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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. 

o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz 

niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 402) 

 

 

U S T A W A    z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 60 i 85) 

 

Art. 1a. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.); 

2)   przedsiębiorca zagraniczny - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 

ustawy wymienionej w pkt 1; 

[3)   karta płatnicza - kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 12 września 

2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1232)
(1)

;] 

<3) karta płatnicza – kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997);> 

4)   bank krajowy - bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.)[.] <;> 

<5) mała kasa – kasę, która spełnia następujące warunki: 

a) suma aktywów bilansu kasy na koniec roku obrotowego nie przekraczała 20 mln 

zł, 

b) średnioroczna liczba członków kasy w ostatnim roku obrotowym nie 

przekraczała 10 tys. osób.> 

Art. 3. 

 1. Celem kas jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie 

im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz 

pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie 
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z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1450 

oraz z 2015 r. poz. 1844 i 1893). 

1a. Kasa, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 32 

ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), 

zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", może pośredniczyć w zbywaniu i 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 

funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 

należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). 

2. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe o bankowych rozliczeniach pieniężnych oraz przepisy 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572) w 

zakresie świadczenia usług płatniczych. 

[3. Kasy oraz Kasa Krajowa są uprawnione do wydawania pieniądza elektronicznego na 

rzecz członków kas, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych.] 

<3. Kasy, z wyłączeniem małych kas, oraz Kasa Krajowa są uprawnione do wydawania 

pieniądza elektronicznego na rzecz członków kas, na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.> 

 

Art. 9f. 

 1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1, 

przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową: 

1)   w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy, na podstawie której 

wykonywane są czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należytego wykonania 

czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy, w tym także 

przekazywanie - na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym 

do udzielania kredytów informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach 

rachunków; 

2)   przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu kasa zgodnie z art. 9a i art. 9b 

powierzyła wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub czynności 

faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, w 

zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności; 
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3)   
(2)

 w zakresie, w jakim udzielenie informacji objętych tajemnicą zawodową jest niezbędne 

do zawarcia i wykonywania umów sprzedaży wierzytelności; 

4)   na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w toku wykonywania czynności 

kontrolnych; 

5)   na żądanie Kasy Krajowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Kasę Krajową 

działalności określonej w ustawie oraz w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z 

Kasą Krajową umowy; 

5a)  
(3)

 innym kasom, Kasie Krajowej, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 

67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o której 

mowa w art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania zbiorczej 

informacji, o której mowa w art. 13d ust. 1, lub zbiorczej informacji, o której mowa w art. 

9fb; 

6)   lustratorowi w związku z wykonywaniem przez niego czynności w ramach lustracji, o 

której mowa w art. 44 ust. 7; 

7)   biegłemu rewidentowi upoważnionemu na podstawie zawartej umowy do badania 

sprawozdań finansowych kasy lub jej ksiąg rachunkowych i portfela kredytowego; 

8)   adwokatowi lub radcy prawnemu w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz 

kasy; 

9)   w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

10)  instytucjom upoważnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji 

stanowiących tajemnicę bankową, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

11)  za wyrażoną na piśmie zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 

12)  Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwu, jego wykrycia 

albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 

20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.); 

13)  na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

14)  na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział 

majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, a także innym 

postępowaniem cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących stroną 

postępowania; 
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15)  na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

15a)  na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności 

pieniężnych (Dz. U. poz. 1289 oraz z 2015 r. poz. 211), w zakresie wykonywania ich 

ustawowych zadań; 

16)  na żądanie dyrektora izby celnej, w związku z prowadzoną przez organ celny sprawą o 

przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko członkowi kasy, o ile 

informacje mają związek z tą sprawą; 

17)  na żądanie banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego w 

zakresie ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do 

przekazania za granicę waluty obcej; 

18)  na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); 

19)  na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów; 

<19a) na żądanie Rzecznika Finansowego, w zakresie niezbędnym do realizacji przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 892 i 1823);> 

20)  na żądanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera 

w zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki; 

21)  na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony 

Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o 

ochronie informacji niejawnych; 
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22)  na żądanie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310); 

23)  na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sporządzania i 

przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków płatników składek oraz 

przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; 

24)  na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego lub 

zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku w zakresie sporządzania i 

przekazywania danych umożliwiających identyfikację współposiadacza 

(współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane świadczenia lub 

uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy; 

