
 
Druk nr 2246-A

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o poselskim projekcie ustawy 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - 
kredytowych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (druk nr 1876) 

 
 

Sejm na 49 posiedzeniu w dniu 9 września 2009 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2246 do 

Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu.  

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

22 września 2009 r.  

 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) art. 1 nadać brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, organizacji i działalności spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej „kasami”, i Krajowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, zwanej również „Kasą 
Krajową”, oraz zasady sprawowania nadzoru nad Kasą Krajową.”;   

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest zmiana brzmienia art. 1; przyjęcie 
zaproponowanego brzmienia pociąga za sobą konieczność dostosowania tych jednostek 
redakcyjnych, które związane są z proponowanym modelem nadzoru. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 
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2) art. 3 nadać brzmienie: 

„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.  

2. Jeżeli w ocenie kasy członek kasy nie posiada zdolności do spłaty 
zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w 
umowie kredytowej, umowa ta  może być zawarta również przez inne 
osoby niż członek kasy (docelowy kredytobiorca). Mogą nimi być osoby, 
o których mowa w art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 8 września 2006r. o 
finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 
2006r. Nr 183, poz. 1354 z późn. zm.).  

3. Celem kas może być ponadto dokonywanie następujących czynności na 
rzecz członków: 

1) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych, 

2) realizacja poleceń zapłaty, 

3) dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 

4. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 
72, poz. 665, z późn. zm.). 

5. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane przez kasy 
także na rzecz osób będących członkami innej kasy. 

6. Rozliczenia gotówkowe w formie wpłat gotówki na rachunek wierzyciela 
oraz pośrednictwo w  dokonywaniu przekazów pieniężnych mogą być 
prowadzone także na rzecz osób fizycznych niebędących członkami kas. 

7. Rachunki w kasie i rozliczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być 
prowadzone także na rzecz pracowniczych kas zapomogowo-
pożyczkowych oraz na rzecz  pracodawców na potrzeby prowadzenia 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

8. Kasy wykonują także inne czynności określone w odrębnych przepisach.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

3) skreślić art. 6; 

- KP PiS 

- odrzucić 

4) w art. 7 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Zmiana statutu w zakresie: 

1) nazwy kasy, 

2) siedziby i zakresu działalności, 

3) zasad zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania 
uchwał, 
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4) organów i ich kompetencji, zasad składania oświadczeń w zakresie praw i 
obowiązków majątkowych oraz trybu podejmowania uchwał przez organy kasy, 

 zatwierdzana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

 

5) w art. 7:  

a) ust. 2 i 3 nadać brzmienie: 

„2. Zmiana statutu kasy wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia zezwolenia na zmianę Statutu kasy, 
jeżeli zmiana ta prowadzi do naruszenia przepisów prawa lub bezpieczeństwa 
gromadzonych w kasie środków.”, 

b) po ust. 3 dodać ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zezwolenie na zmianę statutu może określać termin, do którego powinna być 
podjęta uchwała w przedmiocie zmiany. W przypadku niepodjęcia uchwały we 
wskazanym terminie decyzja wygasa. Przepisu art. 162 § 3 Kodeksu 
postępowania administracyjnego nie stosuje się.”;  

- KP PiS 

- odrzucić 

 

6) po art. 8 dodać art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. 1. Po uzgodnieniu przez kasę z Kasą Krajową planu działalności kasy na 
okres co najmniej trzyletni, zapewniającego jej funkcjonowanie zgodnie z 
zasadami prawidłowej gospodarki finansowej oraz po zawarciu przez kasę 
z Kasą Krajową umowy, określającej zasady współpracy przy realizacji 
tego planu, z zastrzeżeniem ust. 2-4, może nastąpić podjęcie działalności 
przez kasę.   

2. Kasa zapewnia w terminie trzech miesięcy od zawarcia umowy, o której 
mowa w ust. 1 zatrudnienie pracowników, posiadających kwalifikacje 
niezbędne do prowadzenia przez kasę działalności, odpowiednie 
pomieszczenia oraz niezbędne środki finansowe.  

3. Zaświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 Kasa 
Krajowa wydaje na wniosek kasy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. 

4. Odmowa wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 wymaga 
pisemnego uzasadnienia.  

5. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia z powodu niespełnienia 
wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 kasa może, po ich spełnieniu, 
ponownie wystąpić do Kasy Krajowej o wydanie zaświadczenia; ust. 3 i 4 
stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub nie wydania 
zaświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 kasa może zwrócić się 
z wnioskiem o jego wydanie do Komisji Nadzoru Finansowego. W takim 
przypadku Komisja Nadzoru Finansowego wydaje zaświadczenie po 
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stwierdzeniu, że zostały spełnione wymagania, o których mowa w ust. 1 i 
2.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

7) skreślić art. 9; 

Uwaga: Konsekwencją skreślenia art. 9 jest jednak zmiana brzmienia art. 55 
pkt 1 z którego zostało wykreślone sformułowanie z wyłączeniem 
ustania członkostwa w Kasie Krajowej na podstawie art. 9. 

Uwaga: Konsekwencją tej zmiany będzie zmiana numeracji kolejnych 
artykułów ustawy. 

- KP PO 

- przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 7 należy głosować łącznie z poprawką nr 84 

 

8) po art. 9 dodać art. 9a w brzmieniu: 

 „Art. 9a. 1. Banki powstałe w wyniku przekształceń, o których mowa w art. 9 są 
obwiązane w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym 
upływa 10 lat od dnia uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru 
Finansowego na rozpoczęcie działalności spełnić wymogi kapitałowe, o 
których mowa w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) 
a w szczególności osiągnąć współczynnik wypłacalności na poziomie co 
najmniej 8%.”. 

KONSEKWENCJE dla projektu ustawy: konsekwencją poprawki dodającej art. 9a jest 
uzupełnienie tekstu projektu ustawy o proponowany art. 9a; nie powoduje ona innych 
konsekwencji dla tekstu projektu. 

- KP PiS 

- odrzucić 

9) art. 10 nadać brzmienie: 

 „Art. 10. 1. Członkami kasy mogą być osoby fizyczne z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Członkami kasy mogą być także: 

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),  

2) jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych 
posiadające osobowość prawną,  

3) spółdzielnie,  

4) związki zawodowe  

5) wspólnoty mieszkaniowe.”; 

KONSEKWENCJE dla projektu ustawy: konsekwencją poprawki do art. 10 jest zmiana 
brzmienia art. 10 projektu i skreślenie art. 11. 
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- KP PiS 

- odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 9 należy głosować łącznie z poprawką nr 11 

 

10) w art. 10 po ust. 2 dodać ust. 3 w następującym brzmieniu: 

„ 3. W przypadku gdy członkiem kasy jest jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 
331 Kodeksu cywilnego, w walnym zgromadzeniu bierze ona udział przez 
pełnomocnika, będącego osobą fizyczną.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

11) skreślić art. 11; 

- KP PiS 

- odrzucić 

12) w art. 12 ust. 2 nadać brzmienie: 

 „2. Wkład członkowski jest oprocentowany, jeżeli statut tak stanowi. Zasady ustalania 
wysokości oprocentowania wkładu członkowskiego i jego zmiany określa statut.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

13) skreślić art. 13; 

- KP PiS 

- odrzucić 

14) po art. 14 w Rozdziale 3 dodać art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. Organami kasy są: 

1) zebranie przedstawicieli; 

2) rada nadzorcza 

3) zarząd.”; 

- KP PO 

- przyjąć 

15) po art. 14 dodać art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. Przepisy art. 106 i 106a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe 
(t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio 
do działalności prowadzonej przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
kredytowe.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

 

16) po art. 14a dodać art. 14b w brzmieniu: 
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„Art. 14b. Przepisy art. 106d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (t.j. 
Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio do 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

17) w art. 15 skreślić ust. 2 i 3; 

- KP PiS 

- odrzucić 

18) w art. 15: 

a) ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Członkowie zarządu powinni dawać rękojmię prowadzenia działalności kasy z 
zachowaniem bezpieczeństwa środków pieniężnych i wkładów w niej 
zgromadzonych, przy czym co najmniej dwóch członków zarządu musi  
posiadać co najmniej średnie wykształcenie i doświadczenie zawodowe 
niezbędne do kierowania kasą.”, 

b) skreślić ust. 5; 

- KP PiS 

- odrzucić 

19) w art. 15 ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, może określić, w drodze 
rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Kasy 
Krajowej, minimalne wymogi kwalifikacyjne dla członków zarządów kas.”; 

- KP PO 

- przyjąć 

20) w art. 15 ust. 5 nadać brzmienie:  

„5. Wymogi kwalifikacyjne członków zarządu, dające rękojmię prowadzenia działalności 
kasy z zachowaniem bezpieczeństwa środków pieniężnych i wkładów w niej 
zgromadzonych, określa Komisja Nadzoru Finansowego, po zasięgnięciu opinii 
Kasy Krajowej.”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest zmiana brzmienia ust. 5 w art. 15 
projektu. 

- KP Polska XXI 
- odrzucić 

21) art. 16 nadać brzmienie:  

„Art. 16. 1 Członkowie organów kasy wykonują swoje funkcje społecznie, z tym, że 
statut może przewidywać wynagradzanie członków zarządu w wysokości 
określanej przez radę nadzorczą. 

2. Członkom organów kasy przysługuje zwrot wydatków związanych z 
prowadzeniem spraw kasy. Zasady zwrotu określa statut.”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest zmiana brzmienia art. 16 projektu. 

- KP Polska XXI 
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- odrzucić 

22) art. 16 nadać brzmienie: 

„Art. 16. 1. Członkowie organów kasy wykonują swoje funkcje bez wynagrodzenia, z 
tym że statut może stanowić inaczej. 

