
 
Druk nr 911-A 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII 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 zmianie 
ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo – kredytowych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (druk 
nr 695) 

 

Sejm na 33 posiedzeniu w dniu 6 lutego 2013 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 911  

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniach  

w dniach 7, 20 i 21 lutego 2013 r.  

 

wnosi: 
 

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

 
1) w art. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 4. Do stosunków zobowiązaniowych pomiędzy kasami a ich członkami, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 
331, z późn. zm.) w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów.”;”; 

– KP PO 

– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawką nr 28. 
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2) w art. 1 w pkt 3, w art. 9a w ust. 7 skreślić wyrazy „albo zawrze umowę w oparciu o 
projekt, w odniesieniu do którego wydana została decyzja, o której mowa w ust. 4”; 

– KP PO 

– przyjąć 

3) w art. 1 w pkt 3, w art. 9f: 

a) w ust. 1 skreślić pkt 16 i 17, 

b) po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez kasy organom podatkowym, 
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz organom kontroli 
skarbowej regulują odrębne przepisy.”; 

– KP PO 

– przyjąć  

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie zmiana odesłania w art. 1 w pkt 3, w 
art. 9f w ust. 4. 

 

4) w art. 1 w pkt 3, w art. 9f: 

a) w ust. 1: 

–  pkt 25 nadać brzmienie: 

 „25) na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie 
sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków 
płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację 
posiadaczy tych  rachunków;”, 

– po pkt 25 dodać pkt 25a w brzmieniu: 

„25a) na pisemne żądanie  organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 
społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie 
spoczynku w zakresie sporządzania i przekazywania danych umożliwiających 
identyfikację współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na 
który zostały przekazane świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci 
świadczeniobiorcy;”, 

b) skreślić ust. 2 i 3, 

c) w ust. 4 wyrazy „ust. 1-3” zastąpić wyrazami „ust. 1”; 

– KP PO 

– przyjąć 

5) w art. 1 w pkt 10 w lit. c, w art. 24 w ust. 3 pkt 4 nadać brzmienie:  

„4) zaangażowania kapitałowe kasy w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, 
banki krajowe, banki zagraniczne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, 
kasy, w postaci: 

a) posiadanych akcji lub udziałów, 

b) kwot zakwalifikowanych na podstawie ustawy albo odrębnych przepisów 
do zobowiązań podporządkowanych,  



 3

c) innego zaangażowania kapitałowego w składniki zaliczane do funduszy 
własnych lub kapitałów tych podmiotów, w tym dopłaty na rzecz spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością, według wartości bilansowej 

– z zastrzeżeniem ust. 3a i 3b;”; 

 

– KP PO 

– przyjąć 

6) w art. 1 skreślić pkt 11; 

– KP PO 

– przyjąć 

7) w art. 1 po pkt 11 dodać pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) w art. 26 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Jeżeli kasa realizuje program postępowania naprawczego, jej strata bilansowa 
pokrywana jest w terminie i na zasadach określonych w tym programie.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

8) w art. 1 w pkt 14, w art. 38: 

a) ust. 5 i 6 nadać brzmienie: 

„5. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być inwestowane 
wyłącznie w papiery wartościowe: 

1) emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa; 

2) emitowane przez Narodowy Bank Polski; 

3) emitowane przez rządy lub banki centralne państw należących do 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

6. Ze środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na wniosek kasy, w przypadku 
zagrożenia jej płynności, Kasa Krajowa udziela kredytu w złotych w celu 
uzupełnienia zasobów pieniężnych kasy (kredyt płynnościowy).”, 

b) skreślić ust. 7; 

– KP PO 

– przyjąć 

9) w art. 1 w pkt 16, w art. 44 w ust. 2 dodać pkt 10 w brzmieniu: 

„10) wypełnianiu za kasy obowiązków informacyjnych wobec Narodowego Banku 
Polskiego.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

10) w art. 1 w pkt 16, w art. 44 skreślić ust. 4; 

– KP PiS 

– odrzucić 

11) w art. 1 skreślić pkt 17; 

– KP PO 

– przyjąć 
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12) w art. 1 po pkt 18 dodać pkt 18a w brzmieniu: 

„18a) w art. 48 uchyla się ust. 2;”; 

– KP PiS 

– odrzucić 

13) w art. 1 skreślić pkt 22; 

– KP PiS 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 13 i 47 należy głosować łącznie. 

