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Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 62 Regulaminu
Sejmu mam zaszczyt przesłać Panu do rozpatrzenia przez Senat, podjętą przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r. uchwałę

w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r.
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Sejmu przesyłam także uzasadnienie konieczności
wprowadzenia zmian do tej ustawy.

Z wyrazami szacunku
(-) Ewa Kopacz

UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r.
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Na podstawie art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie
z art. 58 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchwala się, co następuje:
w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych:
1) uchyla się art. 17;
2) w art. 91 uchyla się ust. 1 i 2.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Ewa Kopacz

UZASADNIENIE
do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r.
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zwanej dalej „ustawą
o SKOK” (sygn. Kp 10/09, M.P. poz. 20) Trybunał Konstytucyjny uznał, że:
1) art. 17 pkt 1 ustawy o SKOK, przez to że pomija możliwość tworzenia walnego
zgromadzenia jako organu kasy, jest niezgodny:
a) z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
b) z art. 32 ust. 1 Konstytucji;
2) art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o SKOK jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.
Trybunał uznał, że przepis art. 17 pkt 1 ustawy o SKOK, przez to że pomija
możliwość tworzenia walnego zgromadzenia jako organu kasy, pozbawia tym samym
członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych możliwości udziału w
walnym zgromadzeniu, ograniczając prawa członków kas do współdecydowania w
podejmowaniu najważniejszych dla tych podmiotów decyzji.
Uznając przepisy art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o SKOK za niezgodne z art. 2
Konstytucji Trybunał podkreślił, że przepisy te mają doniosłe znaczenie dla ochrony
oszczędności członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ale w
związku z określeniem przedziału czasowego obowiązywania tych regulacji na lata
2009–2010 nie znajdą one żadnego zastosowania, ponieważ są puste i
bezprzedmiotowe.
W wyroku tym Trybunał stwierdził jednocześnie, że art. 17 i art. 91 ustawy
o SKOK nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą.
W tej sytuacji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 122 ust. 4
zd. drugie Konstytucji, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, pismem z dnia
10 kwietnia 2012 r. skierował do Sejmu tekst ustawy „w celu usunięcia niezgodności”
wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Na podstawie art. 58 regulaminu Sejmu celem niniejszej uchwały jest dokonanie
odpowiednich zmian przepisów, które Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne
z Konstytucją.
Przede wszystkim w uchwale proponuje się uchylenie art. 17 ustawy o SKOK.
W konsekwencji na podstawie art. 2 ustawy o SKOK w zakresie rodzajów organów
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych będą stosowane przepisy ustawy
z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Taki zabieg legislacyjny pozwoli
usunąć niezgodność niniejszego przepisu z Konstytucją nie tworząc jednocześnie
paralelnej do istniejącej już w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
konstrukcji prawnej.
Ponadto w art. 91 ustawy o SKOK proponuje się uchylić ust. 1 i 2 jako
niezgodne z Konstytucją.
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