie, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, 
określi dzień, na który oblicza się wysokość oraz termin wniesienia opłat. Przepisy art. 80d ust. 
4 stosuje się odpowiednio. 

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wydając rozporządzenia, o których 
mowa w ust. 5, uwzględni w szczególności wysokość niezaspokojonych zobowiązań 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych. 

Art. 80j. 1. Z tytułu wypłaty środków gwarantowanych Bankowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu przysługuje roszczenie do kasy, co do której nastąpiło spełnienie warunku 
gwarancji o zapłatę kwot odpowiadających wysokości sumy środków gwarantowanych. 
Funduszowi przysługuje roszczenie także po ogłoszeniu upadłości kasy. 

2. Wypłata środków gwarantowanych pomniejsza proporcjonalnie poszczególne 
wierzytelności deponenta będące podstawą wyliczenia środków gwarantowanych. 

Art. 80k. 1. Na Bankowy Fundusz Gwarancyjny przechodzą, z mocy prawa, 
wierzytelności przysługujące deponentowi w stosunku do masy upadłości, w wysokości 
środków gwarantowanych. 

2. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa kasy w trybie art. 437 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, na nabywcę nie przechodzą zobowiązania 
wynikające z wierzytelności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w ust. 1. 

 26 
 



Art. 80l. 1. W przypadku spełnienia warunku gwarancji zarządca komisaryczny, po 
ustaleniu stanu ksiąg rachunkowych kasy na dzień spełnienia warunku gwarancji, sporządza 
listę deponentów w oparciu o system wyliczania kasy. 

2. Zarządca komisaryczny kasy jest odpowiedzialny za sporządzenie listy deponentów 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 80zj. 

3. Odpowiedzialność za zgodność danych zawartych w systemie wyliczania z zapisami 
w księgach rachunkowych kasy oraz z rzeczywistym stanem prawnym, ponosi zarząd kasy. 

Art. 80m. 1. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bieżącą kontrolę 
przygotowania przez zarządcę komisarycznego listy deponentów. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności dane deponentów 
znajdujące się na liście deponentów. 

3. W celu realizacji kontroli, o której mowa w ust. 1, Bankowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu są udostępniane dane dotyczące deponentów zawarte w zbiorach 
prowadzonych przez podmioty lub osoby trzecie, w szczególności dane ze zbiorów 
meldunkowych, zbioru danych osobowych PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych 
dowodów osobistych, o których mowa w odrębnych przepisach.  

4. Fundusz przetwarza dane osobowe deponentów w okresie niezbędnym do realizacji 
zadań określonych w ustawie. 

5. O nieprawidłowościach ujawnionych w toku kontroli, o której mowa w ust. 1, 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego, wzywając 
zarządcę komisarycznego do ich usunięcia. 

Art. 80n. 1. Zarządca komisaryczny kasy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, przekazuje Bankowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu listę deponentów. 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poprawności poszczególnych danych 
na liście deponentów Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje odpowiednich wypłat 
niezwłocznie po potwierdzeniu poprawności danych przez zarządcę komisarycznego kasy. 
Kolejność uruchamiania środków, o których mowa w art. 80i ust. 1 - 3 jest określana w trybie 
wskazanym w art. 80u ust. 2. 

Art. 80o. 1. Wypłat środków gwarantowanych dokonuje w imieniu i na rachunek 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zarządca komisaryczny lub podmiot, z którym Zarząd 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawrze umowę o dokonanie wypłat środków 
gwarantowanych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Przy wyborze trybu wypłaty środków gwarantowanych Zarząd Funduszu 
powinien uwzględnić konieczność zapewnienia ochrony interesów deponentów, w tym 
terminowości wypłat, a także poziom kosztów przewidzianych do poniesienia w celu wypłaty 
środków gwarantowanych. 

2. Zarządcy komisarycznemu lub podmiotowi, który będzie dokonywał wypłat środków 
gwarantowanych, Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przekazuje listę wypłat, 
zawierającą dane niezbędne do dokonywania wypłat. 

3. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bieżącą kontrolę 
dokonywania wypłat środków gwarantowanych. W przypadku wypłat dokonywanych przez 
zarządcę komisarycznego przepisy art. 80m ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

Art. 80p W przypadku ogłoszenia upadłości w trakcie dokonywania przez zarządcę 
komisarycznego wypłat, o których mowa w art. 80o ust. 1, obowiązki związane z kontynuacją 
wypłat realizuje zarządca lub syndyk. 

 27 
 



Art. 80q. 1. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa, w drodze uchwały:  
1) informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków 

gwarantowanych;  
2) sposób dokonywania wypłat;  
3) kwotę stanowiącą sumę środków gwarantowanych przekazywaną podmiotowi, o którym 

mowa w pkt 1, na wypłaty środków gwarantowanych;  
2. Zarząd Funduszu, określając na podstawie ust. 1 pkt 2 sposób dokonywania wypłat, 

ustala także zasady i tryb stwierdzania tożsamości deponenta, a w szczególności:  
1) dane identyfikujące deponenta, których umieszczenie na liście deponentów jest 

niezbędne do ustalenia tożsamości deponenta przez podmiot dokonujący wypłat, mając 
na uwadze powszechność posługiwania się tymi danymi przez deponentów, możliwość 
dokonania za pomocą tych danych jednoznacznej identyfikacji deponenta;  

2) rodzaje dokumentów stwierdzających tożsamość, za pomocą których podmiot 
dokonujący wypłat będzie identyfikował deponentów ubiegających się o wypłatę 
świadczeń gwarantowanych.  

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podaje 
do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia, w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym oraz 
przekazuje kasom i zarządcy komisarycznemu lub podmiotowi, który będzie dokonywał wypłat 
środków gwarantowanych. 

Art. 80r. Środki na wypłatę środków gwarantowanych, przekazane podmiotowi, o 
którym mowa w art. 80q ust. 1 pkt 1, na podstawie uchwały Zarządu Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, nie mogą być wykorzystane na żaden inny cel niż wypłata środków 
gwarantowanych. Środki te nie wchodzą do masy upadłości oraz nie podlegają egzekucji 
sądowej ani administracyjnej. 

Art. 80s. 1. Koszty czynności związanych z przygotowaniem i dokonaniem wypłat 
środków gwarantowanych obciążają kasę, w przypadku której nastąpiło spełnienie warunku 
gwarancji. 

2. W przypadku realizacji wypłat przez podmiot, z którym Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny zawarł odpowiednią umowę w tym zakresie, Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
pokrywa koszty tych czynności ze środków funduszu kas. 

3. Z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 2, Bankowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu przysługuje roszczenie do podmiotu, o którym mowa w ust. 1. 

4. Po ogłoszeniu upadłości podmiotu, o którym mowa w ust. 1, przepis ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 

 
Art. 80t. Po zakończeniu wypłat podmiot, o którym mowa w art. 80q ust. 1 pkt 1, lub 

zarządca albo syndyk, w terminie 5 dni roboczych od ostatniego dnia wypłat dokonuje 
rozliczenia przeprowadzonych wypłat, przekazując Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 
w szczególności: 

1) listę wypłat wraz z oznaczeniem świadczeń wypłaconych i niewypłaconych; 
2) dokumentację potwierdzającą dokonanie wypłat; 
3 ) niewypłacone kwoty. 

Art. 80u. 1. Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji, nieujawnione w ramach listy 
deponentów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja w terminie 20 dni roboczych od dnia 
otrzymania uzupełnionej listy deponentów przez zarządcę albo syndyka lub po ustaleniu listy 
wierzytelności lub po stwierdzeniu prawomocnym orzeczeniem sądu wierzytelności wobec 
kasy, w stosunku do której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji. 
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2. W przypadku dokonania wypłaty środków gwarantowanych, o których mowa w ust. 
1, Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa kolejność uruchamiania środków, o 
których mowa w art. 80i ust. 1-4.  

3. W przypadku dokonania wypłaty środków gwarantowanych, o których mowa w ust. 
1, po ogłoszeniu upadłości kasy Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgłasza 
sędziemu-komisarzowi wierzytelność z tego tytułu. 

Art. 80v. Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji, uprawnienia z tytułu środków 
gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa 
w art. 14 ust. 1, i - niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej - nie zostały wykazane w 
systemie wyliczania kasy jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z 
tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o 
których mowa art. 14 ust. 1.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1: 
1) wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków 

gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa 
w art. 14 ust. 1, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą 
powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego;  

2) uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, 
zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady 
dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego.  

Art. 80w. Jeżeli w dniu wypłaty środków gwarantowanych przysługiwały one wyłącznie 
deponentowi, a następnie weszły do majątku, do którego uprawnienia przysługują następcy lub 
następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 14 ust. 1, uprawnienia do 
odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych - zgodnie z przepisami 
określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasadami dysponowania 
majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego.   

Art. 80x. 1. W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane 
na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
zawiesza się wypłatę deponentowi środków gwarantowanych, na czas trwania blokady.  

2. Jeżeli środki zdeponowane na rachunku zostaną uznane w całości lub w części 
prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio 
z przestępstwa, przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z 
takiego przestępstwa lub za ich równowartość, przy obliczaniu świadczenia z tytułu środków 
gwarantowanych nie uwzględnia się środków zdeponowanych na rachunku lub odpowiedniej 
ich części. Środki te nie korzystają z ochrony systemu gwarantowania w części, co do której 
orzeczono przepadek. 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom 
w przypadku określonym w ust. 1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wydając 
rozporządzenie, uwzględni dane, jakie powinno zawierać zawiadomienie Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego o prowadzonym postępowaniu karnym oraz zawiadomienie o jego 
zakończeniu, termin i sposób wysłania zawiadomienia, dane, jakie powinna zawierać 
informacja o zawieszeniu wypłaty środków gwarantowanych wysłana deponentowi, termin i 
sposób wysłania informacji oraz dane, jakie powinien zawierać rejestr zawieszonych wypłat 
środków gwarantowanych prowadzony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 
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Art. 80y. Z tytułu opóźnienia w dokonywaniu opłat rocznych, o których mowa w art. 
80d ust. 1, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługują odsetki w wysokości odsetek 
pobieranych od zaległości podatkowych.  

Art. 80z. 1. Wyciągi z ksiąg Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące funduszu 
kas, podpisane przez upoważnionych członków Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
i opatrzone jego pieczęcią, stwierdzające istnienie zobowiązania kasy na rzecz Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego i zaopatrzone w oświadczenie, że oparte na nich roszczenia są 
wymagalne, mają moc tytułów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla nich klauzul 
wykonalności. 

2. Przepisy art. 37 ust. 2-4 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym stosuje się 
odpowiednio.  

Art. 80za. 1. Kasy  przekazują Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu roczne 
sprawozdania finansowe kas w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia ich przez właściwy organ. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego przekazują Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 
informacje o stanie finansowym kasy i podejmowanych w stosunku do niej działaniach 
na podstawie odrębnych przepisów, w razie powzięcia wiadomości, że w kasie powstała strata, 
groźba jej wystąpienia lub powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności kasy. 

3. Narodowy Bank Polski przekazuje Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 
informacje, w tym informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji 
niejawnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania jego ustawowo określonych zadań. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 
informacje o zaistnieniu okoliczności, mogących skutkować powstaniem zobowiązań 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wobec deponentów z tytułu środków gwarantowanych. 

5. Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje prawo uzyskiwania informacji 
dotyczących kas, mających wpływ na realizację jego zadań, posiadanych przez Narodowy Bank 
Polski, ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, Komisję Nadzoru Finansowego 
i Najwyższą Izbę Kontroli. 

6. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje Narodowemu Bankowi Polskiemu 
informacje niezbędne do oceny stabilności i ryzyka systemu kas, w tym dotyczące 
poszczególnych kas objętych systemem gwarantowania, podlegające ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów. 

7. Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 5 
i 6, określają odrębne porozumienia zawarte między Bankowym Funduszem Gwarancyjnym 
a Prezesem Narodowego Banku Polskiego, ministrem właściwym do spraw instytucji 
finansowych i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli, a także umowa o współpracy oraz 
o wymianie informacji między Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a Komisją Nadzoru 
Finansowego, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 
finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.9). 

8. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa jest obowiązana 
do przekazywania w imieniu kas Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji, 
dotyczących poszczególnych kas, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. 

9. Na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego minister właściwy do spraw 
instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określi w drodze rozporządzenia zakres, 

                                                 
9  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2007 r. Nr. 49, poz. 328 i Nr 42, poz. 272, z 2008 r. Nr 209,  

poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 77, poz. 649, Nr 42, poz. 341 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r.  
Nr 126, poz. 853, z 2011 r. Nr 131, poz. 763, Nr 199, poz. 1175, Nr 205, poz. 1298 i Nr 75, poz. 398. 
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tryb i terminy przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową 
informacji, o których mowa w ust. 8. 

10. Uzyskiwane informacje dotyczące kas Bankowy Fundusz Gwarancyjny może 
wykorzystywać tylko w celu realizacji zadań określonych w niniejszej ustawie. 

 
Art. 80zb. 1. Informacje uzyskane w trybie określonym w art. 80zc mogą być 

wykorzystywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do opracowywania analiz i prognoz 
dotyczących sektora kas. 

2. Informacje określone w ust. 1 nie mogą być udostępniane przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 80za ust. 6. 

3. Analizy i prognozy, o których mowa w ust. 1, mogą być publikowane. Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny może je także udostępniać zainteresowanym podmiotom.  

Art. 80zc. 1. Kasy informują osoby korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z ich 
usług o: 

1) swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej; 
2) uczestnictwie w ustawowym systemie gwarantowania i zasadach jego 

funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze 
strony tego systemu, wskazując w szczególności: 

a) kwotę określającą maksymalną wysokość gwarancji, 
b) rodzaje podmiotów, które zgodnie z ustawą mogą być uznane za deponenta 

uprawnionego do otrzymania świadczenia pieniężnego. 
2. Kasy obowiązane są poinformować osoby korzystające oraz zainteresowane 

korzystaniem z ich usług o braku ochrony gwarancyjnej w przypadku, gdy: 
1) wierzytelność, powstająca w związku z wykonywaniem czynności przez kasy, 

nie będzie chroniona przez ustawowy system gwarantowania, w szczególności jeżeli osoby 
korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z ich usług nie mogą być uznane za deponenta 
w rozumieniu niniejszej ustawy; 

2) w związku z usługami świadczonymi przez kasy, w szczególności polegającymi na 
pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub mogą powstać jakiekolwiek wierzytelności 
osoby korzystającej oraz zainteresowanej korzystaniem z ich usług wobec innego podmiotu, 
który nie jest objęty systemem gwarantowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1, powinny być również 
zawarte w umowach między osobami korzystającymi oraz zainteresowanymi korzystaniem z 
usług a kasą. 

4. Informacje dotyczące trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego 
na podstawie ustawy powinny zostać udostępnione na wniosek osoby korzystającej oraz 
zainteresowanej korzystaniem z usług. 

5. Wszelkie informacje udostępniane osobom korzystającym oraz zainteresowanym 
korzystaniem z usług stosownie do przepisów ust. 1-3, powinny być podawane w sposób: 

1) w jaki podawane są informacje o świadczonych usługach; 
2) jednoznaczny i zrozumiały. 
6. Informacje o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania nie mogą być 

wykorzystywane w celach reklamowych i powinny być ograniczone wyłącznie do informacji 
określonych w ust. 1 i 2. 

7. Zakaz określony w ust. 6 stosuje się również do podmiotów niebędących 
uczestnikami systemu gwarantowania.  

Art. 80zd. Środki gwarantowane płatne są na podstawie danych znajdujących się 
w systemie wyliczania kasy.  
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Art. 80ze. 1. Odpowiedzialnym za wdrożenie i utrzymywanie prawidłowo 
funkcjonującego systemu wyliczania jest zarząd kasy. 
2. Za przekazywanie Funduszowi danych, o których mowa w art. 80zg ust. 1, znajdujących się 
w systemie wyliczania, w okresie do dnia spełnienia warunku gwarancji, jest odpowiedzialny 
arząd kasy.  z 

Art. 80zf. W przypadku spełnienia warunku gwarancji zapewnienie funkcjonowania 
systemu wyliczania oraz przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu danych 
znajduj cych się w systemie wyliczania jest zadaniem zarządcy komisarycznego. ą 

Art. 80zg. 1. System wyliczania zapewnia gotowość do bieżącego sporządzania danych 
pozwalających na identyfikację deponentów, miejsca ich zamieszkania lub siedziby oraz na 
określenie wysokości należnych poszczególnym deponentom środków gwarantowanych, 
według stanu na koniec każdego dnia. 