 

14) w art. 1 w pkt 24, w art. 61a w ust. 1 skreślić wyrazy „zgodnie z przepisami art. 16 
ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym”; 

– KP PO 

– przyjąć 

15) w art. 1 w pkt 26, w art. 63: 

a) w ust. 2a po wyrazach „Kasa Krajowa” dodać wyrazy „sporządza i”, 

b) w ust. 3 wyraz „nadzoru” zastąpić wyrazem „kontroli”; 

– KP PO 

– przyjąć 

16) w art. 1 w pkt 26 w lit. a, w art. 63 po ust. 2a dodać ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Kasa Krajowa na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego dokonuje zmian w planie 
czynności kontrolnych w kasach na dany rok.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

17) w art. 1 w pkt 33: 

a) lit. b nadać brzmienie:  

„b) ust. 4–6 otrzymują brzmienie: 

„4. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzany jest protokół. 

5. Protokół sporządza się w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia 
czynności kontrolnych, a jego odpisy przekazuje się odpowiednio: 

1) zarządowi kasy albo zarządowi Kasy Krajowej; 

2) radzie nadzorczej kasy albo radzie nadzorczej Kasy Krajowej. 

6. Protokół podpisują i parafują każdą jego stronę kierujący zespołem 
inspekcyjnym oraz dwaj członkowie zarządu jednostki kontrolowanej. 
Termin na podpisanie protokołu wynosi 14 dni roboczych od dnia 
doręczenia.”, 

b) po lit. b dodać nową lit. … w brzmieniu: 

„…) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Odmowa podpisania protokołu przez jednostkę kontrolowaną lub zwłoka 
w jego podpisaniu nie wpływa na prowadzenie postępowania 
pokontrolnego, w szczególności wydania jednostce zaleceń 
pokontrolnych.”; 

– KP PO 
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– przyjąć 

18) w art. 1 w pkt 35, w art. 71 ust. 6 i 7 nadać brzmienie:  

„6. Członek zarządu kasy lub Kasy Krajowej obowiązany jest poinformować Komisję 
Nadzoru Finansowego o postawieniu mu zarzutów w postępowaniu karnym, z 
wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia 
prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe w terminie 30 
dni od daty postawienia zarzutów. 

7. Komisja Nadzoru Finansowego odwołuje członka zarządu kasy lub Kasy Krajowej w 
przypadku prawomocnego skazania go za przestępstwo umyślne lub przestępstwo 
skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, a także w 
przypadku niedopełnienia przez niego obowiązku, o którym mowa w ust. 6.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

19) w art. 1 w pkt 39: 

a) lit. d nadać brzmienie: 

„d) uchyla się ust. 7”, 

b) w lit. e, w art. 73 ust. 8 nadać brzmienie: 

„8. Koszty związane z wykonywaniem funkcji zarządcy komisarycznego w kasie 
lub Kasie Krajowej obciążają odpowiednio koszty działalności kasy lub Kasy 
Krajowej. Wynagrodzenie zarządcy komisarycznego ustala Komisja Nadzoru 
Finansowego.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

20) w art. 1 w pkt 42, w rozdziale 6b w art. 74c: 

a) ust. 2 i 3 nadać brzmienie: 

„2. Kasa Krajowa, po uzyskaniu opinii komisji funduszu stabilizacyjnego, o której 
mowa w art. 52 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, o której 
mowa w ust. 1, przedstawia Komisji Nadzoru Finansowego decyzję o udzieleniu 
lub odmowie udzielenia pomocy z funduszu stabilizacyjnego dla kasy. 
Minimalna kwota pomocy powinna zapewnić kasie utrzymanie wyrażonego 
procentowo stosunku funduszy własnych do wartości aktywów powyżej 
poziomu określonego w ust. 1. 

3. W przypadku gdy Kasa Krajowa odmówi udzielenia pomocy z funduszu 
stabilizacyjnego, o której mowa w ust. 2, Komisja Nadzoru Finansowego może 
podjąć decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych 
lub wybranych zobowiązań przez inną kasę, a w przypadku braku zgody innej 
kasy na przejęcie, o przejęciu kasy albo wybranych praw majątkowych lub 
wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy za jego zgodą albo decyzję o 
likwidacji kasy.”, 

b) dodać ust. 3a–3c w brzmieniu: 

„3a. Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o przejęciu kasy przez 
inną kasę, o ile w wyniku przejęcia wyrażony procentowo stosunek funduszy 
własnych do wartości aktywów kasy przejmującej po przejęciu kasy nie obniży 
się poniżej poziomu określonego w ust. 1. W przypadku braku możliwości 
przejęcia kasy przez inną kasę, Komisja Nadzoru Finansowego uwzględniając 
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potrzebę ochrony stabilności rynku finansowego i bezpieczeństwa środków 
zgromadzonych na rachunkach kasy może podjąć decyzję o przejęciu kasy albo 
wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez bank 
krajowy, za jego zgodą albo decyzję o likwidacji kasy. 

