
Do druku nr 1092 

.@KASA KRAJOWA 

SEKRETARIAT 
MARSZAŁKA SEJMU 

WPlYNĘŁO 

o 2. 12. 2016 

Nrt:f./{r.~.119.(~l~~ ... 

Sopot, 1 grudnia 2016 r. 

Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 

dotyczv: rządowego protektu ustawy o biegłych rewtdentach i ich samorządzie, firmach audytorskich 
oraz o nadzorze publicznym. 

. . 

W związku z wniesieniem do Sejmu w dniu 28 listopada 2016 r. rządowego projektu ustawy o 
biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (dalej: 
projekt ustawy), działając na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1450 ze zm.), pragnę 
przedstawić następujące stanowisko Kasy Krajowej. 

W trakcie rządowych prac nad projektem ustawy Kasa Krajowa zgłaszała postulat dotyczący 
wyłączenia Kasy Krajowej oraz spółdzlelczys:h kas oszczędnościowo-kredytowych z zakresu pojęcia 
"jednostki interesu publicznego", art. 2 ust. 1 pkt 9 lit d) i e} projektowanej ustawy. Postulat ten nie 
został uwzględniony i projekt ustawy w wersji skierowanej do Sejmu w dalszym ciągu zawierał 
postanowienia przewidujące zaliczenie do kategorii jednostek zainteresowania publicznego zarówno 
Kasy Krajowej, jak i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych spełniających kryteria dużej 
jednostki. 

Kasa Kraiowa araRnie prosić o rozważenie, w toku dalszych prac legislacyjnych, 
przedstawionych poniżei argumentów przemawiających. w jel ocenie, za zasadnością 

postulowanego wyłączenia spółdzielczych kas osząę9riośdowo-kredytowvch oraz Kaw Kraiowej z 
zakresu pojecia aiednostki interesu publicznego". 

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 13 b) Dyrektywy 2006/43/Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych 
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywę Rady 78/660/EWG 
i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG, której wdrożenie do krajowego 
porządku prawnego przewiduje projekt ustawy, jednostki interesu publicznego oznaczają instytucje 
kredytowe określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady, 
inne niż instytucie, o których mowa wart. 2 tej dyrektywy. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo
kredytowe są zaś instytucjami, o których mowa wart. 2 ust. 5 pkt 18 dyrektywy 2013/36/UE. 

Z kolei w świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, pod pojęciem 
instytucji kredytowej rozumie się przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu 
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depozytów lub innych funduszy podłegających zwrotowi od klientów oraz na udzielaniu kredytów na 
swój własny rachunek. Kasa Krajowal której celem działalności zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 5 
listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych jest zapewnienie 
stabilności finansowej kas, a w szczególności udzielanie kasom wsparcia finansowego ze środków 
funduszu stabilizacyjnego, oraz sprawowanie kontroli nad kasami dla zapewnienia bezpieczeństwa 
zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności działalności kas z przepisami prawa, nie może 
w świetle powołanej wyźej definfcłi. zostać uznana za instytucje kredytową. 

Zarówno spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jak i Kasa Krajowa nie spełniają 
zatem określonych w Dyrektywie 2006/43/Parlamentu Europejskiego i Rady przesłanek definicji 
"jednostki zainteresowania publitznego". Polska nie jest zatem zobligowana do obciążania Kasy 
Krajowej oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dodatkowymi obowiązkami 

wynikającymi z przyznania statusu jednostki zainteresowania publicznego, szczególnie, ie jak 
podkreślał sam projektodawca, zaliczenie jednostki do kategońi jednostek zainteresowania 
publicznego wiązać się będzie ze zwiększeniem kosztów jej działalności. 

