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Art. 1. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obli-
gacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.1)) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)  spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 
oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnoś-
ciowo-Kredytowa,”;

2)  w art. 23a w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b 
w brzmieniu:

„1a)  Bank Gospodarstwa Krajowego, w szczegól-
ności w celu realizacji programów rządowych, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 5 i 7 usta-
wy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodar-
stwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. 
zm.2)),

 1b)  Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna 
w celu realizacji przedmiotu działalności, o któ-
rym mowa w art. 5 ustawy z dnia 4 marca 

2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym 
(Dz. U. Nr 57, poz. 491, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 
oraz z  2011  r. Nr  28, poz.  143 i Nr 106, 
poz. 622),”;

3)  w art. 29 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 
i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2.  W przypadku zabezpieczenia emisji obligacji, 
o których mowa w art. 23a ust. 2 pkt 1a, zareje-
strowanych w depozycie papierów wartościo-
wych prowadzonym przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A., poręczeniem lub 
gwarancją Skarbu Państwa, gdy liczba nabyw-
ców obligacji jest wyższa niż 15, Bank Gospo-
darstwa Krajowego, przed rozpoczęciem emisji 
obligacji, może zawrzeć umowę o reprezenta-
cję.”;

4) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Bank, o którym mowa w art. 29 ust. 1, zwany 
dalej „bankiem-reprezentantem”, pełni funkcję 
przedstawiciela ustawowego obligatariuszy na 
zasadach określonych w ustawie oraz w umowie 
o reprezentację.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.
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USTAWA

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o zmianie ustawy o obligacjach

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. 
Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, 
poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. 
Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. 
Nr 157, poz. 1119, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 195, poz. 1503 
oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143.