3b. Podejmując decyzję o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych 
zobowiązań kasy Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia zakres zgody 
przejmującego oraz w przypadku gdy wartość przejmowanych praw 
majątkowych jest niższa niż wartość przejmowanych zobowiązań kasy, decyzję 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego odnośnie udzielenia wsparcia w formie, o 
której mowa w art. 20g ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 

3c. W przypadku decyzji o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych 
zobowiązań kasy przez inną kasę przejęcie powinno obejmować wszystkie 
prawa majątkowe i zobowiązania wobec członka kasy oraz wartość jego prawa 
do funduszu udziałowego.”, 

c) dodać ust. 6–10 w brzmieniu: 

„6. W przypadku podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o przejęciu 
wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy Komisja 
Nadzoru Finansowego podejmuje jednocześnie decyzję o ustanowieniu zarządcy 
komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej. Przepisy art. 73 ust. 
3–8 stosuje się odpowiednio.  

7. W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych 
zobowiązań kasy zobowiązania pozostałe w kasie  zaspokajane są z majątku tej 
kasy. 

8. Przejęcie wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy nie 
wymaga zgody dłużników, wierzycieli oraz członków kasy, której prawa 
majątkowe lub zobowiązania są przedmiotem przejęcia. 

9. W przypadku przejęcia kasy lub przejęcia wybranych praw majątkowych lub 
wybranych zobowiązań kasy przez bank spółdzielczy przepisy art. 5 ust. 3 i 4 
ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn.  zm) 
stosuje się odpowiednio. 

10. W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych 
zobowiązań kasy przez inną kasę przepisy art. 100 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 20, 21, 23–26, 30, 31, 33, 34, 42 i 43 należy głosować łącznie. 

 

21) w art. 1 w pkt 42, w rozdziale 6b art. 74d nadać brzmienie: 

„Art. 74d. Z dniem określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o likwidacji 
kasy, o której mowa w art. 74c ust. 3 i 3a, zarząd kasy ulega rozwiązaniu, 
mandaty jego członków ulegają wygaśnięciu, a zarząd majątkiem 
likwidowanej kasy obejmuje likwidator. Kompetencje rady nadzorczej, z 
zastrzeżeniem art. 74c ust. 5, zostają zawieszone. Likwidator reprezentuje 
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kasę w likwidacji w sądzie i poza sądem. Przepisy art. 119–129 ustawy z 
dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

22) w art. 1 w pkt 42, w rozdziale 6b w art. 74f ust. 1 nadać brzmienie: 

 „1. Likwidatorowi przysługuje prawo żądania zmiany treści zobowiązania zaciągniętego 
przez  kasę w okresie roku przed otwarciem likwidacji, jeżeli  druga strona uzyskała 
wierzytelność na warunkach korzystniejszych od stosowanych w tym okresie  przez 
kasę. Powództwo rozpoznaje właściwy miejscowo sąd okręgowy sąd gospodarczy.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

23) w art. 1 w pkt 42, w rozdziale 6b art. 74g nadać brzmienie: 

„Art. 74g. W przypadku podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o 
połączeniu kas, przejęciu kasy albo przejęciu wybranych praw 
majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy art. 10 i art. 11 nie stosuje 
się.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

24) w art. 1 w pkt 42, w rozdziale 6b w art. 74h ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. W przypadku przejęcia kasy, przejęcia wybranych praw majątkowych lub przejęcia 
wybranych zobowiązań kasy, wynajmujący lub wydzierżawiający nie może, bez 
zgody przejmującego, w okresie 6 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło przejęcie 
kasy albo wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań, wypowiedzieć 
umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone 
zbyte przedsiębiorstwo lub jego część, o ile przejmujący wywiązuje się z 
zobowiązań określonych w umowie najmu lub dzierżawy.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

25) w art. 1 w pkt 42, w rozdziale 6b art. 74i nadać brzmienie: 

„Art. 74i. 1. Przejęcie kasy rozlicza się i ujmuje w księgach rachunkowych kasy albo 
banku krajowego przejmującego na podstawie sprawozdania finansowego 
sporządzonego na dzień przejęcia. W przypadku przejęcia wybranych 
praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przejmowane prawa 
majątkowe lub zobowiązania rozlicza się i ujmuje w księgach 
rachunkowych kasy, w stosunku do której podjęto decyzję o przejęciu 
wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań, a także kasy 
albo banku krajowego przejmującego na podstawie sprawozdania 
finansowego sporządzonego na dzień przejęcia. Sprawozdanie sporządza 
przejmujący kasę, a w przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych 
lub wybranych zobowiązań zarządca komisaryczny. 

2. Z dniem przejęcia kasa albo bank krajowy przejmujący wchodzi we 
wszystkie prawa i obowiązki kasy przejmowanej, a w przypadku przejęcia 
wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań, następstwo 
prawne ogranicza się do przejmowanych praw majątkowych i zobowiązań. 
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3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, poddawane jest 
badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 

4. Kasa albo bank krajowy przejmujący zgłosi do właściwego rejestru 
sądowego przejęcie kasy wraz ze sprawozdaniem finansowym zbadanym 
przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Zarządca 
komisaryczny kasy, w stosunku do której podjęto decyzję o przejęciu 
wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań, zgłosi do 
właściwego rejestru sądowego przejęcie wybranych praw majątkowych 
lub wybranych zobowiązań wraz ze sprawozdaniem finansowym 
zbadanym przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych. 

