BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 10 października 2012 r.
o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(druk nr 196)

USTAWA

z

dnia

5

listopada

2009 r.

O

SPÓŁDZIELCZYCH

KASACH

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 855)
Art. 36.
1. Zasady udzielania pożyczek oraz ich spłaty określa statut kasy.
2. Do umów kredytowych zawieranych przez kasy stosuje się odpowiednio przepisy art. 69,
70, 74-78 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
[3. Do umów o kredyt konsumencki zawieranych przez kasy stosuje się przepisy ustawy z
dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081, z późn. zm.).]
<3. Do umów o kredyt konsumencki zawieranych przez kasy stosuje się przepisy
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715,
Nr 165, poz. 984 i Nr 201, poz. 1181).>
Art. 80.
1. Kasy obowiązane są przekazywać do Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdanie
finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz z odpisem uchwały bądź
postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
2. Kasa Krajowa obowiązana jest przekazywać do Komisji Nadzoru Finansowego:
1) zbadane sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz z
odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;
2) sprawozdanie z prowadzonej działalności, w tym nie rzadziej niż raz na kwartał
sprawozdanie z przeprowadzonych w kasach czynnościach kontrolnych oraz
sprawozdanie z wykorzystania środków funduszu stabilizacyjnego.
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji
Nadzoru Finansowego, w drodze rozporządzenia, ustala zakres, terminy i tryb
przekazywania informacji sprawozdawczych przez kasy i Kasę Krajową do Komisji
Nadzoru Finansowego, mając na uwadze zapewnienie sprawnego i efektywnego nadzoru
nad kasami i Kasą Krajową.
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Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
<Art. 80a.
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1015) w art. 8 w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wkłady oszczędnościowe złożone w spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 5 listopada 2009
r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz.
855);”.>
Art. 81.
W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego,
przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach
inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub
przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu
na wielkość przychodów,";
2) w art. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do banków, spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.";
3) w art. 64 w ust. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,";
4) w art. 65 ust. 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
"5a) stwierdzenie stosowania się przez spółdzielczą kasę oszczędnościowokredytową do obowiązujących zasad w zakresie ostrożności, określonych w
odrębnych przepisach, oraz stwierdzenie prawidłowości ustalenia współczynnika
wypłacalności,";
5) w art. 81 w ust. 2:
a) w pkt 8 dodaje się lit. d w brzmieniu:
"d) szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu
finansowym;",
b) uchyla się pkt 10;
6) w art. 83 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego - dla spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych
oraz
Krajowej
Spółdzielczej
Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej.".
<Art. 81a.
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2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.) w art. 2 w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Krajowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada
2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z
2012 r. poz. 855),”.>
Art. 83.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1,
poz. 2, z późn. zm.) 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.";
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.]
<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 5 lat oraz
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3.

4.

5.

Art. 39. 1.

2.

3.

4.

