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Szanowny Panie Premierze,
nawiązując do informacji dotyczących prowadzonych przez Rząd pilnych prac legislacyjnych
będących odpowiedzią na wyzwania wynikające z narastającego zagrożenia epidemicznego COVID-19
Kasa Krajowa pragnie przedstawić co następuje.
Zagrożenie COVID-19 ma istotny negatywny wpływ na funkcjonowanie gospodarki ale jest też
źródłem poważnych ryzyk dla samych obywateli. Jednym ze sposobów ograniczenia tych ryzyk jest
upraszczanie różnego rodzaju procedur, w tym coraz szersze upowszechnianie możliwości
załatwiania różnego rodzaju spraw drogą elektroniczną.
W związku z powyższym Kasa Krajowa pragnie zwrócić się z prośbą o rozważenie możliwości
uwzględnienia w ramach przygotowywanych rozwiązań także poniższych propozycji legislacyjnych:

I. Możliwość zdalnego podejmowania decyzji przez zarządy i rady nadzorcze spółdzielni
Jak wynika z enuncjacji prasowych, Ministerstwo Aktywów Państwowych kończy właśnie
prace nad nowelizacją, która pozwoli bezproblemowo obradować zarządom i radom nadzorczym
spółek kapitałowych. Obecnie kodeks spółek handlowych wymaga, by w spółkach kapitałowych rada
nadzorcza i zarząd podejmowały decyzje osobiście, chyba że w umowie lub statucie spółki
przewidziano możliwość porozumiewania się na odległość. Zasada ma zostać odwrócona - w każdej
spółce kapitałowej dopuszczalna będzie zdalna komunikacja przez radę nadzorczą oraz zarząd,
w tym podejmowanie wszelkich uchwał, chyba że umowa lub statut spółki będzie wskazywał
inaczej.
W trybie zdalnym będzie można podejmować nawet takie decyzje jak powoływanie, odwoływanie
i zawieszenia członków zarządu.
Kasa Krajowa pragnie podnieść, że w aktualnej sytuacji na rozważenie zasługuje objęcie
projektowanymi zmianami także podejmowania decyzji przez rady nadzorcze i zarządy spółdzielni,
w tym spółdzielni finansowych.

II. Zwiększenie dostępności dla obywateli najbardziej podstawowych usług płatniczych przy
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowej oraz Kasy
Krajowej poprzez stworzenie możliwości przyjmowania przez spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe zleceń płatniczych wpłaty gotówki na rachunek wierzyciela oraz zleceń przekazu
pieniężnego także od płatników nie będących członkami kas.
Umożliwienie kasom przyjęcia zlecenia płatniczego wpłaty gotówki na rachunek wierzyciela (czyli np.
zapłaty rachunku za gaz czy za energię elektryczną) oraz zlecenia przekazu pieniężnego od każdego

płatnika (nie tylko od członka tej SKOK) zwiększyłoby dostępność tych najbardziej podstawowych
usług płatniczych dla wszystkich konsumentów, dzięki wykorzystaniu sieci placówek SKOK
i posiadanej przez kasy i Kasę Krajową nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury. Usługi te są dziś
dostępne między innymi w biurach usług płatniczych, które są wprawdzie dość liczne ale znajdują się
z reguły w sklepach spożywczych, kioskach i podobnych lokalizacjach, skupiających dużo ludzi.
W obecnej sytuacji pożądane byłoby umożliwienie konsumentom korzystania z takich usług także
w oddziałach SKOK, wolnych od takich skupisk. Należy też wskazać, że specyfika tych usług
płatniczych decyduje o tym, że ich wykonywanie nie generuje ryzyka dla oszczędności członków,
zgromadzonych w kasie. Proponowana zmiana zakłada także umożliwienie członkom jednej kasy
korzystania z rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem placówek innej kasy (w pełnym zakresie
świadczonym przez daną SKOK), co zwiększy dostępność usług kas dla ich członków i stanowi
realizację założeń Dyrektywy PSD i ustawy o usługach płatniczych.