5. Kasa albo bank krajowy przejmujący złoży do właściwego rejestru 
sądowego wniosek o wykreślenie z rejestru przejmowanej kasy, chyba że 
przejęcie dotyczyło wybranych praw majątkowych lub wybranych 
zobowiązań. 

6. Fundusze własne przejmowanej kasy przeznacza się w pierwszej 
kolejności na pokrycie strat bilansowych tej kasy. 

7. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przejętej kasy z jej 
majątku, kasa albo bank krajowy przejmujący dokonuje wypłat członkom 
przejętej kasy z jej pozostałego majątku w proporcji do funduszu 
udziałowego przejmowanej kasy ustalonego na dzień przejęcia. Wartość 
prawa do funduszu udziałowego jest ustalana przy uwzględnieniu 
sprawozdania finansowego kasy przejmowanej sporządzonego za okres 
sprawozdawczy kończący się w dniu przejęcia.  

8. Jeżeli w przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub 
wybranych zobowiązań kasy wartość przejmowanych praw majątkowych 
ustalonych zgodnie z ust. 1 i 3 jest wyższa niż wartość przejmowanych 
zobowiązań, przejmujący w terminie 14 dni od ustalenia wartości zgodnie 
z ust.1 i 3 jest zobowiązany zapłacić nadwyżkę kasie, w stosunku do której 
podjęto decyzję o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych 
zobowiązań.  

9. W przypadku gdyby przejęcie wybranych praw majątkowych lub 
wybranych zobowiązań kasy stało się przyczyną szkody dochodzonej na 
zasadach ogólnych, poszkodowany nie może żądać naprawienia 
poniesionej szkody poprzez zapłatę kwoty wyższej niż różnica między 
kwotą, która zostałaby uzyskana w przypadku wydania przez sąd 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości kasy obejmującej likwidację 
majątku dłużnika, a kwotą uzyskaną w wyniku zaspokojenia 
wierzytelności lub wartością udziałów ustaloną zgodnie z ust. 1. Ustalenia 
różnicy kwot, o której mowa w poprzednim zdaniu, dokonuje się przy 
założeniu, że w dniu przejęcia, określonym zgodnie z art. 74c ust. 4, sąd 
wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości kasy obejmującej likwidację 
majątku dłużnika.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

26) w art. 1 w pkt 42, w rozdziale 6b w art. 74j: 

a) ust. 3 nadać brzmienie: 
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„3. W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych 
zobowiązań kasy przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.”,  

b) po ust. 3 dodać ust. 4–6 w brzmieniu: 

„4. W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych 
zobowiązań kasa albo bank krajowy przejmujący dwukrotnie ogłasza o takim 
przejęciu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym.  

5. W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych 
zobowiązań kasa albo bank krajowy przejmujący powiadomi dłużników i 
wierzycieli przejmowanych praw majątkowych lub zobowiązań o przejęciu 
poprzez: 

1) ogłoszenie na swojej stronie internetowej lub 

2) ogłoszenie w swojej siedzibie i placówkach, lub 

3) sposób określony w umowach zawartych z dłużnikami i wierzycielami. 

6. Kasa, w stosunku do której podjęto decyzję o przejęciu wybranych praw 
majątkowych lub wybranych zobowiązań, na wniosek kasy albo banku 
przejmującego niezwłocznie zamieszcza ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5: 

1) na swojej stronie internetowej; 

2) w swojej siedzibie i placówkach.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

27) w art. 1 w pkt 42, w rozdziale 6b w art. 74k: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Jeżeli na dzień sprawozdawczy określony w przepisach wydanych na podstawie 
art. 62c ust. 4 aktywa kasy nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań, 
zarząd kasy, zarządca komisaryczny lub likwidator powiadamia o tym 
niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego, która podejmuje decyzję o 
ustanowieniu zarządcy komisarycznego, o ile nie został ustanowiony wcześniej, 
i może podjąć decyzję o zawieszeniu działalności kasy oraz wystąpić do 
właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, a także Kasę 
Krajową. O podjętej decyzji Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie 
zawiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Kasę Krajową. Przepisy art. 
73 ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.”, 

b) ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Decyzja o zawieszeniu działalności kasy, o której mowa w ust. 1, jest podawana 
do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu 
ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

28) w art. 1 w pkt 42, w rozdziale 6b w art. 74l w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „art. 3 ust. 1” 
dodać wyrazy „i  1a”; 