24a)  na żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. 

poz. 147, 437, 904 i 960); 

25)  na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wykonywania przez niego 

zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 

(Dz. U. poz. 996); 

26)  podmiotowi przejmującemu, instytucji pomostowej lub podmiotowi zarządzającemu 

aktywami w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji, w 

tym użycia instrumentów przymusowej restrukturyzacji; 

27)  
(4)

 na żądanie Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań 

organu do spraw informacji zgodnie żart. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego 

nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego 

dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 

27.06.2014, str. 59). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez kasy organom podatkowym, Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej oraz organom kontroli skarbowej regulują odrębne 

przepisy. 

3. Osoby, organy i podmioty wymienione w ust. 1 i 2, w tym także pracownicy lub 

członkowie organów tych podmiotów, jeżeli nie są pracownikami, mogą wykorzystywać 
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uzyskane informacje tylko zgodnie z celem ich przekazania. O ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej, uzyskane informacje nie mogą być ujawniane innym osobom, organom 

lub podmiotom. 

4. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

zawodowej przez osoby lub podmioty, którym kasa udzieliła informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową na podstawie przepisów ustawy. 

 

Art. 22. 

[1. W kasie działa w charakterze opiniodawczym komisja kredytowa.] 

<1. W kasie, z wyłączeniem małej kasy, działa w charakterze opiniodawczym komisja 

kredytowa.> 

2. Członkowie komisji kredytowej nie mogą być członkami rady nadzorczej lub zarządu. 

 

Art. 41. 

1. Kasa Krajowa jest spółdzielnią osób prawnych, do której w zakresie nieuregulowanym 

ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. 

2. Kasy zrzeszają się w Kasie Krajowej. Członkami Kasy Krajowej są wyłącznie kasy. 

<3. Kasa Krajowa może posługiwać się nazwą „Kasa Krajowa”.> 

 

Art. 60. 

Działalność kas i Kasy Krajowej podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru 

Finansowego w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie i w ustawie z dnia 21 

lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 615, 888 i 

996)[.] <,> <adekwatnie do stopnia skomplikowania prowadzonej przez kasy 

działalności oraz skali ryzyka występującego w działalności kas.> 

 

<Art. 60a. 

Nadzór nad kasami i Kasą Krajową sprawowany jest przy uwzględnieniu zasady 

stosowania środków nadzorczych i naprawczych przez Komisję Nadzoru Finansowego 

uwzględniających skalę działalności kas oraz stosowanie środków łagodniejszych, jeżeli 

nie ma konieczności zastosowania środków dalej idących. Powyższa zasada dotyczy 

także czynności nadzorczych.> 
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Art. 62c. 

1. Kasa przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informacje sprawozdawcze obejmujące w 

szczególności dane o: 

1)   strukturze organizacyjnej kasy, liczbie zatrudnionych, liczbie członków oraz liczbie 

wkładów członkowskich zadeklarowanych i wkładów członkowskich wpłaconych, a 

także niezbędne dane kontaktowe dotyczące osób sporządzających i zatwierdzających 

informacje sprawozdawcze; 

2)   bilansie oraz rachunku zysków i strat; 

3)   inwestycjach kasy; 

4)   płynności oraz rezerwie płynnej; 

5)   aktywach finansowych; 

6)   zobowiązaniach finansowych; 

7)   zobowiązaniach z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności; 

8)   funduszach własnych; 

9)   przekroczeniu koncentracji zaangażowań; 

10)  zobowiązaniach z tytułu kredytów; 

11)  zobowiązaniach z tytułu własnej emisji; 

12)  zobowiązaniach pozabilansowych udzielonych oraz zobowiązaniach 

pozabilansowych otrzymanych; 

13)  promesach udzielenia kredytu; 

14)  kredytach, pożyczkach i pozostałych należnościach kasy; 

15)  przyjętych przez kasę zabezpieczeniach; 

16)  strukturze aktywów i pasywów; 

17)  rachunku przepływów pieniężnych; 

18)  rezerwie obowiązkowej; 

19)  radzie nadzorczej i zarządzie kasy; 

20)  współczynniku wypłacalności. 