2. Kasa przechowuje dane w systemie wyliczania, w sposób zapewniający ich 
odtworzenie oraz dostęp do nich Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu.  

3. Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości 
danych zawartych w systemach wyliczania. 

4. System wyliczania ani uzyskiwane i przetwarzane w nim dane nie mogą znajdować 
się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Kasa stosuje odpowiednie zabezpieczenia, które zapewniają prawidłowe 
funkcjonowanie systemu wyliczania. 

6. Kasa przeprowadza co najmniej raz na 6 miesięcy test systemu wyliczania, 
w szczególności w zakresie ustalenia, czy spełnione zostały warunki dla wykonania 
obowiązków ustawowych na wypadek spełnienia warunku gwarancji oraz czy zapewniona jest 
prawidłowość sporządzania przez kasę danych o deponentach i środkach gwarantowanych. 
Wyniki testów są przekazywane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i do Komisji 
Nadzoru Finansowego w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.  

Art. 80zh. 1. Kasa przekazuje Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu na każde jego 
żądanie dane znajdujące się w systemie wyliczania pozwalające na identyfikację deponentów 
oraz wysokości środków gwarantowanych należnych poszczególnym deponentom. Bankowemu 
Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje prawo kontroli otrzymanych danych. 

2. W celu realizacji kontroli, o której mowa w ust. 1, Bankowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu udostępniane są dane dotyczące deponentów zawarte w zbiorach 
prowadzonych przez podmioty lub osoby trzecie, w szczególności dane ze zbiorów 
meldunkowych, zbioru danych osobowych PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych 
dowodów osobistych, o których mowa w odrębnych przepisach.  

Art. 80zi. 1. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemów wyliczania sprawuje 
Komisja Nadzoru Finansowego.  

2. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez kasę 
obowiązków związanych z wdrożeniem i utrzymywaniem prawidłowo funkcjonującego 
systemu wyliczania, Komisja Nadzoru Finansowego może zastosować środki nadzorcze 
określone w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 

3. W przypadku gdy kasa nie posiada systemu wyliczania lub posiada nieprawidłowo 
funkcjonujący system wyliczania, Komisja Nadzoru Finansowego może na nią nałożyć karę 
pieniężną w wysokości do 0,3 % sumy aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych 

4. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków, 
o których mowa w ust 2, przez osoby odpowiedzialne za wdrożenie i funkcjonowanie systemów 
wyliczania Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na te osoby kary pieniężne 
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do wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, wyliczonego 
na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 6 miesięcy przed nałożeniem kary. 

5. Komisja Nadzoru Finansowego odprowadza kwoty wyegzekwowane z tytułu kar 
pieniężnych, o których mowa w ust. 3 i 4, na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

6. Kasa zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o członku zarządu, do którego 
zakresu obowiązków należy zapewnienie wdrożenia i funkcjonowania systemu wyliczania. 

7. Bankowy Fundusz Gwarancyjny może wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego 
o podjęcie czynności kontrolnych lub środków w ramach nadzoru, w zakresie kontroli 
prawidł wości funkcjonowania systemów wyliczania. o 

Art. 80zj. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii 
Komisji Nadzoru Finansowego oraz Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, określi w 
drodze rozporządzenia: 

1) minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania, 
2) szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania, a także 

standard techniczny ich przygotowania i zapisu, 
3) format i tryb przekazywania danych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 

uwzględniając ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, 
4) sposób oznaczenia środków gwarantowanych, których dotyczy postępowanie 

w sprawach określonych w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego; 
5) tryb i sposób weryfikacji prawidłowości danych zawartych w systemie wyliczania

- mając na względzie w szczególności potrzebę zapewnienia otrzymywania przez Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny należycie przygotowanych i zweryfikowanych danych na potrzeby 
realizacji ustawowych zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz warunki wykonywania 
czynności faktycznych związanych z działalnością kasy.” 

 Rozdział 6d 

Przepisy karne 

Art.80zk 1. Kto będąc członkiem zarządu kasy nie przekazuje Komisji Nadzoru 
Finansowego informacji, o których mowa w ustawie lub przekazuje informacje 
nieprawdziwe lub nierzetelne albo w inny sposób wprowadza w błąd Komisję 
Nadzoru Finansowego podlega grzywnie do 1.000.000 zł albo karze pozbawienia 
wolności do lat 2. 

 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie do 500.000 zł albo karze 
 pozbawienia wolności do roku.”;  
 Art. 80zl  1. Kto będąc członkiem zarządu kasy nie przekazuje Zarządowi Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego informacji, o których mowa w ustawie lub przekazuje 
informacje nieprawdziwe lub nierzetelne albo w inny sposób wprowadza w błąd 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny podlega grzywnie do 1 000 000 zł. albo karze 
pozbawienia wolności do lat 2.  
2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie do 500 000 zł. albo karze 
pozbawienia wolności do roku.”; 

Art. 80zm 1. Kto będąc obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa 
w art. 9e ust. 1 lub art. 9h, ujawnia je niezgodnie z upoważnieniem określonym 
w ustawie, podlega grzywnie do 500.000 zł albo karze pozbawienia wolności do 
lat 2, albo obu tym karom łącznie. 
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1, w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie do 1.000.000 zł 
albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. 
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 Art. 80zn. 1. Kto będąc członkiem zarządu lub rady nadzorczej kasy przyczynia się do straty 
po stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wyniku tego, iż nastąpiło 
nieuzasadnione obniżenie podstawy naliczania obowiązkowej opłaty rocznej, o 
której mowa w art. 80d, lub obowiązkowa opłata roczna nie została przekazana 
w odpowiednim terminie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2.”;  

4 6) art. 88 otrzymuje brzemiennie: 

„Art. 88  Przepisy art. 50 ust. 4 i art. 64 ust. 1 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 81, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań 
finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r.”. 

 
Art. 2. W ustawie z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. 

Nr 152, poz.1223 z późń. zm.10) pkt 8 lit d otrzymuje brzmienie:  
„d) szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 
tym: 

a) zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym,  
b) zasady wyceny aktywów, w tym tworzenia odpisów aktualizujących.”.   

Art. 3. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym  
(Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 71111) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. W Funduszu tworzy się fundusz gwarancyjny spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych, zwany dalej „funduszem kas”. Zasady tworzenia, oraz wykorzystywania 
tego funduszu reguluje odrębna ustawa.” ; 

2) w art. 4 po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu: 
„1b. Do zadań Funduszu w zakresie funkcjonowania systemu gwarantowania środków 

pieniężnych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - uregulowanego 
odrębną ustawą należy wykonywanie obowiązków wynikających z gwarantowania 
środków pieniężnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r.  
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. Nr (…), poz. (…)).”. 

1c. Do zadań Funduszu w zakresie gromadzenia i analizowania informacji o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych należy w szczególności opracowywanie analiz i 
prognoz dotyczących sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.”; 

3) art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Osoby pełniące funkcje w organach Funduszu nie mogą pełnić funkcji w organach lub 

być pracownikami banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub 
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.” 

4) w art. 7 ust. 2: 
a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 
„4a) zatwierdzanie wniosków Zarządu Funduszu w sprawie zaciągania kredytu 
krótkoterminowego dla potrzeb realizacji zadań Funduszu z zakresu gwarantowania 
depozytów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, określonych odrębną 
ustawą;”; 
b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

                                                 
10)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r., Nr 165, poz. 1316 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 47, 
poz. 278, oraz z 2011 r. Nr 102, 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378. 
 
11)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943, z 2010 r. 
Nr  257, poz. 1724 oraz 2011 r. Nr. 134, poz. 781. 
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„5a. określanie wysokości stawek obowiązkowej opłaty rocznej oraz funduszu ochrony 
spółdzielczych środków gwarantowanych, o których mowa w ustawie z dnia 5 listopada 
2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. Nr (…), poz. 
(…)).”; 

5) art. 10 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) składanie wniosków do Rady Funduszu w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 2 
pkt 4 i 4a;”; 

6) po art. 10 dodaje się art. 10a w następującym brzmieniu: 
„art. 10a 1. W ramach Funduszu tworzy się Komisję Funduszu Gwarancyjnego 
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 
2. Komisja o której mowa w ust. 1 ma charakter opiniodawczy dla Rady i Zarządu 
Funduszu 
3. W skład Komisji o której mowa w ust. 1 wchodzi: 

1) trzech przedstawicieli sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
wybieranych przez walne zgromadzenie Kasy Krajowej; 

2) jeden przedstawiciel Ministerstwa Finansów; 
3) jeden przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego; 
4) jeden przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego. 

4. Do zadań Komisji, o której mowa w ust. 1, należy: 
1) opiniowanie wniosków o pomoc z Funduszu Gwarancyjnego Spółdzielczych Kas  

Oszczędnościowo-Kredytowych; 
2)  opiniowanie programów naprawczych.”; 

7) w art. 15: 
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 
„1a) obowiązkowe opłaty roczne, o których mowa w art. 80d ust. 1 ustawy z dnia 5 

listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U.  
Nr (…), poz. (…)).”; 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 
„5a) środki z dotacji udzielonych przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Kredytową za środków funduszu stabilizacyjnego;”; 
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) środki z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski 

zgodnie z art. 16a ust. 5 oraz art. 80i ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 
spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. Nr (…), poz. (…)).”;   

8) w art. 16: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2 Nadwyżka bilansowa Funduszu w danym roku powiększa jego fundusz własny, 
tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu w zakresie 
udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania, oraz fundusz kas, 
z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b. Podział nadwyżki bilansowej na: 
1) fundusz kas – jest dokonywany w proporcji, w jakiej wartość tego funduszu 

uczestniczy w sumie funduszy: kas, tworzonego w celu zapewniania środków na 
finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objętym 
systemem gwarantowania,  funduszu statutowego i zapasowego;  

2)  fundusz, tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu w 
zakresie udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania – w 
pozostałej części, z tym, że wartość funduszy ustala się na podstawie ostatniego 
zbadanego i zatwierdzonego przez Radę Ministrów sprawozdania finansowego 
Funduszu, a wielkość proporcji ustala się jako procent, z zaokrągleniem do dwóch 
miejsc po przecinku.”, 
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b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:  
„2c. W przypadku wystąpienia straty do sposobu jej pokrycia art. 16 ust. 2a stosuje się 

odpowiednio.”, 
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Koszty działalności biura Funduszu oraz inne wydatki związane z wykonywaniem 

zadań Funduszu pokrywane są ze środków, o których mowa w art. 15 pkt 1, pkt 1a  
i pkt 3-7.”;  

9) w art. 26p ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji, nieujawnione w ramach listy deponentów, 

Fundusz zaspokaja w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania uzupełnionej listy 
deponentów przez zarządcę albo syndyka lub po ustaleniu listy wierzytelności lub po 
stwierdzeniu prawomocnym orzeczeniem sądu wierzytelności wobec podmiotu 
objętego obowiązkowym systemem gwarantowania, w stosunku do którego nastąpiło 
spełnienie warunku gwarancji.”; 

10) w art. 38 ust. 4a otrzymuje brzmienie: 
„4a. Fundusz przekazuje Narodowemu Bankowi Polskiemu informacje niezbędne do 

oceny stabilności i ryzyka systemu bankowego, w tym dotyczące poszczególnych 
podmiotów objętych systemem gwarantowania, podlegające ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów.”; 

11) w art. 38a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Informacje określone w ust. 1 nie mogą być udostępniane przez Fundusz innym 

podmiotom, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 4a.”; 
12) w art. 38g ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. System wyliczania zapewnia gotowość do bieżącego sporządzania danych 
pozwalających na identyfikację deponentów, miejsca ich zamieszkania lub siedziby 
oraz na określenie wysokości należnych poszczególnym deponentom środków 
gwarantowanych, zwanych dalej „danymi”, według stanu na koniec każdego dnia.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 
1, poz. 2, z późn. zm. 12))  

1 ) w art. 38 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w 
złotych i w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków 
uzyskanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz innych środków 
przyjętych przez bank podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków:  
1) przyjętych od innego banku krajowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej;  
2) przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia 

w życie ustawy; 
3) pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata;  
4) pozyskanych na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych 

oraz pozyskanych na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont 
zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach 
emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;  

                                                 
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, 

poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589, Nr 
143, poz. 1164 i Nr 69 poz. 589, z 2010 r. Nr 109 poz. 709 Nr 257 poz. 1724 oraz z 2011 r., Nr 117, poz. 675 i Nr 75, poz. 
398 
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5) uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie o 
okresie wykupu powyżej pięciu lat oraz ze sprzedaży listów zastawnych o okresie 
wykupu powyżej pięciu lat.  

3. Rezerwę obowiązkową spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych oraz Krajowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej stanowi wyrażona w złotych część 
środków pieniężnych w złotych i w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach w 
spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych oraz w Krajowej Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej, środków uzyskanych z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych oraz innych środków podlegających zwrotowi, z wyjątkiem 
środków przyjętych od innej spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, Krajowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej oraz od banku krajowego.”. 

2)  art. 43 otrzymuje brzmienie:  
„Art. 43. 1. Art. 43. 1. W przypadkach uregulowanych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, 
poz. 1176 oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724) oraz ustawie z dnia 
z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
(Dz. U. Nr (…), poz.(...)) NBP może udzielać kredytu krótkoterminowego 
Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. 

„2. W przypadku zagrożenia płynności spółdzielczych kas oszczędnościowo- 
kredytowych, Narodowy Bank Polski może udzielić Kasie Krajowej kredytu na 
zasilenie funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy  
z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
(Dz. U. Nr (…), poz.(...)), w razie zaistnienia groźby wyczerpania środków 
funduszu i pod warunkiem ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia. 

 3. NBP może udzielić Kasie Krajowej kredytu, o którym mowa w ust. 2  
po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji systemu kas.”.  

Art. 5. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. o Prawie upadłościowym i naprawczym  
(Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące 
zmiany:  

1) tytuł II części III otrzymuje brzmienie:  
„Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych”;  

2) po art. 441 dodaje się art. 441a w brzmieniu: 
„Art. 441a. 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

może wyłącznie zgłosić Komisja Nadzoru Finansowego. 
        2. W postępowaniu upadłościowym wobec spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej syndykiem może być także inna kasa. 
        3. Propozycje układowe mogą złożyć także członkowie kasy reprezentujący dwie 

trzecie funduszu udziałowego kasy. 
        4. W pozostałym zakresie przepisy art. 426 – 441 stosuje się odpowiednio.”.  

Art. 6. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 
r., Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.14) w art. 84 uchyla się pkt 3. 

                                                 
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r., Nr 191, poz. 1484, z 2010 r., Nr 155, 

poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r., Nr 138, poz. 810, Nr 142, poz. 828, Nr 106, poz. 622, Nr 85,  
poz. 458, Nr 199, poz. 1175, Nr 234, poz. 1391, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r., poz. 173 
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Art. 7. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1119, z późn. zm.) art.  2 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 2. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do 
rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, przez 
realizację celów określonych, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 
bankowe, ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, 
ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku 
Ubezpieczonych, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie 
z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, 
zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w 
skład konglomeratu finansowego, ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

szczędnościowo kredytowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.”. o 
Art. 8. Kasy zobowiązane są dostosować umowy, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 3 do 

rzepisów niniejszej ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. p 
Art. 9. Kasy zobowiązane są dostosować swoją działalność do przepisów art. 37 w terminie 24 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Kasy przekazują do Komisji Nadzoru Finansowego 
plan dostosowania swojej działalności w tym zakresie, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w 
ycie ustawy.” ż 

Art. 10. W odstępstwie od art. 80d ust. 3 w pierwszym roku obowiązywania ustawy opłaty, o 
których mowa w art. 80d wnoszone są za cały rok, nie później niż w terminie 3 miesięcy od 
daty wejścia w życie ustawy w wysokości określonej na podstawie art. 80d. Rada Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego określi wysokość opłaty, po zasięgnięciu opinii Krajowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, nie później niż w ciągu jednego miesiąca 
od daty wejścia w życie ustawy. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, Nr 239, poz. 1593, z 

2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, 
poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195, Nr 232, poz. 1378. 
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UZASADNIENIE 

 

Niniejsza ustawa jest nowelizacją ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. z 2012 r. Nr …,poz….), zwanej dalej „ustawą”.  