– KP PO 

– przyjąć 

29) w art. 1 w pkt 42, w rozdziale 6b art. 74n nadać brzmienie: 
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„Art. 74n. 1. Bezskuteczne są czynności prawne odpłatne rozporządzające dokonane 
przez kasę w terminie 6 miesięcy przed dniem przejęcia albo likwidacji, z 
jej członkami zarządu, pełnomocnikami lub ich małżonkami, jak również z 
podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ich wspólnikami lub członkami, 
członkami zarządu, pełnomocnikami zarządu, lub małżonkami tych osób. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do czynności kasy, których dokonała z 
innym podmiotem, jeżeli jeden z nich był podmiotem dominującym w 
rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w dacie dokonania 
czynności.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

30) w art. 1 w pkt 42, w rozdziale 6b w art. 74q ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Jeżeli wynagrodzenie za pracę członka zarządu albo pełnomocnika kasy, w stosunku 
do której podjęto decyzję, o której mowa w art. 74c ust. 3 i 3a, określone w umowie 
o pracę lub umowie o świadczenie usług zawartej przed dniem decyzji, o których 
mowa w art. 74c ust. 3 i 3a, jest rażąco wyższe od przeciętnego wynagrodzenia za 
tego rodzaju pracę lub usługi i nie jest uzasadnione nakładem pracy, wynagrodzenie 
lub jego część przypadające za okres przed tym dniem, nie dłużej jednak niż sześć 
miesięcy, jest bezskuteczne w stosunku do kasy, chociażby zostało już wypłacone.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

31) w art. 1 w pkt 42, w rozdziale 6b w art. 74t skreślić ust. 5–7; 

– przyjąć 

32) art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 
152, poz. 1223, z późn. zm.) w art. 81 w ust. 2 w pkt 8 lit. d otrzymuje 
brzmienie: 

„d) szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych, w tym: 

– zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym,  

– zasady wyceny aktywów i pasywów, w tym tworzenia odpisów 
aktualizujących 

– uwzględniając specyfikę działalności spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych;”; 

– KP PO 

– przyjąć 

33) w art. 4 w pkt 1, w art. 1 dodać pkt 5 w brzmieniu: 

„5)  zasady udzielania wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym lub 
nabywcom przedsiębiorstwa kasy, wybranych praw majątkowych lub wybranych 
zobowiązań kasy, w której powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności.”; 

– KP PO 

– przyjąć 
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34) w art. 4 w pkt 4, w art. 4: 

a) w ust. 1d pkt 3 i 4 nadać brzmienie: 

„3) udzielanie wsparcia podmiotowi przejmującemu kasę, przejmującemu wybrane 
prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kasy lub nabywcy 
przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych 
praw majątkowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 20g; 

4) obejmowanie akcji banku przejmującego oraz nabywanie lub obejmowanie akcji 
banku, o którym mowa w ust. 1h;”, 

b) ust. 1f i 1g nadać brzmienie: 

„1f. Do funduszy własnych banku, o którym mowa w ust. 1h, nie stosuje się limitu 
udziału wkładów niepieniężnych w funduszach zasadniczych banku, 
określonego w art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy –  Prawo bankowe. 

1g. W przypadku banku, o którym mowa w ust. 1h, przepisów art. 128 ust. 1 pkt 3, 
art. 138 ust. 3 pkt 3, 3a, 4 oraz ust. 6 pkt 3, art. 142–151, art. 158, art. 159 i art. 
169 ustawy – Prawo bankowe nie stosuje się. Przepisu art. 104 ust. 1 ustawy – 
Prawo bankowe nie stosuje się, jeśli udzielenie informacji objętych tajemnicą 
bankową jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów w zakresie zbycia praw 
majątkowych lub zobowiązań.”, 

c) dodać ust. 1h i 1i w brzmieniu: 

„1h. Fundusz może nabyć i obejmować akcje banku w celu przejęcia lub nabycia 
przedsiębiorstwa kasy, w przypadku której powstało niebezpieczeństwo 
niewypłacalności, wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań, 
kontynuowania działalności związanej z przejmowanymi lub nabywanymi 
prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami kasy, w której 
powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności oraz restrukturyzacji do czasu 
zbycia podmiotowi trzeciemu. 