2. Członkom organów kasy przysługuje zwrot wydatków związanych z 
prowadzeniem spraw kasy.”. 

- KP PiS 

- odrzucić 

23) art. 16 nadać brzmienie: 

„Art. 16. Członkowie organów kasy wykonują swoje funkcje odpłatnie, na podstawie 
umowy o pracę, jednakże statut kasy może stanowić, że członkowie jej 
rady nadzorczej wykonują swoją funkcję nieodpłatnie i otrzymują jedynie 
zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji.”;   

- KP PiS 

- odrzucić 

24) w art. 17 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Odwołanie członka organu kasy, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga 
uzasadnienia.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

25) w art. 18 ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 

„1. Powołanie prezesa zarządu kasy następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego 
wydawaną po zasięgnięciu opinii Kasy Krajowej. Z wnioskiem o wyrażenie zgody 
występuje rada nadzorcza.  

2. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wyrażenia zgody na powołanie osoby, o 
której mowa w ust. 1, jeżeli: 

1) była ona prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo 
skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, 

2) spowodowała udokumentowane straty w miejscu pracy albo w związku z 
pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej, 

3) został wobec niej orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na 
własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika 
przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce 
akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni, 

4) nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 16 ust. 4, 

5) opinia Kasy Krajowej jest negatywna.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

26) art. 19 nadać brzmienie: 

„Art. 19. 1. W kasach działają w charakterze opiniodawczym komisje kredytowe. 
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2. Członkowie komisji kredytowej nie mogą być członkami rady nadzorczej 
lub zarządu.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

27) art. 21 nadać brzmienie:  

„Art. 21. 1. Zasadniczymi funduszami własnymi kasy są: 

1) fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich lub 
innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, 

2) fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, 
nadwyżki bilansowej, wartości majątkowych otrzymanych 
nieodpłatnie, przedawnionych roszczeń majątkowych oraz innych 
źródeł określonych w odrębnych przepisach 

3) fundusz rezerwowy powstający z wkładów członkowskich oraz innych 
źródeł. 

2. Kasa tworzy fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy będący w dyspozycji 
kasy, powstający z, gromadzonych przez członków oszczędności oraz 
środków pieniężnych uzyskiwanych od Kasy Krajowej. 

3. Fundusze własne kasy obejmują: 

1) fundusze podstawowe kasy, 

2) fundusze uzupełniające kasy w kwocie nieprzewyższającej funduszy 
podstawowych kasy. 

4.  Fundusze podstawowe kasy obejmują: 

1)  fundusze zasadnicze kasy, które stanowią fundusz udziałowy. fundusz 
zasobowy i fundusz rezerwowy. 

2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią: 

a) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu 
sprawozdawczego 

b)  inne pozycje bilansu kasy, określone przez Kasę Krajową. 

5.  Fundusze uzupełniające kasy obejmują: 

1)  fundusz z aktualizacji wyceny, 

2) dodatkową kwotę odpowiedzialności członków kasy, o której mowa w 
23 ust. 3 

3) zobowiązania podporządkowane, rozumiane jako zobowiązania z 
tytułu przyjęcia przez kasę za zgodą Kasy Krajowej środków 
pieniężnych spełniających zgodnie z umową łącznie następujące 
warunki: 

- środki pieniężne przyjęto na okres co najmniej 5 lat (okres 
umowy), 

- środki pieniężne nie mogą być wycofane z kasy przed upływem 
okresu umowy, z zastrzeżeniem ust. 6, 

- środki pieniężne podlegają zwrotowi w ostatniej kolejności w 
przypadku upadłości kasy lub jej likwidacji, 
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- zwrot środków pieniężnych nie jest zabezpieczony przez kasę 
bezpośrednio lub pośrednio, 

4) pożyczki i kredyty z funduszu stabilizacyjnego, 

5) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych, pod warunkiem 
że: 

- kasa może dowolnie wykorzystywać je na pokrycie 
niezidentyfikowanego ryzyka, 

- ich kwota została obliczona zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości, ustalona przez zarząd kasy i zweryfikowana 
przez biegłych rewidentów, 

6) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym 
terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym 
charakterze, pod warunkiem że: 

- nie podlegają one spłacie z inicjatywy wierzyciela bez uprzedniej 
zgody Kasy Krajowej, 

- umowa przyznaje kasie możliwość odroczenia spłaty odsetek z 
tytułu tych pozycji, 

- w razie upadłości kasy lub jego likwidacji przyjęte środki będą 
podlegać zwrotowi w ostatniej kolejności, 

- warunki emisji zapewniają możliwość pokrywania strat kwotą 
długu wraz z niespłaconymi odsetkami, wynikającymi z tych 
pozycji, 

7) inne pozycje określone przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu 
bezpiecznego prowadzenia działalności kasy i prawidłowego 
zarządzania ryzykiem w kasie. 

6.  Na wniosek kasy Kasa Krajowa może wyrazić zgodę na wcześniejszy 
zwrot środków pieniężnych, o których mowa w ust. 5 pkt. 3.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

 

28) w art. 21 ust. 2 nadać brzmienie: 

 „2. Zasadniczymi funduszami własnymi kasy są: 

1) fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich lub innych 
źródeł określonych w odrębnych przepisach, 

2) fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, nadwyżki 
bilansowej, wartości majątkowych otrzymanych nieodpłatnie, przedawnionych 
roszczeń majątkowych oraz innych źródeł określonych w odrębnych 
przepisach.”;   

 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją dla projektu jest zmiana brzmienia ust. 
2 w art. 21. 

- KP Polska XXI 
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- odrzucić 
29) art. 21 ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi, w drodze 
rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Kasy 
Krajowej, sposób i szczegółowe zasady obliczania współczynnika wypłacalności 
kasy.”; 

- KP PO 

- przyjąć 

30) art. 22 nadać brzmienie: 

„Art. 22. Kasa tworzy fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy będący w dyspozycji 
kasy, powstający z wkładów członkowskich, gromadzonych przez 
członków oszczędności oraz środków pieniężnych uzyskiwanych od Kasy 
Krajowej”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest zmiana brzmienia art. 22 projektu. 

- KP Polska XXI 
- odrzucić 

31) art. 22 nadać brzmienie: 

„Art. 22. Kasa tworzy fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy będący w dyspozycji 
kasy, powstający z wkładów członkowskich, o których mowa w art. 12, 
gromadzonych przez członków oszczędności oraz środków pieniężnych 
uzyskiwanych od Kasy Krajowej.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

32) w art. 23 ust. 2 i 3 nadać brzmienie: 

„2. Straty bilansowe kas pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części 
przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego. Jeżeli kasa realizuje 
program naprawczy, strata pokrywana jest zgodnie z zasadami i w terminie 
określonym w programie naprawczym, zatwierdzonym przez Kasę Krajową. 

3. Odpowiedzialność członków za straty powstałe w kasie, może zostać podniesiona w 
statucie kasy do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów. Kwota zwiększonej 
odpowiedzialności członków zwiększa fundusze własne kasy.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

33) w art. 26 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Podstawę wpisu w księdze wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt lub pożyczkę 
udzieloną przez kasę stanowi oświadczenie właściciela nieruchomości, złożone w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

34) po art. 26 dodać art. 26a-26d w brzmieniu: 

„Art. 26a. 1. Wystawione przez Kasę Krajową w imieniu kasy, na podstawie 
udzielonego przez kasę pełnomocnictwa, oświadczenia zawierające 
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zobowiązania, zwolnienie ze zobowiązań, zrzeczenie się praw lub 
pokwitowanie odbioru należności oraz stwierdzające udzielenie kredytu, 
pożyczki pieniężnej, ich wysokość, zasady oprocentowania, warunki 
spłaty, przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem 
rejestrowym, mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią 
podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach 
publicznych. 

2. Czynność opisana w art. 3 ust. 1 lub czynność zabezpieczająca 
wierzytelność kasy stwierdzona dokumentem, o którym mowa w ust. 1, 
ma datę pewną od daty wystawienia tego dokumentu. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są podstawą wpisu hipoteki do 
księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika kasy lub 
innej osoby ustanawiającej hipotekę na rzecz kasy w celu zabezpieczenia 
wierzytelności kasy wobec jej dłużnika. Jeżeli nieruchomość nie posiada 
księgi wieczystej, zabezpieczenie może być dokonane przez złożenie tych 
dokumentów do zbioru dokumentów. 

4. Do ustanowienia hipoteki, o której mowa w ust. 3, jest wymagane złożenie 
przez właściciela nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na 
rzecz kasy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do ujawnienia w księdze 
wieczystej zmiany treści hipoteki i przeniesienia hipoteki w związku ze 
zbyciem wierzytelności kasy oraz do dokonania wpisu hipoteki 
obciążającej użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu.  

Art. 26b. 1. Na podstawie ksiąg kas lub innych dokumentów związanych z 
dokonywaniem czynności opisanych w art. 3 ust. 1 lub zabezpieczeniem 
wynikających z takich czynności wierzytelności Kasa Krajowa w imieniu 
kasy, na podstawie udzielonego przez kasę pełnomocnictwa, może 
wystawiać tytuły egzekucyjne Krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej. 

2. W tytule egzekucyjnym Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej należy oznaczyć kasę, w imieniu której został wystawiony i na 
rzecz której egzekucja ma być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do 
zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich 
płatności, datę wystawienia tytułu egzekucyjnego Krajowej Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, jak również oznaczenie czynności 
prawnej, z której wynikają dochodzone roszczenia, oraz wzmiankę o 
wymagalności dochodzonego roszczenia. Tytuł egzekucyjny Krajowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej należy opatrzyć 
pieczęcią Kasy Krajowej oraz podpisami osób uprawnionych do działania 
w jej imieniu. 