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 (zwanych dalej również kasami) 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.  

W   ostatnich   kilku   latach   następuje   w   Polsce   dynamiczny    rozwój   spółdzielczych    k
as oszczędnościowo-kredytowych. Rozwój ten charakteryzuje się przede wszystkim 
zwiększeniem skali i obszaru działalności funkcjonujących kas. Należy podkreślić, 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 zmniejszania się liczby kas na skutek 
procesów konsolidacyjnych. W efekcie niektóre spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 
pod względem zgromadzonych depozytów oraz posiadanych 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 uwadze skalę ryzyka wynikającego z działalności 
kas, oraz związanego z ich klientami, którymi w dużym stopniu są osoby mniej zamożne, w 
celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu kas - zasadne wydaje się 
wprowadzenie przepisów restrukturyzujących pozwalających na poprawę jakości zarządzania i 
ograniczeniu poziomu ryzyk w kasach, w sytuacji potencjalnego zaistnienia zagrożenia 
działalności, wzorem działań podejmowanych 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 rozwiązania proponowane w przedmiotowej ustawie w zakresie 
prowadzenia postępowania naprawczego.  

W zakresie swojej regulacji ustawa wypełnia ustalenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie 
systemów gwarantowania depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu 
wypłaty. Należy wskazać, iż dyrektywa nakłada obowiązek wprowadzenia w życie przepisów 
niezbędnych do jej wykonania m.in. w zakresie wysokości sumy gwarantowanej, terminu 
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wypłaty oraz obowiązków informacyjnych ze strony instytucji kredytowych wobec jej 
faktycznych i potencjalnych deponentów. 

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe są instytucjami pełniącymi specyficzną rolę w 
polskim systemie gospodarczym, tj. podobnie jak banki są osobami prawnymi, utworzonymi na 
podstawie ustawy, uprawnionymi do wykonywania czynności obciążających ryzykiem środki 
powierzone pod tytułem zwrotnym. Pomimo tego, że przepisy dyrektywy 2006/48/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe nie mają zastosowania do SKOKów, 
instytucje te mieszczą się w zakresie definicji ,,instytucji kredytowych”, przyjętej w dyrektywie 
94/19/WE w sprawie systemów gwarantowania depozytów. Kasy są bowiem instytucjami, 
których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających 
zwrotowi od ludności oraz na przyznawaniu kredytów na swój własny rachunek.  

Jednak w odróżnieniu od banków, których depozyty podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (ustawa o BFG), depozyty złożone 
w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych w obecnym stanie prawnym 
zabezpieczane są przez tzw. ,,Program Ochrony Depozytów Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo – Kredytowych”. Na program ten składają się dwa elementy:  

1) fundusz stabilizacyjny, tworzony ze składek płaconych przez wszystkie kasy, będący w 
dyspozycji Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej (zwanej dalej 
również Kasą Krajową), oraz  

2) ubezpieczenie depozytów oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych (TUW SKOK).  

W zakresie funduszu stabilizacyjnego należy wskazać, iż zgodnie z art. 42 oraz wewnętrznym 
statutem, Kasa Krajowa zapewnia kasom stabilność finansową poprzez udzielanie wsparcia 
finansowego ze środków funduszu stabilizacyjnego, a także sprawuje kontrolę nad kasami dla 
zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności. W tym zakresie, Kasa 
Krajowa może udzielać kasom kredytów i pożyczek, zaś kasy zobligowane są do wnoszenia na 
wyodrębniony w Kasie Krajowej fundusz stabilizacyjny środków w wysokości co najmniej 1% 
i nie więcej niż 3% swoich aktywów.  

Drugi element funkcjonującego Programu Ochrony dla kas przewiduje gwarancje zwrotu 
określonych kwot depozytów zapewniane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
SKOK, działające na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) oraz statutu nadanego temu podmiotowi w drodze 
uchwały Walnego Zgromadzenia. Obecnie działalność TUW SKOK uważana przez kasy za 
odpowiednik systemu gwarantowania przewidzianego dla banków w ustawie o BFG, ma 
poprzez ubezpieczenie wypłaty depozytów zapewniać stabilność całego systemu spółdzielczych 
kas oszczędnościowo – kredytowych i bezpieczeństwo deponentom.  
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Uwzględniając istotną rolę kas w sektorze finansowym, za celowe należy uznać 
zaprojektowanie rozwiązań, które posłużyłyby jako mechanizmy dodatkowego wzmocnienia 
bezpieczeństwa członków kas oraz zapewnienia stabilności finansowej całemu systemowi 
finansowemu. W tym kontekście, należy zwrócić uwagę na efektywność obecnie istniejącego 
systemu gwarantowania depozytów, który funkcjonuje w odniesieniu do banków na podstawie 
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Bankowy Fundusz Gwarancyjny odgrywa 
bowiem szczególną rolę w zakresie umacniania stabilności oraz tworzenia sieci bezpieczeństwa 
w polskim systemie bankowym. Należy zauważyć, iż ocena zagrożeń w tym sektorze służąca 
określeniu zapotrzebowania na środki finansowe systemu gwarantowania depozytów, a także 
wczesna identyfikacja niebezpieczeństwa niewypłacalności w bankach warunkująca podjęcie 
niezbędnych działań przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny we współpracy z Komisją Nadzoru 
Finansowego oraz innymi instytucjami wyznaczają poziom bezpieczeństwa środków 
finansowych zgromadzonych przez deponentów w bankach i sprzyjają wzmacnianiu 
wiarygodności polskiego systemu finansowego.       

Mając na uwadze powyższe oraz ze względu na skalę potencjalnych zagrożeń płynących 
dla samych kas oraz ich klientów, a także celem zwiększenia bezpieczeństwa systemu zasadne 
wydaje się opracowanie rozwiązań prawnych uwzględniających specyfikę kas, zaś jednocześnie 
umożliwiających zastosowanie już funkcjonującego systemu gwarantowania depozytów 
w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wydaje się, iż przy zastosowaniu rozwiązań 
zaproponowanych w projektowanym akcie prawnym, możliwe stałoby się objęcie SKOK 
obowiązkowym systemem gwarantowania prowadzonym przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny na wzór systemu istniejącego dla banków, bez konieczności tworzenia odrębnego 
bytu prawnego. Osiągnięcie tego celu wymagałoby partycypacji kas w finansowaniu funduszu 
przeznaczonego na gwarantowanie gromadzonych przez nie depozytów. Co więcej, kluczową 
kwestią umożliwiającą rozwiązywanie problemów w zakresie niedostępności środków w kasach 
jest posiadanie dostępu do informacji oraz możliwość wymiany tych informacji pomiędzy 
odpowiednimi instytucjami, ponieważ tylko uzyskanie niezbędnych, wiarygodnych danych 
pozwoli właściwym organom na zdiagnozowanie sytuacji i podjęcie właściwych działań. W 
tym kontekście projektowana regulacja kładzie szczególny nacisk na rozwiązanie kwestii 
odnoszących się do zakłóceń w przepływie informacji pomiędzy zainteresowanymi 
instytucjami, na które oddziaływać będzie w największym stopniu.   

Uwzględniając powyższe założenie, w projektowanej ustawie znaczna część przepisów 
powstała w oparciu o regulacje zawarte w ustawie o BFG, stąd wiele sformułowań zostało 
przeniesionych wprost, w brzmieniu zawartym w ustawie, zaś wprowadzane modyfikacje 
dotyczą zwłaszcza nomenklatury uwzględniającej zmianę podmiotów, których dotyczy 
regulacja (m.in. zmiana: ,,bank” lub ,,podmiot objęty systemem gwarantowania” na ,,kasa”) 
oraz charakterystyki tych podmiotów w zakresie ich struktury organizacyjnej i prowadzonej 
działalności. Ponadto, przy wykorzystaniu przepisów przeniesionych wprost - w celu 
zachowania logicznego porządku i spójności przepisów projektowanej ustawy - w projekcie 
zmieniono przede wszystkim odniesienia do odpowiednich aktów prawnych i jednostek 
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redakcyjnych zamieszczonych w przenoszonych przepisach, tak aby odniesienia te były zgodne 
ze stanem faktycznym występującym w projekcie.  

Najistotniejsze postulaty zawarte w niniejszym projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych:  

• wprowadzenie przepisów regulujących zasady przejęcia, likwidacji i upadłości kas w 
tym: określenia zasad łączenia się kas oraz zasad przejęcia kasy przez inną kasę, bank 
spółdzielczy lub bank krajowy, 

• wprowadzenie przepisów określających zasady utworzenia i funkcjonowania 
obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych 

• wprowadzenie przepisów dotyczących postępowania naprawczego i zarządu 
komisarycznego w tym: wprowadzenia zarządu komisarycznego w kasie i Kasie 
Krajowej oraz możliwości ustanowienia zarządu komisarycznego także wtedy gdy 
podmiot nie ma zarządu, 

• wprowadzenie przepisów dotyczących sprzedaży wierzytelności pieniężnych 
wynikających z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.  

Ponadto nowelizacja dotyczy m.in.: 

• wprowadzenia przepisów dotyczących outsourcingu kas, 

• wprowadzenia przepisów dotyczących kadencyjności rady nadzorczej i członków 
zarządu Kasy Krajowej i kas na poziomie ustawy a nie na poziomie statutów jak 
dotychczas,  

• wprowadzenia możliwości zaciągnięcia pożyczki podporządkowanej przez kasę z 
innych źródeł niż fundusz stabilizacyjny.  

• wprowadzenia przepisu ustanawiającego obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej 
przez osoby zatrudnione w kasie i Kasie Krajowej oraz osoby przeprowadzające 
kontrolę lub czynności nadzorcze, 

• doprecyzowanie przepisów w zakresie działań w zakresie utrzymania płynności oraz 
rezerwy płynnej na odpowiednim poziomie, w tym przepisów dotyczących możliwości 
podwyższenia przez Komisję Nadzoru Finansowego limitu rezerwy płynnej dla 
wszystkich kas w przypadku zagrożenia płynności jednej kasy, 

• doprecyzowania przepisów dotyczących sprawowania skutecznego nadzoru przez 
Komisję Nadzoru Finansowego oraz kontroli prowadzonej przez Kasę Krajową, 

• dokonania zmiany przepisów dotyczących składki na pokrycie kosztów działalności 
Kasy Krajowej oraz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego 
polegającej na określeniu obowiązku ponoszenia jedynie kosztów nadzoru 
sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
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• doprecyzowania i uzupełnienia przepisów dotyczących przekazywania do Komisji 
Nadzoru Finansowego informacji sprawozdawczych przez kasy i Kasę Krajową, 

• umożliwienia wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji 
dotyczących dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą Krajową, 

• rozszerzenia zakresu czynności Komisji Nadzoru Finansowego w ramach 
sprawowanego nadzoru nad działalnością kas o badanie poziomu ryzyka 
podejmowanego przez kasy oraz badanie i analizę jakości aktywów i źródeł ich 
finansowania, 

• ograniczenia uprawnień w zakresie zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości kasy 
wyłącznie do kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego, 

• wprowadzania przepisów dotyczącego przepisów karnych stosowanych w przypadku 
przekazywania nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji Komisji Nadzoru 
Finansowego,   

• doprecyzowania przepisu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 
Polskim regulującego możliwość udzielenia Kasie Krajowej przez Narodowy Bank 
Polski  kredytu na zasilenie funduszu stabilizacyjnego  

• wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających ze zmian innych ustaw, w tym  
w zakresie np. ustawy o usługach płatniczych, ustawy o kredycie konsumenckim czy 
ustawy o NBP. 

Szczegółowy opis proponowanych zapisów. 

Art. 1. projektu wprowadza następujące zmiany do ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.  
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. z 2012 r. Nr …poz….): 

Pkt 1 projektu rozszerza zakres ustawy o zasady utworzenia i funkcjonowania obowiązkowego 
systemu gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w kasach lub 
należnych z tytułu wierzytelności oraz zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji  
o kasach.’; 

Pkt 2 projektu wprowadza słowniczek definiujący nową nomenklaturę, którą posługuje się 
ustawa. 

Pkt 3 projektu – zmiana wynika ze zmiany ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 
płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 oraz  Nr 291, poz. 1707); dodany ust. 3 w art. 3 
wskazuje, że kasy podlegają wpisowi do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych 
dostawców. Wpis stanowić będzie potwierdzenie uprawnienia kasy do świadczenia usług 
płatniczych. 

W pkt 4 art. 9a proponuje się wprowadzenie regulacji dotyczącej tzw. outsourcingu,  
czyli prowadzenia działalności z wykorzystaniem podmiotów zewnętrznych. 
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Rozwiązania przyjęte w innych sektorach rynku usług finansowych w zakresie outsourcingu 
wskazują, że ustawodawca zapewnia Komisji Nadzoru Finansowego wpływ na zlecanie przez 
instytucje prowadzące działalność finansową innym podmiotom istotnych czynności 
związanych z prowadzeniem działalności nadzorowanej, co nie odbiega od ram prawnych 
outsourcingu usług świadczonych przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne w innych 
państwach członkowskich. Jest to związane z koniecznością dbania przez nadzór finansowy o 
bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów lub powierzonych w 
celach inwestycyjnych. Instytucje finansowe rynku regulowanego podlegają licencjonowaniu i 
szczególnemu nadzorowi, nie może zatem dojść do przeniesienia podstawowej działalności do 
innych podmiotów, które nie podlegają nadzorowi. Brak kontroli nadzoru finansowego nad 
takim rozwiązaniem może doprowadzić do sytuacji, że będzie zagrożone bezpieczeństwo 
depozytów, czy inwestowanych w inny sposób środków. Projekt reguluje zjawisko 
outsourcingu w sposób spójny z regulacjami obowiązującymi w tym zakresie w innych 
regulacjach sektorowych, z uwzględnieniem specyfiki spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych, czyli ich spółdzielczego charakteru, ograniczonego zakresu działalności 
wyłącznie do członków spółdzielni oraz relatywnie wąskiego zakresu czynności w porównaniu 
do innych podmiotów rynku finansowego.  

Jako przykładowe rozwiązania przyjęte w innych krajach w zakresie outsourcingu można 
wymienić: 

-   obowiązek informowania nadzoru o zamiarze wykorzystania outsourcingu, 

-   konieczność posiadania przez bank i podmioty świadczące usługi na jego rzecz planów 
zapewniających niezakłócone i ciągłe prowadzenie działalności, 

-   możliwość zakazania wykonywania outsourcingu, jeżeli nie można efektywnie wykonywać 
nadzoru, 

- szczególne procedury ochrony danych powierzonych insourcerowi, 

-   ocena umów zawieranych przez bank z podmiotami wykonującymi usługi na rzecz banków, 

-   wykonywany outsourcing nie może utrudnić ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, 

-   ograniczenie możliwości wykonywania outsourcingu tylko do podmiotów z sektora 
finansowego albo do podmiotów działających w jednej grupie z bankiem, 

- oddzielenie funkcji agenta instytucji finansowej od insourcera czynności faktycznych. 

Projektowane przepisy nie posługują się pojęciem "outsourcing", nie zawierają też polskiego 
odpowiednika tego pojęcia. 

Projekt wprowadza unormowania, zgodnie z którymi powierzenie przez spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową wykonywania czynności prawnych i faktycznych, związanych z 
wykonywaniem działalności finansowej, odbywać się będzie na podstawie umowy zawieranej z 
przedsiębiorcą albo przedsiębiorcą zagranicznym.  
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Projekt zakłada, że spółdzielca kasa oszczędnościowo-kredytowa i przedsiębiorca będący 
insourcerem ponoszą wobec klienta – członka skok odpowiedzialność solidarną za skutki 
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez przedsiębiorcę do wysokości 
szkody poniesionej przez klienta - członka. 

Należy zwrócić uwagę na ograniczenia przedmiotowe i podmiotowe jakie zostały 
zaproponowane w projekcie w zakresie outsourcingu. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-
kredytowa będzie mogła powierzyć tylko przedsiębiorcy wykonywanie czynności prawnych 
oraz czynności faktycznych (z wyjątkiem zarządzania i realizowania funkcji kontroli 
wewnętrznej). Co do zasady powierzenie nastąpić będzie mogło po upływie 30 dni od 
zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zawarcia takiej umowy.  

