
Mmi-:;ler 
Spr~1w /Jgr;~nicmyc:h 

DPUL <nn Ał.ff-12/pk/!}; 
ólti . a.1Cł:ŹI · 
doL: t-PH-01!> 2f0·12 7. rln. 2.2.11.2012 r. 

Do druku nr 911 

Warszawal?J grudnia 7.012 r. 

Pan 
Dariusz Rosati · 
Przewódniczący Komisji finansów Publicznych 
'Se]lfaRP .. 

opinia o tgodnoścl z prawem Unlł Europejskiej poselskiego projektu ustawy o· zmianie 
ustowy o sp6łdzielaych kasach oszezt:dnośdowo-łcredytowych oraz nlektótydt Innych 
ustaw {druk nr 6!15}, ujętego w sprowozdaniu Komisji Flnans6w Publianych (druk nr 911), 
wyrażon~ na podstawie art_ 13 u~t 3 plrt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
adminlstra~ji rządowej (DL U. 1. 2007 r. Nr 65~ poz. 437 z ~:fn. zm.) w zwiąJicu z art. 42 ust. 
4 i art. 54 ust. l Regulaminu Sejmu pr%C% ministra właściWeKo do spraw ałonkostwa 
Rzeczypospolitej Połskiej w Unii ~uropejskiej 

SLanowny Panie Przewodnloqcy~· 

w 7WiCJtku z prLedto.ionym !.pr;1WOldaniem Komisji Finansów Publicznych (druk: nr 911) 

pOlW•llnm sobiE" 7głOSiĆ poni7SLC UW:1gi. 

L Zgodnie J. lff·~ci~ proponowanego art. 38 ust. 5 ustawy o SKOK·or:h cz~~ rClP.rwy 
płynnej utr7ymywano na odn;bnych rachunkach pr:rez KaS(; Kr;Jjową mo.1~ być 

inwestowana jedynie w paplery warto5cJowc emitowane łub gwarantowane pr.tcL Sk;ub 
Państwa lub 4łmitowanP. przez N<Jrodowy Bank Polskl. W świetle wydanego w dn. 21 
grudnia 201:1 r. wyroku Trybunału· SprawiedliWości UE w sprawie C-271/09 Komi!>jo 
europejsko p. RLeczpo.t:tpoliteJ Polskiej- (tzw. sprawa OFE) rozważenia wvmaga kwe:,tia,. 
oy ww. ogranir.1f!Oia nic naruszają w sposób nieuzasadniony swobody pru~pływu 
koptrału (arl. 63 TFUL). Jak w~knzał bowiem TSUE w ww. wyroku be1 :?nttczenia dla 
kwestii or.P.ny zgodnu~C:I polityki ·lokacyjnej podmiotu publicznego Z art. 63 lHJl jest 
pubficmy łub prywatny daaraktcr środków, którymi ten podmiot :zarządza, lub charakter 
Jego działalności jako d7iałaln~ci p,o~podarczej. W każdym wypadku wynikające 1 pra\Va 
kr.Jjowego Lasady JnwP.stowanJa środków zarządzanycli pncz taki podmiot podiPgają 

occnif! 7godności l. podstawowymi swobodami traktatowymi, w tym swobody przepływu 

kapitału. Proponowany przepis art. 38 ust. 5 u~1awy o SKOK-ach ustanawia jakościowe 
ograniCLenia inwcc;tycyjne poprrez określenie zamkniętej kateeorił ~kTywów, W jakie 

monq być inWf'~1.owanP okre!łone środki składające się na rezerwę płynną łub 

pochod:tącc L funcłu,9u o..vaędnośdowo-pożyczkowego. Ograniczenia te są prl.\' tym 
daiP.j idąr.f", ni7 nsranic.cenla dotyczące OFE, które zostały negatvwnic occnfonP. pi7P.7 



ISUE w ww. wyroku. Jsrmejc zarP.m duze prawdopodobieństwo. że oc:P.na ograniczeń 
zawartych w projektowanych pr1cpi~ach byłaby takn sama, tJ. zostałyby one uznane tJ 

ot,raniczcniP. swobody przepływu k<lpitału. Uznaj~c nawP.r, że OP.ranic.wnif> to je-..l 

uzasadnione LC względu M nadrzędny interes publicmy w postaci konicczno.~ci 

zapPwnicnia stabilności systemu finaosowece poprzez ochronę środków zgromadzonych 

jako fundu~7 oszuędnościowo-pożyCJkowy oraz jako tzw. rezerwa płynna, to wąlpllwe 
wydaje si~ ~pP.Inicnic sformułowanego w orzecznictwie TSUE . kryterium 

proporcjonalności ryr:h ogronkzeń. Pragnę zauważyć. że z kateeorii aktywów, w którP 
rno7na inwc~tować środki wskaze:mc w proponowanym art. 38 ust. 5 ustowy o5KOK och, 
wył:Jczonc zo~t;iły np. Pi.lfłiP.Iy wartościowe emitowane lub gwarantow<lnc pt .'P.Z inne 

państwa ołonkowskle? Ul lub banki centralne tych państw ora1 lokaty w instytuq.1r.h 

kredytowych, u które pod względem· ryLyka inwe!Jtycyjnego mogą swnnwić równ•e 

pewną lokatę ~rodków, c:o aktyw.:~ wskazane w tym pr7episic. W świetle orzeczenia w 
sprc.1wic · C-271/09 ogranicienia zawarte w tym pr.lepisle wydają sir. byt 7akm 
nieproporcjonalne do cdu, kr.órcgo o~i;u~nięciu mają służyć. 

