
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 czerwca

2009 r. ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

oraz ustawy Prawo bankowe, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1, w ust. 1 wyrazy "ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków

przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,

Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,

Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań

w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236

z 23.9.2003)" zastępuje się wyrazami "ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady

(WE) nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującym niektóre

rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: swobodny przepływ towarów,

swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo

weterynaryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka,

energia, środowisko naturalne, współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw

wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka zagraniczna

i bezpieczeństwa oraz instytucje w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (Dz.

Urz. UE L 363 z 20.12.2006)";

2) w art. 2, w ust. 1 wyrazy "ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków

przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,

Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,

Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań
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w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236

z 23.9.2003)" zastępuje się wyrazami "ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady

(WE) nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującym niektóre

rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: swobodny przepływ towarów,

swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo

weterynaryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka,

energia, środowisko naturalne, współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw

wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka zagraniczna

i bezpieczeństwa oraz instytucje w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (Dz.

Urz. UE L 363 z 20.12.2006)";

3) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

 "Art. 2a. Do wpłat dokonywanych gotówką oraz poleceń przelewu, o których mowa

w art. 1 i art. 2 niniejszej ustawy, i których realizacja rozpoczęła się przed

dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 43. posiedzeniu ustawy o zmianie

ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe,

uchwalił do niej 3 poprawki.

Poprawki nr 1 i 2 dostosowują do aktualnego stanu prawnego odesłania do

Wspólnotowego Kodeksu Celnego. W art. 32a ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach

oszczędnościowo-kredytowych oraz w art. 112a ust. 1 ustawy - Prawo bankowe w brzmieniu

przyjętym przez Sejm wskazano, że ostatnia zmiana Wspólnotowego Kodeksu Celnego

wynika z aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki

Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki

Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki

Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej. W

rzeczywistości ostatnią zmianę Kodeksu stanowi rozporządzenie Rady (WE) nr 1791/2006 z

dnia 20 listopada 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich

dziedzinach, jak: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek,

polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo weterynaryjne i fitosanitarne), polityka

transportowa, opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współpraca w

zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne,

wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz instytucje w związku z przystąpieniem

Bułgarii i Rumunii

Uchwalając poprawkę nr 3 Senat postanowił dodać do ustawy przepis przejściowy,

na podstawie którego do realizacji wpłat gotówkowych oraz przelewów w tytułu należności

publicznoprawnych, rozpoczętych a niezakończonych do dnia wejścia w życie noweli,

stosować się będzie przepisy dotychczasowe. Zastosowanie przepisu przejściowego

zapobiegnie w opinii Izby wątpliwościom interpretacyjnym oraz uczyni zadość wynikającej z

art. 2 Konstytucji zasadzie ochrony zaufania do prawa,


