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27

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów - regulamin Rady - Dz. U. Nr 73
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Notatki
Rozdzia³ 2
Prowadzenie ksi¹g rachunkowych
§5.

Ksiêgi rachunkowe prowadzi siê w siedzibie
Funduszu. Prowadzenie ksi¹g rachunkowych
Funduszu nie mo¿e byæ powierzone innej
osobie prawnej ani fizycznej lub innej jednostce nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej.

§6.

Zapisy w ksiêgach rachunkowych Funduszu
dotycz¹ce operacji zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ okrelonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy dokonywane s¹ najpóniej w nastêpnym dniu roboczym po dniu dokonania
tych operacji.

Rozdzia³ 3
Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie
wyniku finansowego
§7.

Na dzieñ bilansowy aktywa i pasywa wycenia siê w nastêpuj¹cy sposób:
1) rodki pieniê¿ne, fundusze oraz pozosta³e aktywa i pasywa nie wymienione
w pkt 2-5 - wed³ug wartoci nominalnej,
2) nale¿noci i zobowi¹zania, w tym kredyty, po¿yczki, zrealizowane gwarancje
i porêczenia -w kwocie wymagaj¹cej zap³aty, z uwzglêdnieniem odsetek od na-

sowej (I±II±Ill±IV±V)

odpowiednio odpisów z tytu³u trwa³ej

rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finan-

VI.

wed³ug ceny nabycia, z uwzglêdnieniem

V.

udzielonych przez Fundusz po¿yczek -

IV.

b) przejête i stanowi¹ce zabezpieczenie

D.

Zap³acone/Zwrócone odsetki

E.

Pozosta³e pozycje .

rodki pieniê¿ne na pocz¹tek roku
obrotowego

F.

rodki pieniê¿ne na koniec roku obrotowego (D+E)

(A+B+C)

wartoci uznaje siê ponoszenie w trzech

Zmiana stanu rodków pieniê¿nych netto

utraty ich wartoci; za trwat¹ utratê
kolejnych latach przez spó³kê strat nie
znajduj¹cych pokrycia w kapita³ach



w³asnych spó³ki lub utrzymywanie siê
przez okres co najmniej trzech kolejnych
miesiêcy kursu akcji poni¿ej ceny nabycia,
5) rodki trwa³e, wartoci niematerialne i prawne w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, z uwzglêdnieniem odpowiednio:
a) odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) zmniejszaj¹cych wartoæ pocz¹tkow¹ sk³adników maj¹tkowych do
wartoci ksiêgowej netto,
b) aktualizacji wyceny wartoci pocz¹tkowej rodków trwa³ych oraz ich umorzenia na podstawie odrêbnych przepisów.
§8.1. W celu zabezpieczenia nale¿noci zagro¿onych z tytu³u udzielonych po¿yczek, gwarancji, porêczeñ oraz nabytych wierzytelnoci Fundusz tworzy rezerwy w ciê¿ar
funduszu pomocowego.
2.

Rezerwy na pozosta³e nale¿noci zagro¿one tworzone s¹ w ciê¿ar pozosta³ych

le¿noci i zobowi¹zañ oraz rezerw,

kosztów dzia³alnoci Funduszu.

o których mowa w § 8,

finansowym, powinien obejmowaæ:

rezerw, o których mowa w § 8 ust. 1,

ksiêgach rachunkowych oraz sprawozdaniu

bycia, z uwzglêdnieniem odsetek oraz

Wynik finansowy Funduszu, wykazywany w

3) nabyte wierzytelnoci - wed³ug ceny na-

§9.

1) przychody osi¹gniête przez Fundusz

4) papiery wartociowe:

j¹cy ró¿nicy pomiêdzy cen¹ nabycia a aktu-

cenê tak¹ uznaje siê cenê nabycia sko-

2) wynik z operacji finansowych odpowiada-

aktualnej ceny sprzeda¿y, przy czym za

w danym okresie sprawozdawczym,

a) d³u¿ne papiery wartociowe-wed³ug

wartociowych.

wy odsetki lub przypadaj¹c¹ na ten

aln¹ cen¹ sprzeda¿y d³u¿nych papierów

rygowan¹ o naliczone na dzieñ bilansodzieñ czêæ dyskonta,
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1) listê wyp³at, w formie wydruku komputerowego (ka¿da strona winna zostaæ podpisana przez syndyka) oraz w formie zapisu elektronicznego (dyskietka lub CDROM),
2) listê deponentów, którzy nie odebrali rodków gwarantowanych, sporz¹dzon¹ przy
wykorzystaniu programu komputerowego "Syndyk"; w formie wydruku komputerowego oraz w formie zapisu elektronicznego (dyskietka lub CD-ROM),
3) kwoty, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy syndyk zwraca na rachunek
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 10101023-710000-131-0 w G³ównym
Oddziale Walutowo-Dewizowym Narodowego Banku Polskiego w Warszawie,
4) kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dokonanie wyp³aty w sposób okrelony w § 9
ust. 2, wed³ug kolejnoci na licie wyp³at,
5) orygina³y lub kopie potwierdzenia wys³anych wezwañ, o których mowa w §12 ust.
1, uszeregowane wed³ug kolejnoci na licie wyp³at,
6) sprawozdanie z przebiegu wyp³at, które winno zawieraæ:
a) sumê wyp³aconych rodków,
b) sumê rodków pozosta³ych do wyp³aty,
c) liczbê deponentów, którym wyp³acono rodki gwarantowane,
d) liczbê deponentów, którzy nie podjêli rodków gwarantowanych,
e) liczbê pracowników upad³ego banku zatrudnionych przy wyp³atach wraz ze
wskazaniem sumy faktycznie poniesionych kosztów ich wynagrodzeñ,
f) okrelenie wysokoci kosztów ubezpieczenia i ochrony wyp³at oraz kosztów
transportu gotówki,
g) okrelenie wysokoci innych od wskazanych w lit. e i f kosztów poniesionych
przez syndyka w zwi¹zku z prowadzeniem wyp³at, w szczególnoci zwi¹zane z
umowami, o których mowa w § 3.
Syndyk zawiadamia Zarz¹d Funduszu o zakoñczeniu wyp³at i przekazuje Funduszowi w terminie 21 dni od zakoñczenia wyp³at:
§ 14

w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

w sprawie ustalenia regulaminu
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.*

z dnia 25 padziernika 1999 r.

z dnia 3 czerwca 1998 r.

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA FINANSÓW

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484,
Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. Ustala siê regulamin Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego okrelaj¹cy organizacjê pracy
oraz zasady i tryb dzia³ania Rady Funduszu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszego rozporz¹dzenia.
§ 2. Traci moc zarz¹dzenie nr 20 Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia
regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 21).
§ 3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Minister Finansów: w z. J. Bauc

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654,.z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484,
Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 108, poz. 685 i Nr 162, poz.
1121 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1.

zwi¹zane z realizacj¹ jego zadañ, w tym

Przepisy ogólne

Kosztami dzia³alnoci Funduszu s¹ koszty

Rozdzia³ 1

2.

koszty poniesione na utrzymanie organów

U¿yte w rozporz¹dzeniu okrelenia
oznaczaj¹:

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 73 poz. 466)

1) ustawa - ustawê z dnia 14 grudnia

Funduszu i Biura Funduszu.
§3.

wy, zapewniaj¹cy rzetelne oraz jasne
przedstawienie sytuacji maj¹tkowej i finansowej, wyniku finansowego i rentownoci

Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr

zgodnie ze stanem faktycznym oraz syste-

85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr

mem gromadzenia i wydatkowania rodków w ramach funkcjonowania systemów

poz. 685 i Nr 162, poz.1121 oraz

gwarantowania rodków pieniê¿nych.

z 1999 r. Nr 40, poz. 399),
2) Fundusz - Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

§4.1. W ewidencji rodków Funduszu wyodrêbnia siê operacje dotycz¹ce:

3) Zarz¹d - Zarz¹d Bankowego Funduszu

1) rodków na rachunku specjalnym
rozliczeñ gwarancyjnych,

4) Rada - Radê Bankowego Funduszu

2) udzielonych po¿yczek, gwarancji, porê-

Gwarancyjnego,

czeñ oraz nabytych wierzytelnoci,
3) przychodów,

Bankowego Funduszu Gwarancyjne-

4) kosztów,

go, na które tworzy siê rezerwy.
§2.1. Przychodami Funduszu s¹ rodki po-

Fundusz jest obowi¹zany do stosowania
zasad rachunkowoci w sposób prawid³o-

1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4,
poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r.

REGULAMIN RADY
BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

140, poz. 940, z 1998 r. Nr 108,

§ 1. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwana dalej Rad¹ Funduszu, dzia³a na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz.
18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88,
poz. 554 i Nr 140, poz. 940), zwanej dalej ustaw¹, rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego
1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113
i z 1997 r. Nr 126, poz. 808), zwanego dalej statutem Funduszu, oraz niniejszego regulaminu.

Gwarancyjnego,

Organizacja pracy, posiedzenia Rady Funduszu
§ 2. W celu wykonywania statutowych zadañ Rada Funduszu uchwala harmonogram prac.

5) nale¿noci zagro¿one - nale¿noci

§ 3. 1. Posiedzenia Rady Funduszu zwo³uje przewodnicz¹cy Rady Funduszu zgodnie z przyjêtym
harmonogramem.
2. Posiedzenie Rady Funduszu przewodnicz¹cy Rady Funduszu zwo³uje w ka¿dym przypadku
podejmowania przez Fundusz dzia³añ, do których zobowi¹zany jest na podstawie ustawy lub
statutu, nie rzadziej jednak ni¿ raz w miesi¹cu.

chodz¹ce ze róde³ finansowania Fun-

3. Posiedzenie Rady Funduszu jest zwo³ywane tak¿e na pisemny wniosek co najmniej 2
cz³onków Rady Funduszu lub co najmniej 2 cz³onków Zarz¹du Funduszu, z³o¿ony na rêce
przewodnicz¹cego Rady. Wniosek okrela przedmiot posiedzenia Rady Funduszu.

5) ustalenia wyniku finansowego.
2.

rodki otrzymane na wniosek Funduszu
z bud¿etu pañstwa wp³ywaj¹ na rachunek

duszu okrelonych w art. 15 pkt 3, 4

bie¿¹cy i zwiêkszaj¹ fundusz statutowy.

i 7 ustawy.

* tekst rozporz¹dzenia zosta³ og³oszony w Dzienniku Ustaw z dnia 16 czerwca 1998 r. Nr 73, poz. 466.
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1. Przekazuj¹c bankom, o których mowa w § 3, kwoty na wyp³atê rodków gwarantowanych, syndyk w pierwszej kolejnoci wykorzystuje rodki p³ynne masy upad³oci
oraz utworzony przez upad³y bank fundusz ochrony rodków gwarantowanych.
§ 13
3. Postanowieñ ust. 1 nie stosuje siê je¿eli kwota rodków gwarantowanych nale¿na
deponentowi jest ni¿sza od kosztów wysy³ki listu poleconego.
2. Termin o którym mowa w ust. 1 nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 7 dni od ostatniego dnia
wyp³at okrelonego w terminarzu.

Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131
1)

5.

wierzytelnoci oraz warunki p³atnoci za-

Fundusz, w terminie okrelonym w umo-

proponowane przez oferenta.

wie, przeka¿e bankowi odkupuj¹cemu
7.

wierzytelnoci informacje o rodzajach

Fundusz informuje o wyborze oferty, zamieszczaj¹c, w miejscu publicznie dostêp-

i skutkach dzia³añ, jakie podj¹³ w stosunku

nym w swojej siedzibie, og³oszenie wska-

do d³u¿nika.
§11.

zuj¹ce firmê (nazwê) i siedzibê tego,

Nabywaj¹c wierzytelnoæ, co do której zo-

którego ofertê wybrano,

sta³o zastrze¿one prawo odkupu, Fundusz

8.

mo¿e ¿¹daæ ustanowienia zabezpieczenia

Fundusz zawiera z wybranym oferentem
pisemn¹ umowê sprzeda¿y wierzytelnoci

nale¿noci wynikaj¹cych z takiej wierzytel9.

O dokonanej sprzeda¿y wierzytelnoci Fundusz niezw³ocznie zawiadamia d³u¿nika.

¿eniem § 13, nabyt¹ od banku wierzytelnoæ,

4. Posiedzenie Rady, zwo³ane w trybie okrelonym w ust. 3, odbywa siê nie póniej ni¿ w terminie 10 dni od dnia zg³oszenia wniosku przewodnicz¹cemu Rady.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Funduszu wraz z porz¹dkiem obrad powinno byæ dorêczone cz³onkom Rady Funduszu co najmniej na 7 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz¹cy Rady mo¿e ten termin skróciæ do 2 dni.

§ 6. Za zgod¹ Rady Funduszu w jej posiedzeniach mog¹ uczestniczyæ równie¿ inne osoby.

§ 8. W sprawie wyp³at ze rodków funduszu pomocowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
w wysokoci przekraczaj¹cej równowartoæ w z³otych kwoty 6 000 000 EURO Rada Funduszu,
na wniosek Zarz¹du Funduszu, wydaje opiniê w terminie dwóch tygodni.

tajemnic¹ bankow¹, nabywc¹ wierzytelno-

przez Fundusz wynika z czynnoci objêtych

Nabyte od banków wierzytelnoci, z za-

ci mo¿e byæ tylko bank.

ograniczonego, zapraszaj¹c do sk³adania
Fundusz zaprasza do sk³adania ofert tak¹
piêæ, która umo¿liwi wybór najkorzystniej-

5.

§ 7. Rada Funduszu podejmuje uchwa³y we wszystkich sprawach nale¿¹cych do jej kompetencji.

§ 9. 1. Z posiedzenia Rady Funduszu sporz¹dza siê protokó³.

Wierzytelnoci, o których mowa w ust. 1,
nie mog¹ byæ zbywane w drodze publicznej
Fundusz zbywa wierzytelnoci, o których mowa w ust. 1, na podstawie oferty skierowanej
wy³¹cznie do banków lub w drodze przetargu

Zamiar sprzeda¿y wierzytelnoci Fundusz

4.

liczbê banków, nie mniejsz¹ jednak ni¿

Wyznaczony przez Fundusz termin sk³adania
ofert nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 3 tygodnie od

wierzytelnoci.

Przystêpuj¹cy do przetargu wnosz¹ wadium

W sprawach dotycz¹cych ofert, wnoszenia wadium i sprzeda¿y wierzytelnoci

2. Protokó³ powinien zawieraæ numer kolejny, datê i miejsce posiedzenia, listê obecnych,
porz¹dek obrad, przebieg obrad i wyniki g³osowañ. Zg³oszone zdania odrêbne powinny byæ
zamieszczone w protokole.
3. Uchwa³y podjête podczas posiedzenia s¹ podpisywane przez wszystkich cz³onków Rady
Funduszu obecnych na posiedzeniu. Treæ uchwa³ stanowi za³¹cznik do protoko³u obrad Rady
Funduszu.
4. Protokó³ podpisywany jest przez osobê prowadz¹c¹ obrady oraz przez protokolanta, a jego
treæ jest zatwierdzana przez Radê Funduszu na najbli¿szym posiedzeniu. Cz³onkowie Rady
otrzymuj¹ protokó³ przynajmniej na jeden dzieñ przed tym posiedzeniem. Na posiedzeniu
zatwierdzaj¹cym protokó³ mog¹ byæ wprowadzone sprostowania i uzupe³nienia do protoko³u
za zgod¹ wiêkszoci cz³onków Rady uczestnicz¹cych w poprzednim posiedzeniu Rady.
5. Sprzeciw b¹d zdanie odrêbne dotycz¹ce treci zatwierdzonego protoko³u s¹ odnotowywane
w protokole.
6. Protoko³y posiedzeñ Rady Funduszu s¹ przechowywane w siedzibie Funduszu.
7. Zatwierdzone protoko³y gromadzone s¹ w ksiêdze protoko³ów, a ich kopie przesy³ane wszystkim cz³onkom Rady Funduszu w terminie 14 dni od dnia ich zatwierdzenia.
§ 10. Rada Funduszu dokonuje podzia³u obowi¹zków pomiêdzy poszczególnych cz³onków Rady.

oraz ust. 8 i 9.
§14.

Fundusz dokonuje wyboru najkorzystniej-

§ 4. Przewodnicz¹cy Rady otwiera i prowadzi posiedzenia Rady Funduszu. W razie nieobecnoci
przewodnicz¹cego Rady obrady prowadzi cz³onek Rady Funduszu, wskazany pisemnie przez przewodnicz¹cego Rady. W przypadku braku takiego wskazania cz³onkowie Rady Funduszu wybieraj¹
sporód siebie, w drodze g³osowania zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osobê prowadz¹c¹ obrady.
§ 5. Cz³onkowie oraz przewodnicz¹cy Rady sprawuj¹ funkcje wy³¹cznie osobicie.

nabytej uprzednio od banku.

noci.
§12.1. Fundusz mo¿e zbyæ osobie trzeciej, z zastrze-

§13.1. W przypadku gdy wierzytelnoæ nabyta

o ile w umowie o nabycie wierzytelnoci nie
postanowiono inaczej.
2.

strze¿eniem § 13, Fundusz zbywa w drodze

2.

pisemnego przetargu nieograniczonego lub
w drodze oferty og³oszonej publicznie

sprzeda¿y.

(sprzeda¿ publiczna). W ofercie og³oszonej

3.

publicznie Fundusz okrela cenê sprzeda¿y
wierzytelnoci.
3.

og³asza co najmniej w jednym dzienniku

ofert imiennie oznaczone banki.

o zasiêgu ogólnopolskim oraz w miejscu
publicznie dostêpnym w swojej siedzibie.
4.

szej oferty, konkurencjê i sprawne zbycie

daty og³oszenia przetargu.
5.

w wysokoci okrelonej przez Fundusz.
Fundusz mo¿e odst¹piæ od pobierania wa-

stosuje siê tak¿e przepisy § 12 ust. 4-6

dium od przystêpuj¹cych do danego przetargu.
6.

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

szej oferty w ci¹gu dwóch tygodni od up³y-

Uprawnienia nadzorcze i kontrolne Rady Funduszu
§ 11. 1. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne Rady Funduszu okrela ustawa i statut Funduszu.

wu terminu sk³adania ofert. Kryterium wy-

2. Rada Funduszu mo¿e delegowaæ jednego lub kilku cz³onków Rady do indywidualnego wykonywania
kontroli dzia³alnoci Zarz¹du oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych Biura Funduszu. Delegowany cz³onek Rady Funduszu przedk³ada Radzie sprawozdanie z wykonanej kontroli, a w szczególnoci
mo¿e wystêpowaæ do Rady Funduszu z wnioskiem o podjêcie dzia³añ przewidzianych w § 12 pkt 1
statutu Funduszu. Szczegó³owy zakres i tryb wykonywania kontroli okrela Rada Funduszu.

boru najkorzystniejszej oferty stanowi
Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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3
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 399), która wesz³a w ¿ycie z dniem 21 maja 1999 r.
2)

Art. 2. U¿yte w ustawie okrelenia oznaczaj¹:

§ 12

Art. 1. Ustawa okrela:
Przepisy ogólne
Rozdzia³ 1
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
z dnia 14 grudnia 1994 r.

USTAWA*

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
w szczególnoci cena zakupu od Funduszu

58
1)

*

2. Suma dokonanych wyp³at rodków gwarantowanych nie mo¿e przekroczyæ sumy kwot:
1) wchodz¹cych w sk³ad masy upad³oci p³ynnych rodków banku, tj.
a) rodków w kasie;
b) rodków na rachunkach w innych bankach;
c) kwot rezerw obowi¹zkowych;
d) wartoci skarbowych papierów wartociowych i bonów pieniê¿nych NBP,
2) odpowiadaj¹cych wysokoci utworzonego przez upad³y bank funduszu ochrony
rodków gwarantowanych,
3) kwoty przekazanej syndykowi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyp³atê
rodków gwarantowanych.

1) deponent - osobê fizyczn¹, osobê prawn¹, jednostkê organizacyjn¹ nie maj¹c¹ osobowoci prawnej,
o ile posiada zdolnoæ prawn¹, oraz podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz.
1118 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399), zwanej dalej Prawem bankowym, bêd¹ce
stron¹ umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadaj¹ce wynikaj¹c¹ z czynnoci bankowych wierzytelnoæ do banku objêtego systemem gwarantowania, potwierdzon¹ wystawionym przez ten bank
dokumentem imiennym, z wy³¹czeniem:
a) Skarbu Pañstwa,
b) banków,
c) podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym
obrocie papierami wartociowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr
107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715),
d) podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia³alnoci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr
107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015 oraz z
1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255),
e) akcjonariuszy banku posiadaj¹cych w dniu z³o¿enia wniosku o og³oszenie upad³oci pakiet akcji
uprawniaj¹cy do wykonywania ponad 5% g³osów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a
tak¿e osób, które w stosunku do nich s¹ podmiotami dominuj¹cymi lub zale¿nymi w rozumieniu art.
4 pkt. 16 ustawy, o której mowa w lit. c),
f) cz³onków zarz¹du, rady (rady nadzorczej) banku oraz osób pe³ni¹cych w tym banku funkcje dyrektorów i zastêpców dyrektorów departamentów, jak równie¿ dyrektorów i zastêpców dyrektorów
oddzia³ów tego banku, w przypadku gdy osoby te pe³ni³y swoje funkcje w dniu zawieszenia

1. W przypadku nie zg³oszenia siê deponenta w dniu okrelonym w terminarzu, wzywa
siê go listem poleconym do odbioru nale¿nych mu kwot, wyznaczaj¹c dodatkowy
termin wyp³aty.

1) zasady tworzenia i funkcjonowania systemów obowi¹zkowego i umownego gwarantowania rodków
pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub nale¿nych z tytu³u wierzytelnoci potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez banki,
2) rodzaje dzia³añ, które mog¹ byæ podejmowane w celu udzielania podmiotom objêtym obowi¹zkowym
systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych pomocy do wysokoci rodków gwarantowanych
w przypadkach powstania niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci,
3) zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o podmiotach objêtych systemem gwarantowania.

§ 11
Nie mo¿na wstrzymaæ wyp³aty deponentowi, którego to¿samoæ zosta³a potwierdzona, a
kwota rodków gwarantowanych zosta³a prawid³owo obliczona w oparciu o ksiêgi
bankowe chyba, ¿e do ksi¹g banku z³o¿ono odpowiedni tytu³ wykonawczy.
7.
6.
5.
4.

2) odpisu dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do odbioru wyp³aty z tytu³u
gwarancji.
Dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3 powinny byæ do³¹czone do listy wyp³at. W
razie wyp³aty rodków osobom okrelonym w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe,
do listy wyp³at do³¹cza siê kopie dokumentów stanowi¹cych podstawê tych wyp³at.
Syndyk lub upowa¿niona przez niego osoba potwierdza dokonanie wyp³aty w³asnym
podpisem na licie wyp³at.
Osoba odbieraj¹ca rodki gwarantowane kwituje odbiór wyp³aty. Pokwitowanie do³¹cza
siê do listy wyp³at.
W przypadku dokonania wyp³aty w sposób okrelony w § 9 ust. 2, syndyk lub
upowa¿niona przez niego osoba umieszcza odpowiedni¹ adnotacjê na licie wyp³at
do³¹czaj¹c kopiê dokonanego przelewu lub przekazu.
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sp³aty.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2.

zgodnie z ust. 3.

szczególnym uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich

mo¿e byæ ni¿sza ni¿ cena odkupu, ustalona

wykazanych przez niego wierzytelnoci, ze

zbycia wierzytelnoci przez Fundusz nie

wej banku-wnioskodawcy i analiz¹ jakoci

w umowie nabycia wierzytelnoci, cena

Fundusz kieruje siê ocen¹ sytuacji finanso-

waj¹cy z prawa odkupu zastrze¿onego

Przy wyborze wierzytelnoci do nabycia
4.

Fundusz i zawiadamia o tym bank.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§ 3.

dusz w zwi¹zku z odzyskaniem tej czêci

§7.1. Fundusz ustala, które z oferowanych przez

bank a kosztami poniesionymi przez Fun-

j¹cych z wierzytelnoci.

rzytelnoci od banku do jej odkupu przez

kresie dochodzenia nale¿noci wynika-

wozdania, o których mowa w § 1.

przez Fundusz w okresie od nabycia tej wie-

5) dotychczasowy przebieg dzia³añ w za-

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przedk³ada Radzie Ministrów do zatwierdzenia spra-

miêdzy czêci¹ wierzytelnoci odzyskan¹

czeniach wierzytelnoci,

§2.

pomniejszon¹ o kwotê stanowi¹c¹ ró¿nicê

4) informacje o ustanowionych zabezpie-

bankom pomocy w formie po¿yczki, oraz

miny i warunki jej sp³aty,

towania, jaka jest pobierana przy udzielaniu

3) datê powstania wierzytelnoci oraz ter-

rzytelnoci wraz z kosztami zwi¹zanymi

2) kwotê wierzytelnoci ze wskazaniem

1) sprawozdanie z dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 1999 r.,

2, powinna uwzglêdniaæ cenê zakupu wie-

stawieniem jego sytuacji finansowej,

3.

1) oznaczenie d³u¿nika banku wraz z przed-

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przyjmuje:
3.

2) cenê odkupu,

Opis, o którym mowa w ust. 2, powinien

naæ prawo odkupu wierzytelnoci,

faktycznego tych wierzytelnoci.

1) termin, do którego bank mo¿e wyko-

pozwalaj¹cych na ocenê stanu prawnego i

z 1995 r. Nr 21, poz. 113, z 1997 r. Nr 126, poz. 808 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 137) Rada

oraz

Gwarancyjnego nadanego rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. (Dz. U.

kompletem

dotycz¹cej odkupu powinna okrelaæ:

dokumentów

2. Urnowa, o której mowa w ust. 1, w czêci

oferowanych do zbycia wraz z ich opisem

tej wierzytelnoci przez bank zbywaj¹cy.

do³¹czyæ do wniosku wykaz wierzytelnoci

Gwarancyjnym (Dz. U z 2000 r. Nr 9, poz. 131) i § 37 ust. 3 statutu Bankowego Funduszu

telnoci mo¿na zastrzec mo¿liwoæ odkupu

przez Fundusz wierzytelnoci powinien

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
2.

§10.1. W umowie nabycia przez Fundusz wierzy-

Bank wystêpuj¹cy z wnioskiem o nabycie

ni¿sza ni¿ 50% ceny jej nabycia.

wniosek zainteresowanego banku.
§6.1. Nabycie

wierzytelnoci

nastêpuje

2.

na

ni¿sz¹ ni¿ cena jej nabycia, z zastrze¿eniem

pomocowego do wykorzystania w danym

§9.1. Fundusz mo¿e zbyæ wierzytelnoæ za cenê

sokoci nie przekraczaj¹cej 20% funduszu

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
U c h w a ³ a nr 9/2000
§5.

Cena zbycia wierzytelnoci nie mo¿e byæ
§10 ust. 4.

roku.

z dnia 20 kwietnia 2000 r.

Cena odkupu, o której mowa w ust. 2 pkt
3) formê i terminy zap³aty przez bank.

zawieraæ w szczególnoci:

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co nastêpuje:

w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoci BFG w 1999 r.
i sprawozdania finansowego BFG za rok 1999 wraz z wynikami jego badania
przez audytora oraz ich przed³o¿enia Radzie Ministrów do zatwierdzenia.

z zakupem poniesionymi przez Fundusz,

nale¿noci g³ównej, odsetek i innych

2) sprawozdanie finansowe Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za rok 1999 wraz z wynika§ 1.

powiêkszon¹ co najmniej o stopê oprocen-

nale¿noci ubocznych,

mi jego badania przez bieg³ych rewidentów.

W przypadku skorzystania przez bank zbywierzytelnoci.

bank wierzytelnoci mog¹ byæ nabyte przez

tego banku.

ze rodków funduszu pomocowego w wy-

laj¹c¹ warunki nabywania wierzytelnoci

banków mo¿e byæ finansowane wy³¹cznie
§8.

Nabywanie przez Fundusz wierzytelnoci

Fundusz zawiera z bankiem umowê okre-

Uchwały Rady BFG
dzia³alnoci banku lub spe³nienia warunku gwarancji b¹d w okresie bie¿¹cego roku obrotowego
(obrachunkowego) lub poprzedzaj¹cego zawieszenie dzia³alnoci banku lub dzieñ spe³nienia
warunku gwarancji,

2)

2) rodki gwarantowane - rodki pieniê¿ne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego nale¿noci wynikaj¹ce z innych czynnoci bankowych, potwierdzone wystawionymi
przez bank dokumentami imiennymi, z wy³¹czeniem papierów wartociowych innych ni¿ opiewaj¹ce
wy³¹cznie na wierzytelnoci pieniê¿ne, a tak¿e listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 940 i z 1998 r. Nr
107, poz. 669 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70), w walucie polskiej lub walutach obcych, wed³ug stanu na
dzieñ zawieszenia dzia³alnoci banku, powiêkszone o nale¿ne odsetki naliczone do dnia spe³nienia
warunku gwarancji - do wysokoci okrelonej ustaw¹,
3) podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na
rachunkach bankowych, zwane dalej podmiotami objêtymi systemem gwarantowania:
3)

a) banki w rozumieniu Prawa bankowego, z wyj¹tkiem banków spó³dzielczych, bêd¹cych uczestnikami zrzeszeñ regionalnych, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 939), od dnia konsolidacji sprawozdañ finansowych,
b) zrzeszenia regionalne, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji
banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, od dnia
konsolidacji sprawozdañ finansowych,
4) dzieñ spe³nienia warunku gwarancji:
a) dzieñ wydania postanowienia o og³oszeniu upad³oci banku lub
b) dzieñ uprawomocnienia siê postanowienia o oddaleniu wniosku o og³oszenie upad³oci ze wzglêdu
na to, ¿e maj¹tek banku oczywicie nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postêpowania
upad³ociowego,
c) w przypadku zrzeszenia regionalnego, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 lit. b), dzieñ stwierdzenia
niemo¿noci wywi¹zania siê z zobowi¹zania pokrycia ryzyka z tytu³u wierzytelnoci i zobowi¹zañ
zaci¹ganych przez banki spó³dzielcze na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw
wobec banku spó³dzielczego - uczestnika zrzeszenia regionalnego, co do którego zaistnia³a sytuacja, o której mowa w pkt. 4 lit. a) i b),
4)
5) suma aktywów wa¿onych ryzykiem - sumê aktywów oraz zobowi¹zañ pozabilansowych, którym Komisja
Nadzoru Bankowego nadaje wyra¿on¹ procentowo wagê ryzyka,
5)

6) przejêcie banku - nabycie przedsiêbiorstwa bankowego lub jego czêci.
6)

Art. 2a . 1. W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny)
deponentem jest ka¿da z tych osób - w granicach okrelonych w umowie rachunku lub wynikaj¹cych z
przepisów prawa.
2. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spó³ki cywilnej, jawnej lub komandytowej - deponentem jest ta spó³ka.
2)
3)
4)
5)

6)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zmianie ustawy - Prawo
bankowe (Dz.U. Nr 24, poz. 119), która wesz³a w ¿ycie z dniem 14 kwietnia 1997 r.
Dodany przez art. 1 pkt. 3 ustawy wymienionej w przypisie 5.

4

2. Terminarz nie mo¿e zawieraæ informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹.
§6
Wyp³ata rodków gwarantowanych nastêpuje zgodnie z terminarzem, o którym mowa
w § 2, w oparciu o listê wyp³at sporz¹dzan¹ na podstawie listy deponentów. Listê wyp³at
sporz¹dza syndyk w formie wydruku komputerowego przy wykorzystaniu programu
"Syndyk".
§7
1. Po otrzymaniu kwoty na wyp³atê rodków gwarantowanych, syndyk przekazuje jej czêci bankom, o których mowa w § 3 odpowiednio do zawartych umów.
2. Do wykonywania poszczególnych czynnoci zwi¹zanych z realizacj¹ wyp³at syndyk
mo¿e upowa¿niæ pracowników pozostaj¹cych w jego dyspozycji oraz inne osoby.
§8
1. Na zasadach okrelonych w niniejszej uchwale dokonuje siê wyp³at deponentom, ich
pe³nomocnikom albo nastêpcom prawnym.
2. W ramach limitów okrelonych w art. 23 ustawy dokonuje siê wyp³at osobom
okrelonym w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe. Spadkobiercom nale¿y siê w
takiej sytuacji kwota bêd¹ca ró¿nic¹ miêdzy kwot¹ rodków na rachunku z uwzglêdnieniem limitów okrelonych w art. 23 ustawy a kwot¹ nale¿n¹ osobie okrelonej w art.
57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.
3. Wyp³aty rodków gwarantowanych dokonuje siê równie¿ na wniosek organu
egzekucyjnego, na podstawie tytu³u wykonawczego uprawniaj¹cego do zajêcia rodków
gwarantowanych deponenta.
§9
1. Wyp³aty dokonywane s¹ w formie gotówkowej w lokalu upad³ego banku lub w
banku, o którym mowa w § 3.
2. Na wniosek deponenta wyp³ata mo¿e zostaæ dokonana:
a) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez deponenta,
b) przekazem pocztowym na adres deponenta.
§ 10
1. Dokonuj¹c wyp³aty nale¿y sprawdziæ dowód to¿samoci osoby do r¹k której nastêpuje
wyp³ata.
2. W przypadku wyp³aty dokonywanej przedstawicielowi deponenta nie bêd¹cego osob¹
fizyczn¹, nale¿y sprawdziæ równie¿ dokument potwierdzaj¹cy umocowanie do odbioru
rodków gwarantowanych, który za³¹cza siê do listy wyp³at.
3. Wyp³ata pe³nomocnikowi lub nastêpcy prawnemu deponenta nastêpuje odpowiednio
na podstawie:
1) pe³nomocnictwa,
57
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ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.

cich, a tak¿e zajête w postêpowaniu

likwidacji, z wyj¹tkiem gdy likwidacja

7) obci¹¿one prawami na rzecz osób trze-

2) wobec d³u¿ników postawionych w stan

mo¿liwiaj¹cy sp³acenie d³ugu,

ni¿ 3 miesi¹ce,

siê nieodwracalnie w sposób unie-

ci g³ównej lub odsetek wynosi wiêcej

ekonomiczno-finansowa pogorszy³a

1) których opónienie w sp³acie nale¿no-

6) wobec d³u¿ników, których sytuacja

szczególnoci wierzytelnoci:

tek nie zosta³ ujawniony,

Do wierzytelnoci zagro¿onych zalicza siê w

pobytu jest nieznane i których maj¹-

wierzytelnoci zagro¿onych.

5) wobec d³u¿ników, których miejsce

telnoci pieniê¿ne banków, z wyj¹tkiem

jenie swojej nale¿noci z przedmiotów

mi przy pomocy Biura Funduszu.

postêpowanie maj¹ce na celu zaspoko-

Fundusz dokonuje obrotu wierzytelnocia-

powania egzekucyjnego lub rozpocz¹³
bank z³o¿y³ wniosek o wszczêcie postê-

noci, o których mowa w § 4 ust. 1.

4) wobec d³u¿ników, przeciwko którym

pomocy bankom, nabywa i zbywa wierzytel§2.

³a og³oszona upad³oæ,

Fundusz, dzia³aj¹c w zakresie udzielania

3) wobec d³u¿ników, co do których zosta-

dalej wierzytelnociami.

oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 400),

bezpieczeñstwo niewyp³acalnoci, zwanymi

poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668

dusz od banków, w których powsta³o nie-

poz. 770, N; 137, poz. 926 i Nr 141,

wierzytelnociami nabywanymi przez Fun-

poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121,

Gwarancyjny, zwany dalej Funduszem,

z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98,

i tryb obrotu przez Bankowy Fundusz

w I kwartale 2000 roku.
przyjmuje Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), Rada Funduszu
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.

118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775,

cyjno-prawna, szczegó³owe zasady, zakres
§1.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

zabezpieczenia w innym trybie,

§4.1. Fundusz mo¿e nabywaæ bezsporne wierzy§3.

37
egzekucyjnym lub zabezpieczaj¹cym.

nastêpuje na podstawie przepisów
2.
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siêbiorstw pañstwowych (Dz. U. Nr

Rozporz¹dzenie okrela formê organiza-

o komercjalizacji i prywatyzacji przed-

poz. 1121 oraz z 1999 r, Nr 40, poz. 399) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 108, poz. 685 i Nr 162,
Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79,
Na podstawie art: 4 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu

w sprawie sprawozdania Zarz¹du
z dzia³alnoci BFG w I kwartale 2000 r.
z dnia 20 kwietnia 2000 r.

w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
wierzytelnociami nabywanymi od banków, w których powsta³o
niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci.

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

z dnia 22 wrzenia 1999 r.

U c h w a ³ a nr 10/2000

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 41 /24/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 18 kwietnia 2000 r.

Rozdzia³ 2
Tworzenie, organizacja, zadania i ród³a finansowania
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

SZCZEGÓ£OWE ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ SYNDYKA
MASY UPAD£OCI WYP£AT RODKÓW GWARANTOWANYCH
§1
U¿yte w treci okrelenia oznaczaj¹ :
1) syndyk - syndyka masy upad³oci
2) terminarz - terminarz wyp³at, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy
§2
Wyp³ata rodków gwarantowanych nastêpuje zgodnie z terminarzem, w oparciu o listê
wyp³at sporz¹dzan¹ na podstawie listy deponentów. Listê wyp³at sporz¹dza syndyk w
formie wydruku komputerowego przy wykorzystaniu programu "Syndyk".

Art. 3. 1. Tworzy siê Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej Funduszem.
2. Fundusz posiada osobowoæ prawn¹.
3. Siedzib¹ Funduszu jest Warszawa.
7)

4. Rada Ministrów na uzgodniony wniosek ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa
Narodowego Banku Polskiego nadaje Funduszowi statut okrelaj¹cy szczegó³owo jego zadania, sposób organizacji oraz zasady gospodarki finansowej.
5. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu sprawuje minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych
w oparciu o kryterium legalnoci i zgodnoci ze statutem.

Art. 4. 1. Do zadañ Funduszu w zakresie funkcjonowania systemów obowi¹zkowego i umownego gwarantowania zgromadzonych rodków pieniê¿nych nale¿y:
1) okrelanie na dany rok, zgodnie z art. 25, wysokoci rodków wyodrêbnionych przez podmioty objête systemem gwarantowania, w zwi¹zku z obowi¹zkiem tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych,
2) wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z gwarantowania rodków pieniê¿nych na zasadach
okrelonych w ustawie,
3) gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objêtych systemem gwarantowania,
4) nadzór nad umownym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych.

§3
1. Syndyk mo¿e zleciæ wybranym bankom dokonywanie wyp³at rodków gwarantowanych.
2. Warunki zleceñ, o których mowa w ust. 1 powinny w szczególnoci zawieraæ:
a) podstawowe zasady dokonywania wyp³at, okrelone w ustawie oraz w niniejszej
uchwale,
b) zobowi¹zanie banku do umo¿liwienia pracownikom Funduszu dokonania kontroli,
o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy.

2. Do zadañ Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania nale¿y:
8)

1) udzielanie zwrotnej pomocy finansowej zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 19 i art. 20 ustawy, w przypadku powstania niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci, b¹d na nabycie akcji lub udzia³ów banków,
9)
1a) nabywanie wierzytelnoci banków, w których powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci,
2) kontrola nad prawid³owoci¹ wykorzystania pomocy, o której mowa w pkt. 1,
3) okrelanie wysokoci obowi¹zkowych op³at rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14,
wnoszonych przez podmioty objête systemem gwarantowania na rzecz Funduszu,
10)
4) kontrola realizacji programu postêpowania naprawczego podmiotu objêtego systemem gwarantowania,
w sytuacjach okrelonych w ustawie.

§4
1. Po otrzymaniu niniejszej uchwa³y, syndyk zobowi¹zany jest do otwarcia rachunku
bankowego, albo wydzielenia w ramach rachunku bankowego na którym zgromadzone s¹ rodki masy upad³oci subkonta, na którym zdeponowane bêd¹ wy³¹cznie
kwoty przekazane przez Fundusz na wyp³atê rodków gwarantowanych.
2. Niezw³ocznie po otwarciu rachunku, o którym mowa w ust. 1 syndyk podaje
Zarz¹dowi Funduszu nazwê banku, w którym zosta³ otwarty oraz jego numer.
3. Zarz¹d Funduszu mo¿e nie wyraziæ zgody na przekazanie kwot na rachunek wskazany
przez syndyka i wskazaæ bank, w którym syndyk powinien otworzyæ rachunek.
§5
1. Terminarz zatwierdzony przez Zarz¹d Funduszu wraz z informacj¹ o miejscu ich
dokonywania oraz wymaganych dokumentach, o których mowa w § 10, syndyk podaje do publicznej wiadomoci przez wywieszenie w miejscach obs³ugi klientów upad³ego
banku, w miejscu dokonywanych wyp³at, a tak¿e przez og³oszenie w lokalnej prasie.
Syndyk mo¿e tak¿e w inny sposób zawiadomiæ deponentów o terminie i miejscu wyp³at
oraz wymaganych dokumentach.

11)

2a. Rada Ministrów, na uzgodniony
wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aciwego
7)
do spraw instytucji finansowych , okreli, w drodze rozporz¹dzenia, formê organizacyjno-prawn¹,
szczegó³owe zasady, zakres i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnociami, o których mowa w ust. 2 pkt. 1a.
3. Rada Ministrów, na uzgodniony
wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aciwego
7)
do spraw instytucji finansowych , mo¿e okreliæ, w drodze rozporz¹dzenia, dodatkowe zadania Funduszu w
zakresie udzielania pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania oraz tryb ich wykonania.
Art. 5. 1. Organami Funduszu s¹: Rada Funduszu i Zarz¹d Funduszu.
2. Osoby pe³ni¹ce funkcje w organach Funduszu nie mog¹ pe³niæ funkcji w organach lub byæ pracownikami banków (zrzeszeñ regionalnych).
7)

8)
9)
10)
11)

56

7)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4, art. 5 pkt 7 i art. 94 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U. z.1999 r. Nr 82, poz.
928), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 3 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5
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38
4) cz³onku Zarz¹du - rozumie siê przez to cz³onka Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nadzoruj¹cego Departament Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy,



3) rodkach pomocowych - rozumie siê przez to pomoc przyznan¹ bankowi na podstawie umowy
o udzieleniu pomocy finansowej w formie po¿yczki, gwarancji, porêczenia lub wykupu wierzytelnoci,
2) Funduszu - rozumie siê przez to Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
1) banku - rozumie siê przez to podmiot objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania, korzystaj¹cy
ze zwrotnej pomocy finansowej Funduszu,
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

Minister Finansów: w z. J. Bauc

§2
3) ochrona Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przed utrat¹ zaanga¿owanych rodków pomocowych.
2) sprawdzanie przebiegu realizacji programu postêpowania naprawczego, z punktu widzenia celowoci
i efektywnoci wykorzystania rodków pomocowych oraz zgodnoci z prawem i postanowieniami
umów, na podstawie których Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ pomocy,
1) sprawdzanie prawid³owoci i zgodnoci wykorzystania pomocy finansowej z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz.18 i Nr 133,
poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz.119, Nr 79, poz.484, Nr 85, poz.538, Nr 88, poz.554 i Nr 140,
poz.940, z 1998 r. Nr 108, poz.685 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399) oraz z
treci¹ umowy zawartej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z bankiem otrzymuj¹cym pomoc,
Celem kontroli wykonywanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest:

"Art. 5.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem art. 1 pkt 4,
który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r."

10) art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 399), który stanowi:
"Art. 19. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.";
9) art. 19 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych (Dz.
U. Nr 162, poz. 1121 ), który stanowi:
"Art. 20. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.";
8) art. 20 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o po¿yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685),
który stanowi:

§1
Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 Regulaminu Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y nr 20/98 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 23 lipca
1998 r. w sprawie regulaminu Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zmienionego uchwa³¹ nr 23/99
z dnia 26 sierpnia 1999 r. oraz uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. uchwala siê, co nastêpuje:

"Art. 42. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.";
7) art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140,
poz. 940), który stanowi:
"Art. 18. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1998 r.";
6) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.
554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:

w sprawie zasad wykonywania kontroli prawid³owoci wykorzystania
pomocy finansowej oraz realizacji programu postêpowania naprawczego
przez podmiot objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania, któremu
Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej.

"Art. 19. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem art. 17, który
wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.";
5) art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez
pañstwo oszczêdzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 85, poz. 538), który stanowi:

z dnia 18 stycznia 2000 r.

4) art. 59 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511 ), który stanowi:
"Art. 59. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.";

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 5/4/G/2000

Art. 4.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem przepisu art. 1
pkt 15 lit. a), który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 1997 r.";

Uchwały Zarządu BFG
12)

Art. 6. 1. Rada Funduszu sk³ada siê z przewodnicz¹cego oraz 9 cz³onków, posiadaj¹cych odpowiednie
wykszta³cenie wy¿sze i dowiadczenie zawodowe.

Nazwa banku

Udzia³ %%
w kwocie
okrelonej w § 1

Kwota
wp³aty
w z³otych

2

3

4

13)

Art. 6. 1. Rada Funduszu sk³ada siê z przewodnicz¹cego oraz 10 cz³onków, posiadaj¹cych
odpowiednie wykszta³cenie wy¿sze i dowiadczenie zawodowe.
2. Przewodnicz¹cego Rady Funduszu powo³uje 7)i odwo³uje Prezes Rady Ministrów na uzgodniony wniosek
ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, po zaopiniowaniu przez w³aciw¹ komisjê sejmow¹.
3. Cz³onków Rady Funduszu powo³uje i odwo³uje:

7)

1)14) trzech - minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych ,
2) 15)trzech - Prezes Narodowego Banku Polskiego,
2) czterech - Prezes Narodowego Banku Polskiego,
3) trzech - Zwi¹zek Banków Polskich, na zasadach okrelonych w statucie Funduszu.
4. Zasady i wysokoæ wynagrodzenia osób wchodz¹cych w sk³ad Rady Funduszu okrela7) Prezes
Narodowego Banku Polskiego w uzgodnieniu z ministrem w³aciwym do spraw instytucji finansowych .
5. Kadencja Rady Funduszu trwa 4 lata.
Art. 7. 1. Rada Funduszu sprawuje kontrolê i nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu.
2. Do zadañ Rady Funduszu ponadto nale¿y:
1) wykonywanie nadzoru nad dzia³alnoci¹ Zarz¹du Funduszu,
2) uchwalanie planów dzia³alnoci i planu finansowego Funduszu,
3) przedk³adanie Radzie Ministrów sprawozdania z dzia³alnoci Funduszu za rok poprzedni,
4)16) zatwierdzanie wniosków Zarz¹du Funduszu w sprawie zaci¹gania kredytu, o którym mowa w art. 34 ust. 3,
5) okrelanie na wniosek Zarz¹du Funduszu wysokoci stawek obowi¹zkowej op³aty rocznej oraz funduszu
ochrony rodków gwarantowanych,
6) okrelanie zasad i form udzielania pomocy finansowej podmiotom objêtym systemem gwarantowania,
o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1,
7) okrelanie zasad i form zabezpieczania i dochodzenia zwrotu rodków nale¿nych Funduszowi z
tytu³u udzielania pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1,
8)17) ustalanie wynagrodzeñ cz³onków Zarz¹du Funduszu,
9) reprezentowanie Funduszu w jego stosunkach prawnych z cz³onkami Zarz¹du, w szczególnoci
powo³ywanie, zawieszanie w czynnociach i odwo³ywanie cz³onków Zarz¹du,
10) uchwalanie regulaminu okrelaj¹cego organizacjê pracy oraz zasady i tryb dzia³ania Zarz¹du Funduszu.

1
72
73
74
75

Rzeszowski Bank Regionalny SA
HypoVereinsbank Polska SA
Ford Bank Polska SA
Volkswagen Bank Polska SA

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.00
0.00
0.00
0.00

76
77
78
79
80
81
82

BS zrzeszone w GBPZ SA
BS zrzeszone w GBW SA
BS zrzeszone w Ma³opolskim Banku Regionalnym SA
BS zrzeszone w Mazowieckim Banku Regionalnym SA
BS zrzeszone w BUG SA
BS zrzeszone w Lubelskim Banku Regionalnym SA
BS zrzeszone w Warmiñsko-Mazurskim Banku
Regionalnym SA
BS zrzeszone w Pomorsko-Kujawskim Banku
Regionalnym SA
BS zrzeszone w Dolnol¹skim Banku Regionalnym SA
BS zrzeszone w Ba³tyckim Banku Regionalnym SA
BS zrzeszone w Rzeszowskim Banku Regionalnym SA

0.9947
0.6776
0.6351
0.5933
0.5845
0.4018

4815163.19
3280139.32
3074404.49
2872058.23
2829459.02
1945041.29

0.3837

1857422.46

0.3584
0.2262
0.1827
0.1265

1734949.72
1094993.38
884417.73
612363.67

100,0000

484081953.46

83
84
85
86

Ogó³em

Art. 8. 1. Rada podejmuje uchwa³y wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci co najmniej 7 osób wchodz¹cych
w sk³ad Rady Funduszu. W przypadku równego rozk³adu g³osów w g³osowaniu decyduje g³os przewodnicz¹cego
Rady Funduszu.
7)

2. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych po zasiêgniêciu opinii Prezesa Narodowego Banku
Polskiego ustala regulamin okrelaj¹cy organizacjê pracy oraz zasady i tryb dzia³ania Rady Funduszu.
Art. 9. 1. Zarz¹d Funduszu sk³ada siê z 5 cz³onków, w tym z prezesa i jego zastêpcy.
2. Zarz¹d powo³ywany jest przez Radê Funduszu sporód osób posiadaj¹cych odpowiednie wy¿sze wykszta³cenie oraz 5-letni sta¿ pracy w bankowoci.
12)
13)
14)
15)
16)
17)

W
W
W
W
W
W

brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu

obowi¹zuj¹cym do czasu wejcia w ¿ycie zmiany wymienionej w przypisie 13.
ustalonym przez art. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
obowi¹zuj¹cym do czasu wejcia w ¿ycie zmiany wymienionej w przypisie 15.
ustalonym przez art. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
ustalonym przez art. 1 pkt. 5 ustawy wymienionej w przypisie 5.
ustalonym przez art. 1 pkt. 5 ustawy wymienionej w przypisie 5.

6

55
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Minister Finansów og³osi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, z uwzglêdnieniem zmian wynikaj¹cych z przepisów
og³oszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

3) art. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
i zmianie ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 24, poz. 119), które stanowi¹:

3. Szczegó³owe zasady i tryb wykonywania kontroli porednich poprzez monitorowanie sytuacji ekonomicznofinansowej banków reguluje instrukcja, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1.
2. Wyniki prowadzonej kontroli poredniej w formie monitorowania sytuacji banków korzystaj¹cych z pomocy finansowej Funduszu w okresach kwartalnych przedk³adane s¹ Zarz¹dowi Funduszu.
4) analizê raportów z badania sprawozdania finansowego.
3) ocenê stopnia realizacji programu postêpowania naprawczego na podstawie kwartalnych informacji
banku,

"Art. 44. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem przepisów art.
35, 38 i 39, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1996 r.";

2) bie¿¹c¹ ocenê sytuacji ekonomiczno-finansowej banku na podstawie obowi¹zuj¹cej sprawozdawczoci oraz innych informacji otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów
i Najwy¿szej Izby Kontroli,

2) art. 44 ustawy z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654), który stanowi:

9) Zespole Kontroli - rozumie siê przez to Zespó³ ds. Kontroli Wykorzystania Pomocy w Departamencie
Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy.
8) Zespole Monitoringu - rozumie siê przez to Zespó³ ds. Monitoringu i Opiniowania Wniosków
Pomocowych w Departamencie Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy,
7) zarz¹dzaj¹cym kontrolê - rozumie siê przez to cz³onka Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
nadzoruj¹cego Departament Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy,
6) Zespole kontrolnym - rozumie siê przez to zespó³ pracowników Funduszu, upowa¿niony przez Prezesa
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do przeprowadzenia kontroli bezporedniej,
5) Departamencie - rozumie siê przez to Departament Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania
Pomocy,

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Bank of America (Polska) SA
Bank Unii Gospodarczej SA
OPEL BANK SA
Dolnol¹ski Bank Regionalny SA
Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA
Ma³opolski Bank Regionalny SA
Mazowiecki Bank Regionalny SA
Ba³tycki Bank Regionalny SA
GE Bank Mieszkaniowy SA
Bank Powierniczo-Gwarancyjny SA w Warszawie
DaimlerChrysler Services (debis) Bank Polska SA

0.0138
0.0115
0.0074
0.0071
0.0046
0.0036
0.0036
0.0008
0.0007
0.0001
0.0000

66803.31
55669.43
35822.06
34369.82
22267.77
17426.95
17426.95
3872.66
3388.57
484.08
0.00

6. Funkcjê kuratora mo¿e pe³niæ osoba posiadaj¹ca kwalifikacje i
dowiadczenie zawodowe w zakresie organizacji i zasad
dzia³alnoci banku. Kuratorem mo¿e byæ równie¿ osoba prawna.

§3

1332193.54
1248447.36
1107095.43
1028190.07
910558.15
890226.71
822939.32
643829.00
585739.16
509738.30
479241.13
404208.43
400819.86
371774.94
357252.48
354832.07
244461.39
242040.98
226550.35
208639.32
181530.73
168944.60
167008.27
160715.21
104077.62
102625.37
95848.23
89555.16

7. Kurator sk³ada Prezesowi Narodowego Banku Polskiego
kwartalne sprawozdania ze swojej dzia³alnoci, zawieraj¹ce
ocenê realizacji przez zarz¹d banku programu uzdrawiaj¹cego.

1. Kontrol¹ objête s¹ wszystkie banki korzystaj¹ce z pomocy finansowej Funduszu.
2. W przypadku przejêcia banku korzystaj¹cego z pomocy finansowej Funduszu przez inny bank kontrol¹
objêty jest bank przejmuj¹cy.

0.2752
0.2579
0.2287
0.2124
0.1881
0.1839
0.1700
0.1330
0.1210
0.1053
0.0990
0.0835
0.0828
0.0768
0.0738
0.0733
0.0505
0.0500
0.0468
0.0431
0.0375
0.0349
0.0345
0.0332
0.0215
0.0212
0.0198
0.0185

8. Wynagrodzenie kuratora ustala Prezes Narodowego Banku
Polskiego. Koszty zwi¹zane z wykonywaniem funkcji kuratoraobci¹¿aj¹ koszty dzia³alnoci banku.»;

§4

Credit Lyonnais Bank Polska SA
Bank Przemys³owy SA w £odzi
Societe Generale
CUPRUM-BANK SA w Lubinie
Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy
LUKAS Bank wiêtokrzyski SA w Kielcach
GE Capital Bank SA
Bank Komunalny SA w Gdyni
Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego SA
Bank Cukrownictwa "Cukrobank" SA
Westdeutsche Landesbank Polska SA
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Wschodni SA
Rabobank Polska SA
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
Bank Czêstochowa SA
Bank Rozwoju Cukrownictwa SA
Gospodarczy Bank Po³udniowo-Zachodni SA
Bank W³asnoci Pracowniczej - Unibank SA w Gdañsku
Bank Spo³em SA
Lubelski Bank Regionalny SA
Spó³dzielczy Bank Rozwoju "Samopomoc Ch³opska"
AIG BANK POLSKA SA
Polsko-Kanadyjski Bank w. Stanis³awa SA
Wielkopolski Bank Rolniczy SA
Warmiñsko-Mazurski Bank Regionalny SA
Bankgesellschaft Berlin (Polska) SA
Fiat Bank Polska SA

3) art. 115 otrzymuje brzmienie:

Realizacja funkcji kontrolnej Funduszu odbywa siê w formie:

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

3. Rada Funduszu wybiera Prezesa Zarz¹du i jego zastêpcê sporód cz³onków Zarz¹du.
18)

4. Kadencja Zarz¹du Funduszu trwa 3 lata od dnia powo³ania Zarz¹du przez Radê Funduszu.
5. Cz³onek Zarz¹du Funduszu, w tym prezes lub jego zastêpca, mog¹ byæ w ka¿dej chwili odwo³ani z pe³nionej
funkcji przez organ, który ich powo³a³.
19)

6. Mandaty cz³onków Zarz¹du wygasaj¹ z dniem up³ywu kadencji Zarz¹du albo z dniem zaistnienia innych
okolicznoci powoduj¹cych wyganiêcie mandatu cz³onka Zarz¹du, z zastrze¿eniem art. 17 ust. 4.
Art. 10. 1. Zarz¹d Funduszu kieruje Funduszem i reprezentuje go na zewn¹trz.
2. Do zadañ Zarz¹du Funduszu nale¿y:
1)
2)
3)
4)
5)

opracowywanie projektów planów dzia³alnoci i planu finansowego Funduszu,
gospodarowanie rodkami Funduszu, z zastrze¿eniem uprawnieñ Rady Funduszu,
sk³adanie Radzie Funduszu kwartalnych i rocznych sprawozdañ z dzia³alnoci,
sk³adanie wniosków do Rady Funduszu w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt. 4,
wykonywanie innych czynnoci nie zastrze¿onych dla Rady Funduszu.

Art. 11. Do sk³adania owiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych Funduszu upowa¿nieni s¹
dwaj cz³onkowie Zarz¹du Funduszu dzia³aj¹cy ³¹cznie.
Art. 12. Rada Funduszu i Zarz¹d Funduszu wykonuj¹ swoje funkcje przy pomocy Biura Funduszu, którego
strukturê organizacyjn¹ oraz zasady dzia³ania okrela Zarz¹d Funduszu w uzgodnieniu z Rad¹ Funduszu.
20)

Art. 13.1. Podmioty objête systemem gwarantowania wnosz¹ na rzecz Funduszu obowi¹zkowe op³aty
roczne w wysokoci sumy iloczynów:
1) stawki nie przekraczaj¹cej 0,4% i sumy aktywów bilansowych oraz gwarancji i porêczeñ wa¿onych
ryzykiem,
2) stawki nie przekraczaj¹cej 0,2% i sumy wa¿onych ryzykiem pozosta³ych zobowi¹zañ pozabilansowych,
z wy³¹czeniem linii kredytów przyrzeczonych, dla których stawka wynosi 0; przez kredyty przyrzeczone
rozumie siê wynikaj¹c¹ z umowy kwotê zobowi¹zania do udzielania kredytu, pomniejszon¹ o kwotê
jego wykorzystania.
21)

2. Wysokoæ stawek, o których mowa w ust. 1, na kolejny rok okrela i przekazuje podmiotom objêtym
systemem gwarantowania Rada Funduszu, nie póniej ni¿ do koñca roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego rok,
w którym op³ata ma byæ wniesiona.
3. Podmioty objête systemem gwarantowania obowi¹zane s¹ do wnoszenia op³aty, o której mowa w ust. 1,
w terminach
okrelonych przez Fundusz, nie póniej ni¿ do dnia 31 marca ka¿dego roku.
22)
3a. Od dnia 1 stycznia 1998 r. op³aty ustalone zgodnie z ust. 1 ulegaj¹ pomniejszeniu o 30%. Kwotê z
tytu³u pomniejszenia na rzecz Funduszu wnosiæ bêdzie Narodowy Bank Polski.
23)

3b. Od dnia 1 stycznia 1999 r. op³aty ustalone zgodnie z ust. 1 ulegaj¹ pomniejszeniu o 40%, a od dnia
1 stycznia 2001 r. ulegaj¹ pomniejszeniu o 50%. Kwotê z tytu³u pomniejszenia na rzecz Funduszu wnosiæ bêdzie
Narodowy Bank Polski.
24)

4. Wniesiona op³ata roczna, o której mowa w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r.
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

54

«Art. 115.