Projekt zakłada, że powierzenie wykonywania czynności w ramach outsourcingu dokonywać 
się będzie wg. dwóch reżimów. Reżim pierwszy obejmuje umowę powierzenia wykonywania 
czynności  przedsiębiorcy krajowemu oraz przedsiębiorcy z obszaru EOG. W tym reżimie nie 
będzie wymagane uzyskanie przez bank lub przedsiębiorcę zezwolenia. Określone zostały 
jedynie warunki, po spełnieniu których możliwe będzie owe powierzenie. KNF niezależnie od 
innych kompetencji wynikających z przepisów uzyska dodatkowe szczególne kompetencje 
dotyczące nadzoru nad powierzaniem oraz w ograniczonym zakresie, uprawnienia kontrolne 
wobec przedsiębiorcy.  

Wg drugiego - przewidzianego w projekcie - reżimu prawnego, zawarcie umowy z 
przedsiębiorcą zagranicznym, czyli spoza obszaru EOG na podstawie której następować będzie 
powierzenie przez skok wykonywania outsourcingu, wymagać będzie zezwolenia KNF. 
Zezwolenie wydawane będzie na wniosek kasy. Projekt zawiera upoważnienie dla ministra 
właściwego ds. instytucji finansowych do określenia wykazu dokumentów dotyczącej 
działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego, które będą załączone przez kasę do 
wniosku o wydanie rzeczonego zezwolenia oraz dotyczących przedsiębiorcy krajowego oraz 
działającego na terenie EOG dołączonych do zawiadomienia o zamiarze zawarcia umowy 
powierzenia wykonywania czynności prawnych lub faktycznych. 

Projekt zawiera także podstawy odmowy udzielenia zezwolenia lub cofnięcia zezwolenia już 
udzielonego oraz zakres ingerencji KNF w treść umowy lub projektu. Poza zakresem regulacji 
pozostaje działalność kas w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, ponieważ regulowana 
jest przepisami innej ustawy.   

Art. 9e wprowadzono zobowiązanie do zachowania tajemnicy zawodowej – w kasach i Kasie 
Krajowej (art. 9h), która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności, o których mowa 
w art. 3 ust. 1, w tym także informacje uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i 
realizacji umowy, na podstawie której kasa tę czynność wykonuje, jak również (art. 9h) 
wszystkie informacje wytworzone lub pozyskane od kas w związku z wykonywaniem przez 
Kasę Krajową działalności określonej w ustawie, o ile ich ujawnienie mogłoby naruszyć 
chroniony prawem interes podmiotów, których te informacje bezpośrednio lub pośrednio 
dotyczą. W art. 9f wskazano również zakres wyłączeń od obowiązku zachowania tajemnicy 
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zawodowej z zaznaczeniem w art. 9g dopuszczającym stosowanie przepisów odrębnych do 
określania zasad informacji stanowiących tajemnicę zawodową (art. 9e ust. 1).  

W pkt 5 projektu wprowadza się w dodanym art. 16a obowiązek wynikający ze zmiany ustawy 
o zmianie ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 134, poz. 779) w celu odzwierciedlenia w ustawie art. 75e ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, który wprowadza uprawnienie organu Służby Celnej do 
żądania blokady rachunku. Wprowadzając skorelowany z tym prawem obowiązek kasy, 
zobowiązuje ją do uniemożliwienia dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości 
majątkowych zgromadzonych na rachunku członka kasy przez okres 72 godzin od momentu 
otrzymania żądania blokady rachunku. Ponadto należy zaznaczyć, że projektowany art. 16a 
został sformułowany analogicznie jak przepis art. 106a ust. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Prawo bankowe. 

Pkt 6 projektu wprowadza dodatkowy 4 pkt art. 17 wskazujący, że w kasach, w których walne 
zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli – organem kasy jest zebranie grup 
członkowskich. Nie jest  możliwe wybranie zebrania przedstawicieli bez uprzedniego zwołania 
zebrania grup członkowskich. Zebrania grup członkowskich wyłaniają zebrania przedstawicieli. 

Pkt 7 projektu doprecyzowuje ust. 2 art. 18 dotyczący ograniczenia uczestnictwa pracowników 
kasy, będących jednocześnie jej członkami, w zebraniu przedstawicieli oraz radzie nadzorczej 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej przywołujący przepisy art. 37 ustawy – Prawo 
Spółdzielcze wskazując, że mogą stanowić do 1/3 składu tych gremiów. 

Pkt 8 projektu wprowadza w art. 19a przepis dotyczący kadencyjności rady nadzorczej kasy, 
ograniczając długość jej trwania do 5 lat. Dotychczas kadencyjność rady nadzorczej kas 
regulowana była tylko na poziomie statutów.  

Poza art. 19a również w art. 20, art. 21 ust. 4, art. 49 ust. 4, art. 51 ust. 4a, ust. 5 i ust. 7 
zaproponowano wprowadzenie kadencyjności rady nadzorczej i członków zarządu kas i Kasy 
Krajowej oraz wykluczenie możliwości łączenia funkcji członka rady nadzorczej lub zarządu 
kasy z funkcja członka zarządu lub pracownika Kasy Krajowej. Dzięki wprowadzeniu tych 
rozwiązań zapewniona zostanie rotacja na kluczowych stanowiskach, jak również możliwe 
będzie uniknięcie ewentualnych konfliktów interesów powstałych w wyniku zajmowania kilku 
stanowisk w hierarchii systemu skok. 

Pkt 9 projektu reguluje w ust. 2  dodanym w art. 20 kadencyjność zarządu kasy ograniczając 
długość jej trwania do 4 lat. Dotychczas kadencyjność zarządu kasy regulowana była na 
poziomie statutów. 

W pkt 10 projektu w art. 21 ust. 4 precyzuje się zasadę powołania na kolejną kadencję tej samej 
osoby bez odniesienia się do statutu kasy. Zmiana jest konsekwencją wprowadzenia 
kadencyjności zarządu kasy w art. 20 ust. 2.   
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Pkt 11 projektu zmienia art. 24 ust 2 pkt 3, poprzez dodanie w lit b przepisu wprowadzającego 
możliwość zaliczenia do funduszy własnych kas – za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego - 
środków pozyskanych z innych (niż wymieniony w lit. a fundusz stabilizacyjny) źródeł,  
po spełnieniu warunków zobowiązania podporządkowanego. Ponadto w ust. 4 dokonano 
zmiany określenia funduszu podstawowego na zasobowy zgodnie z treścią ust. 2 pkt 1 i 2. 

Zmiana w pkt 12 (dotyczy art. 36 ust. 3) ma charakter legislacyjny i jest konsekwencją 
uchwalenia „nowej” ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, 
poz. 715, Nr 201, poz. 1181 oraz Nr 165, poz. 984)  

W pkt 13 ograniczono możliwości inwestowania wolnych środków kas środków, które nie są 
wykorzystywane na pożyczki i kredyty dla członków kasy do tych pochodzących z funduszu 
oszczędnościowo-pożyczkowego, o którym mowa w art. 25,  

Pkt 14 projektu w art. 38 uszczegółowiania obowiązek utrzymywania rezerwy płynnej przez 
kasy. Określa cel utrzymywania rezerwy płynnej (ust. 2), określa środki pieniężne stanowiące 
rezerwę płynną (ust. 3), oprocentowanie środków rezerwy płynnej (ust. 4), zasady ich 
inwestowania (ust. 5) wprowadza możliwość i zasady udzielenia z tych środków kredytu 
płynnościowego kasie przez Kasę Krajową w przypadku zagrożenia płynności kasy (ust. 6 – 
13). 

Pkt 15 określa w art. 39 zasady gospodarowania środkami rezerwy płynnej wskazując, że w  
przypadku gdy kwota udzielonych kredytów płynnościowych przekracza 60% środków Kasa 
Krajowa może zobowiązać kasy do przeznaczenia dodatkowych środków na rezerwę płynną, 
określając jednocześnie ich wysokość. Wartość dodatkowych środków, które mają być 
utrzymywane jako rezerwa płynna nie może przekroczyć wysokości 5% funduszu 
oszczędnościowo-pożyczkowego (ust.1). W ust. 2 wskazuje się, że kwota rezerwy płynnej w 
części przekraczającej 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego może być utrzymywana 
wyłącznie w postaci środków wcześniej określonych. W ust 3 wprowadza się obowiązek 
utrzymywania środków, o których mowa w ust. 2, do czasu, gdy kwota udzielonych kredytów 
płynnościowych, pomniejszona o wartość środków przez 30 kolejnych dni jest nie wyższa niż 
wartość 60% środków. Kasa Krajowa informuje kasy o ustaniu obowiązku utrzymywania 
środków, o których mowa w ust. 2. W ust. 3 Kasa Krajowa zobowiązuje kasy do zobowiązując 
kasy do przeznaczenia dodatkowych środków na rezerwę płynną, niezwłocznie po 
poinformowaniu o tym Komisję Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski.  

Pkt 16 projektu uchyla art. 40 dotyczący obowiązku realizowania przez kasy wpłat 
dokonywanych gotówką oraz poleceniem przelewu na podstawie przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Jest to 
zmiana legislacyjna będąca konsekwencją uchwalenia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175). 

W pkt 17 projektu dokonuje się nowelizacji art. 44 ustawy poprzez doprecyzowanie, że Kasa 
Krajowa prowadzi działalność wyłącznie na rzecz swoich członków. W ust. 3 wprowadzono 
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obowiązek zawierania umów, których wzorzec opracuje Komisja Nadzoru Finansowego,  
pomiędzy kasami a Kasą Krajową na wykonywanie czynności z zakresu działalności Kasy 
Krajowej. 

Pkt 18 projektu uchyla art. 46 dotyczący wysokości i podstawy składki na pokrycie kosztów 
działalności Kasy Krajowej oraz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
Regulacja dotycząca kosztów nadzoru nad kasami została przeniesiona do rozdziału 6 
dotyczącego nadzoru nad kasami i Kasą Krajową (art. 61b). 

Pkt 19 projektu wprowadza w ust. 4 art. 49 przepis dotyczący kadencyjności rady nadzorczej 
Kasy Krajowej trwającej nie dłużej niż 5 lat. Dotychczas kadencyjność rady nadzorczej Kasy 
Krajowej regulowana była na poziomie statutów.  

Pkt 20 projektu rozszerza art. 51 o przepis w ust. 4a dotyczący kadencyjności zarządu Kasy 
Krajowej trwającej nie dłużej niż 4 lata. Dotychczas kadencyjność zarządu Kasy Krajowej 
regulowana była na poziomie statutów. W zmienionym ust. 5 precyzuje się zasadę powołania na 
kolejną kadencję tej samej osoby wskazując, że w takiej sytuacji powołanie członka zarządu 
Kasy Krajowej następuje bez zgody Komisji Nadzoru Finansowego. W dodanym ust. 7 
wprowadzono zakaz łączenia funkcji członka rady nadzorczej lub zarządu kasy z funkcją 
członka zarządu lub pracownika Kasy Krajowej. 

Pkt 21 dodaje się ustęp 1a w art. 55, który przewiduje możliwość wykorzystania przez Kasę 
Krajową środków funduszu stabilizacyjnego na udzielenie Bankowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu dotacji i pożyczek służących do wypłaty środków gwarantowanych. 

Przepis pkt 22 projektu rozszerza cel nadzoru nad działalnością Kasy Krajowej o zapewnienie 
prawidłowości wykorzystania nie tylko funduszu stabilizacyjnego, jak dotychczas, ale również 
innych środków deponowanych przez kasy w Kasie Krajowej (art. 61 ust. 2, pkt 2). 

Pkt 23 projektu wprowadza w dodanym art. 61a przepisy dotyczące tajemnicy chronionej 
zgodnie z przepisami art. 16 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Ust. 1 określa, że 
informacje uzyskane lub wytworzone w związku ze sprawowaniem nadzoru nad kasami i Kasą 
Krajową, których udzielenie, ujawnienie lub potwierdzenie mogłoby naruszyć chroniony 
prawem interes podmiotów, których te informacje bezpośrednio lub pośrednio dotyczą, lub 
utrudnić sprawowanie nadzoru, stanowią tajemnicę chronioną zgodnie z przepisami art. 16 
ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. 

W ust. 2 określa się czynności, które nie stanowią naruszenia obowiązku ochrony tajemnicy:  
udzielenie bankowi centralnemu wchodzącemu w skład Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych informacji niezbędnych do realizacji przypisanych mu prawem zadań, w tym zadań 
dotyczących polityki monetarnej i zapewnienia związanej z tym płynności, zadań związanych z 
nadzorem nad systemami płatności, rozliczeń i rozrachunku oraz zadań realizowanych na rzecz 
stabilności systemu finansowego (pkt 1), złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa (pkt 2), przekazanie informacji osobie, organowi lub innemu podmiotowi na 
podstawie przepisów odrębnych (pkt 3). 
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Obowiązek zachowania tajemnicy jest jedną z głównych zasad sprawowania funkcji nadzoru 
publicznego, jej dochowanie pozwala na ochronę interesów podmiotów nadzorowanych. 
Jednocześnie zasada ta nie zostaje naruszona w jedynie w trzech przypadkach, a mianowicie: 

- przy przekazaniu do NBP informacji niezbędnych do realizacji przypisanych bankowi 
centralnemu ustawowych zadań,  

- w przypadku złożenia do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa,  

- w sytuacji przekazania informacji osobie, organowi lub innemu podmiotowi na podstawie 
przepisów odrębnych.  

Dodany art. 61b reguluje zasady pokrywania kosztów nadzoru poprzez wprowadzenie 
obowiązku wnoszenia przez kasy wpłat na pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. Dotychczas składka wnoszona była na działalność Kasy 
Krajowej i nadzór KNF. W ust. 2 wskazuje się również, że należności z tytułu wpłat na 
finansowanie kosztów nadzoru podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji a w przypadku niedotrzymania terminu uiszczania wpłat pobiera 
się odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 

Zmiana w Pkt 24 w dodanym ust. 2 w art. 62 rozszerza uprawnienia Komisji Nadzoru 
Finansowego w stosunku do kas i Kasy Krajowej o możliwość wydawania rekomendacji 
dotyczących dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania kas  i Kasą Krajową, przy 
czym rekomendacje dla kas będą mogły być wydawane po zasięgnięciu opinii Kasy Krajowej 
Rozszerzenie instrumentów oddziaływania na kasy i Kasę Krajową poprzez formułowanie 
rekomendacji umożliwi Komisji Nadzoru Finansowego efektywne sprawowanie nadzoru. 
Działania tego typu są stosowane w praktyce nadzorczej np. w stosunku do banków i są wysoko 
oceniane przez podmioty nadzorowane z uwagi na ich przejrzystą formę.  

W pkt 25 dodaje się art. 62a stanowi, że wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych dokonuje się przed upływem roku obrotowego. Wskazano również 
ten sam podmiot może być wybrany na okres nie dłuższy niż 5 lat. Rotacja podmiotów/biegłych 
rewidentów wybranych do badań sprawozdań finansowych jest kluczowa dla ograniczenia 
ryzyka popełnienia błędu przez biegłego rewidenta miedzy innymi wynikającego z rutynowego 
podejścia do badanej jednostki, co może powodować obniżenia jakości wyników badanych 
sprawozdań. Zbyt długi okres korzystania z usług tego samego biegłego rewidenta, może 
naruszać jego obiektywizm, a tym samym stanowić zagrożenie dla jego niezależności.        

Przepis art. 62b ust. 1 i 2 został przeniesiony z art. 80 wskazującego obowiązek przekazywania 
do Komisji Nadzoru Finansowego przez kasy i Kasę Krajowa sprawozdań finansowych. Jest to 
zmiana o charakterze porządkowym. Przepis ust. 3 dotychczasowego art. 80 będący delegacją 
do wydania rozporządzenia w sprawie zakresu, terminów i trybu przekazywania informacji 
sprawozdawczych przez kasy i Kasę Krajową do Komisji Nadzoru Finansowego, został zawarty 
w oddzielnym artykule. 