Należy zauważyć, ze za uwzględnieniem postulatu Kasy Krajowej przemawiają dodatkowo 
następujące okoliczności: 

1) brak możliwości zapewnienia realizacji art. 123 ust. 1 zd. drugie projektu ust~wy, zgodnie 
z którym przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie 
rachunkowości łub badania sprawozdań finansowych. Kasa Krajowa oraz spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo - kredytowe nie mają bowiem wpływu na zapewnienie, i:Z przynajmniej jeden 
członek Rady Nadzorczej Kasy Krajowej lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej będzie 
posiadał kompetencje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członków 
Rady Nadzorczej Kasy Krajowej wybiera Walne Zgromadzenie Kasy Krajowej (art. 49 ust. 1 ustawy 
o SKOK), a członków Rady Nadzorczej spółdzielczej kasy oszczędnośCiowo - kredytowej wybiera, 
stosownie do postanowień statutu, walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli lub zebrania grup 
członkowskich (art. 45 § 1 Prawa spółdzielczego) wyłącznie spośród członków spółdzielni (Kasy). Tym 
samym zastosowanie w odniesieniu do Kasy Krajowej oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo
kredytowych przepisu art. 123 ust. 1 zd. drugie stanowiłoby nałożenie obowiązku niemożliwego do 
wykonania; 

2) brak możliwości zapewnienia wymogu niezależności, o którym mowa wart. 123 ust. 3 pkt 
S projektu, zgodnie z którym uznaje się, ze członek komitetu audytu jest niezależny jeżeli nle 
utrzymuje ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku nie utrzymywał istotnych stosunków 
gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub z jednostką powiązaną, 
bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonańuszem ( ... ).Zgodnie z przepisem art. 45 
§ 2 Prawa spółdzielczego do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni, zaś 
stosownie do art. 3 Prawa spółdzielczego majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. 
Tym samym między członkiem rady nadzorczej a Kasą muszą zachodzić stosunki gospodarcze 
wynikające z faktu członkostwa w Kasie oraz korzystania z usług finansowych Kasy, co samo w sobie 
uniemożliwia zachowanie wymogu niezależności. 

Kasa Krajowa pragnie jednocześnie wskazać, iż uznanie Kasy Krajowej oraz spółdzielczych kas 
oszczędnościowo·kredytowych spełniających kryteria dużej jednostki za jednostki zainteresowania 
publicznego oznaczałoby zwiększenie kosztów prowadzenia działalności przez Kasę Krajową oraz 
same Kasy. Powyższe znajduje potwierdzenie w Ocenie Skutków Regulacji do projektu, w której 
wskazano, iż przyjęcie projektu oznaczać będzie dla jednostek zainteresowania publicznego "wzrost 
obciążeń finansowych wynikających z konieczności pokrycia wzrostu kosztów działalności firm 
audytorskich (wyższe ceny usług) jak również zwiększonych wymogów regulacyjnych w zakresie 
procesu wyboru firmy audytorskiej, rotacji firmy audytorskiej oraz wzmocnienia komitetu audytu''. 
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Zwiększone obciążenia utrudniłyby budowanie kapitału przez kasy, co jest obecnie jednym 
z pilniejszych zadań sektora. 

W związku z powyższym w załąaniku do niniejszego pisma pozwalam sobie przedstawić 
propo~c::je zmian legislacyjnych realizujące omawiany postulat. 

Jednocześnie pragnę zapewnić o gotowości do współpracy i udzielania wszelkiej pomocy jaka 
mogłaby okazać się przydatna dla zapewnienia właściwego kształtu przyszłych rozwiązań 

legislacyjnych dotyczących systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

··;: 

Do wiadomości: 

Pani Agnieszka Kaczmarska- p.o. Szefa Kancelarii Sejmu, 

Pan Jacek Sasi n- Przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, 

Pan Grzegorz Bierecki- Przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 

Pan Jan Szewczak- Przewodniczącej sejmowej Podkomisji stałej ds. instytucji finansowych, 

Pan Mateusz Morawiecki-Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów, 

Pan Grzegorz Schreiber - Sekretarz stanu, sekretarz do spraw parlamentarnych, Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów, Poseł na Sejm, 

Pan Wiesław Janczyk - Sekretarz stanu, Wiceminister nadzorujący Departament Rachunkowości 
i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, Przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego. 
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Załącznik 

Propozycja poprawki do rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym 

W projekcie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o 
nadzorze publicznym wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 w pkt 91it. d i e skreśla się; 

2} w art. 122 ust. 4 pkt 3 skreśla się. 
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