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dotyczy: rządowego projektu ustawy- Prawo restrukturyzacyjne 

Szanowny Panie Ministrze, 

Dziękując za przesłanie do zaopiniowania, pismem z dnia 24 października 2014 r. (sygn. akt: 

GMS-WP-173-233/14) rządowego projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, działając na 

podstawie przepisu art. 44 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1450; dalej: ustawa o SKOK), zgodnie z 

którym Kasa Krajowa wyraża opinie o projektach aktów prawnych dotyczących kas, pozwalam sobie 

przedstawić następujące stanowisko Kasy Krajowej. 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu głównym jego założeniem jest wprowadzenie skutecznych 

instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i 

zapobieżenie jego likwidacji. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest 

bowiem znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. Zachowanie przedsiębiorstwa 

dłużnika oznacza również zachowanie miejsc pracy oraz, co do zasady, możliwość nieprzerwanego 

realizowania kontraktów, a więc ma pozytywne znaczenie społeczne i gospodarcze. 

Kasa Krajowa wyrażając generalne poparcie dla projektowanych regulacji pragnie zwrócić uwagę na 

następującą kwestię. Zgodnie z projektowanym przepisem art. 370 restrukturyzacja spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, uregulowana ustawą, przeprowadzana jest wyłącznie w postępowaniu 

układowym, zaś wniosek o otwarcie tego postępowania może zgłosić wyłącznie Komisja Nadzoru 

Finansowego. W ust. 3 w/w art. 370 wskazano, że propozycje układowe mogą złożyć członkowie 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej reprezentujący dwie trzecie funduszu udziałowego 

kasy. W pozostałym zakresie do w/w postępowania odpowiednie zastosowanie znajdą projektowane 

przepisy art. 363-369 ustawy- Prawo restrukturyzacyjne. 
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Należy wskazać, że przytoczona powyżej regulacja nie uwzględnia ustawowej roli Kasy Krajowej, jaką 

ustawodawca przewidział dla niej w przepisie art. 42 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Celem działalności Kasy Krajowej jest bowiem 

zapewnienie stabilności finansowej kas oraz sprawowanie kontroli nad kasami dla zapewnienia 

bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności działalności kas z przepisami 

prawa. 

Zważywszy na powyższe w opinii Kasy Krajowej projektowany przepis art. 370 powinien być 

uzupełniony o wskazanie, że: 

- przed otwarciem postępowania układowego wobec spółdzielczej kasy oszczędnościowo

kredytowej, sąd wysłuchuje co do podstaw otwarcia postępowania oraz co do osoby zarządcy także 

przedstawiciela Kasy Krajowej, 

-propozycje układowe może złożyć także Kasa Krajowa. 

Wskazane powyżej propozycje uzupełnienia regulacji z art. 370, w opinii Kasy Krajowej, są konieczne

nie da się bowiem ich wywieść z regulacji zawartej w obecnie projektowanym ust. 4 art. 370 

przewidującym odpowiednie stosowanie przepisów art. 363 - 369 projektu ustawy - Prawo 

restrukturyzacyjne. 

Pragnę wyrazić nadzieję, że przedstawiona propozycja spotka się ze zrozumieniem i przychylnością 

Izby w trakcie dalszych prac legislacyjnych. Chciałbym jednocześnie zapewnić o gotowości Kasy 

Krajowej, jako instytucji ustawowo upoważnionej do wyrażania opinii o projektach aktów prawnych 

dotyczących działalności kas, do współpracy i udzielania wszelkiej pomocy mogącej się przyczynić do 

zapewnienia spójności projektowanych rozwiązań legislacyjnych z regulacjami dotyczącymi 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 
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