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komisyjnego projektu ustowy o zmionie ustawy o spÓłdzielczych kasach
oszczędnościowo.
kredytowychprzedstawiarnnastępującestanowiskoNarodowego Banku Po|skiego^
l'
W zwiqzku z propozycją Komisji FinansÓw Pub|icznychdostosowania w
trybie pi|nym, niektorych
przepisÓw ustawY z dnia 5 listopada 2009 r', ktorych wejściew
Ęcie następi w dniu 27 paż.dziernika
2072 r., Narodowy Bank Po|skizgtaszapotrzebę zmiany treściprojektowanego
art. 43 ust. 2 ustawy
o NBP.
PropozycjaNBP wynika z bardzo ogÓ|nego charakteruww. przepisu,wprowadzane*o
ustawą z dnia
5 |istopada2009 r. o SKOK, a w ktÓrym wyznacza się bankowi centra|nemu nowĘ
kompetencję
udzie|aniakredytu Kasie Krajowej' Prły podejmowaniu decyzji o ewentualnym udzieleniu
kredytu
Kasie Krajowej NBP musi kierować się podstawowymi zasadami Prawa bankowego, jak
rÓwniez
potrzebuje szeregu aktuatnych, wiarygodnych informacji i danych
finansowych o kredytobiorcy.
Wynika to z prakĘki udzietania kredytÓw, jak i znajduje odzwierciedtenie przytoczonej
w
poniŻej
opinii EBC:
,,EBc zglecd, oby . w śwletle nowych zadan Potqąi,cylh na dostarc,zaniupEeZ NBP ptynnościna
rzea sKoK - NBP otr4lmdł wsfrłmierne do
Ęch zado kompetencje w zakresie zbierunia informacii
ad sKoĘ redlizowdne w rozie potnehy w drodze bezp;g37.6,iego pnekazy,tlonia
danych przez
sKoK na Eea NBp (optnta EBc, coN/zoWffi
z L6 ltpcaz(xE) r.).
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Z uwagi na to, proponujemyzmianę redakcyinqmającąrrace|udookreślenieprzesłanek,ktorymi,NBP
będzie mÓg| się kierowaćprey udzie|aniukredytu Kasie Krajowej.Zrnianata zapewni NBP dostęp do
informacji o kredytobiorry z wiarygodnego Źrodła, jakim iest KNF. stqd nasza propozycja
(przedstawionaponiżej}zmiany treściprojektowanegoust. 2 oraz dodania nowych pnepisoW ust. 3
i4 w art.43,,b)pkt 3 otrzymujebrzmienie :
,3) w art. 43 dotychczosowq treśćoznoczg sięloko ust. 7 i dodaje się tlst, 24 w bnmienlu:
,2. W pnywdku zogroźenla płynnościsfiłdzielaych kas oszaędnościowo-kredytowych, NBP
może , udzielić Kosie Krajowej krcdytu krÓtkoterminowego na zosilenie Junduszu
stabilizdcylnego, o ktÓrym mowa w oft. 55 ust. 7 ustoułlt z dnia 5 listorydo 20o9 r,
o spÓłdzielczych kogch aszaędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2o72 r., Poz. 855), w rozie
zaistnlenia groźby wyczerpania środkow funduszu i wd
worunkiem ustonowienla
od powie d niego z a bezp i eczeni e,
3, NBP może udzielić Kasie Krojowej kredąu, o ktÓrym mowo w ust. 2 po zosięgnlęclu opinii
Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji sfstamu kas4.DokredytÓwkrÓtkoterminowych,oWorychmowawust,7i2pnepisyort.42ust,5i7
stosuje si ę od powied n io,,.,,
2. Ad art. 1 p|tfr.6- dotvczv zm.ianv art.9l. ust' 3 nowe|izowanei ust?tw.
Zdaniem NBP nie ma urasadnieniado przywracaniaprzepisuart. 9l- ust. 3 ustawy z dnia 5 fistopada
rea|izacjizapisowart. 91 ust. 1 i 2 tej
2009 r' o SKOK,tdyż brak takiej normy nie ograniczamoż|iwości
ustawy' W kontekściewykazanego przez TrybunałKonsĘ1tucyjnydoniosłegoznaczenia art. 91 dla
ochrony oszczędności
cztonkÓw kas, wątp|iwości
budzi wyznaczenie tyrn przepisem szczegÓlnej roli
wyłącznieNBP. obowiązki nakładanena NBP tQ regutacj4nrogil być postrzegane,jako wykraczajqce
poza kons\fiucyjne i ustawowe uprawnielriabanku centra|nego,gdyżprzeznaczenieśrodkÓwkredytu
dla KasV Krajowej i zarządzanegoprzez nią funduszu stabi|izaryjnegowskazuje, iz zakres wsparcia
pozaceteptynnościowe
r,rłYkracza
i zawiera znamionapomocy pub|icznejZwracamyuwagę, iż'zgodniez treściqpnepisu art. 91 ust. 3 ustawy o SKOK, NBP, jako kredytodawca
zasi|ającfundusz stabi|izacyjny,dziala|by de focto, jako podmiot pośrednioBwarantujQcydepozyty
kas, a więc wchodzitby w