 49 
 



W art. 62c wprowadza się obowiązek przekazywania przez kasy i Kasę Krajową do Komisji 
Nadzoru Finansowego informacji sprawozdawczych zawierających dane niezbędne dla 
zapewnienia pełnego i efektywnego sprawowania nadzoru nad kasami, w szczególności dane 
potrzebne do oceny ich sytuacji finansowej oraz stabilności i ryzyka w prowadzonej 
działalności. W ust. 4 określono delegację do wydania rozporządzenia w sprawie zakresu, 
terminów i trybu przekazywania informacji sprawozdawczych przez kasy i Kasę Krajową do 
Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej określoną w art. 80 ust. 2). 

W dodanym art. 62d ust. 1 wprowadza się, podobnie jak w regulacjach dotyczących banków, 
uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego do zlecenia weryfikacji sprawozdania finansowego 
kasy lub Kasy Krajowej przez biegłego rewidenta (analogicznie jak w przypadku banków), w 
przypadku jeśli w wyniku analiz sprawozdań finansowych powstaną wątpliwości, co do 
prawidłowości ich sporządzenia.  

Ponadto przepis wskazuje, że jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono 
nieprawidłowości, koszty badania ponosi kasa lub Kasa Krajowa. Przepis ust. 2 umożliwia 
zlecenie badania określonego w ust. 1 bezpośrednio przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz 
określa zasady ponoszenia kosztów - w tym przypadku, przez organ nadzoru. W ust. 3 wskazuje 
się, że do zlecenia biegłemu rewidentowi badania sprawozdania finansowego kasy nie stosuje 
się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177, z późn. zm.12). 

Dodany art. 62 e i f określa obowiązki kas zawarte w dawnym art. 75. Zmiana o charakterze 
porządkowym. 

Pkt 26 projektu nowelizuje ust. 3 w art. 63. Biorąc pod uwagę potrzebę uzupełnienia przepisów 
dotyczących zasad kontroli kas przez Kasę Krajową wprowadzono delegację ustawową 
analogiczną do czynności kontrolnych wykonywanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na 
podstawie art. 64. 

Pkt 27 projektu nowelizuje ust. 2 i 3 art. 64. W ust. 2 dookreśla, że Komisja Nadzoru 
Finansowego oraz osoby wykonujące czynności nadzoru nie ponoszą odpowiedzialności za 
szkodę wynikłą ze zgodnego z przepisami ustaw działania lub zaniechania, które pozostaje w 
związku ze sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzorem nad działalnością 
kas oraz Kasy Krajowej a nie tylko kas jak dotychczas.. W ust. 3 doprecyzowuje się delegację 
w której minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 
po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, szczegółowe zasady i tryb wykonywania 
czynności kontrolnych w kasach i w Kasie Krajowej, uwzględniając konieczność skutecznego 
sprawowania nadzoru. 

Pkt 28 wprowadza zmianę w ust. 2 art. 65. Przepis ten doprecyzowuje, że czynności kontrolne 
realizowane w oparciu o art. 63 i 64 ustawy, przeprowadzane są w oparciu o dokumenty 
źródłowe w pomieszczeniach kasy lub Kasy Krajowej. Jego wprowadzenie podyktowane jest 
dbałością o bezpieczeństwo dokumentacji źródłowej kontrolowanych podmiotów. 
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W pkt 29 w art. 66 pkt 1 słowo „bilansu” zastępuje się wyrażeniem „sprawozdań 
finansowych”, jest to zmiana formalna wprowadzająca przepis analogiczny do przepisu art. 67 
w ramach nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad kasami.. 

Pkt 30 projektu rozszerza w art. 67 zakres czynności podejmowanych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w ramach nadzoru nad działalnością kas i Kasy Krajowej polegających na 
dokonywaniu oceny sytuacji finansowej kasy, w tym badaniu wypłacalności, jakości aktywów, 
płynności płatniczej, wyniku finansowego kasy (pkt 1), badaniu jakości systemu zarządzania 
kasą w szczególności systemu zarządzania ryzykiem oraz funkcji kontroli wewnętrznej (pkt 2), 
badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych oraz emitowanych papierów 
wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (pkt 3), badaniu zabezpieczenia i 
terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych (pkt 4), badaniu przestrzegania limitów, 
o których mowa w art. 30, art. 31, art. 32 i art. 37 (pkt 5) czy badaniu przestrzegania przez kasę, 
norm dopuszczalnego ryzyka w działalności kasy, zarządzania ryzykiem prowadzonej 
działalności, w tym dostosowania do rodzaju i skali działalności kasy procesu identyfikacji i 
monitorowania ryzyka oraz sprawozdawania o ryzyku, dopuszczalnego ryzyka w działalności 
kasy (pkt 6). Jednoznaczne wskazanie zakresu czynności podejmowanych w ramach nadzoru 
wobec podmiotów nadzorowanych wprowadza zasadę przejrzystości   

Pkt 31 projektu uszczegóławia zakres czynności Komisji Nadzoru Finansowego w ramach 
nadzoru w art. 67 ust. 1. Pkt 1 wskazuje, że KNF, poza badaniem sposobu wykorzystania 
środków funduszu stabilizacyjnego, podejmuje czynności polegające na badaniu innych 
środków gromadzonych przez kasy w Kasie Krajowej. W art. 67 pkt 3 dookreśla się również, że 
Komisja Nadzoru Finansowego kontroluje działalność Kasy Krajowej określonej w art. 44 ust. 
3. 

Pkt 32 poprzez zmianę art. 69 ust. 3 dodaje, poza kasami, Kasę Krajową jako podmiot, któremu 
przekazywane jest pisemne zawiadomienie o terminie i czasie przeprowadzenia kontroli.  
W ust. 5 ograniczono zakres organów, którym przekazywany jest protokół z kontroli - do 
zarządu kasy i Kasy Krajowej. Wcześniej przepis wskazywał również radę nadzorczą kasy i 
Komisję Nadzoru Finansowego. W ust. 8 precyzuje się, którym organom przekazywane są 
zalecenia pokontrolne wskazując zarząd i radę nadzorczą jednostki kontrolowanej. Nowe 
brzmienie przepisów pozwoli na zachowanie przejrzystości postępowania kontrolnego i 
pokontrolnego. Jest w zasadzie uszczegółowieniem wcześniejszych rozwiązań, jednak 
wprowadzenie pozwoli na jednolitych standardów, zarówno do kas, Kasy Krajowej, jak i 
banków. 

Pkt 33 dotyczy art. 70 określający działania podejmowane przez Kasę Krajową po stwierdzeniu 
w toku czynności kontrolnych istotnych nieprawidłowości popełnionych przez kasy, 
polegających w szczególności na niepodjęciu przez kasy środków koniecznych do utrzymania 
norm płynnościowych oraz ostrożnościowych. Wprowadza się możliwość przedstawiania kasie 
przez Kasę Krajową zaleceń w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości z koniecznością 
jednoczesnego powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego. 
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Pkt 34 w dodanym art. 70a wprowadza zmiany o charakterze porządkowym wskazując 
uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wykonywania zadań z zakresu nadzoru 
(dawny art. 78). Dodany art. 70b wprowadza uprawnienie Komisji Nadzoru Finansowego do 
żądania pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień oraz okazywania dokumentów lub 
innych nośników informacji jak również udostępnienia danych związanych z działalnością kasy 
i Kasy Krajowej niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu nadzoru, a organy kasy i Kasy 
Krajowej oraz jej pracownicy obowiązani są do udzielania żądanych wyjaśnień. 

Pkt 35 projektu dookreśla w art. 71 uprawnienia stosowania analogicznych środków 
nadzorczych przysługujących Komisji Nadzoru Finansowego w ramach nadzoru - poza kasami 
- również w odniesieniu do Kasy Krajowej. W ust. 1 doprecyzowano uprawnienia przysługujące 
KNF w przypadku stwierdzenia, że kasa lub Kasa Krajowa nie realizuje zaleceń a także w 
sytuacji, gdy działalność kasy lub Kasy Krajowej wykonywana jest z naruszeniem przepisów 
prawa lub statutu albo stwarza zagrożenie dla interesów członków kasy lub Kasy Krajowej. W 
przypadku wyszczególnionych w ust. 2 i 4 środków nadzorczych, Komisja Nadzoru 
Finansowego będzie mogła je stosować, po spełnieniu określonych przepisami przesłanek, 
również w stosunku do Kasy Krajowej. Nadanie tych uprawnień dla Komisji Nadzoru 
Finansowego pozwoli na efektywne wykonywanie nadzoru w stosunku do Kasy Krajowej. 

Pkt 36 Dodawany art. 71 a wskazuje katalog rozstrzygnięć Komisji Nadzoru Finansowego, w 
którym z mocy przepisów prawa nadawany będzie rygor natychmiastowej wykonalności. 
Przepis służy zapewnieniu wykonalności decyzji kluczowych z punktu widzenia skuteczności i 
efektywności sprawowanego nadzoru.  

Pkt 37 projektu wprowadza w art. 72 zmiany polegające na przeredagowaniu przepisów 
dotyczących sankcji dla członków zarządu kas.  

Pkt 38 projektu wprowadza Rozdział 6a o tytule „Postępowanie naprawcze i zarząd 
komisaryczny”.  

W zmienionym art. 72a ust. 1 (dawnym art. 76) uzupełniono przepis dotyczący obowiązków kas 
w przypadku powstania straty bilansowej o analogiczne obowiązki Kasy Krajowej. Nakłada się 
- poza kasami - również na Kasę Krajową obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru 
Finansowego o powstaniu straty bilansowej w Kasie Krajowej, groźby jej nastąpienia lub 
powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności oraz przedstawienia programu naprawczego. W 
ust. 2 uzupełniono również, w odniesieniu do Kasy Krajowej, uprawnienie Komisji Nadzoru 
Finansowego Krajową do wyznaczenia terminu opracowania programu naprawczego. W ust. 3 
zobowiązano, poza kasami, również Kasę Krajową, do wszczęcia postępowania naprawczego i 
opracowania programu naprawczego w razie zaniechania działań określonych w ust. 1. 

Dodany art. 72b wprowadza zmianę polegającą na rozszerzeniu kompetencji Komisji Nadzoru 
Finansowego względem Kasy Krajowej (uzupełnienie dawnego art. 77. Przepis dotyczący 
prawa i zasad ustanowienia kuratora przez Komisję Nadzoru Finansowego dla kas rozszerza się 
o prawa i zasady ustanowienie kuratora dla Kasy Krajowej w celu nadzorowania wykonania 
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programu naprawczego. Kuratorowi przyznano szerokie uprawnienia dotyczące uczestnictwa w 
posiedzeniach organów Kasy Krajowej, wnoszenia sprzeciwu wobec uchwał i decyzji zarządu i 
rady nadzorczej czy zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia Kasy Krajowej. 

Pkt 39 nowelizuje ust. 1 i 2 w art. 73. W ust. 1 poza dodaniem możliwości wprowadzenia 
zarządcy komisarycznego również w Kasie Krajowej, proponuje się modyfikację przepisów o 
zarządcy komisarycznym, w celu m.in. zunifikowania tej regulacji z rozwiązaniami 
ustrojowymi przyjętymi w ustawie – Prawo bankowe oraz usprawnienia funkcjonowania tej 
instytucji. W ust. 2 proponuje ograniczenia czasu, na który ustanawiany będzie zarządca 
komisaryczny i wprowadzenia normy, zgodnie z którą jego ustanowienie będzie następowało 
na okres nie dłuższy niż czas realizacji programu naprawczego, analogicznie jak w przypadku 
banków. W znowelizowanym ust. 6 wskazuje się, że od decyzji, o której mowa w ust. 1, rada 
nadzorcza kasy lub Kasy Krajowej może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 
dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. Przepisu 
art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

Dodany ust. 6a i 6b wskazują, że członkowie zarządu komisarycznego otrzymują w razie 
potrzeby urlop bezpłatny w macierzystym zakładzie pracy na czas pełnienia tej funkcji a okres 
urlopu bezpłatnego zalicza się do okresów pracy oraz innych okresów, od których zależy 
nabycie uprawnień pracowniczych W ust. 8 wprowadza się obowiązek przekazywania przez 
Zarządcę komisarycznego informacji Kasie Krajowej o wynikach realizacji programu 
postępowania naprawczego w kasie  W ust. 9 wprowadza się normę, na podstawie której 
ustanowienie zarządcy komisarycznego będzie podlegało zgłoszeniu do rejestru właściwego dla 
kas  

Pkt 40 w art. 73a ust. 1 wprowadza możliwość ustanowienia przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w kasie lub w Kasie Krajowej zarządcy komisarycznego także w przypadku, gdy 
dochodzi do rażącego naruszenia przepisów prawa przez kasę lub Kasę Krajową. Ustala się 
czas działania zarządcy komisarycznego na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości 
związanych z rażącym lub uporczywym naruszeniem prawa. W ust. 2 wskazuje się, że zarządca 
komisaryczny może zostać powołany również w przypadku, gdy skład zarządu kasy lub kasy 
krajowej nie odpowiada wymogom ustawy.  

Pkt 41 projektu uchyla art. 74 dotyczący sytuacji (majątek kasy nie wystarcza na pokrycie 
kosztów postępowania upadłościowego, a wierzyciele nie wyrażając zgody na ich pokrycie, są 
na wniosek wierzycieli lub Kasy Krajowej wydaje postanowienie o wykreśleniu kasy z rejestru) 
w której nie przeprowadza się postępowania upadłościowego.  

Pkt 42 projektu wprowadza Rozdział 6b pt. Przejęcia, likwidacja i upadłość kas,. w którym 
wprowadzono szereg istotnych nowych rozwiązań prawnych wspomagających procesy 
restrukturyzacyjne kas. Wprowadzenie przepisów umożliwiających podział, łączenie i przejęcia 
kas przez banki zapewni elastyczność działań restrukturyzacyjnych przy jednoczesnej ochronie 
członków kas posiadających depozyty w kasach. 
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Proponowany art. 74a wprowadza zasadę, że łączenie kas może nastąpić po uzyskaniu zgody 
Komisji Nadzoru Finansowego. Jednocześnie określone zostały przesłanki odmowy wydania 
zgody przez Komisję.  

W art. 74b projektodawcy wprowadzają uregulowania związane z podziałem kasy, który 
dokonany może zostać za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego oraz określa przesłanki 
powodujące odmowę wydania zgody przez Komisję.  

Art. 74c wprowadza możliwość zawieszenia działalności kasy i ustanowieniu zarządu 
komisarycznego jeżeli według sprawozdania finansowego aktywa kasy nie wystarczają na 
zaspokojenie jej zobowiązań. Wprowadza możliwość podjęcia decyzji o przejęciu kasy przez 
inną kasą lub bank spółdzielczy za ich zgodą lub o przejęciu kasy przez bank krajowy albo 
wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy. 

Projektowany art. 74d określa katalog czynności, które nie mogą być podejmowane przez kasę 
w okresie zawieszenia jej działalności.  W ust. 2 zawarto rozwiązanie analogiczne jak w 
przypadku banków w zakresie zakazu wszczynania oraz obowiązku zawieszenia postępowań 
egzekucyjnych w stosunku do kasy, której działalność została zawieszona, a także zawieszeniu 
postępowań egzekucyjnych z rachunków prowadzonych przez kasę. 

W art. 74e zawarto rozwiązania związane z procesem łączeniowym kas. Rozwiązania te są 
analogiczne jak w przypadku banków. Określono, że m.in. przejęcie kasy następuje na 
podstawie bilansu zweryfikowanego przez biegłego rewidenta. Przyjęto, że fundusze własne 
przejętej kasy przeznaczane będą na pokrycie strat bilansowych tej kasy. Po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli przejętej kasy, kasa lub bank przejmujący wypłaci członkom 
przejętej kasy z jej pozostałego majątku w proporcji do posiadanego funduszu udziałowego. 
Kasa lub bank przejmujący będzie mógł żądać zmiany treści zobowiązania zaciągniętego przez 
czynność prawną przejętej kasy w okresie roku przed przejęciem, jeżeli w wyniku tej czynności 
druga strona uzyska wierzytelność na warunkach korzystniejszych od stosowanych wówczas 
przez przejętą kasę.  