1i. Zbycie praw majątkowych i przejęcie zobowiązań banku, o którym mowa w ust. 
1h, nie wymaga uzyskania zgody dłużników oraz wierzycieli tego banku.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

35) w art. 4 w pkt 5, w art. 5 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Osoby pełniące funkcje w organach Funduszu nie mogą pełnić funkcji w organach 
lub być pracownikami banków, kas lub Kasy Krajowej, z wyjątkiem organów banku, 
o którym mowa w art. 4 ust. 1d pkt 4.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

36) w art. 4 w pkt 7, w art. 10 w ust. 2 pkt 4 nadać brzmienie: 

       „4) składanie wniosków do Rady Funduszu w sprawach, o których mowa w art. 7   
ust. 2 pkt 4, 4a,  5a i  7a;”; 

– KP PO 

– przyjąć 

37) w art. 4 w pkt 8, w art. 13a ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Fundusz kas jest tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań 
Funduszu w zakresie udzielania pomocy kasom, w których powstało 
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niebezpieczeństwo niewypłacalności, wypłaty środków gwarantowanych oraz 
udzielania wsparcia, o którym mowa w art. 20g.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 37, 39 i 41 należy głosować łącznie. 

 

38) w art. 4 w pkt 8, w art. 13b ust. 2–5 nadać brzmienie: 

„2. Udzielone przez Fundusz pożyczki, zrealizowane gwarancje, poręczenia i nabyte 
wierzytelności, wydatki na nabycie lub objęcie akcji, zmniejszają stan funduszu kas 
do wykorzystania, powiększając fundusz kas wykorzystany. Dotacje, o których 
mowa w art. 20g ust. 2 pkt 4, odpisy aktualizujące aktywa nabyte lub objęte z 
funduszu kas oraz rezerwy na gwarancje i poręczenia  zmniejszają fundusz kas do 
wykorzystania. 

3. Spłata pożyczek oraz kwoty uzyskane z tytułu wierzytelności wynikających z 
udzielonych gwarancji i poręczeń, a także ze sprzedaży nabytych uprzednio 
wierzytelności oraz nabytych lub objętych akcji, zwiększają stan funduszu kas do 
wykorzystania, zmniejszając fundusz kas wykorzystany. Rozwiązanie rezerw na 
gwarancje lub poręczania oraz rozwiązanie odpisów aktualizujących aktywa nabyte 
lub objęte z funduszu kas zwiększają fundusz kas do wykorzystania. 

4. W celu zabezpieczenia należności uznanych za zagrożone z tytułu udzielonych 
pożyczek, gwarancji i poręczeń, a także nabytych wierzytelności Fundusz tworzy 
odpisy aktualizujące zmniejszające stan funduszu kas. 

5. Rozwiązanie odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 4, zwiększa stan 
funduszu kas do wykorzystania.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

39) w art. 4 w pkt 10 lit. a nadać brzmienie: 

„a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania podmiotom objętym 
systemem gwarantowania pomocy i wsparcia, o których mowa w rozdziale 3 i 
3a, przy czym pomoc i wsparcie mogą być udzielane jedynie ze środków, o 
których mowa w art. 15 pkt 1, 3, 4 i 7, pomniejszonych o kwoty wydatków, o 
których mowa w ust. 5;”; 

– KP PO 

– przyjąć 

40) w art. 4 w pkt 10 w lit. c, w art. 16 w ust. 2c wyrazy „ust. 2a” zastąpić wyrazami „ust. 
2”; 

– KP PO 

– przyjąć 

41) w art. 4 w pkt 11, w rozdziale 3a w art. 20e ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Do wierzytelności Funduszu związanych z udzieleniem pomocy i wsparcia, o których 
mowa w art. 4 ust. 1d, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw 
regulujących rodzaje i sposoby zabezpieczeń wierzytelności banków.”; 

– KP PO 
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– przyjąć 

42) w art. 4 w pkt 11, w rozdziale 3a art. 20i nadać brzmienie: 

„Art. 20i. Podmiot korzystający ze wsparcia Funduszu jest obowiązany udzielać na 
żądanie Funduszu informacji niezbędnych do oceny ryzyka zwrotu 
udzielonego wsparcia lub strat związanych z nabywanymi lub 
przejmowanymi prawami majątkowymi lub zobowiązaniami.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

43) w art. 4 w pkt 11, w rozdziale 3a art. 20j nadać brzmienie: 

„Art. 20j. Z tytułu udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 20g ust. 2 pkt 3 i 4, 
Funduszowi przysługuje roszczenie w stosunku do kasy, wobec której 
podjęto decyzję o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych 
zobowiązań, likwidowanej kasy, a w przypadku ogłoszenia upadłości kasy 
do jej masy upadłości.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

44) w art. 4 po pkt 11 dodać pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) w art. 26p ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji, nieujawnione w ramach listy 
deponentów, Fundusz zaspokaja w terminie 20 dni roboczych od dnia 
otrzymania uzupełnionej listy deponentów przez zarządcę albo syndyka lub po 
ustaleniu listy wierzytelności lub po stwierdzeniu prawomocnym orzeczeniem 
sądu wierzytelności wobec podmiotu objętego obowiązkowym systemem 
gwarantowania, w stosunku do którego nastąpiło spełnienie warunku 
gwarancji.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

45) w art. 4 po pkt 13 dodać pkt 13a w brzmieniu: 

