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Opinia o zgodnoici z prawem Unii Europejskiej dodatkowego sprawozdania Komkji Finansdw 
Publicznych o poselskim projekcie ustawy o sp&izielczych kasach oszcz~dnoScwwo-kredytowych 
oraz o vnianie niektdrych innych ustaw (druk nr 1876) (druk nr 2246-A), wyrahna na podstawie 
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej @z. U. Nr 
106, poz. 494) oraz na podstawie art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu 
Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza 

Szanowny Panie Przewodniczqcy, 

W zwiqku z przedloionym dodatkowym sprawozdaniem Komisji Finansdw Publicznych o poselskim 

projekcie ustawy o sp2dzielczych kasach oszcz~dno.+ciowo-kredytowych oraz o zmianie niektdrych 

innych ustaw (druk nr 1876) (druk nr 2246-A), a takze w nawiqaniu do mojej opinii z dnia 2 wrzeSnia 

br., dotyczqcej tego projektu ustawy (pismo nr MD/2049/2009/DP/ak), pragne wyrazik nast~pujqcq 

opiniq. 

I. Przyj~ta poprawka nr 1 13 nowelizuje m.in. art. 43 ustawy o Narodowym Banku Polskim (NBP). 

Zmiana ta przewiduje, ie w przypadku zagrozenia plynnoici SKOK NBP bqdzie m6gl udzielik Kasie 

Krajowej kredytu na zasilenie hnduszu stabilizacyjnego. Pragnq zauwa2y6, ze poprawka ta usuwa 

rbwniez projektowane miany art. 42 ustawy o NBP, ktbrych niezgodnoik z prawem wsp6lnotowym 

podnosil Europejski Bank Centralny (EBC) w opinii dotyczqcej projektu ustawy o sp~dzielczych 

kasach oszcz~dnoSciowo-kredytowych oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw, wydanej dnia 16 lipca 

br. na wniosek Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (CON/2009/60). Z punktu widzenia 

zapewnienia zgodnoici ustawy z art. 101 Traktatu ustanawiajqcego Wsp6lnot~ Europejskq (TWE) i 

wynikajqcym z tego przepisu zakazem finansowania ze Srodk6w banku centralnego zobowi@ 

podmiotbw trzecich, oceni6 pozytywnie naleiy kierunek zmian dokonanych w omawianej poprawce 

nr 113, jednakze zmiany te w dalszym ciqgu nie doprowadzajq do zgodnoSci projektu ustawy z 

prawem wsp6lnotowym. Przede wszystkim naleiy podkreSli6, ie EBC w swoich opiniach 

wielokrotnie podkreglal, i e  poiyczki udzielane przez banki centralne w celu zapewnienia stabilnoSci 



systemu finansowego m u s q  by6 kr6tkoterminowe (, fak kr6tkoterminowe jak to mozliwe").' 

Projektowany art. 43 ustawy o NBP nie zabezpiecza przed sytuacj% w ktbrej w ostatecznoSci bank 

centralny bqdzie ponosil koszty udzielenia pomocy restrukturyzacyjnej lub likwidacyjnej. W ten 

spos6b naruszona zostaje zasada niezaleznoSci finansowej bank6w centralnych paiistw czlonkowskich, 

poniewai koszty takie powinno ponieSC paristwo, a nie bank centralny. Tym sarnyrn dopier0 

wprowadzenie ograniczenia kredytu udzielanego przez NBP Kasie JCrajowej, przewidzianego w 

projektowanym art. 43 ustawy o NBP, do kredytu kr6tkoterminoweg0, zapewni zgodnoSC projektu 

ustawy z prawem wsp6lnotowym. 

II. Z przedstawionych powyzej wzglqd6w, odrzucona poprawka nr 114 jest niezgodna z prawem 

wsp6lnotowym. 

111. Chcialbym r6wniez podkreSliC, ze w z w i e u  z tym, u wprowadzane poprawkami zmiany do 

ustawy w spos6b istotny zmieniajq projekt konsultowany juz z EBC, zgodnie z wydanymi przez EBC 

wytycznymi2, konieczna jest kolejna konsultacja projektu ustawy z Q instytucjq. 

'IV. JednoczeSnie chcialbym ponownie zwr6ciC uwagq na koniecnoSC zrniany art. 42 ustawy o NBP, 

ktbry, jak wielokrotnie podkreSlal EBC, jest niezgodny z prawem wsp6lnotowym. 

V. Przedstawiona przeze mnie opinia jest zbieina ze stanowiskiem Rzqdu Rzeczypospolitej Polskiej 

wobec poselskiego projektu ustawy o sp6ldzielczych kasach oszczqdnoSciowo-kredytowych oraz o 

zmianie niekt6rych innych ustaw (druk nr 1876), przyjqtym w dniu 21 wrzeinia br. 

W konkluzji pozwalam sobie stwierdziir, i e  poprawka nr 113 jest niezgodna z art. 101 TWE w 

zakresie przedstawionym w pkt I niniejszej opinii. Poprawka nr 114 jest niezgodna z art. 101 

TWE. Pozostale poprawki nie sq sprzeczne z prawem wsp6lnotowym lub nie sq nim objqte. 

Do wiadomoSci 
Pan Dariusz Daniluk 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Finansbw 

' Np. opinia EBC z 27 rnaja 2009 ,,on measures to mitigate financial turmoil", pkt 3.2., CONl2009149. 
Guide to consultation of the European Central Bank by National Authorities, str. 6, akapit 5. 


