
Warszawa, dnia 23 czerwca 2009 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
oraz ustawy Prawo bankowe

 (druk nr 583)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach

oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe zmierza do skrócenia z 5 do 2

dni terminu, w którym spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz banki są

obowiązane do realizacji wpłat gotówkowych oraz przelewów z tytułu należności

publicznoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawców ustawy, rozwój form rozliczania przelewów pomiędzy

bankami znacznie ułatwił przekazywanie środków za pomocą systemu bankowego i

systemów innych instytucji finansowych. Przelewy w obrębie jednego banku z reguły

realizowane i księgowane są natychmiast, natomiast przelewy międzybankowe dokonywane

są tego samego lub następnego dnia roboczego.

Proponowana zmiana miałaby mieć pozytywny wpływ na płynność sektora finansów

publicznych, nie powodując przy tym utrudnień dla innych podmiotów rynku finansowego,

których systemy dostosowane są obecnie do szybszej niż termin pięciodniowy realizacji

przelewów należności publicznoprawnych.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa uchwalona przez Sejm na 43. posiedzeniu w dniu 18 czerwca br. pochodziła

z przedłożenia poselskiego. W Sejmie zajmowała się nią Komisja Finansów Publicznych.

Projekt ustawy nie był przedmiotem poprawek.
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III. Uwagi

Istotą zmian zaproponowanych w ustawie jest skrócenie z 5 do 2 dni terminu, w

którym spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz banki byłyby obowiązane do

realizacji wpłat gotówkowych oraz przelewów w tytułu należności publicznoprawnych.

Zważywszy na jedynie czternastodniowe vacatio legis ustawy oraz ilość operacji finansowych

na rynku, zdarzą się zapewne sytuacje, w których realizacja wpłat oraz przelewów należności

publicznoprawnych rozpocznie się w terminie 5 dni albo krótszym przed dniem wejścia

noweli w życie. Aby uniknąć ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych oraz biorąc pod

rozwagę wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadę ochrony zaufania do prawa, należy rozważyć,

czy w ustawie nie powinno się zamieścić przepisu przejściowego, na podstawie którego do

realizacji wpłat gotówkowych oraz przelewów w tytułu należności publicznoprawnych,

rozpoczętych a nie zakończonych do dnia wejścia w życie noweli, stosowałoby się przepisy

dotychczasowe.

Propozycja poprawki:

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."

Maciej Telec
Główny legislator