Art. 74f normuje proces zawieszenia działalności kasy, a także dalsze decyzje Komisji Nadzoru 
Finansowego w przypadku zaistnienia przesłanek do wystąpienia z wnioskiem do sądu o 
ogłoszenie upadłości kasy. Rozwiązanie zaproponowane w tym przepisie są podobne jak w 
przypadku banków. Komisja Nadzoru Finansowego może bowiem podjąć decyzję o przejęciu 
kasy przez inną kasę lub bank spółdzielczy lub też bank krajowy. Warunkiem takiej decyzji jest 
jednak uzyskanie zgody podmiotu przejmującego kasę zagrożoną.      

Art. 74g wskazuje na zmiany treści zobowiązania zaciągniętego przez czynność prawną 
przejętej kasy w okresie roku przed przejęciem, jeżeli w wyniku tej czynności druga strona 
uzyskała wierzytelność na warunkach korzystniejszych od stosowanych wówczas przez przejętą 
kasę. Powództwo kasy lub banku przejmującego rozpoznaje właściwy miejscowo sąd okręgowy 
sąd gospodarczy.   
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Art. 74h wprowadza możliwość i określa zasady sprzedaży przez kasę wierzytelności 
pieniężnych wynikających z tytułu udzielonych pożyczek.   

Pkt 43 projektu uchyla art. 75 – 80. Usunięte przepisy zostały uregulowane w innych 
artykułach. 

Pkt 44 projektu w dodanym art. 80a określa zasady obowiązujące przy likwidacji kas, w tym w 
kwestiach sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji, przygotowania planu likwidacji oraz 
rachunku z przeprowadzonej likwidacji – dokumenty te podlegają zatwierdzeniu przez Komisję 
Nadzoru Finansowego oraz obowiązków sprawozdawczych likwidatora. Dodatkowo określają 
zasadę podziału majątku kasy oraz nadają Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do 
zmiany likwidatora wyznaczonego przez kasę, jeśli prowadzi on likwidację w sposób 
zagrażający bezpieczeństwu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 
oszczędnościowych. 

Pkt 45 projektu wprowadza Rozdział 6c zatytułowany „Obowiązkowy system gwarantowania 
środków pieniężnych” i 6d zatytułowany „Przepisy karne”.  

Art. 80b – Przedmiotowy artykuł w sposób analogiczny do art. 2a ustawy o BFG przewiduje, iż 
w przypadku prowadzenia przez kasę jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), 
deponentem jest każda z tych osób w granicach określonych w umowie rachunku, 
a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach 
równych. 

Art. 80c – Projektowana ustawa przewiduje utworzenie w ramach Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego nowego funduszu własnego - funduszu gwarancyjnego spółdzielczych kas 
oszczędnościowo - kredytowych, zwanego ,,funduszem kas”, będącego zasadniczym źródłem 
finansowania ewentualnych wypłat przeprowadzanych z tytułu objęcia środków 
zgromadzonych w kasach obowiązkowym systemem gwarantowania.  

Art. 80d – Podstawowym źródłem finansowania funduszu kas będzie opłata roczna, którą kasy 
będą obowiązane wnosić na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 
określonym przez Fundusz, jednak nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Podstawę 
naliczania ww. opłaty stanowić będzie wartość aktywów i zobowiązań pozabilansowych kas, 
która pomnożona przez współczynnik określany na wniosek Zarządu BFG przez Radę BFG - po 
konsultacji z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową - wyrazi wielkość 
należnego świadczenia na rzecz BFG. Ustawa przewiduje ponadto możliwość zwiększania 
funduszu kas o środki pochodzące ze źródeł takich jak: dotacje udzielone, na wniosek 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z budżetu państwa na zasadach określonych w 
przepisach o finansach publicznych, dotacje udzielone przez Krajową Spółdzielczą Kasę 
Oszczędnościowo-Kredytową ze środków funduszu stabilizacyjnego, udzielone pożyczki ze 
środków budżetu państwa, kredyt krótkoterminowy udzielony przez Narodowy Bank Polski. 

Art. 80e – 80f – Nadrzędnym celem projektowanej regulacji jest zapewnienie deponentom kas 
wypłaty, do wysokości określonej w projektowanej ustawie, środków gwarantowanych  
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w razie ich niedostępności. Dyrektywa 94/19/WE w brzmieniu nadanym dyrektywą 
2009/14/WE w art. 10 ust. 1 nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, iż 
wypłata należycie zweryfikowanych roszczeń deponentów dotyczących depozytów, które 
są niedostępne, nastąpi w terminie 20 dni roboczych:         

- licząc od daty, w której właściwe organy dokonały ustalenia, że instytucja kredytowa 
z powodu jej sytuacji finansowej nie jest w stanie spłacić depozytów i w chwili obecnej brak 
perspektywy na ich spłatę w późniejszym terminie (art. 10 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ppkt i 
dyrektywy), lub 

   - od dnia wydania przez organ sądowy decyzji, której skutkiem jest zawieszenie roszczeń 
deponentów wobec instytucji kredytowej, o ile decyzja ta została wydana przed ustaleniem, 
o którym mowa w tiret poprzedzającym (art. 10 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ppkt ii 
dyrektywy). 

Wypełnienie ustaleń dyrektywy w zakresie 20 – dniowego terminu wypłaty zostało 
przewidziane w art. 80f ust. 4 projektu, natomiast zastrzeżenie w ust. 5, co do wskazanego  
w ust. 4 terminu oraz przepisy ograniczające odpowiedzialność BFG i jego organów w zakresie 
wypłat, uzyskały brzmienie analogiczne do funkcjonującego w ustawie o BFG.  

Art. 80g – Przedmiotowy artykuł, analogicznie jak art. 23 ustawy o BFG, ustanawia wysokość 
pokrycia środków gwarantowanych do równowartości 100.000 euro. (zgodnie z Dyrektywą 
94/19/WE w brzmieniu nadanym dyrektywą 2009/14/WE w art. 7 ust. 1a. 

Art. 80h – Projekt przewiduje możliwość dochodzenia przez deponenta swych roszczeń 
od kasy ponad kwotę 100.000 euro, analogicznie jak w art. 24 ustawy o BFG. 

Art. 80i – Projekt przewiduje, że w razie spełnienia warunku gwarancji podstawowym źródłem 
wypłat środków gwarantowanych będą środki funduszu kas przeznaczonego do 
ewidencjonowania środków uzyskanych z opłat rocznych kas. Jednak w przypadku, gdy 
wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych przewyższy sumę tych środków, BFG 
będzie mógł dokonywać wypłat ze środków funduszu własnego przeznaczonego do 
ewidencjonowania środków odzyskanych z mas upadłości kas. Gdy również i te środki okażą 
się niewystarczające, projektodawca dopuszcza wykorzystanie źródeł ujętych w art. 80d ust. 6 
projektu, jednak z wyłączeniem środków z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez 
Narodowy Bank Polski. Projektowana regulacja przewiduje bowiem w art. 80i ust. 4, iż bank 
centralny może udzielić kredytu krótkoterminowego jedynie w sytuacji zagrożenia stabilności 
finansowej i w celu pokrycia pilnych potrzeb funduszu kas. Kredyt taki może być udzielany 
BFG na wniosek Zarządu Funduszu, pod warunkiem ustanowienia odpowiedniego 
zabezpieczenia, którego może udzielić również Kasa Krajowa. Projektowany akt prawny 
przewiduje ponadto ustawowe upoważnienie dla ministra właściwego ds. instytucji 
finansowych, który w przypadku wyczerpania środków zgromadzonych w funduszu kas, w 
drodze rozporządzenia określającego niezbędne warunki, będzie miał możliwość podwyższyć 
wysokość stawki opłaty rocznej na rzecz BFG. Zwiększenie opłaty nie będzie jednak mogło być 
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większe niż do wysokości 0,6% podstawy, a ponadto wymagana będzie w tym zakresie 
konsultacja z Narodowym Bankiem Polskim oraz z Komisją Nadzoru Finansowego. W 
projektowanym artykule wymaga się jednocześnie aby minister właściwy ds. instytucji 
finansowych, wydając rozporządzenie w przedmiotowym zakresie uwzględnił, w szczególności 
wysokość niezaspokojonych zobowiązań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu 
środków gwarantowanych. 

Art. 80j – W art. 80j, który zachowuje brzmienie analogiczne do art. 26d ustawy o BFG, 
przewiduje się dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego możliwość wystąpienia do kasy, 
co do której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji z roszczeniem zapłaty kwot 
odpowiadających wysokości sumy wypłaconych środków gwarantowanych. Ponadto, 
możliwość wystąpienia z takim roszczeniem nie wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości przez 
kasę, lecz wciąż pozostaje w mocy. W art. 80j wskazuje się również, iż dokonywana 
każdorazowo wypłata środków gwarantowanych będzie powodować proporcjonalne 
pomniejszanie poszczególnych wierzytelności deponenta, będących podstawą wyliczenia 
środków gwarantowanych. 

Art. 80k – W art. 80k, którego brzmienie jest analogiczne do art. 26f ustawy o BFG, 
przewidziano przejście na Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelności przysługujących 
deponentowi w stosunku do masy upadłości kasy, w wysokości środków gwarantowanych. 
Ponadto wskazano, iż w przypadku nabycia przedsiębiorstwa kasy w trybie art. 437 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze na nabywcę przedsiębiorstwa 
kasy nie przechodzą zobowiązania wynikające z wierzytelności Funduszu, o których mowa w 
ust. 1, w związku z czym Fundusz nie będzie posiadał prawnego umocowania do występowania 
z roszczeniem wobec nowego nabywcy kasy. 

Art. 80l – W zakresie przeprowadzania wypłat środków gwarantowanych, projektowany 
art. 80l koresponduje z art. 26g ustawy o BFG Organem odpowiedzialnym za zgodność danych, 
o których mowa w art. 80l ust. 3 projektu jest wyłącznie zarząd kasy.  

Art. 80m – 80x –Projektowane artykuły od 80m do 80x są analogiczne do przepisów zawartych 
w art. 26h – 26s ustawy o BFG i odnoszą się do sposobu przeprowadzania wypłat ze środków 
gwarantowanych. Art. 80m przyznaje Zarządowi BFG prawo kontroli przygotowania listy 
deponentów, obejmującej w szczególności dane deponentów znajdujące się na liście 
deponentów, co podyktowane jest odpowiedzialnością za przeprowadzenie procesu wypłat 
zgodnie z ustaloną listą. Art. 80n – 80w są przepisami o charakterze techniczno-prawnym, które 
mają na celu uregulowanie kwestii proceduralnych. W art. 80o wskazuje się główne zasady 
dokonywania wypłaty, z utrzymaniem kompetencji decyzyjnych w zakresie określania trybu 
dokonywania wypłat po stronie Zarządu Funduszu. Art. 80p odnosi się do sytuacji, gdy proces 
wypłat trwałby po wydaniu postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. W takiej 
sytuacji, będącej następstwem postępowania upadłościowego, obowiązki zarządu 
komisarycznego byłyby kontynuowane przez zarządcę albo syndyka, w zależności od decyzji 
dotyczącej powierzenia zarządu upadłego. Ponadto przedmiotowe artykuły regulują kwestie 
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dotyczące ewentualnych wypłat uzupełniających, wynikających z ujawnienia nieznanych 
wcześniej, nie ewidencjonowanych w księgach rachunkowych banku, a więc i w systemie 
wyliczania, wierzytelności do banku objętych gwarancjami BFG (art. 80u – 80w). W takich 
przypadkach, wypłaty gwarancyjne będą realizowane przez BFG w trybie indywidualnym, 
w oparciu o późniejsze wpisy w księgach rachunkowych banku i odpowiednie dokumenty. Art. 
80x dotyczy kwestii związanych z przeciwdziałaniem „praniu brudnych pieniędzy”. 
W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie 
przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wypłata 
deponentowi środków gwarantowanych będzie mogła zostać zawieszona na okres trwania 
blokady. 

Art. 80y – Zaproponowany art. 80y odzwierciedla brzmienie art. 36 ustawy o BFG i reguluje 
sytuacje, w których dochodzi do opóźnień w dokonywaniu opłat rocznych, wskazując, iż 
Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługują odsetki w wysokości odsetek 
pobieranych od zaległości podatkowych.  

Art. 80z – W art. 80z ust.1 odzwierciedlono art. 37 ust. 1 ustawy o BFG precyzując, iż wyciągi 
z ksiąg Funduszu podpisane przez upoważnionych członków Zarządu Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego i opatrzone jego pieczęcią - stwierdzające istnienie zobowiązania kasy na rzecz 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i zaopatrzone w oświadczenie, że oparte na nich 
roszczenia są wymagalne - mające moc tytułów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla 
nich klauzul wykonalności, dotyczą funduszu kas. W ust. 2 – 4 projektowanego artykułu 
wskazano na stosowanie odpowiednio przepisów art. 37 ust. 2 – 4 ustawy o BFG. 

Art. 80za – 80zb – Przepisy zawarte w art. 80za-80zb projektu nakładają na kasy obowiązki 
informacyjne i precyzują w szczególności celowość dostarczania wskazanych informacji oraz 
określają tryb przekazywania danych pomiędzy właściwymi instytucjami. W szczególności 
na uwagę zasługuje fakt zobligowania kas na mocy art. 80za ust. 1 do przekazywania 
bezpośrednio do BFG rocznych sprawozdań finansowych. Dotychczas kasy obowiązane były 
zgodnie z art. 80 ust. 1 przekazywać przedmiotowe sprawozdania jedynie do Komisji Nadzoru 
Finansowego.   

Art. 80zc – W zakresie informowania osób korzystających lub zainteresowanych korzystaniem 
z usług świadczonych przez kasy, na podmioty systemu SKOK w trybie art. 80zc projektu 
nałożono obowiązki informacyjne analogiczne do tych, jakie art. 38b ustawy o BFG przewiduje 
dla podmiotów objętych systemem gwarantowania w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o BFG. 
Ustępy 3-7 projektowanego przepisu zostały przeniesione wprost w brzmieniu z art. 38b ustawy 
o BFG. Przepisy art. 32 wypełniają ponadto ustalenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie 
systemów gwarantowania depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu 
wypłaty, wskazującej na obowiązki informacyjne ze strony instytucji kredytowych do których 
należą także kasy (zmiana brzmienia art. 9 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
94/19/WE). 
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Art. 80zd – 80ze – W odniesieniu do trybu pozyskiwania informacji o środkach 
gwarantowanych oraz funkcjonowania systemu wyliczania, art. 80zd oraz 80ze w zakresie 
swojej konstrukcji nawiązują do art. 38d oraz 38e ustawy o BFG. Dokonana zmiana uwzględnia 
jedynie specyfikę organizacyjną kas.  

Art. 80zf – W art. 80zf odzwierciedlono art. 38f ustawy o BFG precyzując, iż w przypadku 
spełnienia warunku gwarancji zapewnienie funkcjonowania systemu wyliczania oraz 
przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu danych znajdujących się w systemie 
wyliczania jest zadaniem zarządcy komisarycznego. 

Art. 80zg – 80zh – W odniesieniu do trybu pozyskiwania informacji o środkach 
gwarantowanych oraz systemu wyliczania, do posiadania którego zobligowane są kasy 
uczestniczące w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów, projektowany art. 80zg 
odzwierciedla brzmienie art. 38g ustawy o BFG. Ponadto, w art. 80zh zaprojektowano zapis, 
zgodnie z którym każda kasa, dla celów kontrolnych zobowiązana jest do przekazywania na 
żądanie BFG danych znajdujących się w systemach wyliczania w art. 80zh ust. 2 projektu. 

Art. 80zi – Proponowany art. 80zi skonstruowany został na bazie art. 38i ustawy o BFG 
i przewiduje sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych z funkcjonowaniem systemów 
wyliczania w kasach. Podobnie jak art. 38i ustawy o BFG przedmiotowy artykuł przewiduje 
maksymalną wysokość kary pieniężnej w przypadkach gdy kasa nie posiada systemu 
wyliczania lub posiada nieprawidłowo funkcjonujący system wyliczania. Jej wysokość może 
wynosić równowartość maksymalnej opłaty rocznej – tj. analogicznie jak w przypadku ustawy 
o BFG. Ponadto projektowany art. 80zi ust. 4 określa poważniejsze sankcje dla osób 
niedopełniających obowiązków, o których mowa w ust. 2 i przewiduje odpowiedzialność w 
kwocie stanowiącej do wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto takich 
osób, wyliczonej na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 6 miesięcy przed nałożeniem kary. 