3. W przypadku egzekucji przeciwko kilku osobom lub z kilku części 
składowych majątku dłużnika można wystawić dalsze tytuły egzekucyjne. 

Art. 26c. 1. Tytuł egzekucyjny Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli 
wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z kasą 
dokonywała czynności opisanej w art. 3 ust. 1 albo jest dłużnikiem kasy z 
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tytułu zabezpieczenia wierzytelności kasy wynikającej z takiej czynności 
prawnej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy 
roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności prawnej 
lub jej zabezpieczenia. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać kwotę 
zadłużenia, do której Kasa Krajowa może wystawić tytuł egzekucyjny 
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, oraz termin, 
do którego Kasa Krajowa może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli 
wykonalności. Dłużnik może się również poddać egzekucji wydania 
rzeczy, w przypadku gdy ustanowiono zastaw rejestrowy lub dokonano 
przeniesienia własności w celu zabezpieczenia roszczenia. 

3. Wniosek Kasy Krajowej o nadanie klauzuli wykonalności, o której mowa 
w ust. 1, sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 
dni od dnia jego złożenia. 

Art. 26d. 1. Tytuł egzekucyjny Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej może być także podstawą egzekucji przeciwko osobie trzeciej, 
gdy osoba ta przejmie dług wynikający z czynności, o której mowa w art. 
26b ust. 1. 

2. Jeżeli po dokonaniu czynności, o której mowa w art. 26b ust. 1, obowiązek 
spełnienia świadczenia przeszedł na inne osoby w wyniku spadkobrania 
lub przekształcenia jednostki organizacyjnej albo gdy zachodzi potrzeba 
egzekucji z majątku wspólnego małżonków, podstawą egzekucji może być 
tytuł wykonawczy oparty na tytule egzekucyjnym Krajowej Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej zaopatrzonym w sądową klauzulę 
wykonalności nadaną przez sąd przeciwko tym osobom. 

3. Do postępowania o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi 
egzekucyjnemu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej art. 7862 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się 
odpowiednio.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

35) art. 27 nadać brzmienie:  

„Art. 27. Łączna kwota pożyczek i kredytów udzielonych jednemu członkowi kasy 
nie może przekraczać 10% wartości aktywów kasy.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

36) art. 28 nadać brzmienie: 

 „Art. 28. 1. Kasa może udzielać pożyczek i kredytów członkom rady nadzorczej, 
zarządu i komisji kredytowej, jeżeli: 

1) pożyczka lub kredyt nie są udzielane na warunkach bardziej 
korzystnych niż określone dla innych członków, 

2) kwota pożyczek i kredytów udzielanych łącznie tym osobom nie 
przekracza 20% aktywów kasy. 

2. Udzielenie kredytu lub pożyczki członkowi zarządu, rady nadzorczej lub 
komisji kredytowej wymaga wspólnej uchwały zarządu i rady nadzorczej 
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w głosowaniu tajnym - większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 
połowy członków obu organów, bez udziału zainteresowanej osoby.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

37) skreślić art. 29; 

- KP PiS 

- odrzucić 

38) skreślić art. 30; 

- KP PiS 

- odrzucić 

39) art. 30 nadać brzmienie: 

„Art. 30. Członkowie rady nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej nie mogą 
poręczać pożyczek i kredytów udzielonych przez kasę, w której pełnią 
funkcję.”; 

- KP PO 

- przyjąć 

40) art. 31 nadać brzmienie: 

„Art. 31. Przed przyjęciem poręczenia kasa zobowiązana jest do zbadania zdolności 
kredytowej poręczyciela, o której mowa w art. 70 ust. 1 zdanie drugie 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 
72, poz. 665 z późn. zm.).”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

41) art. 31 nadać brzmienie: 

„Art. 31. Członek kasy nie może być jednocześnie poręczycielem więcej niż dwóch 
pożyczek lub kredytów łącznie, udzielonych przez kasę, której jest 
członkiem.”; 

- KP PO 

- przyjąć 

42) art. 33 nadać brzmienie: 

„Art. 33. 1. Zasady udzielania pożyczek oraz ich spłaty określa statut kasy. 

2. Do umów kredytowych zawieranych przez kasy stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r  - Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 
2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). 

3. Do umów o kredyt konsumencki zawieranych przez kasy stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 100, poz. 1081 ze zmianami). 

4.  W celu poprawy płynności finansowej kasa może zbywać wierzytelności 
wynikające z umów pożyczki i kredytu na rzecz funduszy 
inwestycyjnych.”; 
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- KP PiS 

- odrzucić 

43) po art. 33 dodać art. 33a w brzmieniu: 

 „Art. 33a. Zasady wypłacania przez kasę członkom odsetek od oszczędności oraz 
zasady oprocentowania pożyczek i kredytów określa statut kasy. Statut 
kasy oraz wydane na jego podstawie regulaminy określają okoliczności 
uzasadniające zmianę oprocentowania oszczędności, pożyczek i 
kredytów.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

44) art. 34 nadać brzmienie: 

„Art. 34. 1. Środki pieniężne, które nie są wykorzystywane na pożyczki i kredyty dla 
członków kasy, mogą być inwestowane z zachowaniem najwyższej 
staranności: 

1) w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 

2) jako lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej, 

3) w papiery wartościowe emitowane przez Kasę Krajową, 

4) jako lokaty w bankach do wysokości gwarantowanej przez Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny, 

5) w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których 
mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546), 

6) za zgodą Kasy Krajowej także w nabywanie wierzytelności 
pieniężnych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym lub 
uznanych przez dłużnika. 

2. Wartość wkładu, udziału, jednostek uczestnictwa lub nabytego papieru 
wartościowego oraz wierzytelności jednego rodzaju nie może przekraczać 
8 % aktywów kasy. Ograniczenia tego nie stosuje się do papierów 
wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2a, i lokat w Kasie 
Krajowej. 

3. Łączna wartość zakupionych przez kasę środków trwałych nie może 
przekroczyć 5% wysokości aktywów na dzień zakupu. W wyjątkowych 
przypadkach Kasa Krajowa może wyrazić zgodę na przekroczenie tego 
limitu do 10%  wysokości aktywów na dzień zakupu. 

4. Kasa może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie w Kasie Krajowej. Kasa 
posiada rachunek w Kasie Krajowej i zleca Kasie Krajowej dokonywanie 
rozliczeń pieniężnych w zakresie obejmującym pośredniczenie w 
dokonywaniu przez kasę rozliczeń na rzecz jej członków.”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest zmiana brzmienia art. 34 projektu. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 
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45) art. 34 nadać brzmienie: 

„Art. 34. 1. Środki pieniężne, które nie są wykorzystywane na pożyczki i kredyty dla 
członków kasy, mogą być inwestowane z zachowaniem najwyższej 
staranności: 

1)  w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub   Narodowy Bank Polski, 

2)   jako lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej, 

3)  w papiery wartościowe emitowane przez Kasę Krajową, 

4)  jako lokaty w bankach do wysokości gwarantowanej przez Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny, 

5)  w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których 
mowa w art. 178 ustawy z dnia 27   maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zmianami), 

6) za zgodą Kasy Krajowej – w nabywanie wierzytelności pieniężnych 
wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 
zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym lub uznanych przez 
dłużnika. 

2.  Wartość wkładu, udziału, jednostek uczestnictwa lub nabytego papieru 
wartościowego jednego rodzaju nie może przekraczać 8 % aktywów kasy. 
Ograniczenia tego nie stosuje się do papierów wartościowych, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz lokat w Kasie Krajowej. 

3. Łączna wartość zakupionych przez kasę środków trwałych nie może 
przekroczyć 5% wysokości aktywów na dzień zakupu. W wyjątkowych 
przypadkach Kasa Krajowa wyrazić zgodę na przekroczenie tego limitu do 
10%  wysokości aktywów na dzień zakupu. O wyrażeniu takiej zgody 
Kasa Krajowa informuje Komisję Nadzoru Finansowego. 

4. Kasa może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie w Kasie Krajowej.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

46) w art. 34 ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 

„1. Środki pieniężne, które nie są wykorzystywane na pożyczki i kredyty dla członków 
kasy, mogą być inwestowane z zachowaniem najwyższej staranności: 

1) w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez 
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski; 

2) jako lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej; 

3) jako lokaty w bankach do wysokości gwarantowanej przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny; 

4) w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 
178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 
r., Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.); 

5) w listy zastawne emitowane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 99 z późn. 
zm.). 
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2. Łączna kwota jednostek uczestnictwa lub nabytych listów zastawnych jednego 
rodzaju nie może przekraczać 8% aktywów kasy.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

47) art. 35 nadać brzmienie: 

„Art. 35. 1. Kasa ma obowiązek utrzymywać rezerwę płynną w wysokości nie 
mniejszej niż 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego. 

2. Rezerwę płynną stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku kasy 
prowadzonym przez Kasę Krajową.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

48) art. 35 nadać brzmienie: 

„Art. 35. 1. Kasa ma obowiązek utrzymywać rezerwę płynną w wysokości nie 
mniejszej niż 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego. 

2. Kasa składa w Kasie Krajowej na rachunkach lub w formie lokat nie mniej 
niż 5% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego. 

3. Pozostałe 5% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego kasa może 
utrzymywać w gotówce, w lokatach bankowych do 3 miesięcy oraz lub w 
papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski z terminem wykupu nie dłuższym niż 
3 miesiące.”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest zmiana brzmienia art. 35 projektu. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

49) po art. 36 dodać art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. Kasa uczestniczy w systemie gwarantowania depozytów organizowanym 
przez Kasę Krajową.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

50) art. 37 nadać brzmienie: 

„Art. 37. 1. Kasy są obowiązane realizować wpłaty dokonywane gotówką oraz 
polecenia przelewu dotyczące należności, do których stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz rozporządzenia nr 2913/92/EWG z dnia 12 
października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. 
Urz. WE L 302 z 19.10.1992), 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 
23.09.2003), bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 2 dni 
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roboczych od dnia przyjęcia gotówki lub obciążenia rachunku członka 
kasy. 

2. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, kasa 
obowiązana jest do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego odsetek w wysokości przewidzianej dla odsetek 
za zwłokę od zaległości podatkowych. 

3. Do odpowiedzialności kas z tytułu niedopełnienia obowiązku określonego 
w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa 
o odpowiedzialności podatkowej inkasenta.”; 

- KP PO 

- przyjąć 

51) art. 38 nadać brzmienie: 

„Art. 38. 1. Kasa Krajowa jest spółdzielnią osób prawnych, do której w zakresie nie 
uregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze. 

2. Kasy zrzeszają się w Kasie Krajowej lub kasach zrzeszających, z 
zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Kasa zrzeszająca może zostać utworzona przez co najmniej 10 kas. 

4. Do kas zrzeszających stosuje się odpowiednio przepisy o Kasie 
Krajowej.”;  

- KP PiS 

- odrzucić 

52) w art. 38: 

a)  ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Kasy zrzeszają się w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-
Kredytowej. Członkami Kasy Krajowej są wyłącznie kasy oraz podmioty 
zależne i podmioty powiązane z Kasą Krajową w rozumieniu przepisów o 
podatku dochodowym od osób prawnych.”, 

b) dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Kasie Krajowej przysługują w stosunku do kas uprawnienia związku 
rewizyjnego wskazane w ustawie – Prawo spółdzielcze. Kasa Krajowa jest 
związkiem rewizyjnym w rozumieniu przepisów podatkowych.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

53) art. 39 nadać brzmienie: 

„Art. 39. Celem działalności Kasy Krajowej jest zapewnienie stabilności finansowej 
kas oraz sprawowanie nadzoru nad kasami dla zapewnienia 
bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności 
działalności kas z przepisami ustawy.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

54) art. 39 nadać brzmienie: 
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„Art. 39. Celem działalności Kasy Krajowej jest zapewnienie stabilności finansowej 
kas, a w szczególności udzielanie kasom wsparcia finansowego ze  
środków funduszu stabilizacyjnego lub środków z kredytu refinansowego 
uzyskanego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.) 
oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad kasami dla zapewnienia 
bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności 
działalności kas z przepisami prawa.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

55) art. 39 nadać brzmienie: 

„Art. 39. Celem działalności Kasy Krajowej jest zapewnienie stabilności finansowej 
kas, w szczególności poprzez gospodarowanie funduszem stabilizacyjnym, 
oraz sprawowanie nadzoru nad kasami dla zapewnienia bezpieczeństwa 
zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności działalności kas z 
przepisami ustawy.”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia art. 39  
projektu. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

56) skreślić art. 40; 

- KP PiS 

- odrzucić 

57) art. 40 nadać brzmienie: 

 „Art. 40. Kasa Krajowa nie może wykonywać innych czynności bankowych niż 
wymienione w niniejszej ustawie”;   

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia art. 40  
projektu. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

58) art. 41 nadać brzmienie:  

„Art. 41. 1. Kasa Krajowa prowadzi działalność na rzecz swoich członków, a w 
szczególności: 

1) reprezentuje interesy kas przed organami władzy publicznej,  

2) wyraża opinie o projektach aktów prawnych dotyczących kas,  

3) zapewnia doradztwo prawne, organizacyjne i finansowe, 

4) organizuje szkolenia i prowadzi działalność wydawniczą związaną z 
działalnością kas, 

5) określa normy dopuszczalnego ryzyka w działalności kas, 

6) opracowuje jednolite procedury świadczenia usług i prowadzenia 
dokumentacji oraz systemy informatyczne, 
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7) przyjmuje lokaty, 

8) udziela pożyczek i kredytów, 

9) pośredniczy w przeprowadzaniu rozliczeń, o których mowa w art. 3 
ust. 1, 

10) wydaje karty płatnicze dla członków kas, 

11) wydaje, rozlicza i umarza pieniądz elektroniczny, 

12) wykonuje wobec kas funkcje związku rewizyjnego,  

13) pośredniczy przy dokonywaniu przekazów przez kasy, 

14) prowadzi rachunki swoich członków i przeprowadza rozliczenia 
pieniężne, 

15) prowadzi Centralny Rejestr Rachunków prowadzonych przez kasy.  

2. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 14, stosuje się odpowiednio 
przepisy prawa bankowego o bankowych rozliczeniach pieniężnych. 

3.   Opłaty i prowizje, pobierane w związku z przeprowadzaniem rozliczeń, o 
których mowa w ust. 2 oraz w art. 3 ust. 1, przez Narodowy Bank Polski 
oraz inne instytucje uczestniczące w tych rozliczeniach, nie mogą być 
ustalane w wysokości wyższej niż obowiązujące dla banków.  

4.   Kasa Krajowa może zaciągać w Narodowym Banku Polskim kredyt 
refinansowy w złotych na   zasadach określonych w ustawie o Narodowym 
Banku Polskim.  

5. Kasa Krajowa uczestniczy w rozrachunkach dokonywanych przez 
Narodowy Bank Polski na zasadach stosowanych w przypadku 
rozrachunków międzybankowych oraz bierze udział w transakcjach 
zawieranych na rynku międzybankowym. 

6. W celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu pożyczek i kredytów 
udzielonych kasie przez Kasę Krajową kasa może dokonać przelewu 
swoich wierzytelności wobec członków z tytułu udzielonych im pożyczek 
i kredytów. 

7. Lokata składana przez członka kasy w tej kasie oraz lokata, składana przez 
kasę w Kasie Krajowej nie stanowią pożyczki w rozumieniu art. 16 ust. 7b 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”;  

KONSEKWENCJE dla projektu ustawy: Konsekwencją tej poprawki jest 
zaproponowana poprawka do art. 79.  

- KP PiS 
- odrzucić 

59) w art. 41 w ust. 1 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) określa normy dopuszczalnego ryzyka w działalności kas, zawiadamiając o tym 
Komisję Nadzoru Finansowego”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest dodanie w ust. 1 art. 41 projektu 
ustawy nowego pkt 4a.  

- KP Polska XXI 

- odrzucić 
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60) w art. 41 w ust. 1 pkt 5 nadać brzmienie: 

„5) opracowuje standardy świadczenia usług i prowadzenia dokumentacji przez kasy oraz 
wzorcowe systemy informatyczne dla kas”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia pkt 5 w 
ust. 1 art. 41 projektu ustawy. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

61) w art. 41 po ust. 2 dodać ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Opłaty i prowizje pobierane w związku z przeprowadzaniem rozliczeń, o których 
mowa w ust. 1 pkt 8 i wart. 3 ust. 1, przez Narodowy Bank Polski oraz inne 
instytucje uczestniczące w tych rozliczeniach, nie mogą być ustalane w wysokości 
wyższej niż obowiązujące dla banków. 

4. Kasa Krajowa uczestniczy w rozrachunkach dokonywanych przez Narodowy Bank 
Polski na zasadach stosowanych w przypadku rozrachunków międzybankowych oraz 
bierze udział w transakcjach zawieranych na rynku międzybankowym.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

62) w art. 41 po ust. 2 dodać ust. 3 i 4 w brzmieniu:  

„3. Opłaty i prowizje, pobierane w związku z przeprowadzaniem rozliczeń, o których 
mowa w  ust. 1 pkt 8 i w art. 3 ust. 1, przez Narodowy Bank Polski oraz inne 
instytucje uczestniczące w tych rozliczeniach, nie mogą być ustalane w wysokości 
wyższej niż obowiązujące dla banków. 

4. W celu zapewnienia stabilności finansowej kas Narodowy Bank Polski może udzielać 
Kasie Krajowej kredytu na warunkach uzgodnionych z zarządem Kasy Krajowej.”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest dodanie w art. 41 nowych ust. 3 i 
4. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

63) art. 43 nadać brzmienie: 

„Art. 43 . 1. Kasy są obowiązane do wnoszenia do Kasy Krajowej rocznej składki 
zwyczajnej w wysokości stanowiącej 0,4% przychodu uzyskanego w roku 
poprzedzającym. Wpłata składki  powinna nastąpić w terminie do 30 
kwietnia każdego roku. 

2. Kasa zobowiązana jest ponadto do wnoszenia do Kasy Krajowej składki 
nadzwyczajnej - w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd.  

3. Składka, o jakiej mowa w ust. 2, wnoszona jest w wypadku konieczności 
wydatkowania środków funduszu stabilizacyjnego na cele stabilizacji. 
Wysokość składki przypadającej na poszczególne kasy ustalana jest 
proporcjonalnie do wysokości zgromadzonych przez nie wkładów. Kasa 
Krajowa może zaliczyć na poczet należnej składki nadzwyczajnej środki 
wniesione przez kasę tytułem wkładów. 
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4. Składka, o której mowa w ust. 2 przeznaczona jest w 75% na pokrycie 
kosztów działalności nadzorczej Kasy Krajowej oraz w 25% na pokrycie 
kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

64) art. 44 nadać brzmienie: 

„Art. 44. Organami Kasy Krajowej są: 

1) walne zgromadzenie, 

2) rada nadzorcza, 

3) zarząd.”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia art. 44 
projektu ustawy. 

- KP Polska XXI 

- przyjąć 

65) skreślić art. 45; 

- KP PiS 

- odrzucić 

66) art. 45 nadać brzmienie: 

„Art. 45. 1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Kasy Krajowej. 