III. Możliwość składania deklaracji członkowskich w SKOK drogą elektroniczną
Środowisko spółdzielcze od dłuższego czasu zabiega o wprowadzenie możliwości składania deklaracji
członkowskiej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w sposób zdalny. W dobie coraz
szerszego upowszechniania elektronicznego trybu załatwiania przez obywateli różnych spraw
zarówno w relacjach z administracją państwową, jak i podmiotami prywatnymi utrzymywanie
w procesie nawiązywania relacji członkowskich w spółdzielniach finansowych obowiązku fizycznej
obecności w placówce jest wymogiem nadmiarowym. Podkreślić należy, że w sytuacji zagrożenia
COVID-19 i zaleceń dotyczących pozostawania w domu, a także możliwości pojawienia się
konieczności zamykania niektórych placówek wymóg ten może szczególnie zniechęcać do
przystępowania do kas i powinien być jak najszybciej wyeliminowany.
IV. Wyłączenie stosowania do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych art. 97 ust. 1
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
W dniu 17 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia
Ministra Finansów uchylającego rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017
r. w sprawie bufora ryzyka systemowego (Dz. U. poz. 1776). Jak wskazano w Uzasadnieniu,
rozwiązanie bufora ryzyka systemowego uwolni kapitał zgromadzony przez banki z tytułu bufora
ryzyka systemowego, co pozwoli bankom z jednej strony zmniejszyć ryzyko ograniczenia dopływu
kredytu do gospodarki (zjawisko credit-crunch), a z drugiej strony pozwoli zaabsorbować większe
straty mitygując tym samym ryzyko upadłości. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do materializacji
ryzyka silnego spowolnienie gospodarczego w skali światowej, w związku z czym należy spodziewać
się znacznego ograniczenia podaży kredytu do gospodarki oraz ryzyka związanego ze słabością
niektórych instytucji finansowych. Rozwiązanie bufora ryzyka systemowego będzie działać na rzecz
wsparcia wzrostu gospodarczego w warunkach szoku i zwiększenia stabilności finansowej. Wskazano
też, że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wydał oświadczenie w sprawie działań na rzecz
ograniczenia wpływu koronawirusa COVID-19 na sektor bankowy w Unii Europejskiej, w którym
rekomenduje państwom, aby korzystały z elastyczności, jaka cechuje obowiązujące ramy prawne.
W ocenie Kasy Krajowej odpowiednie działania mające na celu ograniczenie wpływu koronawirusa
powinny być podjęte także w odniesieniu do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Ponieważ kasy nie są obowiązane do utrzymywania bufora ryzyka systemowego nie ma możliwości
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zastosowania wobec nich analogicznego instrumentu jaki został zaproponowany w projektowanym
rozporządzeniu. Wydaje się, że zbliżony i zarazem pożądany efekt w przypadku kas mógłby zostać
osiągnięty w drodze wyłączenia stosowania do kas przepisu art. 97 ust. 1 ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowana depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
(Dz.U. z 2019 r. poz. 795, z późn. zm.).
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy
na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w
odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ma zastosowanie do instytucji
kredytowych, zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, z wyjątkiem
podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 5 dyrektywy 2013/36/UE, który to wyjątek obejmuje m.in.
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Skoro polski ustawodawca zdecydował się na objęcie
kas systemem instrumentów przymusowej restrukturyzacji, to jego celem powinno być takie
ukształtowanie systemu instrumentów przymusowej restrukturyzacji dla kas, aby był on
w najwyższym stopniu adekwatny do ich specyfiki, którą wyznacza m.in. nieznaczny udział kas
w rynku usług finansowych w Polsce, niewielkie rozmiary większości kas, ograniczenie działalności kas
do najprostszych usług finansowych, takich jak przyjmowanie lokat, udzielanie kredytów i pożyczek
oraz świadczenie usług płatniczych. Wynikająca z obowiązujących przepisów ustawy o BFG możliwość
nałożenia na kasy wymogu osiągnięcia wyższego niż przewidziany dla kas w ustawie o skok
współczynnika wypłacalności, skutkującego koniecznością wyemitowania kosztownych dłużnych
papierów wartościowych spełniających wymagania pozwalające na zaliczenie ich do MREL może mieć
istotny negatywny wpływ na rentowność działalności SKOK i wynikającą z tego zdolność do
budowania funduszy własnych. Wyłączenie stosowania w stosunku do kas art. 97 ust. 1 ustawy o BFG
zwiększyłoby z jednej strony możliwość elastycznego reagowania kas na potrzeby kredytowe ich
członków, pomagając im łatwiej przetrwać kryzys, z drugiej zaś zwiększyłoby możliwości kas
budowania funduszy własnych, pozytywnie wpływając na ich stabilność.
Powyższe propozycje zmian legislacyjnych wpisują się również w rekomendacje
Światowej Rady Unii Kredytowych z dnia 17 marca 2020 r. pn. ,,WOCCU RECOMMENDS
REGULATORY FLEXIBILITY DURING COVID-19 PANDEMIC’’1.
Propozycje konkretnych zmian legislacyjnych realizujących powyższe postulaty pozwalam sobie
przedstawić w załączeniu.
Z wyrazami szacunku

Rafał Matusiak
Prezes
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https://advocate.woccu.org/?post=1792 (Dostęp: 17.03.2020)
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Załącznik
Propozycje zmian legislacyjnych

I. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285, z późn.
zm.):
1) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. § 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja
powinna być złożona pod nieważnością na piśmie utrwalonym w postaci papierowej
lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej przesyła się na adres do
doręczeń elektronicznych spółdzielni i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Pisma utrwalone w
postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Podpisana przez
przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz
miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę,
ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie
przewiduje oraz inne dane przewidziane w statucie. W przypadku spółdzielni
będących jednocześnie instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
(Dz.U.2019.1115 t.j. z dnia 2019.06.14) deklaracja może być również złożona pod
nieważnością w formie dokumentowej w rozumieniu art. 772 ustawy z dnia
23.04.1964 r. kodeks cywilny (DZ.U. 2019. 1145 tj. z 2019.06.19). Do identyfikacji i
weryfikacji tożsamości osoby, która ubiega się o przyjęcie członkostwa stosuje się
przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu.
§ 2. Dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji, deklaruje się
na piśmie.
§ 3. Członek może w deklaracji lub w odrębnym oświadczeniu złożonym na piśmie
wskazać spółdzielni osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci
wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.”;
2) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu:
„Art. 56a. Uchwały rady nadzorczej i zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba
że statut stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”
II. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2386, z późn.zm.):
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1) w art. 3:
a) w ust. 1 kropkę na końcu zdania skreśla się i dodaje się wyrazy:
„oraz świadczenie usługi przekazu pieniężnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011
r. o usługach płatniczych.”;
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4-5 w następującym brzmieniu:
„4. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonywane przez kasy także na rzecz
członków innej kasy.
5. Rozliczenia gotówkowe w formie wpłat gotówki na rachunek wierzyciela mogą być
prowadzone także na zlecenie osób fizycznych niebędących członkami kas. Kasa może
świadczyć usługę przekazu pieniężnego także na rzecz osób fizycznych, niebędących
członkami kasy”;

III. W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 795, z późn.
zm.), w art. 97 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do kas.”
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