Art. 80zj – W odniesieniu do obowiązkowych systemów wyliczania w kasach, o których mowa 
w art. 80zd projektu, dla Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych przewidziano 
uprawnienie do wydania, po konsultacjach z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Zarządem 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, rozporządzenia, w którym określone zostaną zasady 
funkcjonowania systemów wyliczania, zaś w szczególności wymogi jakie taki system musi 
spełniać, techniczne kwestie związane z danymi i ich przekazywaniem oraz tryb i sposób 
weryfikacji prawidłowości tych danych. 

Przepis art. 80zk zawarty w tym rozdziale przewiduje możliwość zastosowania sankcji karnych 
dla członków zarządu kasy w postaci nałożenia grzywny do 1.000 000 zł albo kary pozbawienia 
wolności do lat 2 w przypadku ich działania w złej wierze i przekazania Komisji Nadzoru 
Finansowego informacji nieprawdziwe lub nierzetelne lub też wprowadza Komisje w błąd. 
Jeżeli natomiast sprawca działał nieumyślnie, będzie podlegać grzywnie do 500 000 zł albo 
karze pozbawienia wolności do roku.  

 59 
 



Przepis art. 80zl przewiduje kategorię odpowiedzialności karnej dotyczącą przekazywania 
informacji i wprowadzania w błąd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w tym zakresie. 
Sankcje zostały przewidziane zarówno w wymiarze materialnym zdefiniowanym grzywną w 
kwocie 1 000 000 zł, jak też personalnym poprzez możliwość pozbawienia wolności na okres 
do lat 2. Proporcjonalnie zmniejszono o połowę kary w tym zakresie, jeżeli stwierdzone 
zostanie, iż sprawca działał nieumyślnie. 

Art. 80zm - reguluje zagadnienia związane z obowiązkiem zachowania tajemnicy informacji, o 
których mowa w art. 9e ust. 1 lub art. 9h wskazując, że ich ujawnienie niezgodne z ustawą 
będzie podlegać grzywnie 500.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2 lub obu karom 
łącznie, natomiast w przypadku ich ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub 
osobistej grzywna będzie wynosiła 1.000.000 zł. a kara pozbawienia wolności będzie 
obejmowała 3 lata. Wskazano na możliwość łącznego zastosowania kar. 

Art. 80zn – W celu ochrony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przed możliwością 
poniesienia straty spowodowanej wyliczeniem zbyt niskiej kwoty obowiązkowej opłaty rocznej 
w wyniku nieuzasadnionego obniżenia podstawy jej naliczania, o której mowa w art. 5 projektu 
lub przekazania tej opłaty prze kasę nieterminowo, art. 38 przewiduje środki służące penalizacji 
takich działań stosowane wobec członka zarządu lub rady nadzorczej kasy w postaci grzywny 
lub ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. 

Pkt 46 wprowadza w zmienionym art. 88 przepis stanowiący, że stosowanie art. 50 ust. 4 i art. 
64 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości, dotyczących niemożliwości stosowania uproszczeń 
przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz obowiązku badania sprawozdań finansowych 
wszystkich kas (bez względu na ich wielkość)  mają zastosowanie po raz pierwszy do 
sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r. 

Art. 2 projektu wprowadza zmianę w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
polegającą na uszczegółowieniu delegacji w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości 
spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. 

Art. 3 nowelizuje ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
wprowadzając następujące zmiany: 

1) w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a – dodanie tego ustępu wynika z konieczności wskazania 
na utworzenie nowego, odrębnego funduszu własnego w strukturze funduszy BFG 
służącego ochronie środków wyłącznie spółdzielczych kas – oszczędnościowo 
kredytowych; 

2) w art. 4 po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c – Dodanie wskazanych ustępów wiąże się 
z nałożeniem na Bankowy Funduszu Gwarancyjny dodatkowych obowiązków 
wynikających z objęcia obowiązkowym systemem gwarantowania SKOK, określonych 
w projektowanej ustawie; 

3) art. 5 ust. 2 – przepis ten został zmodyfikowany tak, aby w zakresie swojej właściwości 
uwzględniał również podmioty systemu SKOK, tj. poszczególne kasy oraz Kasę Krajową;  
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4) w art. 7 ust. 2:  

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a – dodany przepis rozszerza kompetencje Rady Funduszu 
w zakresie zatwierdzania wniosków Zarządu Funduszu poprzez uwzględnienie 
możliwości zaciągania krótkoterminowego kredytu także dla potrzeb realizacji 
zadań Funduszu z zakresu gwarantowania depozytów w kasach,  

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a – dodany punkt jest w swoim brzmieniu analogiczny do 
pkt 5, po którym zostaje dodany, z tą tylko różnicą, że dotyczy stawek 
obowiązkowej opłaty rocznej, o których mowa w projektowanej ustawie;      

5) w art. 10 ust. 2 pkt 4 zmiana brzmienia wynika z potrzeby dostosowania przepisu 
do możliwości składania do Rady BFG wniosków w sprawach, o których mowa w art. 7 
ust. 2 pkt 4 i projektowanym pkt 4a ustawy o BFG; 

6) dodaje się artykuł 10a w związku z faktem utworzenia w Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym Komisji Funduszu Gwarancyjnego Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych, która będzie pełnić funkcję opiniodawczą dla Rady 
i Zarządu Funduszu w sprawach wynikających z objęcia obowiązkowym systemem 
gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych w spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych (opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy 
z Funduszu Gwarancyjnego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz 
opiniowanie programów naprawczych kas); 

7) w art. 15 odwołującym się do źródeł finansowania Funduszu dodane zostały odpowiednie 
przepisy uwzględniające uzupełnienie zamieszczonego dotychczas w ustawie o BFG 
wykazu źródeł finansowania o środki pochodzące ze źródeł wskazanych w projektowanej 
ustawie, do których należą: obowiązkowe opłaty roczne dokonywane przez kasy, środki z 
dotacji udzielonych przez Kasę Krajową ze środków funduszu stabilizacyjnego, a także 
środki z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski zgodnie 
z art. 16a ust. 5 oraz art. 80i ust. 4 projektu; 

8) w art. 16:  

a) w ust. 2 przedmiotowego artykułu stanowi się, że nadwyżka bilansowa, o której 
mowa zostanie podzielona i powiększy fundusz kas. Podział nadwyżki dokonywany 
będzie w proporcji w jakiej wartość funduszu kas uczestniczy w sumie funduszy: kas – 
tworzonego w celu zapewniania środków na finansowanie zadań Funduszu w zakresie 
udzielania pomocy kasom objętym systemem gwarantowania, funduszu statutowego i 
zapasowego,  

b) w pozostałej części nadwyżka bilansowa zasili fundusz tworzony w celu 
zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania pomocy 
innym niż kasy podmiotom objętym systemem gwarantowania. Wartość funduszy 
będzie ustalona na podstawie ostatniego zbadanego i zatwierdzonego przez Radę 
Ministrów sprawozdania finansowego Funduszu, zaś wielkość proporcji zostanie 
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ustalona jako procent,  
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku,  

c) w ust. 5, w związku ze zmianami wprowadzonymi art. 7 pkt 7 lit. a projektu w 
art. 15 ustawy o BFG, przewiduje się możliwość pokrywania kosztów, o których mowa 
w ust. 5 także z obowiązkowych opłat rocznych wnoszonych przez kasy na rzecz 
Funduszu, 

Art. 4 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.  

W pkt 1 proponuje się w art. 38 o NBP wprowadzenie możliwości wyłączania z podstawy 
naliczania rezerwy obowiązkowej wzajemnych zobowiązań kas i Kasy Krajowej oraz 
zobowiązań tych podmiotów wobec banków, w celu ustalenia podobnych dla kas i Kasy 
Krajowej zasad naliczania rezerwy obowiązkowej do stosowanych przez banki.  

Proponuje się również poszerzenie podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej kas i Kasy 
Krajowej o środki pozyskane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w związku z 
nadaniem kasie i Kasie Krajowej - ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniającą ustawę o 
obligacjach – uprawnień do pozyskiwania środków w drodze emisji obligacji.  

Jednocześnie proponuje się: 

- nadanie bankom możliwości wyłączania z podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej ich 
zobowiązań wobec kas i Kasy Krajowej, 

- doprecyzowanie zapisów art. 38 ust. 2 dotyczących naliczania rezerwy obowiązkowej od 
środków uzyskanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 

- uzupełnienie katalogu środków podlegających wyłączeniu z podstawy naliczania rezerwy 
obowiązkowej o środki pozyskane przez banki w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia 
emerytalnego (IKZE). 

Ostatnia zmiana ma na celu dostosowanie nowego brzmienia art. 38 ust. 2 do obowiązującego 
stanu prawnego w tym zakresie. Zgodnie z art. 38 ust. 2 obowiązującej ustawy o NBP w 
brzmieniu nadanym art. 5 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, banki od dnia 1 stycznia 
2012 r. mają prawo wyłączać z podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej środki pozyskane w 
ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego 

W pkt. 2 podaje nowe brzmienie art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 
Polskim. Modyfikacji uległ ust. 1, a zmiana podyktowana została koniecznością uwzględnienia 
projektowanego aktu prawnego w zestawie regulacji wskazanych w dotychczasowym art. 43 i 
przewidujących możliwość udzielania przez NBP kredytu krótkoterminowego Bankowemu 
Funduszowi Gwarancyjnemu. 

W szczególności ust. 2 został uzupełniony o przesłankę udzielenia przez Narodowy Bank Polski 
kredytu na zasilenie funduszu stabilizacyjnego, stanowiącą, że może to nastąpić w razie 
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zaistnienia groźby wyczerpania środków tego funduszu i pod warunkiem ustanowienia 
odpowiedniego zabezpieczenia. W dodanym ust. 3 wprowadzono warunek, aby przed 
udzieleniem Kasie Krajowej kredytu, o którym mowa w ust. 2 Narodowy Bank Polski zasięgnął 
opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Kasy Krajowej o sytuacji sektora kas. 

Art. 5 projektu wprowadza zmiany do ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe  
i naprawcze (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361 i Nr 191, poz. 1484) mocą którego do 
postępowania upadłościowego spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. o Prawie upadłościowym i naprawczym (ust.1) 
ograniczając jednocześnie uprawnienia w zakresie zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości 
kasy wyłącznie do kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego (ust. 2). 

Art. 6 projektu wprowadza zmiany do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej uchylając pkt 3 w art. 84. Jest to zmiana legislacyjna będąca konsekwencją zmian 
jakie zaszły w ww. ustawie o swobodzie działalności gospodarczej po dniu 5 listopada 2009 r.  

Art. 7 nowelizuje art. 2 w  ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.).  

Art. 8 wprowadza termin 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do dostosowania umów w 
zakresie powierzenia wykonywania czynności. 

W art. 9 wprowadza 24 miesięczny okres przejściowy dla kas, które w tym czasie zobowiązane 
są do dostosowania swojej działalność w zakresie inwestowania środków pochodzących z 
funduszu oszczędnościowo – pożyczkowego, które nie są wykorzystywane na pożyczki i 
kredyty dla członków kas. Ponadto przepis nakłada na kasy obowiązek przedstawienia Komisji 
Nadzoru Finansowego planu dostosowania swojej działalności w tym zakresie w terminie 3 
miesięcy dnia wejścia w życie ustawy.  

Art. 10 ponieważ termin wejścia w życie projektowanej ustawy przekroczy termin wnoszenia 
opłat wskazany w art. 80d ust. 3 projektu, w pierwszym roku obowiązywania ustawy 
przewiduje się, że wniesienie opłat, o których mowa w art. 80d ust. 1 projektu nastąpi za cały 
rok, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wysokość opłaty 
określi Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego po zasięgnięciu opinii Kasy Krajowej, 
nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie ustawy. 

Art. 11 projektu określa termin wejścia w życie ustawy na 14 dni od jej ogłoszenia. 

 
Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Przyjęcie ustawy nie powoduje ujemnych skutków finansowych dla budżetu państwa 
oraz jednostek samorządu terytorialnego. 
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Warszawa, 24 sierpnia 2012 r. 
 

BAS–WAPEiM–1937/12 
 

Pani  
Ewa Kopacz   
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej  

 
Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych oraz zmianie niektórych ustaw 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Sławomir Neumann) 

 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 

roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r., poz. 32), sporządza się 
następującą opinię: 
 
 
 1. Przedmiot projektu ustawy 

 
Projekt ustawy stanowi obszerną nowelizację ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 
2012 r., poz. 855). Projekt zmienia ustawę, która nie weszła jeszcze w życie 
(nowelizowana ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. ma wejść w życie dnia 27 
października 2012 r., z wyjątkiem art. 24 ust. 5 i art. 83 pkt 1 i 2, które mają 
wejść w życie od dnia 27 stycznia 2014 r. oraz art. 24 ust. 6, który ma wejść w 
życie w dniu 27 kwietnia 2013 r.). Projekt nowelizuje również ustawę z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 
1223 z późn. zm.), ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711), ustawę z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r., Nr 1, poz. 2 z późn. 
zm.), ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. o Prawie upadłościowym i naprawczym 
(Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.), ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095, z 
późn. zm.) oraz ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 
finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.).  

Zasadniczym celem projektu ustawy jest, jak wskazuje projektodawca w 
uzasadnieniu do projektu, wprowadzenie przepisów mających zwiększyć 
stabilność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej 
„kasami”. W tym celu w projekcie przyjęto rozwiązania, które dotyczą m.in.: 
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• tworzenia i funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania 
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w kasach lub należnych 
z tytułu wierzytelności,  

• procesów restrukturyzacyjnych w kasach (zasady przejęcia, likwidacji i 
upadłości kas),  

• postępowania naprawczego i zarządu komisarycznego w kasach i w Kasie 
Krajowej,  

• sprzedaży wierzytelności wynikających z tytułu udzielonych pożyczek i 
kredytów, 

• outsourcingu kas, 
• kadencyjności organów kas i Kasy Krajowej,  
• zachowania tajemnicy zawodowej przez osoby zatrudnione lub prowadzące 

kontrolę w kasach i w Kasie Krajowej,  
• płynności i rezerwy finansowej kas,  
• nadzoru sprawowanego nad kasami przez Komisję Nadzoru Finansowego 

(KNF) i kontroli dokonywanej w nich przez Kasę Krajową, a także 
finansowania tych czynności,  

• przepisów karnych.  
 

Ustawa ma wejść w życie 14 dni od daty jej ogłoszenia (art. 11 projektu 
ustawy).  

 
 

 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy  
 Przepisy projektu ustawy należy ocenić pod kątem następujących 
wymogów ustanowionych w przepisach prawa UE: 
 
 2.1.  System gwarantowania depozytów  
 Przepisy dotyczące gwarantowania depozytów lokowanych w 
instytucjach finansowych zostały zawarte w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów 
gwarancji depozytów (Dz. Urz. UE L 135 z 31.5.1994, str. 5, polskie wydanie 
specjalne rozdz. 6 t., 2. str. 252), zwaną dalej „dyrektywą 94/19/WE”. Przepisy 
te należy odczytywać w świetle Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do 
Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki 
Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i 
Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę 
Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23. 9.2003, Dz. U. z 2004 Nr 90, poz. 
864) (Aktu Akcesyjnego).  
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 Dyrektywa 94/19/WE wprowadza zasadę powszechności systemu 
gwarantowania depozytów1. Oznacza ona nałożony na państwa członkowskie 
obowiązek utworzenia i oficjalnego uznania jednego lub kilku systemów 
gwarantowania depozytów2, tak by żadna instytucja finansowa3 objęta art. 3 
dyrektywy 77/780/EWG4, nie mogła przyjmować depozytów, jeżeli nie należy 
do któregoś z tych systemów (art. 3 dyrektywy 94/19/WE). Jak wyjaśnił 
Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-222/02 P. Paul i inni p. Niemcom5, 
celem dyrektywy 94/19/WE jest ustanowienie ochrony deponentów na wypadek 
niedostępności depozytów powierzonych instytucjom kredytowym należącym 
do systemu gwarancji depozytów, niezależnie od miejsca złożenia depozytu w 
obrębie Wspólnoty (obecnie: Unii). Dyrektywa 94/19/WE nie definiuje pojęcia 
systemu gwarantowania depozytów, ustanawia jednak pewne wymogi, jakie 
mają spełniać takie systemy. I tak, państwa członkowskie zobowiązane są 
zapewnić, między innymi, by w przypadku niedostępności depozytów, poziom 
gwarancji, w odniesieniu do sumy depozytów każdego z deponentów, wynosił 
od dnia 31 grudnia 2010 r., 100 tys. euro (art. 7 ust. 1 i 1a dyrektywy 
94/19/WE). Kwota ta stanowi odszkodowanie gwarantowane deponentowi. 
Państwa członkowskie mają też zadbać, by deponent miał możliwość 
wystąpienia z zażaleniem przeciwko systemowi gwarancji depozytów w 
sprawach dotyczących należnego mu odszkodowania (art. 7 ust. 6 dyrektywy 
94/19/WE).  