1) kontroli poredniej poprzez monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej banków, realizowanej
przez Zespó³ Monitoringu,

3

Przy zaspokajaniu nale¿noci przypadaj¹cych od upad³ego
banku i nie objêtych przepisem art. 113 ust. 4 stosuje siê
odpowiednio art. 1025 Kodeksu postêpowania cywilnego, z
tym ¿e:

2) kontroli bezporedniej:
a) planowej,
b) doranej,
realizowanej przez Zespó³ Kontroli, z zastrze¿eniem § 6 ust.2.

2

1) nale¿noci Bankowego Funduszu Gwarancyjne-go, o których
mowa w art. 30 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, oraz nale¿noci Skarbu
Pañstwa powsta³e wskutek zaspokojenia roszczeñ z tytu³u jego
odpowiedzialnoci za wk³ady oszczêdnociowe zgromadzone
w bankach ulegaj¹ zaspokojeniu po zaspokojeniu nale¿noci z
art. 1025 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postêpowania cywilnego,

§5

4

1

2) nale¿noci przypadaj¹ce z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych,
lokat i rachunków bie¿¹cych ulegaj¹ zaspokojeniu po
zaspokojeniu nale¿noci, o których mowa w pkt 1,

1. Kontrola porednia, o której mowa w § 4 pkt 1, wykonywana jest poprzez:

Kwota
wp³aty
w z³otych

3) nale¿noci Skarbu Pañstwa i Narodowego Banku Polskiego
powsta³e z tytu³u udzielonych gwarancji na wyp³atê czêci
wk³adów oszczêdnociowych ulegaj¹ zaspokojeniu po
zaspokojeniu nale¿noci, o których mowa w pkt 2, przed
zaspokojeniem nale¿noci z tytu³u podatków »

1) analizê dokumentów i informacji przekazywanych okresowo przez bank,

Udzia³ %%
w kwocie
okrelonej w § 1

Art. 48. W ustawie z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 56, poz. 274) w art. 4 w ust. 1 po
wyrazach «byæ cz³onkami» dodaje siê wyrazy «organów Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz».";

Nazwa banku

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 6 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 7 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 7 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 7 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 7 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz art. 1 pkt. 6 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
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21

2) zagro¿enia zwrotu udzielonej pomocy finansowej wraz z nale¿nymi odsetkami,
1) pojawienia siê - w okresie analizowanego kwarta³u - istotnych odchyleñ od wielkoci ekonomicznych
za³o¿onych w programie postêpowania naprawczego,
Kontrola bezporednia dorana przeprowadzana jest w banku w przypadkach:
§9
Kontrola w bankach mo¿e byæ ograniczona tylko do kontroli w formie poredniej. Decyzjê w tym zakresie, na
uzasadniony wniosek Departamentu, podejmuje Zarz¹d Funduszu.
§8
3) pierwsza kontrola po udzieleniu pomocy odbywa siê w trzecim kwartale, po up³ywie kwarta³u w
którym udzielono bankowi pomocy finansowej.
2) bank, który przej¹³ bank korzystaj¹cy z pomocy finansowej Funduszu - objêty jest kontrol¹ nie póniej
ni¿ po roku od kwarta³u, w którym nast¹pi³o po³¹czenie,
1) bank korzystaj¹cy z pomocy finansowej na samodzieln¹ sanacjê lub na przejêcie banku, w którym
powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci, objêty jest kontrol¹ bezporedni¹ rednio raz w roku,
1. Kontrole bezporednie planowe przeprowadzane s¹ zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonym
przez cz³onka Zarz¹du.
2. Kontrole bezporednie planowe, z zastrze¿eniem ust. 3, realizowane s¹ przy za³o¿eniu, ¿e:
§7
6. Upowa¿nienia do wykonywania kontroli ewidencjonowane s¹ przez sekretariat cz³onka Zarz¹du wed³ug
kolejnoci wydanych upowa¿nieñ.
2) kopia upowa¿nienia przechowywana jest w aktach Funduszu.
1) orygina³ przekazywany jest osobom uprawnionym do reprezentowania kontrolowanego banku i jest
podstaw¹ do dokonania przez Zespó³ kontrolny wpisu do ewidencji kontroli zewnêtrznych banku,
5. Upowa¿nienie sporz¹dzane jest w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach:

5. Decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie
ustanowienia kuratora jest natychmiast wykonalna i nie podlega zaskar¿eniu.
4. Kurator mo¿e zaskar¿yæ uchwa³ê walnego zgromadzenia akcjonariuszy (walnego zgromadzenia) naruszaj¹c¹ interes banku. Przepisy art. 414 i 415 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks
handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz.
321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94,
z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990
r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz.
155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr
121, poz. 591) stosuje siê. W przypadku zaskar¿enia uchwa³y
walnego zgromadzenia banku spó³dzielczego stosuje siê
odpowiednio art. 42 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spó³dzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr
39, poz. 176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, z 1987 r. Nr 33,
poz. 181, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 3, poz.
12 i Nr fi, poz. 33, z 1990 r. Nr6, poz. 36 i 37 i Nr 14, poz.
87, z 1991 r. Nr 83, poz. 373. Nr 111, poz. 480 i Nr 115,
poz. 496, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1994 r Nr 90,
poz. 419).
3. Kuratorowi przys³uguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
uchwa³ i decyzji zarz¹du i rady (rady nadzorczej) banku do w³aciwego s¹du gospodarczego. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwa³y (decyzji).
2. Kuratorowi przys³uguje prawo uczestniczenia w posiedzeniach
organów banku oraz prawo do uzyskiwania wszelkich informacji niezbêdnych do wykonywania tej funkcji. Przepis art.
102 pkt 2 stosuje siê odpowiednio.
«Art. 105 .1. Prezes Narodowego Banku Polskiego, z zastrze¿eniem art.
20 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, mo¿e ustanowiæ kuratora nadzoruj¹cego wykonanie programu uzdrawiaj¹cego przez bank.
1

2) po art. 105 dodaje siê art. 105 w brzmieniu:

4. Wzór upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 1 okrela za³¹cznik nr 3.

1

3) za które przyj¹³ odpowiedzialnoæ z tytu³u gwarancji i
porêczeñ.»;
28)

2. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów z umów o kredyt kontraktowy w bankach prowadz¹cych kasy mieszkaniowe wed³ug zasad okrelonych odrêbnymi przepisami.
29)

3. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych oraz Funduszu Termomodernizacji, utworzonych w Banku
Gospodarstwa Krajowego, oraz od rodków zgromadzonych na rachunku rezerw porêczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Pañstwa w tym banku.
30)

3a. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Funduszu Po¿yczek i Kredytów Studenckich
utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
31)

4. Od aktywów pochodz¹cych z emisji hipotecznych listów zastawnych i publicznych listów zastawnych
nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej i nie tworzy siê funduszu ochrony rodków gwarantowanych.
32)

5. Banki, o których mowa w ust. 1, w przypadku przejêcia innych banków, wnosz¹ obowi¹zkowe op³aty
roczne za rok 1999 od ³¹cznej sumy aktywów i zobowi¹zañ pozabilansowych, o których mowa w art. 13 ust. 1,
naliczone z zastosowaniem stawki okrelonej w ust. 1 wy³¹cznie do sumy w³asnych aktywów bilansowych
i zobowi¹zañ pozabilansowych, wed³ug stanu przed przejêciem.
Art. 15. ród³ami finansowania Funduszu s¹:
1) obowi¹zkowe op³aty roczne, o których mowa w art. 13 ust. 1, wnoszone przez podmioty objête
systemem gwarantowania,
25)

26)
27)

28)
29)

30)

31)

32)

Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez art. 41 ustawy z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654), która wesz³a w ¿ycie z dniem 28 grudnia 1995 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 8 ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz przez art. 1 pkt. 7 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez pañstwo oszczêdzania na
cele mieszkaniowe (Dz.U. Nr 85, poz. 538), która wesz³a w ¿ycie z dniem 29 padziernika 1997 r.
Dodany przez art. 41 ustawy wymienionej w przypisie 25.
Dodany przez art. 54 ustawy z dnia 8 maja 1997 r o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.
U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511 ), która wesz³a w ¿ycie z dniem 17 lipca 1997 r., oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 16 ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz 1121 ), która wesz³a w ¿ycie z dniem 14 stycznia 1999 r.
Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o po¿yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685), która wesz³a w ¿ycie z dniem
5 wrzenia 1998 r.
Dodany przez art. 41 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 940), która wesz³a
w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.
Dodany przez art. 1 pkt. 7 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
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§6

rodków pieniê¿nych, okrelone ustaw¹ z dnia 14 grudnia
1994 r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z
1995 r. Nr 4, poz. 18) - do dnia 31 grudnia 1999 r.,
27)

1a. Dla kas oszczêdnociowo-budowlanych, dzia³aj¹cych na podstawie ustawy o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez pañstwo oszczêdzania na cele mieszkaniowe, obowi¹zkowa op³ata roczna, o której mowa w art. 13 ust. 1, naliczana jest w wysokoci nie przekraczaj¹cej 0,1% sumy aktywów bilansowych oraz gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem.

1. Kontrola bezporednia w banku przeprowadzana jest - na wniosek Departamentu - na podstawie
upowa¿nienia Prezesa Zarz¹du Funduszu, udzielonego pracownikom Zespo³u Kontroli, z zastrze¿eniem ust.2.
2. Prezes Zarz¹du Funduszu, na wniosek cz³onka Zarz¹du, mo¿e:

26)

1) wyznaczyæ do przeprowadzenia kontroli pracownika innej jednostki lub komórki organizacyjnej Biura
Funduszu ni¿ okrelona w § 4 pkt 2,

2) z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych zgromadzonych na
ksi¹¿eczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23
padziernika 1990 r., w zakresie przekraczaj¹cym gwarancje
ustawowego systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych,
okrelone ustaw¹ z dnia 14 grudnia 1994 r o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym - do dnia 31 grudnia 1999 r.,
25)

Art. 14. 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczêdnoci - Bank Pañstwowy oraz
Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A. wnosz¹, do dnia 31 grudnia 1999 r., obowi¹zkowe op³aty roczne naliczone z zastosowaniem po³owy stawek, o których mowa w art. 13 z zastrze¿eniem ust. 5.

2) powo³aæ ekspertów spoza Funduszu do przeprowadzenia lub udzia³u w kontroli.

5. Z dniem spe³nienia warunków gwarancji przez podmiot objêty systemem gwarantowania podmiot ten
jest zwolniony z obowi¹zku wnoszenia op³at rocznych, o których mowa w ust. 1.

3. Wzór wniosku o przeprowadzenie kontroli bezporedniej okrela za³¹cznik nr 2.

Nr 106, poz. 482, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87,
poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz.
25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113,
Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28,
poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr
123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932-934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945
oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz.
931 i Nr 162, poz. 1112 i 1121 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484, Nr 62, poz. 689 i Nr 95, poz. 1101).

Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y nr 41/24/G/2000
Zarz¹du BFG z dnia 18 kwietnia 2000 r.

UDZIA£ BANKÓW W WYP£ATACH RODKÓW GWARANTOWANYCH
DLA DEPONENTÓW BANKU STAROPOLSKIEGO SA W POZNANIU
Nazwa banku

Udzia³ %%
w kwocie
okrelonej w § 1

Kwota
wp³aty
w z³otych

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Powszechna Kasa Oszczêdnoci Bank Polski SA
Bank Polska Kasa Opieki SA
Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie
Bank Gospodarki ¯ywnociowej SA
Bank l¹ski SA
Bank Przemys³owo-Handlowy SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
BIG Bank SA
KREDYT BANK SA
BRE BANK SA
Wielkopolski Bank Kredytowy SA
Bank Zachodni SA
Citibank (Poland) SA
Prosper Bank SA

21.9650
18.5436
5.4119
4.5562
4.3002
4.2138
3.8277
3.5276
3.5081
2.9504
2.7356
2.6642
1.9108
1.7985

106328601.08
89766221.12
26198031.24
22055741.96
20816492.16
20398245.36
18529204.93
17076474.99
16982079.01
14282353.96
13242545.92
12896911.40
9249837.97
8706213.93

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

BIG Bank GDAÑSKI SA
ING BANK N.V. Warsaw
Bank Ochrony rodowiska SA w Warszawie
Górnol¹ski Bank Gospodarczy SA
Bank Austria Creditanstalt Poland SA
Gliwicki Bank Handlowy SA
Invest-Bank SA
Pierwszy Polsko-Amerykañski Bank SA
Raiffeisen Bank Polska SA
Bank Wspó³pracy Regionalnej SA w Krakowie
LG Petro Bank SA
Deutsche Bank Polska SA
Wschodni Bank Cukrownictwa SA
ABN AMRO BANK (Polska) SA
Bank Amerykañski w Polsce SA
BNP-Dresdner Bank (Polska) SA
Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych SA
Bank Wspó³pracy Europejskiej SA w Warszawie

1.4668
0.9066
0.9024
0.7569
0.6146
0.5938
0.5673
0.5532
0.5199
0.4778
0.4534
0.3810
0.3771
0.3611
0.3038
0.3020
0.2787
0.2761

7100514.09
4388686.99
4368355.55
3664016.31
2975167.69
2874478.64
2746196.92
2677941.37
2516742.08
2312943.57
2194827.58
1844352.24
1825473.05
1748019.93
1470640.97
1461927.50
1349136.40
1336550.27
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1) z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych, na które wystawiono
dowody imienne, zgromadzonych w bankach Powszechna
Kasa Oszczêdnoci - Bank Pañstwowy, Polska Kasa Opieki
S.A. i Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A., w zakresie przekraczaj¹cym gwarancje ustawowego systemu gwarantowania
«Art. 49. Skarb Pañstwa nie odpowiada za zobowi¹zania banków, z wyj¹tkiem zobowi¹zañ:
1) art. 49 otrzymuje brzmienie:
Art. 47. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359,
z 1993 r. N r 6, poz. 29, N r 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 80, poz.
369 i Nr 121, poz. 591) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
"Art. 46. Odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych zgromadzonych w
bankach, z zastrze¿eniem art. 47 pkt 3, ocenia siê wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych w dniu
og³oszenia upad³oci banku.

3. Wzór uchwa³y, o której mowa w ust. 2, okrela za³¹cznik nr 6.
2. Przyjêcia sprawozdania dokonuje Zarz¹d Funduszu w drodze uchwa³y.
1. Departament przedk³ada Zarz¹dowi Funduszu sprawozdanie z ka¿dej kontroli bezporedniej.
§ 14
3) projekt wyst¹pienia pokontrolnego do banku, o ile wnioski z kontroli wskazuj¹ na koniecznoæ takiego
wyst¹pienia.
2) wnioski z kontroli,
1) opis zakresu, przebiegu i ustaleñ dokonanych w toku kontroli,
Z przeprowadzonej kontroli bezporedniej Zespó³ kontrolny sporz¹dza sprawozdanie,
na które sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce dokumenty:
§ 13

1) art. 46-48 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r.
Nr 4, poz. 18), które stanowi¹:

2. Cz³onkowie Zespo³u kontrolnego zobowi¹zani s¹ do zachowania tajemnicy co do przebiegu i wyników kontroli.

2. Podany w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje nastêpuj¹cych przepisów:

2) otrzymywania od w³adz kontrolowanego banku wyczerpuj¹cych wyjanieñ lub owiadczeñ w zakresie
dotycz¹cym kontroli.

9) ustaw¹ z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 399) oraz zmian wynikaj¹cych z przepisów og³oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.
8) ustaw¹ z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162,
poz. 1121 ),
7) ustaw¹ z dnia 17 lipca 1998 r. o po¿yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685),
6) ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940),
5) ustaw¹ z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr
160, poz. 1083),
4) ustaw¹ z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez pañstwo
oszczêdzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 85, poz. 538),
3) ustaw¹ z dnia 8 maja 1997 r. o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i N r 80, poz. 511 ),

1) wgl¹du do akt i dokumentów kontrolowanego banku sporz¹dzonych na wszystkich nonikach informacji w zakresie dotycz¹cym kontroli,
1. Zespo³owi kontrolnemu, w toku przeprowadzania kontroli, stosownie do postanowieñ zawartych w umowie
o udzieleniu pomocy finansowej, przys³uguj¹ uprawnienia do:
§ 12
2. Kontrola dorana mo¿e byæ przeprowadzona bez uprzedniego zawiadomienia banku.
1. Fundusz zawiadamia bank o zakresie i terminie kontroli w formie pisemnej, za³¹czaj¹c jednoczenie - do
wype³nienia przez bank - kwestionariusz, którego wzór okrela za³¹cznik nr 5.
§ 11

2) ustaw¹ z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zmianie
ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 24, poz. 119),

2. Szczegó³owe zasady i tryb wykonywania kontroli bezporednich okrela instrukcja, stanowi¹ca za³¹cznik nr 4.

1) ustaw¹ z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654),
1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 399) og³asza siê w za³¹czniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.
z 1995 r. Nr 4, poz. 18), z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych:
w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

3) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych uchybieñ.
2) ocenê realizacji programu postêpowania naprawczego oraz sytuacji finansowej banku,
1) ocenê prawid³owoci i efektywnoci wykorzystania rodków pomocowych,
1. Kontrola bezporednia wykonywana jest w siedzibie banku i obejmuje w szczególnoci:
§ 10

z dnia 31 grudnia 1999 r.

3) nie wywi¹zywania siê banku z postanowieñ umowy o udzielenie pomocy finansowej,
4) powziêcia informacji o wystêpuj¹cych nieprawid³owociach w dzia³alnoci banku.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
2) kwoty przekazane z funduszu ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w art. 25 ust. 1,
pochodz¹ce z wp³at podmiotów objêtych systemem gwarantowania, dokonywanych zgodnie z
uchwa³¹ Zarz¹du Funduszu na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym
Banku Polskim,
3) dochody z oprocentowania po¿yczek udzielanych przez Fundusz oraz dochody z oprocentowania papierów wartociowych, o których mowa w art. 16 ust. 3,
4) rodki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
5) rodki z dotacji udzielonych, na wniosek Funduszu, z bud¿etu pañstwa, na zasadach okrelonych
w prawie bud¿etowym,
6) rodki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski na uzgodnionych z Funduszem warunkach,
7) inne dochody.

U c h w a ³ a nr 41/24/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (woj. Wielkopolskie )
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ) zwanej dalej ustaw¹, Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co nastêpuje:

Art. 16. 1. rodki Funduszu przeznacza siê na:
1)33) finansowanie zadañ Funduszu zwi¹zanych z gwarantowaniem rodków pieniê¿nych,
2) finansowanie zadañ Funduszu w zakresie udzielania podmiotom objêtym systemem gwarantowania
pomocy, o której mowa w rozdziale 3, przy czym pomoc ta mo¿e byæ udzielana jedynie ze rodków,
o których mowa w art. 15 pkt. 1, 3, 4 i 7, pomniejszonych o kwoty wydatków, o których mowa w ust. 5.

§1
1. Przekazaæ syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu na wyp³atê
rodków gwarantowanych kwotê 484.081.953,46 z³ (s³ownie: czterysta
osiemdziesi¹t cztery miliony osiemdziesi¹t jeden tysiêcy dziewiêæset piêædziesi¹t trzy
z³ote czterdzieci szeæ groszy).

3. Fundusz mo¿e nabywaæ jedynie papiery wartociowe emitowane lub gwarantowane w pe³ni przez Skarb
Pañstwa lub Narodowy Bank Polski.

2. Udzia³ poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania w kwocie,
o której mowa w ust. 1, okrela za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

4. rodki Funduszu s¹ gromadzone na rachunkach bie¿¹cych, wyodrêbnionych i rachunkach lokat terminowych w Narodowym Banku Polskim. Fundusz mo¿e tak¿e posiadaæ rachunki w Krajowym Depozycie
Papierów Wartociowych.

2. Nadwy¿ka bilansowa Funduszu w danym roku powiêksza jego fundusze w³asne.
34)

34)

35)

3. Wysokoæ dokonywanych wp³at przez podmioty objête system gwarantowania - na
rachunek Funduszu nr 10101023-710013-139-4 w G³ównym Oddziale WalutowoDewizowym Narodowego Banku Polskiego w Warszawie - okrela za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y.

4a. Fundusz mo¿e uczestniczyæ w obrocie skarbowymi papierami wartociowymi tak¿e za porednictwem
biura maklerskiego i posiadaæ rachunek bankowy do przeprowadzania tych rozliczeñ.
5. Koszty dzia³alnoci biura Funduszu oraz inne wydatki zwi¹zane z wykonywaniem zadañ Funduszu pokrywane s¹ ze rodków, o których mowa w art. 15 pkt. 1 i pkt. 3-7.
36)

§2
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka masy upad³oci wyp³at rodków
gwarantowanych okrela za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§3
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania
przez syndyka warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Art. 17. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Fundusz sporz¹dza do dnia 31 marca ka¿dego roku za
poprzedni rok obrotowy.
37)

2. Sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez uprawniony, w trybie odrêbnych przepisów,
podmiot wybrany w drodze przetargu przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, po zasiêgniêciu opinii Rady
Funduszu. Koszt badania ponosi Fundusz.
3. Do dnia 31 maja ka¿dego roku sprawozdanie z dzia³alnoci Funduszu i za³¹czone do niego sprawozdanie finansowe, wraz z wynikami badania, o którym mowa w ust. 2, za rok poprzedni Rada Ministrów
przedstawia Sejmowi do rozpatrzenia.
38)

4. Odrzucenie przez Sejm sprawozdania z dzia³alnoci Funduszu za rok poprzedni jest równoznaczne z
wyganiêciem mandatu wszystkich cz³onków organów Funduszu, z zastrze¿eniem, ¿e pe³ni¹ oni swoje funkcje
do czasu powo³ania nowych cz³onków organów Funduszu.
39)

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje siê do cz³onków organów Funduszu, których kadencji nie obejmuje
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3.
33)
34)
35)

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

36)
37)
38)
39)

52

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 9 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 9 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 9 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 10 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 8 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
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19
81)
80)
79)
78)
77)

Dodany przez art. 1 pkt. 27 ustawy wymienionej w przypisie 5.
Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo bud¿etowe zosta³a uchylona przez art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Obecnie sprawy finansów publicznych reguluje wymieniona ustawa z dnia 26 listopada 1998 r.
Po denominacji zgodnie z art. 4 ust. 6a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji z³otego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 i z 1995 r. Nr 16,
poz. 79).
Zamieszczony w obwieszczeniu.
Ustawa zosta³a og³oszona dnia 17 stycznia 1995 r.

Za³¹czniki:
n Za³¹cznik nr 3 - upowa¿nienie
n Za³¹cznik nr 5 - kwestionariusz dotycz¹cy organizacji i funkcjonowania banku
n pozosta³e za³¹czniki do uchwa³y nr 5/4/G/2000 z dnia 18 stycznia 2000 r. s³u¿¹ wy³¹cznie do
u¿ytku wewnêtrznego.



Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ od dnia 1 stycznia 2000 r.
§ 17
2) uchwa³a nr 133/50/G/98 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 grudnia 1998 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji "Zasady i tryb monitorowania banków korzystaj¹cych ze zwrotnej
pomocy finansowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz opiniowania wniosków o udzielenie
pomocy".
1) uchwa³a nr 132/59/G/98 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 grudnia 1998 r.
w sprawie wprowadzenia "Zasad i trybu wykonywania kontroli prawid³owoci wykorzystania pomocy
finansowej udzielonej podmiotowi objêtemu obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz
postêpowania maj¹cego na celu uzdrowienie gospodarki banku, któremu Bankowy Fundusz
Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej".
Trac¹ moc:
§ 16
Zarz¹d Funduszu przedk³ada Radzie Funduszu informacjê o wynikach przeprowadzonych kontroli bezporednich w terminach okrelonych przez Radê.

80)
80)

Art. 45. Narodowy Bank Polski i Minister Finansów w terminie 14 dni od dnia ukonstytuowania79)siê Zarz¹du
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wp³acaj¹ na rzecz Funduszu kwotê po 50 000 000 z³otych.
Art. 44. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest pañstwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z
dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo bud¿etowe
(Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 oraz z 1994 r. Nr 76, poz. 344,
78)
Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685) .
Art. 43a. Do czasu wykonania ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, w zakresie utworzenia wszystkich
przewidzianych jej przepisami zrzeszeñ i banków regionalnych, przepisy niniejszej ustawy dotycz¹ce tych zrzeszeñ i banków stosuje siê odpowiednio do zrzeszeñ i banków zrzeszaj¹cych banki spó³dzielcze na podstawie
odrêbnych przepisów.
77)

Nie
Tak

40)
41)
42)
43)
44)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 11 ustawy wymienionej w przypisie 5 przez art. 1 pkt. 9 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 9 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 12 ustawy wymienionej w przypisie 5
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 10 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
Dodany przez art. 1 pkt. 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1
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Czy w banku jest wystarczaj¹cy system informacji zarz¹dczej dla Kierownictwa?
Podaæ jaki?

1) uznanie przez Zarz¹d Funduszu przedstawionych przez podmiot objêty systemem gwarantowania,
wnioskuj¹cy o udzielenie pomocy, wyników badania sprawozdania finansowego dotycz¹cego jego
dzia³alnoci, a w przypadku wniosku o udzielenie pomocy na przejêcie banku, po³¹czenie siê banków lub
zakup akcji (udzia³ów) innego banku - wyników badania sprawozdañ finansowych obu banków,
43)
2) przedstawienie Zarz¹dowi Funduszu przez podmiot objêty systemem gwarantowania pozytywnej opinii
Komisji Nadzoru Bankowego o programie postêpowania uzdrawiaj¹cego lub o celowoci przejêcia,
po³¹czenia siê banków lub zakupu akcji (udzia³ów) innego banku,
44)
2a) przedstawienie Zarz¹dowi Funduszu przez bank ubiegaj¹cy siê o pomoc pozytywnej opinii Komisji
Nadzoru Bankowego o programie postêpowania naprawczego.
3) wykazanie, ¿e wysokoæ wnioskowanych przez podmiot objêty systemem gwarantowania po¿yczek,
gwarancji, porêczeñ oraz rodków wydatkowanych przez Fundusz na wykup wierzytelnoci by³aby nie
wy¿sza ni¿ ³¹czna maksymalna kwota z tytu³u gwarancji w tym podmiocie, liczona jako suma rodków
gwarantowanych na rachunkach deponentów banku, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 lit. a), lub w bankach spó³dzielczych bêd¹cych uczestnikami zrzeszenia regionalnego, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 lit.
b), a w przypadkach wniosku o udzielenie pomocy finansowej w celu przejêcia lub po³¹czenia z innym
bankiem nie wy¿sza ni¿ suma rodków gwarantowanych na rachunkach deponentów w banku przejmowanym,
4) wykorzystanie dotychczasowych funduszy w³asnych banku na pokrycie strat banku ubiegaj¹cego siê o
pomoc lub przejmowanego.

16

42)

Art. 20. Warunkiem udzielenia przez Fundusz pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 1a, jest w
szczególnoci:

Czy bank wprowadzi³ w okresie ostatnich 6 miesiêcy nowe produkty bankowe?
Wymieniæ jakie i w oparciu o jakie regulacje wprowadzone?

41)

4. Czynnoci cywilnoprawne, poprzez które dochodzi do realizacji zadañ, o których mowa w ust. 1 oraz
w art. 4 ust. 2 pkt. 1a, wolne s¹ od op³aty skarbowej.

15

3. Do gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce gwarancji
udzielanych przez banki.

Czy bank posiada odpowiedni poziom zabezpieczeñ technicznych, informatycznych i logistycznych?

40)

2. rodki uzyskane przez podmioty objête systemem gwarantowania w wyniku udzielenia przez Fundusz
po¿yczek, gwarancji lub porêczeñ, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ przeznaczone tylko na usuniêcie niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci lub zakup udzia³ów albo akcji banku przez nowych udzia³owców lub akcjonariuszy,
o ile spe³nione zosta³y warunki, o których mowa w art. 20.

17

Art. 19. 1. Realizuj¹c zadania Funduszu, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1, Fundusz mo¿e w szczególnoci udzielaæ podmiotom objêtym systemem gwarantowania po¿yczek, gwarancji lub porêczeñ na warunkach
korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez banki.

51

podpisy i stemple imienne 2-ch cz³onków Zarz¹du

Art. 46. (pominiêty).

80)

Udzielanie pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania

pieczêæ banku

Art. 47. (pominiêty).

Rozdzia³ 3

..........................................................

Art. 48. (pominiêty).

81)

Art. 18. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwolniony jest od podatku dochodowego od osób prawnych.

..................................................................................................

§ 15

Art. 49. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.

39)

6. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego,
okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczególne zasady rachunkowoci Funduszu.

50
14

13

12

11

9

10

49)
48)
47)

Czy bank prowadzi monitoring udzielanych kredytów?
Podaæ na podstawie jakiej regulacji lub podaæ sposób monitorowania

Czy system szkoleñ jest w ocenie Zarz¹du banku wystarczaj¹cy, adekwatny do przyjêtej strategii rozwoju?

Czy bank posiada regulamin (instrukcjê) przeciwdzia³ania procederowi prania brudnych pieniêdzy?
Podaæ nazwê dokumentu, datê jego wprowadzenia, datê ostatniej nowelizacji.

Czy bank mia³ problemy z utrzymaniem odpowiedniego poziomu p³ynnoci w okresie ostatnich 6 miesiêcy?

Czy bank posiada procedurê zarz¹dzania p³ynnoci¹? (Podaæ w jakiej formie)

3) politykê kszta³towania struktury aktywów i pasywów?

2) normy zaanga¿owania kapita³owego?

Czy bank posiada okrelone (na pimie)
1) normy koncentracji?

46)
45)

11
Dodany przez art. 1 pkt. 13 ustawy wymienionej w przypisie 5
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 11 ustawy wymienionej w przypisie 1
Dodany przez art. 1 pkt. 14 ustawy wymienionej w przypisie 5
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz U. Nr 160, poz. 1063), który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999 r
W brzmieniu ustalonym przez art 1 pkt 15 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 lipca 1997 r.

1)49) równowartoci w z³otych 1.000 EURO - w 100% wartoci
rodków gwarantowanych,
48)
2) przekraczaj¹ce równowartoæ
w
z³otych
1.000
EURO
,
a nie przekraczaj¹ce równowartoci
48)
w z³otych 4.000 EURO - w 90% wartoci rodków gwarantowanych.
48)

2. Obowi¹zkowy system gwarantowania rodków pieniê¿nych obejmuje rodki gwarantowane do wysokoci
(³¹cznie z odsetkami naliczonymi do dnia spe³nienia warunków gwarancji):
Art. 23. 1. Objêcie rodków pieniê¿nych na rachunkach bankowych obowi¹zkowym systemem gwarantowania nastêpuje:
1) w stosunku do rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych - w dniu wejcia
w ¿ycie ustawy,
2) w stosunku do rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych po dniu wejcia
w ¿ycie ustawy - w dniu wp³aty na rachunek bankowy.
3. wiadczenie pieniê¿ne, o którym mowa w ust. 2, p³atne jest wed³ug terminarza wyp³at ustalonego w
trybie przewidzianym w art. 28 ust. 3 - nie póniej ni¿ w 30 dni od otrzymania przez syndyka masy upad³oci
banku kwoty przekazanej przez Fundusz na wyp³atê rodków gwarantowanych.
47)

2. Przedmiotem gwarancji jest wierzytelnoæ deponenta, w zwi¹zku z któr¹ z dniem spe³nienia warunków
gwarancji nabywa on w stosunku do Funduszu, na warunkach okrelonych w ustawie, uprawnienie do wiadczenia pieniê¿nego.
Art. 22. 1. Podmiotami stosunku gwarancji s¹:
1) Fundusz,
2) deponent.
Art. 21. Celem obowi¹zkowego systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na
rachunkach bankowych jest zapewnienie deponentom wyp³aty rodków zgromadzonych na tych rachunkach,
do wysokoci okrelonej ustaw¹, w przypadku utraty przez podmiot objêty systemem gwarantowania mo¿liwoci ich zwrotu.
Obowi¹zkowy system gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych
na rachunkach bankowych
Rozdzia³ 4
3. Do wierzytelnoci Funduszu zwi¹zanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1,
stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw reguluj¹cych rodzaje i sposoby zabezpieczeñ
wierzytelnoci banków.

Nie

Art. 20a. 1. Komisja Nadzoru Bankowego informuje niezw³ocznie Zarz¹d Funduszu o wyst¹pieniu
koniecznoci wszczêcia przez zarz¹d banku postêpowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ustawy Prawo bankowe.

Tak

2. Fundusz na swój wniosek skierowany do Komisji Nadzoru Bankowego jest ustanawiany kuratorem,
o którym mowa w art. 144 ustawy - Prawo bankowe, w stosunku do banku objêtego systemem gwarantowania, o ile udzieli³ temu bankowi pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 1a. Funduszowi nie przys³uguje
wynagrodzenie, o którym mowa w art. 144 ust. 8 ustawy - Prawo bankowe.
46)

45)

46)

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 5/4/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 18 stycznia 2000 r.

2. Umowa o powo³aniu umownego funduszu gwarantowania rodków pieniê¿nych mo¿e stanowiæ o objêciu ochron¹ tak¿e rodków pieniê¿nych gromadzonych na rachunkach bankowych innych ni¿ te, o których mowa w art. 2 pkt. 2.

WZÓR*

Art. 41. Umowa o utworzeniu umownego funduszu gwarantowania rodków pieniê¿nych i zasadach jego
dzia³ania wymaga, dla swej wa¿noci, zatwierdzenia przez Radê Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Warszawa, dnia.........................................................

Rozdzia³ 6

UPOWA¯NIENIE nr ..........

Odpowiedzialnoæ karna
75)

Art. 42. 1. Kto bêd¹c cz³onkiem zarz¹du lub rady banku (organu zrzeszenia regionalnego)
objêtego ustawowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych doprowadza do powstania straty
po stronie Funduszu w wyniku tego, i¿ bank nie utworzy³ funduszu ochrony rodków gwarantowanych
albo nie utworzy³ go w odpowiedniej wysokoci lub aktywa przeznaczone na fundusz ochrony rodków
gwarantowanych nie by³y lokowane w skarbowych papierach wartociowych lub bonach pieniê¿nych
Narodowego Banku Polskiego lub deponowane w sposób, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
76)

2. Tej samej karze podlega cz³onek zarz¹du lub rady banku (organu zrzeszenia regionalnego) objêtego
ustawowym systemem gwarantowania depozytów bankowych, który doprowadza do powstania straty po stronie Funduszu, obci¹¿aj¹c aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych prawami osób
trzecich.

Na podstawie art.4 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz.18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz.119,
Nr 79, poz.484, Nr 85, poz.538, Nr 88, poz.554 i Nr 140, poz.940, z 1998 r. Nr 108,
poz.685 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 40, poz.399) oraz § 26 Statutu Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz.U.
Nr 21, poz.113 oraz z 1997 r. Nr 126, poz. 808) oraz postanowieñ § ... umowy .......................
nr ....... z dnia ............................., upowa¿niam:

L.p.

Imiê i nazwisko

Nr
legitymacji
s³u¿bowej

Stanowisko

Rozdzia³ 7

Przewodnicz¹cy/a Zespo³u
Cz³onek Zespo³u
Cz³onek Zespo³u
Cz³onek Zespo³u
Cz³onek Zespo³u

Przepisy przejciowe i koñcowe
Art. 43. 1. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w art. 25, jest tworzony w ostatnim sprawozdawczym dniu miesi¹ca, w którym niniejsza ustawa wchodzi w ¿ycie, a w bankach powsta³ych po
dniu wejcia w ¿ycie niniejszej ustawy - w ostatnim sprawozdawczym dniu miesi¹ca, w którym uprawomocni³o
siê postanowienie s¹du o wpisie banku do rejestru.
2. W zrzeszeniach regionalnych, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, fundusz
ochrony rodków gwarantowanych jest tworzony w ostatnim sprawozdawczym dniu miesi¹ca, na który przypada dzieñ konsolidacji sprawozdañ finansowych.
3. W przypadku spe³nienia warunku gwarancji przez podmioty objête ustawowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych przed utworzeniem funduszy ochrony
rodków gwarantowanych, z zachowaniem terminów okrelonych w niniejszej ustawie, terminy dokonywania
wyp³at, zgodnie z procedur¹, o której mowa w art. 27 i 28, liczone s¹ od dnia utworzenia funduszy gwarantowania rodków pieniê¿nych, zgodnie z ustaw¹.

75)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 26 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz art. 5 § 2 pkt. 41 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1998 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.

do przeprowadzenia kontroli bezporedniej w Banku .............................................................
.........................................................................................................................................
w zakresie .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
w terminie od .................................. do ........................................... .
Upowa¿nienie niniejsze wa¿ne jest za okazaniem legitymacji s³u¿bowej.
.......................................................
podpis Prezesa Zarz¹du BFG
* drukowane na papierze firmowym Prezesa Zarz¹du Funduszu
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74)
73)
72)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 17 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 25 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 25 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.

1) uczestników funduszu,
2) zasady przystêpowania i wystêpowania z funduszu, w tym wysokoæ op³aty na ten fundusz,
3) zasady wykorzystywania rodków funduszu ochrony wk³adów i lokat bankowych.
Art. 40. 1. Umowa o utworzeniu umownego funduszu gwarantowania rodków pieniê¿nych i zasadach jego
dzia³ania powinna w szczególnoci okrelaæ:
2. rodki objête umownym systemem gwarantowania przekazywane s¹ na zaspokajanie roszczeñ deponentów po wykorzystaniu rodków obowi¹zkowego systemu gwarantowania.
Art. 39. 1. Podmioty objête systemem gwarantowania, które wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zków na³o¿onych na
nie zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, mog¹ w ramach ustawowego systemu gwarantowania rodków
pieniê¿nych zobowi¹zaæ siê do rozszerzenia obowi¹zku gwarancji rodków pieniê¿nych ponad minimum
okrelone w obowi¹zkowym systemie gwarantowania rodków pieniê¿nych.
Umowny system gwarantowania rodków pieniê¿nych
zgromadzonych na rachunkach bankowych
Rozdzia³ 5
dotycz¹cy organizacji i funkcjonowania banku
10. Uzyskiwane informacje dotycz¹ce podmiotów objêtych systemem gwarantowania Fundusz mo¿e
wykorzystywaæ tylko w celu realizacji zadañ okrelonych w niniejszej ustawie.

KWESTIONARIUSZ

74)

9. Podmioty okrelone w ust. 4, 6 i 8 s¹ obowi¹zane do udzielania Funduszowi informacji bez zbêdnej
zw³oki.
74)

8. W przypadku banków spó³dzielczych zrzeszonych w innych bankach informacje, o których mowa w ust.
6, dotycz¹ce poszczególnych banków, jak i odpowiednio zrzeszenia, przekazuj¹ Funduszowi banki zrzeszaj¹ce.
74)

7. Zakres informacji, o których mowa w ust. 6, okrela Prezes Narodowego Banku Polskiego, na wniosek
Funduszu.
74)

6. Banki objête systemem gwarantowania s¹ obowi¹zane do przekazywania Funduszowi informacji innych
ni¿ przekazywane do Narodowego Banku Polskiego, niezbêdnych do wykonywania zadañ Funduszu.
74)

5. Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 4, okrelaj¹ odrêbne porozumienia zawarte
pomiêdzy Funduszem a Prezesem Narodowego Banku Polskiego, ministrem do spraw
7)
instytucji finansowych i Prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli.
74)

4. Funduszowi przys³uguje prawo uzyskiwania informacji dotycz¹cych podmiotów objêtych systemem
gwarantowania, maj¹cych wp³yw
na realizacjê jego zadañ posiadanych przez Narodowy Bank Polski, ministra
7)
do spraw instytucji finansowych i Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.
73)

z dnia 18 stycznia 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y nr 5/4/G/2000

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY w WARSZAWIE

3. Narodowy Bank Polski przekazuje Funduszowi informacje o stanie finansowym podmiotu objêtego systemem gwarantowania i podejmowanych w stosunku do niego dzia³aniach na podstawie ustawy - Prawo
bankowe, w razie powziêcia wiadomoci, i¿ w banku powsta³a strata, groba jej wyst¹pienia lub powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci banku.
72)

2. Narodowy Bank Polski przekazuje Funduszowi roczne bilanse banków objêtych systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania oraz kwartaln¹ analizê funkcjonowania sektora bankowego.

Nie

50)

2a. Od dnia 1 stycznia 1998 r. górna kwota rodków gwarantowanych w 90% ich
wartoci, okrelona
48)
w ust. 2 pkt. 2, ulega podwy¿szeniu do równowartoci w z³otych 5.000 EURO .
51)

1)
2)
3)
4)
5)
52)

do równowartoci w z³otych 8.000 EURO - od dnia 1 stycznia 1999 r.,
do równowartoci w z³otych 11.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2000 r.,
do równowartoci w z³otych 15.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2001 r.,
do równowartoci w z³otych 17.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2002 r.,
do równowartoci w z³otych 20.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2003 r.

Tak

2b. Górna granica rodków gwarantowanych okrelona w ust. 2 pkt. 2, ulega podwy¿szeniu:

48)

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)

Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 5:
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.

12

49

- depozytów:
- kredytów:

50)

Ostatnia zmiana stóp oprocentowania depozytów i kredytów zosta³a wprowadzona (podaæ datê i za³¹czyæ
stosown¹ uchwa³ê/zarz¹dzenie):

57)

6. Z dniem spe³nienia warunków gwarancji podmiot objêty systemem gwarantowania jest zwolniony z
obowi¹zku tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych i zmiany jego wysokoci, o której mowa w ust. 5.

8a

57)

5. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych jest zwiêkszany lub zmniejszany w dniu 1 lipca ka¿dego
roku, odpowiednio do wysokoci sumy, o której mowa w ust. 2, stanowi¹cej podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej za kwiecieñ ka¿dego roku.

Czy bank posiada okrelone procedury (metodologiê) kszta³towania stóp procentowych?
Jeli tak - podaæ jakie? Jeli nie - scharakteryzowaæ krótko stosowany sposób kszta³towania stóp

56)

4. Banki, o których mowa w ust. 3, w przypadku przejêcia innych banków, tworz¹ na rok 1999 fundusz
ochrony rodków gwarantowanych od ³¹cznej sumy rodków pieniê¿nych, o których mowa w ust. 2, ³¹cz¹cych
siê banków, z zastosowaniem stawki okrelonej w ust. 3 wy³¹cznie do sumy w³asnych rodków pieniê¿nych
przed przejêciem.

8

55)

3. Wysokoæ funduszu ochrony rodków gwarantowanych w odniesieniu do banków: Powszechna Kasa
Oszczêdnoci - Bank Pañstwowy, Polska Kasa Opieki S.A., Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A. do dnia 31
grudnia 1999 r. ustalana jest, z zastrze¿eniem ust. 4 jako iloczyn po³owy stawki i sumy rodków pieniê¿nych, o
których mowa w ust. 2.

Czy bank posiada dostêpne dla klientów regulaminy produktów bankowych?

54)

2. Wysokoæ funduszu ochrony rodków gwarantowanych w kolejnym roku jest ustalana, z zastrze¿eniem ust.
3, nie póniej ni¿ do koñca poprzedniego roku kalendarzowego, jako iloczyn stawki w wysokoci do 0,4% i sumy
rodków pieniê¿nych, zgromadzonych w banku (zrzeszeniu regionalnym) na wszystkich rachunkach, stanowi¹cej
podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063), za padziernik.

7

Art. 25. 1. Podmiot objêty systemem gwarantowania obowi¹zany jest tworzyæ fundusz ochrony rodków
gwarantowanych na zaspokojenie roszczeñ deponentów w przypadku spe³nienia warunków gwarancji przez
którykolwiek podmiot objêty tym systemem.

Czy w banku wystêpuje zespó³/stanowisko kontroli wewnêtrznej?
Podaæ stanowisko, liczbê etatów oraz podleg³oæ s³u¿bow¹

Art. 24. Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeñ od banku ponad kwotê okrelon¹ w art.
23 ust. 2.

6

53)

5. Roszczenia z tytu³u gwarancji przedawniaj¹ siê po up³ywie 5 lat od dnia spe³nienia warunków gwarancji.

5

4. Kwoty, o których mowa w ust. 2, okrelaj¹ maksymaln¹ wysokoæ roszczeñ deponenta w stosunku do
Funduszu, niezale¿nie od tego, w jakiej wysokoci i na ilu rachunkach posiada³ deponent rodki pieniê¿ne w
danym banku.

Czy wymienione - w pkt 4 - komitety posiadaj¹ okrelone na pimie procedury postêpowania?
Wymieniæ jakie?

3. Do wyliczenia wartoci EURO w z³otych przyjmuje siê kurs redni Narodowego Banku Polskiego,
zgodnie z tabel¹ kursow¹ og³aszan¹ przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹c¹ w dniu spe³nienia warunku gwarancji.

48
60)

4

59)
58)

13
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 17 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 18 ustawy wymienionej w przypisie 5.

Czy w banku funkcjonuj¹ komitety:
1) kredytowy?
2) zarz¹dzania aktywami i pasywami?
3) inne? (wymieniæ jakie)

9) zarz¹dzania ryzykami bankowymi:

8) kasowo - skarbcowy:

7) kontroli wewnêtrznej:

6) zasad wyceny aktywów i pasywów:

5) prowadzenia ewidencji rachunkowej:

1) czynnoci, o których mowa w ust. 1, a tak¿e w art. 27a, art. 28 i art. 31, dokonywane przez syndyka masy upad³oci, wykonuje zarz¹d podmiotu objêtego obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
2) przepisy ust. 1, art. 27a , art. 28, art. 29 ust. 3, art. 30 oraz art. 31 stosuje siê odpowiednio,
3) w razie zaistnienia okolicznoci, o których mowa w art. 27a ust. 2, Zarz¹d Funduszu wystêpuje do
w³aciwego dla podmiotu objêtego obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych
organu rejestrowego,
2. W przypadku spe³nienia warunku gwarancji w dniu, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 lit. b) lub c), a tak¿e gdy
nast¹pi prawomocne umorzenie postêpowania upad³ociowego ze wzglêdu na to, ¿e maj¹tek banku nie wystarcza
na zaspokojenie kosztów postêpowania upad³ociowego, a syndyk nie wykona³ obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy:
1) listê deponentów, wraz z wyszczególnieniem kwot rodków gwarantowanych, sporz¹dzon¹ wed³ug
wzoru okrelonego przez Zarz¹d Funduszu,
2) kwotê p³ynnych rodków banku wchodz¹cych w sk³ad masy upad³oci, wed³ug stanu na dzieñ
og³oszenia upad³oci banku,
3) wysokoæ utworzonego przez ten bank funduszu ochrony rodków gwarantowanych oraz wysokoæ nie
wykorzystanej czêci tego funduszu, wed³ug stanu na dzieñ sporz¹dzenia listy deponentów,
4) wysokoæ wydatków zwi¹zanych z wyp³at¹ wynagrodzeñ pracownikom upad³ego banku i wysokoæ
bie¿¹cych wydatków zwi¹zanych z kosztami postêpowania upad³ociowego, poniesionych do dnia
sporz¹dzenia listy deponentów - powiêkszonych o wysokoæ niezbêdnych wydatków zwi¹zanych z
wyp³at¹ rodków gwarantowanych - wraz z aktualn¹ wysokoci¹ rodków p³ynnych banku znajduj¹cych siê w dyspozycji syndyka.
Art. 27. 1. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany, w terminie 30 dni od dnia og³oszenia upad³oci
banku, ustaliæ na podstawie ksi¹g banku i przedstawiæ w formie pisemnej Funduszowi:
60)

5. W przypadku banków spó³dzielczych, o których mowa w ust. 2, obowi¹zek, o którym mowa w ust.
4, wykonuje w³aciwy, zgodnie z ustaw¹ z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych
i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, bank zrzeszaj¹cy.
1) do dnia 15 grudnia ka¿dego roku, wed³ug stanu okrelanego zgodnie z art. 25 ust. 2,
2) do dnia 15 czerwca ka¿dego roku, wed³ug stanu stanowi¹cego podstawê obliczenia kwoty rezerwy
obowi¹zkowej za kwiecieñ
- wed³ug wzoru okrelonego przez Zarz¹d Funduszu.
4. Banki objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych przekazuj¹ Zarz¹dowi
Funduszu informacje o sumie wk³adów na rachunkach objêtych obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych i wysokoci funduszu ochrony rodków gwarantowanych w terminach:
59)

3. Aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych nie mog¹ byæ przedmiotem
zastawu ani byæ obci¹¿ane w jakikolwiek sposób oraz nie podlegaj¹ egzekucji s¹dowej ani administracyjnej.
59)

Tak

2. Banki spó³dzielcze, z wyj¹tkiem banków, o których mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych
ustaw, obowi¹zane s¹ deponowaæ aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych
zrzeszenia regionalnego na wyodrêbnionym rachunku we w³aciwych dla nich bankach regionalnych.

Nie

Art. 26. 1. Banki s¹ obowi¹zane lokowaæ aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych w skarbowych papierach wartociowych i bonach pieniê¿nych Narodowego Banku Polskiego oraz
deponowaæ je na wyodrêbnionym dla ka¿dego banku rachunku depozytowym w Narodowym Banku
Polskim lub Krajowym Depozycie Papierów Wartociowych, a w przypadku braku takiej mo¿liwoci - lokowaæ
te aktywa na oprocentowanym rachunku bie¿¹cym w Narodowym Banku Polskim.
58)

3. Po wyczerpaniu rodków, o których mowa w art. 45, Prezes Narodowego Banku Polskiego mo¿e udzieliæ
Funduszowi kredytu na uzgodnionych z Funduszem warunkach. Wysokoæ kredytu nie mo¿e przekroczyæ kwoty
równej po³owie przychodów Funduszu z tytu³u op³at rocznych wnoszonych przez podmioty objête systemem
gwarantowania.

Bank ......................................

................................ , dnia ......................... 2000 r.
(miejscowoæ)

...............................................
w ...........................................

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Warszawa

4. Po wyczerpaniu rodków, o których mowa w ust. 1 i 2, Rada Ministrów w drodze rozporz¹dzenia, po
zasiêgniêciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, mo¿e podwy¿szyæ poziom obci¹¿eñ, o których mowa
w art. 13 ust. 1, art. 14 i art. 25 ust. 2, 3 i 4, stosuj¹c stawkê op³aty do wysokoci 0,8%.
Art. 35. 1. Na Fundusz przechodz¹, z mocy prawa, wierzytelnoci przys³uguj¹ce deponentowi w stosunku
do masy upad³oci, w wysokoci kwot wyp³aconych z tytu³u gwarantowania rodków pieniê¿nych.
69)

1a. W przypadku nabycia przedsiêbiorstwa bankowego w trybie art. 165 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe,
na nabywcê nie przechodz¹ zobowi¹zania wynikaj¹ce z wierzytelnoci Funduszu, o których mowa w ust. 1.
2. Kwoty uzyskane przez Fundusz z masy upad³oci przekazywane s¹ w pierwszej kolejnoci na sp³atê kredytu, o którym mowa w art. 34 ust. 3, oraz uzupe³nienie rodków Funduszu, o których mowa w art. 45.
70)

3. Pozosta³e kwoty Zarz¹d Funduszu wykorzystuje jedynie na cele zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w zakresie wyp³at rodków gwarantowanych, a mianowicie:
1) wykorzystuje w przypadkach koniecznoci powiêkszenia rodków przekazanych syndykom na podstawie dotychczas powziêtych uchwa³ w trybie art. 28 ust. 1,
2) uwzglêdnia przy podejmowaniu kolejnych uchwa³ o przekazaniu syndykowi kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
71)

4. Do uchwa³ Zarz¹du Funduszu w zakresie okrelonym w ust. 3 pkt. 1 nie stosuje siê przepisu art. 28 ust. 1.
Art. 36. Z tytu³u opónienia w dokonywaniu op³at rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz wp³at,
o których mowa w art. 29 i 33 ust. 2, Funduszowi przys³uguj¹ odsetki w wysokoci odsetek pobieranych od
zaleg³oci podatkowych.

KWESTIONARIUSZ
dotycz¹cy organizacji i funkcjonowania

.........................................................................................................................................
/nazwa banku/

sporz¹dzony w zwi¹zku z kontrol¹ Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przeprowadzon¹
na podstawie upowa¿nienia Prezesa Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
nr ............. z dnia ...................................
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz w zwi¹zku z postanowieniami § ... umowy .................... nr ........... z dnia
.................................. Zarz¹d Banku ........................................................................
przekazuje informacje o organizacji i funkcjonowaniu Banku.

I. Informacje ogólne

2. Egzekucja nale¿noci stwierdzonych dokumentami wymienionymi w ust. 1 odbywa siê, w zale¿noci od
charakteru zobowi¹zañ, w trybie okrelonym w Kodeksie postêpowania cywilnego b¹d w przepisach o
postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednoczenie Zarz¹d przyjmuje pe³n¹ odpowiedzialnoæ za prawdziwoæ i rzetelnoæ
tych informacji.

Art. 37. 1. Wyci¹gi z ksi¹g Funduszu, podpisane przez upowa¿nionych cz³onków Zarz¹du Funduszu i opatrzone jego pieczêci¹, stwierdzaj¹ce istnienie zobowi¹zania podmiotu objêtego systemem gwarancji na rzecz
Funduszu i zaopatrzone w owiadczenie, ¿e oparte na nich roszczenia s¹ wymagalne, maj¹ moc tytu³ów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla nich klauzul wykonalnoci.

3. D³u¿nik, w drodze powództwa, mo¿e ¿¹daæ umorzenia w ca³oci lub w czêci egzekucji prowadzonej przez
Fundusz, wed³ug Kodeksu postêpowania cywilnego b¹d przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, je¿eli egzekwowana wierzytelnoæ nie istnieje lub istnieje w kwocie mniejszej albo gdy d³u¿nik zg³asza wzajemne roszczenia nadaj¹ce siê do potr¹cenia z wierzytelnoci egzekwowanej.

1. Ostatnia rejestracja zmian w Statucie:

..............................
data

.................................
miejsce

2. Sk³ad Zarz¹du:

4. W trybie zabezpieczenia powództwa s¹d na wniosek powoda mo¿e zawiesiæ postêpowanie egzekucyjne.
Art. 38. 1. Narodowy Bank Polski, na wniosek Zarz¹du Funduszu, przekazuje Funduszowi posiadane informacje o sytuacji podmiotów objêtych systemem gwarantowania, które wyst¹pi³y do Funduszu z wnioskiem o
udzielenie pomocy finansowej, w zakresie niezbêdnym do oceny planu wykorzystania pomocy Funduszu w celu
uzdrowienia gospodarki banku lub po³¹czenia z innym bankiem.
69)
70)
71)

L.p.

Pe³niona funkcja

Imiê i nazwisko

Sta¿ w
bankowoci

Od kiedy

Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez ert. 1 pkt 24 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
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47
3

2

4) windykacji:

3) prowadzenia rachunków bankowych:

2) udzielania kredytów dla cz³onków organów statutowych i pracowników banku:

Czy bank posiada aktualne regulaminy; instrukcje (podaæ datê wprowadzenia i ostatniej nowelizacji)?
1) udzielania kredytów:

Czy bank posiada regulaminy funduszy, które zosta³y okrelone Statutem?
Jeli tak - wymieniæ, podaæ nr uchwa³y, regulacji, datê wprowadzenia, datê ostatniej nowelizacji

Wyszczególnienie
Czy bank posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony przez odpowiednie organy statutowe?
Jeli tak - podaæ nr uchwa³y, regulacji, datê wprowadzenia, datê ostatniej nowelizacji

63)

L.p.
1

Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 20 ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 15 ustawy wymienionej w przypisie 1.
64)

II. Informacje dotycz¹ce funkcjonowania banku

64)
63)
62)
61)

5. W terminie okrelonym w ust. 4 syndyk zwraca Funduszowi kwoty nie wyp³acone deponentom oraz
odsetki naliczone od kwoty przekazanej przez Fundusz na wyp³atê rodków gwarantowanych przez bank
prowadz¹cy rachunek, na który wp³acono tê kwotê.
4. Po zakoñczeniu wyp³at syndyk masy upad³oci dokonuje rozliczenia wyp³aconych kwot i sporz¹dza sprawozdanie, które przekazuje Funduszowi w terminie 21 dni od dnia zakoñczenia wyp³at.
3. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany do dokonywania wyp³at rodków gwarantowanych na warunkach okrelonych ustaw¹ oraz w uchwale Zarz¹du Funduszu, o której mowa w ust. 1, z uwzglêdnieniem
nale¿noci osób okrelonych w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, zgodnie z terminarzem wyp³at przez
niego sporz¹dzonym i zatwierdzonym przez Zarz¹d Funduszu.
2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1, okrela:
1) kwotê rodków przekazywan¹ syndykowi na wyp³atê rodków gwarantowanych, stanowi¹c¹ ró¿nicê
sumy rodków gwarantowanych i rodków p³ynnych banku, pomniejszonych o wydatki okrelone w
art. 27 ust. 1 pkt. 4,
2) udzia³ w kwocie, o której mowa w ust. 1, poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania proporcjonalnie do wysokoci utworzonego funduszu ochrony rodków gwarantowanych
w danym podmiocie, z zastrze¿eniem, ¿e nie wykorzystan¹ czêæ funduszu ochrony rodków
gwarantowanych banku w stanie upad³oci uwzglêdnia siê w tej kwocie w ca³oci,
3) szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka masy upad³oci wyp³at rodków gwarantowanych,
4) wysokoæ wp³at dokonywanych przez podmioty objête systemem gwarantowania na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim.
Art. 28. 1. Zarz¹d Funduszu po przyjêciu listy, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 1, nie póniej ni¿ w
ci¹gu 7 dni, podejmuje i podaje do publicznej wiadomoci, w drodze og³oszenia w pimie o zasiêgu ogólnokrajowym, oraz przekazuje podmiotom objêtym systemem gwarantowania uchwa³ê o przekazaniu syndykowi kwot
na wyp³atê rodków gwarantowanych.
4. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany do usuniêcia braków wskazanych przez Zarz¹d Funduszu - w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni.
3. Je¿eli Zarz¹d Funduszu stwierdzi, ¿e lista deponentów nie odpowiada warunkom okrelonym w ust. 1,
odmawia jej przyjêcia i zwraca j¹ syndykowi masy upad³oci, o czym niezw³ocznie powiadamia sêdziego-komisarza.
2. W przypadku powstania uzasadnionych w¹tpliwoci co do podanej przez syndyka masy upad³oci wysokoci wydatków okrelonych w art. 27 ust. 1 pkt. 4, Zarz¹d Funduszu zwraca siê do sêdziego-komisarza
o zatwierdzenie wydatków w trybie art. 99 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 padziernika
1934 r. - Prawo upad³ociowe (Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85,
poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189 , Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940 i z 1998 r. Nr
117, poz. 756 ), co nie wstrzymuje powziêcia przez Zarz¹d Funduszu uchwa³y o przekazaniu kwot na wyp³atê
rodków gwarantowanych.
62)

Tak

Art. 27a. 1. Zarz¹d Funduszu, w terminie 14 dni, sprawdza przedstawion¹ przez syndyka masy upad³oci listê deponentów oraz wyliczenie kwot rodków gwarantowanych pod wzglêdem zgodnoci z ustaw¹ i wymaganiami okrelonymi w art. 27 ust. 1 pkt. 1.
61)

Nie

4) Zarz¹d Funduszu powiadamia w³aciwy organ rejestrowy o zaistnieniu okolicznoci, o których
mowa w art. 27a ust. 3 i art. 28 ust. 7.