funkcje pr4lpisane instytucji ptlblicznej, co rrlogłoby zostać

zinterpretowane,jako finansowanie monetarne, ktÓrego realizowanie przez bank centralny jest
sprzecznez regu|acjamitraktatowymi (art. 123 Traktatuo UE).Z tego też względu wprowadzenie tej
zmiany będzie un7magalodokonania konsu|tacjiz EBC, sdvl projektowany przepis doryczy NBP oraz
ma zastosowanie do insrytucji finansowych, w zakresie,w jakim wywierajQone istotny wptyw na
finansowychi rynkÓw.
insĘ1tucji
stabilnośĆ

Ponadto EBC wyrazit juz negatYlvne stanowisko, co do finansowania insĘtucji znajdujących się
w sytuacii niewyptacalności
w swojej opinii z dnia 16 |ipca 2009 r. do projektu ustawY o SKoK. EBC
stwierdzi|,przp,votujqcpĘy tym rÓwnież Rapofty o konwergencjiEBC, sporŻądzanew tatach 2006
i2008, iżudzie|anieprzez NBP kredytu inst.!/tucjom
znajdującymsię w sytuacjiniewypfaca|ności
. a za
takie. zdaniem NBP uznac na|eżykredfi

na wypłatę środkowna pokrycie roszczen członkÓw

upadajqcychkas. na|eżyzdaniem EBC uznaćza niezgodne z zawartymiw Traktacie postanowieniami
zabezpieczajqcymizdo|ność
rea|izowaniaprzez bank cr tra|ny\,VYznaczonych
rnu zadan (art. ]-23ust.
l TraktatuUE - dawny art. 101 ust. 1).
Pragniemytakze wskazaĆ,że NBP nie jest jedyną a|ternat}rwq
na uzyskanieprzez Kasę Krajową
środkÓwfinansowych,służqrych
zasileniufunduszustabi|izacyjnego.
Ustawa z dnia t2 |utego2o09 r.
o udzie|aniuprzezSkarb Panstwa wsparcia instytucjomfinansowym' daje Kasie Krajowej moz|iwośĆ
uzyskania od Skarbu Paristwa gwarancji sptaty kredytow przyznanych Kasie Krajowej przez bank
krajowy, bank zagraniczny|ub insĘtucję kredytowq. Narodowy Bank Po|ski Z mocY tej ustawv nie
uzyskał uprawnienia do otrzyrnania tak pewnego zabezpieczenia w postaci gwarancji Skarbu
Panstwapod kredyty udzielane Kasie Krajowej.
Dodatkowo w związku z zaproponowanqtreściąart' 91 ust. 3 projektu ustawy zmieniającejustawę
o sKoK z 5 |istopada 2009 r. zwracamy uwagę' iz przepis ten ponownie błędnie powie|a
nieuzasadnionenaszymzdaniem przy,vo|aniew swojejtreściart.36 tej ustawy.