Wobec minimalnego charakteru harmonizacji wprowadzanej mocą 
dyrektywy 94/19/WE, państwa członkowskie mogą wprowadzić wyższe 
wymagania niż określone w dyrektywie, jak również rozstrzygać 
nieuregulowane w niej kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem 
systemu gwarantowania depozytów. W praktyce w państwach członkowskich 
utrzymują się spore różnice dotyczące poszczególnych elementów sytemu 
gwarantowania depozytów. Dotyczą one m.in. administracji systemu, zakresu 
uprawnień instytucji gwarancyjnej, sposobu finansowania działalności instytucji 
gwarantującej depozyty, konstrukcji i podstawy wyliczania składek instytucji 
uczestniczących w systemie czy wysokości oferowanych gwarancji6.  
                                                 
1 Dyrektywa 94/19/WE, w art. 3 ust. 1 i w art. 4, dopuszcza dwa wyjątki od zasady powszechności systemu 
gwarantowania depozytów, które umożliwiają państwom członkowskim zwolnienie instytucji finansowych z 
obowiązku członkostwa w systemie gwarancji depozytów. 
2 Depozytem, zgodnie z jej art. 1 ust. 1 dyrektywy 94/19/WE, jest należność wynikającą z wpłat pozostawionych 
na koncie lub z sytuacji przejściowych w ramach normalnych operacji bankowych, które instytucja kredytowa 
powinna spłacić zgodnie z obowiązującymi warunkami prawnymi i kontraktowymi, jak też wierzytelności, które 
instytucja kredytowa gwarantuje przez wystawienie dokumentu urzędowego.  
3 Instytucję finansową stanowi przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu od klientów 
depozytów lub innych podlegających spłaceniu środków pieniężnych oraz na przyznawaniu kredytów na własny 
rachunek (art. 1 ust. 4 dyrektywy 94/19/WE).  
4 First Council Directive 77/780/EEC of 12 December 1977 on the coordination of the laws, regulations and 
administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (OJ L 322, 
17.12.1977, p. 30).  
5 Wyrok Trybunału z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-222/02 P. Paul i inni p. Niemcom, Zb. Orz. 
2004, s. I-9425, pkt 26 i 29.  
6 Szerzej zob. P. Niczyporuk., A Talecka, Bankowość Unii Europejskiej, Białystok 2010, s. 127 i 131. 
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Z punktu widzenia opiniowanego projektu ustawy należy zwrócić uwagę 
na podmiotowe ograniczenie omawianego obowiązku gwarantowania 
depozytów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 94/19/WE instytucja kredytowa, 
dopuszczona w państwie członkowskim zgodnie z art. 3 dyrektywy 
77/780/EWG, może przyjmować depozyty tylko wówczas, jeżeli uczestniczy w 
jednym z systemów gwarantowania depozytów. Oznacza to, że obowiązek ten 
nie dotyczy wszystkich instytucji finansowych działających w państwach 
członkowskich, lecz tylko tych, które były dopuszczone do obrotu zgodnie z 
wymogami art. 3 dyrektywy bankowej 77/780/EWG. Dyrektywa ta została 
zastąpiona drugą dyrektywą bankową 2000/12/WE7, a obecnie obowiązuje 
trzecia dyrektywa bankowa 2006/48/WE8. Warunki podejmowania i 
prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe uregulowane w art. 3 
dyrektywy 77/780/EWG są obecnie ustanowione w art. 6-22 trzeciej dyrektywy 
bankowej 2006/48/WE.  

 Z punktu widzenia podmiotowego zakresu obowiązku gwarantowania 
depozytów kluczowe jest, że kasy nie są objęte dyrektywami bankowymi na 
mocy derogacji ustanowionej w art. 20 Aktu Akcesyjnego. Przepis ten określa 
zmiany dokonane w prawie Unii Europejskiej w związku z przystąpieniem do 
niej Polski i pozostałych dziewięciu państw członkowskich. Artykuł ten odsyła 
do załącznika II do Aktu akcesyjnego, który w dziale dotyczącym swobodnego 
przepływu usług wyłącza Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe i 
Bank Gospodarstwa Krajowego spod drugiej dyrektywy bankowej 2000/12/WE. 
Stosowne wyłączenie, uwzględniające postanowienia Aktu Akcesyjnego, 
zostało również dokonane w art. 2 ust. 3 drugiej dyrektywy bankowej 
2000/12/WE oraz w art. 2 trzeciej, obecnie obowiązującej dyrektywy bankowej 
2006/45/WE. Zgodnie z art. 7 Aktu Akcesyjnego, o ile nie stanowi on inaczej, 
jego postanowienia nie mogą być zawieszone, zmienione ani uchylone w sposób 
inny niż według procedury zmiany traktatów ustanowionej w Traktatach 
założycielskich.  
 
 2.2. Swoboda przedsiębiorczości 
 Artykuł 49 akapit 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE) 
zakazuje ograniczania swobody przedsiębiorczości obywateli jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Zakaz ten 
obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii przez 
obywateli danego państw członkowskiego, ustanowionych na terytorium innego 
państwa członkowskiego. Artykuł 52 ust. 1 TfUE stanowi jednak, że 
postanowienia rozdziału TfUE zawierające przepisy dotyczące swobody 
                                                 
7 Zob. art. 2 ust. 3 dyrektywy 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnoszący 
się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz. Urz. UE L 126 z 26.5.2000, str. 
1, polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 3, s. 272). 
8 Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) (Tekst mający znaczenie dla 
EOG) (Dz. Urz. UE L 177 z 30.6.2006, str. 1).  
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przedsiębiorczości oraz środki podjęte na ich postawie nie przesądzają o 
zastosowaniu przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych 
przewidujących szczególne traktowanie cudzoziemców, uzasadnione względami 
porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.  
 
 2.3. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez organy 
nadzoru 
 Zgodnie z art. 44 ust. 1 trzeciej dyrektywy bankowej 2006/48/WE 
państwa członkowskie zapewniają, że wszystkie osoby obecnie lub w 
przeszłości zatrudnione w organach krajowych, które z mocy ustawy lub 
rozporządzeń są uprawnione do nadzorowania instytucji kredytowych, jak 
również biegli rewidenci lub eksperci działający w imieniu tych organów, 
podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej. Żadne poufne 
informacje, które mogą otrzymywać w trakcie pełnienia swoich obowiązków, 
nie mogą być ujawnione jakiejkolwiek osobie ani organom, chyba, że w postaci 
skróconej, która uniemożliwia zidentyfikowanie poszczególnych instytucji 
kredytowych.  
 
 
  3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 
  

3.1. Jak wskazano w pkt 2.1 opinii, dyrektywa 94/19/WE, ustanawiająca 
zasadę powszechności systemu gwarantowania depozytów, ma zastosowanie 
wyłącznie do instytucji kredytowych dopuszczonych w państwie członkowskim 
zgodnie z pierwszą dyrektywą bankową 77/780/EWG. Dyrektywa ta została 
zastąpioną drugą dyrektywą bankową 2000/12/WE, spod zastosowania której 
kasy zostały wyłączone na mocy Aktu Akcesyjnego, a następnie trzecią 
dyrektywą bankową 2006/48/WE. Oznacza to, że kasy nie są również objęte 
dyrektywą 94/19/WE. Tym samym, z punktu widzenia prawa unijnego nie 
istnieje obowiązek, by kasy podlegały wymogom powszechnego systemu 
gwarantowania depozytów, który dyrektywa 94/19/WE ustanawia.  

Tym niemniej, uwzględniając minimalny charakter harmonizacji 
ustanawiany dyrektywą 94/19/WE, dopuszczalne jest by państwo członkowskie, 
w ramach przysługującego mu władztwa regulacyjnego, objęło obowiązkiem 
gwarantowania depozytów instytucje finansowe, wobec których dyrektywa ta 
nie ma zastosowania. Źródła tego nie należy jednak wywodzić z prawa 
unijnego. Pogląd taki był już przedstawiany przez BAS (zob. opinia z dnia 28 
października 2008 r. nr BAS-WAEM-2342/08 i opinia BAS z dnia 31 maja 
2012 r.  BAS-WAPEiM-2074/12). W konkluzji należy stwierdzić, że przepisy 
projektu ustawy, ustanawiające system gwarantowania depozytów składanych w 
kasach nie są niezgodne z dyrektywą 94/19/WE.  
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3.2. Projektowany art. 80zf ust. 4 przewiduje, że system wyliczania oraz 
uzyskiwane i przetwarzane w nim dane nie mogą znajdować się poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. System ten, jak stanowi ust. 1 wspomnianego 
artykułu, zapewnia gotowość do bieżącego sporządzania danych pozwalających 
na identyfikację deponentów, miejsca ich zamieszkania lub siedziby oraz na 
określenie wysokości należnych poszczególnych deponentom środków, 
gwarantowanych według stanu na koniec każdego dnia. Dane przechowywane 
są w systemie wyliczania przez kasy w sposób zapewniających ich odtworzenie 
oraz dostęp do nich Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego (BFG). Omawiany artykuł ustanawia uprawnienia kontrolne i 
nadzorcze, jakie KNF i BFG mogą podejmować w celu zapewniania 
bezpieczeństwa systemowi wyliczania i zawartych w nim danych. 

Wymóg, by system wyliczania oraz uzyskiwane i przetwarzane w nim 
dane znajdowały się na terytorium RP należy ocenić pod kątem zgodności ze 
swobodą przedsiębiorczości, o której stanowi art. 49 akapit 1 TfUE. Nie budzi 
wątpliwości, że zarówno system ten, jak i zawarte w nim dane zawierają 
informacje szczególnie wrażliwe z punktu widzenia podmiotów korzystających 
z usług finansowych oferowanych przez kasy. Obejmuję one dane osobowe, 
umożliwiające ich identyfikację oraz informacje finansowe, dotyczące 
posiadanych środków finansowych. Ich ochrona jest wymagana ze względu na 
porządek publiczny jak i bezpieczeństwo publiczne. Z tego też punktu widzenia 
można oceniać ustanowiony w projekcie ustawy wymóg, by system wyliczania i 
związane z nim dane znajdowały się na terenie RP. Prima facie mogłoby się 
wydawać, że jest on dyskryminacyjny względem przedsiębiorców posiadających 
siedzibę w innych państwach członkowskich, chcących oferować kasom usługi 
związane z utworzeniem i obsługą systemu wyliczania. Podmioty te, by 
świadczyć tego rodzaju usługi, musiałyby wykonywać je z terytorium RP, co 
można uznać za utrudnienie w działalności. Przyjąć jednak można, że wymogi 
ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, nakazujące 
ustawodawcy krajowemu zapewnić szczególną ochronę danym o tak 
szczególnej wrażliwości jak informacje osobowe i finansowe, mogą uzasadniać 
wprowadzenie wymogu przetwarzania ich na terytorium jego jurysdykcji. 
Wymóg ten jest proporcjonalny względem realizowanego celu. W tym świetle 
art. 80zf ust. 4 projektu ustawy nie narusza art. 49 akapit 1 TfUE.  
 
 3.3. W projektowanym art. 9e ust. 4 projektu ustawy określono, iż osoby, 
organy i podmioty, którym kasy oraz Kasa Krajową mogą przekazywać 
informacje dotyczącej ich działalności bez uszczerbku dla tajemnicy 
zawodowej, w tym również organy sprawujące nadzór nad ich działalnością, 
mogą wykorzystywać uzyskane informacje tylko zgodnie z celem ich 
przekazania. Ponadto wskazany przepis stanowi, że o ile nie uregulowano 
inaczej, uzyskane informacje nie mogą być ujawniane innym osobom, organom 
lub podmiotom. Należy stwierdzić, że analizowana regulacja jest zgodna z art. 
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44 ust. 1 trzeciej dyrektywy bankowej 2006/48/WE, o którym mowa w pkt. 2.4 
niniejszej opinii.  
 Jednak mając na uwadze to, że w odniesieniu do kas nie stosuje się 
drugiej dyrektywy bankowej 2000/12/WE, zastąpionej później trzecią 
dyrektywą bankową 2006/48/WE, o czym jest mowa szerzej w pierwszej części 
niniejszej opinii, należy uznać, iż projektowany art. 9e ust. 4 nie ma swojego 
źródła w prawie europejskim i nie jest przepisem wykonującym prawo UE w 
rozumieniu regulaminu Sejmu.    
 
   
 4. Konkluzja 
 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych oraz zmianie niektórych ustaw nie jest 
niezgodny z prawem UE w zakresie ustanowienia systemu gwarantowania 
depozytów składanych w kasach, wymogu umiejscowienia systemu wyliczania, 
uzyskiwania i przetwarzania danych na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz 
wymogów dotyczących tajemnicy zawodowej związanej z uzyskiwaniem i 
przetwarzaniem informacji przez organy nadzoru.  

 
 

 

 

 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
 

Zbigniew Wrona   
 



 
 

Warszawa, 24 sierpnia 2012 r. 
BAS-WAPEiM-1938/12 

 

Pani  
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej  

 
 

Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz zmianie 

niektórych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Sławomir 
Neumann) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w 

rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 
 
 
 

Projekt ustawy stanowi obszerną nowelizację ustawy z dnia 5 listopada 
2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 
2012 r., poz. 855). Projekt zmienia ustawę, która nie weszła jeszcze w życie 
(nowelizowana ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. ma wejść w życie dnia 27 
października 2012 r., z wyjątkiem art. 24 ust. 5 i art. 83 pkt 1 i 2, które mają 
wejść w życie od dnia 27 stycznia 2014 r. oraz art. 24 ust. 6, który ma wejść w 
życie dnia 27 kwietnia 2013 r.). Projekt nowelizuje również ustawę z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 
1223 z późn. zm.), ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711), ustawę z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r., Nr 1, poz. 2 z późn. 
zm.), ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. o Prawie upadłościowym i naprawczym 
(Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.), ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095, z 
późn. zm.) oraz ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 
finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.).  

Zasadniczym celem projektu ustawy jest, jak wskazuje projektodawca w 
uzasadnieniu do projektu, wprowadzenie przepisów mających zwiększyć 
stabilność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej 
„kasami”. W tym celu w projekcie przyjęto rozwiązania, które dotyczą m.in.: 

• tworzenia i funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania 
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w kasach lub 
należnych z tytułu wierzytelności;  

• procesów restrukturyzacyjnych w kasach (zasady przejęcia, likwidacji i 
upadłości kas);  
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• postępowania naprawczego i zarządu komisarycznego w kasach i w Kasie 
Krajowej;  

• sprzedaży wierzytelności wynikających z tytułu udzielonych pożyczek i 
kredytów; 

• outsourcingu kas; 
• kadencyjności organów kas i Kasy Krajowej;  
• zachowania tajemnicy zawodowej przez osoby zatrudnione lub 

prowadzące kontrolę w kasach i w Kasie Krajowej;  
• płynności i rezerwy finansowej kas;  
• nadzoru sprawowanego nad kasami przez Komisję Nadzoru Finansowego 

(KNF) i kontroli dokonywanej w nich przez Kasę Krajową, a także 
finansowania tych czynności;  

• przepisów karnych.  
 
Opiniowany projekt ustawy nie jest niezgodny z prawem UE w zakresie 

ustanowienia systemu gwarantowania depozytów składanych w kasach, 
wymogu umiejscowienia systemu wyliczania, uzyskiwania i przetwarzania 
danych na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz wymogów dotyczących 
tajemnicy zawodowej związanej z uzyskiwaniem i przetwarzaniem informacji 
przez organy nadzoru.  

 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych oraz zmianie niektórych ustaw nie jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a 
regulaminu Sejmu.   

 
 

 

 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
 

Zbigniew Wrona   
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