3. Liczba cz³onków Rady Nadzorczej Banku - ........... osób.
4. Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Banku Pan/i ...................................................................
pe³ni funkcjê od ..............................................................................

6. Zarz¹d Funduszu sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka masy upad³oci banku warunków wyp³at rodków gwarantowanych, okrelonych w ustawie oraz w uchwale Zarz¹du, o której mowa w ust. 1.
7. O nieprawid³owociach ujawnionych w toku kontroli Fundusz zawiadamia sêdziego-komisarza, wzywaj¹c syndyka do ich usuniêcia.
65)

5. W przypadku banku komercyjnego:
Struktura kapita³u akcyjnego (podaæ akcjonariuszy posiadaj¹cych powy¿ej 5% wartoci kapita³u
i powy¿ej 5% g³osów):

L.p.

Art. 29.1. Dokonywane przez podmioty objête systemem gwarantowania wp³aty rodków przeznaczonych na wyp³atê rodków gwarantowanych, w wysokoci okrelonej zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt. 2, podmioty
obowi¹zane s¹ wnieæ na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim w terminie
7 dni roboczych od podania do publicznej wiadomoci uchwa³y Zarz¹du w drodze og³oszenia w pimie o zasiêgu
ogólnokrajowym.
2. rodki pochodz¹ce z wp³at, o których mowa w ust. 1, wniesione na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim, przechodz¹ na w³asnoæ Funduszu.

Akcjonariusz

% wartoci kapita³u

66)

% g³osów na WZA

3. Wp³aty, o których mowa w ust. 1, pomniejszaj¹ fundusz ochrony rodków gwarantowanych podmiotu objêtego systemem gwarancji, do chwili likwidacji tego funduszu w zwi¹zku z upad³oci¹ banku i przekazania przez Fundusz kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
67)

Art. 30. Z tytu³u przekazania rodków syndykowi masy upad³oci Funduszowi przys³uguje roszczenie do
masy upad³oci o zwrot przekazanych kwot, które podlegaj¹ zaspokojeniu w pierwszej kolejnoci po pokryciu
bie¿¹cych kosztów postêpowania upad³ociowego, nale¿noci za pracê pracowników banku (zrzeszenia regionalnego) i innych roszczeñ tych pracowników, o których mowa w art. 204 § 1 pkt. 1 rozporz¹dzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 padziernika 1934 r. - Prawo upad³ociowe.
Art. 31. rodki na wyp³atê depozytów, przekazane na podstawie uchwa³y Zarz¹du Funduszu syndykowi
masy upad³oci, nie wchodz¹ do masy upad³oci i nie mog¹ byæ wykorzystane przez syndyka na ¿aden inny cel
ni¿ wyp³ata rodków gwarantowanych.
Art. 32. Kwota na wyp³atê rodków gwarantowanych, przekazana na podstawie uchwa³y Zarz¹du
Funduszu, o której mowa w art. 28, na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku
Polskim, stanowi dla podmiotu objêtego systemem gwarancji koszt uzyskania przychodów w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

6. W przypadku banku spó³dzielczego:

68)

Struktura funduszu udzia³owego w podziale na:
· osoby fizyczne: liczba cz³onków ............... , iloæ zadeklarowanych udzia³ów .................
· osoby prawne:

liczba cz³onków ............... , iloæ zadeklarowanych udzia³ów .................

Wartoæ funduszu udzia³owego (wed³ug stanu na ..............................) w podziale na:

..................................................

· fundusz wniesiony

..................................................

· fundusz zadeklarowany

Art. 33. 1. Po ustaleniu listy wierzytelnoci przez sêdziego-komisarza lub po stwierdzeniu wierzytelnoci
prawomocnym orzeczeniem s¹du listê deponentów uzupe³nia siê o wierzytelnoci deponentów nie objête list¹,
o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 1.
2. W przypadku uzupe³nienia listy deponentów podmioty objête systemem gwarancji dokonuj¹
dodatkowych wp³at na rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim. Przepisy art. 28 stosuje siê odpowiednio, z tym ¿e wyp³ata nale¿noci deponentów nastêpuje w pierwszej kolejnoci z bie¿¹cych
wp³ywów powiêkszaj¹cych masê upad³oci.
Art. 34. 1. W przypadku gdy wielkoæ roszczeñ z tytu³u gwarantowanych rodków pieniê¿nych przekroczy
kwotê, o której mowa w art. 15 pkt. 2, roszczenia te Fundusz pokrywa z innych róde³, o których mowa
w art. 15.
2. Po wyczerpaniu rodków finansowych Funduszu wyp³aty na podstawie roszczeñ deponentów zaspokajane s¹ ze rodków w³asnych Funduszu, o których mowa w art. 45.

· fundusz zadeklarowany a nie wniesiony ..................................................

65)
66)
67)
68)

W Brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 22 ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 23 ustawy powo³anej w przypisie 1.

15
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64)
63)
62)
61)

47

Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 20 ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 15 ustawy wymienionej w przypisie 1.

5. W terminie okrelonym w ust. 4 syndyk zwraca Funduszowi kwoty nie wyp³acone deponentom oraz
odsetki naliczone od kwoty przekazanej przez Fundusz na wyp³atê rodków gwarantowanych przez bank
prowadz¹cy rachunek, na który wp³acono tê kwotê.
4. Po zakoñczeniu wyp³at syndyk masy upad³oci dokonuje rozliczenia wyp³aconych kwot i sporz¹dza sprawozdanie, które przekazuje Funduszowi w terminie 21 dni od dnia zakoñczenia wyp³at.
3. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany do dokonywania wyp³at rodków gwarantowanych na warunkach okrelonych ustaw¹ oraz w uchwale Zarz¹du Funduszu, o której mowa w ust. 1, z uwzglêdnieniem
nale¿noci osób okrelonych w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, zgodnie z terminarzem wyp³at przez
niego sporz¹dzonym i zatwierdzonym przez Zarz¹d Funduszu.
64)

2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1, okrela:
1) kwotê rodków przekazywan¹ syndykowi na wyp³atê rodków gwarantowanych, stanowi¹c¹ ró¿nicê
sumy rodków gwarantowanych i rodków p³ynnych banku, pomniejszonych o wydatki okrelone w
art. 27 ust. 1 pkt. 4,
2) udzia³ w kwocie, o której mowa w ust. 1, poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania proporcjonalnie do wysokoci utworzonego funduszu ochrony rodków gwarantowanych
w danym podmiocie, z zastrze¿eniem, ¿e nie wykorzystan¹ czêæ funduszu ochrony rodków
gwarantowanych banku w stanie upad³oci uwzglêdnia siê w tej kwocie w ca³oci,
3) szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka masy upad³oci wyp³at rodków gwarantowanych,
4) wysokoæ wp³at dokonywanych przez podmioty objête systemem gwarantowania na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim.
Art. 28. 1. Zarz¹d Funduszu po przyjêciu listy, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 1, nie póniej ni¿ w
ci¹gu 7 dni, podejmuje i podaje do publicznej wiadomoci, w drodze og³oszenia w pimie o zasiêgu ogólnokrajowym, oraz przekazuje podmiotom objêtym systemem gwarantowania uchwa³ê o przekazaniu syndykowi kwot
na wyp³atê rodków gwarantowanych.
63)

4. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany do usuniêcia braków wskazanych przez Zarz¹d Funduszu - w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni.
3. Je¿eli Zarz¹d Funduszu stwierdzi, ¿e lista deponentów nie odpowiada warunkom okrelonym w ust. 1,
odmawia jej przyjêcia i zwraca j¹ syndykowi masy upad³oci, o czym niezw³ocznie powiadamia sêdziego-komisarza.
2. W przypadku powstania uzasadnionych w¹tpliwoci co do podanej przez syndyka masy upad³oci wysokoci wydatków okrelonych w art. 27 ust. 1 pkt. 4, Zarz¹d Funduszu zwraca siê do sêdziego-komisarza
o zatwierdzenie wydatków w trybie art. 99 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 padziernika
1934 r. - Prawo upad³ociowe (Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85,
poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189 , Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940 i z 1998 r. Nr
117, poz. 756 ), co nie wstrzymuje powziêcia przez Zarz¹d Funduszu uchwa³y o przekazaniu kwot na wyp³atê
rodków gwarantowanych.

II. Informacje dotycz¹ce funkcjonowania banku

Czy bank posiada regulaminy funduszy, które zosta³y okrelone Statutem?
Jeli tak - wymieniæ, podaæ nr uchwa³y, regulacji, datê wprowadzenia, datê ostatniej nowelizacji

Wyszczególnienie
Czy bank posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony przez odpowiednie organy statutowe?
Jeli tak - podaæ nr uchwa³y, regulacji, datê wprowadzenia, datê ostatniej nowelizacji

2

Czy bank posiada aktualne regulaminy; instrukcje (podaæ datê wprowadzenia i ostatniej nowelizacji)?
1) udzielania kredytów:

L.p.
1

3

2) udzielania kredytów dla cz³onków organów statutowych i pracowników banku:

3) prowadzenia rachunków bankowych:

4) windykacji:

62)

Art. 27a. 1. Zarz¹d Funduszu, w terminie 14 dni, sprawdza przedstawion¹ przez syndyka masy upad³oci listê deponentów oraz wyliczenie kwot rodków gwarantowanych pod wzglêdem zgodnoci z ustaw¹ i wymaganiami okrelonymi w art. 27 ust. 1 pkt. 1.

Tak

61)

4. Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Banku Pan/i ...................................................................
pe³ni funkcjê od ..............................................................................

Struktura kapita³u akcyjnego (podaæ akcjonariuszy posiadaj¹cych powy¿ej 5% wartoci kapita³u
i powy¿ej 5% g³osów):

Akcjonariusz

6. Zarz¹d Funduszu sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka masy upad³oci banku warunków wyp³at rodków gwarantowanych, okrelonych w ustawie oraz w uchwale Zarz¹du, o której mowa w ust. 1.
7. O nieprawid³owociach ujawnionych w toku kontroli Fundusz zawiadamia sêdziego-komisarza, wzywaj¹c syndyka do ich usuniêcia.
65)

5. W przypadku banku komercyjnego:

L.p.

4) Zarz¹d Funduszu powiadamia w³aciwy organ rejestrowy o zaistnieniu okolicznoci, o których
mowa w art. 27a ust. 3 i art. 28 ust. 7.

Nie

3. Liczba cz³onków Rady Nadzorczej Banku - ........... osób.

Art. 29.1. Dokonywane przez podmioty objête systemem gwarantowania wp³aty rodków przeznaczonych na wyp³atê rodków gwarantowanych, w wysokoci okrelonej zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt. 2, podmioty
obowi¹zane s¹ wnieæ na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim w terminie
7 dni roboczych od podania do publicznej wiadomoci uchwa³y Zarz¹du w drodze og³oszenia w pimie o zasiêgu
ogólnokrajowym.
2. rodki pochodz¹ce z wp³at, o których mowa w ust. 1, wniesione na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim, przechodz¹ na w³asnoæ Funduszu.

% wartoci kapita³u

% g³osów na WZA

66)

3. Wp³aty, o których mowa w ust. 1, pomniejszaj¹ fundusz ochrony rodków gwarantowanych podmiotu objêtego systemem gwarancji, do chwili likwidacji tego funduszu w zwi¹zku z upad³oci¹ banku i przekazania przez Fundusz kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
67)

Art. 30. Z tytu³u przekazania rodków syndykowi masy upad³oci Funduszowi przys³uguje roszczenie do
masy upad³oci o zwrot przekazanych kwot, które podlegaj¹ zaspokojeniu w pierwszej kolejnoci po pokryciu
bie¿¹cych kosztów postêpowania upad³ociowego, nale¿noci za pracê pracowników banku (zrzeszenia regionalnego) i innych roszczeñ tych pracowników, o których mowa w art. 204 § 1 pkt. 1 rozporz¹dzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 padziernika 1934 r. - Prawo upad³ociowe.
Art. 31. rodki na wyp³atê depozytów, przekazane na podstawie uchwa³y Zarz¹du Funduszu syndykowi
masy upad³oci, nie wchodz¹ do masy upad³oci i nie mog¹ byæ wykorzystane przez syndyka na ¿aden inny cel
ni¿ wyp³ata rodków gwarantowanych.
Art. 32. Kwota na wyp³atê rodków gwarantowanych, przekazana na podstawie uchwa³y Zarz¹du
Funduszu, o której mowa w art. 28, na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku
Polskim, stanowi dla podmiotu objêtego systemem gwarancji koszt uzyskania przychodów w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

6. W przypadku banku spó³dzielczego:

68)

liczba cz³onków ............... , iloæ zadeklarowanych udzia³ów .................

Wartoæ funduszu udzia³owego (wed³ug stanu na ..............................) w podziale na:
· fundusz zadeklarowany

..................................................

· fundusz wniesiony

..................................................

· fundusz zadeklarowany a nie wniesiony ..................................................

Art. 34. 1. W przypadku gdy wielkoæ roszczeñ z tytu³u gwarantowanych rodków pieniê¿nych przekroczy
kwotê, o której mowa w art. 15 pkt. 2, roszczenia te Fundusz pokrywa z innych róde³, o których mowa
w art. 15.
2. Po wyczerpaniu rodków finansowych Funduszu wyp³aty na podstawie roszczeñ deponentów zaspokajane s¹ ze rodków w³asnych Funduszu, o których mowa w art. 45.
65)
66)
67)
68)

46

W Brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 22 ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 23 ustawy powo³anej w przypisie 1.
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· osoby prawne:

2. W przypadku uzupe³nienia listy deponentów podmioty objête systemem gwarancji dokonuj¹
dodatkowych wp³at na rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim. Przepisy art. 28 stosuje siê odpowiednio, z tym ¿e wyp³ata nale¿noci deponentów nastêpuje w pierwszej kolejnoci z bie¿¹cych
wp³ywów powiêkszaj¹cych masê upad³oci.
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· osoby fizyczne: liczba cz³onków ............... , iloæ zadeklarowanych udzia³ów .................
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Struktura funduszu udzia³owego w podziale na:

Art. 33. 1. Po ustaleniu listy wierzytelnoci przez sêdziego-komisarza lub po stwierdzeniu wierzytelnoci
prawomocnym orzeczeniem s¹du listê deponentów uzupe³nia siê o wierzytelnoci deponentów nie objête list¹,
o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 1.

48

13
60)

4

59)
58)

5) prowadzenia ewidencji rachunkowej:

6) zasad wyceny aktywów i pasywów:

7) kontroli wewnêtrznej:

8) kasowo - skarbcowy:

9) zarz¹dzania ryzykami bankowymi:

Czy w banku funkcjonuj¹ komitety:
1) kredytowy?
2) zarz¹dzania aktywami i pasywami?
3) inne? (wymieniæ jakie)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 17 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 18 ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.

1) czynnoci, o których mowa w ust. 1, a tak¿e w art. 27a, art. 28 i art. 31, dokonywane przez syndyka masy upad³oci, wykonuje zarz¹d podmiotu objêtego obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
2) przepisy ust. 1, art. 27a , art. 28, art. 29 ust. 3, art. 30 oraz art. 31 stosuje siê odpowiednio,
3) w razie zaistnienia okolicznoci, o których mowa w art. 27a ust. 2, Zarz¹d Funduszu wystêpuje do
w³aciwego dla podmiotu objêtego obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych
organu rejestrowego,
2. W przypadku spe³nienia warunku gwarancji w dniu, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 lit. b) lub c), a tak¿e gdy
nast¹pi prawomocne umorzenie postêpowania upad³ociowego ze wzglêdu na to, ¿e maj¹tek banku nie wystarcza
na zaspokojenie kosztów postêpowania upad³ociowego, a syndyk nie wykona³ obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy:
4)
3)
2)
1)

listê deponentów, wraz z wyszczególnieniem kwot rodków gwarantowanych, sporz¹dzon¹ wed³ug
wzoru okrelonego przez Zarz¹d Funduszu,
kwotê p³ynnych rodków banku wchodz¹cych w sk³ad masy upad³oci, wed³ug stanu na dzieñ
og³oszenia upad³oci banku,
wysokoæ utworzonego przez ten bank funduszu ochrony rodków gwarantowanych oraz wysokoæ nie
wykorzystanej czêci tego funduszu, wed³ug stanu na dzieñ sporz¹dzenia listy deponentów,
wysokoæ wydatków zwi¹zanych z wyp³at¹ wynagrodzeñ pracownikom upad³ego banku i wysokoæ
bie¿¹cych wydatków zwi¹zanych z kosztami postêpowania upad³ociowego, poniesionych do dnia
sporz¹dzenia listy deponentów - powiêkszonych o wysokoæ niezbêdnych wydatków zwi¹zanych z
wyp³at¹ rodków gwarantowanych - wraz z aktualn¹ wysokoci¹ rodków p³ynnych banku znajduj¹cych siê w dyspozycji syndyka.

Art. 27. 1. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany, w terminie 30 dni od dnia og³oszenia upad³oci
banku, ustaliæ na podstawie ksi¹g banku i przedstawiæ w formie pisemnej Funduszowi:
60)

5. W przypadku banków spó³dzielczych, o których mowa w ust. 2, obowi¹zek, o którym mowa w ust.
4, wykonuje w³aciwy, zgodnie z ustaw¹ z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych
i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, bank zrzeszaj¹cy.
1) do dnia 15 grudnia ka¿dego roku, wed³ug stanu okrelanego zgodnie z art. 25 ust. 2,
2) do dnia 15 czerwca ka¿dego roku, wed³ug stanu stanowi¹cego podstawê obliczenia kwoty rezerwy
obowi¹zkowej za kwiecieñ
- wed³ug wzoru okrelonego przez Zarz¹d Funduszu.
4. Banki objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych przekazuj¹ Zarz¹dowi
Funduszu informacje o sumie wk³adów na rachunkach objêtych obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych i wysokoci funduszu ochrony rodków gwarantowanych w terminach:
59)

3. Aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych nie mog¹ byæ przedmiotem
zastawu ani byæ obci¹¿ane w jakikolwiek sposób oraz nie podlegaj¹ egzekucji s¹dowej ani administracyjnej.
59)

2. Banki spó³dzielcze, z wyj¹tkiem banków, o których mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych
ustaw, obowi¹zane s¹ deponowaæ aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych
zrzeszenia regionalnego na wyodrêbnionym rachunku we w³aciwych dla nich bankach regionalnych.

Tak

Art. 26. 1. Banki s¹ obowi¹zane lokowaæ aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych w skarbowych papierach wartociowych i bonach pieniê¿nych Narodowego Banku Polskiego oraz
deponowaæ je na wyodrêbnionym dla ka¿dego banku rachunku depozytowym w Narodowym Banku
Polskim lub Krajowym Depozycie Papierów Wartociowych, a w przypadku braku takiej mo¿liwoci - lokowaæ
te aktywa na oprocentowanym rachunku bie¿¹cym w Narodowym Banku Polskim.

Nie

58)

3. Po wyczerpaniu rodków, o których mowa w art. 45, Prezes Narodowego Banku Polskiego mo¿e udzieliæ
Funduszowi kredytu na uzgodnionych z Funduszem warunkach. Wysokoæ kredytu nie mo¿e przekroczyæ kwoty
równej po³owie przychodów Funduszu z tytu³u op³at rocznych wnoszonych przez podmioty objête systemem
gwarantowania.

Bank ......................................

................................ , dnia ......................... 2000 r.
(miejscowoæ)

...............................................
w ...........................................

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Warszawa

4. Po wyczerpaniu rodków, o których mowa w ust. 1 i 2, Rada Ministrów w drodze rozporz¹dzenia, po
zasiêgniêciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, mo¿e podwy¿szyæ poziom obci¹¿eñ, o których mowa
w art. 13 ust. 1, art. 14 i art. 25 ust. 2, 3 i 4, stosuj¹c stawkê op³aty do wysokoci 0,8%.
Art. 35. 1. Na Fundusz przechodz¹, z mocy prawa, wierzytelnoci przys³uguj¹ce deponentowi w stosunku
do masy upad³oci, w wysokoci kwot wyp³aconych z tytu³u gwarantowania rodków pieniê¿nych.

KWESTIONARIUSZ
dotycz¹cy organizacji i funkcjonowania

69)

1a. W przypadku nabycia przedsiêbiorstwa bankowego w trybie art. 165 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe,
na nabywcê nie przechodz¹ zobowi¹zania wynikaj¹ce z wierzytelnoci Funduszu, o których mowa w ust. 1.
2. Kwoty uzyskane przez Fundusz z masy upad³oci przekazywane s¹ w pierwszej kolejnoci na sp³atê kredytu, o którym mowa w art. 34 ust. 3, oraz uzupe³nienie rodków Funduszu, o których mowa w art. 45.
70)

3. Pozosta³e kwoty Zarz¹d Funduszu wykorzystuje jedynie na cele zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w zakresie wyp³at rodków gwarantowanych, a mianowicie:
1) wykorzystuje w przypadkach koniecznoci powiêkszenia rodków przekazanych syndykom na podstawie dotychczas powziêtych uchwa³ w trybie art. 28 ust. 1,
2) uwzglêdnia przy podejmowaniu kolejnych uchwa³ o przekazaniu syndykowi kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
71)

4. Do uchwa³ Zarz¹du Funduszu w zakresie okrelonym w ust. 3 pkt. 1 nie stosuje siê przepisu art. 28 ust. 1.
Art. 36. Z tytu³u opónienia w dokonywaniu op³at rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz wp³at,
o których mowa w art. 29 i 33 ust. 2, Funduszowi przys³uguj¹ odsetki w wysokoci odsetek pobieranych od
zaleg³oci podatkowych.

.........................................................................................................................................
/nazwa banku/

sporz¹dzony w zwi¹zku z kontrol¹ Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przeprowadzon¹
na podstawie upowa¿nienia Prezesa Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
nr ............. z dnia ...................................
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz w zwi¹zku z postanowieniami § ... umowy .................... nr ........... z dnia
.................................. Zarz¹d Banku ........................................................................
przekazuje informacje o organizacji i funkcjonowaniu Banku.

Art. 37. 1. Wyci¹gi z ksi¹g Funduszu, podpisane przez upowa¿nionych cz³onków Zarz¹du Funduszu i opatrzone jego pieczêci¹, stwierdzaj¹ce istnienie zobowi¹zania podmiotu objêtego systemem gwarancji na rzecz
Funduszu i zaopatrzone w owiadczenie, ¿e oparte na nich roszczenia s¹ wymagalne, maj¹ moc tytu³ów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla nich klauzul wykonalnoci.

Jednoczenie Zarz¹d przyjmuje pe³n¹ odpowiedzialnoæ za prawdziwoæ i rzetelnoæ
tych informacji.

2. Egzekucja nale¿noci stwierdzonych dokumentami wymienionymi w ust. 1 odbywa siê, w zale¿noci od
charakteru zobowi¹zañ, w trybie okrelonym w Kodeksie postêpowania cywilnego b¹d w przepisach o
postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

I. Informacje ogólne

3. D³u¿nik, w drodze powództwa, mo¿e ¿¹daæ umorzenia w ca³oci lub w czêci egzekucji prowadzonej przez
Fundusz, wed³ug Kodeksu postêpowania cywilnego b¹d przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, je¿eli egzekwowana wierzytelnoæ nie istnieje lub istnieje w kwocie mniejszej albo gdy d³u¿nik zg³asza wzajemne roszczenia nadaj¹ce siê do potr¹cenia z wierzytelnoci egzekwowanej.

1. Ostatnia rejestracja zmian w Statucie:

..............................

.................................

data

miejsce

2. Sk³ad Zarz¹du:

4. W trybie zabezpieczenia powództwa s¹d na wniosek powoda mo¿e zawiesiæ postêpowanie egzekucyjne.
Art. 38. 1. Narodowy Bank Polski, na wniosek Zarz¹du Funduszu, przekazuje Funduszowi posiadane informacje o sytuacji podmiotów objêtych systemem gwarantowania, które wyst¹pi³y do Funduszu z wnioskiem o
udzielenie pomocy finansowej, w zakresie niezbêdnym do oceny planu wykorzystania pomocy Funduszu w celu
uzdrowienia gospodarki banku lub po³¹czenia z innym bankiem.

Od kiedy

Sta¿ w
bankowoci

Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez ert. 1 pkt 24 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.

16

45
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71)

Pe³niona funkcja

12/15/00 1:04 PM

70)

Imiê i nazwisko

biulet33.qxd

69)

L.p.

12/15/00 1:04 PM

Page 12

2000 r.

biulet33.qxd

44
styczeñ

17
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 17 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 25 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 25 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
74)

74)

74)
74)

74)

74)
73)

Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y nr 5/4/G/2000

3. Narodowy Bank Polski przekazuje Funduszowi informacje o stanie finansowym podmiotu objêtego systemem gwarantowania i podejmowanych w stosunku do niego dzia³aniach na podstawie ustawy - Prawo
bankowe, w razie powziêcia wiadomoci, i¿ w banku powsta³a strata, groba jej wyst¹pienia lub powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci banku.
72)

2. Narodowy Bank Polski przekazuje Funduszowi roczne bilanse banków objêtych systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania oraz kwartaln¹ analizê funkcjonowania sektora bankowego.
50)

2a. Od dnia 1 stycznia 1998 r. górna kwota rodków gwarantowanych w 90% ich
wartoci, okrelona
48)
w ust. 2 pkt. 2, ulega podwy¿szeniu do równowartoci w z³otych 5.000 EURO .

Nie

51)

2b. Górna granica rodków gwarantowanych okrelona w ust. 2 pkt. 2, ulega podwy¿szeniu:
1)
2)
3)
4)
5)

do równowartoci w z³otych 8.000 EURO - od dnia 1 stycznia 1999 r.,
do równowartoci w z³otych 11.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2000 r.,
do równowartoci w z³otych 15.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2001 r.,
do równowartoci w z³otych 17.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2002 r.,
do równowartoci w z³otych 20.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2003 r.

52)

Tak

48)

3. Do wyliczenia wartoci EURO w z³otych przyjmuje siê kurs redni Narodowego Banku Polskiego,
zgodnie z tabel¹ kursow¹ og³aszan¹ przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹c¹ w dniu spe³nienia warunku gwarancji.
4. Kwoty, o których mowa w ust. 2, okrelaj¹ maksymaln¹ wysokoæ roszczeñ deponenta w stosunku do
Funduszu, niezale¿nie od tego, w jakiej wysokoci i na ilu rachunkach posiada³ deponent rodki pieniê¿ne w
danym banku.
53)

5. Roszczenia z tytu³u gwarancji przedawniaj¹ siê po up³ywie 5 lat od dnia spe³nienia warunków gwarancji.
Art. 24. Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeñ od banku ponad kwotê okrelon¹ w art.
23 ust. 2.
Art. 25. 1. Podmiot objêty systemem gwarantowania obowi¹zany jest tworzyæ fundusz ochrony rodków
gwarantowanych na zaspokojenie roszczeñ deponentów w przypadku spe³nienia warunków gwarancji przez
którykolwiek podmiot objêty tym systemem.
54)

2. Wysokoæ funduszu ochrony rodków gwarantowanych w kolejnym roku jest ustalana, z zastrze¿eniem ust.
3, nie póniej ni¿ do koñca poprzedniego roku kalendarzowego, jako iloczyn stawki w wysokoci do 0,4% i sumy
rodków pieniê¿nych, zgromadzonych w banku (zrzeszeniu regionalnym) na wszystkich rachunkach, stanowi¹cej
podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063), za padziernik.
55)

3. Wysokoæ funduszu ochrony rodków gwarantowanych w odniesieniu do banków: Powszechna Kasa
Oszczêdnoci - Bank Pañstwowy, Polska Kasa Opieki S.A., Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A. do dnia 31
grudnia 1999 r. ustalana jest, z zastrze¿eniem ust. 4 jako iloczyn po³owy stawki i sumy rodków pieniê¿nych, o
których mowa w ust. 2.
56)

4. Banki, o których mowa w ust. 3, w przypadku przejêcia innych banków, tworz¹ na rok 1999 fundusz
ochrony rodków gwarantowanych od ³¹cznej sumy rodków pieniê¿nych, o których mowa w ust. 2, ³¹cz¹cych
siê banków, z zastosowaniem stawki okrelonej w ust. 3 wy³¹cznie do sumy w³asnych rodków pieniê¿nych
przed przejêciem.
57)

5. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych jest zwiêkszany lub zmniejszany w dniu 1 lipca ka¿dego
roku, odpowiednio do wysokoci sumy, o której mowa w ust. 2, stanowi¹cej podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej za kwiecieñ ka¿dego roku.
57)

6. Z dniem spe³nienia warunków gwarancji podmiot objêty systemem gwarantowania jest zwolniony z
obowi¹zku tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych i zmiany jego wysokoci, o której mowa w ust. 5.
50)
51)
52)
53)
54)
55)

Czy w banku wystêpuje zespó³/stanowisko kontroli wewnêtrznej?
Podaæ stanowisko, liczbê etatów oraz podleg³oæ s³u¿bow¹

Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 5:
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.

6

Czy bank posiada dostêpne dla klientów regulaminy produktów bankowych?

56)
57)

7

Czy bank posiada okrelone procedury (metodologiê) kszta³towania stóp procentowych?
Jeli tak - podaæ jakie? Jeli nie - scharakteryzowaæ krótko stosowany sposób kszta³towania stóp

Czy wymienione - w pkt 4 - komitety posiadaj¹ okrelone na pimie procedury postêpowania?
Wymieniæ jakie?

8

Ostatnia zmiana stóp oprocentowania depozytów i kredytów zosta³a wprowadzona (podaæ datê i za³¹czyæ
stosown¹ uchwa³ê/zarz¹dzenie):

5

8a

12

- depozytów:
- kredytów:

WARSZAWA

74)
73)
72)

1) uczestników funduszu,
2) zasady przystêpowania i wystêpowania z funduszu, w tym wysokoæ op³aty na ten fundusz,
3) zasady wykorzystywania rodków funduszu ochrony wk³adów i lokat bankowych.
Art. 40. 1. Umowa o utworzeniu umownego funduszu gwarantowania rodków pieniê¿nych i zasadach jego
dzia³ania powinna w szczególnoci okrelaæ:
2. rodki objête umownym systemem gwarantowania przekazywane s¹ na zaspokajanie roszczeñ deponentów po wykorzystaniu rodków obowi¹zkowego systemu gwarantowania.
Art. 39. 1. Podmioty objête systemem gwarantowania, które wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zków na³o¿onych na
nie zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, mog¹ w ramach ustawowego systemu gwarantowania rodków
pieniê¿nych zobowi¹zaæ siê do rozszerzenia obowi¹zku gwarancji rodków pieniê¿nych ponad minimum
okrelone w obowi¹zkowym systemie gwarantowania rodków pieniê¿nych.
Umowny system gwarantowania rodków pieniê¿nych
zgromadzonych na rachunkach bankowych
Rozdzia³ 5
dotycz¹cy organizacji i funkcjonowania banku
10. Uzyskiwane informacje dotycz¹ce podmiotów objêtych systemem gwarantowania Fundusz mo¿e
wykorzystywaæ tylko w celu realizacji zadañ okrelonych w niniejszej ustawie.

KWESTIONARIUSZ

9. Podmioty okrelone w ust. 4, 6 i 8 s¹ obowi¹zane do udzielania Funduszowi informacji bez zbêdnej
zw³oki.
8. W przypadku banków spó³dzielczych zrzeszonych w innych bankach informacje, o których mowa w ust.
6, dotycz¹ce poszczególnych banków, jak i odpowiednio zrzeszenia, przekazuj¹ Funduszowi banki zrzeszaj¹ce.
7. Zakres informacji, o których mowa w ust. 6, okrela Prezes Narodowego Banku Polskiego, na wniosek
Funduszu.
6. Banki objête systemem gwarantowania s¹ obowi¹zane do przekazywania Funduszowi informacji innych
ni¿ przekazywane do Narodowego Banku Polskiego, niezbêdnych do wykonywania zadañ Funduszu.
5. Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 4, okrelaj¹ odrêbne porozumienia zawarte
pomiêdzy Funduszem a Prezesem Narodowego Banku Polskiego, ministrem do spraw
7)
instytucji finansowych i Prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli.
4. Funduszowi przys³uguje prawo uzyskiwania informacji dotycz¹cych podmiotów objêtych systemem
gwarantowania, maj¹cych wp³yw
na realizacjê jego zadañ posiadanych przez Narodowy Bank Polski, ministra
7)
do spraw instytucji finansowych i Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.
z dnia 18 stycznia 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY w WARSZAWIE
49

50

11
12

11

Czy system szkoleñ jest w ocenie Zarz¹du banku wystarczaj¹cy, adekwatny do przyjêtej strategii rozwoju?

Czy bank posiada regulamin (instrukcjê) przeciwdzia³ania procederowi prania brudnych pieniêdzy?
Podaæ nazwê dokumentu, datê jego wprowadzenia, datê ostatniej nowelizacji.

Czy bank mia³ problemy z utrzymaniem odpowiedniego poziomu p³ynnoci w okresie ostatnich 6 miesiêcy?

9

13

Czy bank prowadzi monitoring udzielanych kredytów?
Podaæ na podstawie jakiej regulacji lub podaæ sposób monitorowania

10

14

49)
48)
47)

Czy bank posiada okrelone (na pimie)
1) normy koncentracji?

2) normy zaanga¿owania kapita³owego?

3) politykê kszta³towania struktury aktywów i pasywów?

Czy bank posiada procedurê zarz¹dzania p³ynnoci¹? (Podaæ w jakiej formie)

46)
45)

Dodany przez art. 1 pkt. 13 ustawy wymienionej w przypisie 5
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 11 ustawy wymienionej w przypisie 1
Dodany przez art. 1 pkt. 14 ustawy wymienionej w przypisie 5
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz U. Nr 160, poz. 1063), który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999 r
W brzmieniu ustalonym przez art 1 pkt 15 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 lipca 1997 r.

1) równowartoci w z³otych 1.000 EURO - w 100% wartoci
rodków gwarantowanych,
49)
48)
2) przekraczaj¹ce równowartoæ
w z³otych 1.000 EURO , a nie przekraczaj¹ce równowartoci
48)
w z³otych 4.000 EURO - w 90% wartoci rodków gwarantowanych.
48)

2. Obowi¹zkowy system gwarantowania rodków pieniê¿nych obejmuje rodki gwarantowane do wysokoci
(³¹cznie z odsetkami naliczonymi do dnia spe³nienia warunków gwarancji):
Art. 23. 1. Objêcie rodków pieniê¿nych na rachunkach bankowych obowi¹zkowym systemem gwarantowania nastêpuje:
1) w stosunku do rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych - w dniu wejcia
w ¿ycie ustawy,
2) w stosunku do rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych po dniu wejcia
w ¿ycie ustawy - w dniu wp³aty na rachunek bankowy.
3. wiadczenie pieniê¿ne, o którym mowa w ust. 2, p³atne jest wed³ug terminarza wyp³at ustalonego w
trybie przewidzianym w art. 28 ust. 3 - nie póniej ni¿ w 30 dni od otrzymania przez syndyka masy upad³oci
banku kwoty przekazanej przez Fundusz na wyp³atê rodków gwarantowanych.
47)

2. Przedmiotem gwarancji jest wierzytelnoæ deponenta, w zwi¹zku z któr¹ z dniem spe³nienia warunków
gwarancji nabywa on w stosunku do Funduszu, na warunkach okrelonych w ustawie, uprawnienie do wiadczenia pieniê¿nego.
Art. 22. 1. Podmiotami stosunku gwarancji s¹:
1) Fundusz,
2) deponent.
Art. 21. Celem obowi¹zkowego systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na
rachunkach bankowych jest zapewnienie deponentom wyp³aty rodków zgromadzonych na tych rachunkach,
do wysokoci okrelonej ustaw¹, w przypadku utraty przez podmiot objêty systemem gwarantowania mo¿liwoci ich zwrotu.
Obowi¹zkowy system gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych
na rachunkach bankowych
Rozdzia³ 4
3. Do wierzytelnoci Funduszu zwi¹zanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1,
stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw reguluj¹cych rodzaje i sposoby zabezpieczeñ
wierzytelnoci banków.
2. Fundusz na swój wniosek skierowany do Komisji Nadzoru Bankowego jest ustanawiany kuratorem,
o którym mowa w art. 144 ustawy - Prawo bankowe, w stosunku do banku objêtego systemem gwarantowania, o ile udzieli³ temu bankowi pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 1a. Funduszowi nie przys³uguje
wynagrodzenie, o którym mowa w art. 144 ust. 8 ustawy - Prawo bankowe.

Tak

46)

Art. 20a. 1. Komisja Nadzoru Bankowego informuje niezw³ocznie Zarz¹d Funduszu o wyst¹pieniu
koniecznoci wszczêcia przez zarz¹d banku postêpowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ustawy Prawo bankowe.

Nie

45)

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 5/4/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 18 stycznia 2000 r.

46)

2. Umowa o powo³aniu umownego funduszu gwarantowania rodków pieniê¿nych mo¿e stanowiæ o objêciu ochron¹ tak¿e rodków pieniê¿nych gromadzonych na rachunkach bankowych innych ni¿ te, o których mowa w art. 2 pkt. 2.

WZÓR*

Art. 41. Umowa o utworzeniu umownego funduszu gwarantowania rodków pieniê¿nych i zasadach jego
dzia³ania wymaga, dla swej wa¿noci, zatwierdzenia przez Radê Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Warszawa, dnia.........................................................

Rozdzia³ 6

UPOWA¯NIENIE nr ..........

Odpowiedzialnoæ karna

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
76)

2. Tej samej karze podlega cz³onek zarz¹du lub rady banku (organu zrzeszenia regionalnego) objêtego
ustawowym systemem gwarantowania depozytów bankowych, który doprowadza do powstania straty po stronie Funduszu, obci¹¿aj¹c aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych prawami osób
trzecich.

Na podstawie art.4 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz.18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz.119,
Nr 79, poz.484, Nr 85, poz.538, Nr 88, poz.554 i Nr 140, poz.940, z 1998 r. Nr 108,
poz.685 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 40, poz.399) oraz § 26 Statutu Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz.U.
Nr 21, poz.113 oraz z 1997 r. Nr 126, poz. 808) oraz postanowieñ § ... umowy .......................
nr ....... z dnia ............................., upowa¿niam:

L.p.

Imiê i nazwisko

Stanowisko

Rozdzia³ 7

Nr
legitymacji
s³u¿bowej
Przewodnicz¹cy/a Zespo³u
Cz³onek Zespo³u
Cz³onek Zespo³u
Cz³onek Zespo³u
Cz³onek Zespo³u

Przepisy przejciowe i koñcowe

3. W przypadku spe³nienia warunku gwarancji przez podmioty objête ustawowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych przed utworzeniem funduszy ochrony
rodków gwarantowanych, z zachowaniem terminów okrelonych w niniejszej ustawie, terminy dokonywania
wyp³at, zgodnie z procedur¹, o której mowa w art. 27 i 28, liczone s¹ od dnia utworzenia funduszy gwarantowania rodków pieniê¿nych, zgodnie z ustaw¹.

75)

76)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 26 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz art. 5 § 2 pkt. 41 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1998 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.

18

do przeprowadzenia kontroli bezporedniej w Banku .............................................................
.........................................................................................................................................
w zakresie .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
w terminie od .................................. do ........................................... .
Upowa¿nienie niniejsze wa¿ne jest za okazaniem legitymacji s³u¿bowej.
.......................................................
podpis Prezesa Zarz¹du BFG
* drukowane na papierze firmowym Prezesa Zarz¹du Funduszu

43
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2. W zrzeszeniach regionalnych, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, fundusz
ochrony rodków gwarantowanych jest tworzony w ostatnim sprawozdawczym dniu miesi¹ca, na który przypada dzieñ konsolidacji sprawozdañ finansowych.

12/15/00 1:04 PM

Art. 43. 1. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w art. 25, jest tworzony w ostatnim sprawozdawczym dniu miesi¹ca, w którym niniejsza ustawa wchodzi w ¿ycie, a w bankach powsta³ych po
dniu wejcia w ¿ycie niniejszej ustawy - w ostatnim sprawozdawczym dniu miesi¹ca, w którym uprawomocni³o
siê postanowienie s¹du o wpisie banku do rejestru.

biulet33.qxd

75)

Art. 42. 1. Kto bêd¹c cz³onkiem zarz¹du lub rady banku (organu zrzeszenia regionalnego)
objêtego ustawowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych doprowadza do powstania straty
po stronie Funduszu w wyniku tego, i¿ bank nie utworzy³ funduszu ochrony rodków gwarantowanych
albo nie utworzy³ go w odpowiedniej wysokoci lub aktywa przeznaczone na fundusz ochrony rodków
gwarantowanych nie by³y lokowane w skarbowych papierach wartociowych lub bonach pieniê¿nych
Narodowego Banku Polskiego lub deponowane w sposób, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2,

biulet33.qxd

12/15/00 1:04 PM
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42
81)
80)
79)
78)
77)

19
Dodany przez art. 1 pkt. 27 ustawy wymienionej w przypisie 5.
Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo bud¿etowe zosta³a uchylona przez art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Obecnie sprawy finansów publicznych reguluje wymieniona ustawa z dnia 26 listopada 1998 r.
Po denominacji zgodnie z art. 4 ust. 6a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji z³otego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 i z 1995 r. Nr 16,
poz. 79).
Zamieszczony w obwieszczeniu.
Ustawa zosta³a og³oszona dnia 17 stycznia 1995 r.

Za³¹czniki:
n Za³¹cznik nr 3 - upowa¿nienie
n Za³¹cznik nr 5 - kwestionariusz dotycz¹cy organizacji i funkcjonowania banku
n pozosta³e za³¹czniki do uchwa³y nr 5/4/G/2000 z dnia 18 stycznia 2000 r. s³u¿¹ wy³¹cznie do
u¿ytku wewnêtrznego.



Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ od dnia 1 stycznia 2000 r.
§ 17
2) uchwa³a nr 133/50/G/98 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 grudnia 1998 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji "Zasady i tryb monitorowania banków korzystaj¹cych ze zwrotnej
pomocy finansowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz opiniowania wniosków o udzielenie
pomocy".
1) uchwa³a nr 132/59/G/98 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 grudnia 1998 r.
w sprawie wprowadzenia "Zasad i trybu wykonywania kontroli prawid³owoci wykorzystania pomocy
finansowej udzielonej podmiotowi objêtemu obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz
postêpowania maj¹cego na celu uzdrowienie gospodarki banku, któremu Bankowy Fundusz
Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej".
Trac¹ moc:
§ 16
Zarz¹d Funduszu przedk³ada Radzie Funduszu informacjê o wynikach przeprowadzonych kontroli bezporednich w terminach okrelonych przez Radê.

Art. 49. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.
Art. 48. (pominiêty).
Art. 47. (pominiêty).
Art. 46. (pominiêty).

81)

80)
80)
80)

Art. 45. Narodowy Bank Polski i Minister Finansów w terminie 14 dni od dnia ukonstytuowania79)siê Zarz¹du
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wp³acaj¹ na rzecz Funduszu kwotê po 50 000 000 z³otych.
Art. 44. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest pañstwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z
dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo bud¿etowe
(Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 oraz z 1994 r. Nr 76, poz. 344,
78)
Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685) .
Art. 43a. Do czasu wykonania ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, w zakresie utworzenia wszystkich
przewidzianych jej przepisami zrzeszeñ i banków regionalnych, przepisy niniejszej ustawy dotycz¹ce tych zrzeszeñ i banków stosuje siê odpowiednio do zrzeszeñ i banków zrzeszaj¹cych banki spó³dzielcze na podstawie
odrêbnych przepisów.
77)

39)

6. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego,
okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczególne zasady rachunkowoci Funduszu.

Nie

Art. 18. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwolniony jest od podatku dochodowego od osób prawnych.
Tak

Rozdzia³ 3
Udzielanie pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania
Art. 19. 1. Realizuj¹c zadania Funduszu, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1, Fundusz mo¿e w szczególnoci udzielaæ podmiotom objêtym systemem gwarantowania po¿yczek, gwarancji lub porêczeñ na warunkach
korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez banki.
40)

2. rodki uzyskane przez podmioty objête systemem gwarantowania w wyniku udzielenia przez Fundusz
po¿yczek, gwarancji lub porêczeñ, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ przeznaczone tylko na usuniêcie niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci lub zakup udzia³ów albo akcji banku przez nowych udzia³owców lub akcjonariuszy,
o ile spe³nione zosta³y warunki, o których mowa w art. 20.
3. Do gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce gwarancji
udzielanych przez banki.
41)

4. Czynnoci cywilnoprawne, poprzez które dochodzi do realizacji zadañ, o których mowa w ust. 1 oraz
w art. 4 ust. 2 pkt. 1a, wolne s¹ od op³aty skarbowej.
42)

Art. 20. Warunkiem udzielenia przez Fundusz pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 1a, jest w
szczególnoci:
1) uznanie przez Zarz¹d Funduszu przedstawionych przez podmiot objêty systemem gwarantowania,
wnioskuj¹cy o udzielenie pomocy, wyników badania sprawozdania finansowego dotycz¹cego jego
dzia³alnoci, a w przypadku wniosku o udzielenie pomocy na przejêcie banku, po³¹czenie siê banków lub
zakup akcji (udzia³ów) innego banku - wyników badania sprawozdañ finansowych obu banków,
43)
2) przedstawienie Zarz¹dowi Funduszu przez podmiot objêty systemem gwarantowania pozytywnej opinii
Komisji Nadzoru Bankowego o programie postêpowania uzdrawiaj¹cego lub o celowoci przejêcia,
po³¹czenia siê banków lub zakupu akcji (udzia³ów) innego banku,
44)
2a) przedstawienie Zarz¹dowi Funduszu przez bank ubiegaj¹cy siê o pomoc pozytywnej opinii Komisji
Nadzoru Bankowego o programie postêpowania naprawczego.
3) wykazanie, ¿e wysokoæ wnioskowanych przez podmiot objêty systemem gwarantowania po¿yczek,
gwarancji, porêczeñ oraz rodków wydatkowanych przez Fundusz na wykup wierzytelnoci by³aby nie
wy¿sza ni¿ ³¹czna maksymalna kwota z tytu³u gwarancji w tym podmiocie, liczona jako suma rodków
gwarantowanych na rachunkach deponentów banku, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 lit. a), lub w bankach spó³dzielczych bêd¹cych uczestnikami zrzeszenia regionalnego, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 lit.
b), a w przypadkach wniosku o udzielenie pomocy finansowej w celu przejêcia lub po³¹czenia z innym
bankiem nie wy¿sza ni¿ suma rodków gwarantowanych na rachunkach deponentów w banku przejmowanym,
4) wykorzystanie dotychczasowych funduszy w³asnych banku na pokrycie strat banku ubiegaj¹cego siê o
pomoc lub przejmowanego.

40)
41)
42)

Czy bank wprowadzi³ w okresie ostatnich 6 miesiêcy nowe produkty bankowe?
Wymieniæ jakie i w oparciu o jakie regulacje wprowadzone?

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 11 ustawy wymienionej w przypisie 5 przez art. 1 pkt. 9 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 9 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 12 ustawy wymienionej w przypisie 5
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 10 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
Dodany przez art. 1 pkt. 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1

15

Czy w banku jest wystarczaj¹cy system informacji zarz¹dczej dla Kierownictwa?
Podaæ jaki?

43)

16

Czy bank posiada odpowiedni poziom zabezpieczeñ technicznych, informatycznych i logistycznych?

44)

17

10

pieczêæ banku

..........................................................

podpisy i stemple imienne 2-ch cz³onków Zarz¹du

..................................................................................................

§ 15
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1) z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych, na które wystawiono
dowody imienne, zgromadzonych w bankach Powszechna
Kasa Oszczêdnoci - Bank Pañstwowy, Polska Kasa Opieki
S.A. i Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A., w zakresie przekraczaj¹cym gwarancje ustawowego systemu gwarantowania
«Art. 49. Skarb Pañstwa nie odpowiada za zobowi¹zania banków, z wyj¹tkiem zobowi¹zañ:
1) art. 49 otrzymuje brzmienie:
Art. 47. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359,
z 1993 r. N r 6, poz. 29, N r 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 80, poz.
369 i Nr 121, poz. 591) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
"Art. 46. Odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych zgromadzonych w
bankach, z zastrze¿eniem art. 47 pkt 3, ocenia siê wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych w dniu
og³oszenia upad³oci banku.

41
3. Wzór uchwa³y, o której mowa w ust. 2, okrela za³¹cznik nr 6.
2. Przyjêcia sprawozdania dokonuje Zarz¹d Funduszu w drodze uchwa³y.
1. Departament przedk³ada Zarz¹dowi Funduszu sprawozdanie z ka¿dej kontroli bezporedniej.
§ 14
3) projekt wyst¹pienia pokontrolnego do banku, o ile wnioski z kontroli wskazuj¹ na koniecznoæ takiego
wyst¹pienia.
2) wnioski z kontroli,
1) opis zakresu, przebiegu i ustaleñ dokonanych w toku kontroli,
Z przeprowadzonej kontroli bezporedniej Zespó³ kontrolny sporz¹dza sprawozdanie,
na które sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce dokumenty:

2. Podany w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje nastêpuj¹cych przepisów:

2. Cz³onkowie Zespo³u kontrolnego zobowi¹zani s¹ do zachowania tajemnicy co do przebiegu i wyników kontroli.

1) art. 46-48 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r.
Nr 4, poz. 18), które stanowi¹:

§ 13

9) ustaw¹ z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 399) oraz zmian wynikaj¹cych z przepisów og³oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.
8) ustaw¹ z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162,
poz. 1121 ),
7) ustaw¹ z dnia 17 lipca 1998 r. o po¿yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685),
6) ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940),

2) otrzymywania od w³adz kontrolowanego banku wyczerpuj¹cych wyjanieñ lub owiadczeñ w zakresie
dotycz¹cym kontroli.
1) wgl¹du do akt i dokumentów kontrolowanego banku sporz¹dzonych na wszystkich nonikach informacji w zakresie dotycz¹cym kontroli,
1. Zespo³owi kontrolnemu, w toku przeprowadzania kontroli, stosownie do postanowieñ zawartych w umowie
o udzieleniu pomocy finansowej, przys³uguj¹ uprawnienia do:
§ 12

5) ustaw¹ z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr
160, poz. 1083),
4) ustaw¹ z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez pañstwo
oszczêdzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 85, poz. 538),
3) ustaw¹ z dnia 8 maja 1997 r. o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i N r 80, poz. 511 ),

2. Kontrola dorana mo¿e byæ przeprowadzona bez uprzedniego zawiadomienia banku.
1. Fundusz zawiadamia bank o zakresie i terminie kontroli w formie pisemnej, za³¹czaj¹c jednoczenie - do
wype³nienia przez bank - kwestionariusz, którego wzór okrela za³¹cznik nr 5.

1) ustaw¹ z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654),

2. Szczegó³owe zasady i tryb wykonywania kontroli bezporednich okrela instrukcja, stanowi¹ca za³¹cznik nr 4.

2) ustaw¹ z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zmianie
ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 24, poz. 119),

§ 11

1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 399) og³asza siê w za³¹czniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.
z 1995 r. Nr 4, poz. 18), z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych:

3) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych uchybieñ.
2) ocenê realizacji programu postêpowania naprawczego oraz sytuacji finansowej banku,
1) ocenê prawid³owoci i efektywnoci wykorzystania rodków pomocowych,
1. Kontrola bezporednia wykonywana jest w siedzibie banku i obejmuje w szczególnoci:

w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

§ 10
3) nie wywi¹zywania siê banku z postanowieñ umowy o udzielenie pomocy finansowej,
4) powziêcia informacji o wystêpuj¹cych nieprawid³owociach w dzia³alnoci banku.

U c h w a ³ a nr 41/24/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (woj. Wielkopolskie )
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ) zwanej dalej ustaw¹, Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co nastêpuje:
§1

z dnia 31 grudnia 1999 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
2) kwoty przekazane z funduszu ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w art. 25 ust. 1,
pochodz¹ce z wp³at podmiotów objêtych systemem gwarantowania, dokonywanych zgodnie z
uchwa³¹ Zarz¹du Funduszu na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym
Banku Polskim,
3) dochody z oprocentowania po¿yczek udzielanych przez Fundusz oraz dochody z oprocentowania papierów wartociowych, o których mowa w art. 16 ust. 3,
4) rodki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
5) rodki z dotacji udzielonych, na wniosek Funduszu, z bud¿etu pañstwa, na zasadach okrelonych
w prawie bud¿etowym,
6) rodki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski na uzgodnionych z Funduszem warunkach,
7) inne dochody.
Art. 16. 1. rodki Funduszu przeznacza siê na:
1)33) finansowanie zadañ Funduszu zwi¹zanych z gwarantowaniem rodków pieniê¿nych,
2) finansowanie zadañ Funduszu w zakresie udzielania podmiotom objêtym systemem gwarantowania
pomocy, o której mowa w rozdziale 3, przy czym pomoc ta mo¿e byæ udzielana jedynie ze rodków,
o których mowa w art. 15 pkt. 1, 3, 4 i 7, pomniejszonych o kwoty wydatków, o których mowa w ust. 5.

4. rodki Funduszu s¹ gromadzone na rachunkach bie¿¹cych, wyodrêbnionych i rachunkach lokat terminowych w Narodowym Banku Polskim. Fundusz mo¿e tak¿e posiadaæ rachunki w Krajowym Depozycie
Papierów Wartociowych.

2. Udzia³ poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania w kwocie,
o której mowa w ust. 1, okrela za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

3. Fundusz mo¿e nabywaæ jedynie papiery wartociowe emitowane lub gwarantowane w pe³ni przez Skarb
Pañstwa lub Narodowy Bank Polski.

1. Przekazaæ syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu na wyp³atê
rodków gwarantowanych kwotê 484.081.953,46 z³ (s³ownie: czterysta
osiemdziesi¹t cztery miliony osiemdziesi¹t jeden tysiêcy dziewiêæset piêædziesi¹t trzy
z³ote czterdzieci szeæ groszy).

2. Nadwy¿ka bilansowa Funduszu w danym roku powiêksza jego fundusze w³asne.
34)

34)

35)

3. Wysokoæ dokonywanych wp³at przez podmioty objête system gwarantowania - na
rachunek Funduszu nr 10101023-710013-139-4 w G³ównym Oddziale WalutowoDewizowym Narodowego Banku Polskiego w Warszawie - okrela za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y.

4a. Fundusz mo¿e uczestniczyæ w obrocie skarbowymi papierami wartociowymi tak¿e za porednictwem
biura maklerskiego i posiadaæ rachunek bankowy do przeprowadzania tych rozliczeñ.
5. Koszty dzia³alnoci biura Funduszu oraz inne wydatki zwi¹zane z wykonywaniem zadañ Funduszu pokrywane s¹ ze rodków, o których mowa w art. 15 pkt. 1 i pkt. 3-7.
36)

Art. 17. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Fundusz sporz¹dza do dnia 31 marca ka¿dego roku za
poprzedni rok obrotowy.

§2
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka masy upad³oci wyp³at rodków
gwarantowanych okrela za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§3
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania
przez syndyka warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.