2. Każdemu członkowi Kasy Krajowej przysługuje na walnym zgromadzeniu 
liczba głosów równa liczbie objętych przez niego udziałów.”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia art. 45 
projektu ustawy. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

67) art. 46 nadać brzmienie: 

 „Art. 46. Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Kasy 
Krajowej.”;  

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia art. 46 
projektu ustawy. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

68) w art. 46 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Kasy Krajowej.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

69) art. 48 nadać brzmienie: 

„Art. 48.  1.  Zarząd składa się z trzech osób: prezesa i dwóch wiceprezesów. 
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2. Zarząd jest powoływany przez radę nadzorczą.  

3. Członkami zarządu Kasy Krajowej mogą być osoby, które dają rękojmię 
prowadzenia działalności Kasy Krajowej z zachowaniem bezpieczeństwa 
środków pieniężnych i wkładów w niej zgromadzonych, przy czym co 
najmniej dwóch członków zarządu musi posiadać wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe niezbędne do kierowania Kasą Krajową oraz 
udowodnioną znajomość języka polskiego.”;  

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia art. 48 
projektu ustawy. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

70) w art. 48: 

a)  ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób powoływanych przez radę nadzorczą. Powołanie 
jednego z członków zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. 
Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje rada nadzorcza Kasy Krajowej.”, 

b) skreślić ust. 2; 

- KP PiS 

- odrzucić 

71) art. 48 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Członkowie zarządu oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Kasie Krajowej 
nie mogą pełnić żadnych funkcji lub być pracownikami kas oraz w innych 
podmiotach nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.”; 

- KP PO 

- przyjąć 

72) art. 49 nadać brzmienie: 

„Art. 49. 1. W charakterze organu opiniodawczego zarządu działa Komisja Funduszu 
Stabilizacyjnego. 

2. Komisja Funduszu Stabilizacyjnego składa się z 12 członków: 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i pozostałych 
członków, powoływanych i odwoływanych przez radę nadzorczą na 
wniosek zarządu.  

3. Do członków Komisji Funduszu Stabilizacyjnego przepis art. 35h ust. 1 
stosuje się odpowiednio. 

4. Do zadań Komisji Funduszu Stabilizacyjnego należy w szczególności: 

1) opiniowanie wniosków o kredyty stabilizacyjne oraz o udzielanie 
innej pomocy, w tym bezzwrotnej, 

2) opiniowanie rodzaju i wysokości zabezpieczeń udzielanych kredytów 
stabilizacyjnych, 

3) opiniowanie wniosków w sprawie prolongaty spłaty kredytów 
stabilizacyjnych, 
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4) przedkładanie okresowych sprawozdań radzie nadzorczej oraz 
przedkładanie jej wniosków i propozycji.”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia art. 49 
projektu ustawy. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

73) art. 50 nadać brzmienie: 

„Art. 50. 1. Szczegółowe zasady, tryb i sposób funkcjonowania Kasy Krajowej określa 
statut. 

2. Statut uchwalany jest przez walne zgromadzenie Kasy Krajowej 
większością 2/3 głosów. 

3.Statut Kasy Krajowej określa szczegółowe zasady tworzenia funduszu 
stabilizacyjnego i jego przeznaczenie. Zmiana Statutu Kasy Krajowej w 
tym zakresie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia art. 50 
projektu ustawy. 

- KP Polska XXI 
- odrzucić 

74) w art. 50 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Zmiana statutu dotycząca: 

1) siedziby i zakresu działalności, 

2) zasad zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania 
uchwał, 

3) organów i ich kompetencji, zasad składania oświadczeń w zakresie praw i 
obowiązków majątkowych oraz trybu podejmowania uchwał przez organy kasy, 

 wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

75) w art. 50:  

a) ust. 2 i 3 nadać brzmienie: 

„2. Zmiana Statutu Kasy Krajowej wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru 
Finansowego. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zezwolenia na zmianę statutu 
Kasy Krajowej, jeżeli zmiana ta byłaby niezgodna z ustawą albo prowadziłaby 
do naruszenia bezpieczeństwa środków gromadzonych w kasach lub 
bezpieczeństwa złożonych w Kasie Krajowej lokat.”, 

b) po ust. 3 dodać ust. 4 w brzmieniu: 

„ 4. Zezwolenie na zmianę statutu może określać termin, do którego powinna być 
podjęta uchwałą w przedmiocie zmiany. W przypadku niepodjęcia uchwały we 
wskazanym terminie decyzja wygasa. Przepisu art. 162 § 3 Kodeksu 
postępowania administracyjnego nie stosuje się.”; 
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- KP PiS 

- odrzucić 

76) w art. 51 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Zasadniczymi funduszami własnymi Kasy Krajowej są: 

1) fundusz udziałowy - powstający z wpłat udziałów członkowskich, 

2) fundusz zasobowy - powstający z wpłat przez członków wpisowego, 

3) fundusz stabilizacyjny – powstający z wpłat wnoszonych przez kasy, nadwyżki 
bilansowej Kasy Krajowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych 
przepisach.”; 

- KP PiS 
- odrzucić 

77) w art. 52: 

a)  ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Dla realizacji celów, o których mowa w art. 39, kasy wnoszą na wyodrębniony 
w Kasie Krajowej fundusz stabilizacyjny środki  w wysokości co najmniej 1% 
wartości ich aktywów. Wpłaty na fundusz stabilizacyjny pomniejszają podatek 
dochodowy kas.”, 

b) skreślić ust. 4; 

- KP PiS 

- odrzucić 

78) w art. 53 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Środki finansowe Kasy Krajowej mogą być inwestowane z zachowaniem najwyższej 
staranności:  

1) w papiery wartościowe, lokaty w instytucjach finansowych oraz jednostki 
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 

2)  w obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, w których Kasa Krajowa 
posiada większość udziałów lub akcji, albo we wnoszenie udziałów do 
spółdzielni.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

79) w art. 53 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Środki finansowe Kasy Krajowej mogą być inwestowane z zachowaniem najwyższej 
staranności: w papiery wartościowe, lokaty w bankach, jednostki uczestnictwa w 
funduszach inwestycyjnych oraz listy zastawne emitowane na podstawie ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 
r., Nr 99 z późn. zm.).”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

80) w art. 53 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Środki finansowe Kasy Krajowej mogą być inwestowane z zachowaniem najwyższej 
staranności w: papiery wartościowe, lokaty w instytucjach finansowych, jednostki 
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uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w obejmowanie udziałów lub akcji w 
spółkach, w których Kasa Krajowa posiada większość udziałów lub akcji, albo we 
wnoszenie udziałów do spółdzielni, jeżeli służy to realizacji jej zadań, a w 
szczególności zapewnieniu stabilności finansowej kas.”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia ust. 1 
art. 53 projektu ustawy. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

81) art. 54 nadać brzmienie: 

„Art. 54.  Nadwyżka bilansowa Kasy Krajowej powiększa fundusz stabilizacyjny.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

82) art. 54 ust. 2 i 3 nadać brzmienie: 

„2. Nadwyżka bilansowa Kasy Krajowej powiększa fundusz stabilizacyjny, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Strata bilansowa Kasy Krajowej pokrywana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki 
bilansowej.”; 

- KP PO 

- przyjąć 

83) skreślić art. 55; 

- KP PiS 

- odrzucić 

84) art. 55 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) zwrot następuje z wolnych środków funduszu stabilizacyjnego proporcjonalnie 
do  wysokości wkładów wniesionych przez poszczególnych członków;”; 

Uwaga: Zmiana dotychczasowego brzmienia art. 55 pkt 1 jest konsekwencją 
skreślenia art. 9. 

- KP PO 

- przyjąć 

 

85) tytułowi Rozdziału 6 nadać brzmienie: 

„Rozdział 6 

Nadzór nad Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia 
tytułowi Rozdziału 6 projektu ustawy. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

86) art. 57 nadać brzmienie: 
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„Art. 57. Działalność 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. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 
272 i Nr 49, poz. 328).”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia art. 57 
projektu ustawy; konsekwencją jego przyjęcia jest także odpowiednie dostosowanie 
pozostałych przepisów określających model nadzoru nad SKOK. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

87) w art. 58 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Celem nadzoru nad kasami jest zapewnienie: 

1) stabilności finansowej kas, 

2) bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w kasach, 

3) zgodności działalności kas z przepisami niniejszej ustawy.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

88) art. 59 nadać brzmienie:  

„Art. 59. Komisja Nadzoru Finansowego po zaopiniowaniu przez Kasę Krajową: 

1) określa wzór wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 2, 

2) może wydawać rekomendacje dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i 
stabilnego zarządzania kasami.”; 

KONSEKWENCJE dla projektu ustawy: Przyjęcie tej poprawki winno skutkować 
przyjęciem poprawki do ust. 1 art. 60.  

- KP PiS 

- odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 88 należy głosować łącznie z poprawką nr 91 

 

89) art. 59 nadać brzmienie:  

„Art. 59. 1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, może określić, w 
drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru 
Finansowego i Kasy Krajowej, wiążące kasy normy dopuszczalnego 
ryzyka w ich działalności. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego może wydawać, po zasięgnięciu opinii 
Kasy Krajowej, rekomendacje dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i 
stabilnego zarządzania kasami.”; 

- KP PO 

- przyjąć 

90) art. 60 nadać brzmienie: 
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 „Art. 60. Kasa Krajowa sprawuje nadzór nad kasami w zakresie zgodności ich 
działalności z przepisami prawa, statutu i prawidłowo prowadzonej 
gospodarki finansowej. 