2. Kasa Krajowa przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informacje sprawozdawcze 

obejmujące w szczególności dane o: 

1)   strukturze organizacyjnej Kasy, liczbie zatrudnionych, liczbie członków oraz liczbie 

wkładów członkowskich zadeklarowanych i wkładów członkowskich wpłaconych, a 

także niezbędne dane kontaktowe dotyczące osób sporządzających i zatwierdzających 

informacje sprawozdawcze; 
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2)   bilansie oraz rachunku zysków i strat; 

3)   środkach na rachunkach bieżących i ekwiwalentów środków pieniężnych; 

4)   instrumentach dłużnych; 

5)   instrumentach kapitałowych; 

6)   kredytach, pożyczkach i pozostałych należnościach; 

7)   pozostałych instrumentach finansowych; 

8)   zobowiązaniach finansowych, z uwzględnieniem: 

a)  zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, 

b)  zobowiązań finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia; 

9)   zobowiązaniach z tytułu własnej emisji papierów wartościowych; 

10)  funduszu stabilizacyjnym, w tym wykorzystaniu środków funduszu stabilizacyjnego; 

11)  promesach udzielenia kredytu; 

12)  aktywach finansowych, w tym: 

a)  aktywach finansowych przeznaczonych do obrotu, 

b)  aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, 

c)  pożyczkach udzielonych i należnościach własnych, 

d)  aktywach finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności, 

e)  utracie wartości aktywów finansowych; 

13)  rzeczowym majątku trwałym, nieruchomościach inwestycyjnych oraz wartościach 

niematerialnych i prawnych, w tym będących przedmiotem leasingu; 

14)  rezerwach; 

15)  wartości godziwej aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych; 

16)  przychodach z tytułu odsetek oraz kosztach z tytułu odsetek; 

17)  zyskach i stratach z tytułu aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych; 

18)  pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych; 

19)  kosztach działania, w tym kosztach pracowniczych, kosztach usług obcych, 

podatkach i opłatach; 

20)  zobowiązaniach pozabilansowych udzielonych oraz zobowiązaniach 

pozabilansowych otrzymanych; 

21)  radzie nadzorczej i zarządzie Kasy Krajowej. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji, na wniosek kasy, w uzasadnionych 

przypadkach może zwolnić ją z obowiązków określonych w ust. 1 lub ograniczyć ich 

zakres. 
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[4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę, 

sposób i częstotliwość sporządzania sprawozdań z danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, 

oraz terminy i sposób ich przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego, mając na 

względzie zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego dostępu do danych niezbędnych do 

sprawowania efektywnego nadzoru nad kasami i Kasą Krajową.] 

<4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę, 

sposób i częstotliwość sporządzania sprawozdań z danymi, o których mowa w ust. 1 i 

2, oraz terminy i sposób ich przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego, mając na 

względzie zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego dostępu do danych 

niezbędnych do sprawowania efektywnego nadzoru nad kasami i Kasą Krajową, z 

uwzględnieniem stopnia skomplikowania prowadzonej przez małe kasy działalności 

oraz skali ryzyka występującego w działalności małych kas.> 

 

<Art. 62g. 

1. Kasa, która spełnia warunki określone w art. 1a pkt 5, jest obowiązana niezwłocznie 

pisemnie poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz Kasę Krajową. 

2. Kasa jest obowiązana corocznie, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca 

następującego po zakończeniu roku obrotowego, pisemnie informować podmioty, 

o  których mowa w ust. 1, o spełnianiu warunków uznania za małą kasę. 

Jednocześnie kasa informuje o zamiarze rozszerzenia zakresu prowadzonej 

działalności, które będzie skutkowało niespełnianiem tych warunków. 

3. Kasa traci status małej kasy, jeżeli nie spełnia warunków, o których mowa w art. 1a 

pkt 5 lit. a lub b, przez 2 kolejne lata obrotowe. W takim przypadku kasa 

dostosowuje swoją działalność do wymogów określonych w ustawie, począwszy od  

kolejnego roku obrotowego. 

4. Kasa traci status małej kasy, począwszy od kolejnego roku obrotowego, jeżeli 

przekroczenie limitów, o których mowa w art. 1a pkt 5 lit. a lub b, wyniosło co 

najmniej 10%. Kasa jest obowiązana niezwłocznie pisemnie poinformować o tym 

Komisję Nadzoru Finansowego oraz Kasę Krajową w terminie określonym w ust. 2. 
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5. Kasa spełniająca wymogi określone w art. 1a pkt 5, która nie wyraża woli posiadania 

statusu małej kasy w kolejnym roku obrotowym, jest obowiązana pisemnie 

poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz Kasę Krajową. 