37)

2. Sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez uprawniony, w trybie odrêbnych przepisów,
podmiot wybrany w drodze przetargu przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, po zasiêgniêciu opinii Rady
Funduszu. Koszt badania ponosi Fundusz.
3. Do dnia 31 maja ka¿dego roku sprawozdanie z dzia³alnoci Funduszu i za³¹czone do niego sprawozdanie finansowe, wraz z wynikami badania, o którym mowa w ust. 2, za rok poprzedni Rada Ministrów
przedstawia Sejmowi do rozpatrzenia.
38)

4. Odrzucenie przez Sejm sprawozdania z dzia³alnoci Funduszu za rok poprzedni jest równoznaczne z
wyganiêciem mandatu wszystkich cz³onków organów Funduszu, z zastrze¿eniem, ¿e pe³ni¹ oni swoje funkcje
do czasu powo³ania nowych cz³onków organów Funduszu.
39)

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje siê do cz³onków organów Funduszu, których kadencji nie obejmuje
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

33)
34)
35)
36)

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

37)
38)
39)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 9 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 9 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 9 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 10 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 8 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
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2) zagro¿enia zwrotu udzielonej pomocy finansowej wraz z nale¿nymi odsetkami,
5. Decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie
ustanowienia kuratora jest natychmiast wykonalna i nie podlega zaskar¿eniu.
4. Kurator mo¿e zaskar¿yæ uchwa³ê walnego zgromadzenia akcjonariuszy (walnego zgromadzenia) naruszaj¹c¹ interes banku. Przepisy art. 414 i 415 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks
handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz.
321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94,
z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990
r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz.
155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr
121, poz. 591) stosuje siê. W przypadku zaskar¿enia uchwa³y
walnego zgromadzenia banku spó³dzielczego stosuje siê
odpowiednio art. 42 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spó³dzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr
39, poz. 176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, z 1987 r. Nr 33,
poz. 181, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 3, poz.
12 i Nr fi, poz. 33, z 1990 r. Nr6, poz. 36 i 37 i Nr 14, poz.
87, z 1991 r. Nr 83, poz. 373. Nr 111, poz. 480 i Nr 115,
poz. 496, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1994 r Nr 90,
poz. 419).
3. Kuratorowi przys³uguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
uchwa³ i decyzji zarz¹du i rady (rady nadzorczej) banku do w³aciwego s¹du gospodarczego. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwa³y (decyzji).
2. Kuratorowi przys³uguje prawo uczestniczenia w posiedzeniach
organów banku oraz prawo do uzyskiwania wszelkich informacji niezbêdnych do wykonywania tej funkcji. Przepis art.
102 pkt 2 stosuje siê odpowiednio.
«Art. 105 .1. Prezes Narodowego Banku Polskiego, z zastrze¿eniem art.
20 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, mo¿e ustanowiæ kuratora nadzoruj¹cego wykonanie programu uzdrawiaj¹cego przez bank.
1

2) po art. 105 dodaje siê art. 105 w brzmieniu:
1

3) za które przyj¹³ odpowiedzialnoæ z tytu³u gwarancji i
porêczeñ.»;
2) z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych zgromadzonych na
ksi¹¿eczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23
padziernika 1990 r., w zakresie przekraczaj¹cym gwarancje
ustawowego systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych,
okrelone ustaw¹ z dnia 14 grudnia 1994 r o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym - do dnia 31 grudnia 1999 r.,
Nr 106, poz. 482, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87,
poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz.
25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113,
Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28,
poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr
123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932-934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945
oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz.
931 i Nr 162, poz. 1112 i 1121 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484, Nr 62, poz. 689 i Nr 95, poz. 1101).
5. Z dniem spe³nienia warunków gwarancji przez podmiot objêty systemem gwarantowania podmiot ten
jest zwolniony z obowi¹zku wnoszenia op³at rocznych, o których mowa w ust. 1.
25)

26)

Art. 14. 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczêdnoci - Bank Pañstwowy oraz
Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A. wnosz¹, do dnia 31 grudnia 1999 r., obowi¹zkowe op³aty roczne naliczone z zastosowaniem po³owy stawek, o których mowa w art. 13 z zastrze¿eniem ust. 5.
27)

1a. Dla kas oszczêdnociowo-budowlanych, dzia³aj¹cych na podstawie ustawy o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez pañstwo oszczêdzania na cele mieszkaniowe, obowi¹zkowa op³ata roczna, o której mowa w art. 13 ust. 1, naliczana jest w wysokoci nie przekraczaj¹cej 0,1% sumy aktywów bilansowych oraz gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem.
28)

2. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów z umów o kredyt kontraktowy w bankach prowadz¹cych kasy mieszkaniowe wed³ug zasad okrelonych odrêbnymi przepisami.
29)

3. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych oraz Funduszu Termomodernizacji, utworzonych w Banku
Gospodarstwa Krajowego, oraz od rodków zgromadzonych na rachunku rezerw porêczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Pañstwa w tym banku.
30)

3a. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Funduszu Po¿yczek i Kredytów Studenckich
utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
31)

4. Od aktywów pochodz¹cych z emisji hipotecznych listów zastawnych i publicznych listów zastawnych
nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej i nie tworzy siê funduszu ochrony rodków gwarantowanych.
32)

5. Banki, o których mowa w ust. 1, w przypadku przejêcia innych banków, wnosz¹ obowi¹zkowe op³aty
roczne za rok 1999 od ³¹cznej sumy aktywów i zobowi¹zañ pozabilansowych, o których mowa w art. 13 ust. 1,
naliczone z zastosowaniem stawki okrelonej w ust. 1 wy³¹cznie do sumy w³asnych aktywów bilansowych
i zobowi¹zañ pozabilansowych, wed³ug stanu przed przejêciem.
Art. 15. ród³ami finansowania Funduszu s¹:
1) obowi¹zkowe op³aty roczne, o których mowa w art. 13 ust. 1, wnoszone przez podmioty objête
systemem gwarantowania,
25)

26)
27)

28)
29)

30)

31)

32)

1) pojawienia siê - w okresie analizowanego kwarta³u - istotnych odchyleñ od wielkoci ekonomicznych
za³o¿onych w programie postêpowania naprawczego,
Kontrola bezporednia dorana przeprowadzana jest w banku w przypadkach:
§9
Kontrola w bankach mo¿e byæ ograniczona tylko do kontroli w formie poredniej. Decyzjê w tym zakresie, na
uzasadniony wniosek Departamentu, podejmuje Zarz¹d Funduszu.
§8
3) pierwsza kontrola po udzieleniu pomocy odbywa siê w trzecim kwartale, po up³ywie kwarta³u w
którym udzielono bankowi pomocy finansowej.
2) bank, który przej¹³ bank korzystaj¹cy z pomocy finansowej Funduszu - objêty jest kontrol¹ nie póniej
ni¿ po roku od kwarta³u, w którym nast¹pi³o po³¹czenie,
1) bank korzystaj¹cy z pomocy finansowej na samodzieln¹ sanacjê lub na przejêcie banku, w którym
powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci, objêty jest kontrol¹ bezporedni¹ rednio raz w roku,
1. Kontrole bezporednie planowe przeprowadzane s¹ zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonym
przez cz³onka Zarz¹du.
2. Kontrole bezporednie planowe, z zastrze¿eniem ust. 3, realizowane s¹ przy za³o¿eniu, ¿e:
§7
6. Upowa¿nienia do wykonywania kontroli ewidencjonowane s¹ przez sekretariat cz³onka Zarz¹du wed³ug
kolejnoci wydanych upowa¿nieñ.
2) kopia upowa¿nienia przechowywana jest w aktach Funduszu.
1) orygina³ przekazywany jest osobom uprawnionym do reprezentowania kontrolowanego banku i jest
podstaw¹ do dokonania przez Zespó³ kontrolny wpisu do ewidencji kontroli zewnêtrznych banku,
5. Upowa¿nienie sporz¹dzane jest w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach:
4. Wzór upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 1 okrela za³¹cznik nr 3.
3. Wzór wniosku o przeprowadzenie kontroli bezporedniej okrela za³¹cznik nr 2.
2) powo³aæ ekspertów spoza Funduszu do przeprowadzenia lub udzia³u w kontroli.
1) wyznaczyæ do przeprowadzenia kontroli pracownika innej jednostki lub komórki organizacyjnej Biura
Funduszu ni¿ okrelona w § 4 pkt 2,
1. Kontrola bezporednia w banku przeprowadzana jest - na wniosek Departamentu - na podstawie
upowa¿nienia Prezesa Zarz¹du Funduszu, udzielonego pracownikom Zespo³u Kontroli, z zastrze¿eniem ust.2.
2. Prezes Zarz¹du Funduszu, na wniosek cz³onka Zarz¹du, mo¿e:

rodków pieniê¿nych, okrelone ustaw¹ z dnia 14 grudnia
1994 r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z
1995 r. Nr 4, poz. 18) - do dnia 31 grudnia 1999 r.,

§6

Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez art. 41 ustawy z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654), która wesz³a w ¿ycie z dniem 28 grudnia 1995 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 8 ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz przez art. 1 pkt. 7 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez pañstwo oszczêdzania na
cele mieszkaniowe (Dz.U. Nr 85, poz. 538), która wesz³a w ¿ycie z dniem 29 padziernika 1997 r.
Dodany przez art. 41 ustawy wymienionej w przypisie 25.
Dodany przez art. 54 ustawy z dnia 8 maja 1997 r o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.
U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511 ), która wesz³a w ¿ycie z dniem 17 lipca 1997 r., oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 16 ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz 1121 ), która wesz³a w ¿ycie z dniem 14 stycznia 1999 r.
Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o po¿yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685), która wesz³a w ¿ycie z dniem
5 wrzenia 1998 r.
Dodany przez art. 41 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 940), która wesz³a
w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.
Dodany przez art. 1 pkt. 7 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.

Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y nr 41/24/G/2000
Zarz¹du BFG z dnia 18 kwietnia 2000 r.

UDZIA£ BANKÓW W WYP£ATACH RODKÓW GWARANTOWANYCH
DLA DEPONENTÓW BANKU STAROPOLSKIEGO SA W POZNANIU

1.4668
0.9066
0.9024
0.7569
0.6146
0.5938
0.5673
0.5532
0.5199
0.4778
0.4534
0.3810
0.3771
0.3611
0.3038
0.3020
0.2787
0.2761

BIG Bank GDAÑSKI SA
ING BANK N.V. Warsaw
Bank Ochrony rodowiska SA w Warszawie
Górnol¹ski Bank Gospodarczy SA
Bank Austria Creditanstalt Poland SA
Gliwicki Bank Handlowy SA
Invest-Bank SA
Pierwszy Polsko-Amerykañski Bank SA
Raiffeisen Bank Polska SA
Bank Wspó³pracy Regionalnej SA w Krakowie
LG Petro Bank SA
Deutsche Bank Polska SA
Wschodni Bank Cukrownictwa SA
ABN AMRO BANK (Polska) SA
Bank Amerykañski w Polsce SA
BNP-Dresdner Bank (Polska) SA
Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych SA
Bank Wspó³pracy Europejskiej SA w Warszawie

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

106328601.08
89766221.12
26198031.24
22055741.96
20816492.16
20398245.36
18529204.93
17076474.99
16982079.01
14282353.96
13242545.92
12896911.40
9249837.97
8706213.93

21.9650
18.5436
5.4119
4.5562
4.3002
4.2138
3.8277
3.5276
3.5081
2.9504
2.7356
2.6642
1.9108
1.7985

Powszechna Kasa Oszczêdnoci Bank Polski SA
Bank Polska Kasa Opieki SA
Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie
Bank Gospodarki ¯ywnociowej SA
Bank l¹ski SA
Bank Przemys³owo-Handlowy SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
BIG Bank SA
KREDYT BANK SA
BRE BANK SA
Wielkopolski Bank Kredytowy SA
Bank Zachodni SA
Citibank (Poland) SA
Prosper Bank SA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4

3

2

1

Kwota
wp³aty
w z³otych

Udzia³ %%
w kwocie
okrelonej w § 1

Nazwa banku

7100514.09
4388686.99
4368355.55
3664016.31
2975167.69
2874478.64
2746196.92
2677941.37
2516742.08
2312943.57
2194827.58
1844352.24
1825473.05
1748019.93
1470640.97
1461927.50
1349136.40
1336550.27

53

8
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22
Minister Finansów og³osi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, z uwzglêdnieniem zmian wynikaj¹cych z przepisów
og³oszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

biulet33.qxd

"Art. 3.

3) art. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
i zmianie ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 24, poz. 119), które stanowi¹:

39
3. Szczegó³owe zasady i tryb wykonywania kontroli porednich poprzez monitorowanie sytuacji ekonomicznofinansowej banków reguluje instrukcja, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1.
2. Wyniki prowadzonej kontroli poredniej w formie monitorowania sytuacji banków korzystaj¹cych z pomocy finansowej Funduszu w okresach kwartalnych przedk³adane s¹ Zarz¹dowi Funduszu.
4) analizê raportów z badania sprawozdania finansowego.

2) art. 44 ustawy z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654), który stanowi:

2) bie¿¹c¹ ocenê sytuacji ekonomiczno-finansowej banku na podstawie obowi¹zuj¹cej sprawozdawczoci oraz innych informacji otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów
i Najwy¿szej Izby Kontroli,

"Art. 44. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem przepisów art.
35, 38 i 39, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1996 r.";

3) ocenê stopnia realizacji programu postêpowania naprawczego na podstawie kwartalnych informacji
banku,
1) analizê dokumentów i informacji przekazywanych okresowo przez bank,
1. Kontrola porednia, o której mowa w § 4 pkt 1, wykonywana jest poprzez:
§5
2) kontroli bezporedniej:
a) planowej,
b) doranej,
realizowanej przez Zespó³ Kontroli, z zastrze¿eniem § 6 ust.2.
1) kontroli poredniej poprzez monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej banków, realizowanej
przez Zespó³ Monitoringu,
Realizacja funkcji kontrolnej Funduszu odbywa siê w formie:
§4
1. Kontrol¹ objête s¹ wszystkie banki korzystaj¹ce z pomocy finansowej Funduszu.
2. W przypadku przejêcia banku korzystaj¹cego z pomocy finansowej Funduszu przez inny bank kontrol¹
objêty jest bank przejmuj¹cy.
§3

Nazwa banku

4

3

Kwota
wp³aty
w z³otych

Udzia³ %%
w kwocie
okrelonej w § 1

66803.31
55669.43
35822.06
34369.82
22267.77
17426.95
17426.95
3872.66
3388.57
484.08
0.00

0.0138
0.0115
0.0074
0.0071
0.0046
0.0036
0.0036
0.0008
0.0007
0.0001
0.0000

Bank of America (Polska) SA
Bank Unii Gospodarczej SA
OPEL BANK SA
Dolnol¹ski Bank Regionalny SA
Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA
Ma³opolski Bank Regionalny SA
Mazowiecki Bank Regionalny SA
Ba³tycki Bank Regionalny SA
GE Bank Mieszkaniowy SA
Bank Powierniczo-Gwarancyjny SA w Warszawie
DaimlerChrysler Services (debis) Bank Polska SA

1332193.54
1248447.36
1107095.43
1028190.07
910558.15
890226.71
822939.32
643829.00
585739.16
509738.30
479241.13
404208.43
400819.86
371774.94
357252.48
354832.07
244461.39
242040.98
226550.35
208639.32
181530.73
168944.60
167008.27
160715.21
104077.62
102625.37
95848.23
89555.16

0.2752
0.2579
0.2287
0.2124
0.1881
0.1839
0.1700
0.1330
0.1210
0.1053
0.0990
0.0835
0.0828
0.0768
0.0738
0.0733
0.0505
0.0500
0.0468
0.0431
0.0375
0.0349
0.0345
0.0332
0.0215
0.0212
0.0198
0.0185

Credit Lyonnais Bank Polska SA
Bank Przemys³owy SA w £odzi
Societe Generale
CUPRUM-BANK SA w Lubinie
Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy
LUKAS Bank wiêtokrzyski SA w Kielcach
GE Capital Bank SA
Bank Komunalny SA w Gdyni
Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego SA
Bank Cukrownictwa "Cukrobank" SA
Westdeutsche Landesbank Polska SA
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Wschodni SA
Rabobank Polska SA
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
Bank Czêstochowa SA
Bank Rozwoju Cukrownictwa SA
Gospodarczy Bank Po³udniowo-Zachodni SA
Bank W³asnoci Pracowniczej - Unibank SA w Gdañsku
Bank Spo³em SA
Lubelski Bank Regionalny SA
Spó³dzielczy Bank Rozwoju "Samopomoc Ch³opska"
AIG BANK POLSKA SA
Polsko-Kanadyjski Bank w. Stanis³awa SA
Wielkopolski Bank Rolniczy SA
Warmiñsko-Mazurski Bank Regionalny SA
Bankgesellschaft Berlin (Polska) SA
Fiat Bank Polska SA

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

2

1

Przy zaspokajaniu nale¿noci przypadaj¹cych od upad³ego
banku i nie objêtych przepisem art. 113 ust. 4 stosuje siê
odpowiednio art. 1025 Kodeksu postêpowania cywilnego, z
tym ¿e:

9) Zespole Kontroli - rozumie siê przez to Zespó³ ds. Kontroli Wykorzystania Pomocy w Departamencie
Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy.
8) Zespole Monitoringu - rozumie siê przez to Zespó³ ds. Monitoringu i Opiniowania Wniosków
Pomocowych w Departamencie Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy,
7) zarz¹dzaj¹cym kontrolê - rozumie siê przez to cz³onka Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
nadzoruj¹cego Departament Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy,
6) Zespole kontrolnym - rozumie siê przez to zespó³ pracowników Funduszu, upowa¿niony przez Prezesa
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do przeprowadzenia kontroli bezporedniej,
5) Departamencie - rozumie siê przez to Departament Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania
Pomocy,

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Art. 48. W ustawie z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 56, poz. 274) w art. 4 w ust. 1 po
wyrazach «byæ cz³onkami» dodaje siê wyrazy «organów Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz».";
3) nale¿noci Skarbu Pañstwa i Narodowego Banku Polskiego
powsta³e z tytu³u udzielonych gwarancji na wyp³atê czêci
wk³adów oszczêdnociowych ulegaj¹ zaspokojeniu po
zaspokojeniu nale¿noci, o których mowa w pkt 2, przed
zaspokojeniem nale¿noci z tytu³u podatków »
2) nale¿noci przypadaj¹ce z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych,
lokat i rachunków bie¿¹cych ulegaj¹ zaspokojeniu po
zaspokojeniu nale¿noci, o których mowa w pkt 1,
1) nale¿noci Bankowego Funduszu Gwarancyjne-go, o których
mowa w art. 30 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, oraz nale¿noci Skarbu
Pañstwa powsta³e wskutek zaspokojenia roszczeñ z tytu³u jego
odpowiedzialnoci za wk³ady oszczêdnociowe zgromadzone
w bankach ulegaj¹ zaspokojeniu po zaspokojeniu nale¿noci z
art. 1025 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postêpowania cywilnego,
«Art. 115.

3) art. 115 otrzymuje brzmienie:
8. Wynagrodzenie kuratora ustala Prezes Narodowego Banku
Polskiego. Koszty zwi¹zane z wykonywaniem funkcji kuratoraobci¹¿aj¹ koszty dzia³alnoci banku.»;
7. Kurator sk³ada Prezesowi Narodowego Banku Polskiego
kwartalne sprawozdania ze swojej dzia³alnoci, zawieraj¹ce
ocenê realizacji przez zarz¹d banku programu uzdrawiaj¹cego.
6. Funkcjê kuratora mo¿e pe³niæ osoba posiadaj¹ca kwalifikacje i
dowiadczenie zawodowe w zakresie organizacji i zasad
dzia³alnoci banku. Kuratorem mo¿e byæ równie¿ osoba prawna.
3. Rada Funduszu wybiera Prezesa Zarz¹du i jego zastêpcê sporód cz³onków Zarz¹du.
18)

4. Kadencja Zarz¹du Funduszu trwa 3 lata od dnia powo³ania Zarz¹du przez Radê Funduszu.
5. Cz³onek Zarz¹du Funduszu, w tym prezes lub jego zastêpca, mog¹ byæ w ka¿dej chwili odwo³ani z pe³nionej
funkcji przez organ, który ich powo³a³.
19)

6. Mandaty cz³onków Zarz¹du wygasaj¹ z dniem up³ywu kadencji Zarz¹du albo z dniem zaistnienia innych
okolicznoci powoduj¹cych wyganiêcie mandatu cz³onka Zarz¹du, z zastrze¿eniem art. 17 ust. 4.
Art. 10. 1. Zarz¹d Funduszu kieruje Funduszem i reprezentuje go na zewn¹trz.
2. Do zadañ Zarz¹du Funduszu nale¿y:
1)
2)
3)
4)
5)

opracowywanie projektów planów dzia³alnoci i planu finansowego Funduszu,
gospodarowanie rodkami Funduszu, z zastrze¿eniem uprawnieñ Rady Funduszu,
sk³adanie Radzie Funduszu kwartalnych i rocznych sprawozdañ z dzia³alnoci,
sk³adanie wniosków do Rady Funduszu w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt. 4,
wykonywanie innych czynnoci nie zastrze¿onych dla Rady Funduszu.

Art. 11. Do sk³adania owiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych Funduszu upowa¿nieni s¹
dwaj cz³onkowie Zarz¹du Funduszu dzia³aj¹cy ³¹cznie.
Art. 12. Rada Funduszu i Zarz¹d Funduszu wykonuj¹ swoje funkcje przy pomocy Biura Funduszu, którego
strukturê organizacyjn¹ oraz zasady dzia³ania okrela Zarz¹d Funduszu w uzgodnieniu z Rad¹ Funduszu.
20)

Art. 13.1. Podmioty objête systemem gwarantowania wnosz¹ na rzecz Funduszu obowi¹zkowe op³aty
roczne w wysokoci sumy iloczynów:
1) stawki nie przekraczaj¹cej 0,4% i sumy aktywów bilansowych oraz gwarancji i porêczeñ wa¿onych
ryzykiem,
2) stawki nie przekraczaj¹cej 0,2% i sumy wa¿onych ryzykiem pozosta³ych zobowi¹zañ pozabilansowych,
z wy³¹czeniem linii kredytów przyrzeczonych, dla których stawka wynosi 0; przez kredyty przyrzeczone
rozumie siê wynikaj¹c¹ z umowy kwotê zobowi¹zania do udzielania kredytu, pomniejszon¹ o kwotê
jego wykorzystania.
21)

2. Wysokoæ stawek, o których mowa w ust. 1, na kolejny rok okrela i przekazuje podmiotom objêtym
systemem gwarantowania Rada Funduszu, nie póniej ni¿ do koñca roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego rok,
w którym op³ata ma byæ wniesiona.
3. Podmioty objête systemem gwarantowania obowi¹zane s¹ do wnoszenia op³aty, o której mowa w ust. 1,
w terminach
okrelonych przez Fundusz, nie póniej ni¿ do dnia 31 marca ka¿dego roku.
22)
3a. Od dnia 1 stycznia 1998 r. op³aty ustalone zgodnie z ust. 1 ulegaj¹ pomniejszeniu o 30%. Kwotê z
tytu³u pomniejszenia na rzecz Funduszu wnosiæ bêdzie Narodowy Bank Polski.
23)

3b. Od dnia 1 stycznia 1999 r. op³aty ustalone zgodnie z ust. 1 ulegaj¹ pomniejszeniu o 40%, a od dnia
1 stycznia 2001 r. ulegaj¹ pomniejszeniu o 50%. Kwotê z tytu³u pomniejszenia na rzecz Funduszu wnosiæ bêdzie
Narodowy Bank Polski.
24)

4. Wniesiona op³ata roczna, o której mowa w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r.
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 6 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 7 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 7 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 7 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 7 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz art. 1 pkt. 6 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
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4) cz³onku Zarz¹du - rozumie siê przez to cz³onka Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nadzoruj¹cego Departament Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy,
3) rodkach pomocowych - rozumie siê przez to pomoc przyznan¹ bankowi na podstawie umowy
o udzieleniu pomocy finansowej w formie po¿yczki, gwarancji, porêczenia lub wykupu wierzytelnoci,
2) Funduszu - rozumie siê przez to Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
1) banku - rozumie siê przez to podmiot objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania, korzystaj¹cy
ze zwrotnej pomocy finansowej Funduszu,

23



Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
Minister Finansów: w z. J. Bauc

§2
3) ochrona Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przed utrat¹ zaanga¿owanych rodków pomocowych.
2) sprawdzanie przebiegu realizacji programu postêpowania naprawczego, z punktu widzenia celowoci
i efektywnoci wykorzystania rodków pomocowych oraz zgodnoci z prawem i postanowieniami
umów, na podstawie których Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ pomocy,
1) sprawdzanie prawid³owoci i zgodnoci wykorzystania pomocy finansowej z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz.18 i Nr 133,
poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz.119, Nr 79, poz.484, Nr 85, poz.538, Nr 88, poz.554 i Nr 140,
poz.940, z 1998 r. Nr 108, poz.685 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399) oraz z
treci¹ umowy zawartej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z bankiem otrzymuj¹cym pomoc,
Celem kontroli wykonywanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest:
§1
Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 Regulaminu Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y nr 20/98 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 23 lipca
1998 r. w sprawie regulaminu Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zmienionego uchwa³¹ nr 23/99
z dnia 26 sierpnia 1999 r. oraz uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. uchwala siê, co nastêpuje:

w sprawie zasad wykonywania kontroli prawid³owoci wykorzystania
pomocy finansowej oraz realizacji programu postêpowania naprawczego
przez podmiot objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania, któremu
Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej.
z dnia 18 stycznia 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 5/4/G/2000

"Art. 5.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem art. 1 pkt 4,
który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r."

10) art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 399), który stanowi:
"Art. 19. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.";
9) art. 19 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych (Dz.
U. Nr 162, poz. 1121 ), który stanowi:
"Art. 20. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.";
8) art. 20 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o po¿yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685),
który stanowi:
"Art. 42. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.";
7) art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140,
poz. 940), który stanowi:
"Art. 18. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1998 r.";
6) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.
554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:
"Art. 19. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem art. 17, który
wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.";
5) art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez
pañstwo oszczêdzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 85, poz. 538), który stanowi:
4) art. 59 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511 ), który stanowi:
"Art. 59. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.";
Art. 4.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem przepisu art. 1
pkt 15 lit. a), który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 1997 r.";

Uchwały Zarządu BFG
12)

Art. 6. 1. Rada Funduszu sk³ada siê z przewodnicz¹cego oraz 9 cz³onków, posiadaj¹cych odpowiednie
wykszta³cenie wy¿sze i dowiadczenie zawodowe.

Nazwa banku

13)

Art. 6. 1. Rada Funduszu sk³ada siê z przewodnicz¹cego oraz 10 cz³onków, posiadaj¹cych
odpowiednie wykszta³cenie wy¿sze i dowiadczenie zawodowe.
2. Przewodnicz¹cego Rady Funduszu powo³uje 7)i odwo³uje Prezes Rady Ministrów na uzgodniony wniosek
ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, po zaopiniowaniu przez w³aciw¹ komisjê sejmow¹.
3. Cz³onków Rady Funduszu powo³uje i odwo³uje:

7)

1)14) trzech - minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych ,
2) 15)trzech - Prezes Narodowego Banku Polskiego,
2) czterech - Prezes Narodowego Banku Polskiego,
3) trzech - Zwi¹zek Banków Polskich, na zasadach okrelonych w statucie Funduszu.
4. Zasady i wysokoæ wynagrodzenia osób wchodz¹cych w sk³ad Rady Funduszu okrela7) Prezes
Narodowego Banku Polskiego w uzgodnieniu z ministrem w³aciwym do spraw instytucji finansowych .
5. Kadencja Rady Funduszu trwa 4 lata.
Art. 7. 1. Rada Funduszu sprawuje kontrolê i nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu.
2. Do zadañ Rady Funduszu ponadto nale¿y:
1) wykonywanie nadzoru nad dzia³alnoci¹ Zarz¹du Funduszu,
2) uchwalanie planów dzia³alnoci i planu finansowego Funduszu,
3) przedk³adanie Radzie Ministrów sprawozdania z dzia³alnoci Funduszu za rok poprzedni,
4)16) zatwierdzanie wniosków Zarz¹du Funduszu w sprawie zaci¹gania kredytu, o którym mowa w art. 34 ust. 3,
5) okrelanie na wniosek Zarz¹du Funduszu wysokoci stawek obowi¹zkowej op³aty rocznej oraz funduszu
ochrony rodków gwarantowanych,
6) okrelanie zasad i form udzielania pomocy finansowej podmiotom objêtym systemem gwarantowania,
o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1,
7) okrelanie zasad i form zabezpieczania i dochodzenia zwrotu rodków nale¿nych Funduszowi z
tytu³u udzielania pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1,
8)17) ustalanie wynagrodzeñ cz³onków Zarz¹du Funduszu,
9) reprezentowanie Funduszu w jego stosunkach prawnych z cz³onkami Zarz¹du, w szczególnoci
powo³ywanie, zawieszanie w czynnociach i odwo³ywanie cz³onków Zarz¹du,
10) uchwalanie regulaminu okrelaj¹cego organizacjê pracy oraz zasady i tryb dzia³ania Zarz¹du Funduszu.

1

4

3

Kwota
wp³aty
w z³otych

Udzia³ %%
w kwocie
okrelonej w § 1

2

0.9947
0.6776
0.6351
0.5933
0.5845
0.4018

76 BS zrzeszone w GBPZ SA
77 BS zrzeszone w GBW SA
78 BS zrzeszone w Ma³opolskim Banku Regionalnym SA
79 BS zrzeszone w Mazowieckim Banku Regionalnym SA
80 BS zrzeszone w BUG SA
81 BS zrzeszone w Lubelskim Banku Regionalnym SA
82 BS zrzeszone w Warmiñsko-Mazurskim Banku
Regionalnym SA
83 BS zrzeszone w Pomorsko-Kujawskim Banku
Regionalnym SA
84 BS zrzeszone w Dolnol¹skim Banku Regionalnym SA
85 BS zrzeszone w Ba³tyckim Banku Regionalnym SA
86 BS zrzeszone w Rzeszowskim Banku Regionalnym SA

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

72
73
74
75

Rzeszowski Bank Regionalny SA
HypoVereinsbank Polska SA
Ford Bank Polska SA
Volkswagen Bank Polska SA

0.3837
0.3584
0.2262
0.1827
0.1265
100,0000

Ogó³em

0.00
0.00
0.00
0.00
4815163.19
3280139.32
3074404.49
2872058.23
2829459.02
1945041.29
1857422.46
1734949.72
1094993.38
884417.73
612363.67
484081953.46

Art. 8. 1. Rada podejmuje uchwa³y wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci co najmniej 7 osób wchodz¹cych
w sk³ad Rady Funduszu. W przypadku równego rozk³adu g³osów w g³osowaniu decyduje g³os przewodnicz¹cego
Rady Funduszu.
7)

2. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych po zasiêgniêciu opinii Prezesa Narodowego Banku
Polskiego ustala regulamin okrelaj¹cy organizacjê pracy oraz zasady i tryb dzia³ania Rady Funduszu.
Art. 9. 1. Zarz¹d Funduszu sk³ada siê z 5 cz³onków, w tym z prezesa i jego zastêpcy.
2. Zarz¹d powo³ywany jest przez Radê Funduszu sporód osób posiadaj¹cych odpowiednie wy¿sze wykszta³cenie oraz 5-letni sta¿ pracy w bankowoci.
12)
13)
14)
15)
16)
17)

W
W
W
W
W
W

brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu

obowi¹zuj¹cym do czasu wejcia w ¿ycie zmiany wymienionej w przypisie 13.
ustalonym przez art. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
obowi¹zuj¹cym do czasu wejcia w ¿ycie zmiany wymienionej w przypisie 15.
ustalonym przez art. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
ustalonym przez art. 1 pkt. 5 ustawy wymienionej w przypisie 5.
ustalonym przez art. 1 pkt. 5 ustawy wymienionej w przypisie 5.
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ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
nastêpuje na podstawie przepisów
likwidacji, z wyj¹tkiem gdy likwidacja
2) wobec d³u¿ników postawionych w stan
ni¿ 3 miesi¹ce,
ci g³ównej lub odsetek wynosi wiêcej
1) których opónienie w sp³acie nale¿noszczególnoci wierzytelnoci:
Do wierzytelnoci zagro¿onych zalicza siê w

biulet33.qxd

2.

wierzytelnoci zagro¿onych.
telnoci pieniê¿ne banków, z wyj¹tkiem
§4.1. Fundusz mo¿e nabywaæ bezsporne wierzy§3.

37
egzekucyjnym lub zabezpieczaj¹cym.
cich, a tak¿e zajête w postêpowaniu
7) obci¹¿one prawami na rzecz osób trzemo¿liwiaj¹cy sp³acenie d³ugu,
siê nieodwracalnie w sposób unieekonomiczno-finansowa pogorszy³a
6) wobec d³u¿ników, których sytuacja
tek nie zosta³ ujawniony,
pobytu jest nieznane i których maj¹5) wobec d³u¿ników, których miejsce
zabezpieczenia w innym trybie,

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

jenie swojej nale¿noci z przedmiotów

Fundusz dokonuje obrotu wierzytelnocia-

powania egzekucyjnego lub rozpocz¹³

mi przy pomocy Biura Funduszu.

postêpowanie maj¹ce na celu zaspokobank z³o¿y³ wniosek o wszczêcie postê-

noci, o których mowa w § 4 ust. 1.
pomocy bankom, nabywa i zbywa wierzytel§2.
§1.

Fundusz, dzia³aj¹c w zakresie udzielania

4) wobec d³u¿ników, przeciwko którym
³a og³oszona upad³oæ,
3) wobec d³u¿ników, co do których zosta-

Rozporz¹dzenie okrela formê organiza-

o komercjalizacji i prywatyzacji przed-

cyjno-prawna, szczegó³owe zasady, zakres

siêbiorstw pañstwowych (Dz. U. Nr

i tryb obrotu przez Bankowy Fundusz

118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775,

Gwarancyjny, zwany dalej Funduszem,

z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98,

wierzytelnociami nabywanymi przez Fun-

poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121,

dusz od banków, w których powsta³o nie-

poz. 770, N; 137, poz. 926 i Nr 141,

bezpieczeñstwo niewyp³acalnoci, zwanymi

poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668

dalej wierzytelnociami.

oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 400),

w I kwartale 2000 roku.
przyjmuje Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), Rada Funduszu
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.

poz. 1121 oraz z 1999 r, Nr 40, poz. 399) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 108, poz. 685 i Nr 162,
Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79,
Na podstawie art: 4 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu

w sprawie sprawozdania Zarz¹du
z dzia³alnoci BFG w I kwartale 2000 r.

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW

U c h w a ³ a nr 10/2000

z dnia 22 wrzenia 1999 r.

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
wierzytelnociami nabywanymi od banków, w których powsta³o
niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci.

z dnia 20 kwietnia 2000 r.
Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 41 /24/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 18 kwietnia 2000 r.

Rozdzia³ 2
Tworzenie, organizacja, zadania i ród³a finansowania
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

SZCZEGÓ£OWE ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ SYNDYKA
MASY UPAD£OCI WYP£AT RODKÓW GWARANTOWANYCH

Art. 3. 1. Tworzy siê Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej Funduszem.
2. Fundusz posiada osobowoæ prawn¹.
3. Siedzib¹ Funduszu jest Warszawa.

§1

7)

U¿yte w treci okrelenia oznaczaj¹ :
1) syndyk - syndyka masy upad³oci
2) terminarz - terminarz wyp³at, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy
§2
Wyp³ata rodków gwarantowanych nastêpuje zgodnie z terminarzem, w oparciu o listê
wyp³at sporz¹dzan¹ na podstawie listy deponentów. Listê wyp³at sporz¹dza syndyk w
formie wydruku komputerowego przy wykorzystaniu programu "Syndyk".
§3
1. Syndyk mo¿e zleciæ wybranym bankom dokonywanie wyp³at rodków gwarantowanych.
2. Warunki zleceñ, o których mowa w ust. 1 powinny w szczególnoci zawieraæ:
a) podstawowe zasady dokonywania wyp³at, okrelone w ustawie oraz w niniejszej
uchwale,
b) zobowi¹zanie banku do umo¿liwienia pracownikom Funduszu dokonania kontroli,
o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy.
§4
1. Po otrzymaniu niniejszej uchwa³y, syndyk zobowi¹zany jest do otwarcia rachunku
bankowego, albo wydzielenia w ramach rachunku bankowego na którym zgromadzone s¹ rodki masy upad³oci subkonta, na którym zdeponowane bêd¹ wy³¹cznie
kwoty przekazane przez Fundusz na wyp³atê rodków gwarantowanych.
2. Niezw³ocznie po otwarciu rachunku, o którym mowa w ust. 1 syndyk podaje
Zarz¹dowi Funduszu nazwê banku, w którym zosta³ otwarty oraz jego numer.
3. Zarz¹d Funduszu mo¿e nie wyraziæ zgody na przekazanie kwot na rachunek wskazany
przez syndyka i wskazaæ bank, w którym syndyk powinien otworzyæ rachunek.
§5
1. Terminarz zatwierdzony przez Zarz¹d Funduszu wraz z informacj¹ o miejscu ich
dokonywania oraz wymaganych dokumentach, o których mowa w § 10, syndyk podaje do publicznej wiadomoci przez wywieszenie w miejscach obs³ugi klientów upad³ego
banku, w miejscu dokonywanych wyp³at, a tak¿e przez og³oszenie w lokalnej prasie.
Syndyk mo¿e tak¿e w inny sposób zawiadomiæ deponentów o terminie i miejscu wyp³at
oraz wymaganych dokumentach.

4. Rada Ministrów na uzgodniony wniosek ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa
Narodowego Banku Polskiego nadaje Funduszowi statut okrelaj¹cy szczegó³owo jego zadania, sposób organizacji oraz zasady gospodarki finansowej.
5. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu sprawuje minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych
w oparciu o kryterium legalnoci i zgodnoci ze statutem.

7)

Art. 4. 1. Do zadañ Funduszu w zakresie funkcjonowania systemów obowi¹zkowego i umownego gwarantowania zgromadzonych rodków pieniê¿nych nale¿y:
1) okrelanie na dany rok, zgodnie z art. 25, wysokoci rodków wyodrêbnionych przez podmioty objête systemem gwarantowania, w zwi¹zku z obowi¹zkiem tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych,
2) wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z gwarantowania rodków pieniê¿nych na zasadach
okrelonych w ustawie,
3) gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objêtych systemem gwarantowania,
4) nadzór nad umownym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych.
2. Do zadañ Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania nale¿y:
8)

1) udzielanie zwrotnej pomocy finansowej zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 19 i art. 20 ustawy, w przypadku powstania niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci, b¹d na nabycie akcji lub udzia³ów banków,
9)
1a) nabywanie wierzytelnoci banków, w których powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci,
2) kontrola nad prawid³owoci¹ wykorzystania pomocy, o której mowa w pkt. 1,
3) okrelanie wysokoci obowi¹zkowych op³at rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14,
wnoszonych przez podmioty objête systemem gwarantowania na rzecz Funduszu,
10)
4) kontrola realizacji programu postêpowania naprawczego podmiotu objêtego systemem gwarantowania,
w sytuacjach okrelonych w ustawie.
11)

2a. Rada Ministrów, na uzgodniony
wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aciwego
7)
do spraw instytucji finansowych , okreli, w drodze rozporz¹dzenia, formê organizacyjno-prawn¹,
szczegó³owe zasady, zakres i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnociami, o których mowa w ust. 2 pkt. 1a.
3. Rada Ministrów, na uzgodniony
wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aciwego
7)
do spraw instytucji finansowych , mo¿e okreliæ, w drodze rozporz¹dzenia, dodatkowe zadania Funduszu w
zakresie udzielania pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania oraz tryb ich wykonania.
Art. 5. 1. Organami Funduszu s¹: Rada Funduszu i Zarz¹d Funduszu.
2. Osoby pe³ni¹ce funkcje w organach Funduszu nie mog¹ pe³niæ funkcji w organach lub byæ pracownikami banków (zrzeszeñ regionalnych).
7)

8)
9)
10)
11)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4, art. 5 pkt 7 i art. 94 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U. z.1999 r. Nr 82, poz.
928), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 3 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5
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25
sp³aty.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2.

Przy wyborze wierzytelnoci do nabycia

waj¹cy z prawa odkupu zastrze¿onego

Fundusz kieruje siê ocen¹ sytuacji finanso-

w umowie nabycia wierzytelnoci, cena

wej banku-wnioskodawcy i analiz¹ jakoci

zbycia wierzytelnoci przez Fundusz nie

wykazanych przez niego wierzytelnoci, ze

mo¿e byæ ni¿sza ni¿ cena odkupu, ustalona

szczególnym uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich

zgodnie z ust. 3.
4.

Fundusz i zawiadamia o tym bank.

dusz w zwi¹zku z odzyskaniem tej czêci

§7.1. Fundusz ustala, które z oferowanych przez

bank a kosztami poniesionymi przez Funrzytelnoci od banku do jej odkupu przez
przez Fundusz w okresie od nabycia tej wiemiêdzy czêci¹ wierzytelnoci odzyskan¹

czeniach wierzytelnoci,

pomniejszon¹ o kwotê stanowi¹c¹ ró¿nicê

4) informacje o ustanowionych zabezpie-

bankom pomocy w formie po¿yczki, oraz
towania, jaka jest pobierana przy udzielaniu
powiêkszon¹ co najmniej o stopê oprocenz zakupem poniesionymi przez Fundusz,
rzytelnoci wraz z kosztami zwi¹zanymi
2, powinna uwzglêdniaæ cenê zakupu wie-

stawieniem jego sytuacji finansowej,

2) cenê odkupu,

Opis, o którym mowa w ust. 2, powinien

Gwarancyjnym (Dz. U z 2000 r. Nr 9, poz. 131) i § 37 ust. 3 statutu Bankowego Funduszu

do³¹czyæ do wniosku wykaz wierzytelnoci

Gwarancyjnego nadanego rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. (Dz. U.

oferowanych do zbycia wraz z ich opisem

z 1995 r. Nr 21, poz. 113, z 1997 r. Nr 126, poz. 808 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 137) Rada

oraz

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co nastêpuje:

pozwalaj¹cych na ocenê stanu prawnego i
kompletem

naæ prawo odkupu wierzytelnoci,
1) termin, do którego bank mo¿e wykodotycz¹cej odkupu powinna okrelaæ:

dokumentów

Bank wystêpuj¹cy z wnioskiem o nabycie
wierzytelnoci

nastêpuje

Cena odkupu, o której mowa w ust. 2 pkt
3) formê i terminy zap³aty przez bank.

zawieraæ w szczególnoci:
3.

przez Fundusz wierzytelnoci powinien
2.

2. Urnowa, o której mowa w ust. 1, w czêci
tej wierzytelnoci przez bank zbywaj¹cy.
telnoci mo¿na zastrzec mo¿liwoæ odkupu
§10.1. W umowie nabycia przez Fundusz wierzyni¿sza ni¿ 50% ceny jej nabycia.

wniosek zainteresowanego banku.
§6.1. Nabycie

W przypadku skorzystania przez bank zbywierzytelnoci.

bank wierzytelnoci mog¹ byæ nabyte przez

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§ 3.

j¹cych z wierzytelnoci.
kresie dochodzenia nale¿noci wynika-

wozdania, o których mowa w § 1.

5) dotychczasowy przebieg dzia³añ w za-

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przedk³ada Radzie Ministrów do zatwierdzenia spra§2.

miny i warunki jej sp³aty,
3) datê powstania wierzytelnoci oraz ternale¿noci ubocznych,

mi jego badania przez bieg³ych rewidentów.

nale¿noci g³ównej, odsetek i innych

2) sprawozdanie finansowe Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za rok 1999 wraz z wynika-

2) kwotê wierzytelnoci ze wskazaniem

1) sprawozdanie z dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 1999 r.,

3.

1) oznaczenie d³u¿nika banku wraz z przed-

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przyjmuje:
§ 1.

faktycznego tych wierzytelnoci.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu

w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoci BFG w 1999 r.
i sprawozdania finansowego BFG za rok 1999 wraz z wynikami jego badania
przez audytora oraz ich przed³o¿enia Radzie Ministrów do zatwierdzenia.

2.

na

Cena zbycia wierzytelnoci nie mo¿e byæ
§10 ust. 4.

roku.
pomocowego do wykorzystania w danym

z dnia 20 kwietnia 2000 r.

sokoci nie przekraczaj¹cej 20% funduszu

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
U c h w a ³ a nr 9/2000
§5.

ni¿sz¹ ni¿ cena jej nabycia, z zastrze¿eniem
§9.1. Fundusz mo¿e zbyæ wierzytelnoæ za cenê

banków mo¿e byæ finansowane wy³¹cznie

laj¹c¹ warunki nabywania wierzytelnoci

ze rodków funduszu pomocowego w wy-

tego banku.

Nabywanie przez Fundusz wierzytelnoci

§8.

Fundusz zawiera z bankiem umowê okre-

Uchwały Rady BFG
2)

dzia³alnoci banku lub spe³nienia warunku gwarancji b¹d w okresie bie¿¹cego roku obrotowego
(obrachunkowego) lub poprzedzaj¹cego zawieszenie dzia³alnoci banku lub dzieñ spe³nienia
warunku gwarancji,

2) rodki gwarantowane - rodki pieniê¿ne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego nale¿noci wynikaj¹ce z innych czynnoci bankowych, potwierdzone wystawionymi
przez bank dokumentami imiennymi, z wy³¹czeniem papierów wartociowych innych ni¿ opiewaj¹ce
wy³¹cznie na wierzytelnoci pieniê¿ne, a tak¿e listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 940 i z 1998 r. Nr
107, poz. 669 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70), w walucie polskiej lub walutach obcych, wed³ug stanu na
dzieñ zawieszenia dzia³alnoci banku, powiêkszone o nale¿ne odsetki naliczone do dnia spe³nienia
warunku gwarancji - do wysokoci okrelonej ustaw¹,
3) podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na
rachunkach bankowych, zwane dalej podmiotami objêtymi systemem gwarantowania:
3)

a) banki w rozumieniu Prawa bankowego, z wyj¹tkiem banków spó³dzielczych, bêd¹cych uczestnikami zrzeszeñ regionalnych, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 939), od dnia konsolidacji sprawozdañ finansowych,
b) zrzeszenia regionalne, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji
banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, od dnia
konsolidacji sprawozdañ finansowych,
4) dzieñ spe³nienia warunku gwarancji:
a) dzieñ wydania postanowienia o og³oszeniu upad³oci banku lub
b) dzieñ uprawomocnienia siê postanowienia o oddaleniu wniosku o og³oszenie upad³oci ze wzglêdu
na to, ¿e maj¹tek banku oczywicie nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postêpowania
upad³ociowego,
c) w przypadku zrzeszenia regionalnego, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 lit. b), dzieñ stwierdzenia
niemo¿noci wywi¹zania siê z zobowi¹zania pokrycia ryzyka z tytu³u wierzytelnoci i zobowi¹zañ
zaci¹ganych przez banki spó³dzielcze na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw
wobec banku spó³dzielczego - uczestnika zrzeszenia regionalnego, co do którego zaistnia³a sytuacja, o której mowa w pkt. 4 lit. a) i b),
4)
5) suma aktywów wa¿onych ryzykiem - sumê aktywów oraz zobowi¹zañ pozabilansowych, którym Komisja
Nadzoru Bankowego nadaje wyra¿on¹ procentowo wagê ryzyka,
5)

6) przejêcie banku - nabycie przedsiêbiorstwa bankowego lub jego czêci.
6)

Art. 2a . 1. W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny)
deponentem jest ka¿da z tych osób - w granicach okrelonych w umowie rachunku lub wynikaj¹cych z
przepisów prawa.
2. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spó³ki cywilnej, jawnej lub komandytowej - deponentem jest ta spó³ka.
2)
3)
4)
5)

6)

2. Terminarz nie mo¿e zawieraæ informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹.
§6
Wyp³ata rodków gwarantowanych nastêpuje zgodnie z terminarzem, o którym mowa
w § 2, w oparciu o listê wyp³at sporz¹dzan¹ na podstawie listy deponentów. Listê wyp³at
sporz¹dza syndyk w formie wydruku komputerowego przy wykorzystaniu programu
"Syndyk".
§7
1. Po otrzymaniu kwoty na wyp³atê rodków gwarantowanych, syndyk przekazuje jej czêci bankom, o których mowa w § 3 odpowiednio do zawartych umów.
2. Do wykonywania poszczególnych czynnoci zwi¹zanych z realizacj¹ wyp³at syndyk
mo¿e upowa¿niæ pracowników pozostaj¹cych w jego dyspozycji oraz inne osoby.
§8
1. Na zasadach okrelonych w niniejszej uchwale dokonuje siê wyp³at deponentom, ich
pe³nomocnikom albo nastêpcom prawnym.
2. W ramach limitów okrelonych w art. 23 ustawy dokonuje siê wyp³at osobom
okrelonym w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe. Spadkobiercom nale¿y siê w
takiej sytuacji kwota bêd¹ca ró¿nic¹ miêdzy kwot¹ rodków na rachunku z uwzglêdnieniem limitów okrelonych w art. 23 ustawy a kwot¹ nale¿n¹ osobie okrelonej w art.
57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.
3. Wyp³aty rodków gwarantowanych dokonuje siê równie¿ na wniosek organu
egzekucyjnego, na podstawie tytu³u wykonawczego uprawniaj¹cego do zajêcia rodków
gwarantowanych deponenta.
§9
1. Wyp³aty dokonywane s¹ w formie gotówkowej w lokalu upad³ego banku lub w
banku, o którym mowa w § 3.
2. Na wniosek deponenta wyp³ata mo¿e zostaæ dokonana:
a) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez deponenta,
b) przekazem pocztowym na adres deponenta.
§ 10
1. Dokonuj¹c wyp³aty nale¿y sprawdziæ dowód to¿samoci osoby do r¹k której nastêpuje
wyp³ata.
2. W przypadku wyp³aty dokonywanej przedstawicielowi deponenta nie bêd¹cego osob¹
fizyczn¹, nale¿y sprawdziæ równie¿ dokument potwierdzaj¹cy umocowanie do odbioru
rodków gwarantowanych, który za³¹cza siê do listy wyp³at.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zmianie ustawy - Prawo
bankowe (Dz.U. Nr 24, poz. 119), która wesz³a w ¿ycie z dniem 14 kwietnia 1997 r.
Dodany przez art. 1 pkt. 3 ustawy wymienionej w przypisie 5.
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3. Wyp³ata pe³nomocnikowi lub nastêpcy prawnemu deponenta nastêpuje odpowiednio
na podstawie:
1) pe³nomocnictwa,
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*

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
przez Fundusz wynika z czynnoci objêtych

postanowiono inaczej.

tajemnic¹ bankow¹, nabywc¹ wierzytelno-

Nabyte od banków wierzytelnoci, z zastrze¿eniem § 13, Fundusz zbywa w drodze
pisemnego przetargu nieograniczonego lub

ci mo¿e byæ tylko bank.
2.

w drodze oferty og³oszonej publicznie
(sprzeda¿ publiczna). W ofercie og³oszonej
publicznie Fundusz okrela cenê sprzeda¿y

sprzeda¿y.
3.

wy³¹cznie do banków lub w drodze przetargu

Zamiar sprzeda¿y wierzytelnoci Fundusz

ograniczonego, zapraszaj¹c do sk³adania

og³asza co najmniej w jednym dzienniku
o zasiêgu ogólnopolskim oraz w miejscu
publicznie dostêpnym w swojej siedzibie.
4.

ofert imiennie oznaczone banki.
4.

Wyznaczony przez Fundusz termin sk³adania

piêæ, która umo¿liwi wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencjê i sprawne zbycie

daty og³oszenia przetargu.
Przystêpuj¹cy do przetargu wnosz¹ wadium
w wysokoci okrelonej przez Fundusz.

wierzytelnoci.
5.

stosuje siê tak¿e przepisy § 12 ust. 4-6

dium od przystêpuj¹cych do danego prze-

oraz ust. 8 i 9.

targu.
Fundusz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w ci¹gu dwóch tygodni od up³y-

W sprawach dotycz¹cych ofert, wnoszenia wadium i sprzeda¿y wierzytelnoci

Fundusz mo¿e odst¹piæ od pobierania wa-

6.

Fundusz zaprasza do sk³adania ofert tak¹
liczbê banków, nie mniejsz¹ jednak ni¿

ofert nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 3 tygodnie od
5.

Fundusz zbywa wierzytelnoci, o których mowa w ust. 1, na podstawie oferty skierowanej

wierzytelnoci.
3.

Wierzytelnoci, o których mowa w ust. 1,
nie mog¹ byæ zbywane w drodze publicznej

§14.

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

wu terminu sk³adania ofert. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi
w szczególnoci cena zakupu od Funduszu
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Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

§ 4. Przewodnicz¹cy Rady otwiera i prowadzi posiedzenia Rady Funduszu. W razie nieobecnoci
przewodnicz¹cego Rady obrady prowadzi cz³onek Rady Funduszu, wskazany pisemnie przez przewodnicz¹cego Rady. W przypadku braku takiego wskazania cz³onkowie Rady Funduszu wybieraj¹
sporód siebie, w drodze g³osowania zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osobê prowadz¹c¹ obrady.
§ 5. Cz³onkowie oraz przewodnicz¹cy Rady sprawuj¹ funkcje wy³¹cznie osobicie.
§ 6. Za zgod¹ Rady Funduszu w jej posiedzeniach mog¹ uczestniczyæ równie¿ inne osoby.
§ 7. Rada Funduszu podejmuje uchwa³y we wszystkich sprawach nale¿¹cych do jej kompetencji.
§ 8. W sprawie wyp³at ze rodków funduszu pomocowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
w wysokoci przekraczaj¹cej równowartoæ w z³otych kwoty 6 000 000 EURO Rada Funduszu,
na wniosek Zarz¹du Funduszu, wydaje opiniê w terminie dwóch tygodni.
§ 9. 1. Z posiedzenia Rady Funduszu sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ powinien zawieraæ numer kolejny, datê i miejsce posiedzenia, listê obecnych,
porz¹dek obrad, przebieg obrad i wyniki g³osowañ. Zg³oszone zdania odrêbne powinny byæ
zamieszczone w protokole.
3. Uchwa³y podjête podczas posiedzenia s¹ podpisywane przez wszystkich cz³onków Rady
Funduszu obecnych na posiedzeniu. Treæ uchwa³ stanowi za³¹cznik do protoko³u obrad Rady
Funduszu.
4. Protokó³ podpisywany jest przez osobê prowadz¹c¹ obrady oraz przez protokolanta, a jego
treæ jest zatwierdzana przez Radê Funduszu na najbli¿szym posiedzeniu. Cz³onkowie Rady
otrzymuj¹ protokó³ przynajmniej na jeden dzieñ przed tym posiedzeniem. Na posiedzeniu
zatwierdzaj¹cym protokó³ mog¹ byæ wprowadzone sprostowania i uzupe³nienia do protoko³u
za zgod¹ wiêkszoci cz³onków Rady uczestnicz¹cych w poprzednim posiedzeniu Rady.
5. Sprzeciw b¹d zdanie odrêbne dotycz¹ce treci zatwierdzonego protoko³u s¹ odnotowywane
w protokole.
6. Protoko³y posiedzeñ Rady Funduszu s¹ przechowywane w siedzibie Funduszu.
7. Zatwierdzone protoko³y gromadzone s¹ w ksiêdze protoko³ów, a ich kopie przesy³ane wszystkim cz³onkom Rady Funduszu w terminie 14 dni od dnia ich zatwierdzenia.
§ 10. Rada Funduszu dokonuje podzia³u obowi¹zków pomiêdzy poszczególnych cz³onków Rady.
Uprawnienia nadzorcze i kontrolne Rady Funduszu
§ 11. 1. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne Rady Funduszu okrela ustawa i statut Funduszu.
2. Rada Funduszu mo¿e delegowaæ jednego lub kilku cz³onków Rady do indywidualnego wykonywania
kontroli dzia³alnoci Zarz¹du oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych Biura Funduszu. Delegowany cz³onek Rady Funduszu przedk³ada Radzie sprawozdanie z wykonanej kontroli, a w szczególnoci
mo¿e wystêpowaæ do Rady Funduszu z wnioskiem o podjêcie dzia³añ przewidzianych w § 12 pkt 1
statutu Funduszu. Szczegó³owy zakres i tryb wykonywania kontroli okrela Rada Funduszu.
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USTAWA*
o ile w umowie o nabycie wierzytelnoci nie

§13.1. W przypadku gdy wierzytelnoæ nabyta

5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Funduszu wraz z porz¹dkiem obrad powinno byæ dorêczone cz³onkom Rady Funduszu co najmniej na 7 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz¹cy Rady mo¿e ten termin skróciæ do 2 dni.

12/15/00 1:04 PM

z dnia 14 grudnia 1994 r.
¿eniem § 13, nabyt¹ od banku wierzytelnoæ,

dusz niezw³ocznie zawiadamia d³u¿nika.

4. Posiedzenie Rady, zwo³ane w trybie okrelonym w ust. 3, odbywa siê nie póniej ni¿ w terminie 10 dni od dnia zg³oszenia wniosku przewodnicz¹cemu Rady.
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o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
§12.1. Fundusz mo¿e zbyæ osobie trzeciej, z zastrze-

O dokonanej sprzeda¿y wierzytelnoci Fun-

4.

Rozdzia³ 1
nabytej uprzednio od banku.
9.

5.

Przepisy ogólne
pisemn¹ umowê sprzeda¿y wierzytelnoci

nale¿noci wynikaj¹cych z takiej wierzytelnoci.

Fundusz zawiera z wybranym oferentem

6.

1)

mo¿e ¿¹daæ ustanowienia zabezpieczenia

którego ofertê wybrano,
8.

7.

Art. 1. Ustawa okrela:
zuj¹ce firmê (nazwê) i siedzibê tego,

Nabywaj¹c wierzytelnoæ, co do której zo-

2) odpisu dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do odbioru wyp³aty z tytu³u
gwarancji.
Dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3 powinny byæ do³¹czone do listy wyp³at. W
razie wyp³aty rodków osobom okrelonym w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe,
do listy wyp³at do³¹cza siê kopie dokumentów stanowi¹cych podstawê tych wyp³at.
Syndyk lub upowa¿niona przez niego osoba potwierdza dokonanie wyp³aty w³asnym
podpisem na licie wyp³at.
Osoba odbieraj¹ca rodki gwarantowane kwituje odbiór wyp³aty. Pokwitowanie do³¹cza
siê do listy wyp³at.
W przypadku dokonania wyp³aty w sposób okrelony w § 9 ust. 2, syndyk lub
upowa¿niona przez niego osoba umieszcza odpowiedni¹ adnotacjê na licie wyp³at
do³¹czaj¹c kopiê dokonanego przelewu lub przekazu.

nym w swojej siedzibie, og³oszenie wska-

§ 11
Nie mo¿na wstrzymaæ wyp³aty deponentowi, którego to¿samoæ zosta³a potwierdzona, a
kwota rodków gwarantowanych zosta³a prawid³owo obliczona w oparciu o ksiêgi
bankowe chyba, ¿e do ksi¹g banku z³o¿ono odpowiedni tytu³ wykonawczy.

1) zasady tworzenia i funkcjonowania systemów obowi¹zkowego i umownego gwarantowania rodków
pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub nale¿nych z tytu³u wierzytelnoci potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez banki,
2) rodzaje dzia³añ, które mog¹ byæ podejmowane w celu udzielania podmiotom objêtym obowi¹zkowym
systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych pomocy do wysokoci rodków gwarantowanych
w przypadkach powstania niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci,
3) zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o podmiotach objêtych systemem gwarantowania.
do d³u¿nika.

§ 12

2)

Art. 2. U¿yte w ustawie okrelenia oznaczaj¹:
mieszczaj¹c, w miejscu publicznie dostêp-

1. W przypadku nie zg³oszenia siê deponenta w dniu okrelonym w terminarzu, wzywa
siê go listem poleconym do odbioru nale¿nych mu kwot, wyznaczaj¹c dodatkowy
termin wyp³aty.

i skutkach dzia³añ, jakie podj¹³ w stosunku

sta³o zastrze¿one prawo odkupu, Fundusz

2.

Fundusz informuje o wyborze oferty, za-

2. Termin o którym mowa w ust. 1 nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 7 dni od ostatniego dnia
wyp³at okrelonego w terminarzu.

§11.

7.