„13a) w art. 38g: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. System wyliczania zapewnia gotowość do bieżącego sporządzania danych 
pozwalających na identyfikację deponentów, miejsca ich zamieszkania lub 
siedziby oraz na określenie wysokości należnych poszczególnym 
deponentom środków gwarantowanych, zwanych dalej „danymi”, według 
stanu na koniec każdego dnia.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Podmiot objęty obowiązkowym systemem gwarantowania przeprowadza 
co najmniej raz na 6 miesięcy test systemu wyliczania, w szczególności w 
zakresie ustalenia, czy spełnione zostały warunki dla wykonania 
obowiązków ustawowych na wypadek spełnienia warunku gwarancji oraz 
czy zapewniona jest prawidłowość sporządzania przez podmiot objęty 
obowiązkowym system gwarantowania danych o deponentach i środkach 
gwarantowanych. Wyniki testów przechowywane są przez podmiot objęty 
obowiązkowym systemem gwarantowania w formie raportów przez 3 lata 



 14

od ich sporządzenia i udostępniane na żądanie Funduszowi lub Komisji 
Nadzoru Finansowego.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

46) w art. 4 w pkt 14, w rozdziale 4c w art. 38l pkt 1 nadać brzmienie: 

„1)  deponent – osobę fizyczną, organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), jednostkę organizacyjną 
kościoła lub związku wyznaniowego posiadającą osobowość prawną, spółdzielnię 
niebędącą kasą ani Kasą Krajową, związek zawodowy oraz wspólnotę 
mieszkaniową, będącą stroną umowy imiennego rachunku lub posiadającą 
wynikającą z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych wierzytelność do 
kasy objętej obowiązkowym systemem gwarantowania, oraz osoby, o których mowa 
w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych, z zastrzeżeniem art. 38ze, o ile ich wierzytelność do 
kasy stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji, z wyłączeniem 
członków zarządu i rady nadzorczej kasy oraz pracowników podlegających 
bezpośrednio członkom zarządu, osób pełniących funkcje kierowników lub 
dyrektorów oddziałów tej kasy i ich zastępców, w przypadku gdy osoby te pełniły 
swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku 
obrotowego lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji;”; 

– KP PO 

– przyjąć 

47) w art. 4 w pkt 14, w rozdziale 4c w art. 38r ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. W przypadku gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych 
przewyższa środki funduszu kas, Fundusz dokonuje wypłat środków 
gwarantowanych ze środków przekazanych przez Kasę Krajową z funduszu 
stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.”; 

– KP PiS 

– odrzucić 

48) w art. 5 w pkt 2, w art. 43: 

a) ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje na wniosek NBP opinię o sytuacji 
sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz o zdolności 
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej do spłaty kredytu, o 
którym mowa w ust. 2, wraz z odsetkami.”, 

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

„4. Środki z kredytu, o którym mowa w ust. 2, mogą być wykorzystane przez 
Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową wyłącznie na 
udzielanie kredytów dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

49) po art. 5 dodać art. 5a w brzmieniu 



 15

„Art. 5a. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. 
zm.) w art. 33 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez 
niego upoważnionych – wyłącznie w sprawach związanych z 
wykonywaniem nadzoru bankowego, w sprawach związanych z 
wykonywaniem nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową oraz w 
stosunku do firm inwestycyjnych i banków powierniczych w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz zagranicznych osób prawnych prowadzących na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w 
zakresie obrotu towarami giełdowymi, towarowych domów 
maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 
giełdach towarowych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy 
inwestycyjnych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
S.A., w stosunku do spółdzielczych kas oszczędnościowo –  
kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 
spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych oraz w 
stosunku do instytucji płatniczych, oddziałów unijnych instytucji 
płatniczych, biur usług płatniczych oraz ich agentów w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;”.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

50) art. 7 nadać brzmienie: 

„Art. 7. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy powierzyły przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 
zagranicznemu w drodze umowy wykonywanie czynności, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, są obowiązane 
dostosować działalność w tym zakresie do wymagań określonych w art. 
9a–9d tej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 50 i 53 należy głosować łącznie. 

 

51) w art. 8 po ust. 3 dodać ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje na wniosek Narodowego Banku Polskiego 
opinię o sytuacji finansowej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
szczególności dotyczącą zdolności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  
do spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

52) w art. 10 wyrazy „W okresie roku” zastąpić wyrazami „W terminie 12 miesięcy”; 

– KP PO 

– przyjąć 
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53) art. 12 nadać brzmienie: 

„Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 
wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 10 lit. b–g, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy 
od dnia ogłoszenia; 

2) art. 4 pkt 4 lit. b i c oraz pkt 14, które wchodzą w życie po upływie 6 
miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w innych 
przepisach ustawy. 
 
 
Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. 
 
