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Dynamiczny rozwój spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, jaki na-
stąpił w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat, udowodnił, że spółdzielnia nie jest niedo-
stosowaną do współczesności instytucją prawną, będącą swoistym reliktem poprzed-
niego ustroju społeczno-gospodarczego, ale może być atrakcyjna także współcześnie 
– jeżeli stworzy się jej odpowiednie warunki rozwoju, opierając jej konstrukcję na 
klasycznych zasadach spółdzielczych, takich jak: samopomoc, samorządność i so-
lidarność. Kasy, po upływie dwóch dekad od zainaugurowania 31.8.1992 r. przez 
pracowników Zespołu Elektrociepłowni Gdańsk działalności pierwszej w Polsce 
i w Europie wschodniej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zrzeszają 
około 2,6 mln członków i posiadają aktywa o wartości przeszło 19 mld zł. 

Uchwalenie ustawy z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kre-
dytowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 855 ze zm.), następnie znowelizowanej m.in. ustawą 
z 19.4.2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredy-
towych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 613), zostało uzasad-
nione wzrostem skali i obszaru działalności kas, połączonym z powiększeniem ich 
depozytów i aktywów, z czym wiązało się zwiększenie skali ryzyka systemowego 
ich działalności. W wyniku zmian doszło przede wszystkim do zastąpienia dotych-
czasowego nadzoru nad kasami, sprawowanego przez Krajową Spółdzielczą Kasę 
Oszczędnościowo-Kredytową, nadzorem publicznym, wykonywanym przez Komi-
sję Nadzoru Finansowego, ograniczenia roli Kasy Krajowej oraz objęcia depozytów 
członków kas ochroną przewidzianą w ustawie z 14.12.1994 r. o Bankowym Fundu-
szu Gwarancyjnym (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) 

Wejście w życie przywołanych aktów prawnych ujawniło wiele nowych prob-
lemów prawnych. Modyfikacje mają bowiem charakter korekt wielu dotychczaso-
wych unormowań (np. dotyczących członków kas, wkładów i udziałów członkow-
skich, pożyczek udzielanych członkom organów kas), głębokich, radykalnych zmian 
w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji prawnej (np. w zakresie unormo-
wań odnoszących się do celu kasy i Kasy Krajowej, funduszy własnych kasy i Kasy 
Krajowej, zagospodarowania nadwyżki bilansowej i pokrycia straty, inwestowania 
środków pieniężnych kasy, prawa głosu na walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej 
oraz jej kompetencji), polegają również na wprowadzeniu całkowicie nowych prze-
pisów, w znacznej części inspirowanych ustawą z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.; np. odnośnie do utworzenia kasy, tzw. umów out-
sourcingowych, powoływanie prezesa zarządu kasy i członków zarządu Kasy Kra-
jowej, tytułu egzekucyjnego kasy, nadzoru nad kasami i Kasą Krajową sprawowa-
nego przez KNF, postępowania naprawczego i zarządu komisarycznego, przejęcia, 
likwidacji i upadłości kas). Powoduje to konieczność określenia rzeczywistego za-
kresu novum normatywnego oraz oceny, w jakim stopniu zachowuje aktualność do-
tychczasowe stanowisko doktryny i orzecznictwa, w wielu wypadkach – potrzebę 
dokonania wykładni nowych lub istotnie zmienionych unormowań, a w niektórych 
– odniesienia się także do problemu zasadności i konstytucyjności nowych regulacji. 
O ostatecznym kształcie modelu systemu kas i nadzoru nad nimi przesądzi w zna-
czącej mierze Trybunał Konstytucyjny, do którego nowe przepisy zostały zaskarżo-
ne przez grupę posłów na Sejm VII Kadencji i Prezydenta RP. 

Komentarz zawiera analizę ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
-kredytowych, dokonaną przy wykorzystaniu wykładni językowej, systemowej, 
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funkcjonalnej i historycznej, a niekiedy także prawnoporównawczej. Jest to opra-
cowanie zorientowane na zagadnienia praktyczne; w niezbędnym zakresie obejmu-
je jednak także rozważania teoretyczne, z odwołaniem się do dotychczasowych po-
glądów doktryny i orzecznictwa. Na szczególną uwagę zasługują tutaj, zachowujące 
w dużej mierze aktualność, Komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych autorstwa A. Jedlińskiego i K. Pietrzykowskiego (Gdańsk 
1998) oraz monografie A. Jedlińskiego: Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnoś-
ciwo-Kredytowa – zagadnienia konstrukcji prawnej (Sopot 2001) i Członkostwo 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (Warszawa 2003). Adresatami 
komentarza są zarówno praktycy, tj. sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, nota-
riusze, komornicy, pracownicy organów administracji oraz kas, jak i teoretycy. Sto-
ją oni bowiem przed nowymi wyzwaniami, a niekiedy będą także kształtować nowe 
orzecznictwo i praktykę stosowania prawa. 

Komentarz jest opracowaniem zbiorowym; każdy z Autorów odpowiada zatem 
samodzielnie za prezentowane w nim poglądy. Jest przy tym oczywiste, że oddawa-
ne do rąk Czytelnika opracowanie nie stanowi remedium na wszystkie pojawiające 
się w praktyce problemy. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że będzie ono stanowić 
pomoc w stosowaniu nowych regulacji, a także kolejny głos w dyskusji dotyczącej 
ich kształtu i wykładni. 
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