3. Postanowieñ ust. 1 nie stosuje siê je¿eli kwota rodków gwarantowanych nale¿na
deponentowi jest ni¿sza od kosztów wysy³ki listu poleconego.

wierzytelnoci informacje o rodzajach

§ 13

1) deponent - osobê fizyczn¹, osobê prawn¹, jednostkê organizacyjn¹ nie maj¹c¹ osobowoci prawnej,
o ile posiada zdolnoæ prawn¹, oraz podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz.
1118 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399), zwanej dalej Prawem bankowym, bêd¹ce
stron¹ umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadaj¹ce wynikaj¹c¹ z czynnoci bankowych wierzytelnoæ do banku objêtego systemem gwarantowania, potwierdzon¹ wystawionym przez ten bank
dokumentem imiennym, z wy³¹czeniem:
a) Skarbu Pañstwa,
b) banków,
c) podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym
obrocie papierami wartociowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr
107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715),
d) podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia³alnoci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr
107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015 oraz z
1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255),
e) akcjonariuszy banku posiadaj¹cych w dniu z³o¿enia wniosku o og³oszenie upad³oci pakiet akcji
uprawniaj¹cy do wykonywania ponad 5% g³osów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a
tak¿e osób, które w stosunku do nich s¹ podmiotami dominuj¹cymi lub zale¿nymi w rozumieniu art.
4 pkt. 16 ustawy, o której mowa w lit. c),
f) cz³onków zarz¹du, rady (rady nadzorczej) banku oraz osób pe³ni¹cych w tym banku funkcje dyrektorów i zastêpców dyrektorów departamentów, jak równie¿ dyrektorów i zastêpców dyrektorów
oddzia³ów tego banku, w przypadku gdy osoby te pe³ni³y swoje funkcje w dniu zawieszenia
proponowane przez oferenta.

wie, przeka¿e bankowi odkupuj¹cemu

1. Przekazuj¹c bankom, o których mowa w § 3, kwoty na wyp³atê rodków gwarantowanych, syndyk w pierwszej kolejnoci wykorzystuje rodki p³ynne masy upad³oci
oraz utworzony przez upad³y bank fundusz ochrony rodków gwarantowanych.

Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131

wierzytelnoci oraz warunki p³atnoci za-

Fundusz, w terminie okrelonym w umo-

2. Suma dokonanych wyp³at rodków gwarantowanych nie mo¿e przekroczyæ sumy kwot:
1) wchodz¹cych w sk³ad masy upad³oci p³ynnych rodków banku, tj.
a) rodków w kasie;
b) rodków na rachunkach w innych bankach;
c) kwot rezerw obowi¹zkowych;
d) wartoci skarbowych papierów wartociowych i bonów pieniê¿nych NBP,
2) odpowiadaj¹cych wysokoci utworzonego przez upad³y bank funduszu ochrony
rodków gwarantowanych,
3) kwoty przekazanej syndykowi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyp³atê
rodków gwarantowanych.

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 399), która wesz³a w ¿ycie z dniem 21 maja 1999 r.

5.
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6)
5)
4)
3)
2)
1)

listê wyp³at, w formie wydruku komputerowego (ka¿da strona winna zostaæ podpisana przez syndyka) oraz w formie zapisu elektronicznego (dyskietka lub CDROM),
listê deponentów, którzy nie odebrali rodków gwarantowanych, sporz¹dzon¹ przy
wykorzystaniu programu komputerowego "Syndyk"; w formie wydruku komputerowego oraz w formie zapisu elektronicznego (dyskietka lub CD-ROM),
kwoty, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy syndyk zwraca na rachunek
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 10101023-710000-131-0 w G³ównym
Oddziale Walutowo-Dewizowym Narodowego Banku Polskiego w Warszawie,
kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dokonanie wyp³aty w sposób okrelony w § 9
ust. 2, wed³ug kolejnoci na licie wyp³at,
orygina³y lub kopie potwierdzenia wys³anych wezwañ, o których mowa w §12 ust.
1, uszeregowane wed³ug kolejnoci na licie wyp³at,
sprawozdanie z przebiegu wyp³at, które winno zawieraæ:
a) sumê wyp³aconych rodków,
b) sumê rodków pozosta³ych do wyp³aty,
c) liczbê deponentów, którym wyp³acono rodki gwarantowane,
d) liczbê deponentów, którzy nie podjêli rodków gwarantowanych,
e) liczbê pracowników upad³ego banku zatrudnionych przy wyp³atach wraz ze
wskazaniem sumy faktycznie poniesionych kosztów ich wynagrodzeñ,
f) okrelenie wysokoci kosztów ubezpieczenia i ochrony wyp³at oraz kosztów
transportu gotówki,
g) okrelenie wysokoci innych od wskazanych w lit. e i f kosztów poniesionych
przez syndyka w zwi¹zku z prowadzeniem wyp³at, w szczególnoci zwi¹zane z
umowami, o których mowa w § 3.

Syndyk zawiadamia Zarz¹d Funduszu o zakoñczeniu wyp³at i przekazuje Funduszowi w terminie 21 dni od zakoñczenia wyp³at:
§ 14
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 3 czerwca 1998 r.

z dnia 25 padziernika 1999 r.

w sprawie ustalenia regulaminu
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.*

w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484,
Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. Ustala siê regulamin Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego okrelaj¹cy organizacjê pracy
oraz zasady i tryb dzia³ania Rady Funduszu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszego rozporz¹dzenia.
§ 2. Traci moc zarz¹dzenie nr 20 Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia
regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 21).

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654,.z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484,
Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 108, poz. 685 i Nr 162, poz.
1121 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

Minister Finansów: w z. J. Bauc

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 73 poz. 466)

2.

Rozdzia³ 1

§ 3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

zwi¹zane z realizacj¹ jego zadañ, w tym

Przepisy ogólne
§1.

koszty poniesione na utrzymanie organów

U¿yte w rozporz¹dzeniu okrelenia

Funduszu i Biura Funduszu.

oznaczaj¹:

§3.

1) ustawa - ustawê z dnia 14 grudnia

§ 1. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwana dalej Rad¹ Funduszu, dzia³a na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz.
18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88,
poz. 554 i Nr 140, poz. 940), zwanej dalej ustaw¹, rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego
1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113
i z 1997 r. Nr 126, poz. 808), zwanego dalej statutem Funduszu, oraz niniejszego regulaminu.
Organizacja pracy, posiedzenia Rady Funduszu
§ 2. W celu wykonywania statutowych zadañ Rada Funduszu uchwala harmonogram prac.
§ 3. 1. Posiedzenia Rady Funduszu zwo³uje przewodnicz¹cy Rady Funduszu zgodnie z przyjêtym
harmonogramem.
2. Posiedzenie Rady Funduszu przewodnicz¹cy Rady Funduszu zwo³uje w ka¿dym przypadku
podejmowania przez Fundusz dzia³añ, do których zobowi¹zany jest na podstawie ustawy lub
statutu, nie rzadziej jednak ni¿ raz w miesi¹cu.
3. Posiedzenie Rady Funduszu jest zwo³ywane tak¿e na pisemny wniosek co najmniej 2
cz³onków Rady Funduszu lub co najmniej 2 cz³onków Zarz¹du Funduszu, z³o¿ony na rêce
przewodnicz¹cego Rady. Wniosek okrela przedmiot posiedzenia Rady Funduszu.

Fundusz jest obowi¹zany do stosowania
zasad rachunkowoci w sposób prawid³o-

1994 r. o Bankowym Funduszu Gwa-

wy, zapewniaj¹cy rzetelne oraz jasne

rancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4,

REGULAMIN RADY
BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

Kosztami dzia³alnoci Funduszu s¹ koszty

przedstawienie sytuacji maj¹tkowej i finan-

poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r.

sowej, wyniku finansowego i rentownoci

Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr

zgodnie ze stanem faktycznym oraz syste-

85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr

mem gromadzenia i wydatkowania rod-

140, poz. 940, z 1998 r. Nr 108,

ków w ramach funkcjonowania systemów

poz. 685 i Nr 162, poz.1121 oraz

gwarantowania rodków pieniê¿nych.

z 1999 r. Nr 40, poz. 399),
2) Fundusz - Bankowy Fundusz Gwa-

§4.1. W ewidencji rodków Funduszu wyodrêb-

rancyjny,

nia siê operacje dotycz¹ce:

3) Zarz¹d - Zarz¹d Bankowego Funduszu

1) rodków na rachunku specjalnym

Gwarancyjnego,

rozliczeñ gwarancyjnych,

4) Rada - Radê Bankowego Funduszu

2) udzielonych po¿yczek, gwarancji, porê-

Gwarancyjnego,

czeñ oraz nabytych wierzytelnoci,

5) nale¿noci zagro¿one - nale¿noci

3) przychodów,

Bankowego Funduszu Gwarancyjne-

4) kosztów,

go, na które tworzy siê rezerwy.

5) ustalenia wyniku finansowego.

§2.1. Przychodami Funduszu s¹ rodki po-

2.

chodz¹ce ze róde³ finansowania Fun-

rodki otrzymane na wniosek Funduszu
z bud¿etu pañstwa wp³ywaj¹ na rachunek

duszu okrelonych w art. 15 pkt 3, 4

bie¿¹cy i zwiêkszaj¹ fundusz statutowy.

i 7 ustawy.

* tekst rozporz¹dzenia zosta³ og³oszony w Dzienniku Ustaw z dnia 16 czerwca 1998 r. Nr 73, poz. 466.
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Uchwa³a nr 41/24/G/2000 Zarz¹du BFG z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie
przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (woj.
Wielkopolskie) kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.

38

Uchwa³a nr 5/4/G/2000 Zarz¹du BFG z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie zasad
wykonywania kontroli prawid³owoci wykorzystania pomocy finansowej oraz realizacji
programu postêpowania naprawczego przez podmiot objêty obowi¹zkowym systemem
gwarantowania, któremu Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej
wraz z za³¹cznikami nr 3 i 5 oraz adnotacj¹, ¿e pozosta³e za³¹czniki do uchwa³y s³u¿¹
wy³¹cznie do u¿ytku wewnêtrznego;

37

Uchwa³a nr 10/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 kwietnia
2000 r. w sprawie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci BFG w I kwartale 2000 r.

36

Uchwala nr 9/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 kwietnia
2000 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoci BFG w 1999 r. i sprawozdania finansowego BFG za rok 1999 wraz z wynikami jego badania przez audytora oraz
ich przed³o¿enia Radzie Ministrów do zatwierdzenia.

34

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów - regulamin Rady - Dz. U. Nr 73
poz. 466 z 1998 r.

27

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoci BFG - Dz. U. Nr 90 poz. 1006 z 1999 r.;

24

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie obrotu wierzytelnociami nabytymi od banków;

20

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu
ustawy o BFG (Dz. U. Nr 9 poz. 131 z 2000 r.);

3

Tekst jednolity ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 9
poz. 131 z 2000 r.);

Uchwa³y Zarz¹du BFG
Uchwa³y Rady BFG

SPIS TRECI

Notatki
Rozdzia³ 2
Prowadzenie ksi¹g rachunkowych
Ksiêgi rachunkowe prowadzi siê w siedzibie

V.

Pozosta³e pozycje .

wed³ug ceny nabycia, z uwzglêdnieniem

VI.

rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finan-

utraty ich wartoci; za trwat¹ utratê

Funduszu nie mo¿e byæ powierzone innej

wartoci uznaje siê ponoszenie w trzech

osobie prawnej ani fizycznej lub innej jedno-

Zap³acone/Zwrócone odsetki

E.

obrotowego
F.

sowej (I±II±Ill±IV±V)
D.

rodki pieniê¿ne na pocz¹tek roku
rodki pieniê¿ne na koniec roku obrotowego (D+E)

Zmiana stanu rodków pieniê¿nych netto
(A+B+C)

kolejnych latach przez spó³kê strat nie

stce nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej.

znajduj¹cych pokrycia w kapita³ach
w³asnych spó³ki lub utrzymywanie siê

Zapisy w ksiêgach rachunkowych Funduszu

przez okres co najmniej trzech kolejnych

dotycz¹ce operacji zwi¹zanych z realizacj¹

miesiêcy kursu akcji poni¿ej ceny nabycia,

zadañ okrelonych w art. 4 ust. 1 i 2 usta-

5) rodki trwa³e, wartoci niematerialne i pra-

wy dokonywane s¹ najpóniej w nastêp-

wne w cenie nabycia lub koszcie wytwo-

nym dniu roboczym po dniu dokonania



rzenia, z uwzglêdnieniem odpowiednio:

tych operacji.

a) odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) zmniejszaj¹cych wartoæ po-

Rozdzia³ 3

cz¹tkow¹ sk³adników maj¹tkowych do

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie

wartoci ksiêgowej netto,

wyniku finansowego

b) aktualizacji wyceny wartoci pocz¹tko-

Na dzieñ bilansowy aktywa i pasywa wyce-

wej rodków trwa³ych oraz ich umorze-

nia siê w nastêpuj¹cy sposób:

nia na podstawie odrêbnych przepisów.

1) rodki pieniê¿ne, fundusze oraz pozosta³e aktywa i pasywa nie wymienione

§8.1. W celu zabezpieczenia nale¿noci zagro¿onych z tytu³u udzielonych po¿yczek, gwa-

w pkt 2-5 - wed³ug wartoci nominalnej,

rancji, porêczeñ oraz nabytych wierzytel-

2) nale¿noci i zobowi¹zania, w tym kre-

noci Fundusz tworzy rezerwy w ciê¿ar

dyty, po¿yczki, zrealizowane gwarancje

funduszu pomocowego.

i porêczenia -w kwocie wymagaj¹cej za-

2.

p³aty, z uwzglêdnieniem odsetek od na-

¿one tworzone s¹ w ciê¿ar pozosta³ych

le¿noci i zobowi¹zañ oraz rezerw,

kosztów dzia³alnoci Funduszu.

o których mowa w § 8,
3) nabyte wierzytelnoci - wed³ug ceny na-

Rezerwy na pozosta³e nale¿noci zagro-

§9.

Wynik finansowy Funduszu, wykazywany w

bycia, z uwzglêdnieniem odsetek oraz

ksiêgach rachunkowych oraz sprawozdaniu

rezerw, o których mowa w § 8 ust. 1,

finansowym, powinien obejmowaæ:
1) przychody osi¹gniête przez Fundusz

4) papiery wartociowe:
a) d³u¿ne papiery wartociowe-wed³ug

w danym okresie sprawozdawczym,

aktualnej ceny sprzeda¿y, przy czym za

2) wynik z operacji finansowych odpowiada-

cenê tak¹ uznaje siê cenê nabycia sko-

j¹cy ró¿nicy pomiêdzy cen¹ nabycia a aktu-

rygowan¹ o naliczone na dzieñ bilanso-

aln¹ cen¹ sprzeda¿y d³u¿nych papierów

wy odsetki lub przypadaj¹c¹ na ten

wartociowych.

dzieñ czêæ dyskonta,

33
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§7.

udzielonych przez Fundusz po¿yczek odpowiednio odpisów z tytu³u trwa³ej

Funduszu. Prowadzenie ksi¹g rachunkowych

§6.

IV.

biulet33.qxd

§5.

b) przejête i stanowi¹ce zabezpieczenie

rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci

I.

29
specjalny rozliczeñ gwarancyjnych

nym rozliczeñ gwarancyjnych

a) obowi¹zkowych wp³at na rachunek

3. rodki pieniê¿ne na rachunku specjal-

1. Nale¿noci od banków z tytu³u:

bie¿¹cym
2. rodki

pieniê¿ne

na

Page 15
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krótkoterminowych

dytów) oraz funduszów specjalnych

biulet33.qxd

Zaci¹ganie/Sp³ata
Pozosta³e pozycje

II.

rachunku

Nale¿noci od instytucji finansowych
szu wiadczeñ Socjalnych

1. rodki pieniê¿ne w kasie

5. rodki pieniê¿ne Zak³adowego Fundu-

rodki pieniê¿ne

minowych

Aktywa

4. rodki pieniê¿ne na rachunku lokat ter-

BILANS
Minister Finansów: w z. J. Bauc

W rachunku zysków i strat wykazuje siê

nia finansowego sporz¹dzanego za rok
tosowanie po raz pierwszy do sprawozdaRozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po
w za³¹czniku nr 4 do rozporz¹dzenia.
niê¿nych sporz¹dza siê w sposób okrelony
Sprawozdanie z przep³ywu rodków piedo rozporz¹dzenia.

okrelonymi w § 2 ust. 2, z uwzglêdnie-

niezbêdne do tego, aby sprawozdanie

niem wyniku z operacji finansowych,

finansowe przedstawia³o rzetelnie i ja-

zrealizowanych zysków nadzwyczajnych

sno sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹

i strat nadzwyczajnych.

Funduszu, okrelone w za³¹czniku nr 3
W informacji dodatkowej podaje siê,

b) naliczeñ sk³adek rocznych na
fundusz pomocowy
c) udzielonych po¿yczek
d) zrealizowanych gwarancji i porêczeñ
e) nabytych wierzytelnoci
2. Nale¿noci od pozosta³ych instytucji finansowych
Nale¿noci od bud¿etu pañstwa
Pozosta³e nale¿noci i roszczenia
Papiery wartociowe
1. D³u¿ne papiery wartociowe:
a) emitentów pañstwowych
b) innych emitentów
2. Akcje i udzia³y:
a) w instytucjach finansowych
b) w pozosta³ych jednostkach
Wartoci niematerialne i prawne
Rzeczowy maj¹tek trwa³y
Inne aktywa
Rozliczenia miêdzyokresowe
Suma aktywów

III.
IV.
V.

III.

Otrzymane/Zwrócone odsetki

VII.

czajne, w sposób okrelony w za³¹czniku nr
2.

obrotowy 1999.

lansie wed³ug wzoru okrelonego w za³¹cz§12.1. Stan aktywów i pasywów wykazuje siê w bi-

up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia i ma zas§13.

3) informacji dodatkowej,
Sprawozdanie finansowe sk³ada siê z:
Sprawozdanie finansowe Funduszu

Rozdzia³ 4

4.

zysków i strat, dane oraz wyjanienia
3.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Zmiana stanu funduszu pomocowego

VI.

minowych (z wyj¹tkiem po¿yczek i kre-

w sprawozdaniu za dany rok obrotowy z informa-

nie ujête w bilansie oraz rachunku

dami okrelonymi w § 2 ust. 1 a kosztami

5. Przychody z tytu³u odsetek za opónie-

II. Rozliczenia miêdzyokresowe bierne
i przychody przysz³ych okresów
III. Rezerwy
1. Rezerwy na ryzyko zwi¹zane
z udzielonymi gwarancjami
2. Rezerwy na ryzyko zwi¹zane
z udzielonymi porêczeniami
3. Inne rezerwy na ryzyko
IV. Fundusz statutowy
V.
Fundusz zapasowy
VI. Fundusz pomocowy
1. Fundusz pomocowy do wykorzystania
2. Fundusz pomocowy wykorzystany
VII. Fundusz z aktualizacji wyceny
VIII. Fundusze specjalne i inne pasywa
IX. Wynik finansowy
1. Zysk (wartoæ dodatnia)
2. Strata (wartoæ ujemna)
Suma pasywów

Wynik finansowy Funduszu na dzieñ bilan-

2. Nale¿noci warunkowe:
a) z tytu³u wierzytelnoci zg³oszonych do masy upad³oci
b) pozosta³e nale¿noci

Za³¹cznik nr 2

odsetek

nia w dokonywaniu przez banki op³at

za

VI.

nia w sp³atach przez banki po¿yczek

Amortyzacja rodków trwa³ych oraz
wartoci niematerialnych i prawnych

i odsetek od po¿yczek
II.

Koszty realizacji zadañ statutowych

Rozwi¹zanie rezerw i zmniejszenia doty-

VIII.

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoci

VII.

1. Odsetki z tytu³u kredytów otrzymanych

cz¹ce aktualizacji

z Narodowego Banku Polskiego
2. Pozosta³e koszty
Wynik na operacjach finansowych

IV.

Wynik dzia³alnoci statutowej (I-II)

III.

Wynik dzia³alnoci operacyjnej (III+IV-V-

XI.

Pozosta³e koszty

X.

Pozosta³e przychody

IX.

VI-VII+ +VIII+IX-X)
XII.

1. Papierami wartociowymi

Wynik na operacjach nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne

2. Pozosta³ych
V.

2. Straty nadzwyczajne

Koszty dzia³alnoci Funduszu
XIII.

1. Us³ugi obce

Wynik finansowy Funduszu (XI±XII)
1. Zysk (wartoæ dodatnia)

2. Wynagrodzenia

Informacja dodatkowa zawiera dane nie

i nie zosta³y uwzglêdnione w bilansie i rachun-

ujête w bilansie i rachunku zysków i strat oraz wy-

ku zysków i strat,

nych rezerw,

townoæ Funduszu, a w szczególnoci:

dnieniem nale¿noci zagro¿onych i utworzo-

maj¹tkow¹ i finansow¹, wynik finansowy oraz ren-

kazywanych w poz. II.1. aktywów z uwzglê-

finansowe przedstawia³o rzetelnie i jasno sytuacjê

3) informacje dotycz¹ce struktury nale¿noci wy-

janienia niezbêdne do tego, aby sprawozdanie

4) informacje dotycz¹ce struktury nale¿noci wy-

1) objanienia stosowanych metod wyceny akty-

kazywanych w poz. II.2., III, IV i VIII aktywów

wów i pasywów oraz przedstawienie przyczyn

bilansu,

ich ewentualnych zmian w stosunku do roku

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

5) dane w zakresie u¿ytkowanego maj¹tku trwa³e-

poprzedniego, wraz z uzasadnieniem ich

go oraz o tendencjach zmian w sk³adnikach ma-

wprowadzenia i skutkami w zakresie przedsta-

banki wp³at na realizacjê wyp³at gwa-

Przychody z dzia³alnoci statutowej

j¹tku, ze wskazaniem róde³ ich finansowania,

wiania sytuacji maj¹tkowej i finansowej oraz

rantowanych

1. Przychody z tytu³u odsetek

4. Przychody z tytu³u odsetek za opónie-

2. Przychody z tytu³u prowizji
tytu³u

6) dane o ród³ach zwiêkszenia i sposobie wyko-

rentownoci Funduszu,

rzystania funduszy: statutowego, zapasowego,

2) informacje o znacz¹cych dla Funduszu zdarze-

pomocowego i funduszu z aktualizacji wyceny,

niach, które wyst¹pi³y po dniu bilansowym

rocznych

opónienia w dokonywaniu przez

2. Strata (wartoæ ujemna)

3. Narzuty na wynagrodzenia
4. Pozosta³e

Za³¹cznik nr 3

INFORMACJA DODATKOWA

Pozycje pozabilansowe
1. Zobowi¹zania warunkowe z tytu³u:
a) udzielonych gwarancji i porêczeñ
b) pozosta³e zobowi¹zania

Pasywa
Zobowi¹zania
1. Zobowi¹zania wobec syndyka z tytu³u wyp³at w ramach systemów
gwarantowania rodków
2. Pozosta³e zobowi¹zania

I.

Il.

5. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoter-

Za³¹cznik nr 1

Nabycie/Sprzeda¿ bonów skarbowych,
2 do rozporz¹dzenia.

Nabycie/Sprzeda¿ sk³adników rzeczowego
nych i prawnych

równywalnoæ danych finansowych zawartych

strukturê nale¿noci warunkowych,
warunkowych,

sowy stanowi ró¿nicê pomiêdzy przycho§10.

I.

Zmiana stanu funduszu statutowego
Nabyte/Zbyte wierzytelnoci

Korekta o pozycje

przychody, koszty; zyski i straty nadzwy-

Nabycie/Sprzeda¿ wartoci niematerial-

niku nr 1 do rozporz¹dzenia.

Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³al-

czenia oraz pozosta³e zobowi¹zania, a tak¿e
zobowi¹zañ

sztach,
12) tendencje zmian w przychodach i ko-

z

32
kredytów i po¿yczek bankowych

racyjnej (I±II)
rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci ope-

I.

Udzielone/Zwrócone po¿yczki

V.

sztów dzia³alnoci Funduszu
II.

I.
B.

Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³al-

Informacja dodatkowa ma zapewniæ po-

strukturê

Rozdzia³ 5

1) bilansu,
obrotowy.
cjami zawartymi w sprawozdaniu za poprzedni rok

z podzia³em na udzielone gwarancje i porê-

daniach zleconych,
13) informacje o wykonanych ekspertyzach i za-

informacje o strukturze funduszy specjalwykazanych w pozycji I.2. pasywów bilansu,
informacje dotycz¹ce struktury zobowi¹zañ

3. Przychody

lll.

8. Pozosta³e pozycje
okresów .

³alnoci finansowej

7. Zmiana stanu przychodów przysz³ych

C. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia-

wych

inwestycyjnej (I±II±IIItIV±V±VI±VII)

6. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresoIV.

4. Zmiana stanu nale¿noci i roszczeñ

III.

tworzone w ciê¿ar kosztów
Wynik finansowy (zysk/strata)

Za³¹czniki do rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 25 padziernika 1999 r. (poz. 1006)

bonów pieniê¿nych NBP, obligacji

3. Inne rezerwy tworzone w ciê¿ar ko-

maj¹tku trwa³ego

2. Rezerwy na nale¿noci zagro¿one,
II.

1. Amortyzacja
I.

noci inwestycyjnej

noci operacyjnej
A.

SPRAWOZDANIE Z PRZEP£YWU RODKÓW PIENIÊ¯NYCH

pieniê¿nych.
4) sprawozdania z przep³ywu rodków

Za³¹cznik nr 4

Przepis koñcowy

2) rachunku zysków i strat,
stracyjnych,
11) strukturê kosztów, w tym kosztów admini-

§11.

wskazaniem ich róde³,
10) strukturê zrealizowanych przychodów ze
9)

14) inne informacje.

w pozycji Vlll pasywów bilansu,
nych i innych pasywów wykazywanych
8)
7)

30

31
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kredytów i po¿yczek bankowych

8. Pozosta³e pozycje
okresów .

Zaci¹ganie/Sp³ata

Zmiana stanu funduszu statutowego

I.

C. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia-

wych

rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci

Vlll.

dytów) oraz funduszów specjalnych

Pozosta³e pozycje

VII.

minowych (z wyj¹tkiem po¿yczek i kre-

Otrzymane/Zwrócone odsetki

VI.

5. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoter-

Nabyte/Zbyte wierzytelnoci

V.

Udzielone/Zwrócone po¿yczki

IV.

4. Zmiana stanu nale¿noci i roszczeñ
sztów dzia³alnoci Funduszu

III.

tworzone w ciê¿ar kosztów

I.

II.

1. Amortyzacja
Wynik finansowy (zysk/strata)

Nale¿noci od instytucji finansowych
szu wiadczeñ Socjalnych
5. rodki pieniê¿ne Zak³adowego Funduminowych

Aktywa

4. rodki pieniê¿ne na rachunku lokat ter-

BILANS
Za³¹cznik nr 1
Za³¹czniki do rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 25 padziernika 1999 r. (poz. 1006)

Nabycie/Sprzeda¿ bonów skarbowych,
2 do rozporz¹dzenia.

Nabycie/Sprzeda¿ sk³adników rzeczowego

czajne, w sposób okrelony w za³¹czniku nr

nych i prawnych

I.

II.

rachunku

rodki pieniê¿ne

maj¹tku trwa³ego

2. Rezerwy na nale¿noci zagro¿one,
Korekta o pozycje

na

bonów pieniê¿nych NBP, obligacji

3. Inne rezerwy tworzone w ciê¿ar koII.

pieniê¿ne

1. rodki pieniê¿ne w kasie

inwestycyjnej (I±II±IIItIV±V±VI±VII)

6. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokreso-

1. Nale¿noci od banków z tytu³u:

bie¿¹cym
2. rodki

³alnoci finansowej

7. Zmiana stanu przychodów przysz³ych

a) obowi¹zkowych wp³at na rachunek

3. rodki pieniê¿ne na rachunku specjal-

I.

Nabycie/Sprzeda¿ wartoci niematerialnoci inwestycyjnej

noci operacyjnej
B.

Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³al-

przychody, koszty; zyski i straty nadzwy2.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

W rachunku zysków i strat wykazuje siê
niku nr 1 do rozporz¹dzenia.

Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³al-

obrotowy 1999.

lansie wed³ug wzoru okrelonego w za³¹cz-

nia finansowego sporz¹dzanego za rok

§12.1. Stan aktywów i pasywów wykazuje siê w bi-

SPRAWOZDANIE Z PRZEP£YWU RODKÓW PIENIÊ¯NYCH

tosowanie po raz pierwszy do sprawozda-

pieniê¿nych.

up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia i ma zas-

4) sprawozdania z przep³ywu rodków

Za³¹cznik nr 4

§13.

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po

3) informacji dodatkowej,

Przepis koñcowy

2) rachunku zysków i strat,
stracyjnych,
§11.
obrotowy.
w sprawozdaniu za dany rok obrotowy z informa-

strukturê nale¿noci warunkowych,

równywalnoæ danych finansowych zawartych

czenia oraz pozosta³e zobowi¹zania, a tak¿e

Informacja dodatkowa ma zapewniæ po-

z podzia³em na udzielone gwarancje i porê-

14) inne informacje.
daniach zleconych,

nych i innych pasywów wykazywanych

13) informacje o wykonanych ekspertyzach i za-

informacje o strukturze funduszy specjal-

sztach,

wykazanych w pozycji I.2. pasywów bilansu,
7)

informacje dotycz¹ce struktury zobowi¹zañ
VII.

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoci

VIII.

Rozwi¹zanie rezerw i zmniejszenia dotycz¹ce aktualizacji

Funduszu, okrelone w za³¹czniku nr 3

i strat nadzwyczajnych.

sno sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹

zrealizowanych zysków nadzwyczajnych

finansowe przedstawia³o rzetelnie i ja-

niem wyniku z operacji finansowych,

niezbêdne do tego, aby sprawozdanie

okrelonymi w § 2 ust. 2, z uwzglêdnie-

zysków i strat, dane oraz wyjanienia

dami okrelonymi w § 2 ust. 1 a kosztami

nie ujête w bilansie oraz rachunku

sowy stanowi ró¿nicê pomiêdzy przycho-

W informacji dodatkowej podaje siê,

Wynik finansowy Funduszu na dzieñ bilan-

§10.

12) tendencje zmian w przychodach i koz Narodowego Banku Polskiego

IX.

Pozosta³e przychody

2. Pozosta³e koszty

X.

Pozosta³e koszty

Wynik dzia³alnoci statutowej (I-II)

XI.

Wynik dzia³alnoci operacyjnej (III+IV-V-

XII.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych

Wynik na operacjach finansowych

VI-VII+ +VIII+IX-X)

1. Papierami wartociowymi
V.

8)

Sprawozdanie z przep³ywu rodków piedo rozporz¹dzenia.

warunkowych,

w pozycji Vlll pasywów bilansu,

4.
3.

30

rocznych

Koszty realizacji zadañ statutowych
1. Odsetki z tytu³u kredytów otrzymanych

IV.

zobowi¹zañ

niê¿nych sporz¹dza siê w sposób okrelony

Rozdzia³ 4

opónienia w dokonywaniu przez

nia w dokonywaniu przez banki op³at

Amortyzacja rodków trwa³ych oraz
wartoci niematerialnych i prawnych

i odsetek od po¿yczek

III.

strukturê

w za³¹czniku nr 4 do rozporz¹dzenia.

Sprawozdanie finansowe Funduszu

cjami zawartymi w sprawozdaniu za poprzedni rok

4. Przychody z tytu³u odsetek za opónieza

10) strukturê zrealizowanych przychodów ze

Sprawozdanie finansowe sk³ada siê z:
rantowanych

2. Przychody z tytu³u prowizji

wskazaniem ich róde³,

1. Przychody z tytu³u odsetek
odsetek

11) strukturê kosztów, w tym kosztów admini-

banki wp³at na realizacjê wyp³at gwa-

VI.

nia w sp³atach przez banki po¿yczek
II.

9)

Rozdzia³ 5

1) bilansu,

Przychody z dzia³alnoci statutowej

tytu³u

A.

krótkoterminowych

2. Nale¿noci warunkowe:
a) z tytu³u wierzytelnoci zg³oszonych do masy upad³oci
b) pozosta³e nale¿noci

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

z

Zmiana stanu funduszu pomocowego

5. Przychody z tytu³u odsetek za opónie-

Pozycje pozabilansowe
1. Zobowi¹zania warunkowe z tytu³u:
a) udzielonych gwarancji i porêczeñ
b) pozosta³e zobowi¹zania

Pasywa
Zobowi¹zania
1. Zobowi¹zania wobec syndyka z tytu³u wyp³at w ramach systemów
gwarantowania rodków
2. Pozosta³e zobowi¹zania

3. Przychody

Il.

Rozliczenia miêdzyokresowe bierne
i przychody przysz³ych okresów
III. Rezerwy
1. Rezerwy na ryzyko zwi¹zane
z udzielonymi gwarancjami
2. Rezerwy na ryzyko zwi¹zane
z udzielonymi porêczeniami
3. Inne rezerwy na ryzyko
IV. Fundusz statutowy
V.
Fundusz zapasowy
VI. Fundusz pomocowy
1. Fundusz pomocowy do wykorzystania
2. Fundusz pomocowy wykorzystany
VII. Fundusz z aktualizacji wyceny
VIII. Fundusze specjalne i inne pasywa
IX. Wynik finansowy
1. Zysk (wartoæ dodatnia)
2. Strata (wartoæ ujemna)
Suma pasywów

II.

b) naliczeñ sk³adek rocznych na
fundusz pomocowy
c) udzielonych po¿yczek
d) zrealizowanych gwarancji i porêczeñ
e) nabytych wierzytelnoci
2. Nale¿noci od pozosta³ych instytucji finansowych
Nale¿noci od bud¿etu pañstwa
Pozosta³e nale¿noci i roszczenia
Papiery wartociowe
1. D³u¿ne papiery wartociowe:
a) emitentów pañstwowych
b) innych emitentów
2. Akcje i udzia³y:
a) w instytucjach finansowych
b) w pozosta³ych jednostkach
Wartoci niematerialne i prawne
Rzeczowy maj¹tek trwa³y
Inne aktywa
Rozliczenia miêdzyokresowe
Suma aktywów

Za³¹cznik nr 2

I.

III.

I.

rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci ope-

specjalny rozliczeñ gwarancyjnych

nym rozliczeñ gwarancyjnych

VI.
VII.
VIII.
IX.

lll.

29
III.
IV.
V.

racyjnej (I±II)

12/15/00 1:04 PM
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2. Pozosta³ych

1. Zyski nadzwyczajne

Koszty dzia³alnoci Funduszu

2. Straty nadzwyczajne
XIII.

1. Us³ugi obce

Wynik finansowy Funduszu (XI±XII)

2. Wynagrodzenia

1. Zysk (wartoæ dodatnia)

3. Narzuty na wynagrodzenia

2. Strata (wartoæ ujemna)

4. Pozosta³e
Za³¹cznik nr 3

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa zawiera dane nie

i nie zosta³y uwzglêdnione w bilansie i rachun-

ujête w bilansie i rachunku zysków i strat oraz wy-

ku zysków i strat,

janienia niezbêdne do tego, aby sprawozdanie

3) informacje dotycz¹ce struktury nale¿noci wy-

finansowe przedstawia³o rzetelnie i jasno sytuacjê

kazywanych w poz. II.1. aktywów z uwzglê-

maj¹tkow¹ i finansow¹, wynik finansowy oraz ren-

dnieniem nale¿noci zagro¿onych i utworzo-

townoæ Funduszu, a w szczególnoci:

nych rezerw,
4) informacje dotycz¹ce struktury nale¿noci wy-

1) objanienia stosowanych metod wyceny akty-

kazywanych w poz. II.2., III, IV i VIII aktywów

wów i pasywów oraz przedstawienie przyczyn

bilansu,

ich ewentualnych zmian w stosunku do roku

5) dane w zakresie u¿ytkowanego maj¹tku trwa³e-

poprzedniego, wraz z uzasadnieniem ich

go oraz o tendencjach zmian w sk³adnikach ma-

wprowadzenia i skutkami w zakresie przedsta-

j¹tku, ze wskazaniem róde³ ich finansowania,

wiania sytuacji maj¹tkowej i finansowej oraz

6) dane o ród³ach zwiêkszenia i sposobie wyko-

rentownoci Funduszu,

rzystania funduszy: statutowego, zapasowego,

2) informacje o znacz¹cych dla Funduszu zdarze-

pomocowego i funduszu z aktualizacji wyceny,

niach, które wyst¹pi³y po dniu bilansowym
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kredytów i po¿yczek bankowych

8. Pozosta³e pozycje
okresów .

Zaci¹ganie/Sp³ata

Zmiana stanu funduszu statutowego

I.

C. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia-

wych

rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci

Vlll.

dytów) oraz funduszów specjalnych

Pozosta³e pozycje

VII.

minowych (z wyj¹tkiem po¿yczek i kre-

Otrzymane/Zwrócone odsetki

VI.

5. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoter-

Nabyte/Zbyte wierzytelnoci

V.

Udzielone/Zwrócone po¿yczki

IV.

4. Zmiana stanu nale¿noci i roszczeñ
sztów dzia³alnoci Funduszu

III.

tworzone w ciê¿ar kosztów

I.

II.

1. Amortyzacja
Wynik finansowy (zysk/strata)

Nale¿noci od instytucji finansowych
szu wiadczeñ Socjalnych
5. rodki pieniê¿ne Zak³adowego Funduminowych

Aktywa

4. rodki pieniê¿ne na rachunku lokat ter-

BILANS
Za³¹cznik nr 1
Za³¹czniki do rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 25 padziernika 1999 r. (poz. 1006)

Nabycie/Sprzeda¿ bonów skarbowych,
2 do rozporz¹dzenia.

Nabycie/Sprzeda¿ sk³adników rzeczowego

czajne, w sposób okrelony w za³¹czniku nr

nych i prawnych

I.

II.

rachunku

rodki pieniê¿ne

maj¹tku trwa³ego

2. Rezerwy na nale¿noci zagro¿one,
Korekta o pozycje

na

bonów pieniê¿nych NBP, obligacji

3. Inne rezerwy tworzone w ciê¿ar koII.

pieniê¿ne

1. rodki pieniê¿ne w kasie

inwestycyjnej (I±II±IIItIV±V±VI±VII)

6. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokreso-

1. Nale¿noci od banków z tytu³u:

bie¿¹cym
2. rodki

³alnoci finansowej

7. Zmiana stanu przychodów przysz³ych

a) obowi¹zkowych wp³at na rachunek

3. rodki pieniê¿ne na rachunku specjal-

I.

Nabycie/Sprzeda¿ wartoci niematerialnoci inwestycyjnej

noci operacyjnej
B.

Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³al-

przychody, koszty; zyski i straty nadzwy2.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

W rachunku zysków i strat wykazuje siê
niku nr 1 do rozporz¹dzenia.

Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³al-

obrotowy 1999.

lansie wed³ug wzoru okrelonego w za³¹cz-

nia finansowego sporz¹dzanego za rok

§12.1. Stan aktywów i pasywów wykazuje siê w bi-

SPRAWOZDANIE Z PRZEP£YWU RODKÓW PIENIÊ¯NYCH

tosowanie po raz pierwszy do sprawozda-

pieniê¿nych.

up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia i ma zas-

4) sprawozdania z przep³ywu rodków

Za³¹cznik nr 4

§13.

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po

3) informacji dodatkowej,

Przepis koñcowy

2) rachunku zysków i strat,
stracyjnych,
§11.
obrotowy.
w sprawozdaniu za dany rok obrotowy z informa-

strukturê nale¿noci warunkowych,

równywalnoæ danych finansowych zawartych

czenia oraz pozosta³e zobowi¹zania, a tak¿e

Informacja dodatkowa ma zapewniæ po-

z podzia³em na udzielone gwarancje i porê-

14) inne informacje.
daniach zleconych,

nych i innych pasywów wykazywanych

13) informacje o wykonanych ekspertyzach i za-

informacje o strukturze funduszy specjal-

sztach,

wykazanych w pozycji I.2. pasywów bilansu,
7)

informacje dotycz¹ce struktury zobowi¹zañ
VII.

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoci

VIII.

Rozwi¹zanie rezerw i zmniejszenia dotycz¹ce aktualizacji

Funduszu, okrelone w za³¹czniku nr 3

i strat nadzwyczajnych.

sno sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹

zrealizowanych zysków nadzwyczajnych

finansowe przedstawia³o rzetelnie i ja-

niem wyniku z operacji finansowych,

niezbêdne do tego, aby sprawozdanie

okrelonymi w § 2 ust. 2, z uwzglêdnie-

zysków i strat, dane oraz wyjanienia

dami okrelonymi w § 2 ust. 1 a kosztami

nie ujête w bilansie oraz rachunku

sowy stanowi ró¿nicê pomiêdzy przycho-

W informacji dodatkowej podaje siê,

Wynik finansowy Funduszu na dzieñ bilan-

§10.

12) tendencje zmian w przychodach i koz Narodowego Banku Polskiego

IX.

Pozosta³e przychody

2. Pozosta³e koszty

X.

Pozosta³e koszty

Wynik dzia³alnoci statutowej (I-II)

XI.

Wynik dzia³alnoci operacyjnej (III+IV-V-

XII.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych

Wynik na operacjach finansowych

VI-VII+ +VIII+IX-X)

1. Papierami wartociowymi
V.

8)

Sprawozdanie z przep³ywu rodków piedo rozporz¹dzenia.

warunkowych,

w pozycji Vlll pasywów bilansu,

4.
3.

30

rocznych

Koszty realizacji zadañ statutowych
1. Odsetki z tytu³u kredytów otrzymanych

IV.

zobowi¹zañ

niê¿nych sporz¹dza siê w sposób okrelony

Rozdzia³ 4

opónienia w dokonywaniu przez

nia w dokonywaniu przez banki op³at

Amortyzacja rodków trwa³ych oraz
wartoci niematerialnych i prawnych

i odsetek od po¿yczek

III.

strukturê

w za³¹czniku nr 4 do rozporz¹dzenia.

Sprawozdanie finansowe Funduszu

cjami zawartymi w sprawozdaniu za poprzedni rok

4. Przychody z tytu³u odsetek za opónieza

10) strukturê zrealizowanych przychodów ze

Sprawozdanie finansowe sk³ada siê z:
rantowanych

2. Przychody z tytu³u prowizji

wskazaniem ich róde³,

1. Przychody z tytu³u odsetek
odsetek

11) strukturê kosztów, w tym kosztów admini-

banki wp³at na realizacjê wyp³at gwa-

VI.

nia w sp³atach przez banki po¿yczek
II.

9)

Rozdzia³ 5

1) bilansu,

Przychody z dzia³alnoci statutowej

tytu³u

A.

krótkoterminowych

2. Nale¿noci warunkowe:
a) z tytu³u wierzytelnoci zg³oszonych do masy upad³oci
b) pozosta³e nale¿noci

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

z

Zmiana stanu funduszu pomocowego

5. Przychody z tytu³u odsetek za opónie-

Pozycje pozabilansowe
1. Zobowi¹zania warunkowe z tytu³u:
a) udzielonych gwarancji i porêczeñ
b) pozosta³e zobowi¹zania

Pasywa
Zobowi¹zania
1. Zobowi¹zania wobec syndyka z tytu³u wyp³at w ramach systemów
gwarantowania rodków
2. Pozosta³e zobowi¹zania

3. Przychody

Il.

Rozliczenia miêdzyokresowe bierne
i przychody przysz³ych okresów
III. Rezerwy
1. Rezerwy na ryzyko zwi¹zane
z udzielonymi gwarancjami
2. Rezerwy na ryzyko zwi¹zane
z udzielonymi porêczeniami
3. Inne rezerwy na ryzyko
IV. Fundusz statutowy
V.
Fundusz zapasowy
VI. Fundusz pomocowy
1. Fundusz pomocowy do wykorzystania
2. Fundusz pomocowy wykorzystany
VII. Fundusz z aktualizacji wyceny
VIII. Fundusze specjalne i inne pasywa
IX. Wynik finansowy
1. Zysk (wartoæ dodatnia)
2. Strata (wartoæ ujemna)
Suma pasywów

II.

b) naliczeñ sk³adek rocznych na
fundusz pomocowy
c) udzielonych po¿yczek
d) zrealizowanych gwarancji i porêczeñ
e) nabytych wierzytelnoci
2. Nale¿noci od pozosta³ych instytucji finansowych
Nale¿noci od bud¿etu pañstwa
Pozosta³e nale¿noci i roszczenia
Papiery wartociowe
1. D³u¿ne papiery wartociowe:
a) emitentów pañstwowych
b) innych emitentów
2. Akcje i udzia³y:
a) w instytucjach finansowych
b) w pozosta³ych jednostkach
Wartoci niematerialne i prawne
Rzeczowy maj¹tek trwa³y
Inne aktywa
Rozliczenia miêdzyokresowe
Suma aktywów

Za³¹cznik nr 2

I.

III.

I.

rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci ope-

specjalny rozliczeñ gwarancyjnych

nym rozliczeñ gwarancyjnych

VI.
VII.
VIII.
IX.

lll.

29
III.
IV.
V.

racyjnej (I±II)

12/15/00 1:04 PM
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2. Pozosta³ych

1. Zyski nadzwyczajne

Koszty dzia³alnoci Funduszu

2. Straty nadzwyczajne
XIII.

1. Us³ugi obce

Wynik finansowy Funduszu (XI±XII)

2. Wynagrodzenia

1. Zysk (wartoæ dodatnia)

3. Narzuty na wynagrodzenia

2. Strata (wartoæ ujemna)

4. Pozosta³e
Za³¹cznik nr 3

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa zawiera dane nie

i nie zosta³y uwzglêdnione w bilansie i rachun-

ujête w bilansie i rachunku zysków i strat oraz wy-

ku zysków i strat,

janienia niezbêdne do tego, aby sprawozdanie

3) informacje dotycz¹ce struktury nale¿noci wy-

finansowe przedstawia³o rzetelnie i jasno sytuacjê

kazywanych w poz. II.1. aktywów z uwzglê-

maj¹tkow¹ i finansow¹, wynik finansowy oraz ren-

dnieniem nale¿noci zagro¿onych i utworzo-

townoæ Funduszu, a w szczególnoci:

nych rezerw,
4) informacje dotycz¹ce struktury nale¿noci wy-

1) objanienia stosowanych metod wyceny akty-

kazywanych w poz. II.2., III, IV i VIII aktywów

wów i pasywów oraz przedstawienie przyczyn

bilansu,

ich ewentualnych zmian w stosunku do roku

5) dane w zakresie u¿ytkowanego maj¹tku trwa³e-

poprzedniego, wraz z uzasadnieniem ich

go oraz o tendencjach zmian w sk³adnikach ma-

wprowadzenia i skutkami w zakresie przedsta-

j¹tku, ze wskazaniem róde³ ich finansowania,

wiania sytuacji maj¹tkowej i finansowej oraz

6) dane o ród³ach zwiêkszenia i sposobie wyko-

rentownoci Funduszu,

rzystania funduszy: statutowego, zapasowego,

2) informacje o znacz¹cych dla Funduszu zdarze-

pomocowego i funduszu z aktualizacji wyceny,

niach, które wyst¹pi³y po dniu bilansowym

31

rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci

I.

29
specjalny rozliczeñ gwarancyjnych

nym rozliczeñ gwarancyjnych

a) obowi¹zkowych wp³at na rachunek

3. rodki pieniê¿ne na rachunku specjal-

1. Nale¿noci od banków z tytu³u:

bie¿¹cym
2. rodki

pieniê¿ne

na

Page 15

Vlll.
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krótkoterminowych

dytów) oraz funduszów specjalnych
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Zaci¹ganie/Sp³ata
Pozosta³e pozycje

II.

rachunku

Nale¿noci od instytucji finansowych
szu wiadczeñ Socjalnych

1. rodki pieniê¿ne w kasie

5. rodki pieniê¿ne Zak³adowego Fundu-

rodki pieniê¿ne

minowych

Aktywa

4. rodki pieniê¿ne na rachunku lokat ter-

BILANS
Minister Finansów: w z. J. Bauc

W rachunku zysków i strat wykazuje siê

nia finansowego sporz¹dzanego za rok
tosowanie po raz pierwszy do sprawozdaRozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po
w za³¹czniku nr 4 do rozporz¹dzenia.
niê¿nych sporz¹dza siê w sposób okrelony
Sprawozdanie z przep³ywu rodków piedo rozporz¹dzenia.

okrelonymi w § 2 ust. 2, z uwzglêdnie-

niezbêdne do tego, aby sprawozdanie

niem wyniku z operacji finansowych,

finansowe przedstawia³o rzetelnie i ja-

zrealizowanych zysków nadzwyczajnych

sno sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹

i strat nadzwyczajnych.

Funduszu, okrelone w za³¹czniku nr 3
W informacji dodatkowej podaje siê,

b) naliczeñ sk³adek rocznych na
fundusz pomocowy
c) udzielonych po¿yczek
d) zrealizowanych gwarancji i porêczeñ
e) nabytych wierzytelnoci
2. Nale¿noci od pozosta³ych instytucji finansowych
Nale¿noci od bud¿etu pañstwa
Pozosta³e nale¿noci i roszczenia
Papiery wartociowe
1. D³u¿ne papiery wartociowe:
a) emitentów pañstwowych
b) innych emitentów
2. Akcje i udzia³y:
a) w instytucjach finansowych
b) w pozosta³ych jednostkach
Wartoci niematerialne i prawne
Rzeczowy maj¹tek trwa³y
Inne aktywa
Rozliczenia miêdzyokresowe
Suma aktywów

III.
IV.
V.

III.

Otrzymane/Zwrócone odsetki

VII.

czajne, w sposób okrelony w za³¹czniku nr
2.

obrotowy 1999.

lansie wed³ug wzoru okrelonego w za³¹cz§12.1. Stan aktywów i pasywów wykazuje siê w bi-

up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia i ma zas§13.

3) informacji dodatkowej,
Sprawozdanie finansowe sk³ada siê z:
Sprawozdanie finansowe Funduszu

Rozdzia³ 4

4.

zysków i strat, dane oraz wyjanienia
3.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Zmiana stanu funduszu pomocowego

VI.

minowych (z wyj¹tkiem po¿yczek i kre-

w sprawozdaniu za dany rok obrotowy z informa-

nie ujête w bilansie oraz rachunku

dami okrelonymi w § 2 ust. 1 a kosztami

5. Przychody z tytu³u odsetek za opónie-

II. Rozliczenia miêdzyokresowe bierne
i przychody przysz³ych okresów
III. Rezerwy
1. Rezerwy na ryzyko zwi¹zane
z udzielonymi gwarancjami
2. Rezerwy na ryzyko zwi¹zane
z udzielonymi porêczeniami
3. Inne rezerwy na ryzyko
IV. Fundusz statutowy
V.
Fundusz zapasowy
VI. Fundusz pomocowy
1. Fundusz pomocowy do wykorzystania
2. Fundusz pomocowy wykorzystany
VII. Fundusz z aktualizacji wyceny
VIII. Fundusze specjalne i inne pasywa
IX. Wynik finansowy
1. Zysk (wartoæ dodatnia)
2. Strata (wartoæ ujemna)
Suma pasywów

Wynik finansowy Funduszu na dzieñ bilan-

2. Nale¿noci warunkowe:
a) z tytu³u wierzytelnoci zg³oszonych do masy upad³oci
b) pozosta³e nale¿noci

Za³¹cznik nr 2

odsetek

nia w dokonywaniu przez banki op³at

za

VI.

nia w sp³atach przez banki po¿yczek

Amortyzacja rodków trwa³ych oraz
wartoci niematerialnych i prawnych

i odsetek od po¿yczek
II.

Koszty realizacji zadañ statutowych

Rozwi¹zanie rezerw i zmniejszenia doty-

VIII.

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoci

VII.

1. Odsetki z tytu³u kredytów otrzymanych

cz¹ce aktualizacji

z Narodowego Banku Polskiego
2. Pozosta³e koszty
Wynik na operacjach finansowych

IV.

Wynik dzia³alnoci statutowej (I-II)

III.

Wynik dzia³alnoci operacyjnej (III+IV-V-

XI.

Pozosta³e koszty

X.

Pozosta³e przychody

IX.

VI-VII+ +VIII+IX-X)
XII.

1. Papierami wartociowymi

Wynik na operacjach nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne

2. Pozosta³ych
V.

2. Straty nadzwyczajne

Koszty dzia³alnoci Funduszu
XIII.

1. Us³ugi obce

Wynik finansowy Funduszu (XI±XII)
1. Zysk (wartoæ dodatnia)

2. Wynagrodzenia

Informacja dodatkowa zawiera dane nie

i nie zosta³y uwzglêdnione w bilansie i rachun-

ujête w bilansie i rachunku zysków i strat oraz wy-

ku zysków i strat,

nych rezerw,

townoæ Funduszu, a w szczególnoci:

dnieniem nale¿noci zagro¿onych i utworzo-

maj¹tkow¹ i finansow¹, wynik finansowy oraz ren-

kazywanych w poz. II.1. aktywów z uwzglê-

finansowe przedstawia³o rzetelnie i jasno sytuacjê

3) informacje dotycz¹ce struktury nale¿noci wy-

janienia niezbêdne do tego, aby sprawozdanie

4) informacje dotycz¹ce struktury nale¿noci wy-

1) objanienia stosowanych metod wyceny akty-

kazywanych w poz. II.2., III, IV i VIII aktywów

wów i pasywów oraz przedstawienie przyczyn

bilansu,

ich ewentualnych zmian w stosunku do roku

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

5) dane w zakresie u¿ytkowanego maj¹tku trwa³e-

poprzedniego, wraz z uzasadnieniem ich

go oraz o tendencjach zmian w sk³adnikach ma-

wprowadzenia i skutkami w zakresie przedsta-

banki wp³at na realizacjê wyp³at gwa-

Przychody z dzia³alnoci statutowej

j¹tku, ze wskazaniem róde³ ich finansowania,

wiania sytuacji maj¹tkowej i finansowej oraz

rantowanych

1. Przychody z tytu³u odsetek

4. Przychody z tytu³u odsetek za opónie-

2. Przychody z tytu³u prowizji
tytu³u

6) dane o ród³ach zwiêkszenia i sposobie wyko-

rentownoci Funduszu,

rzystania funduszy: statutowego, zapasowego,

2) informacje o znacz¹cych dla Funduszu zdarze-

pomocowego i funduszu z aktualizacji wyceny,

niach, które wyst¹pi³y po dniu bilansowym

rocznych

opónienia w dokonywaniu przez

2. Strata (wartoæ ujemna)

3. Narzuty na wynagrodzenia
4. Pozosta³e

Za³¹cznik nr 3

INFORMACJA DODATKOWA

Pozycje pozabilansowe
1. Zobowi¹zania warunkowe z tytu³u:
a) udzielonych gwarancji i porêczeñ
b) pozosta³e zobowi¹zania

Pasywa
Zobowi¹zania
1. Zobowi¹zania wobec syndyka z tytu³u wyp³at w ramach systemów
gwarantowania rodków
2. Pozosta³e zobowi¹zania

I.

Il.

5. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoter-

Za³¹cznik nr 1

Nabycie/Sprzeda¿ bonów skarbowych,
2 do rozporz¹dzenia.

Nabycie/Sprzeda¿ sk³adników rzeczowego
nych i prawnych

równywalnoæ danych finansowych zawartych

strukturê nale¿noci warunkowych,
warunkowych,

sowy stanowi ró¿nicê pomiêdzy przycho§10.

I.

Zmiana stanu funduszu statutowego
Nabyte/Zbyte wierzytelnoci

Korekta o pozycje

przychody, koszty; zyski i straty nadzwy-

Nabycie/Sprzeda¿ wartoci niematerial-

niku nr 1 do rozporz¹dzenia.

Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³al-

czenia oraz pozosta³e zobowi¹zania, a tak¿e
zobowi¹zañ

sztach,
12) tendencje zmian w przychodach i ko-

z

32
kredytów i po¿yczek bankowych

racyjnej (I±II)
rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci ope-

I.

Udzielone/Zwrócone po¿yczki

V.

sztów dzia³alnoci Funduszu
II.

I.
B.

Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³al-

Informacja dodatkowa ma zapewniæ po-

strukturê

Rozdzia³ 5

1) bilansu,
obrotowy.
cjami zawartymi w sprawozdaniu za poprzedni rok

z podzia³em na udzielone gwarancje i porê-

daniach zleconych,
13) informacje o wykonanych ekspertyzach i za-

informacje o strukturze funduszy specjalwykazanych w pozycji I.2. pasywów bilansu,
informacje dotycz¹ce struktury zobowi¹zañ

3. Przychody

lll.

8. Pozosta³e pozycje
okresów .

³alnoci finansowej

7. Zmiana stanu przychodów przysz³ych

C. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia-

wych

inwestycyjnej (I±II±IIItIV±V±VI±VII)

6. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresoIV.

4. Zmiana stanu nale¿noci i roszczeñ

III.

tworzone w ciê¿ar kosztów
Wynik finansowy (zysk/strata)

Za³¹czniki do rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 25 padziernika 1999 r. (poz. 1006)

bonów pieniê¿nych NBP, obligacji

3. Inne rezerwy tworzone w ciê¿ar ko-

maj¹tku trwa³ego

2. Rezerwy na nale¿noci zagro¿one,
II.

1. Amortyzacja
I.

noci inwestycyjnej

noci operacyjnej
A.

SPRAWOZDANIE Z PRZEP£YWU RODKÓW PIENIÊ¯NYCH

pieniê¿nych.
4) sprawozdania z przep³ywu rodków

Za³¹cznik nr 4

Przepis koñcowy

2) rachunku zysków i strat,
stracyjnych,
11) strukturê kosztów, w tym kosztów admini-

§11.

wskazaniem ich róde³,
10) strukturê zrealizowanych przychodów ze
9)

14) inne informacje.

w pozycji Vlll pasywów bilansu,
nych i innych pasywów wykazywanych
8)
7)

30
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Uchwa³a nr 41/24/G/2000 Zarz¹du BFG z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie
przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (woj.
Wielkopolskie) kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.

38

Uchwa³a nr 5/4/G/2000 Zarz¹du BFG z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie zasad
wykonywania kontroli prawid³owoci wykorzystania pomocy finansowej oraz realizacji
programu postêpowania naprawczego przez podmiot objêty obowi¹zkowym systemem
gwarantowania, któremu Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej
wraz z za³¹cznikami nr 3 i 5 oraz adnotacj¹, ¿e pozosta³e za³¹czniki do uchwa³y s³u¿¹
wy³¹cznie do u¿ytku wewnêtrznego;

37

Uchwa³a nr 10/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 kwietnia
2000 r. w sprawie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci BFG w I kwartale 2000 r.

36

Uchwala nr 9/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 kwietnia
2000 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoci BFG w 1999 r. i sprawozdania finansowego BFG za rok 1999 wraz z wynikami jego badania przez audytora oraz
ich przed³o¿enia Radzie Ministrów do zatwierdzenia.

34

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów - regulamin Rady - Dz. U. Nr 73
poz. 466 z 1998 r.