 

   Zastępca Przewodniczącego  
   Komisji Finansów Publicznych 
   i sprawozdawca 
 
 
   (-) Jakub Szulc 
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Pan 
Dariusz Rosatl 
Przewodniczący KomisJI Finansów Publicznych 
Sejm RP 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej poprawek da poselskiego projektu ustawy o 
zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych 
innych ustaw {druk nr 695}, ujętego w dodatkowym sprawo,daniu Komisji Finansów 
Publlanyc:h (druk nr 911-A), wyrażona na podstawie ;.ut. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 

września 1997 r. o działach admłni~tracjl r.z')doweJ (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z póżn. 
zm.) w związku 7. art. 41 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu S~jmu przez ministra właściwego 

do spraw członkostwa Rzcczypospołltcj Polsklej w Unii Europejskiej 

Stanowny Panie Pr;cwodniuqcy, 

w Lwiązku '- przedło%onyrn dodatkowym spwwoLtl<micm Komi.sji l·inr.m~ów Publiunych (druk 

nr ~Hl-/\) poi'WJiarn sobie zgłosić poni7sze uwilr,L 

Zgodnie 7 poprcJwką nr 8 treść proponowanego i.HL 38 ust.~> IJ.~Iuwy o SKOK-ud1 ma zost~H: 
nnieniona w tc•n sposób, :lc CL\:ŚĆ rezerwy płynnej stdnowi<lGJ ~rodki pienięLne i 
utr;ymywan<.~ na odn~bnych rachunkach w Kasie Krajowej może by<:: inwestowaną w papiery 

WJrtu~ciowe emitoWJIIL' lub gwarantow;Jne prLcL Skarb Varl'>twa lub f:rrtllowane pr?e/ 

Narodm.vy Rar1k Polski, a taklf.' w PufJiery wartościowe cntitow<.mc przez rz,Jdy lub banki 

ccnlri:łlne państw cdonkuwskich OECD. Przypominam, że w chwili obf'cnL'i dwa państw,J 
llłunkuwskie UC tj. HumunicJ f Bułgariil, nie~ członkami OLU). Proponowi:me brzmienie dfL 

3H usL S pkt 3 ustawy o SI(OK-ach wpwwudLd Lalern nieulasadnion<) dyskryrnin<Kję 
pumi~dzy pJństw;:~mi ułunkowskimi UL w zakresiE' ~.wubody lokuw<mia ww. ~rouków 
pienię7nych. Ponudto proponowJny <:Jrt. 38 ust. 5 pkt 1 ustawy o SKOK uch dopuszC?a 
inwe::;tycje w papic,~ry warto~ciowe .,jedynie" w emitowane pr;u r; •. )dy lub banki centrillnc• 

państw c7.tonkow.":>kich OECO, ale nie dopusZCZd i11we.tycji w popiery warto<ciowc 

gwar,)n1owane fHLL'Z rLądy ww. par)S1W, podud~· gdv je~.t to dopuszczalne w oclnie~icniu do 

pafJicrów wartościowych {,'War;:lrtlow;mych prll'/ Skarb Par'tstwa. Proponow<Jrld poprawka 

,. ,, 



ntidal t.atcrn Ulr7yrnujc dyskrytninocję rniędą p.;ństwarni członkowsklllli w zakrcsll' lokut 

dukonyw;:mych ze ~'.wdków pieni0,/nych stanowiących czP,ść ret.crwy płynnc:.j, co stJnowi 

lldrusn:nic ~wubody przepływu kapitJłu (ar L G3 HUE). Popr;•wh; nr R nak•iy ;atem u?n;"ć ;;.1 

nie w pełni usuwaj.~Ci.l 11ieą~odno~l: proponowancp,u art. 3S w-L ~) ustawy u SI<.DK-uch L 

prawt·m UE. W --:wi.vku 7 tym konicune jest rozszr·rL.enic pwponow.Jrtc i:rniany ar L 3g ust. S 

pkt 3 ustuwy o SKOK-ach poprze•.:: objqcie z...tkre~em r.cgo przt:J)isy p<.~picrów warlo~cluwych 

emitowanych prl.et o.1dv i banki o~nlrałne par\~tw ułankowskich Ul, pa•··~tw - c.tron 

Porozumlenia EOG nic b<;d<J<:ych pa•'lsLwarni członkowskirnl Ul-, i:i L.1kże innych państw 
ułankowskich OECD, 1:1 tdk.lc p<.~pieruw Wi.lrto:'.ciowych p,wdrantowanych pr;.(·; n. .. JdY ww. 

pJr.l5tW. 

Poprawka nr 8 nic jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

Pozostałe poprawki do projoktu w;tawy nie wpływaj<) na jc,eo zgodno~ć z p.-awem Unii 

Europejskiej. 

Du ~iadornosf:l: 
Pe:m Ja11 Vincent-Rustowski 

Mlnister 1-in<.msów 

L powu)aniem 
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