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dotvczy: rządowego projektu ustawy o obligacjach 

Dziękując za przesłanie pismem z dnia 1S września 2014 r. (sygn. akt: GMS-WP-173-203/14) do 

zaopiniowania rządowego projektu ustawy o obligacjach, pragnę przedstawić następujące 

stanowisko Kasy Krajowej. 

W dniu 1S września br., bezpośrednio po opublikowaniu projektu ustawy na stronach sejmowych, 

Kasa Krajowa pozwoliła sobie przesłać do Pana Ministra swoje stanowisko o rządowym projekcie 

ustawy o obligacjach. W piśmie tym wskazane zostało, że 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 1 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 kas, ponownie 

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) wart. 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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