27

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoci BFG - Dz. U. Nr 90 poz. 1006 z 1999 r.;

24

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie obrotu wierzytelnociami nabytymi od banków;

20

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu
ustawy o BFG (Dz. U. Nr 9 poz. 131 z 2000 r.);

3

Tekst jednolity ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 9
poz. 131 z 2000 r.);

Uchwa³y Zarz¹du BFG
Uchwa³y Rady BFG

SPIS TRECI

Notatki
Rozdzia³ 2
Prowadzenie ksi¹g rachunkowych
Ksiêgi rachunkowe prowadzi siê w siedzibie

V.

Pozosta³e pozycje .

wed³ug ceny nabycia, z uwzglêdnieniem

VI.

rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finan-

utraty ich wartoci; za trwat¹ utratê

Funduszu nie mo¿e byæ powierzone innej

wartoci uznaje siê ponoszenie w trzech

osobie prawnej ani fizycznej lub innej jedno-

Zap³acone/Zwrócone odsetki

E.

obrotowego
F.

sowej (I±II±Ill±IV±V)
D.

rodki pieniê¿ne na pocz¹tek roku
rodki pieniê¿ne na koniec roku obrotowego (D+E)

Zmiana stanu rodków pieniê¿nych netto
(A+B+C)

kolejnych latach przez spó³kê strat nie

stce nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej.

znajduj¹cych pokrycia w kapita³ach
w³asnych spó³ki lub utrzymywanie siê

Zapisy w ksiêgach rachunkowych Funduszu

przez okres co najmniej trzech kolejnych

dotycz¹ce operacji zwi¹zanych z realizacj¹

miesiêcy kursu akcji poni¿ej ceny nabycia,

zadañ okrelonych w art. 4 ust. 1 i 2 usta-

5) rodki trwa³e, wartoci niematerialne i pra-

wy dokonywane s¹ najpóniej w nastêp-

wne w cenie nabycia lub koszcie wytwo-

nym dniu roboczym po dniu dokonania



rzenia, z uwzglêdnieniem odpowiednio:

tych operacji.

a) odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) zmniejszaj¹cych wartoæ po-

Rozdzia³ 3

cz¹tkow¹ sk³adników maj¹tkowych do

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie

wartoci ksiêgowej netto,

wyniku finansowego

b) aktualizacji wyceny wartoci pocz¹tko-

Na dzieñ bilansowy aktywa i pasywa wyce-

wej rodków trwa³ych oraz ich umorze-

nia siê w nastêpuj¹cy sposób:

nia na podstawie odrêbnych przepisów.

1) rodki pieniê¿ne, fundusze oraz pozosta³e aktywa i pasywa nie wymienione

§8.1. W celu zabezpieczenia nale¿noci zagro¿onych z tytu³u udzielonych po¿yczek, gwa-

w pkt 2-5 - wed³ug wartoci nominalnej,

rancji, porêczeñ oraz nabytych wierzytel-

2) nale¿noci i zobowi¹zania, w tym kre-

noci Fundusz tworzy rezerwy w ciê¿ar

dyty, po¿yczki, zrealizowane gwarancje

funduszu pomocowego.

i porêczenia -w kwocie wymagaj¹cej za-

2.

p³aty, z uwzglêdnieniem odsetek od na-

¿one tworzone s¹ w ciê¿ar pozosta³ych

le¿noci i zobowi¹zañ oraz rezerw,

kosztów dzia³alnoci Funduszu.

o których mowa w § 8,
3) nabyte wierzytelnoci - wed³ug ceny na-

Rezerwy na pozosta³e nale¿noci zagro-

§9.

Wynik finansowy Funduszu, wykazywany w

bycia, z uwzglêdnieniem odsetek oraz

ksiêgach rachunkowych oraz sprawozdaniu

rezerw, o których mowa w § 8 ust. 1,

finansowym, powinien obejmowaæ:
1) przychody osi¹gniête przez Fundusz

4) papiery wartociowe:
a) d³u¿ne papiery wartociowe-wed³ug

w danym okresie sprawozdawczym,

aktualnej ceny sprzeda¿y, przy czym za

2) wynik z operacji finansowych odpowiada-

cenê tak¹ uznaje siê cenê nabycia sko-

j¹cy ró¿nicy pomiêdzy cen¹ nabycia a aktu-

rygowan¹ o naliczone na dzieñ bilanso-

aln¹ cen¹ sprzeda¿y d³u¿nych papierów

wy odsetki lub przypadaj¹c¹ na ten

wartociowych.

dzieñ czêæ dyskonta,

33
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§7.

udzielonych przez Fundusz po¿yczek odpowiednio odpisów z tytu³u trwa³ej

Funduszu. Prowadzenie ksi¹g rachunkowych

§6.

IV.

biulet33.qxd

§5.

b) przejête i stanowi¹ce zabezpieczenie

59


6)
5)
4)
3)
2)
1)

listê wyp³at, w formie wydruku komputerowego (ka¿da strona winna zostaæ podpisana przez syndyka) oraz w formie zapisu elektronicznego (dyskietka lub CDROM),
listê deponentów, którzy nie odebrali rodków gwarantowanych, sporz¹dzon¹ przy
wykorzystaniu programu komputerowego "Syndyk"; w formie wydruku komputerowego oraz w formie zapisu elektronicznego (dyskietka lub CD-ROM),
kwoty, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy syndyk zwraca na rachunek
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 10101023-710000-131-0 w G³ównym
Oddziale Walutowo-Dewizowym Narodowego Banku Polskiego w Warszawie,
kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dokonanie wyp³aty w sposób okrelony w § 9
ust. 2, wed³ug kolejnoci na licie wyp³at,
orygina³y lub kopie potwierdzenia wys³anych wezwañ, o których mowa w §12 ust.
1, uszeregowane wed³ug kolejnoci na licie wyp³at,
sprawozdanie z przebiegu wyp³at, które winno zawieraæ:
a) sumê wyp³aconych rodków,
b) sumê rodków pozosta³ych do wyp³aty,
c) liczbê deponentów, którym wyp³acono rodki gwarantowane,
d) liczbê deponentów, którzy nie podjêli rodków gwarantowanych,
e) liczbê pracowników upad³ego banku zatrudnionych przy wyp³atach wraz ze
wskazaniem sumy faktycznie poniesionych kosztów ich wynagrodzeñ,
f) okrelenie wysokoci kosztów ubezpieczenia i ochrony wyp³at oraz kosztów
transportu gotówki,
g) okrelenie wysokoci innych od wskazanych w lit. e i f kosztów poniesionych
przez syndyka w zwi¹zku z prowadzeniem wyp³at, w szczególnoci zwi¹zane z
umowami, o których mowa w § 3.

Syndyk zawiadamia Zarz¹d Funduszu o zakoñczeniu wyp³at i przekazuje Funduszowi w terminie 21 dni od zakoñczenia wyp³at:
§ 14
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 3 czerwca 1998 r.

z dnia 25 padziernika 1999 r.

w sprawie ustalenia regulaminu
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.*

w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484,
Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. Ustala siê regulamin Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego okrelaj¹cy organizacjê pracy
oraz zasady i tryb dzia³ania Rady Funduszu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszego rozporz¹dzenia.
§ 2. Traci moc zarz¹dzenie nr 20 Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia
regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 21).

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654,.z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484,
Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 108, poz. 685 i Nr 162, poz.
1121 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

Minister Finansów: w z. J. Bauc

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 73 poz. 466)

2.

Rozdzia³ 1

§ 3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

zwi¹zane z realizacj¹ jego zadañ, w tym

Przepisy ogólne
§1.

koszty poniesione na utrzymanie organów

U¿yte w rozporz¹dzeniu okrelenia

Funduszu i Biura Funduszu.

oznaczaj¹:

§3.

1) ustawa - ustawê z dnia 14 grudnia

§ 1. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwana dalej Rad¹ Funduszu, dzia³a na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz.
18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88,
poz. 554 i Nr 140, poz. 940), zwanej dalej ustaw¹, rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego
1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113
i z 1997 r. Nr 126, poz. 808), zwanego dalej statutem Funduszu, oraz niniejszego regulaminu.
Organizacja pracy, posiedzenia Rady Funduszu
§ 2. W celu wykonywania statutowych zadañ Rada Funduszu uchwala harmonogram prac.
§ 3. 1. Posiedzenia Rady Funduszu zwo³uje przewodnicz¹cy Rady Funduszu zgodnie z przyjêtym
harmonogramem.
2. Posiedzenie Rady Funduszu przewodnicz¹cy Rady Funduszu zwo³uje w ka¿dym przypadku
podejmowania przez Fundusz dzia³añ, do których zobowi¹zany jest na podstawie ustawy lub
statutu, nie rzadziej jednak ni¿ raz w miesi¹cu.
3. Posiedzenie Rady Funduszu jest zwo³ywane tak¿e na pisemny wniosek co najmniej 2
cz³onków Rady Funduszu lub co najmniej 2 cz³onków Zarz¹du Funduszu, z³o¿ony na rêce
przewodnicz¹cego Rady. Wniosek okrela przedmiot posiedzenia Rady Funduszu.

Fundusz jest obowi¹zany do stosowania
zasad rachunkowoci w sposób prawid³o-

1994 r. o Bankowym Funduszu Gwa-

wy, zapewniaj¹cy rzetelne oraz jasne

rancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4,

REGULAMIN RADY
BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

Kosztami dzia³alnoci Funduszu s¹ koszty

przedstawienie sytuacji maj¹tkowej i finan-

poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r.

sowej, wyniku finansowego i rentownoci

Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr

zgodnie ze stanem faktycznym oraz syste-

85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr

mem gromadzenia i wydatkowania rod-

140, poz. 940, z 1998 r. Nr 108,

ków w ramach funkcjonowania systemów

poz. 685 i Nr 162, poz.1121 oraz

gwarantowania rodków pieniê¿nych.

z 1999 r. Nr 40, poz. 399),
2) Fundusz - Bankowy Fundusz Gwa-

§4.1. W ewidencji rodków Funduszu wyodrêb-

rancyjny,

nia siê operacje dotycz¹ce:

3) Zarz¹d - Zarz¹d Bankowego Funduszu

1) rodków na rachunku specjalnym

Gwarancyjnego,

rozliczeñ gwarancyjnych,

4) Rada - Radê Bankowego Funduszu

2) udzielonych po¿yczek, gwarancji, porê-

Gwarancyjnego,

czeñ oraz nabytych wierzytelnoci,

5) nale¿noci zagro¿one - nale¿noci

3) przychodów,

Bankowego Funduszu Gwarancyjne-

4) kosztów,

go, na które tworzy siê rezerwy.

5) ustalenia wyniku finansowego.

§2.1. Przychodami Funduszu s¹ rodki po-

2.

chodz¹ce ze róde³ finansowania Fun-

rodki otrzymane na wniosek Funduszu
z bud¿etu pañstwa wp³ywaj¹ na rachunek

duszu okrelonych w art. 15 pkt 3, 4

bie¿¹cy i zwiêkszaj¹ fundusz statutowy.

i 7 ustawy.

* tekst rozporz¹dzenia zosta³ og³oszony w Dzienniku Ustaw z dnia 16 czerwca 1998 r. Nr 73, poz. 466.
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1)

*

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
przez Fundusz wynika z czynnoci objêtych

postanowiono inaczej.

tajemnic¹ bankow¹, nabywc¹ wierzytelno-

Nabyte od banków wierzytelnoci, z zastrze¿eniem § 13, Fundusz zbywa w drodze
pisemnego przetargu nieograniczonego lub

ci mo¿e byæ tylko bank.
2.

w drodze oferty og³oszonej publicznie
(sprzeda¿ publiczna). W ofercie og³oszonej
publicznie Fundusz okrela cenê sprzeda¿y

sprzeda¿y.
3.

wy³¹cznie do banków lub w drodze przetargu

Zamiar sprzeda¿y wierzytelnoci Fundusz

ograniczonego, zapraszaj¹c do sk³adania

og³asza co najmniej w jednym dzienniku
o zasiêgu ogólnopolskim oraz w miejscu
publicznie dostêpnym w swojej siedzibie.
4.

ofert imiennie oznaczone banki.
4.

Wyznaczony przez Fundusz termin sk³adania

piêæ, która umo¿liwi wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencjê i sprawne zbycie

daty og³oszenia przetargu.
Przystêpuj¹cy do przetargu wnosz¹ wadium
w wysokoci okrelonej przez Fundusz.

wierzytelnoci.
5.

stosuje siê tak¿e przepisy § 12 ust. 4-6

dium od przystêpuj¹cych do danego prze-

oraz ust. 8 i 9.

targu.
Fundusz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w ci¹gu dwóch tygodni od up³y-

W sprawach dotycz¹cych ofert, wnoszenia wadium i sprzeda¿y wierzytelnoci

Fundusz mo¿e odst¹piæ od pobierania wa-

6.

Fundusz zaprasza do sk³adania ofert tak¹
liczbê banków, nie mniejsz¹ jednak ni¿

ofert nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 3 tygodnie od
5.

Fundusz zbywa wierzytelnoci, o których mowa w ust. 1, na podstawie oferty skierowanej

wierzytelnoci.
3.

Wierzytelnoci, o których mowa w ust. 1,
nie mog¹ byæ zbywane w drodze publicznej

§14.

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

wu terminu sk³adania ofert. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi
w szczególnoci cena zakupu od Funduszu

26

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

§ 4. Przewodnicz¹cy Rady otwiera i prowadzi posiedzenia Rady Funduszu. W razie nieobecnoci
przewodnicz¹cego Rady obrady prowadzi cz³onek Rady Funduszu, wskazany pisemnie przez przewodnicz¹cego Rady. W przypadku braku takiego wskazania cz³onkowie Rady Funduszu wybieraj¹
sporód siebie, w drodze g³osowania zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osobê prowadz¹c¹ obrady.
§ 5. Cz³onkowie oraz przewodnicz¹cy Rady sprawuj¹ funkcje wy³¹cznie osobicie.
§ 6. Za zgod¹ Rady Funduszu w jej posiedzeniach mog¹ uczestniczyæ równie¿ inne osoby.
§ 7. Rada Funduszu podejmuje uchwa³y we wszystkich sprawach nale¿¹cych do jej kompetencji.
§ 8. W sprawie wyp³at ze rodków funduszu pomocowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
w wysokoci przekraczaj¹cej równowartoæ w z³otych kwoty 6 000 000 EURO Rada Funduszu,
na wniosek Zarz¹du Funduszu, wydaje opiniê w terminie dwóch tygodni.
§ 9. 1. Z posiedzenia Rady Funduszu sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ powinien zawieraæ numer kolejny, datê i miejsce posiedzenia, listê obecnych,
porz¹dek obrad, przebieg obrad i wyniki g³osowañ. Zg³oszone zdania odrêbne powinny byæ
zamieszczone w protokole.
3. Uchwa³y podjête podczas posiedzenia s¹ podpisywane przez wszystkich cz³onków Rady
Funduszu obecnych na posiedzeniu. Treæ uchwa³ stanowi za³¹cznik do protoko³u obrad Rady
Funduszu.
4. Protokó³ podpisywany jest przez osobê prowadz¹c¹ obrady oraz przez protokolanta, a jego
treæ jest zatwierdzana przez Radê Funduszu na najbli¿szym posiedzeniu. Cz³onkowie Rady
otrzymuj¹ protokó³ przynajmniej na jeden dzieñ przed tym posiedzeniem. Na posiedzeniu
zatwierdzaj¹cym protokó³ mog¹ byæ wprowadzone sprostowania i uzupe³nienia do protoko³u
za zgod¹ wiêkszoci cz³onków Rady uczestnicz¹cych w poprzednim posiedzeniu Rady.
5. Sprzeciw b¹d zdanie odrêbne dotycz¹ce treci zatwierdzonego protoko³u s¹ odnotowywane
w protokole.
6. Protoko³y posiedzeñ Rady Funduszu s¹ przechowywane w siedzibie Funduszu.
7. Zatwierdzone protoko³y gromadzone s¹ w ksiêdze protoko³ów, a ich kopie przesy³ane wszystkim cz³onkom Rady Funduszu w terminie 14 dni od dnia ich zatwierdzenia.
§ 10. Rada Funduszu dokonuje podzia³u obowi¹zków pomiêdzy poszczególnych cz³onków Rady.
Uprawnienia nadzorcze i kontrolne Rady Funduszu
§ 11. 1. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne Rady Funduszu okrela ustawa i statut Funduszu.
2. Rada Funduszu mo¿e delegowaæ jednego lub kilku cz³onków Rady do indywidualnego wykonywania
kontroli dzia³alnoci Zarz¹du oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych Biura Funduszu. Delegowany cz³onek Rady Funduszu przedk³ada Radzie sprawozdanie z wykonanej kontroli, a w szczególnoci
mo¿e wystêpowaæ do Rady Funduszu z wnioskiem o podjêcie dzia³añ przewidzianych w § 12 pkt 1
statutu Funduszu. Szczegó³owy zakres i tryb wykonywania kontroli okrela Rada Funduszu.
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USTAWA*
o ile w umowie o nabycie wierzytelnoci nie

§13.1. W przypadku gdy wierzytelnoæ nabyta

5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Funduszu wraz z porz¹dkiem obrad powinno byæ dorêczone cz³onkom Rady Funduszu co najmniej na 7 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz¹cy Rady mo¿e ten termin skróciæ do 2 dni.

12/15/00 1:04 PM

z dnia 14 grudnia 1994 r.
¿eniem § 13, nabyt¹ od banku wierzytelnoæ,

dusz niezw³ocznie zawiadamia d³u¿nika.

4. Posiedzenie Rady, zwo³ane w trybie okrelonym w ust. 3, odbywa siê nie póniej ni¿ w terminie 10 dni od dnia zg³oszenia wniosku przewodnicz¹cemu Rady.
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o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
§12.1. Fundusz mo¿e zbyæ osobie trzeciej, z zastrze-

O dokonanej sprzeda¿y wierzytelnoci Fun-

4.

Rozdzia³ 1
nabytej uprzednio od banku.
9.

5.

Przepisy ogólne
pisemn¹ umowê sprzeda¿y wierzytelnoci

nale¿noci wynikaj¹cych z takiej wierzytelnoci.

Fundusz zawiera z wybranym oferentem

6.

1)

mo¿e ¿¹daæ ustanowienia zabezpieczenia

którego ofertê wybrano,
8.

7.

Art. 1. Ustawa okrela:
zuj¹ce firmê (nazwê) i siedzibê tego,

Nabywaj¹c wierzytelnoæ, co do której zo-

2) odpisu dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do odbioru wyp³aty z tytu³u
gwarancji.
Dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3 powinny byæ do³¹czone do listy wyp³at. W
razie wyp³aty rodków osobom okrelonym w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe,
do listy wyp³at do³¹cza siê kopie dokumentów stanowi¹cych podstawê tych wyp³at.
Syndyk lub upowa¿niona przez niego osoba potwierdza dokonanie wyp³aty w³asnym
podpisem na licie wyp³at.
Osoba odbieraj¹ca rodki gwarantowane kwituje odbiór wyp³aty. Pokwitowanie do³¹cza
siê do listy wyp³at.
W przypadku dokonania wyp³aty w sposób okrelony w § 9 ust. 2, syndyk lub
upowa¿niona przez niego osoba umieszcza odpowiedni¹ adnotacjê na licie wyp³at
do³¹czaj¹c kopiê dokonanego przelewu lub przekazu.

nym w swojej siedzibie, og³oszenie wska-

§ 11
Nie mo¿na wstrzymaæ wyp³aty deponentowi, którego to¿samoæ zosta³a potwierdzona, a
kwota rodków gwarantowanych zosta³a prawid³owo obliczona w oparciu o ksiêgi
bankowe chyba, ¿e do ksi¹g banku z³o¿ono odpowiedni tytu³ wykonawczy.

1) zasady tworzenia i funkcjonowania systemów obowi¹zkowego i umownego gwarantowania rodków
pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub nale¿nych z tytu³u wierzytelnoci potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez banki,
2) rodzaje dzia³añ, które mog¹ byæ podejmowane w celu udzielania podmiotom objêtym obowi¹zkowym
systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych pomocy do wysokoci rodków gwarantowanych
w przypadkach powstania niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci,
3) zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o podmiotach objêtych systemem gwarantowania.
do d³u¿nika.

§ 12

2)

Art. 2. U¿yte w ustawie okrelenia oznaczaj¹:
mieszczaj¹c, w miejscu publicznie dostêp-

1. W przypadku nie zg³oszenia siê deponenta w dniu okrelonym w terminarzu, wzywa
siê go listem poleconym do odbioru nale¿nych mu kwot, wyznaczaj¹c dodatkowy
termin wyp³aty.

i skutkach dzia³añ, jakie podj¹³ w stosunku

sta³o zastrze¿one prawo odkupu, Fundusz

2.

Fundusz informuje o wyborze oferty, za-

2. Termin o którym mowa w ust. 1 nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 7 dni od ostatniego dnia
wyp³at okrelonego w terminarzu.

§11.

7.

3. Postanowieñ ust. 1 nie stosuje siê je¿eli kwota rodków gwarantowanych nale¿na
deponentowi jest ni¿sza od kosztów wysy³ki listu poleconego.

wierzytelnoci informacje o rodzajach

§ 13

1) deponent - osobê fizyczn¹, osobê prawn¹, jednostkê organizacyjn¹ nie maj¹c¹ osobowoci prawnej,
o ile posiada zdolnoæ prawn¹, oraz podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz.
1118 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399), zwanej dalej Prawem bankowym, bêd¹ce
stron¹ umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadaj¹ce wynikaj¹c¹ z czynnoci bankowych wierzytelnoæ do banku objêtego systemem gwarantowania, potwierdzon¹ wystawionym przez ten bank
dokumentem imiennym, z wy³¹czeniem:
a) Skarbu Pañstwa,
b) banków,
c) podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym
obrocie papierami wartociowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr
107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715),
d) podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia³alnoci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr
107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015 oraz z
1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255),
e) akcjonariuszy banku posiadaj¹cych w dniu z³o¿enia wniosku o og³oszenie upad³oci pakiet akcji
uprawniaj¹cy do wykonywania ponad 5% g³osów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a
tak¿e osób, które w stosunku do nich s¹ podmiotami dominuj¹cymi lub zale¿nymi w rozumieniu art.
4 pkt. 16 ustawy, o której mowa w lit. c),
f) cz³onków zarz¹du, rady (rady nadzorczej) banku oraz osób pe³ni¹cych w tym banku funkcje dyrektorów i zastêpców dyrektorów departamentów, jak równie¿ dyrektorów i zastêpców dyrektorów
oddzia³ów tego banku, w przypadku gdy osoby te pe³ni³y swoje funkcje w dniu zawieszenia
proponowane przez oferenta.

wie, przeka¿e bankowi odkupuj¹cemu

1. Przekazuj¹c bankom, o których mowa w § 3, kwoty na wyp³atê rodków gwarantowanych, syndyk w pierwszej kolejnoci wykorzystuje rodki p³ynne masy upad³oci
oraz utworzony przez upad³y bank fundusz ochrony rodków gwarantowanych.

Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131

wierzytelnoci oraz warunki p³atnoci za-

Fundusz, w terminie okrelonym w umo-

2. Suma dokonanych wyp³at rodków gwarantowanych nie mo¿e przekroczyæ sumy kwot:
1) wchodz¹cych w sk³ad masy upad³oci p³ynnych rodków banku, tj.
a) rodków w kasie;
b) rodków na rachunkach w innych bankach;
c) kwot rezerw obowi¹zkowych;
d) wartoci skarbowych papierów wartociowych i bonów pieniê¿nych NBP,
2) odpowiadaj¹cych wysokoci utworzonego przez upad³y bank funduszu ochrony
rodków gwarantowanych,
3) kwoty przekazanej syndykowi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyp³atê
rodków gwarantowanych.

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 399), która wesz³a w ¿ycie z dniem 21 maja 1999 r.

5.

biulet33.qxd
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25
sp³aty.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2.

Przy wyborze wierzytelnoci do nabycia

waj¹cy z prawa odkupu zastrze¿onego

Fundusz kieruje siê ocen¹ sytuacji finanso-

w umowie nabycia wierzytelnoci, cena

wej banku-wnioskodawcy i analiz¹ jakoci

zbycia wierzytelnoci przez Fundusz nie

wykazanych przez niego wierzytelnoci, ze

mo¿e byæ ni¿sza ni¿ cena odkupu, ustalona

szczególnym uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich

zgodnie z ust. 3.
4.

Fundusz i zawiadamia o tym bank.

dusz w zwi¹zku z odzyskaniem tej czêci

§7.1. Fundusz ustala, które z oferowanych przez

bank a kosztami poniesionymi przez Funrzytelnoci od banku do jej odkupu przez
przez Fundusz w okresie od nabycia tej wiemiêdzy czêci¹ wierzytelnoci odzyskan¹

czeniach wierzytelnoci,

pomniejszon¹ o kwotê stanowi¹c¹ ró¿nicê

4) informacje o ustanowionych zabezpie-

bankom pomocy w formie po¿yczki, oraz
towania, jaka jest pobierana przy udzielaniu
powiêkszon¹ co najmniej o stopê oprocenz zakupem poniesionymi przez Fundusz,
rzytelnoci wraz z kosztami zwi¹zanymi
2, powinna uwzglêdniaæ cenê zakupu wie-

stawieniem jego sytuacji finansowej,

2) cenê odkupu,

Opis, o którym mowa w ust. 2, powinien

Gwarancyjnym (Dz. U z 2000 r. Nr 9, poz. 131) i § 37 ust. 3 statutu Bankowego Funduszu

do³¹czyæ do wniosku wykaz wierzytelnoci

Gwarancyjnego nadanego rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. (Dz. U.

oferowanych do zbycia wraz z ich opisem

z 1995 r. Nr 21, poz. 113, z 1997 r. Nr 126, poz. 808 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 137) Rada

oraz

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co nastêpuje:

pozwalaj¹cych na ocenê stanu prawnego i
kompletem

naæ prawo odkupu wierzytelnoci,
1) termin, do którego bank mo¿e wykodotycz¹cej odkupu powinna okrelaæ:

dokumentów

Bank wystêpuj¹cy z wnioskiem o nabycie
wierzytelnoci

nastêpuje

Cena odkupu, o której mowa w ust. 2 pkt
3) formê i terminy zap³aty przez bank.

zawieraæ w szczególnoci:
3.

przez Fundusz wierzytelnoci powinien
2.

2. Urnowa, o której mowa w ust. 1, w czêci
tej wierzytelnoci przez bank zbywaj¹cy.
telnoci mo¿na zastrzec mo¿liwoæ odkupu
§10.1. W umowie nabycia przez Fundusz wierzyni¿sza ni¿ 50% ceny jej nabycia.

wniosek zainteresowanego banku.
§6.1. Nabycie

W przypadku skorzystania przez bank zbywierzytelnoci.

bank wierzytelnoci mog¹ byæ nabyte przez

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§ 3.

j¹cych z wierzytelnoci.
kresie dochodzenia nale¿noci wynika-

wozdania, o których mowa w § 1.

5) dotychczasowy przebieg dzia³añ w za-

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przedk³ada Radzie Ministrów do zatwierdzenia spra§2.

miny i warunki jej sp³aty,
3) datê powstania wierzytelnoci oraz ternale¿noci ubocznych,

mi jego badania przez bieg³ych rewidentów.

nale¿noci g³ównej, odsetek i innych

2) sprawozdanie finansowe Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za rok 1999 wraz z wynika-

2) kwotê wierzytelnoci ze wskazaniem

1) sprawozdanie z dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 1999 r.,

3.

1) oznaczenie d³u¿nika banku wraz z przed-

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przyjmuje:
§ 1.

faktycznego tych wierzytelnoci.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu

w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoci BFG w 1999 r.
i sprawozdania finansowego BFG za rok 1999 wraz z wynikami jego badania
przez audytora oraz ich przed³o¿enia Radzie Ministrów do zatwierdzenia.

2.

na

Cena zbycia wierzytelnoci nie mo¿e byæ
§10 ust. 4.

roku.
pomocowego do wykorzystania w danym

z dnia 20 kwietnia 2000 r.

sokoci nie przekraczaj¹cej 20% funduszu

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
U c h w a ³ a nr 9/2000
§5.

ni¿sz¹ ni¿ cena jej nabycia, z zastrze¿eniem
§9.1. Fundusz mo¿e zbyæ wierzytelnoæ za cenê

banków mo¿e byæ finansowane wy³¹cznie

laj¹c¹ warunki nabywania wierzytelnoci

ze rodków funduszu pomocowego w wy-

tego banku.

Nabywanie przez Fundusz wierzytelnoci

§8.

Fundusz zawiera z bankiem umowê okre-

Uchwały Rady BFG
2)

dzia³alnoci banku lub spe³nienia warunku gwarancji b¹d w okresie bie¿¹cego roku obrotowego
(obrachunkowego) lub poprzedzaj¹cego zawieszenie dzia³alnoci banku lub dzieñ spe³nienia
warunku gwarancji,

2) rodki gwarantowane - rodki pieniê¿ne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego nale¿noci wynikaj¹ce z innych czynnoci bankowych, potwierdzone wystawionymi
przez bank dokumentami imiennymi, z wy³¹czeniem papierów wartociowych innych ni¿ opiewaj¹ce
wy³¹cznie na wierzytelnoci pieniê¿ne, a tak¿e listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 940 i z 1998 r. Nr
107, poz. 669 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70), w walucie polskiej lub walutach obcych, wed³ug stanu na
dzieñ zawieszenia dzia³alnoci banku, powiêkszone o nale¿ne odsetki naliczone do dnia spe³nienia
warunku gwarancji - do wysokoci okrelonej ustaw¹,
3) podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na
rachunkach bankowych, zwane dalej podmiotami objêtymi systemem gwarantowania:
3)

a) banki w rozumieniu Prawa bankowego, z wyj¹tkiem banków spó³dzielczych, bêd¹cych uczestnikami zrzeszeñ regionalnych, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 939), od dnia konsolidacji sprawozdañ finansowych,
b) zrzeszenia regionalne, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji
banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, od dnia
konsolidacji sprawozdañ finansowych,
4) dzieñ spe³nienia warunku gwarancji:
a) dzieñ wydania postanowienia o og³oszeniu upad³oci banku lub
b) dzieñ uprawomocnienia siê postanowienia o oddaleniu wniosku o og³oszenie upad³oci ze wzglêdu
na to, ¿e maj¹tek banku oczywicie nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postêpowania
upad³ociowego,
c) w przypadku zrzeszenia regionalnego, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 lit. b), dzieñ stwierdzenia
niemo¿noci wywi¹zania siê z zobowi¹zania pokrycia ryzyka z tytu³u wierzytelnoci i zobowi¹zañ
zaci¹ganych przez banki spó³dzielcze na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw
wobec banku spó³dzielczego - uczestnika zrzeszenia regionalnego, co do którego zaistnia³a sytuacja, o której mowa w pkt. 4 lit. a) i b),
4)
5) suma aktywów wa¿onych ryzykiem - sumê aktywów oraz zobowi¹zañ pozabilansowych, którym Komisja
Nadzoru Bankowego nadaje wyra¿on¹ procentowo wagê ryzyka,
5)

6) przejêcie banku - nabycie przedsiêbiorstwa bankowego lub jego czêci.
6)

Art. 2a . 1. W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny)
deponentem jest ka¿da z tych osób - w granicach okrelonych w umowie rachunku lub wynikaj¹cych z
przepisów prawa.
2. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spó³ki cywilnej, jawnej lub komandytowej - deponentem jest ta spó³ka.
2)
3)
4)
5)

6)

2. Terminarz nie mo¿e zawieraæ informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹.
§6
Wyp³ata rodków gwarantowanych nastêpuje zgodnie z terminarzem, o którym mowa
w § 2, w oparciu o listê wyp³at sporz¹dzan¹ na podstawie listy deponentów. Listê wyp³at
sporz¹dza syndyk w formie wydruku komputerowego przy wykorzystaniu programu
"Syndyk".
§7
1. Po otrzymaniu kwoty na wyp³atê rodków gwarantowanych, syndyk przekazuje jej czêci bankom, o których mowa w § 3 odpowiednio do zawartych umów.
2. Do wykonywania poszczególnych czynnoci zwi¹zanych z realizacj¹ wyp³at syndyk
mo¿e upowa¿niæ pracowników pozostaj¹cych w jego dyspozycji oraz inne osoby.
§8
1. Na zasadach okrelonych w niniejszej uchwale dokonuje siê wyp³at deponentom, ich
pe³nomocnikom albo nastêpcom prawnym.
2. W ramach limitów okrelonych w art. 23 ustawy dokonuje siê wyp³at osobom
okrelonym w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe. Spadkobiercom nale¿y siê w
takiej sytuacji kwota bêd¹ca ró¿nic¹ miêdzy kwot¹ rodków na rachunku z uwzglêdnieniem limitów okrelonych w art. 23 ustawy a kwot¹ nale¿n¹ osobie okrelonej w art.
57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.
3. Wyp³aty rodków gwarantowanych dokonuje siê równie¿ na wniosek organu
egzekucyjnego, na podstawie tytu³u wykonawczego uprawniaj¹cego do zajêcia rodków
gwarantowanych deponenta.
§9
1. Wyp³aty dokonywane s¹ w formie gotówkowej w lokalu upad³ego banku lub w
banku, o którym mowa w § 3.
2. Na wniosek deponenta wyp³ata mo¿e zostaæ dokonana:
a) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez deponenta,
b) przekazem pocztowym na adres deponenta.
§ 10
1. Dokonuj¹c wyp³aty nale¿y sprawdziæ dowód to¿samoci osoby do r¹k której nastêpuje
wyp³ata.
2. W przypadku wyp³aty dokonywanej przedstawicielowi deponenta nie bêd¹cego osob¹
fizyczn¹, nale¿y sprawdziæ równie¿ dokument potwierdzaj¹cy umocowanie do odbioru
rodków gwarantowanych, który za³¹cza siê do listy wyp³at.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zmianie ustawy - Prawo
bankowe (Dz.U. Nr 24, poz. 119), która wesz³a w ¿ycie z dniem 14 kwietnia 1997 r.
Dodany przez art. 1 pkt. 3 ustawy wymienionej w przypisie 5.

4

3. Wyp³ata pe³nomocnikowi lub nastêpcy prawnemu deponenta nastêpuje odpowiednio
na podstawie:
1) pe³nomocnictwa,
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ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
nastêpuje na podstawie przepisów
likwidacji, z wyj¹tkiem gdy likwidacja
2) wobec d³u¿ników postawionych w stan
ni¿ 3 miesi¹ce,
ci g³ównej lub odsetek wynosi wiêcej
1) których opónienie w sp³acie nale¿noszczególnoci wierzytelnoci:
Do wierzytelnoci zagro¿onych zalicza siê w

biulet33.qxd

2.

wierzytelnoci zagro¿onych.
telnoci pieniê¿ne banków, z wyj¹tkiem
§4.1. Fundusz mo¿e nabywaæ bezsporne wierzy§3.

37
egzekucyjnym lub zabezpieczaj¹cym.
cich, a tak¿e zajête w postêpowaniu
7) obci¹¿one prawami na rzecz osób trzemo¿liwiaj¹cy sp³acenie d³ugu,
siê nieodwracalnie w sposób unieekonomiczno-finansowa pogorszy³a
6) wobec d³u¿ników, których sytuacja
tek nie zosta³ ujawniony,
pobytu jest nieznane i których maj¹5) wobec d³u¿ników, których miejsce
zabezpieczenia w innym trybie,

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

jenie swojej nale¿noci z przedmiotów

Fundusz dokonuje obrotu wierzytelnocia-

powania egzekucyjnego lub rozpocz¹³

mi przy pomocy Biura Funduszu.

postêpowanie maj¹ce na celu zaspokobank z³o¿y³ wniosek o wszczêcie postê-

noci, o których mowa w § 4 ust. 1.
pomocy bankom, nabywa i zbywa wierzytel§2.
§1.

Fundusz, dzia³aj¹c w zakresie udzielania

4) wobec d³u¿ników, przeciwko którym
³a og³oszona upad³oæ,
3) wobec d³u¿ników, co do których zosta-

Rozporz¹dzenie okrela formê organiza-

o komercjalizacji i prywatyzacji przed-

cyjno-prawna, szczegó³owe zasady, zakres

siêbiorstw pañstwowych (Dz. U. Nr

i tryb obrotu przez Bankowy Fundusz

118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775,

Gwarancyjny, zwany dalej Funduszem,

z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98,

wierzytelnociami nabywanymi przez Fun-

poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121,

dusz od banków, w których powsta³o nie-

poz. 770, N; 137, poz. 926 i Nr 141,

bezpieczeñstwo niewyp³acalnoci, zwanymi

poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668

dalej wierzytelnociami.

oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 400),

w I kwartale 2000 roku.
przyjmuje Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), Rada Funduszu
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.

poz. 1121 oraz z 1999 r, Nr 40, poz. 399) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 108, poz. 685 i Nr 162,
Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79,
Na podstawie art: 4 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu

w sprawie sprawozdania Zarz¹du
z dzia³alnoci BFG w I kwartale 2000 r.

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW

U c h w a ³ a nr 10/2000

z dnia 22 wrzenia 1999 r.

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
wierzytelnociami nabywanymi od banków, w których powsta³o
niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci.

z dnia 20 kwietnia 2000 r.
Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 41 /24/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 18 kwietnia 2000 r.

Rozdzia³ 2
Tworzenie, organizacja, zadania i ród³a finansowania
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

SZCZEGÓ£OWE ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ SYNDYKA
MASY UPAD£OCI WYP£AT RODKÓW GWARANTOWANYCH

Art. 3. 1. Tworzy siê Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej Funduszem.
2. Fundusz posiada osobowoæ prawn¹.
3. Siedzib¹ Funduszu jest Warszawa.

§1

7)

U¿yte w treci okrelenia oznaczaj¹ :
1) syndyk - syndyka masy upad³oci
2) terminarz - terminarz wyp³at, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy
§2
Wyp³ata rodków gwarantowanych nastêpuje zgodnie z terminarzem, w oparciu o listê
wyp³at sporz¹dzan¹ na podstawie listy deponentów. Listê wyp³at sporz¹dza syndyk w
formie wydruku komputerowego przy wykorzystaniu programu "Syndyk".
§3
1. Syndyk mo¿e zleciæ wybranym bankom dokonywanie wyp³at rodków gwarantowanych.
2. Warunki zleceñ, o których mowa w ust. 1 powinny w szczególnoci zawieraæ:
a) podstawowe zasady dokonywania wyp³at, okrelone w ustawie oraz w niniejszej
uchwale,
b) zobowi¹zanie banku do umo¿liwienia pracownikom Funduszu dokonania kontroli,
o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy.
§4
1. Po otrzymaniu niniejszej uchwa³y, syndyk zobowi¹zany jest do otwarcia rachunku
bankowego, albo wydzielenia w ramach rachunku bankowego na którym zgromadzone s¹ rodki masy upad³oci subkonta, na którym zdeponowane bêd¹ wy³¹cznie
kwoty przekazane przez Fundusz na wyp³atê rodków gwarantowanych.
2. Niezw³ocznie po otwarciu rachunku, o którym mowa w ust. 1 syndyk podaje
Zarz¹dowi Funduszu nazwê banku, w którym zosta³ otwarty oraz jego numer.
3. Zarz¹d Funduszu mo¿e nie wyraziæ zgody na przekazanie kwot na rachunek wskazany
przez syndyka i wskazaæ bank, w którym syndyk powinien otworzyæ rachunek.
§5
1. Terminarz zatwierdzony przez Zarz¹d Funduszu wraz z informacj¹ o miejscu ich
dokonywania oraz wymaganych dokumentach, o których mowa w § 10, syndyk podaje do publicznej wiadomoci przez wywieszenie w miejscach obs³ugi klientów upad³ego
banku, w miejscu dokonywanych wyp³at, a tak¿e przez og³oszenie w lokalnej prasie.
Syndyk mo¿e tak¿e w inny sposób zawiadomiæ deponentów o terminie i miejscu wyp³at
oraz wymaganych dokumentach.

4. Rada Ministrów na uzgodniony wniosek ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa
Narodowego Banku Polskiego nadaje Funduszowi statut okrelaj¹cy szczegó³owo jego zadania, sposób organizacji oraz zasady gospodarki finansowej.
5. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu sprawuje minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych
w oparciu o kryterium legalnoci i zgodnoci ze statutem.

7)

Art. 4. 1. Do zadañ Funduszu w zakresie funkcjonowania systemów obowi¹zkowego i umownego gwarantowania zgromadzonych rodków pieniê¿nych nale¿y:
1) okrelanie na dany rok, zgodnie z art. 25, wysokoci rodków wyodrêbnionych przez podmioty objête systemem gwarantowania, w zwi¹zku z obowi¹zkiem tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych,
2) wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z gwarantowania rodków pieniê¿nych na zasadach
okrelonych w ustawie,
3) gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objêtych systemem gwarantowania,
4) nadzór nad umownym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych.
2. Do zadañ Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania nale¿y:
8)

1) udzielanie zwrotnej pomocy finansowej zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 19 i art. 20 ustawy, w przypadku powstania niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci, b¹d na nabycie akcji lub udzia³ów banków,
9)
1a) nabywanie wierzytelnoci banków, w których powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci,
2) kontrola nad prawid³owoci¹ wykorzystania pomocy, o której mowa w pkt. 1,
3) okrelanie wysokoci obowi¹zkowych op³at rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14,
wnoszonych przez podmioty objête systemem gwarantowania na rzecz Funduszu,
10)
4) kontrola realizacji programu postêpowania naprawczego podmiotu objêtego systemem gwarantowania,
w sytuacjach okrelonych w ustawie.
11)

2a. Rada Ministrów, na uzgodniony
wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aciwego
7)
do spraw instytucji finansowych , okreli, w drodze rozporz¹dzenia, formê organizacyjno-prawn¹,
szczegó³owe zasady, zakres i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnociami, o których mowa w ust. 2 pkt. 1a.
3. Rada Ministrów, na uzgodniony
wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aciwego
7)
do spraw instytucji finansowych , mo¿e okreliæ, w drodze rozporz¹dzenia, dodatkowe zadania Funduszu w
zakresie udzielania pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania oraz tryb ich wykonania.
Art. 5. 1. Organami Funduszu s¹: Rada Funduszu i Zarz¹d Funduszu.
2. Osoby pe³ni¹ce funkcje w organach Funduszu nie mog¹ pe³niæ funkcji w organach lub byæ pracownikami banków (zrzeszeñ regionalnych).
7)

8)
9)
10)
11)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4, art. 5 pkt 7 i art. 94 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U. z.1999 r. Nr 82, poz.
928), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 3 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5
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4) cz³onku Zarz¹du - rozumie siê przez to cz³onka Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nadzoruj¹cego Departament Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy,
3) rodkach pomocowych - rozumie siê przez to pomoc przyznan¹ bankowi na podstawie umowy
o udzieleniu pomocy finansowej w formie po¿yczki, gwarancji, porêczenia lub wykupu wierzytelnoci,
2) Funduszu - rozumie siê przez to Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
1) banku - rozumie siê przez to podmiot objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania, korzystaj¹cy
ze zwrotnej pomocy finansowej Funduszu,

23



Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
Minister Finansów: w z. J. Bauc

§2
3) ochrona Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przed utrat¹ zaanga¿owanych rodków pomocowych.
2) sprawdzanie przebiegu realizacji programu postêpowania naprawczego, z punktu widzenia celowoci
i efektywnoci wykorzystania rodków pomocowych oraz zgodnoci z prawem i postanowieniami
umów, na podstawie których Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ pomocy,
1) sprawdzanie prawid³owoci i zgodnoci wykorzystania pomocy finansowej z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz.18 i Nr 133,
poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz.119, Nr 79, poz.484, Nr 85, poz.538, Nr 88, poz.554 i Nr 140,
poz.940, z 1998 r. Nr 108, poz.685 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399) oraz z
treci¹ umowy zawartej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z bankiem otrzymuj¹cym pomoc,
Celem kontroli wykonywanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest:
§1
Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 Regulaminu Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y nr 20/98 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 23 lipca
1998 r. w sprawie regulaminu Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zmienionego uchwa³¹ nr 23/99
z dnia 26 sierpnia 1999 r. oraz uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. uchwala siê, co nastêpuje:

w sprawie zasad wykonywania kontroli prawid³owoci wykorzystania
pomocy finansowej oraz realizacji programu postêpowania naprawczego
przez podmiot objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania, któremu
Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej.
z dnia 18 stycznia 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 5/4/G/2000

"Art. 5.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem art. 1 pkt 4,
który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r."

10) art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 399), który stanowi:
"Art. 19. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.";
9) art. 19 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych (Dz.
U. Nr 162, poz. 1121 ), który stanowi:
"Art. 20. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.";
8) art. 20 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o po¿yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685),
który stanowi:
"Art. 42. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.";
7) art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140,
poz. 940), który stanowi:
"Art. 18. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1998 r.";
6) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.
554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:
"Art. 19. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem art. 17, który
wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.";
5) art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez
pañstwo oszczêdzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 85, poz. 538), który stanowi:
4) art. 59 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511 ), który stanowi:
"Art. 59. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.";
Art. 4.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem przepisu art. 1
pkt 15 lit. a), który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 1997 r.";

Uchwały Zarządu BFG
12)

Art. 6. 1. Rada Funduszu sk³ada siê z przewodnicz¹cego oraz 9 cz³onków, posiadaj¹cych odpowiednie
wykszta³cenie wy¿sze i dowiadczenie zawodowe.

Nazwa banku

13)

Art. 6. 1. Rada Funduszu sk³ada siê z przewodnicz¹cego oraz 10 cz³onków, posiadaj¹cych
odpowiednie wykszta³cenie wy¿sze i dowiadczenie zawodowe.
2. Przewodnicz¹cego Rady Funduszu powo³uje 7)i odwo³uje Prezes Rady Ministrów na uzgodniony wniosek
ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, po zaopiniowaniu przez w³aciw¹ komisjê sejmow¹.
3. Cz³onków Rady Funduszu powo³uje i odwo³uje:

7)

1)14) trzech - minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych ,
2) 15)trzech - Prezes Narodowego Banku Polskiego,
2) czterech - Prezes Narodowego Banku Polskiego,
3) trzech - Zwi¹zek Banków Polskich, na zasadach okrelonych w statucie Funduszu.
4. Zasady i wysokoæ wynagrodzenia osób wchodz¹cych w sk³ad Rady Funduszu okrela7) Prezes
Narodowego Banku Polskiego w uzgodnieniu z ministrem w³aciwym do spraw instytucji finansowych .
5. Kadencja Rady Funduszu trwa 4 lata.
Art. 7. 1. Rada Funduszu sprawuje kontrolê i nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu.
2. Do zadañ Rady Funduszu ponadto nale¿y:
1) wykonywanie nadzoru nad dzia³alnoci¹ Zarz¹du Funduszu,
2) uchwalanie planów dzia³alnoci i planu finansowego Funduszu,
3) przedk³adanie Radzie Ministrów sprawozdania z dzia³alnoci Funduszu za rok poprzedni,
4)16) zatwierdzanie wniosków Zarz¹du Funduszu w sprawie zaci¹gania kredytu, o którym mowa w art. 34 ust. 3,
5) okrelanie na wniosek Zarz¹du Funduszu wysokoci stawek obowi¹zkowej op³aty rocznej oraz funduszu
ochrony rodków gwarantowanych,
6) okrelanie zasad i form udzielania pomocy finansowej podmiotom objêtym systemem gwarantowania,
o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1,
7) okrelanie zasad i form zabezpieczania i dochodzenia zwrotu rodków nale¿nych Funduszowi z
tytu³u udzielania pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1,
8)17) ustalanie wynagrodzeñ cz³onków Zarz¹du Funduszu,
9) reprezentowanie Funduszu w jego stosunkach prawnych z cz³onkami Zarz¹du, w szczególnoci
powo³ywanie, zawieszanie w czynnociach i odwo³ywanie cz³onków Zarz¹du,
10) uchwalanie regulaminu okrelaj¹cego organizacjê pracy oraz zasady i tryb dzia³ania Zarz¹du Funduszu.

1

4

3

Kwota
wp³aty
w z³otych

Udzia³ %%
w kwocie
okrelonej w § 1

2

0.9947
0.6776
0.6351
0.5933
0.5845
0.4018

76 BS zrzeszone w GBPZ SA
77 BS zrzeszone w GBW SA
78 BS zrzeszone w Ma³opolskim Banku Regionalnym SA
79 BS zrzeszone w Mazowieckim Banku Regionalnym SA
80 BS zrzeszone w BUG SA
81 BS zrzeszone w Lubelskim Banku Regionalnym SA
82 BS zrzeszone w Warmiñsko-Mazurskim Banku
Regionalnym SA
83 BS zrzeszone w Pomorsko-Kujawskim Banku
Regionalnym SA
84 BS zrzeszone w Dolnol¹skim Banku Regionalnym SA
85 BS zrzeszone w Ba³tyckim Banku Regionalnym SA
86 BS zrzeszone w Rzeszowskim Banku Regionalnym SA

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

72
73
74
75

Rzeszowski Bank Regionalny SA
HypoVereinsbank Polska SA
Ford Bank Polska SA
Volkswagen Bank Polska SA

0.3837
0.3584
0.2262
0.1827
0.1265
100,0000

Ogó³em

0.00
0.00
0.00
0.00
4815163.19
3280139.32
3074404.49
2872058.23
2829459.02
1945041.29
1857422.46
1734949.72
1094993.38
884417.73
612363.67
484081953.46

Art. 8. 1. Rada podejmuje uchwa³y wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci co najmniej 7 osób wchodz¹cych
w sk³ad Rady Funduszu. W przypadku równego rozk³adu g³osów w g³osowaniu decyduje g³os przewodnicz¹cego
Rady Funduszu.
7)

2. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych po zasiêgniêciu opinii Prezesa Narodowego Banku
Polskiego ustala regulamin okrelaj¹cy organizacjê pracy oraz zasady i tryb dzia³ania Rady Funduszu.
Art. 9. 1. Zarz¹d Funduszu sk³ada siê z 5 cz³onków, w tym z prezesa i jego zastêpcy.
2. Zarz¹d powo³ywany jest przez Radê Funduszu sporód osób posiadaj¹cych odpowiednie wy¿sze wykszta³cenie oraz 5-letni sta¿ pracy w bankowoci.
12)
13)
14)
15)
16)
17)

W
W
W
W
W
W

brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu

obowi¹zuj¹cym do czasu wejcia w ¿ycie zmiany wymienionej w przypisie 13.
ustalonym przez art. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
obowi¹zuj¹cym do czasu wejcia w ¿ycie zmiany wymienionej w przypisie 15.
ustalonym przez art. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
ustalonym przez art. 1 pkt. 5 ustawy wymienionej w przypisie 5.
ustalonym przez art. 1 pkt. 5 ustawy wymienionej w przypisie 5.
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22
Minister Finansów og³osi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, z uwzglêdnieniem zmian wynikaj¹cych z przepisów
og³oszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
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"Art. 3.

3) art. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
i zmianie ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 24, poz. 119), które stanowi¹:

39
3. Szczegó³owe zasady i tryb wykonywania kontroli porednich poprzez monitorowanie sytuacji ekonomicznofinansowej banków reguluje instrukcja, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1.
2. Wyniki prowadzonej kontroli poredniej w formie monitorowania sytuacji banków korzystaj¹cych z pomocy finansowej Funduszu w okresach kwartalnych przedk³adane s¹ Zarz¹dowi Funduszu.
4) analizê raportów z badania sprawozdania finansowego.

2) art. 44 ustawy z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654), który stanowi:

2) bie¿¹c¹ ocenê sytuacji ekonomiczno-finansowej banku na podstawie obowi¹zuj¹cej sprawozdawczoci oraz innych informacji otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów
i Najwy¿szej Izby Kontroli,

"Art. 44. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem przepisów art.
35, 38 i 39, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1996 r.";

3) ocenê stopnia realizacji programu postêpowania naprawczego na podstawie kwartalnych informacji
banku,
1) analizê dokumentów i informacji przekazywanych okresowo przez bank,
1. Kontrola porednia, o której mowa w § 4 pkt 1, wykonywana jest poprzez:
§5
2) kontroli bezporedniej:
a) planowej,
b) doranej,
realizowanej przez Zespó³ Kontroli, z zastrze¿eniem § 6 ust.2.
1) kontroli poredniej poprzez monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej banków, realizowanej
przez Zespó³ Monitoringu,
Realizacja funkcji kontrolnej Funduszu odbywa siê w formie:
§4
1. Kontrol¹ objête s¹ wszystkie banki korzystaj¹ce z pomocy finansowej Funduszu.
2. W przypadku przejêcia banku korzystaj¹cego z pomocy finansowej Funduszu przez inny bank kontrol¹
objêty jest bank przejmuj¹cy.
§3

Nazwa banku

4

3

Kwota
wp³aty
w z³otych

Udzia³ %%
w kwocie
okrelonej w § 1

66803.31
55669.43
35822.06
34369.82
22267.77
17426.95
17426.95
3872.66
3388.57
484.08
0.00

0.0138
0.0115
0.0074
0.0071
0.0046
0.0036
0.0036
0.0008
0.0007
0.0001
0.0000

Bank of America (Polska) SA
Bank Unii Gospodarczej SA
OPEL BANK SA
Dolnol¹ski Bank Regionalny SA
Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA
Ma³opolski Bank Regionalny SA
Mazowiecki Bank Regionalny SA
Ba³tycki Bank Regionalny SA
GE Bank Mieszkaniowy SA
Bank Powierniczo-Gwarancyjny SA w Warszawie
DaimlerChrysler Services (debis) Bank Polska SA

1332193.54
1248447.36
1107095.43
1028190.07
910558.15
890226.71
822939.32
643829.00
585739.16
509738.30
479241.13
404208.43
400819.86
371774.94
357252.48
354832.07
244461.39
242040.98
226550.35
208639.32
181530.73
168944.60
167008.27
160715.21
104077.62
102625.37
95848.23
89555.16

0.2752
0.2579
0.2287
0.2124
0.1881
0.1839
0.1700
0.1330
0.1210
0.1053
0.0990
0.0835
0.0828
0.0768
0.0738
0.0733
0.0505
0.0500
0.0468
0.0431
0.0375
0.0349
0.0345
0.0332
0.0215
0.0212
0.0198
0.0185

Credit Lyonnais Bank Polska SA
Bank Przemys³owy SA w £odzi
Societe Generale
CUPRUM-BANK SA w Lubinie
Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy
LUKAS Bank wiêtokrzyski SA w Kielcach
GE Capital Bank SA
Bank Komunalny SA w Gdyni
Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego SA
Bank Cukrownictwa "Cukrobank" SA
Westdeutsche Landesbank Polska SA
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Wschodni SA
Rabobank Polska SA
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
Bank Czêstochowa SA
Bank Rozwoju Cukrownictwa SA
Gospodarczy Bank Po³udniowo-Zachodni SA
Bank W³asnoci Pracowniczej - Unibank SA w Gdañsku
Bank Spo³em SA
Lubelski Bank Regionalny SA
Spó³dzielczy Bank Rozwoju "Samopomoc Ch³opska"
AIG BANK POLSKA SA
Polsko-Kanadyjski Bank w. Stanis³awa SA
Wielkopolski Bank Rolniczy SA
Warmiñsko-Mazurski Bank Regionalny SA
Bankgesellschaft Berlin (Polska) SA
Fiat Bank Polska SA

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

2

1

Przy zaspokajaniu nale¿noci przypadaj¹cych od upad³ego
banku i nie objêtych przepisem art. 113 ust. 4 stosuje siê
odpowiednio art. 1025 Kodeksu postêpowania cywilnego, z
tym ¿e:

9) Zespole Kontroli - rozumie siê przez to Zespó³ ds. Kontroli Wykorzystania Pomocy w Departamencie
Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy.
8) Zespole Monitoringu - rozumie siê przez to Zespó³ ds. Monitoringu i Opiniowania Wniosków
Pomocowych w Departamencie Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy,
7) zarz¹dzaj¹cym kontrolê - rozumie siê przez to cz³onka Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
nadzoruj¹cego Departament Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy,
6) Zespole kontrolnym - rozumie siê przez to zespó³ pracowników Funduszu, upowa¿niony przez Prezesa
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do przeprowadzenia kontroli bezporedniej,
5) Departamencie - rozumie siê przez to Departament Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania
Pomocy,

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Art. 48. W ustawie z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 56, poz. 274) w art. 4 w ust. 1 po
wyrazach «byæ cz³onkami» dodaje siê wyrazy «organów Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz».";
3) nale¿noci Skarbu Pañstwa i Narodowego Banku Polskiego
powsta³e z tytu³u udzielonych gwarancji na wyp³atê czêci
wk³adów oszczêdnociowych ulegaj¹ zaspokojeniu po
zaspokojeniu nale¿noci, o których mowa w pkt 2, przed
zaspokojeniem nale¿noci z tytu³u podatków »
2) nale¿noci przypadaj¹ce z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych,
lokat i rachunków bie¿¹cych ulegaj¹ zaspokojeniu po
zaspokojeniu nale¿noci, o których mowa w pkt 1,
1) nale¿noci Bankowego Funduszu Gwarancyjne-go, o których
mowa w art. 30 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, oraz nale¿noci Skarbu
Pañstwa powsta³e wskutek zaspokojenia roszczeñ z tytu³u jego
odpowiedzialnoci za wk³ady oszczêdnociowe zgromadzone
w bankach ulegaj¹ zaspokojeniu po zaspokojeniu nale¿noci z
art. 1025 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postêpowania cywilnego,
«Art. 115.

3) art. 115 otrzymuje brzmienie:
8. Wynagrodzenie kuratora ustala Prezes Narodowego Banku
Polskiego. Koszty zwi¹zane z wykonywaniem funkcji kuratoraobci¹¿aj¹ koszty dzia³alnoci banku.»;
7. Kurator sk³ada Prezesowi Narodowego Banku Polskiego
kwartalne sprawozdania ze swojej dzia³alnoci, zawieraj¹ce
ocenê realizacji przez zarz¹d banku programu uzdrawiaj¹cego.
6. Funkcjê kuratora mo¿e pe³niæ osoba posiadaj¹ca kwalifikacje i
dowiadczenie zawodowe w zakresie organizacji i zasad
dzia³alnoci banku. Kuratorem mo¿e byæ równie¿ osoba prawna.
3. Rada Funduszu wybiera Prezesa Zarz¹du i jego zastêpcê sporód cz³onków Zarz¹du.
18)

4. Kadencja Zarz¹du Funduszu trwa 3 lata od dnia powo³ania Zarz¹du przez Radê Funduszu.
5. Cz³onek Zarz¹du Funduszu, w tym prezes lub jego zastêpca, mog¹ byæ w ka¿dej chwili odwo³ani z pe³nionej
funkcji przez organ, który ich powo³a³.
19)

6. Mandaty cz³onków Zarz¹du wygasaj¹ z dniem up³ywu kadencji Zarz¹du albo z dniem zaistnienia innych
okolicznoci powoduj¹cych wyganiêcie mandatu cz³onka Zarz¹du, z zastrze¿eniem art. 17 ust. 4.
Art. 10. 1. Zarz¹d Funduszu kieruje Funduszem i reprezentuje go na zewn¹trz.
2. Do zadañ Zarz¹du Funduszu nale¿y:
1)
2)
3)
4)
5)

opracowywanie projektów planów dzia³alnoci i planu finansowego Funduszu,
gospodarowanie rodkami Funduszu, z zastrze¿eniem uprawnieñ Rady Funduszu,
sk³adanie Radzie Funduszu kwartalnych i rocznych sprawozdañ z dzia³alnoci,
sk³adanie wniosków do Rady Funduszu w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt. 4,
wykonywanie innych czynnoci nie zastrze¿onych dla Rady Funduszu.