2. Kasa Krajowa lub upoważniona przez nią osoba jest uprawniona do: 

1) wstępu na teren obiektu, w którym jest prowadzona działalność kasy 
w dniach i godzinach jej działalności, 

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.”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia art. 60 
projektu ustawy; konsekwencją przyjęcia powyższego brzmienia art. 60 jest 
dostosowanie innych artykułów do przedstawionego w poprawce modelu nadzoru nad 
SKOK 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

91) art. 60 ust. 1 nadać brzmienie:  

 „Art. 60. 1. Kasa Krajowa sprawuje nadzór nad kasami w zakresie zgodności ich 
działalności z przepisami prawa oraz bezpieczeństwa zgromadzonych w 
kasach oszczędności, w szczególności stanowi wiążące kasy normy 
dopuszczalnego ryzyka w ich działalności.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

92) art. 61 ust. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 61. 3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi, w drodze 
rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i 
Kasy Krajowej szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności 
kontrolnych w kasach i w Kasie Krajowej, uwzględniając konieczność 
skutecznego sprawowania nadzoru oraz prawidłową realizację zadań Kasy 
Krajowej.”; 

- KP PO 

- przyjąć 
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93) w art. 64 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie: 

 „Czynności podejmowane przez Kasę Krajową w ramach nadzoru nad działalnością 
kas polegają w szczególności na:”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie w art. 64 projektu ustawy 
nowego brzmienia zd. wstępnemu.  

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

94) art. 65 ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 

„Art. 65. 1. Czynności podejmowane w ramach nadzoru nad działalnością Kasy 
Krajowej polegają w szczególności na: 

1) badaniu sposobu wykorzystania środków funduszu stabilizacyjnego 

2) badaniu zgodności prowadzonej działalności z przepisami niniejszej 
ustawy.  

2. Komisja Nadzoru Finansowego ma prawo kontroli metodyk i zasad 
wykonywania przez Kasę Krajową czynności kontrolnych w kasach z 
punktu widzenia ich zgodności z przepisami niniejszej ustawy.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

95) w art. 66 ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Protokół sporządza się w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli i 
przeznacza dla: 

1) zarządu kasy; 

2) rady nadzorczej kasy; 

3) Komisji Nadzoru Finansowego; 

4) Kasy Krajowej.”; 

- KP PiS 

- przyjąć 

96) w art. 67 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Kasa Krajowa po stwierdzeniu w toku czynności kontrolnych istotnych 
nieprawidłowości może wezwać kasę do usunięcia w wyznaczonym terminie 
stwierdzonych uchybień oraz nakazać jej podjęcie środków koniecznych do 
osiągnięcia i przestrzegania norm, o których mowa w niniejszej ustawie, 
powiadamiając o tym jednocześnie Komisję Nadzoru Finansowego.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

97) w art. 67 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w 
ust. 1, Kasa Krajowa może nakazać kasie zaprzestania prowadzenia określonej 
działalności, informując o tym Komisję Nadzoru Finansowego.”; 
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Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia ust. 2 
w art. 67 projektu ustawy.  

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

98) art. 68 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. W przypadku stwierdzenia, że kasa nie usunęła w wyznaczonym terminie 
stwierdzonych uchybień, a także gdy działalność kasy wykonywana jest z rażącym 
naruszeniem przepisów prawa lub statutu albo stwarza zagrożenie dla 
zgromadzonych w kasie oszczędności jej członków, Komisja Nadzoru Finansowego 
z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Kasy Krajowej po uprzednim 
upomnieniu na piśmie, może: 

1) wystąpić do właściwego organu kasy o odwołanie jej członków zarządu, 
bezpośrednio odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia, 

2) zawiesić w czynnościach poszczególnych członków zarządu kasy, o których 
mowa w pkt 1, do czasu rozpatrzenia wniosku o ich odwołanie; zawieszenie w 
czynnościach polega na wyłączeniu z podejmowania decyzji przez kasę w 
zakresie jej praw i obowiązków majątkowych, 

3) nakazać kasie zaprzestania prowadzenia określonej działalności, 

4) zalecić kasie podjęcie środków koniecznych do przywrócenia płynności 
płatniczej lub przestrzegania norm, o których mowa w niniejszej ustawie, 

5) zalecić kasie zwiększenie funduszy własnych, 

6) zalecić kasie zaniechanie określonych form reklamy, 

7) zalecić kasie ograniczenie zakresu działalności.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

99) art. 68 i 69 nadać brzmienie: 

„Art. 68. 1. Komisja Nadzoru Finansowego w ramach nadzoru może zalecić kasie w 
szczególności: 

1) podjęcie środków koniecznych do przywrócenia płynności płatniczej 
lub osiągnięcia i przestrzegania norm, o których mowa w niniejszej 
ustawie; 

2) usunięcie w wyznaczonym czasie stwierdzonych uchybień; 

3) zwiększenie funduszy własnych; 

4) zaniechanie określonych form reklamy. 

2. W przypadku stwierdzenia, że kasa nie realizuje zaleceń, a także gdy 
działalność kasy wykonywana jest z naruszeniem przepisów prawa lub 
statutu albo stwarza zagrożenie dla interesów członków kasy, Komisja 
Nadzoru Finansowego z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek 
Kasy Krajowej po uprzednim upomnieniu na piśmie, może: 

1) wystąpić do właściwego organu kasy o odwołanie jej członków 
zarządu bezpośrednio odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia; 
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2) zawiesić w czynnościach poszczególnych członków zarządu kasy, o 
których mowa w pkt 1, do czasu rozpatrzenia wniosku o ich 
odwołanie; zawieszenie w czynnościach polega na wyłączeniu z 
podejmowania decyzji przez kasę w zakresie jej praw i obowiązków 
majątkowych; 

3) nakazać kasie ograniczenie zakresu działalności; 

4) nakazać kasie zaprzestania prowadzenia określonej działalności. 

3. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zaprzestaniu prowadzenia 
określonej działalności kasy może zawierać warunki i terminy. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego może także zawiesić w czynnościach 
członka zarządu w przypadku: 

1) przedstawienia mu zarzutów w postępowaniu karnym lub w 
postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

2) spowodowania znaczących strat majątkowych kasy. 

 Postanowienia ust. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

5. Członek zarządu informuje Komisję Nadzoru Finansowego o postawieniu 
mu zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o 
przestępstwo skarbowe w terminie 30 dni od daty postawienia zarzutów.  

6. Komisja Nadzoru Finansowego odwołuje członka zarządu kasy w 
przypadku prawomocnego skazania go za przestępstwo umyślne lub 
przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z 
oskarżenia prywatnego oraz w przypadku niedopełnienia przez niego 
obowiązku, o którym mowa w ust. 5, chyba że postawione zarzuty dotyczą 
przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego. 

Art. 69. 1. W razie niewykonywania zaleceń, o których mowa w art. 68 ust. 1, oraz 
obowiązków, o których mowa w art. 72, Komisja Nadzoru Finansowego z 
własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Kasy Krajowej może 
nakładać na członków zarządu kasy kary pieniężne do wysokości 
sześciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), 
ustalonego na dany rok na podstawie odrębnych przepisów w dniu 
nałożenia kary. 

2. Kara nie może być nałożona, jeżeli od uzyskania przez Komisję Nadzoru 
Finansowego wiadomości o czynie określonym w ust. 1 upłynęło więcej 
niż 6 miesięcy albo od popełnienia tego czynu upłynęło więcej niż 2 lata. 

3. Wymierzenie kary pieniężnej nie stanowi przeszkody do zastosowania 
innych środków przewidzianych w niniejszej ustawie. 

4. Kwoty wyegzekwowane z tytułu kar pieniężnych powiększają fundusz 
stabilizacyjny prowadzony przez Kasę Krajową. 

5. Kara, o której mowa w ust. 1, podlega egzekucji w trybie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”; 

- KP PO 

- przyjąć 
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100) art. 70 nadać brzmienie: 

„Art. 70. 1. W przypadku powstania groźby zaprzestania spłacania długów przez kasę 
lub gdy jej działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie 
przepisów prawa, Kasa Krajowa może zawiesić działalność kasy, 
ustanawiając jednocześnie zarządcę komisarycznego i informuje o tym 
Komisję Nadzoru Finansowego. 

2. Działalność kasy może być zawieszona do czasu wyborów rady nadzorczej 
i zarządu kasy, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

3. Kasa Krajowa określa zakres czynności kasy na okres, o którym mowa w 
ust. 2, informując o tym Komisję Nadzoru Finansowego. 

4. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego kończy się kadencja 
organów kasy.”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia art. 70 
projektu ustawy.  

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

 

101) w art. 70: 

a) ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Zarządca komisaryczny opracowuje i uzgadnia z Kasą Krajową program 
postępowania naprawczego, kieruje jego realizacją oraz informuje Komisję 
Nadzoru Finansowego, Kasę Krajową i radę nadzorczą kasy o wynikach jego 
realizacji.”, 

b) ust. 7 nadać brzmienie: 

„7. Koszty związane z wykonywaniem funkcji zarządcy komisarycznego obciążają 
koszty działalności kasy. Wynagrodzenie zarządcy komisarycznego ustala 
Komisja Nadzoru Finansowego w porozumieniu z Kasą Krajową, z tym że nie 
może ono być wyższe niż wynagrodzenie prezesa zarządu kasy, w której 
ustanowiono zarządcę komisarycznego.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

 

102) art. 72 nadać brzmienie: 

„Art. 72. Kasy są obowiązane: 

1) zawiadomić Kasę Krajową i Komisję Nadzoru Finansowego o 
podjęciu lub zaprzestaniu działalności; 

2) udostępnić upoważnionym osobom do wglądu księgi, bilanse, rejestry, 
plany, sprawozdania i inne dokumenty oraz umożliwić, na pisemne 
żądanie, sporządzenie kopii tych dokumentów i innych nośników 
informacji, jak również udzielić wyjaśnień żądanych przez te osoby; 
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3) niezwłocznie zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego i Kasę 
Krajową o środkach, jakie zostaną podjęte w celu usunięcia 
nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli oraz nadzoru.”; 

- KP PO 

- przyjąć 

103) art. 73 ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 

„Art. 73. 1. W razie powstania w kasie straty bilansowej albo groźby jej nastąpienia 
albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności, zarząd kasy 
niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję Nadzoru Finansowego i Kasę 
Krajową oraz uzgadnia z Kasą Krajową program postępowania 
naprawczego, zapewniając jego realizację. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego może, z własnej inicjatywy lub na 
uzasadniony wniosek Kasy Krajowej, wyznaczyć kasie termin na 
opracowanie programu postępowania naprawczego, o którym mowa w ust. 
1, oraz zlecić jego uzupełnienie lub ponowne opracowanie.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

104) w art. 74 ust. 8 i 9 nadać brzmienie: 

„8. Kurator składa Komisji Nadzoru Finansowego i Kasie Krajowej kwartalne 
sprawozdania ze swojej działalności zawierające ocenę realizacji przez kasę  
programu naprawczego. 