 

Art. 62h. 

Kasa Krajowa może żądać informacji, w tym informacji o charakterze 

sprawozdawczym lub cyklicznym, od kasy oraz wyjaśnień od członków organów i 

pracowników kasy w zakresie niezbędnym do wykonywania jej zadań.> 

 

Art. 63. 

 1. Kasa Krajowa sprawuje kontrolę kas w zakresie zgodności ich działalności z przepisami 

prawa oraz prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej. 

2. Kasa Krajowa działając przez upoważnione przez nią osoby, zwane dalej "kontrolerami", 

jest uprawniona do: 

1)   wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest prowadzona 

działalność kasy, w takich dniach i godzinach, w jakich jest lub powinna być 

prowadzona ta działalność; 

2)   żądania pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień oraz okazania dokumentów lub 

innych nośników informacji, jak również udostępnienia danych związanych z 

działalnością kasy, a organy kasy i jej pracownicy obowiązani są do udzielania 

żądanych wyjaśnień i wszelkiej pomocy. 

2a. Kasa Krajowa sporządza i przekazuje na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego plan 

czynności kontrolnych w kasach na dany rok. 

2b. Kasa Krajowa na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego dokonuje zmian w planie 

czynności kontrolnych w kasach na dany rok. 

<2c. Kasa Krajowa niezwłocznie zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o 

wynikach czynności kontrolnych w kasach.> 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po 

zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Kasy Krajowej, szczegółowy tryb 

wykonywania czynności kontrolnych w kasach przez Kasę Krajową, uwzględniając 

konieczność skutecznego sprawowania kontroli oraz prawidłową realizację zadań kas. 
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U S T A W A    z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 61) 

Art. 81. 

1. (uchylony). 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia: 

1)   po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego szczególne 

zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w tym: 

a)  zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, połączonym 

sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami 

oraz sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy, 

b)  zasady sporządzania sprawozdania finansowego, połączonego sprawozdania 

finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz 

sprawozdań jednostkowych subfunduszy, 

c)  terminy sporządzenia i złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego 

oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego oraz 

rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy, 

d)  terminy sporządzenia i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz 

półrocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego oraz 

półrocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy, 

e)  terminy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, rocznego połączonego 

sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami 

oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy; 

1a)  po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego zakres 

informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek 

inwestycyjnych, uwzględniając zapewnienie inwestorom dostępu do informacji 

istotnych dla podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz specyfikę działalności 

alternatywnych spółek inwestycyjnych; 

2)   po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, szczególne 

zasady rachunkowości domów maklerskich, w tym zakres informacji wykazywanych 

w sprawozdaniach finansowych oraz odpowiednio w skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych oraz w sprawozdaniach z 

działalności; 
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3)   szczegółowe zasady sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń 

i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, 

w tym zakres informacji wykazywanych w tych sprawozdaniach oraz w 

sprawozdaniach z działalności; 

4)   szczegółowe zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób 

prezentacji instrumentów finansowych; 

5)   (uchylony); 

6)   po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego: 

a)  szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w 

tym również tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz zakres informacji 

wykazywanych w informacji dodatkowej, zasady sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych grup kapitałowych, w tym zakres informacji wykazywanych 

w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych oraz w 

sprawozdaniach z działalności, 

b)  szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych, w tym zakres informacji 

wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, terminy sporządzenia i złożenia do 

ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego, zakres ogłaszania rocznego 

sprawozdania finansowego oraz termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego; 

7)   (uchylony); 

8)   po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego: 

a)  szczególne zasady rachunkowości banków, w tym zakres informacji wykazywanych w 

informacji dodatkowej sprawozdania finansowego, 

b)  (uchylona), 

c)  zasady tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, 

[d)  szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

w tym: 

–  zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, 

–  zasady wyceny aktywów i pasywów, w tym tworzenia odpisów aktualizujących 

–  uwzględniając specyfikę działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych;] 
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<8a) po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Krajowej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej szczególne zasady 

rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w tym: 

a) zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, 

b) zasady wyceny aktywów i pasywów, w tym tworzenia odpisów 

aktualizujących 

– uwzględniając specyfikę działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych, w tym małych kas;> 

9)   zakres działania, liczbę członków i podmioty uprawnione do ich zgłoszenia oraz 

sposób organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości, o którym mowa w art. 10 

ust. 3; 

10)  (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 892 i 1823) 

 

Art. 20. 