Art. 11. Do sk³adania owiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych Funduszu upowa¿nieni s¹
dwaj cz³onkowie Zarz¹du Funduszu dzia³aj¹cy ³¹cznie.
Art. 12. Rada Funduszu i Zarz¹d Funduszu wykonuj¹ swoje funkcje przy pomocy Biura Funduszu, którego
strukturê organizacyjn¹ oraz zasady dzia³ania okrela Zarz¹d Funduszu w uzgodnieniu z Rad¹ Funduszu.
20)

Art. 13.1. Podmioty objête systemem gwarantowania wnosz¹ na rzecz Funduszu obowi¹zkowe op³aty
roczne w wysokoci sumy iloczynów:
1) stawki nie przekraczaj¹cej 0,4% i sumy aktywów bilansowych oraz gwarancji i porêczeñ wa¿onych
ryzykiem,
2) stawki nie przekraczaj¹cej 0,2% i sumy wa¿onych ryzykiem pozosta³ych zobowi¹zañ pozabilansowych,
z wy³¹czeniem linii kredytów przyrzeczonych, dla których stawka wynosi 0; przez kredyty przyrzeczone
rozumie siê wynikaj¹c¹ z umowy kwotê zobowi¹zania do udzielania kredytu, pomniejszon¹ o kwotê
jego wykorzystania.
21)

2. Wysokoæ stawek, o których mowa w ust. 1, na kolejny rok okrela i przekazuje podmiotom objêtym
systemem gwarantowania Rada Funduszu, nie póniej ni¿ do koñca roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego rok,
w którym op³ata ma byæ wniesiona.
3. Podmioty objête systemem gwarantowania obowi¹zane s¹ do wnoszenia op³aty, o której mowa w ust. 1,
w terminach
okrelonych przez Fundusz, nie póniej ni¿ do dnia 31 marca ka¿dego roku.
22)
3a. Od dnia 1 stycznia 1998 r. op³aty ustalone zgodnie z ust. 1 ulegaj¹ pomniejszeniu o 30%. Kwotê z
tytu³u pomniejszenia na rzecz Funduszu wnosiæ bêdzie Narodowy Bank Polski.
23)

3b. Od dnia 1 stycznia 1999 r. op³aty ustalone zgodnie z ust. 1 ulegaj¹ pomniejszeniu o 40%, a od dnia
1 stycznia 2001 r. ulegaj¹ pomniejszeniu o 50%. Kwotê z tytu³u pomniejszenia na rzecz Funduszu wnosiæ bêdzie
Narodowy Bank Polski.
24)

4. Wniesiona op³ata roczna, o której mowa w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r.
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 6 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 7 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 7 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 7 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 7 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz art. 1 pkt. 6 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
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2) zagro¿enia zwrotu udzielonej pomocy finansowej wraz z nale¿nymi odsetkami,
5. Decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie
ustanowienia kuratora jest natychmiast wykonalna i nie podlega zaskar¿eniu.
4. Kurator mo¿e zaskar¿yæ uchwa³ê walnego zgromadzenia akcjonariuszy (walnego zgromadzenia) naruszaj¹c¹ interes banku. Przepisy art. 414 i 415 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks
handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz.
321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94,
z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990
r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz.
155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr
121, poz. 591) stosuje siê. W przypadku zaskar¿enia uchwa³y
walnego zgromadzenia banku spó³dzielczego stosuje siê
odpowiednio art. 42 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spó³dzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr
39, poz. 176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, z 1987 r. Nr 33,
poz. 181, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 3, poz.
12 i Nr fi, poz. 33, z 1990 r. Nr6, poz. 36 i 37 i Nr 14, poz.
87, z 1991 r. Nr 83, poz. 373. Nr 111, poz. 480 i Nr 115,
poz. 496, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1994 r Nr 90,
poz. 419).
3. Kuratorowi przys³uguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
uchwa³ i decyzji zarz¹du i rady (rady nadzorczej) banku do w³aciwego s¹du gospodarczego. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwa³y (decyzji).
2. Kuratorowi przys³uguje prawo uczestniczenia w posiedzeniach
organów banku oraz prawo do uzyskiwania wszelkich informacji niezbêdnych do wykonywania tej funkcji. Przepis art.
102 pkt 2 stosuje siê odpowiednio.
«Art. 105 .1. Prezes Narodowego Banku Polskiego, z zastrze¿eniem art.
20 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, mo¿e ustanowiæ kuratora nadzoruj¹cego wykonanie programu uzdrawiaj¹cego przez bank.
1

2) po art. 105 dodaje siê art. 105 w brzmieniu:
1

3) za które przyj¹³ odpowiedzialnoæ z tytu³u gwarancji i
porêczeñ.»;
2) z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych zgromadzonych na
ksi¹¿eczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23
padziernika 1990 r., w zakresie przekraczaj¹cym gwarancje
ustawowego systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych,
okrelone ustaw¹ z dnia 14 grudnia 1994 r o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym - do dnia 31 grudnia 1999 r.,
Nr 106, poz. 482, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87,
poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz.
25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113,
Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28,
poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr
123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932-934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945
oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz.
931 i Nr 162, poz. 1112 i 1121 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484, Nr 62, poz. 689 i Nr 95, poz. 1101).
5. Z dniem spe³nienia warunków gwarancji przez podmiot objêty systemem gwarantowania podmiot ten
jest zwolniony z obowi¹zku wnoszenia op³at rocznych, o których mowa w ust. 1.
25)

26)

Art. 14. 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczêdnoci - Bank Pañstwowy oraz
Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A. wnosz¹, do dnia 31 grudnia 1999 r., obowi¹zkowe op³aty roczne naliczone z zastosowaniem po³owy stawek, o których mowa w art. 13 z zastrze¿eniem ust. 5.
27)

1a. Dla kas oszczêdnociowo-budowlanych, dzia³aj¹cych na podstawie ustawy o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez pañstwo oszczêdzania na cele mieszkaniowe, obowi¹zkowa op³ata roczna, o której mowa w art. 13 ust. 1, naliczana jest w wysokoci nie przekraczaj¹cej 0,1% sumy aktywów bilansowych oraz gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem.
28)

2. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów z umów o kredyt kontraktowy w bankach prowadz¹cych kasy mieszkaniowe wed³ug zasad okrelonych odrêbnymi przepisami.
29)

3. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych oraz Funduszu Termomodernizacji, utworzonych w Banku
Gospodarstwa Krajowego, oraz od rodków zgromadzonych na rachunku rezerw porêczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Pañstwa w tym banku.
30)

3a. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Funduszu Po¿yczek i Kredytów Studenckich
utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
31)

4. Od aktywów pochodz¹cych z emisji hipotecznych listów zastawnych i publicznych listów zastawnych
nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej i nie tworzy siê funduszu ochrony rodków gwarantowanych.
32)

5. Banki, o których mowa w ust. 1, w przypadku przejêcia innych banków, wnosz¹ obowi¹zkowe op³aty
roczne za rok 1999 od ³¹cznej sumy aktywów i zobowi¹zañ pozabilansowych, o których mowa w art. 13 ust. 1,
naliczone z zastosowaniem stawki okrelonej w ust. 1 wy³¹cznie do sumy w³asnych aktywów bilansowych
i zobowi¹zañ pozabilansowych, wed³ug stanu przed przejêciem.
Art. 15. ród³ami finansowania Funduszu s¹:
1) obowi¹zkowe op³aty roczne, o których mowa w art. 13 ust. 1, wnoszone przez podmioty objête
systemem gwarantowania,
25)

26)
27)

28)
29)

30)

31)

32)

1) pojawienia siê - w okresie analizowanego kwarta³u - istotnych odchyleñ od wielkoci ekonomicznych
za³o¿onych w programie postêpowania naprawczego,
Kontrola bezporednia dorana przeprowadzana jest w banku w przypadkach:
§9
Kontrola w bankach mo¿e byæ ograniczona tylko do kontroli w formie poredniej. Decyzjê w tym zakresie, na
uzasadniony wniosek Departamentu, podejmuje Zarz¹d Funduszu.
§8
3) pierwsza kontrola po udzieleniu pomocy odbywa siê w trzecim kwartale, po up³ywie kwarta³u w
którym udzielono bankowi pomocy finansowej.
2) bank, który przej¹³ bank korzystaj¹cy z pomocy finansowej Funduszu - objêty jest kontrol¹ nie póniej
ni¿ po roku od kwarta³u, w którym nast¹pi³o po³¹czenie,
1) bank korzystaj¹cy z pomocy finansowej na samodzieln¹ sanacjê lub na przejêcie banku, w którym
powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci, objêty jest kontrol¹ bezporedni¹ rednio raz w roku,
1. Kontrole bezporednie planowe przeprowadzane s¹ zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonym
przez cz³onka Zarz¹du.
2. Kontrole bezporednie planowe, z zastrze¿eniem ust. 3, realizowane s¹ przy za³o¿eniu, ¿e:
§7
6. Upowa¿nienia do wykonywania kontroli ewidencjonowane s¹ przez sekretariat cz³onka Zarz¹du wed³ug
kolejnoci wydanych upowa¿nieñ.
2) kopia upowa¿nienia przechowywana jest w aktach Funduszu.
1) orygina³ przekazywany jest osobom uprawnionym do reprezentowania kontrolowanego banku i jest
podstaw¹ do dokonania przez Zespó³ kontrolny wpisu do ewidencji kontroli zewnêtrznych banku,
5. Upowa¿nienie sporz¹dzane jest w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach:
4. Wzór upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 1 okrela za³¹cznik nr 3.
3. Wzór wniosku o przeprowadzenie kontroli bezporedniej okrela za³¹cznik nr 2.
2) powo³aæ ekspertów spoza Funduszu do przeprowadzenia lub udzia³u w kontroli.
1) wyznaczyæ do przeprowadzenia kontroli pracownika innej jednostki lub komórki organizacyjnej Biura
Funduszu ni¿ okrelona w § 4 pkt 2,
1. Kontrola bezporednia w banku przeprowadzana jest - na wniosek Departamentu - na podstawie
upowa¿nienia Prezesa Zarz¹du Funduszu, udzielonego pracownikom Zespo³u Kontroli, z zastrze¿eniem ust.2.
2. Prezes Zarz¹du Funduszu, na wniosek cz³onka Zarz¹du, mo¿e:

rodków pieniê¿nych, okrelone ustaw¹ z dnia 14 grudnia
1994 r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z
1995 r. Nr 4, poz. 18) - do dnia 31 grudnia 1999 r.,

§6

Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez art. 41 ustawy z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654), która wesz³a w ¿ycie z dniem 28 grudnia 1995 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 8 ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz przez art. 1 pkt. 7 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez pañstwo oszczêdzania na
cele mieszkaniowe (Dz.U. Nr 85, poz. 538), która wesz³a w ¿ycie z dniem 29 padziernika 1997 r.
Dodany przez art. 41 ustawy wymienionej w przypisie 25.
Dodany przez art. 54 ustawy z dnia 8 maja 1997 r o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.
U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511 ), która wesz³a w ¿ycie z dniem 17 lipca 1997 r., oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 16 ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz 1121 ), która wesz³a w ¿ycie z dniem 14 stycznia 1999 r.
Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o po¿yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685), która wesz³a w ¿ycie z dniem
5 wrzenia 1998 r.
Dodany przez art. 41 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 940), która wesz³a
w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.
Dodany przez art. 1 pkt. 7 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.

Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y nr 41/24/G/2000
Zarz¹du BFG z dnia 18 kwietnia 2000 r.

UDZIA£ BANKÓW W WYP£ATACH RODKÓW GWARANTOWANYCH
DLA DEPONENTÓW BANKU STAROPOLSKIEGO SA W POZNANIU

1.4668
0.9066
0.9024
0.7569
0.6146
0.5938
0.5673
0.5532
0.5199
0.4778
0.4534
0.3810
0.3771
0.3611
0.3038
0.3020
0.2787
0.2761

BIG Bank GDAÑSKI SA
ING BANK N.V. Warsaw
Bank Ochrony rodowiska SA w Warszawie
Górnol¹ski Bank Gospodarczy SA
Bank Austria Creditanstalt Poland SA
Gliwicki Bank Handlowy SA
Invest-Bank SA
Pierwszy Polsko-Amerykañski Bank SA
Raiffeisen Bank Polska SA
Bank Wspó³pracy Regionalnej SA w Krakowie
LG Petro Bank SA
Deutsche Bank Polska SA
Wschodni Bank Cukrownictwa SA
ABN AMRO BANK (Polska) SA
Bank Amerykañski w Polsce SA
BNP-Dresdner Bank (Polska) SA
Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych SA
Bank Wspó³pracy Europejskiej SA w Warszawie

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

106328601.08
89766221.12
26198031.24
22055741.96
20816492.16
20398245.36
18529204.93
17076474.99
16982079.01
14282353.96
13242545.92
12896911.40
9249837.97
8706213.93

21.9650
18.5436
5.4119
4.5562
4.3002
4.2138
3.8277
3.5276
3.5081
2.9504
2.7356
2.6642
1.9108
1.7985

Powszechna Kasa Oszczêdnoci Bank Polski SA
Bank Polska Kasa Opieki SA
Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie
Bank Gospodarki ¯ywnociowej SA
Bank l¹ski SA
Bank Przemys³owo-Handlowy SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
BIG Bank SA
KREDYT BANK SA
BRE BANK SA
Wielkopolski Bank Kredytowy SA
Bank Zachodni SA
Citibank (Poland) SA
Prosper Bank SA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4

3

2

1

Kwota
wp³aty
w z³otych

Udzia³ %%
w kwocie
okrelonej w § 1

Nazwa banku

7100514.09
4388686.99
4368355.55
3664016.31
2975167.69
2874478.64
2746196.92
2677941.37
2516742.08
2312943.57
2194827.58
1844352.24
1825473.05
1748019.93
1470640.97
1461927.50
1349136.40
1336550.27
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1) z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych, na które wystawiono
dowody imienne, zgromadzonych w bankach Powszechna
Kasa Oszczêdnoci - Bank Pañstwowy, Polska Kasa Opieki
S.A. i Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A., w zakresie przekraczaj¹cym gwarancje ustawowego systemu gwarantowania
«Art. 49. Skarb Pañstwa nie odpowiada za zobowi¹zania banków, z wyj¹tkiem zobowi¹zañ:
1) art. 49 otrzymuje brzmienie:
Art. 47. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359,
z 1993 r. N r 6, poz. 29, N r 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 80, poz.
369 i Nr 121, poz. 591) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
"Art. 46. Odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych zgromadzonych w
bankach, z zastrze¿eniem art. 47 pkt 3, ocenia siê wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych w dniu
og³oszenia upad³oci banku.

41
3. Wzór uchwa³y, o której mowa w ust. 2, okrela za³¹cznik nr 6.
2. Przyjêcia sprawozdania dokonuje Zarz¹d Funduszu w drodze uchwa³y.
1. Departament przedk³ada Zarz¹dowi Funduszu sprawozdanie z ka¿dej kontroli bezporedniej.
§ 14
3) projekt wyst¹pienia pokontrolnego do banku, o ile wnioski z kontroli wskazuj¹ na koniecznoæ takiego
wyst¹pienia.
2) wnioski z kontroli,
1) opis zakresu, przebiegu i ustaleñ dokonanych w toku kontroli,
Z przeprowadzonej kontroli bezporedniej Zespó³ kontrolny sporz¹dza sprawozdanie,
na które sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce dokumenty:

2. Podany w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje nastêpuj¹cych przepisów:

2. Cz³onkowie Zespo³u kontrolnego zobowi¹zani s¹ do zachowania tajemnicy co do przebiegu i wyników kontroli.

1) art. 46-48 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r.
Nr 4, poz. 18), które stanowi¹:

§ 13

9) ustaw¹ z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 399) oraz zmian wynikaj¹cych z przepisów og³oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.
8) ustaw¹ z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162,
poz. 1121 ),
7) ustaw¹ z dnia 17 lipca 1998 r. o po¿yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685),
6) ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940),

2) otrzymywania od w³adz kontrolowanego banku wyczerpuj¹cych wyjanieñ lub owiadczeñ w zakresie
dotycz¹cym kontroli.
1) wgl¹du do akt i dokumentów kontrolowanego banku sporz¹dzonych na wszystkich nonikach informacji w zakresie dotycz¹cym kontroli,
1. Zespo³owi kontrolnemu, w toku przeprowadzania kontroli, stosownie do postanowieñ zawartych w umowie
o udzieleniu pomocy finansowej, przys³uguj¹ uprawnienia do:
§ 12

5) ustaw¹ z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr
160, poz. 1083),
4) ustaw¹ z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez pañstwo
oszczêdzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 85, poz. 538),
3) ustaw¹ z dnia 8 maja 1997 r. o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i N r 80, poz. 511 ),

2. Kontrola dorana mo¿e byæ przeprowadzona bez uprzedniego zawiadomienia banku.
1. Fundusz zawiadamia bank o zakresie i terminie kontroli w formie pisemnej, za³¹czaj¹c jednoczenie - do
wype³nienia przez bank - kwestionariusz, którego wzór okrela za³¹cznik nr 5.

1) ustaw¹ z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654),

2. Szczegó³owe zasady i tryb wykonywania kontroli bezporednich okrela instrukcja, stanowi¹ca za³¹cznik nr 4.

2) ustaw¹ z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zmianie
ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 24, poz. 119),

§ 11

1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 399) og³asza siê w za³¹czniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.
z 1995 r. Nr 4, poz. 18), z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych:

3) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych uchybieñ.
2) ocenê realizacji programu postêpowania naprawczego oraz sytuacji finansowej banku,
1) ocenê prawid³owoci i efektywnoci wykorzystania rodków pomocowych,
1. Kontrola bezporednia wykonywana jest w siedzibie banku i obejmuje w szczególnoci:

w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

§ 10
3) nie wywi¹zywania siê banku z postanowieñ umowy o udzielenie pomocy finansowej,
4) powziêcia informacji o wystêpuj¹cych nieprawid³owociach w dzia³alnoci banku.

U c h w a ³ a nr 41/24/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (woj. Wielkopolskie )
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ) zwanej dalej ustaw¹, Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co nastêpuje:
§1

z dnia 31 grudnia 1999 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
2) kwoty przekazane z funduszu ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w art. 25 ust. 1,
pochodz¹ce z wp³at podmiotów objêtych systemem gwarantowania, dokonywanych zgodnie z
uchwa³¹ Zarz¹du Funduszu na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym
Banku Polskim,
3) dochody z oprocentowania po¿yczek udzielanych przez Fundusz oraz dochody z oprocentowania papierów wartociowych, o których mowa w art. 16 ust. 3,
4) rodki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
5) rodki z dotacji udzielonych, na wniosek Funduszu, z bud¿etu pañstwa, na zasadach okrelonych
w prawie bud¿etowym,
6) rodki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski na uzgodnionych z Funduszem warunkach,
7) inne dochody.
Art. 16. 1. rodki Funduszu przeznacza siê na:
1)33) finansowanie zadañ Funduszu zwi¹zanych z gwarantowaniem rodków pieniê¿nych,
2) finansowanie zadañ Funduszu w zakresie udzielania podmiotom objêtym systemem gwarantowania
pomocy, o której mowa w rozdziale 3, przy czym pomoc ta mo¿e byæ udzielana jedynie ze rodków,
o których mowa w art. 15 pkt. 1, 3, 4 i 7, pomniejszonych o kwoty wydatków, o których mowa w ust. 5.

4. rodki Funduszu s¹ gromadzone na rachunkach bie¿¹cych, wyodrêbnionych i rachunkach lokat terminowych w Narodowym Banku Polskim. Fundusz mo¿e tak¿e posiadaæ rachunki w Krajowym Depozycie
Papierów Wartociowych.

2. Udzia³ poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania w kwocie,
o której mowa w ust. 1, okrela za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

3. Fundusz mo¿e nabywaæ jedynie papiery wartociowe emitowane lub gwarantowane w pe³ni przez Skarb
Pañstwa lub Narodowy Bank Polski.

1. Przekazaæ syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu na wyp³atê
rodków gwarantowanych kwotê 484.081.953,46 z³ (s³ownie: czterysta
osiemdziesi¹t cztery miliony osiemdziesi¹t jeden tysiêcy dziewiêæset piêædziesi¹t trzy
z³ote czterdzieci szeæ groszy).

2. Nadwy¿ka bilansowa Funduszu w danym roku powiêksza jego fundusze w³asne.
34)

34)

35)

3. Wysokoæ dokonywanych wp³at przez podmioty objête system gwarantowania - na
rachunek Funduszu nr 10101023-710013-139-4 w G³ównym Oddziale WalutowoDewizowym Narodowego Banku Polskiego w Warszawie - okrela za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y.

4a. Fundusz mo¿e uczestniczyæ w obrocie skarbowymi papierami wartociowymi tak¿e za porednictwem
biura maklerskiego i posiadaæ rachunek bankowy do przeprowadzania tych rozliczeñ.
5. Koszty dzia³alnoci biura Funduszu oraz inne wydatki zwi¹zane z wykonywaniem zadañ Funduszu pokrywane s¹ ze rodków, o których mowa w art. 15 pkt. 1 i pkt. 3-7.
36)

Art. 17. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Fundusz sporz¹dza do dnia 31 marca ka¿dego roku za
poprzedni rok obrotowy.

§2
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka masy upad³oci wyp³at rodków
gwarantowanych okrela za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§3
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania
przez syndyka warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.

37)

2. Sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez uprawniony, w trybie odrêbnych przepisów,
podmiot wybrany w drodze przetargu przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, po zasiêgniêciu opinii Rady
Funduszu. Koszt badania ponosi Fundusz.
3. Do dnia 31 maja ka¿dego roku sprawozdanie z dzia³alnoci Funduszu i za³¹czone do niego sprawozdanie finansowe, wraz z wynikami badania, o którym mowa w ust. 2, za rok poprzedni Rada Ministrów
przedstawia Sejmowi do rozpatrzenia.
38)

4. Odrzucenie przez Sejm sprawozdania z dzia³alnoci Funduszu za rok poprzedni jest równoznaczne z
wyganiêciem mandatu wszystkich cz³onków organów Funduszu, z zastrze¿eniem, ¿e pe³ni¹ oni swoje funkcje
do czasu powo³ania nowych cz³onków organów Funduszu.
39)

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje siê do cz³onków organów Funduszu, których kadencji nie obejmuje
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

33)
34)
35)
36)

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

37)
38)
39)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 9 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 9 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 9 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 10 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 8 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
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81)
80)
79)
78)
77)

19
Dodany przez art. 1 pkt. 27 ustawy wymienionej w przypisie 5.
Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo bud¿etowe zosta³a uchylona przez art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Obecnie sprawy finansów publicznych reguluje wymieniona ustawa z dnia 26 listopada 1998 r.
Po denominacji zgodnie z art. 4 ust. 6a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji z³otego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 i z 1995 r. Nr 16,
poz. 79).
Zamieszczony w obwieszczeniu.
Ustawa zosta³a og³oszona dnia 17 stycznia 1995 r.

Za³¹czniki:
n Za³¹cznik nr 3 - upowa¿nienie
n Za³¹cznik nr 5 - kwestionariusz dotycz¹cy organizacji i funkcjonowania banku
n pozosta³e za³¹czniki do uchwa³y nr 5/4/G/2000 z dnia 18 stycznia 2000 r. s³u¿¹ wy³¹cznie do
u¿ytku wewnêtrznego.



Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ od dnia 1 stycznia 2000 r.
§ 17
2) uchwa³a nr 133/50/G/98 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 grudnia 1998 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji "Zasady i tryb monitorowania banków korzystaj¹cych ze zwrotnej
pomocy finansowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz opiniowania wniosków o udzielenie
pomocy".
1) uchwa³a nr 132/59/G/98 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 grudnia 1998 r.
w sprawie wprowadzenia "Zasad i trybu wykonywania kontroli prawid³owoci wykorzystania pomocy
finansowej udzielonej podmiotowi objêtemu obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz
postêpowania maj¹cego na celu uzdrowienie gospodarki banku, któremu Bankowy Fundusz
Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej".
Trac¹ moc:
§ 16
Zarz¹d Funduszu przedk³ada Radzie Funduszu informacjê o wynikach przeprowadzonych kontroli bezporednich w terminach okrelonych przez Radê.

Art. 49. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.
Art. 48. (pominiêty).
Art. 47. (pominiêty).
Art. 46. (pominiêty).

81)

80)
80)
80)

Art. 45. Narodowy Bank Polski i Minister Finansów w terminie 14 dni od dnia ukonstytuowania79)siê Zarz¹du
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wp³acaj¹ na rzecz Funduszu kwotê po 50 000 000 z³otych.
Art. 44. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest pañstwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z
dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo bud¿etowe
(Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 oraz z 1994 r. Nr 76, poz. 344,
78)
Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685) .
Art. 43a. Do czasu wykonania ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, w zakresie utworzenia wszystkich
przewidzianych jej przepisami zrzeszeñ i banków regionalnych, przepisy niniejszej ustawy dotycz¹ce tych zrzeszeñ i banków stosuje siê odpowiednio do zrzeszeñ i banków zrzeszaj¹cych banki spó³dzielcze na podstawie
odrêbnych przepisów.
77)

39)

6. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego,
okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczególne zasady rachunkowoci Funduszu.

Nie

Art. 18. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwolniony jest od podatku dochodowego od osób prawnych.
Tak

Rozdzia³ 3
Udzielanie pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania
Art. 19. 1. Realizuj¹c zadania Funduszu, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1, Fundusz mo¿e w szczególnoci udzielaæ podmiotom objêtym systemem gwarantowania po¿yczek, gwarancji lub porêczeñ na warunkach
korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez banki.
40)

2. rodki uzyskane przez podmioty objête systemem gwarantowania w wyniku udzielenia przez Fundusz
po¿yczek, gwarancji lub porêczeñ, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ przeznaczone tylko na usuniêcie niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci lub zakup udzia³ów albo akcji banku przez nowych udzia³owców lub akcjonariuszy,
o ile spe³nione zosta³y warunki, o których mowa w art. 20.
3. Do gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce gwarancji
udzielanych przez banki.
41)

4. Czynnoci cywilnoprawne, poprzez które dochodzi do realizacji zadañ, o których mowa w ust. 1 oraz
w art. 4 ust. 2 pkt. 1a, wolne s¹ od op³aty skarbowej.
42)

Art. 20. Warunkiem udzielenia przez Fundusz pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 1a, jest w
szczególnoci:
1) uznanie przez Zarz¹d Funduszu przedstawionych przez podmiot objêty systemem gwarantowania,
wnioskuj¹cy o udzielenie pomocy, wyników badania sprawozdania finansowego dotycz¹cego jego
dzia³alnoci, a w przypadku wniosku o udzielenie pomocy na przejêcie banku, po³¹czenie siê banków lub
zakup akcji (udzia³ów) innego banku - wyników badania sprawozdañ finansowych obu banków,
43)
2) przedstawienie Zarz¹dowi Funduszu przez podmiot objêty systemem gwarantowania pozytywnej opinii
Komisji Nadzoru Bankowego o programie postêpowania uzdrawiaj¹cego lub o celowoci przejêcia,
po³¹czenia siê banków lub zakupu akcji (udzia³ów) innego banku,
44)
2a) przedstawienie Zarz¹dowi Funduszu przez bank ubiegaj¹cy siê o pomoc pozytywnej opinii Komisji
Nadzoru Bankowego o programie postêpowania naprawczego.
3) wykazanie, ¿e wysokoæ wnioskowanych przez podmiot objêty systemem gwarantowania po¿yczek,
gwarancji, porêczeñ oraz rodków wydatkowanych przez Fundusz na wykup wierzytelnoci by³aby nie
wy¿sza ni¿ ³¹czna maksymalna kwota z tytu³u gwarancji w tym podmiocie, liczona jako suma rodków
gwarantowanych na rachunkach deponentów banku, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 lit. a), lub w bankach spó³dzielczych bêd¹cych uczestnikami zrzeszenia regionalnego, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 lit.
b), a w przypadkach wniosku o udzielenie pomocy finansowej w celu przejêcia lub po³¹czenia z innym
bankiem nie wy¿sza ni¿ suma rodków gwarantowanych na rachunkach deponentów w banku przejmowanym,
4) wykorzystanie dotychczasowych funduszy w³asnych banku na pokrycie strat banku ubiegaj¹cego siê o
pomoc lub przejmowanego.

40)
41)
42)

Czy bank wprowadzi³ w okresie ostatnich 6 miesiêcy nowe produkty bankowe?
Wymieniæ jakie i w oparciu o jakie regulacje wprowadzone?

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 11 ustawy wymienionej w przypisie 5 przez art. 1 pkt. 9 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 9 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 12 ustawy wymienionej w przypisie 5
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 10 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
Dodany przez art. 1 pkt. 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1

15

Czy w banku jest wystarczaj¹cy system informacji zarz¹dczej dla Kierownictwa?
Podaæ jaki?

43)

16

Czy bank posiada odpowiedni poziom zabezpieczeñ technicznych, informatycznych i logistycznych?

44)

17

10

pieczêæ banku

..........................................................

podpisy i stemple imienne 2-ch cz³onków Zarz¹du

..................................................................................................
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51

50

11
12

11

Czy system szkoleñ jest w ocenie Zarz¹du banku wystarczaj¹cy, adekwatny do przyjêtej strategii rozwoju?

Czy bank posiada regulamin (instrukcjê) przeciwdzia³ania procederowi prania brudnych pieniêdzy?
Podaæ nazwê dokumentu, datê jego wprowadzenia, datê ostatniej nowelizacji.

Czy bank mia³ problemy z utrzymaniem odpowiedniego poziomu p³ynnoci w okresie ostatnich 6 miesiêcy?

9

13

Czy bank prowadzi monitoring udzielanych kredytów?
Podaæ na podstawie jakiej regulacji lub podaæ sposób monitorowania

10

14

49)
48)
47)

Czy bank posiada okrelone (na pimie)
1) normy koncentracji?

2) normy zaanga¿owania kapita³owego?

3) politykê kszta³towania struktury aktywów i pasywów?

Czy bank posiada procedurê zarz¹dzania p³ynnoci¹? (Podaæ w jakiej formie)

46)
45)

Dodany przez art. 1 pkt. 13 ustawy wymienionej w przypisie 5
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 11 ustawy wymienionej w przypisie 1
Dodany przez art. 1 pkt. 14 ustawy wymienionej w przypisie 5
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz U. Nr 160, poz. 1063), który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999 r
W brzmieniu ustalonym przez art 1 pkt 15 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 lipca 1997 r.

1) równowartoci w z³otych 1.000 EURO - w 100% wartoci
rodków gwarantowanych,
49)
48)
2) przekraczaj¹ce równowartoæ
w z³otych 1.000 EURO , a nie przekraczaj¹ce równowartoci
48)
w z³otych 4.000 EURO - w 90% wartoci rodków gwarantowanych.
48)

2. Obowi¹zkowy system gwarantowania rodków pieniê¿nych obejmuje rodki gwarantowane do wysokoci
(³¹cznie z odsetkami naliczonymi do dnia spe³nienia warunków gwarancji):
Art. 23. 1. Objêcie rodków pieniê¿nych na rachunkach bankowych obowi¹zkowym systemem gwarantowania nastêpuje:
1) w stosunku do rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych - w dniu wejcia
w ¿ycie ustawy,
2) w stosunku do rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych po dniu wejcia
w ¿ycie ustawy - w dniu wp³aty na rachunek bankowy.
3. wiadczenie pieniê¿ne, o którym mowa w ust. 2, p³atne jest wed³ug terminarza wyp³at ustalonego w
trybie przewidzianym w art. 28 ust. 3 - nie póniej ni¿ w 30 dni od otrzymania przez syndyka masy upad³oci
banku kwoty przekazanej przez Fundusz na wyp³atê rodków gwarantowanych.
47)

2. Przedmiotem gwarancji jest wierzytelnoæ deponenta, w zwi¹zku z któr¹ z dniem spe³nienia warunków
gwarancji nabywa on w stosunku do Funduszu, na warunkach okrelonych w ustawie, uprawnienie do wiadczenia pieniê¿nego.
Art. 22. 1. Podmiotami stosunku gwarancji s¹:
1) Fundusz,
2) deponent.
Art. 21. Celem obowi¹zkowego systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na
rachunkach bankowych jest zapewnienie deponentom wyp³aty rodków zgromadzonych na tych rachunkach,
do wysokoci okrelonej ustaw¹, w przypadku utraty przez podmiot objêty systemem gwarantowania mo¿liwoci ich zwrotu.
Obowi¹zkowy system gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych
na rachunkach bankowych
Rozdzia³ 4
3. Do wierzytelnoci Funduszu zwi¹zanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1,
stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw reguluj¹cych rodzaje i sposoby zabezpieczeñ
wierzytelnoci banków.
2. Fundusz na swój wniosek skierowany do Komisji Nadzoru Bankowego jest ustanawiany kuratorem,
o którym mowa w art. 144 ustawy - Prawo bankowe, w stosunku do banku objêtego systemem gwarantowania, o ile udzieli³ temu bankowi pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 1a. Funduszowi nie przys³uguje
wynagrodzenie, o którym mowa w art. 144 ust. 8 ustawy - Prawo bankowe.

Tak

46)

Art. 20a. 1. Komisja Nadzoru Bankowego informuje niezw³ocznie Zarz¹d Funduszu o wyst¹pieniu
koniecznoci wszczêcia przez zarz¹d banku postêpowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ustawy Prawo bankowe.

Nie

45)

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 5/4/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 18 stycznia 2000 r.

46)

2. Umowa o powo³aniu umownego funduszu gwarantowania rodków pieniê¿nych mo¿e stanowiæ o objêciu ochron¹ tak¿e rodków pieniê¿nych gromadzonych na rachunkach bankowych innych ni¿ te, o których mowa w art. 2 pkt. 2.

WZÓR*

Art. 41. Umowa o utworzeniu umownego funduszu gwarantowania rodków pieniê¿nych i zasadach jego
dzia³ania wymaga, dla swej wa¿noci, zatwierdzenia przez Radê Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Warszawa, dnia.........................................................

Rozdzia³ 6

UPOWA¯NIENIE nr ..........

Odpowiedzialnoæ karna

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
76)

2. Tej samej karze podlega cz³onek zarz¹du lub rady banku (organu zrzeszenia regionalnego) objêtego
ustawowym systemem gwarantowania depozytów bankowych, który doprowadza do powstania straty po stronie Funduszu, obci¹¿aj¹c aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych prawami osób
trzecich.

Na podstawie art.4 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz.18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz.119,
Nr 79, poz.484, Nr 85, poz.538, Nr 88, poz.554 i Nr 140, poz.940, z 1998 r. Nr 108,
poz.685 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 40, poz.399) oraz § 26 Statutu Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz.U.
Nr 21, poz.113 oraz z 1997 r. Nr 126, poz. 808) oraz postanowieñ § ... umowy .......................
nr ....... z dnia ............................., upowa¿niam:

L.p.

Imiê i nazwisko

Stanowisko

Rozdzia³ 7

Nr
legitymacji
s³u¿bowej
Przewodnicz¹cy/a Zespo³u
Cz³onek Zespo³u
Cz³onek Zespo³u
Cz³onek Zespo³u
Cz³onek Zespo³u

Przepisy przejciowe i koñcowe

3. W przypadku spe³nienia warunku gwarancji przez podmioty objête ustawowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych przed utworzeniem funduszy ochrony
rodków gwarantowanych, z zachowaniem terminów okrelonych w niniejszej ustawie, terminy dokonywania
wyp³at, zgodnie z procedur¹, o której mowa w art. 27 i 28, liczone s¹ od dnia utworzenia funduszy gwarantowania rodków pieniê¿nych, zgodnie z ustaw¹.

75)

76)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 26 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz art. 5 § 2 pkt. 41 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1998 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.

18

do przeprowadzenia kontroli bezporedniej w Banku .............................................................
.........................................................................................................................................
w zakresie .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
w terminie od .................................. do ........................................... .
Upowa¿nienie niniejsze wa¿ne jest za okazaniem legitymacji s³u¿bowej.
.......................................................
podpis Prezesa Zarz¹du BFG
* drukowane na papierze firmowym Prezesa Zarz¹du Funduszu
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2. W zrzeszeniach regionalnych, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, fundusz
ochrony rodków gwarantowanych jest tworzony w ostatnim sprawozdawczym dniu miesi¹ca, na który przypada dzieñ konsolidacji sprawozdañ finansowych.

12/15/00 1:04 PM

Art. 43. 1. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w art. 25, jest tworzony w ostatnim sprawozdawczym dniu miesi¹ca, w którym niniejsza ustawa wchodzi w ¿ycie, a w bankach powsta³ych po
dniu wejcia w ¿ycie niniejszej ustawy - w ostatnim sprawozdawczym dniu miesi¹ca, w którym uprawomocni³o
siê postanowienie s¹du o wpisie banku do rejestru.

biulet33.qxd

75)

Art. 42. 1. Kto bêd¹c cz³onkiem zarz¹du lub rady banku (organu zrzeszenia regionalnego)
objêtego ustawowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych doprowadza do powstania straty
po stronie Funduszu w wyniku tego, i¿ bank nie utworzy³ funduszu ochrony rodków gwarantowanych
albo nie utworzy³ go w odpowiedniej wysokoci lub aktywa przeznaczone na fundusz ochrony rodków
gwarantowanych nie by³y lokowane w skarbowych papierach wartociowych lub bonach pieniê¿nych
Narodowego Banku Polskiego lub deponowane w sposób, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2,

12/15/00 1:04 PM
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2000 r.

biulet33.qxd

44
styczeñ

17
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 17 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 25 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 25 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
74)

74)

74)
74)

74)

74)
73)

Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y nr 5/4/G/2000

3. Narodowy Bank Polski przekazuje Funduszowi informacje o stanie finansowym podmiotu objêtego systemem gwarantowania i podejmowanych w stosunku do niego dzia³aniach na podstawie ustawy - Prawo
bankowe, w razie powziêcia wiadomoci, i¿ w banku powsta³a strata, groba jej wyst¹pienia lub powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci banku.
72)

2. Narodowy Bank Polski przekazuje Funduszowi roczne bilanse banków objêtych systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania oraz kwartaln¹ analizê funkcjonowania sektora bankowego.
50)

2a. Od dnia 1 stycznia 1998 r. górna kwota rodków gwarantowanych w 90% ich
wartoci, okrelona
48)
w ust. 2 pkt. 2, ulega podwy¿szeniu do równowartoci w z³otych 5.000 EURO .

Nie

51)

2b. Górna granica rodków gwarantowanych okrelona w ust. 2 pkt. 2, ulega podwy¿szeniu:
1)
2)
3)
4)
5)

do równowartoci w z³otych 8.000 EURO - od dnia 1 stycznia 1999 r.,
do równowartoci w z³otych 11.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2000 r.,
do równowartoci w z³otych 15.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2001 r.,
do równowartoci w z³otych 17.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2002 r.,
do równowartoci w z³otych 20.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2003 r.

52)

Tak

48)

3. Do wyliczenia wartoci EURO w z³otych przyjmuje siê kurs redni Narodowego Banku Polskiego,
zgodnie z tabel¹ kursow¹ og³aszan¹ przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹c¹ w dniu spe³nienia warunku gwarancji.
4. Kwoty, o których mowa w ust. 2, okrelaj¹ maksymaln¹ wysokoæ roszczeñ deponenta w stosunku do
Funduszu, niezale¿nie od tego, w jakiej wysokoci i na ilu rachunkach posiada³ deponent rodki pieniê¿ne w
danym banku.
53)

5. Roszczenia z tytu³u gwarancji przedawniaj¹ siê po up³ywie 5 lat od dnia spe³nienia warunków gwarancji.
Art. 24. Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeñ od banku ponad kwotê okrelon¹ w art.
23 ust. 2.
Art. 25. 1. Podmiot objêty systemem gwarantowania obowi¹zany jest tworzyæ fundusz ochrony rodków
gwarantowanych na zaspokojenie roszczeñ deponentów w przypadku spe³nienia warunków gwarancji przez
którykolwiek podmiot objêty tym systemem.
54)

2. Wysokoæ funduszu ochrony rodków gwarantowanych w kolejnym roku jest ustalana, z zastrze¿eniem ust.
3, nie póniej ni¿ do koñca poprzedniego roku kalendarzowego, jako iloczyn stawki w wysokoci do 0,4% i sumy
rodków pieniê¿nych, zgromadzonych w banku (zrzeszeniu regionalnym) na wszystkich rachunkach, stanowi¹cej
podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063), za padziernik.
55)

3. Wysokoæ funduszu ochrony rodków gwarantowanych w odniesieniu do banków: Powszechna Kasa
Oszczêdnoci - Bank Pañstwowy, Polska Kasa Opieki S.A., Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A. do dnia 31
grudnia 1999 r. ustalana jest, z zastrze¿eniem ust. 4 jako iloczyn po³owy stawki i sumy rodków pieniê¿nych, o
których mowa w ust. 2.
56)

4. Banki, o których mowa w ust. 3, w przypadku przejêcia innych banków, tworz¹ na rok 1999 fundusz
ochrony rodków gwarantowanych od ³¹cznej sumy rodków pieniê¿nych, o których mowa w ust. 2, ³¹cz¹cych
siê banków, z zastosowaniem stawki okrelonej w ust. 3 wy³¹cznie do sumy w³asnych rodków pieniê¿nych
przed przejêciem.
57)

5. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych jest zwiêkszany lub zmniejszany w dniu 1 lipca ka¿dego
roku, odpowiednio do wysokoci sumy, o której mowa w ust. 2, stanowi¹cej podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej za kwiecieñ ka¿dego roku.
57)

6. Z dniem spe³nienia warunków gwarancji podmiot objêty systemem gwarantowania jest zwolniony z
obowi¹zku tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych i zmiany jego wysokoci, o której mowa w ust. 5.
50)
51)
52)
53)
54)
55)

Czy w banku wystêpuje zespó³/stanowisko kontroli wewnêtrznej?
Podaæ stanowisko, liczbê etatów oraz podleg³oæ s³u¿bow¹

Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 5:
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.

6

Czy bank posiada dostêpne dla klientów regulaminy produktów bankowych?

56)
57)

7

Czy bank posiada okrelone procedury (metodologiê) kszta³towania stóp procentowych?
Jeli tak - podaæ jakie? Jeli nie - scharakteryzowaæ krótko stosowany sposób kszta³towania stóp

Czy wymienione - w pkt 4 - komitety posiadaj¹ okrelone na pimie procedury postêpowania?
Wymieniæ jakie?

8

Ostatnia zmiana stóp oprocentowania depozytów i kredytów zosta³a wprowadzona (podaæ datê i za³¹czyæ
stosown¹ uchwa³ê/zarz¹dzenie):

5

8a

12

- depozytów:
- kredytów:

WARSZAWA

74)
73)
72)

1) uczestników funduszu,
2) zasady przystêpowania i wystêpowania z funduszu, w tym wysokoæ op³aty na ten fundusz,
3) zasady wykorzystywania rodków funduszu ochrony wk³adów i lokat bankowych.
Art. 40. 1. Umowa o utworzeniu umownego funduszu gwarantowania rodków pieniê¿nych i zasadach jego
dzia³ania powinna w szczególnoci okrelaæ:
2. rodki objête umownym systemem gwarantowania przekazywane s¹ na zaspokajanie roszczeñ deponentów po wykorzystaniu rodków obowi¹zkowego systemu gwarantowania.
Art. 39. 1. Podmioty objête systemem gwarantowania, które wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zków na³o¿onych na
nie zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, mog¹ w ramach ustawowego systemu gwarantowania rodków
pieniê¿nych zobowi¹zaæ siê do rozszerzenia obowi¹zku gwarancji rodków pieniê¿nych ponad minimum
okrelone w obowi¹zkowym systemie gwarantowania rodków pieniê¿nych.
Umowny system gwarantowania rodków pieniê¿nych
zgromadzonych na rachunkach bankowych
Rozdzia³ 5
dotycz¹cy organizacji i funkcjonowania banku
10. Uzyskiwane informacje dotycz¹ce podmiotów objêtych systemem gwarantowania Fundusz mo¿e
wykorzystywaæ tylko w celu realizacji zadañ okrelonych w niniejszej ustawie.

KWESTIONARIUSZ

9. Podmioty okrelone w ust. 4, 6 i 8 s¹ obowi¹zane do udzielania Funduszowi informacji bez zbêdnej
zw³oki.
8. W przypadku banków spó³dzielczych zrzeszonych w innych bankach informacje, o których mowa w ust.
6, dotycz¹ce poszczególnych banków, jak i odpowiednio zrzeszenia, przekazuj¹ Funduszowi banki zrzeszaj¹ce.
7. Zakres informacji, o których mowa w ust. 6, okrela Prezes Narodowego Banku Polskiego, na wniosek
Funduszu.
6. Banki objête systemem gwarantowania s¹ obowi¹zane do przekazywania Funduszowi informacji innych
ni¿ przekazywane do Narodowego Banku Polskiego, niezbêdnych do wykonywania zadañ Funduszu.
5. Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 4, okrelaj¹ odrêbne porozumienia zawarte
pomiêdzy Funduszem a Prezesem Narodowego Banku Polskiego, ministrem do spraw
7)
instytucji finansowych i Prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli.
4. Funduszowi przys³uguje prawo uzyskiwania informacji dotycz¹cych podmiotów objêtych systemem
gwarantowania, maj¹cych wp³yw
na realizacjê jego zadañ posiadanych przez Narodowy Bank Polski, ministra
7)
do spraw instytucji finansowych i Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.
z dnia 18 stycznia 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY w WARSZAWIE
49

48
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60)

4

59)
58)

5) prowadzenia ewidencji rachunkowej:

6) zasad wyceny aktywów i pasywów:

7) kontroli wewnêtrznej:

8) kasowo - skarbcowy:

9) zarz¹dzania ryzykami bankowymi:

Czy w banku funkcjonuj¹ komitety:
1) kredytowy?
2) zarz¹dzania aktywami i pasywami?
3) inne? (wymieniæ jakie)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 17 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 18 ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.

1) czynnoci, o których mowa w ust. 1, a tak¿e w art. 27a, art. 28 i art. 31, dokonywane przez syndyka masy upad³oci, wykonuje zarz¹d podmiotu objêtego obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
2) przepisy ust. 1, art. 27a , art. 28, art. 29 ust. 3, art. 30 oraz art. 31 stosuje siê odpowiednio,
3) w razie zaistnienia okolicznoci, o których mowa w art. 27a ust. 2, Zarz¹d Funduszu wystêpuje do
w³aciwego dla podmiotu objêtego obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych
organu rejestrowego,
2. W przypadku spe³nienia warunku gwarancji w dniu, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 lit. b) lub c), a tak¿e gdy
nast¹pi prawomocne umorzenie postêpowania upad³ociowego ze wzglêdu na to, ¿e maj¹tek banku nie wystarcza
na zaspokojenie kosztów postêpowania upad³ociowego, a syndyk nie wykona³ obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy:
4)
3)
2)
1)

listê deponentów, wraz z wyszczególnieniem kwot rodków gwarantowanych, sporz¹dzon¹ wed³ug
wzoru okrelonego przez Zarz¹d Funduszu,
kwotê p³ynnych rodków banku wchodz¹cych w sk³ad masy upad³oci, wed³ug stanu na dzieñ
og³oszenia upad³oci banku,
wysokoæ utworzonego przez ten bank funduszu ochrony rodków gwarantowanych oraz wysokoæ nie
wykorzystanej czêci tego funduszu, wed³ug stanu na dzieñ sporz¹dzenia listy deponentów,
wysokoæ wydatków zwi¹zanych z wyp³at¹ wynagrodzeñ pracownikom upad³ego banku i wysokoæ
bie¿¹cych wydatków zwi¹zanych z kosztami postêpowania upad³ociowego, poniesionych do dnia
sporz¹dzenia listy deponentów - powiêkszonych o wysokoæ niezbêdnych wydatków zwi¹zanych z
wyp³at¹ rodków gwarantowanych - wraz z aktualn¹ wysokoci¹ rodków p³ynnych banku znajduj¹cych siê w dyspozycji syndyka.

Art. 27. 1. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany, w terminie 30 dni od dnia og³oszenia upad³oci
banku, ustaliæ na podstawie ksi¹g banku i przedstawiæ w formie pisemnej Funduszowi:
60)

5. W przypadku banków spó³dzielczych, o których mowa w ust. 2, obowi¹zek, o którym mowa w ust.
4, wykonuje w³aciwy, zgodnie z ustaw¹ z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych
i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, bank zrzeszaj¹cy.
1) do dnia 15 grudnia ka¿dego roku, wed³ug stanu okrelanego zgodnie z art. 25 ust. 2,
2) do dnia 15 czerwca ka¿dego roku, wed³ug stanu stanowi¹cego podstawê obliczenia kwoty rezerwy
obowi¹zkowej za kwiecieñ
- wed³ug wzoru okrelonego przez Zarz¹d Funduszu.
4. Banki objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych przekazuj¹ Zarz¹dowi
Funduszu informacje o sumie wk³adów na rachunkach objêtych obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych i wysokoci funduszu ochrony rodków gwarantowanych w terminach:
59)

3. Aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych nie mog¹ byæ przedmiotem
zastawu ani byæ obci¹¿ane w jakikolwiek sposób oraz nie podlegaj¹ egzekucji s¹dowej ani administracyjnej.
59)

2. Banki spó³dzielcze, z wyj¹tkiem banków, o których mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych
ustaw, obowi¹zane s¹ deponowaæ aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych
zrzeszenia regionalnego na wyodrêbnionym rachunku we w³aciwych dla nich bankach regionalnych.

Tak

Art. 26. 1. Banki s¹ obowi¹zane lokowaæ aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych w skarbowych papierach wartociowych i bonach pieniê¿nych Narodowego Banku Polskiego oraz
deponowaæ je na wyodrêbnionym dla ka¿dego banku rachunku depozytowym w Narodowym Banku
Polskim lub Krajowym Depozycie Papierów Wartociowych, a w przypadku braku takiej mo¿liwoci - lokowaæ
te aktywa na oprocentowanym rachunku bie¿¹cym w Narodowym Banku Polskim.

Nie

58)

3. Po wyczerpaniu rodków, o których mowa w art. 45, Prezes Narodowego Banku Polskiego mo¿e udzieliæ
Funduszowi kredytu na uzgodnionych z Funduszem warunkach. Wysokoæ kredytu nie mo¿e przekroczyæ kwoty
równej po³owie przychodów Funduszu z tytu³u op³at rocznych wnoszonych przez podmioty objête systemem
gwarantowania.

Bank ......................................

................................ , dnia ......................... 2000 r.
(miejscowoæ)

...............................................
w ...........................................

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Warszawa

4. Po wyczerpaniu rodków, o których mowa w ust. 1 i 2, Rada Ministrów w drodze rozporz¹dzenia, po
zasiêgniêciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, mo¿e podwy¿szyæ poziom obci¹¿eñ, o których mowa
w art. 13 ust. 1, art. 14 i art. 25 ust. 2, 3 i 4, stosuj¹c stawkê op³aty do wysokoci 0,8%.
Art. 35. 1. Na Fundusz przechodz¹, z mocy prawa, wierzytelnoci przys³uguj¹ce deponentowi w stosunku
do masy upad³oci, w wysokoci kwot wyp³aconych z tytu³u gwarantowania rodków pieniê¿nych.

KWESTIONARIUSZ
dotycz¹cy organizacji i funkcjonowania

69)

1a. W przypadku nabycia przedsiêbiorstwa bankowego w trybie art. 165 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe,
na nabywcê nie przechodz¹ zobowi¹zania wynikaj¹ce z wierzytelnoci Funduszu, o których mowa w ust. 1.
2. Kwoty uzyskane przez Fundusz z masy upad³oci przekazywane s¹ w pierwszej kolejnoci na sp³atê kredytu, o którym mowa w art. 34 ust. 3, oraz uzupe³nienie rodków Funduszu, o których mowa w art. 45.
70)

3. Pozosta³e kwoty Zarz¹d Funduszu wykorzystuje jedynie na cele zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w zakresie wyp³at rodków gwarantowanych, a mianowicie:
1) wykorzystuje w przypadkach koniecznoci powiêkszenia rodków przekazanych syndykom na podstawie dotychczas powziêtych uchwa³ w trybie art. 28 ust. 1,
2) uwzglêdnia przy podejmowaniu kolejnych uchwa³ o przekazaniu syndykowi kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
71)

4. Do uchwa³ Zarz¹du Funduszu w zakresie okrelonym w ust. 3 pkt. 1 nie stosuje siê przepisu art. 28 ust. 1.
Art. 36. Z tytu³u opónienia w dokonywaniu op³at rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz wp³at,
o których mowa w art. 29 i 33 ust. 2, Funduszowi przys³uguj¹ odsetki w wysokoci odsetek pobieranych od
zaleg³oci podatkowych.

.........................................................................................................................................
/nazwa banku/

sporz¹dzony w zwi¹zku z kontrol¹ Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przeprowadzon¹
na podstawie upowa¿nienia Prezesa Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
nr ............. z dnia ...................................
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz w zwi¹zku z postanowieniami § ... umowy .................... nr ........... z dnia
.................................. Zarz¹d Banku ........................................................................
przekazuje informacje o organizacji i funkcjonowaniu Banku.

Art. 37. 1. Wyci¹gi z ksi¹g Funduszu, podpisane przez upowa¿nionych cz³onków Zarz¹du Funduszu i opatrzone jego pieczêci¹, stwierdzaj¹ce istnienie zobowi¹zania podmiotu objêtego systemem gwarancji na rzecz
Funduszu i zaopatrzone w owiadczenie, ¿e oparte na nich roszczenia s¹ wymagalne, maj¹ moc tytu³ów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla nich klauzul wykonalnoci.

Jednoczenie Zarz¹d przyjmuje pe³n¹ odpowiedzialnoæ za prawdziwoæ i rzetelnoæ
tych informacji.

2. Egzekucja nale¿noci stwierdzonych dokumentami wymienionymi w ust. 1 odbywa siê, w zale¿noci od
charakteru zobowi¹zañ, w trybie okrelonym w Kodeksie postêpowania cywilnego b¹d w przepisach o
postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

I. Informacje ogólne

3. D³u¿nik, w drodze powództwa, mo¿e ¿¹daæ umorzenia w ca³oci lub w czêci egzekucji prowadzonej przez
Fundusz, wed³ug Kodeksu postêpowania cywilnego b¹d przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, je¿eli egzekwowana wierzytelnoæ nie istnieje lub istnieje w kwocie mniejszej albo gdy d³u¿nik zg³asza wzajemne roszczenia nadaj¹ce siê do potr¹cenia z wierzytelnoci egzekwowanej.

1. Ostatnia rejestracja zmian w Statucie:

..............................

.................................

data

miejsce

2. Sk³ad Zarz¹du:

4. W trybie zabezpieczenia powództwa s¹d na wniosek powoda mo¿e zawiesiæ postêpowanie egzekucyjne.
Art. 38. 1. Narodowy Bank Polski, na wniosek Zarz¹du Funduszu, przekazuje Funduszowi posiadane informacje o sytuacji podmiotów objêtych systemem gwarantowania, które wyst¹pi³y do Funduszu z wnioskiem o
udzielenie pomocy finansowej, w zakresie niezbêdnym do oceny planu wykorzystania pomocy Funduszu w celu
uzdrowienia gospodarki banku lub po³¹czenia z innym bankiem.

Od kiedy

Sta¿ w
bankowoci

Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez ert. 1 pkt 24 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.

16

45
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71)

Pe³niona funkcja

12/15/00 1:04 PM

70)

Imiê i nazwisko

biulet33.qxd

69)

L.p.

14
64)
63)
62)
61)

47

Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 20 ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 15 ustawy wymienionej w przypisie 1.

5. W terminie okrelonym w ust. 4 syndyk zwraca Funduszowi kwoty nie wyp³acone deponentom oraz
odsetki naliczone od kwoty przekazanej przez Fundusz na wyp³atê rodków gwarantowanych przez bank
prowadz¹cy rachunek, na który wp³acono tê kwotê.
4. Po zakoñczeniu wyp³at syndyk masy upad³oci dokonuje rozliczenia wyp³aconych kwot i sporz¹dza sprawozdanie, które przekazuje Funduszowi w terminie 21 dni od dnia zakoñczenia wyp³at.
3. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany do dokonywania wyp³at rodków gwarantowanych na warunkach okrelonych ustaw¹ oraz w uchwale Zarz¹du Funduszu, o której mowa w ust. 1, z uwzglêdnieniem
nale¿noci osób okrelonych w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, zgodnie z terminarzem wyp³at przez
niego sporz¹dzonym i zatwierdzonym przez Zarz¹d Funduszu.
64)

2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1, okrela:
1) kwotê rodków przekazywan¹ syndykowi na wyp³atê rodków gwarantowanych, stanowi¹c¹ ró¿nicê
sumy rodków gwarantowanych i rodków p³ynnych banku, pomniejszonych o wydatki okrelone w
art. 27 ust. 1 pkt. 4,
2) udzia³ w kwocie, o której mowa w ust. 1, poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania proporcjonalnie do wysokoci utworzonego funduszu ochrony rodków gwarantowanych
w danym podmiocie, z zastrze¿eniem, ¿e nie wykorzystan¹ czêæ funduszu ochrony rodków
gwarantowanych banku w stanie upad³oci uwzglêdnia siê w tej kwocie w ca³oci,
3) szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka masy upad³oci wyp³at rodków gwarantowanych,
4) wysokoæ wp³at dokonywanych przez podmioty objête systemem gwarantowania na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim.
Art. 28. 1. Zarz¹d Funduszu po przyjêciu listy, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 1, nie póniej ni¿ w
ci¹gu 7 dni, podejmuje i podaje do publicznej wiadomoci, w drodze og³oszenia w pimie o zasiêgu ogólnokrajowym, oraz przekazuje podmiotom objêtym systemem gwarantowania uchwa³ê o przekazaniu syndykowi kwot
na wyp³atê rodków gwarantowanych.
63)

4. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany do usuniêcia braków wskazanych przez Zarz¹d Funduszu - w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni.
3. Je¿eli Zarz¹d Funduszu stwierdzi, ¿e lista deponentów nie odpowiada warunkom okrelonym w ust. 1,
odmawia jej przyjêcia i zwraca j¹ syndykowi masy upad³oci, o czym niezw³ocznie powiadamia sêdziego-komisarza.
2. W przypadku powstania uzasadnionych w¹tpliwoci co do podanej przez syndyka masy upad³oci wysokoci wydatków okrelonych w art. 27 ust. 1 pkt. 4, Zarz¹d Funduszu zwraca siê do sêdziego-komisarza
o zatwierdzenie wydatków w trybie art. 99 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 padziernika
1934 r. - Prawo upad³ociowe (Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85,
poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189 , Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940 i z 1998 r. Nr
117, poz. 756 ), co nie wstrzymuje powziêcia przez Zarz¹d Funduszu uchwa³y o przekazaniu kwot na wyp³atê
rodków gwarantowanych.

