
Oświadczenie złożone 

przez senatora Henryka Ciocha 

na 47. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 stycznia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów i przewodniczącego Komitetu Stabilności Finansowej 

Mateusza Szczurka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Pojawiły się w prasie, w tym w cytowanych w mediach wypowiedziach przedstawicieli Komisji Nadzoru 

Finansowego, informacje wskazujące na przyspieszenie działań wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych, w szczególności tych, w stosunku do których Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o 

ustanowieniu zarządcy komisarycznego, działań zmierzających do przejęcia kas lub przejęcia wybranych 

składników ich majątku na podstawie przepisów art. 74c ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych, które zostały wprowadzone do tej ustawy w dniu 12 czerwca 2013 r. 

na mocy przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędno-

ściowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  

W związku z tym chciałbym prosić o udzielenie wyjaśnień, czy takie działania rzeczywiście są planowane 

i czy nie mają one na celu zastosowania tychże przepisów ustawy zanim utracą one moc obowiązującą na 

skutek uznania ich przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją. 

Przepisy te zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego nie tylko przez grupę senatorów, której je-

stem przedstawicielem w tym postępowaniu, i grupę posłów (przepisy te zostały zaskarżone wraz z innymi 

przepisami ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r.), ale także przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

Wnioski te zostały połączone przez Trybunał Konstytucyjny do wspólnego rozpoznania z wnioskiem grupy 

posłów dotyczącym przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r., który jest przedmiotem postępowania od 

2012 r. Postępowanie to prowadzone jest obecnie pod sygnaturą akt K 41/12. Został już, w 2013 r., wyzna-

czony sędzia sprawozdawca i w najbliższym czasie można oczekiwać wyznaczenia terminu rozprawy.  

Dlatego też zachodzi uzasadniona obawa, że jeśli te przepisy staną się podstawą decyzji wydanej przez 

Komisję Nadzoru Finansowego przed zbadaniem ich zgodności z ustawą zasadniczą przez Trybunał Konsty-

tucyjny (a decyzje wydane na podstawie powołanych przepisów nie tylko są natychmiast wykonalne, ale 

także zgodnie z art. 74c ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych ich kontrola sądowa 

sprawowana przez sądy administracyjne została drastycznie ograniczona, co stało się jednym z zasadniczych 

zarzutów wobec zaskarżonych przepisów), to dojdzie do nieodwracalnych negatywnych skutków dla systemu 

finansowego, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i ich członków oraz do naruszenia przysłu-

gujących im konstytucyjnych praw i wolności. 

Z poważaniem 

Henryk Cioch 