9. Koszty związane z wykonywaniem funkcji kuratora obciążają koszty działalności 
kasy.  Wynagrodzenie kuratora ustala Komisja Nadzoru Finansowego w 
porozumieniu z Kasą Krajową, z tym że nie może ono być wyższe niż 
wynagrodzenie prezesa zarządu kasy, w której ustanowiono kuratora.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

105) w art. 75 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. W razie niewykonywania obowiązków określonych w ust. 1 i 2 Komisja Nadzoru 
Finansowego może nakładać na członków zarządu Kasy Krajowej kary pieniężne do 
wysokości sześciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), ustalonego na dany rok na 
podstawie odrębnych przepisów w dniu nałożenia kary.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

106) art. 75 nadać brzmienie: 

„Art. 75. 1. Komisja Nadzoru Finansowego może żądać informacji od Kasy Krajowej 
oraz wyjaśnień od członków organów Kasy Krajowej w zakresie 
niezbędnym dla wykonywania zadań z zakresu nadzoru. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego może wezwać Kasę Krajową do usunięcia 
w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w jej działalności.  



 33

3. W razie niewykonywania obowiązków określonych w ust. 1 i 2 Komisja 
Nadzoru Finansowego może nakładać na członków zarządu Kasy 
Krajowej kary pieniężne do wysokości trzykrotnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto danego członka zarządu, wyliczonego na podstawie 
wynagrodzenia za ostatnie trzy miesiące przed nałożeniem kary. Art. 69 
ust. 2-5 stosuje się.”; 

- KP PO 

- przyjąć 
 

107) po art. 77 dodać art. 77a w brzmieniu: 

„Art. 77a. 
W ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2000r. Nr 54, poz. 654 t.j. z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 1a dodaje się art. 1b w brzmieniu: 

„Art. 1b. Kasa Krajowa oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ustalają 
dochód (stratę) na podstawie skonsolidowanego sprawozdania, o którym 
mowa w art. 63e ustawy o rachunkowości; przepisy niniejszej ustawy o 
podatkowych grupach kapitałowych stosuje się odpowiednio.”; 

2) w art. 12 w ust. 4 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

„15a) w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - przychodów ze 
zbycia towarzystwu funduszy inwestycyjnych wierzytelności z tytułu kredytów 
(pożyczek) - do wysokości niespłaconej części udzielonych kredytów 
(pożyczek),”.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

108) po art. 77 dodać art. 77a w brzmieniu: 

„Art. 77a.  
W ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2000r. Nr 54, poz. 654 t.j. z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 15 dodaje się ust. 1s w brzmieniu: 

„1s. W podmiotach, prowadzących działalność na podstawie ustawy o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych kosztem uzyskania przychodów są także: 

1) rezerwa na ryzyko związane z działalnością tych podmiotów, o której mowa w 
art. 16 ust. 3, tworzona w roku podatkowym, 

2) strata ze zbycia towarzystwu funduszy inwestycyjnych wierzytelności z tytułu 
kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a 
wartością wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości 
uprzednio utworzonej na tę część wierzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów 
uzyskania przychodów,  

3) przekazane towarzystwu funduszy inwestycyjnych pożytki, kwoty główne oraz 
kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń wierzytelności, o których mowa 
w pkt 2.”; 

2) w art. 16: 
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a) ust. 2b i  2c otrzymują brzmienie: 

„2b. Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu udzielonych przez bank lub inną 
jednostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 25 lit. b)  kredytów 
(pożyczek) i gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek wymienionych w 
ust. 1 pkt 26  pomniejsza się, z zastrzeżeniem ust. 2c, o wartość zabezpieczeń 
umożliwiających pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych 
określonych w przepisach, o których mowa w ust. 3. 

2c.    Przepisy ust. 2b stosuje się w takim zakresie, w jakim bank lub inna jednostka, 
o której mowa w ust. 1 pkt 25 lit. b) pomniejszy podstawę tworzenia rezerw 
zaliczanych do kosztów na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z działalnością 
banków, utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz rezerw na 
ryzyko związane z działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w 
drodze rozporządzenia, w porozumieniu z Kasą Krajową, zasady tworzenia 
rezerw na ryzyko związane z działalnością spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych.”, 

c)   ust. 7b otrzymuje brzmienie: 

„7b. Przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie się 
każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność 
biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą 
ilość pieniędzy; przez pożyczkę tę rozumie się także emisję papierów 
wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę, z 
wyjątkiem środków pieniężnych gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 14 
grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. 
z 1996 r. Nr 1, poz. 2, ze zm).”.”; 

KONSEKWENCJE dla projektu ustawy: konsekwencją poprawki jest uzupełnienie treści 
projektu ustawy o nowy art. 77a w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Wcześniejsza 
poprawka oznaczona również jako propozycja dodania nowego art. 77a jest propozycją 
odrębną, o innej materii niż w/w zmiana, a zatem w przypadku przyjęcia obu propozycji 
zmian powinny one być scalone w jedną zmianę obejmującą propozycje zmian w ustawie 
o CIT zawarte w obu poprawkach.  

- KP PiS 

- odrzucić 

 

109) po art. 77a dodać art. 77b w brzmieniu: 

„Art. 77b. W ustawie z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz. U. z 1964r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) w art. 485 po § 3 dodaje się 
§ 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio w przypadku dochodzenia 
przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową roszczenia na 
podstawie wyciągu z ksiąg lub innych dokumentów związanych z 
dokonywaniem czynności opisanych w art. 3 ustawy o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych lub zabezpieczeniem 
wynikających z takich czynności wierzytelności.”.”; 
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- KP PiS 

- odrzucić 

110) art. 78 nadać brzmienie: 

„Art. 78. 
W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 
późn. zm.) po art. 63d dodaje się art. 63e w brzmieniu: 

„Art. 63e. 1. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa sporządza 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej. 

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o jakim mowa w ust. 1, 
obejmuje dane Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- 
Kredytowej i spółdzielczych kas oszczędnościowo -  kredytowych, 
zestawione w taki sposób, jakby stanowiły jedną jednostkę. 

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o jakim mowa w ust. 1, składa 
się z: 

1) skonsolidowanego bilansu, 

2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat, 

3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, 

4) zestawienia zmian w skonsolidowanych funduszach własnych, 

5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia. 

4. Biegłego rewidenta do badania sprawozdania, o jakim mowa w ust. 1 oraz 
sprawozdań finansowych stanowiących podstawę jego sporządzenia 
wybiera organ Kasy Krajowej właściwy do zatwierdzania sprawozdań 
finansowych. 

5. Przepisy Rozdziałów 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”.”;  

KONSEKWENCJE dla projektu ustawy: konsekwencją poprawki do art. 78 jest zmiana 
ustawy o rachunkowości.   

- KP PiS 

- odrzucić 

111) po art. 78 dodać art. 78a w brzmieniu: 

„Art. 78a. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w art. 84 pkt 3 otrzymuje 
brzmienie: 

„3) nadzorem bankowym, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r.- Prawo bankowe i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z 
późn. zm.), nadzorem nad instytucjami pieniądza elektronicznego, 
na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych 
instrumentach płatniczych, oraz nadzorem nad spółdzielczymi 
kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą 
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Kasą Oszczędnościowo-Kredytową , na podstawie ustawy z dnia 
........ o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
(Dz. U. ……);”; 

- KP PO 

- przyjąć 

112) po art. 78 dodać art. 78a w brzmieniu: 

„Art. 78a. 
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym  (Dz. U. Nr …, 
poz. …) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 6 w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) jednego – Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, na 
zasadach określonych w Statucie Funduszu.”; 

2) dodaje się nowy art. 41a w brzmieniu: 

 „Art. 41a. 1. Fundusz może zawrzeć umowę z instytucją wykonującą zadania w 
zakresie gwarantowania depozytów zgromadzonych w spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu dopełnienia gwarancji tych 
depozytów oferowanej przez te instytucję. 

2. Kasa Krajowa udziela Funduszowi oraz instytucji, o której mowa w ust. 1 
informacji niezbędnych do oceny ryzyka, związanego z dopełnieniem 
gwarancji, o którym mowa w ust. 1. 

3. Do umowy, o której mowa w ust. 1 przepisy art. 39 ust. 2, art. 40 i art. 41 
stosuje się odpowiednio.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

113) art. 79 nadać brzmienie:  

„Art. 79. 
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, 
poz. 2, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Kierując się założeniami polityki pieniężnej Rada w szczególności: 

1) ustala wysokość stóp procentowych NBP; 

2) ustala stopy rezerwy obowiązkowej banków oraz spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych i wysokość jej oprocentowania; 

3) określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP 
pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych; 

4) zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP; 

5) przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP; 

6) ustala zasady operacji otwartego rynku.”; 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 

1398, z 2006 r.  Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 
1315 i 1317. 
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2) art. 38–41 otrzymują brzmienie 

„Art. 38. 1. W celu kształtowania podaży pieniądza i działalności kredytowej NBP 
gromadzi rezerwy obowiązkowe banków, spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej. 

2. Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część 
środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na 
rachunkach bankowych, środków uzyskanych ze sprzedaży papierów 
wartościowych, z wyjątkiem papierów wartościowych zabezpieczonych 
hipotecznie o okresie wykupu powyżej pięciu lat oraz listów zastawnych o 
okresie wykupu powyżej pięciu lat, oraz innych środków przyjętych przez 
bank podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków przyjętych od innego 
banku krajowego, a także środków przyjętych od banku zagranicznego na 
podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy lub 
środków pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata oraz środków 
pozyskanych na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont 
emerytalnych w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach 
emerytalnych. 

3. Rezerwę obowiązkową spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej stanowi 
wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach 
obcych zgromadzonych na rachunkach w spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych oraz w Krajowej Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej. 

4. Banki spółdzielcze utrzymują rezerwy obowiązkowe w banku 
zrzeszającym, z którym są zrzeszone. Bank zrzeszający utrzymuje rezerwę 
obowiązkową zrzeszonych banków spółdzielczych na swoim rachunku w 
Narodowym Banku Polskim w kwocie odpowiadającej rezerwom 
obowiązkowym zrzeszonych w nim banków i własnym rezerwom 
obowiązkowym. 

5. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe utrzymują rezerwy 
obowiązkowe w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-
Kredytowej. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa 
utrzymuje rezerwę obowiązkową spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych na swoim rachunku w Narodowym Banku Polskim w kwocie 
odpowiadającej rezerwom obowiązkowym spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej. 

Art. 39. 1. Stopa rezerwy obowiązkowej może być zróżnicowana ze względu na 
umowny okres przechowywania środków pieniężnych, rodzaj waluty, a 
także rodzaj dokonywanych operacji finansowych stanowiących źródło 
pozyskania środków. 

2. Suma rezerw obowiązkowych nie może przekroczyć: 

1) 30% sumy środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3, 
od wkładów na żądanie; 

2) 20% sumy środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3, 
od wkładów terminowych. 
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3. Zarząd NBP może zwolnić bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-
kredytową oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, 
z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej w okresie realizacji 
programu postępowania naprawczego. 

4. Środki pieniężne z tytułu oprocentowania rezerwy obowiązkowej 
przekazywane są bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-
kredytowym oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-
Kredytowej. 

Art. 39a. Banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa 
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa pomniejszają kwotę 
naliczonej rezerwy obowiązkowej o kwotę stanowiącą równowartość 
500.000 euro, obliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z 
ostatniego dnia miesiąca stanowiącego podstawę naliczenia rezerwy 
obowiązkowej, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego 
kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem. 

Art. 40. 1. Zarząd NBP ustala: 

1) zasady i tryb naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej; 

2) rodzaje środków pieniężnych, których nie dotyczy obowiązek 
utrzymywania rezerwy obowiązkowej; 

3) zasady naliczania oprocentowania rezerwy obowiązkowej i 
przekazywania środków pieniężnych należnych z tytułu tego 
oprocentowania. 

2. Zarząd NBP może określać wysokość zapasu gotówki w złotych, którego 
utrzymywanie w kasach bankowych, spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych oraz w Krajowej Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej, będzie równoznaczne z utrzymywaniem 
rezerwy obowiązkowej w NBP. 

Art. 41. 1. W razie naruszenia obowiązku określonego w art. 40 utrzymywania 
rezerwy, bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub 
Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, uiszcza na 
rzecz NBP odsetki od różnicy pomiędzy kwotą, która podlega 
utrzymywaniu na rachunkach, a kwotą faktycznie na tych rachunkach 
utrzymywaną. 

2. Stawkę odsetek, o których mowa w ust. 1, uchwala Zarząd NBP w 
wysokości nie większej niż dwukrotna wysokość stopy oprocentowania 
kredytu lombardowego. 

3. Zarząd NBP może wyrazić zgodę na nieuiszczanie przez bank, 
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą 
Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, odsetek, o których mowa w ust. 1, 
gdy bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub Krajowa 
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, jest w stanie 
zawieszenia, likwidacji albo upadłości.”; 

3) art. 43. otrzymuje brzmienie: 

„Art. 43. 1. W przypadku i na warunkach, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z 
dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 
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2009 r. Nr 84, poz. 711), NBP może udzielać kredytu Bankowemu 
Funduszowi Gwarancyjnemu. 

2. W przypadku zagrożenia płynności spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych, Narodowy Bank Polski może udzielić Kasie Krajowej 
kredytu na zasilenie funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 52 
ust. 1 ustawy z dnia (…) o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych, pod warunkiem ustanowienia odpowiedniego 
zabezpieczenia.”.”; 

- KP PO 

- przyjąć 

114) w art. 79 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) w art. 42: 

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

„1. NBP może udzielać bankom lub Krajowej Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej  kredytu refinansowego w złotych w celu 
uzupełnienia ich zasobów pieniężnych. 

2. NBP przy udzielaniu kredytu refinansowego kieruje się zdolnością banku 
lub Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej do spłaty 
tego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty, z 
zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3. 

3. NBP może udzielić kredytu refinansowego także bankowi dla realizacji 
programu naprawczego w banku lub Krajowej Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej dla realizacji programu naprawczego w 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Jeżeli sytuacja finansowa banku lub Krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej, korzystających z kredytu refinansowego ulega 
pogorszeniu w stopniu zagrażającym  terminowej spłacie kredytu, albo bank ten 
lub Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa nie przestrzega 
istotnych postanowień umowy kredytowej, NBP może wypowiedzieć tę umowę 
i zażądać wcześniejszej spłaty kredytu, w całości lub w części, w terminie 
krótszym niż określony w tej umowie.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

115) po art. 79 dodać art. 79a w brzmieniu: 

„Art. 79a. 
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z 
późn. zm.) art. 106d otrzymuje brzmienie: 

„Art. 106d. Banki i instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4, mogą przetwarzać i 
udostępniać innym bankom oraz instytucjom ustawowo upoważnionym do 
udzielania kredytów informacje objęte tajemnicą bankową, w 
przypadkach: 

1) uzasadnionych podejrzeń, o których mowa w art. 106a ust. 3, 
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2) przestępstw dokonywanych na szkodę banków, instytucji 
kredytowych, oraz instytucji finansowych i ich klientów w celu i 
zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom.”.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

116) po art. 79 dodać art. 79a w brzmieniu: 

„Art. 79a. 
W ustawie z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 
2007r. Nr 86, poz. 450 t.j. z późn. zm.) w art. 9 w pkt 13 lit. c otrzymuje następujące 
brzmienie:  

„c) na zabezpieczenie wierzytelności banków i spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych z tytułu kredytów udzielanych rolnikom 
indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo 
inwentarskie lub składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi,”.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

117) art. 80 nadać brzmienie: 

„Art. 80. 
W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 
157, poz. 1119 ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany : 

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) nadzór nad Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, 
sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia ……... o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. ……………).”; 

2) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz 
przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie 
ochrony interesów uczestników tego rynku, przez realizację celów 
określonych, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 
bankowe, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i 
emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustawie z dnia 29 lipca 
2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie z dnia 12 września 
2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawie z dnia 15 
kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi 
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz ustawie z dnia 14 
grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.”; 

3) w art. 12 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć także określonych w 
przepisach o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych rozstrzygnięć co 
do istoty sprawy w zakresie: 

1) wyrażania zgody na powołanie prezesa zarządu  spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, 
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2) wyrażania zgody na powołanie członka zarządu  Krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej; 

3) zatwierdzanie zmiany statutu kasy i Krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej.”.”; 

- KP PiS 

- odrzucić 

118) w art. 80 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w 
brzmieniu:   

„7) nadzór nad Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, 
sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia …. ………………. o 
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. Nr …, poz. 
…)”;”; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest nadanie nowego brzmienia pkt 1 w 
art. 80 projektu ustawy. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

119) w art. 80 skreślić pkt 2; 

Konsekwencje dla projektu ustawy: konsekwencją jest skreślenie pkt 2 w art. 80 projektu 
ustawy. 

- KP Polska XXI 

- odrzucić 

120) skreślić art. 81; 

- KP PiS 

- odrzucić 

121) skreślić art. 82;  

- KP PiS 

- odrzucić 

122) skreślić art. 83; 

- KP PiS 

- odrzucić 

123) skreślić art. 84; 

- KP PiS 

- odrzucić 

124) skreślić art. 85; 

- KP PiS 

- odrzucić 

125) art. 86 nadać brzmienie: 
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„Art. 86. 1. Traci moc ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 1 poz. 2 z późn. zm.). 

2. Akty wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa 
w ust. 1, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów.”;    

- KP PiS 

- odrzucić 

126) art. 87 nadać brzmienie: 

„Art. 87. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”;  

- KP PiS 

- odrzucić 

127) art. 87 nadać brzmienie: 

„Art. 87. 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z 
wyjątkiem art. 21 ust. 5, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od 
dnia ogłoszenia, art. 21 ust. 6, który wchodzi w życie po upływie 9 
miesięcy od dnia ogłoszenia, art. 78 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie po 
upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, art. 79 pkt 1 i 2, które wchodzą w 
życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. 

- KP PO 

- przyjąć 

Uwaga BL: przyjęcie niektórych poprawek spowoduje zmianę numeracji jednostek 
redakcyjnych. 

 
 
 
Warszawa, dnia 22 września 2009 r. 
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