1. Koszty działalności Rzecznika i jego Biura ponoszą następujące podmioty rynku 

finansowego: 

1)   krajowe zakłady ubezpieczeń - do wysokości 0,023% zbioru składek brutto oraz 

zagraniczne zakłady ubezpieczeń - do wysokości 0,025% zbioru składek brutto; 

2)   powszechne towarzystwa emerytalne - do wysokości stanowiącej iloczyn średniej rocznej 

wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez dane 

powszechne towarzystwo emerytalne i stawki nieprzekraczającej 0,0001%; średnią roczną 

wartość aktywów otwartego funduszu emerytalnego wylicza się na podstawie wartości 

aktywów otwartego funduszu emerytalnego ustalanej na ostatni dzień roboczy każdego 

miesiąca danego roku kalendarzowego; 

3)   krajowe instytucje płatnicze oraz krajowe instytucje pieniądza elektronicznego - do 

wysokości stanowiącej iloczyn funduszy własnych, o których mowa odpowiednio w art. 

76 ust. 2-3 oraz art. 132m ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

i stawki nieprzekraczającej 0,1%; 
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4)   biura usług płatniczych - do wysokości stanowiącej iloczyn całkowitej wartości transakcji 

płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych i stawki nieprzekraczającej 

0,0006%; 

5)   banki - do wysokości stanowiącej iloczyn sumy aktywów bilansowych banków i stawki 

nieprzekraczającej 0,0011%; 

[6)   spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - do wysokości stanowiącej iloczyn sumy 

aktywów bilansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i stawki 

nieprzekraczającej 0,0055%;] 

<6) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – do wysokości stanowiącej iloczyn 

sumy aktywów bilansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i 

stawki nieprzekraczającej 0,0011%;> 

7)   towarzystwa funduszy inwestycyjnych - do wysokości średniej rocznej sumy aktywów 

funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz 

portfeli, w skład których wchodzi co najmniej jeden instrument finansowy zarządzany 

przez dane towarzystwo w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy 

wartości aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo i stawki nieprzekraczającej 

0,0001%; 

7a)  zarządzający ASI - do wysokości stanowiącej iloczyn średniej rocznej sumy wartości 

aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez danego 

zarządzającego ASI i stawki nieprzekraczającej 0,0001%; 

8)   firmy inwestycyjne - do wysokości średniej wartości przychodów ogółem w okresie 

trzech lat poprzedzających rok, za który jest należna opłata, w wysokości nie większej niż 

0,02% tej średniej; 

9)   instytucje pożyczkowe - do wysokości 0,02% sumy aktywów. 

2. W przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1, ponoszonych przez zagraniczne zakłady 

ubezpieczeń ich wysokość jest wyliczana od zbioru składek brutto z tytułu umów 

ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania należności, określonych w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ust. 5, pobiera się odsetki ustawowe za 

opóźnienie. Odsetek nie pobiera się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności 
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wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. 

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, 

terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania należności, o których mowa w ust. 1, 

uwzględniając zapewnienie skuteczności działalności Rzecznika i jego Biura. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60) 

Art. 13. 

1. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują 

odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna 

prawnego dziecka. 

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. 

3. Wniosek zawiera dane dotyczące: 

1)   osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, 

nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny, 

obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - 

numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty 

elektronicznej; 

2)   dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, 

nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w 

przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 

4. Do wniosku dołącza się odpowiednio: 

1)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż 

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z 

późn. zm.) każdego członka rodziny; 
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2)   oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: 

a)  wysokości dochodu, 

b)  wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

c)  wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e)  wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

3)   zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczenia wychowawczego: 

a)  zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

b)  prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, 

c)  orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

d)  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku. 

5. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: 

1)   utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny; 

2)   udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

[3)   banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi 

określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji;] 

<3) banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 

świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w 

informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji;> 

4)   wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3. 