listów zastawnych o okresie wykupu powyżej 5 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 oraz indywidualnych kont zabezpieczenia
emerytalnego w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach
emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego.>
Rezerwę obowiązkową spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej 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.
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.
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe utrzymują rezerwy
obowiązkowe w Krajowej Spółdzielczej Kasie OszczędnościowoKredytowej. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
utrzymuje rezerwę obowiązkową spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych na swoim rachunku w Narodowym Banku Polskim w
kwocie odpowiadającej rezerwom obowiązkowym spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej.
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.
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.
Zarząd NBP może zwolnić bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowokredytową oraz Krajową Spółdzielczą Kasę OszczędnościowoKredytową, z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej w
okresie realizacji programu postępowania naprawczego.
Środki pieniężne z tytułu oprocentowania rezerwy obowiązkowej
przekazywane są bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-
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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, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, 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 oszczędnościowokredytowa lub Krajowa Spółdzielcza Kasa OszczędnościowoKredytowa 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 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176), NBP może udzielać
kredytu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.]
<1. W przypadkach uregulowanych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994
r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84,
poz. 711, z późn. zm.), NBP może udzielać kredytu
krótkoterminowego Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.>
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przypadku
zagrożenia
płynności
spółdzielczych
kas
oszczędnościowo-kredytowych, NBP może udzielić Kasie Krajowej
kredytu na zasilenie funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art.
55 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 855), pod warunkiem
ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.".
<Art. 83a.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności
i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi
systemami (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743, z późn. zm.) w art. 1 w pkt 5 lit. c
otrzymuje brzmienie:
„c) bank krajowy, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa oraz
oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.),
spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza
Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada
2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z
2012 r. poz. 855),”.
Art. 83b.
W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 942) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) bank, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z
późn. zm.), spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5
listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 855);”;
2) w art. 3 pkt 2a otrzymuje brzmienie:
„2a) wierzytelność kredytowa – wierzytelność pieniężną wynikającą z umowy, w
której instytucja upoważniona do udzielania kredytów na podstawie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, przepisów prawa państw
członkowskich Unii Europejskiej lub przepisów prawa państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, udziela kredytu lub pożyczki;”.>
[Art. 84.
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 75 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
"9a) ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz. U. poz. 855) ;";
2) w art. 84 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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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 Kasą
Oszczędnościowo-Kredytową, na podstawie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 855);".]
<Art. 84.
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010 r.
Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w art. 75 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855);”.>
Art. 85.
W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz.
1119, z późn. zm.) 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 spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową
Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, sprawowany zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 855).";
[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, zakładami reasekuracji i firmami
inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz
ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 855).";]
<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 12 września 2002 r.
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-8o elektronicznych instrumentach płatniczych, 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 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze
uzupełniającym
nad
instytucjami
kredytowymi,
zakładami
ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, ustawie z dnia 5
listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych.”;>
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) wydawania zgody na powoływanie trzech członków zarządu Krajowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w tym prezesa;
2) zatwierdzenia prezesa lub członka zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej;
3) wydawania zgody na powołanie prezesa zarządu kasy;
4) zatwierdzania prezesa zarządu kasy;
5) podwyższenia limitu rezerwy płynnej;
6) ustanowienia i odwołania kuratora;
7) wydawania decyzji o ustanowieniu zarządcy komisarycznego;
8) zmiany statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej;
9) zatwierdzenia statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej.".
<Art. 85a.
W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. Nr 149, poz. 1077
oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 767) w art. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa – spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855),
zwanej dalej „ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych”;”.
Art. 85b.
W ustawie z dnia z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia
instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308, z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza
Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, o których mowa w ustawie z dnia 5
listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 855);”;
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-92) w art. 5 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową – spółdzielczej
kasie oszczędnościowo-kredytowej w celu utrzymania przez tę kasę rezerwy
płynnej, o której mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
3) bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucję kredytową – Krajowej
Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej na zasilenie funduszu
stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 z dnia 5 listopada 2009 r. o
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w celu utrzymania w
systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych rezerwy płynnej,
o której mowa w art. 38 ust. 1 tej ustawy.”.
Art. 85c.
W ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U.
Nr 77, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) w art. 2 w pkt 4 lit. c otrzymuje
brzmienie:
„c) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – w rozumieniu ustawy z
dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855),”.
Art. 85d.
W ustawie z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.
1175 i Nr 291, poz. 1707) w art. 4 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub Krajowa Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz.
855), zwanej dalej „ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych” – w zakresie, w jakim odrębne przepisy uprawniają je do
świadczenia usług płatniczych, zwane dalej „kasą oszczędnościowokredytową”;”.>
[Art. 88.
Przepisy art. 50 ust. 4 i art. 64 ust. 1 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 81, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych
za rok obrotowy rozpoczynający się w 2010 r.]
<Art. 88.
Przepisy art. 50 ust. 4 i art. 64 ust. 1 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 81, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań
finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w roku, w którym ustawa weszła w
życie.>
Art. 91.
1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ze środków funduszu
stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55, mogą być finansowane wydatki na pokrycie
roszczeń członków kas z tytułu zgromadzonych w kasach środków pieniężnych - w
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- 10 przypadku ogłoszenia upadłości takiej kasy lub prawomocnego oddalenia wniosku o
ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tej kasy nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku ogłoszenia upadłości kasy posiadającej dobrowolny system ubezpieczania
środków pieniężnych członków lub ogłoszenia upadłości takiej kasy ze względu na to, że
jej majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, roszczenia członków
kasy zaspokajane są w pierwszej kolejności w ramach tego systemu.
[3. W latach 2009-2010 w przypadku wyczerpania środków funduszu stabilizacyjnego, o
którym mowa w art. 55 niniejszej ustawy, i wystąpieniu zagrożenia stabilności systemu
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Narodowy Bank Polski może udzielić
Kasie Krajowej kredytu krótkoterminowego, na uzupełnienie środków tego funduszu, w
celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 oraz art. 36 niniejszej ustawy, pod
warunkiem ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.]
<3. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy w przypadku wyczerpania
środków funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 55, i wystąpieniu
zagrożenia stabilności systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
Narodowy Bank Polski może udzielić Kasie Krajowej kredytu krótkoterminowego,
na uzupełnienie środków tego funduszu, w celu realizacji zadań, o których mowa w
ust. 1 oraz art. 42, pod warunkiem ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.>
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