Ił. ProrJOnowany ar t. M d usl. 3 ustawy o. SKOK--ach wprowadza wyj~jl€-k ad La:.ady 

stosowania ustawy l dnkJ 29 stycznia 2004 r. - Prawq zamówień publi(.::myr.h w 
pr /YP3dku, gdy Komisja Nad1oru Finansowego zleca biegłemu rewidentowi wykon3niP. 

c:zynnoki c;priłwdL.ającyc:h prawidłowość i rzetelność sprawozdań finansowych 
spotlądzanych przez SKOK-i. Zamaczam, że dyrektywn 2004/18/Wf w sprow~ 

zamówień puhlicznyc:h 7awiera lamknięty .karalog wyłączeń 2 jej stosowania, który ro 

kalaloe tostał w całot.r.i rrnnsponowany w przepisach ww. ustawy. W::.zc~lkie dodatkowe 

wył<tc.-.tcnia, takie jak proponow,mP. wart. 62d ust. 3 ~towy o SKOK-och, należy umać I<J 

spr 'cczne z prawf'm ULI<onic•f.7ne jc!:>t 1.atem usunięcie ww. przepisu z projektu ustawy_ 

Ił L Zasadna z punklu wid7e.nia prawa U[ wydaje się równici uwaga nr S NRP do poselskiego 

projPktu u=;tawy o zmionil? u.stawy o spółdzielczych kasoch o.c;zaędnościowo 

krP.dytowych 7;1wartc w pi~mic z dn. 24 września 2012 r. nr DP~IV~MJ-024-773/1012 

_{pi:;mo rłost~pnc "" <;tronie Sejmu RP). Zgodnie z tą uwap,ą konieczne jest 7apewnicnic 

w projekcie ust.'łwy (arl. 3R ustawy o SKOK·ach), aby kredyt plynno~ciowy, ud7iP.Iany 

pr zcL Kasę l<ri-łjow<) k<~sie. realiłującej program naprawcty, nie był fmansowany 1c• 
~rodków pochodz.ącyr.h 1 kredytu udLiclonego przez N~rodowy Bonk Polski (NHP) n~1 

uLupetniP.nic środków fundu!.ZU !itabilizacyjnego. UwagP, tę nalcły uznai: za Lasadn~, 

albowiP.m zrnicr L<J n na do wprownicnia zgodności pn:~lt:!ktowanych pr7episów L tlw. 

· ?akazcm rnonf'fylacji długu publicznego, ustanowionego wart. ll3 TFUL 

IV. 7am~czyć nak•/y rownici, 7P projekt ~stawy pnewlduje moifiwośf. udzielani;) przez Ul G 

pomocy na rzea ka:<a objętych proct:durą. restrukturyzacji (projęktowane art. 4 ust 1 d 

pkt 1)-3) w 7.W. '- projektowanymi art. 20cJ 20d i 20g ustawy o BFG). ProjPktowanc 
pr .!eplsy nie wylduc.7aj.'J pr '-Y LYm, że pomoc ta będzie udzielana nipkoniecwic na 

warunkolr.h rynkowych. Ponicwa7 HFG moźn:J uznać :za źródło państwowe ww. pomocy, 

mo.lc ona 1ostać uznana nt pomoc publiczną w rozumieniu art. 10/ ust. l HUt:, 

podlegającel notyfikacji do Knmisji Europejskiej. W tej sytuacji la~dnc jc~t wystąpienie 

do Prezesa lJOKiK z wnloskiP.m o wydanie opinii o projekdc 1godnie z ustową z dnia 30 
Awictnia JQQĄ r. o postępowrmlu w .sprowoch dotyczących pomocy publiunej. 

V. Jednocześnic La:m<.~o;lm, 7c LCodnie z arl. 127 ust. 4 l:mu art. 282 ust. !> ··rraktutu o 
ftmkrjonnwaniu Unii F.uropr~j.~kiPj oraz szóstym tiret art. 2 ust 1 rJP.cyzji Rady 98/111 S/WF 



7 dnia /9 czerwca 1.998 1. ·w sprawie konsulracji Europejskiego Banku Centralnego 
ud?ielonych władLom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych projP.kt 
ustawy podlega knm·.uttacji t. Furopejskim Bankiem Centralnym {EBC). Zgodnie 1. i!rt. 4 
;danif! drup,lc ciecytji qH/415/WE opinii ESC zasi~ga się n<.~ właściwym etapif~ procesu 

leeblac:yjncgo. Kon~ultacjc 1 UK powinny zatem odbyć się w czasie, który umo;Jiwi 
krajowemu org;mowi pr7ygotowująccmu projekt rozpatrzenie cwcntualnP.j Lmiany 

projf'ktowunych przepi!;ÓW ?godnie z opinią ESC. 

Projekt ustawy, z zastrzcit!niem uwag zawartych w pkt 1-V niniejszej opinii, jest zgodny z 

prawem Unii Europejsldej. 

Do wla.QQmości; 

Pan Jan Vinr.enl·ROSLOW<iki 

MinblN Finansów 
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