6. Minister właściwy do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, w informacji, o której mowa w ust. 5 pkt 3: 
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[1)   wskaże wymogi, które muszą spełniać systemy teleinformatyczne banków krajowych, o 

których mowa w ust. 5 pkt 3;] 

<1) wskaże wymogi, które muszą spełniać systemy teleinformatyczne banków krajowych 

oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa w ust. 5 pkt 

3;> 

2)   może wskazać systemy teleinformatyczne, za pomocą których mogą być składane drogą 

elektroniczną wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4. 

7. 
(1)

 Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej za 

pomocą systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4, opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia 

pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. 

[8. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej za 

pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, uwierzytelnia się przy użyciu danych 

uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji w drodze 

elektronicznej posiadacza rachunku bankowego.] 

<8. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci 

elektronicznej za pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, uwierzytelnia się 

przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy lub 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo- kredytową do weryfikacji w drodze 

elektronicznej posiadacza rachunku.> 

9. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4, składane w postaci elektronicznej za 

pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, podpisane przy użyciu danych 

obejmujących imię, nazwisko oraz numer PESEL, są równoważne pod względem 

skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym. 

[10. Na potrzeby złożenia wniosku i załączników do wniosku określonych w ust. 4, składanych 

w postaci elektronicznej za pomocą systemu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, bank krajowy 

na wniosek klienta, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dane niezbędne do 

uwierzytelnienia, pozwalające na założenie konta w systemie, o którym mowa w ust. 5 pkt 

2.] 

<10. Na potrzeby złożenia wniosku i załączników do wniosku określonych w ust. 4, 

składanych w postaci elektronicznej za pomocą systemu, o którym mowa w ust. 5 pkt 

2, bank krajowy na wniosek klienta, a spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa 
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– na wniosek członka, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dane 

niezbędne do uwierzytelnienia, pozwalające na założenie konta w systemie, o którym 

mowa w ust. 5 pkt 2.> 

11. 
(2)

 W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP lub uwierzytelnionego w sposób zapewniający możliwość 

potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci 

elektronicznej, po wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL osoby występującej 

o przyznanie świadczenia wychowawczego i dzieci pozostających na utrzymaniu tej 

osoby, formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL 

w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci osoby 

występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego i dzieci pozostających na 

utrzymaniu tej osoby. 

12. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o 

dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy osobą występującą o przyznanie świadczenia wychowawczego 

a dziećmi pozostającymi na utrzymaniu tej osoby. 

13. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku osoba występująca o przyznanie świadczenia 

wychowawczego wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane. 

14. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie może złożyć w formie 

dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub 

stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o 

świadczenie wychowawcze, osoba ta może złożyć elektroniczną kopię takiego 

dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 

1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, a w przypadku składania dokumentów za pomocą 

systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, przy pomocy mechanizmów określonych w 

ust. 9. 

15. Sprawa z wniosku złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, załatwiana jest 

w formie pisemnej. 

16. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 
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17. Dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 16, nie dołącza się do wniosku, 

w przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, nie ubiega się o przyznanie świadczenia 

wychowawczego na pierwsze dziecko. 

18. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego jest 

wymagane potwierdzenie: 

1)   wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub 

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest 

prawo do świadczenia wychowawczego, w tym dochodów, o których mowa w ust. 4 

pkt 1, 

2)   wielkości gospodarstwa rolnego, 

3)   nieponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie 

- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego przedkłada 

zaświadczenia lub oświadczenia. 

19. Oświadczenia, o których mowa w ust. 18, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

20. Potwierdzenie złożenia w postaci elektronicznej wniosku wraz z załącznikami do 

wniosku, określonymi w ust. 4, przesyłane jest osobie ubiegającej się o świadczenie 

wychowawcze, w sposób przewidziany w systemie, za pośrednictwem którego nastąpiło 

złożenie wniosku, a w przypadku braku takiej możliwości na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez osobę ubiegającą się o świadczenie. 

21. Podmioty, których systemy teleinformatyczne, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, są 

wykorzystywane do składania wniosków i załączników do wniosków, o których mowa w 

ust. 4, usuwają dane objęte treścią wniosków i załączników do wniosków, o których 

mowa w ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potwierdzeniu złożenia wniosku 

przez organ właściwy. 

22. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wzory: 

1)   wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, 
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2)   oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

3)   oświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego 

- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w 

sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz przekazywania 

dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji, w tym drogą elektroniczną, zadań w 

zakresie świadczenia wychowawczego. 

 

 


