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W dniu 9 września br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o obligacjach, którego celem jest 

wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, w taki sposób aby 

emisja obligacji komercyjnych mogła pełnić rolę dodatkowego, w stosunku do kredytów bankowych, 

źródła pozyskania kapitału. 

Zgłoszona przez Kasę Krajową do w/w projektu ustawy, na wcześniejszym etapie prac legislacyjnych, 

poprawka umożliwiająca zaliczanie środków pochodzących z emisji obligacji wieczystych, 

dokonywanej przez spółdzielcze kasy, do jej funduszy własnych, która zawarta była w art. 108 

procedowanego dokumentu w wersji z maja 2014 r., nie znalazła się w wersji projektu, która została 

przesłana do Sejmu. 

Kasa Krajowa działając na podstawie przepisu art. 44 ust. 2 pkt l i 2 ustawy z dnia S listopada 2009 r. 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 14SO) o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, jako 

instytucja ustawowo zobowiązana do reprezentowania interesów kas przed organami administracji 

państwowej oraz wyrażania opinii o projektach aktów prawnych dotyczących J<as, przedkłada zatem 

propozycję poprawki przywracającej przepis zawarty w art. 108 projektu ustawy o obligacjach w 

wersji z maja br. w następującym brzmieniu: 

"Art. 108. W ustawie z dnia S listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo

kredytowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 14SO) w art. 24 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a 

w brzmieniu: 

"2a) fundusz z emisji obligacji wieczystych- powstający z wpłat środków z tytułu nabycia obligacji 

wieczystych wyemitowanych przez kasę,".". 

Za wprowadzeniem proponowanego przez Kasę Krajową rozwiązania przemawiają potrzeby 

kapitałowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które podlegają określonym wymogom 

regulacyjnym w zakresie poziomu funduszy własnych. Wprowadzenie możliwości zaliczania do 

funduszy własnych kas środków pochodzących z emisji obligacji wieczystych przyspieszyłoby procesy 
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restrukturyzacyjne kas i pozwoliłoby na wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych. W 

obecnym stanie prawnym członkowie kas obejmujący udziały nadobowiązkowe w kasach nie 

otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, ponieważ nadwyżka bilansowa kas nie podlega podziałowi 

między członków kasy. W przypadku zasilenia kapitałowego kasy w formie objęcia obligacji 

wieczystych, posiadacz obligacji zyskiwałby z tego tytułu wynagrodzenie, odmiennie jak w przypadku 

obejmowania udziałów nadobowiązkowych w kasie. 

Pragnę wyrazić nadzieję, że przedstawiona propozycja spotka się ze zrozumieniem i przychylnością 

Izby w trakcie dalszych prac legislacyjnych. Chciałbym jednocześnie zapewnić o gotowości Kasy 

Krajowej, jako instytucji ustawowo upoważnionej do wyrażania opinii o projektach aktów prawnych 

dotyczących działalności kas, do współpracy i udzielania wszelkiej pomocy mogącej się przyczynić do 

zapewnienia spójności projektowanych rozwiązań legislacyjnych z regulacjami dotyczącymi 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

Łączę wyrazy szacunku, 
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W odpowiedzi na pismo z dnia 15 września 2014 r., nr GMS-WP-173-203/14, 

dotyczące rządowego projektu ustawy o obligacjach, przekazanego do zaopiniowania 

Prokuratorowi Generalnemu w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 

1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, t.j., z późn. zm.), 

uprzejmie informuję, że do przedłożonego projektu uwag nie zgłaszam. 

Andrzej Seremet 



PIERWSZV PREZES 
SĄDU NAJWYŻSZEGO 

RZECZVPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BSA 1-021-303/14 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

t. dz ............................................................ . 

' 26. ~-. 
Pata wpływu ............................................... . 

Warszawa, dnia 14.oą. 2014 r. 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 września 2014 r., GMS-WP-173-203/14 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy nie zgłasza uwag do rządowego projektu 

ustawy o obligacjach. 

Z poważaniem 