II. Informacje dotycz¹ce funkcjonowania banku

Czy bank posiada regulaminy funduszy, które zosta³y okrelone Statutem?
Jeli tak - wymieniæ, podaæ nr uchwa³y, regulacji, datê wprowadzenia, datê ostatniej nowelizacji

Wyszczególnienie
Czy bank posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony przez odpowiednie organy statutowe?
Jeli tak - podaæ nr uchwa³y, regulacji, datê wprowadzenia, datê ostatniej nowelizacji

2

Czy bank posiada aktualne regulaminy; instrukcje (podaæ datê wprowadzenia i ostatniej nowelizacji)?
1) udzielania kredytów:

L.p.
1

3

2) udzielania kredytów dla cz³onków organów statutowych i pracowników banku:

3) prowadzenia rachunków bankowych:

4) windykacji:

62)

Art. 27a. 1. Zarz¹d Funduszu, w terminie 14 dni, sprawdza przedstawion¹ przez syndyka masy upad³oci listê deponentów oraz wyliczenie kwot rodków gwarantowanych pod wzglêdem zgodnoci z ustaw¹ i wymaganiami okrelonymi w art. 27 ust. 1 pkt. 1.

Tak

61)

4. Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Banku Pan/i ...................................................................
pe³ni funkcjê od ..............................................................................

Struktura kapita³u akcyjnego (podaæ akcjonariuszy posiadaj¹cych powy¿ej 5% wartoci kapita³u
i powy¿ej 5% g³osów):

Akcjonariusz

6. Zarz¹d Funduszu sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka masy upad³oci banku warunków wyp³at rodków gwarantowanych, okrelonych w ustawie oraz w uchwale Zarz¹du, o której mowa w ust. 1.
7. O nieprawid³owociach ujawnionych w toku kontroli Fundusz zawiadamia sêdziego-komisarza, wzywaj¹c syndyka do ich usuniêcia.
65)

5. W przypadku banku komercyjnego:

L.p.

4) Zarz¹d Funduszu powiadamia w³aciwy organ rejestrowy o zaistnieniu okolicznoci, o których
mowa w art. 27a ust. 3 i art. 28 ust. 7.

Nie

3. Liczba cz³onków Rady Nadzorczej Banku - ........... osób.

Art. 29.1. Dokonywane przez podmioty objête systemem gwarantowania wp³aty rodków przeznaczonych na wyp³atê rodków gwarantowanych, w wysokoci okrelonej zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt. 2, podmioty
obowi¹zane s¹ wnieæ na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim w terminie
7 dni roboczych od podania do publicznej wiadomoci uchwa³y Zarz¹du w drodze og³oszenia w pimie o zasiêgu
ogólnokrajowym.
2. rodki pochodz¹ce z wp³at, o których mowa w ust. 1, wniesione na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim, przechodz¹ na w³asnoæ Funduszu.

% wartoci kapita³u

% g³osów na WZA

66)

3. Wp³aty, o których mowa w ust. 1, pomniejszaj¹ fundusz ochrony rodków gwarantowanych podmiotu objêtego systemem gwarancji, do chwili likwidacji tego funduszu w zwi¹zku z upad³oci¹ banku i przekazania przez Fundusz kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
67)

Art. 30. Z tytu³u przekazania rodków syndykowi masy upad³oci Funduszowi przys³uguje roszczenie do
masy upad³oci o zwrot przekazanych kwot, które podlegaj¹ zaspokojeniu w pierwszej kolejnoci po pokryciu
bie¿¹cych kosztów postêpowania upad³ociowego, nale¿noci za pracê pracowników banku (zrzeszenia regionalnego) i innych roszczeñ tych pracowników, o których mowa w art. 204 § 1 pkt. 1 rozporz¹dzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 padziernika 1934 r. - Prawo upad³ociowe.
Art. 31. rodki na wyp³atê depozytów, przekazane na podstawie uchwa³y Zarz¹du Funduszu syndykowi
masy upad³oci, nie wchodz¹ do masy upad³oci i nie mog¹ byæ wykorzystane przez syndyka na ¿aden inny cel
ni¿ wyp³ata rodków gwarantowanych.
Art. 32. Kwota na wyp³atê rodków gwarantowanych, przekazana na podstawie uchwa³y Zarz¹du
Funduszu, o której mowa w art. 28, na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku
Polskim, stanowi dla podmiotu objêtego systemem gwarancji koszt uzyskania przychodów w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

6. W przypadku banku spó³dzielczego:

68)

liczba cz³onków ............... , iloæ zadeklarowanych udzia³ów .................

Wartoæ funduszu udzia³owego (wed³ug stanu na ..............................) w podziale na:
· fundusz zadeklarowany

..................................................

· fundusz wniesiony

..................................................

· fundusz zadeklarowany a nie wniesiony ..................................................

Art. 34. 1. W przypadku gdy wielkoæ roszczeñ z tytu³u gwarantowanych rodków pieniê¿nych przekroczy
kwotê, o której mowa w art. 15 pkt. 2, roszczenia te Fundusz pokrywa z innych róde³, o których mowa
w art. 15.
2. Po wyczerpaniu rodków finansowych Funduszu wyp³aty na podstawie roszczeñ deponentów zaspokajane s¹ ze rodków w³asnych Funduszu, o których mowa w art. 45.
65)
66)
67)
68)

46

W Brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 22 ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 23 ustawy powo³anej w przypisie 1.
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· osoby prawne:

2. W przypadku uzupe³nienia listy deponentów podmioty objête systemem gwarancji dokonuj¹
dodatkowych wp³at na rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim. Przepisy art. 28 stosuje siê odpowiednio, z tym ¿e wyp³ata nale¿noci deponentów nastêpuje w pierwszej kolejnoci z bie¿¹cych
wp³ywów powiêkszaj¹cych masê upad³oci.
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· osoby fizyczne: liczba cz³onków ............... , iloæ zadeklarowanych udzia³ów .................

biulet33.qxd

Struktura funduszu udzia³owego w podziale na:

Art. 33. 1. Po ustaleniu listy wierzytelnoci przez sêdziego-komisarza lub po stwierdzeniu wierzytelnoci
prawomocnym orzeczeniem s¹du listê deponentów uzupe³nia siê o wierzytelnoci deponentów nie objête list¹,
o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 1.

14

47
3

2

4) windykacji:

3) prowadzenia rachunków bankowych:

2) udzielania kredytów dla cz³onków organów statutowych i pracowników banku:

Czy bank posiada aktualne regulaminy; instrukcje (podaæ datê wprowadzenia i ostatniej nowelizacji)?
1) udzielania kredytów:

Czy bank posiada regulaminy funduszy, które zosta³y okrelone Statutem?
Jeli tak - wymieniæ, podaæ nr uchwa³y, regulacji, datê wprowadzenia, datê ostatniej nowelizacji

Wyszczególnienie
Czy bank posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony przez odpowiednie organy statutowe?
Jeli tak - podaæ nr uchwa³y, regulacji, datê wprowadzenia, datê ostatniej nowelizacji

63)

L.p.
1

Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 20 ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 15 ustawy wymienionej w przypisie 1.
64)

II. Informacje dotycz¹ce funkcjonowania banku

64)
63)
62)
61)

5. W terminie okrelonym w ust. 4 syndyk zwraca Funduszowi kwoty nie wyp³acone deponentom oraz
odsetki naliczone od kwoty przekazanej przez Fundusz na wyp³atê rodków gwarantowanych przez bank
prowadz¹cy rachunek, na który wp³acono tê kwotê.
4. Po zakoñczeniu wyp³at syndyk masy upad³oci dokonuje rozliczenia wyp³aconych kwot i sporz¹dza sprawozdanie, które przekazuje Funduszowi w terminie 21 dni od dnia zakoñczenia wyp³at.
3. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany do dokonywania wyp³at rodków gwarantowanych na warunkach okrelonych ustaw¹ oraz w uchwale Zarz¹du Funduszu, o której mowa w ust. 1, z uwzglêdnieniem
nale¿noci osób okrelonych w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, zgodnie z terminarzem wyp³at przez
niego sporz¹dzonym i zatwierdzonym przez Zarz¹d Funduszu.
2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1, okrela:
1) kwotê rodków przekazywan¹ syndykowi na wyp³atê rodków gwarantowanych, stanowi¹c¹ ró¿nicê
sumy rodków gwarantowanych i rodków p³ynnych banku, pomniejszonych o wydatki okrelone w
art. 27 ust. 1 pkt. 4,
2) udzia³ w kwocie, o której mowa w ust. 1, poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania proporcjonalnie do wysokoci utworzonego funduszu ochrony rodków gwarantowanych
w danym podmiocie, z zastrze¿eniem, ¿e nie wykorzystan¹ czêæ funduszu ochrony rodków
gwarantowanych banku w stanie upad³oci uwzglêdnia siê w tej kwocie w ca³oci,
3) szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka masy upad³oci wyp³at rodków gwarantowanych,
4) wysokoæ wp³at dokonywanych przez podmioty objête systemem gwarantowania na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim.
Art. 28. 1. Zarz¹d Funduszu po przyjêciu listy, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 1, nie póniej ni¿ w
ci¹gu 7 dni, podejmuje i podaje do publicznej wiadomoci, w drodze og³oszenia w pimie o zasiêgu ogólnokrajowym, oraz przekazuje podmiotom objêtym systemem gwarantowania uchwa³ê o przekazaniu syndykowi kwot
na wyp³atê rodków gwarantowanych.
4. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany do usuniêcia braków wskazanych przez Zarz¹d Funduszu - w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni.
3. Je¿eli Zarz¹d Funduszu stwierdzi, ¿e lista deponentów nie odpowiada warunkom okrelonym w ust. 1,
odmawia jej przyjêcia i zwraca j¹ syndykowi masy upad³oci, o czym niezw³ocznie powiadamia sêdziego-komisarza.
2. W przypadku powstania uzasadnionych w¹tpliwoci co do podanej przez syndyka masy upad³oci wysokoci wydatków okrelonych w art. 27 ust. 1 pkt. 4, Zarz¹d Funduszu zwraca siê do sêdziego-komisarza
o zatwierdzenie wydatków w trybie art. 99 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 padziernika
1934 r. - Prawo upad³ociowe (Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85,
poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189 , Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940 i z 1998 r. Nr
117, poz. 756 ), co nie wstrzymuje powziêcia przez Zarz¹d Funduszu uchwa³y o przekazaniu kwot na wyp³atê
rodków gwarantowanych.
62)

Tak

Art. 27a. 1. Zarz¹d Funduszu, w terminie 14 dni, sprawdza przedstawion¹ przez syndyka masy upad³oci listê deponentów oraz wyliczenie kwot rodków gwarantowanych pod wzglêdem zgodnoci z ustaw¹ i wymaganiami okrelonymi w art. 27 ust. 1 pkt. 1.
61)

Nie

4) Zarz¹d Funduszu powiadamia w³aciwy organ rejestrowy o zaistnieniu okolicznoci, o których
mowa w art. 27a ust. 3 i art. 28 ust. 7.

3. Liczba cz³onków Rady Nadzorczej Banku - ........... osób.
4. Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Banku Pan/i ...................................................................
pe³ni funkcjê od ..............................................................................

6. Zarz¹d Funduszu sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka masy upad³oci banku warunków wyp³at rodków gwarantowanych, okrelonych w ustawie oraz w uchwale Zarz¹du, o której mowa w ust. 1.
7. O nieprawid³owociach ujawnionych w toku kontroli Fundusz zawiadamia sêdziego-komisarza, wzywaj¹c syndyka do ich usuniêcia.
65)

5. W przypadku banku komercyjnego:
Struktura kapita³u akcyjnego (podaæ akcjonariuszy posiadaj¹cych powy¿ej 5% wartoci kapita³u
i powy¿ej 5% g³osów):

L.p.

Art. 29.1. Dokonywane przez podmioty objête systemem gwarantowania wp³aty rodków przeznaczonych na wyp³atê rodków gwarantowanych, w wysokoci okrelonej zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt. 2, podmioty
obowi¹zane s¹ wnieæ na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim w terminie
7 dni roboczych od podania do publicznej wiadomoci uchwa³y Zarz¹du w drodze og³oszenia w pimie o zasiêgu
ogólnokrajowym.
2. rodki pochodz¹ce z wp³at, o których mowa w ust. 1, wniesione na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim, przechodz¹ na w³asnoæ Funduszu.

Akcjonariusz

% wartoci kapita³u

66)

% g³osów na WZA

3. Wp³aty, o których mowa w ust. 1, pomniejszaj¹ fundusz ochrony rodków gwarantowanych podmiotu objêtego systemem gwarancji, do chwili likwidacji tego funduszu w zwi¹zku z upad³oci¹ banku i przekazania przez Fundusz kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
67)

Art. 30. Z tytu³u przekazania rodków syndykowi masy upad³oci Funduszowi przys³uguje roszczenie do
masy upad³oci o zwrot przekazanych kwot, które podlegaj¹ zaspokojeniu w pierwszej kolejnoci po pokryciu
bie¿¹cych kosztów postêpowania upad³ociowego, nale¿noci za pracê pracowników banku (zrzeszenia regionalnego) i innych roszczeñ tych pracowników, o których mowa w art. 204 § 1 pkt. 1 rozporz¹dzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 padziernika 1934 r. - Prawo upad³ociowe.
Art. 31. rodki na wyp³atê depozytów, przekazane na podstawie uchwa³y Zarz¹du Funduszu syndykowi
masy upad³oci, nie wchodz¹ do masy upad³oci i nie mog¹ byæ wykorzystane przez syndyka na ¿aden inny cel
ni¿ wyp³ata rodków gwarantowanych.
Art. 32. Kwota na wyp³atê rodków gwarantowanych, przekazana na podstawie uchwa³y Zarz¹du
Funduszu, o której mowa w art. 28, na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku
Polskim, stanowi dla podmiotu objêtego systemem gwarancji koszt uzyskania przychodów w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

6. W przypadku banku spó³dzielczego:

68)

Struktura funduszu udzia³owego w podziale na:
· osoby fizyczne: liczba cz³onków ............... , iloæ zadeklarowanych udzia³ów .................
· osoby prawne:

liczba cz³onków ............... , iloæ zadeklarowanych udzia³ów .................

Wartoæ funduszu udzia³owego (wed³ug stanu na ..............................) w podziale na:

..................................................

· fundusz wniesiony

..................................................

· fundusz zadeklarowany

Art. 33. 1. Po ustaleniu listy wierzytelnoci przez sêdziego-komisarza lub po stwierdzeniu wierzytelnoci
prawomocnym orzeczeniem s¹du listê deponentów uzupe³nia siê o wierzytelnoci deponentów nie objête list¹,
o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 1.
2. W przypadku uzupe³nienia listy deponentów podmioty objête systemem gwarancji dokonuj¹
dodatkowych wp³at na rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim. Przepisy art. 28 stosuje siê odpowiednio, z tym ¿e wyp³ata nale¿noci deponentów nastêpuje w pierwszej kolejnoci z bie¿¹cych
wp³ywów powiêkszaj¹cych masê upad³oci.
Art. 34. 1. W przypadku gdy wielkoæ roszczeñ z tytu³u gwarantowanych rodków pieniê¿nych przekroczy
kwotê, o której mowa w art. 15 pkt. 2, roszczenia te Fundusz pokrywa z innych róde³, o których mowa
w art. 15.
2. Po wyczerpaniu rodków finansowych Funduszu wyp³aty na podstawie roszczeñ deponentów zaspokajane s¹ ze rodków w³asnych Funduszu, o których mowa w art. 45.

· fundusz zadeklarowany a nie wniesiony ..................................................

65)
66)
67)
68)

W Brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 22 ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 23 ustawy powo³anej w przypisie 1.
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48
60)

4

59)
58)

13
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 17 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 18 ustawy wymienionej w przypisie 5.

Czy w banku funkcjonuj¹ komitety:
1) kredytowy?
2) zarz¹dzania aktywami i pasywami?
3) inne? (wymieniæ jakie)

9) zarz¹dzania ryzykami bankowymi:

8) kasowo - skarbcowy:

7) kontroli wewnêtrznej:

6) zasad wyceny aktywów i pasywów:

5) prowadzenia ewidencji rachunkowej:

1) czynnoci, o których mowa w ust. 1, a tak¿e w art. 27a, art. 28 i art. 31, dokonywane przez syndyka masy upad³oci, wykonuje zarz¹d podmiotu objêtego obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
2) przepisy ust. 1, art. 27a , art. 28, art. 29 ust. 3, art. 30 oraz art. 31 stosuje siê odpowiednio,
3) w razie zaistnienia okolicznoci, o których mowa w art. 27a ust. 2, Zarz¹d Funduszu wystêpuje do
w³aciwego dla podmiotu objêtego obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych
organu rejestrowego,
2. W przypadku spe³nienia warunku gwarancji w dniu, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 lit. b) lub c), a tak¿e gdy
nast¹pi prawomocne umorzenie postêpowania upad³ociowego ze wzglêdu na to, ¿e maj¹tek banku nie wystarcza
na zaspokojenie kosztów postêpowania upad³ociowego, a syndyk nie wykona³ obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy:
1) listê deponentów, wraz z wyszczególnieniem kwot rodków gwarantowanych, sporz¹dzon¹ wed³ug
wzoru okrelonego przez Zarz¹d Funduszu,
2) kwotê p³ynnych rodków banku wchodz¹cych w sk³ad masy upad³oci, wed³ug stanu na dzieñ
og³oszenia upad³oci banku,
3) wysokoæ utworzonego przez ten bank funduszu ochrony rodków gwarantowanych oraz wysokoæ nie
wykorzystanej czêci tego funduszu, wed³ug stanu na dzieñ sporz¹dzenia listy deponentów,
4) wysokoæ wydatków zwi¹zanych z wyp³at¹ wynagrodzeñ pracownikom upad³ego banku i wysokoæ
bie¿¹cych wydatków zwi¹zanych z kosztami postêpowania upad³ociowego, poniesionych do dnia
sporz¹dzenia listy deponentów - powiêkszonych o wysokoæ niezbêdnych wydatków zwi¹zanych z
wyp³at¹ rodków gwarantowanych - wraz z aktualn¹ wysokoci¹ rodków p³ynnych banku znajduj¹cych siê w dyspozycji syndyka.
Art. 27. 1. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany, w terminie 30 dni od dnia og³oszenia upad³oci
banku, ustaliæ na podstawie ksi¹g banku i przedstawiæ w formie pisemnej Funduszowi:
60)

5. W przypadku banków spó³dzielczych, o których mowa w ust. 2, obowi¹zek, o którym mowa w ust.
4, wykonuje w³aciwy, zgodnie z ustaw¹ z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych
i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, bank zrzeszaj¹cy.
1) do dnia 15 grudnia ka¿dego roku, wed³ug stanu okrelanego zgodnie z art. 25 ust. 2,
2) do dnia 15 czerwca ka¿dego roku, wed³ug stanu stanowi¹cego podstawê obliczenia kwoty rezerwy
obowi¹zkowej za kwiecieñ
- wed³ug wzoru okrelonego przez Zarz¹d Funduszu.
4. Banki objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych przekazuj¹ Zarz¹dowi
Funduszu informacje o sumie wk³adów na rachunkach objêtych obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych i wysokoci funduszu ochrony rodków gwarantowanych w terminach:
59)

3. Aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych nie mog¹ byæ przedmiotem
zastawu ani byæ obci¹¿ane w jakikolwiek sposób oraz nie podlegaj¹ egzekucji s¹dowej ani administracyjnej.
59)

Tak

2. Banki spó³dzielcze, z wyj¹tkiem banków, o których mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych
ustaw, obowi¹zane s¹ deponowaæ aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych
zrzeszenia regionalnego na wyodrêbnionym rachunku we w³aciwych dla nich bankach regionalnych.

Nie

Art. 26. 1. Banki s¹ obowi¹zane lokowaæ aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych w skarbowych papierach wartociowych i bonach pieniê¿nych Narodowego Banku Polskiego oraz
deponowaæ je na wyodrêbnionym dla ka¿dego banku rachunku depozytowym w Narodowym Banku
Polskim lub Krajowym Depozycie Papierów Wartociowych, a w przypadku braku takiej mo¿liwoci - lokowaæ
te aktywa na oprocentowanym rachunku bie¿¹cym w Narodowym Banku Polskim.
58)

3. Po wyczerpaniu rodków, o których mowa w art. 45, Prezes Narodowego Banku Polskiego mo¿e udzieliæ
Funduszowi kredytu na uzgodnionych z Funduszem warunkach. Wysokoæ kredytu nie mo¿e przekroczyæ kwoty
równej po³owie przychodów Funduszu z tytu³u op³at rocznych wnoszonych przez podmioty objête systemem
gwarantowania.

Bank ......................................

................................ , dnia ......................... 2000 r.
(miejscowoæ)

...............................................
w ...........................................

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Warszawa

4. Po wyczerpaniu rodków, o których mowa w ust. 1 i 2, Rada Ministrów w drodze rozporz¹dzenia, po
zasiêgniêciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, mo¿e podwy¿szyæ poziom obci¹¿eñ, o których mowa
w art. 13 ust. 1, art. 14 i art. 25 ust. 2, 3 i 4, stosuj¹c stawkê op³aty do wysokoci 0,8%.
Art. 35. 1. Na Fundusz przechodz¹, z mocy prawa, wierzytelnoci przys³uguj¹ce deponentowi w stosunku
do masy upad³oci, w wysokoci kwot wyp³aconych z tytu³u gwarantowania rodków pieniê¿nych.
69)

1a. W przypadku nabycia przedsiêbiorstwa bankowego w trybie art. 165 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe,
na nabywcê nie przechodz¹ zobowi¹zania wynikaj¹ce z wierzytelnoci Funduszu, o których mowa w ust. 1.
2. Kwoty uzyskane przez Fundusz z masy upad³oci przekazywane s¹ w pierwszej kolejnoci na sp³atê kredytu, o którym mowa w art. 34 ust. 3, oraz uzupe³nienie rodków Funduszu, o których mowa w art. 45.
70)

3. Pozosta³e kwoty Zarz¹d Funduszu wykorzystuje jedynie na cele zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w zakresie wyp³at rodków gwarantowanych, a mianowicie:
1) wykorzystuje w przypadkach koniecznoci powiêkszenia rodków przekazanych syndykom na podstawie dotychczas powziêtych uchwa³ w trybie art. 28 ust. 1,
2) uwzglêdnia przy podejmowaniu kolejnych uchwa³ o przekazaniu syndykowi kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
71)

4. Do uchwa³ Zarz¹du Funduszu w zakresie okrelonym w ust. 3 pkt. 1 nie stosuje siê przepisu art. 28 ust. 1.
Art. 36. Z tytu³u opónienia w dokonywaniu op³at rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz wp³at,
o których mowa w art. 29 i 33 ust. 2, Funduszowi przys³uguj¹ odsetki w wysokoci odsetek pobieranych od
zaleg³oci podatkowych.

KWESTIONARIUSZ
dotycz¹cy organizacji i funkcjonowania

.........................................................................................................................................
/nazwa banku/

sporz¹dzony w zwi¹zku z kontrol¹ Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przeprowadzon¹
na podstawie upowa¿nienia Prezesa Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
nr ............. z dnia ...................................
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz w zwi¹zku z postanowieniami § ... umowy .................... nr ........... z dnia
.................................. Zarz¹d Banku ........................................................................
przekazuje informacje o organizacji i funkcjonowaniu Banku.

I. Informacje ogólne

2. Egzekucja nale¿noci stwierdzonych dokumentami wymienionymi w ust. 1 odbywa siê, w zale¿noci od
charakteru zobowi¹zañ, w trybie okrelonym w Kodeksie postêpowania cywilnego b¹d w przepisach o
postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednoczenie Zarz¹d przyjmuje pe³n¹ odpowiedzialnoæ za prawdziwoæ i rzetelnoæ
tych informacji.

Art. 37. 1. Wyci¹gi z ksi¹g Funduszu, podpisane przez upowa¿nionych cz³onków Zarz¹du Funduszu i opatrzone jego pieczêci¹, stwierdzaj¹ce istnienie zobowi¹zania podmiotu objêtego systemem gwarancji na rzecz
Funduszu i zaopatrzone w owiadczenie, ¿e oparte na nich roszczenia s¹ wymagalne, maj¹ moc tytu³ów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla nich klauzul wykonalnoci.

3. D³u¿nik, w drodze powództwa, mo¿e ¿¹daæ umorzenia w ca³oci lub w czêci egzekucji prowadzonej przez
Fundusz, wed³ug Kodeksu postêpowania cywilnego b¹d przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, je¿eli egzekwowana wierzytelnoæ nie istnieje lub istnieje w kwocie mniejszej albo gdy d³u¿nik zg³asza wzajemne roszczenia nadaj¹ce siê do potr¹cenia z wierzytelnoci egzekwowanej.

1. Ostatnia rejestracja zmian w Statucie:

..............................
data

.................................
miejsce

2. Sk³ad Zarz¹du:

4. W trybie zabezpieczenia powództwa s¹d na wniosek powoda mo¿e zawiesiæ postêpowanie egzekucyjne.
Art. 38. 1. Narodowy Bank Polski, na wniosek Zarz¹du Funduszu, przekazuje Funduszowi posiadane informacje o sytuacji podmiotów objêtych systemem gwarantowania, które wyst¹pi³y do Funduszu z wnioskiem o
udzielenie pomocy finansowej, w zakresie niezbêdnym do oceny planu wykorzystania pomocy Funduszu w celu
uzdrowienia gospodarki banku lub po³¹czenia z innym bankiem.
69)
70)
71)

L.p.

Pe³niona funkcja

Imiê i nazwisko

Sta¿ w
bankowoci

Od kiedy

Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez ert. 1 pkt 24 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
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74)
73)
72)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 17 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 25 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 25 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.

1) uczestników funduszu,
2) zasady przystêpowania i wystêpowania z funduszu, w tym wysokoæ op³aty na ten fundusz,
3) zasady wykorzystywania rodków funduszu ochrony wk³adów i lokat bankowych.
Art. 40. 1. Umowa o utworzeniu umownego funduszu gwarantowania rodków pieniê¿nych i zasadach jego
dzia³ania powinna w szczególnoci okrelaæ:
2. rodki objête umownym systemem gwarantowania przekazywane s¹ na zaspokajanie roszczeñ deponentów po wykorzystaniu rodków obowi¹zkowego systemu gwarantowania.
Art. 39. 1. Podmioty objête systemem gwarantowania, które wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zków na³o¿onych na
nie zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, mog¹ w ramach ustawowego systemu gwarantowania rodków
pieniê¿nych zobowi¹zaæ siê do rozszerzenia obowi¹zku gwarancji rodków pieniê¿nych ponad minimum
okrelone w obowi¹zkowym systemie gwarantowania rodków pieniê¿nych.
Umowny system gwarantowania rodków pieniê¿nych
zgromadzonych na rachunkach bankowych
Rozdzia³ 5
dotycz¹cy organizacji i funkcjonowania banku
10. Uzyskiwane informacje dotycz¹ce podmiotów objêtych systemem gwarantowania Fundusz mo¿e
wykorzystywaæ tylko w celu realizacji zadañ okrelonych w niniejszej ustawie.

KWESTIONARIUSZ

74)

9. Podmioty okrelone w ust. 4, 6 i 8 s¹ obowi¹zane do udzielania Funduszowi informacji bez zbêdnej
zw³oki.
74)

8. W przypadku banków spó³dzielczych zrzeszonych w innych bankach informacje, o których mowa w ust.
6, dotycz¹ce poszczególnych banków, jak i odpowiednio zrzeszenia, przekazuj¹ Funduszowi banki zrzeszaj¹ce.
74)

7. Zakres informacji, o których mowa w ust. 6, okrela Prezes Narodowego Banku Polskiego, na wniosek
Funduszu.
74)

6. Banki objête systemem gwarantowania s¹ obowi¹zane do przekazywania Funduszowi informacji innych
ni¿ przekazywane do Narodowego Banku Polskiego, niezbêdnych do wykonywania zadañ Funduszu.
74)

5. Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 4, okrelaj¹ odrêbne porozumienia zawarte
pomiêdzy Funduszem a Prezesem Narodowego Banku Polskiego, ministrem do spraw
7)
instytucji finansowych i Prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli.
74)

4. Funduszowi przys³uguje prawo uzyskiwania informacji dotycz¹cych podmiotów objêtych systemem
gwarantowania, maj¹cych wp³yw
na realizacjê jego zadañ posiadanych przez Narodowy Bank Polski, ministra
7)
do spraw instytucji finansowych i Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.
73)

z dnia 18 stycznia 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y nr 5/4/G/2000

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY w WARSZAWIE

3. Narodowy Bank Polski przekazuje Funduszowi informacje o stanie finansowym podmiotu objêtego systemem gwarantowania i podejmowanych w stosunku do niego dzia³aniach na podstawie ustawy - Prawo
bankowe, w razie powziêcia wiadomoci, i¿ w banku powsta³a strata, groba jej wyst¹pienia lub powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci banku.
72)

2. Narodowy Bank Polski przekazuje Funduszowi roczne bilanse banków objêtych systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania oraz kwartaln¹ analizê funkcjonowania sektora bankowego.

Nie

50)

2a. Od dnia 1 stycznia 1998 r. górna kwota rodków gwarantowanych w 90% ich
wartoci, okrelona
48)
w ust. 2 pkt. 2, ulega podwy¿szeniu do równowartoci w z³otych 5.000 EURO .
51)

1)
2)
3)
4)
5)
52)

do równowartoci w z³otych 8.000 EURO - od dnia 1 stycznia 1999 r.,
do równowartoci w z³otych 11.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2000 r.,
do równowartoci w z³otych 15.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2001 r.,
do równowartoci w z³otych 17.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2002 r.,
do równowartoci w z³otych 20.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2003 r.

Tak

2b. Górna granica rodków gwarantowanych okrelona w ust. 2 pkt. 2, ulega podwy¿szeniu:

48)

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)

Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 5:
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.
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49

- depozytów:
- kredytów:

50)

Ostatnia zmiana stóp oprocentowania depozytów i kredytów zosta³a wprowadzona (podaæ datê i za³¹czyæ
stosown¹ uchwa³ê/zarz¹dzenie):

57)

6. Z dniem spe³nienia warunków gwarancji podmiot objêty systemem gwarantowania jest zwolniony z
obowi¹zku tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych i zmiany jego wysokoci, o której mowa w ust. 5.

8a

57)

5. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych jest zwiêkszany lub zmniejszany w dniu 1 lipca ka¿dego
roku, odpowiednio do wysokoci sumy, o której mowa w ust. 2, stanowi¹cej podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej za kwiecieñ ka¿dego roku.

Czy bank posiada okrelone procedury (metodologiê) kszta³towania stóp procentowych?
Jeli tak - podaæ jakie? Jeli nie - scharakteryzowaæ krótko stosowany sposób kszta³towania stóp

56)

4. Banki, o których mowa w ust. 3, w przypadku przejêcia innych banków, tworz¹ na rok 1999 fundusz
ochrony rodków gwarantowanych od ³¹cznej sumy rodków pieniê¿nych, o których mowa w ust. 2, ³¹cz¹cych
siê banków, z zastosowaniem stawki okrelonej w ust. 3 wy³¹cznie do sumy w³asnych rodków pieniê¿nych
przed przejêciem.

8

55)

3. Wysokoæ funduszu ochrony rodków gwarantowanych w odniesieniu do banków: Powszechna Kasa
Oszczêdnoci - Bank Pañstwowy, Polska Kasa Opieki S.A., Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A. do dnia 31
grudnia 1999 r. ustalana jest, z zastrze¿eniem ust. 4 jako iloczyn po³owy stawki i sumy rodków pieniê¿nych, o
których mowa w ust. 2.

Czy bank posiada dostêpne dla klientów regulaminy produktów bankowych?

54)

2. Wysokoæ funduszu ochrony rodków gwarantowanych w kolejnym roku jest ustalana, z zastrze¿eniem ust.
3, nie póniej ni¿ do koñca poprzedniego roku kalendarzowego, jako iloczyn stawki w wysokoci do 0,4% i sumy
rodków pieniê¿nych, zgromadzonych w banku (zrzeszeniu regionalnym) na wszystkich rachunkach, stanowi¹cej
podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063), za padziernik.

7

Art. 25. 1. Podmiot objêty systemem gwarantowania obowi¹zany jest tworzyæ fundusz ochrony rodków
gwarantowanych na zaspokojenie roszczeñ deponentów w przypadku spe³nienia warunków gwarancji przez
którykolwiek podmiot objêty tym systemem.

Czy w banku wystêpuje zespó³/stanowisko kontroli wewnêtrznej?
Podaæ stanowisko, liczbê etatów oraz podleg³oæ s³u¿bow¹

Art. 24. Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeñ od banku ponad kwotê okrelon¹ w art.
23 ust. 2.

6

53)

5. Roszczenia z tytu³u gwarancji przedawniaj¹ siê po up³ywie 5 lat od dnia spe³nienia warunków gwarancji.

5

4. Kwoty, o których mowa w ust. 2, okrelaj¹ maksymaln¹ wysokoæ roszczeñ deponenta w stosunku do
Funduszu, niezale¿nie od tego, w jakiej wysokoci i na ilu rachunkach posiada³ deponent rodki pieniê¿ne w
danym banku.

Czy wymienione - w pkt 4 - komitety posiadaj¹ okrelone na pimie procedury postêpowania?
Wymieniæ jakie?

3. Do wyliczenia wartoci EURO w z³otych przyjmuje siê kurs redni Narodowego Banku Polskiego,
zgodnie z tabel¹ kursow¹ og³aszan¹ przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹c¹ w dniu spe³nienia warunku gwarancji.

50
14

13

12

11

9

10

49)
48)
47)

Czy bank prowadzi monitoring udzielanych kredytów?
Podaæ na podstawie jakiej regulacji lub podaæ sposób monitorowania

Czy system szkoleñ jest w ocenie Zarz¹du banku wystarczaj¹cy, adekwatny do przyjêtej strategii rozwoju?

Czy bank posiada regulamin (instrukcjê) przeciwdzia³ania procederowi prania brudnych pieniêdzy?
Podaæ nazwê dokumentu, datê jego wprowadzenia, datê ostatniej nowelizacji.

Czy bank mia³ problemy z utrzymaniem odpowiedniego poziomu p³ynnoci w okresie ostatnich 6 miesiêcy?

Czy bank posiada procedurê zarz¹dzania p³ynnoci¹? (Podaæ w jakiej formie)

3) politykê kszta³towania struktury aktywów i pasywów?

2) normy zaanga¿owania kapita³owego?

Czy bank posiada okrelone (na pimie)
1) normy koncentracji?

46)
45)

11
Dodany przez art. 1 pkt. 13 ustawy wymienionej w przypisie 5
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 11 ustawy wymienionej w przypisie 1
Dodany przez art. 1 pkt. 14 ustawy wymienionej w przypisie 5
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz U. Nr 160, poz. 1063), który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999 r
W brzmieniu ustalonym przez art 1 pkt 15 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 lipca 1997 r.

1)49) równowartoci w z³otych 1.000 EURO - w 100% wartoci
rodków gwarantowanych,
48)
2) przekraczaj¹ce równowartoæ
w
z³otych
1.000
EURO
,
a nie przekraczaj¹ce równowartoci
48)
w z³otych 4.000 EURO - w 90% wartoci rodków gwarantowanych.
48)

2. Obowi¹zkowy system gwarantowania rodków pieniê¿nych obejmuje rodki gwarantowane do wysokoci
(³¹cznie z odsetkami naliczonymi do dnia spe³nienia warunków gwarancji):
Art. 23. 1. Objêcie rodków pieniê¿nych na rachunkach bankowych obowi¹zkowym systemem gwarantowania nastêpuje:
1) w stosunku do rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych - w dniu wejcia
w ¿ycie ustawy,
2) w stosunku do rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych po dniu wejcia
w ¿ycie ustawy - w dniu wp³aty na rachunek bankowy.
3. wiadczenie pieniê¿ne, o którym mowa w ust. 2, p³atne jest wed³ug terminarza wyp³at ustalonego w
trybie przewidzianym w art. 28 ust. 3 - nie póniej ni¿ w 30 dni od otrzymania przez syndyka masy upad³oci
banku kwoty przekazanej przez Fundusz na wyp³atê rodków gwarantowanych.
47)

2. Przedmiotem gwarancji jest wierzytelnoæ deponenta, w zwi¹zku z któr¹ z dniem spe³nienia warunków
gwarancji nabywa on w stosunku do Funduszu, na warunkach okrelonych w ustawie, uprawnienie do wiadczenia pieniê¿nego.
Art. 22. 1. Podmiotami stosunku gwarancji s¹:
1) Fundusz,
2) deponent.
Art. 21. Celem obowi¹zkowego systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na
rachunkach bankowych jest zapewnienie deponentom wyp³aty rodków zgromadzonych na tych rachunkach,
do wysokoci okrelonej ustaw¹, w przypadku utraty przez podmiot objêty systemem gwarantowania mo¿liwoci ich zwrotu.
Obowi¹zkowy system gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych
na rachunkach bankowych
Rozdzia³ 4
3. Do wierzytelnoci Funduszu zwi¹zanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1,
stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw reguluj¹cych rodzaje i sposoby zabezpieczeñ
wierzytelnoci banków.

Nie

Art. 20a. 1. Komisja Nadzoru Bankowego informuje niezw³ocznie Zarz¹d Funduszu o wyst¹pieniu
koniecznoci wszczêcia przez zarz¹d banku postêpowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ustawy Prawo bankowe.

Tak

2. Fundusz na swój wniosek skierowany do Komisji Nadzoru Bankowego jest ustanawiany kuratorem,
o którym mowa w art. 144 ustawy - Prawo bankowe, w stosunku do banku objêtego systemem gwarantowania, o ile udzieli³ temu bankowi pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 1a. Funduszowi nie przys³uguje
wynagrodzenie, o którym mowa w art. 144 ust. 8 ustawy - Prawo bankowe.
46)

45)

46)

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 5/4/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 18 stycznia 2000 r.

2. Umowa o powo³aniu umownego funduszu gwarantowania rodków pieniê¿nych mo¿e stanowiæ o objêciu ochron¹ tak¿e rodków pieniê¿nych gromadzonych na rachunkach bankowych innych ni¿ te, o których mowa w art. 2 pkt. 2.

WZÓR*

Art. 41. Umowa o utworzeniu umownego funduszu gwarantowania rodków pieniê¿nych i zasadach jego
dzia³ania wymaga, dla swej wa¿noci, zatwierdzenia przez Radê Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Warszawa, dnia.........................................................

Rozdzia³ 6

UPOWA¯NIENIE nr ..........

Odpowiedzialnoæ karna
75)

Art. 42. 1. Kto bêd¹c cz³onkiem zarz¹du lub rady banku (organu zrzeszenia regionalnego)
objêtego ustawowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych doprowadza do powstania straty
po stronie Funduszu w wyniku tego, i¿ bank nie utworzy³ funduszu ochrony rodków gwarantowanych
albo nie utworzy³ go w odpowiedniej wysokoci lub aktywa przeznaczone na fundusz ochrony rodków
gwarantowanych nie by³y lokowane w skarbowych papierach wartociowych lub bonach pieniê¿nych
Narodowego Banku Polskiego lub deponowane w sposób, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
76)

2. Tej samej karze podlega cz³onek zarz¹du lub rady banku (organu zrzeszenia regionalnego) objêtego
ustawowym systemem gwarantowania depozytów bankowych, który doprowadza do powstania straty po stronie Funduszu, obci¹¿aj¹c aktywa stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych prawami osób
trzecich.

Na podstawie art.4 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz.18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz.119,
Nr 79, poz.484, Nr 85, poz.538, Nr 88, poz.554 i Nr 140, poz.940, z 1998 r. Nr 108,
poz.685 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 40, poz.399) oraz § 26 Statutu Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz.U.
Nr 21, poz.113 oraz z 1997 r. Nr 126, poz. 808) oraz postanowieñ § ... umowy .......................
nr ....... z dnia ............................., upowa¿niam:

L.p.

Imiê i nazwisko

Nr
legitymacji
s³u¿bowej

Stanowisko

Rozdzia³ 7

Przewodnicz¹cy/a Zespo³u
Cz³onek Zespo³u
Cz³onek Zespo³u
Cz³onek Zespo³u
Cz³onek Zespo³u

Przepisy przejciowe i koñcowe
Art. 43. 1. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w art. 25, jest tworzony w ostatnim sprawozdawczym dniu miesi¹ca, w którym niniejsza ustawa wchodzi w ¿ycie, a w bankach powsta³ych po
dniu wejcia w ¿ycie niniejszej ustawy - w ostatnim sprawozdawczym dniu miesi¹ca, w którym uprawomocni³o
siê postanowienie s¹du o wpisie banku do rejestru.
2. W zrzeszeniach regionalnych, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, fundusz
ochrony rodków gwarantowanych jest tworzony w ostatnim sprawozdawczym dniu miesi¹ca, na który przypada dzieñ konsolidacji sprawozdañ finansowych.
3. W przypadku spe³nienia warunku gwarancji przez podmioty objête ustawowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych przed utworzeniem funduszy ochrony
rodków gwarantowanych, z zachowaniem terminów okrelonych w niniejszej ustawie, terminy dokonywania
wyp³at, zgodnie z procedur¹, o której mowa w art. 27 i 28, liczone s¹ od dnia utworzenia funduszy gwarantowania rodków pieniê¿nych, zgodnie z ustaw¹.

75)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 26 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz art. 5 § 2 pkt. 41 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1998 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.

do przeprowadzenia kontroli bezporedniej w Banku .............................................................
.........................................................................................................................................
w zakresie .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
w terminie od .................................. do ........................................... .
Upowa¿nienie niniejsze wa¿ne jest za okazaniem legitymacji s³u¿bowej.
.......................................................
podpis Prezesa Zarz¹du BFG
* drukowane na papierze firmowym Prezesa Zarz¹du Funduszu
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19
81)
80)
79)
78)
77)

Dodany przez art. 1 pkt. 27 ustawy wymienionej w przypisie 5.
Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo bud¿etowe zosta³a uchylona przez art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Obecnie sprawy finansów publicznych reguluje wymieniona ustawa z dnia 26 listopada 1998 r.
Po denominacji zgodnie z art. 4 ust. 6a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji z³otego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 i z 1995 r. Nr 16,
poz. 79).
Zamieszczony w obwieszczeniu.
Ustawa zosta³a og³oszona dnia 17 stycznia 1995 r.

Za³¹czniki:
n Za³¹cznik nr 3 - upowa¿nienie
n Za³¹cznik nr 5 - kwestionariusz dotycz¹cy organizacji i funkcjonowania banku
n pozosta³e za³¹czniki do uchwa³y nr 5/4/G/2000 z dnia 18 stycznia 2000 r. s³u¿¹ wy³¹cznie do
u¿ytku wewnêtrznego.



Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ od dnia 1 stycznia 2000 r.
§ 17
2) uchwa³a nr 133/50/G/98 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 grudnia 1998 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji "Zasady i tryb monitorowania banków korzystaj¹cych ze zwrotnej
pomocy finansowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz opiniowania wniosków o udzielenie
pomocy".
1) uchwa³a nr 132/59/G/98 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 grudnia 1998 r.
w sprawie wprowadzenia "Zasad i trybu wykonywania kontroli prawid³owoci wykorzystania pomocy
finansowej udzielonej podmiotowi objêtemu obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz
postêpowania maj¹cego na celu uzdrowienie gospodarki banku, któremu Bankowy Fundusz
Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej".
Trac¹ moc:
§ 16
Zarz¹d Funduszu przedk³ada Radzie Funduszu informacjê o wynikach przeprowadzonych kontroli bezporednich w terminach okrelonych przez Radê.

80)
80)

Art. 45. Narodowy Bank Polski i Minister Finansów w terminie 14 dni od dnia ukonstytuowania79)siê Zarz¹du
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wp³acaj¹ na rzecz Funduszu kwotê po 50 000 000 z³otych.
Art. 44. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest pañstwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z
dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo bud¿etowe
(Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 oraz z 1994 r. Nr 76, poz. 344,
78)
Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685) .
Art. 43a. Do czasu wykonania ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, w zakresie utworzenia wszystkich
przewidzianych jej przepisami zrzeszeñ i banków regionalnych, przepisy niniejszej ustawy dotycz¹ce tych zrzeszeñ i banków stosuje siê odpowiednio do zrzeszeñ i banków zrzeszaj¹cych banki spó³dzielcze na podstawie
odrêbnych przepisów.
77)

Nie
Tak

40)
41)
42)
43)
44)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 11 ustawy wymienionej w przypisie 5 przez art. 1 pkt. 9 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 9 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 12 ustawy wymienionej w przypisie 5
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 10 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
Dodany przez art. 1 pkt. 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1

10

Czy w banku jest wystarczaj¹cy system informacji zarz¹dczej dla Kierownictwa?
Podaæ jaki?

1) uznanie przez Zarz¹d Funduszu przedstawionych przez podmiot objêty systemem gwarantowania,
wnioskuj¹cy o udzielenie pomocy, wyników badania sprawozdania finansowego dotycz¹cego jego
dzia³alnoci, a w przypadku wniosku o udzielenie pomocy na przejêcie banku, po³¹czenie siê banków lub
zakup akcji (udzia³ów) innego banku - wyników badania sprawozdañ finansowych obu banków,
43)
2) przedstawienie Zarz¹dowi Funduszu przez podmiot objêty systemem gwarantowania pozytywnej opinii
Komisji Nadzoru Bankowego o programie postêpowania uzdrawiaj¹cego lub o celowoci przejêcia,
po³¹czenia siê banków lub zakupu akcji (udzia³ów) innego banku,
44)
2a) przedstawienie Zarz¹dowi Funduszu przez bank ubiegaj¹cy siê o pomoc pozytywnej opinii Komisji
Nadzoru Bankowego o programie postêpowania naprawczego.
3) wykazanie, ¿e wysokoæ wnioskowanych przez podmiot objêty systemem gwarantowania po¿yczek,
gwarancji, porêczeñ oraz rodków wydatkowanych przez Fundusz na wykup wierzytelnoci by³aby nie
wy¿sza ni¿ ³¹czna maksymalna kwota z tytu³u gwarancji w tym podmiocie, liczona jako suma rodków
gwarantowanych na rachunkach deponentów banku, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 lit. a), lub w bankach spó³dzielczych bêd¹cych uczestnikami zrzeszenia regionalnego, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 lit.
b), a w przypadkach wniosku o udzielenie pomocy finansowej w celu przejêcia lub po³¹czenia z innym
bankiem nie wy¿sza ni¿ suma rodków gwarantowanych na rachunkach deponentów w banku przejmowanym,
4) wykorzystanie dotychczasowych funduszy w³asnych banku na pokrycie strat banku ubiegaj¹cego siê o
pomoc lub przejmowanego.

16

42)

Art. 20. Warunkiem udzielenia przez Fundusz pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 1a, jest w
szczególnoci:

Czy bank wprowadzi³ w okresie ostatnich 6 miesiêcy nowe produkty bankowe?
Wymieniæ jakie i w oparciu o jakie regulacje wprowadzone?

41)

4. Czynnoci cywilnoprawne, poprzez które dochodzi do realizacji zadañ, o których mowa w ust. 1 oraz
w art. 4 ust. 2 pkt. 1a, wolne s¹ od op³aty skarbowej.

15

3. Do gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce gwarancji
udzielanych przez banki.

Czy bank posiada odpowiedni poziom zabezpieczeñ technicznych, informatycznych i logistycznych?

40)

2. rodki uzyskane przez podmioty objête systemem gwarantowania w wyniku udzielenia przez Fundusz
po¿yczek, gwarancji lub porêczeñ, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ przeznaczone tylko na usuniêcie niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci lub zakup udzia³ów albo akcji banku przez nowych udzia³owców lub akcjonariuszy,
o ile spe³nione zosta³y warunki, o których mowa w art. 20.

17

Art. 19. 1. Realizuj¹c zadania Funduszu, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1, Fundusz mo¿e w szczególnoci udzielaæ podmiotom objêtym systemem gwarantowania po¿yczek, gwarancji lub porêczeñ na warunkach
korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez banki.

51

podpisy i stemple imienne 2-ch cz³onków Zarz¹du

Art. 46. (pominiêty).

80)

Udzielanie pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania

pieczêæ banku

Art. 47. (pominiêty).

Rozdzia³ 3

..........................................................

Art. 48. (pominiêty).

81)

Art. 18. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwolniony jest od podatku dochodowego od osób prawnych.

..................................................................................................

§ 15

Art. 49. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.

39)

6. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego,
okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczególne zasady rachunkowoci Funduszu.
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1) z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych, na które wystawiono
dowody imienne, zgromadzonych w bankach Powszechna
Kasa Oszczêdnoci - Bank Pañstwowy, Polska Kasa Opieki
S.A. i Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A., w zakresie przekraczaj¹cym gwarancje ustawowego systemu gwarantowania
«Art. 49. Skarb Pañstwa nie odpowiada za zobowi¹zania banków, z wyj¹tkiem zobowi¹zañ:
1) art. 49 otrzymuje brzmienie:
Art. 47. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359,
z 1993 r. N r 6, poz. 29, N r 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 80, poz.
369 i Nr 121, poz. 591) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
"Art. 46. Odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych zgromadzonych w
bankach, z zastrze¿eniem art. 47 pkt 3, ocenia siê wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych w dniu
og³oszenia upad³oci banku.

3. Wzór uchwa³y, o której mowa w ust. 2, okrela za³¹cznik nr 6.
2. Przyjêcia sprawozdania dokonuje Zarz¹d Funduszu w drodze uchwa³y.
1. Departament przedk³ada Zarz¹dowi Funduszu sprawozdanie z ka¿dej kontroli bezporedniej.
§ 14
3) projekt wyst¹pienia pokontrolnego do banku, o ile wnioski z kontroli wskazuj¹ na koniecznoæ takiego
wyst¹pienia.
2) wnioski z kontroli,
1) opis zakresu, przebiegu i ustaleñ dokonanych w toku kontroli,
Z przeprowadzonej kontroli bezporedniej Zespó³ kontrolny sporz¹dza sprawozdanie,
na które sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce dokumenty:
§ 13

1) art. 46-48 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r.
Nr 4, poz. 18), które stanowi¹:

2. Cz³onkowie Zespo³u kontrolnego zobowi¹zani s¹ do zachowania tajemnicy co do przebiegu i wyników kontroli.

2. Podany w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje nastêpuj¹cych przepisów:

2) otrzymywania od w³adz kontrolowanego banku wyczerpuj¹cych wyjanieñ lub owiadczeñ w zakresie
dotycz¹cym kontroli.

9) ustaw¹ z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 399) oraz zmian wynikaj¹cych z przepisów og³oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.
8) ustaw¹ z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162,
poz. 1121 ),
7) ustaw¹ z dnia 17 lipca 1998 r. o po¿yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685),
6) ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940),
5) ustaw¹ z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr
160, poz. 1083),
4) ustaw¹ z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez pañstwo
oszczêdzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 85, poz. 538),
3) ustaw¹ z dnia 8 maja 1997 r. o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i N r 80, poz. 511 ),

1) wgl¹du do akt i dokumentów kontrolowanego banku sporz¹dzonych na wszystkich nonikach informacji w zakresie dotycz¹cym kontroli,
1. Zespo³owi kontrolnemu, w toku przeprowadzania kontroli, stosownie do postanowieñ zawartych w umowie
o udzieleniu pomocy finansowej, przys³uguj¹ uprawnienia do:
§ 12
2. Kontrola dorana mo¿e byæ przeprowadzona bez uprzedniego zawiadomienia banku.
1. Fundusz zawiadamia bank o zakresie i terminie kontroli w formie pisemnej, za³¹czaj¹c jednoczenie - do
wype³nienia przez bank - kwestionariusz, którego wzór okrela za³¹cznik nr 5.
§ 11

2) ustaw¹ z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zmianie
ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 24, poz. 119),

2. Szczegó³owe zasady i tryb wykonywania kontroli bezporednich okrela instrukcja, stanowi¹ca za³¹cznik nr 4.

1) ustaw¹ z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654),
1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 399) og³asza siê w za³¹czniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.
z 1995 r. Nr 4, poz. 18), z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych:
w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

3) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych uchybieñ.
2) ocenê realizacji programu postêpowania naprawczego oraz sytuacji finansowej banku,
1) ocenê prawid³owoci i efektywnoci wykorzystania rodków pomocowych,
1. Kontrola bezporednia wykonywana jest w siedzibie banku i obejmuje w szczególnoci:
§ 10

z dnia 31 grudnia 1999 r.

3) nie wywi¹zywania siê banku z postanowieñ umowy o udzielenie pomocy finansowej,
4) powziêcia informacji o wystêpuj¹cych nieprawid³owociach w dzia³alnoci banku.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
2) kwoty przekazane z funduszu ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w art. 25 ust. 1,
pochodz¹ce z wp³at podmiotów objêtych systemem gwarantowania, dokonywanych zgodnie z
uchwa³¹ Zarz¹du Funduszu na wyodrêbniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym
Banku Polskim,
3) dochody z oprocentowania po¿yczek udzielanych przez Fundusz oraz dochody z oprocentowania papierów wartociowych, o których mowa w art. 16 ust. 3,
4) rodki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
5) rodki z dotacji udzielonych, na wniosek Funduszu, z bud¿etu pañstwa, na zasadach okrelonych
w prawie bud¿etowym,
6) rodki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski na uzgodnionych z Funduszem warunkach,
7) inne dochody.

U c h w a ³ a nr 41/24/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (woj. Wielkopolskie )
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ) zwanej dalej ustaw¹, Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co nastêpuje:

Art. 16. 1. rodki Funduszu przeznacza siê na:
1)33) finansowanie zadañ Funduszu zwi¹zanych z gwarantowaniem rodków pieniê¿nych,
2) finansowanie zadañ Funduszu w zakresie udzielania podmiotom objêtym systemem gwarantowania
pomocy, o której mowa w rozdziale 3, przy czym pomoc ta mo¿e byæ udzielana jedynie ze rodków,
o których mowa w art. 15 pkt. 1, 3, 4 i 7, pomniejszonych o kwoty wydatków, o których mowa w ust. 5.

§1
1. Przekazaæ syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu na wyp³atê
rodków gwarantowanych kwotê 484.081.953,46 z³ (s³ownie: czterysta
osiemdziesi¹t cztery miliony osiemdziesi¹t jeden tysiêcy dziewiêæset piêædziesi¹t trzy
z³ote czterdzieci szeæ groszy).

3. Fundusz mo¿e nabywaæ jedynie papiery wartociowe emitowane lub gwarantowane w pe³ni przez Skarb
Pañstwa lub Narodowy Bank Polski.

2. Udzia³ poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania w kwocie,
o której mowa w ust. 1, okrela za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

4. rodki Funduszu s¹ gromadzone na rachunkach bie¿¹cych, wyodrêbnionych i rachunkach lokat terminowych w Narodowym Banku Polskim. Fundusz mo¿e tak¿e posiadaæ rachunki w Krajowym Depozycie
Papierów Wartociowych.

2. Nadwy¿ka bilansowa Funduszu w danym roku powiêksza jego fundusze w³asne.
34)

34)

35)

3. Wysokoæ dokonywanych wp³at przez podmioty objête system gwarantowania - na
rachunek Funduszu nr 10101023-710013-139-4 w G³ównym Oddziale WalutowoDewizowym Narodowego Banku Polskiego w Warszawie - okrela za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y.

4a. Fundusz mo¿e uczestniczyæ w obrocie skarbowymi papierami wartociowymi tak¿e za porednictwem
biura maklerskiego i posiadaæ rachunek bankowy do przeprowadzania tych rozliczeñ.
5. Koszty dzia³alnoci biura Funduszu oraz inne wydatki zwi¹zane z wykonywaniem zadañ Funduszu pokrywane s¹ ze rodków, o których mowa w art. 15 pkt. 1 i pkt. 3-7.
36)

§2
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka masy upad³oci wyp³at rodków
gwarantowanych okrela za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§3
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania
przez syndyka warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Art. 17. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Fundusz sporz¹dza do dnia 31 marca ka¿dego roku za
poprzedni rok obrotowy.
37)

2. Sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez uprawniony, w trybie odrêbnych przepisów,
podmiot wybrany w drodze przetargu przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, po zasiêgniêciu opinii Rady
Funduszu. Koszt badania ponosi Fundusz.
3. Do dnia 31 maja ka¿dego roku sprawozdanie z dzia³alnoci Funduszu i za³¹czone do niego sprawozdanie finansowe, wraz z wynikami badania, o którym mowa w ust. 2, za rok poprzedni Rada Ministrów
przedstawia Sejmowi do rozpatrzenia.
38)

4. Odrzucenie przez Sejm sprawozdania z dzia³alnoci Funduszu za rok poprzedni jest równoznaczne z
wyganiêciem mandatu wszystkich cz³onków organów Funduszu, z zastrze¿eniem, ¿e pe³ni¹ oni swoje funkcje
do czasu powo³ania nowych cz³onków organów Funduszu.
39)

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje siê do cz³onków organów Funduszu, których kadencji nie obejmuje
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3.
33)
34)
35)

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

36)
37)
38)
39)

52

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 9 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 9 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 9 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 10 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 8 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
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2) zagro¿enia zwrotu udzielonej pomocy finansowej wraz z nale¿nymi odsetkami,
1) pojawienia siê - w okresie analizowanego kwarta³u - istotnych odchyleñ od wielkoci ekonomicznych
za³o¿onych w programie postêpowania naprawczego,
Kontrola bezporednia dorana przeprowadzana jest w banku w przypadkach:
§9
Kontrola w bankach mo¿e byæ ograniczona tylko do kontroli w formie poredniej. Decyzjê w tym zakresie, na
uzasadniony wniosek Departamentu, podejmuje Zarz¹d Funduszu.
§8
3) pierwsza kontrola po udzieleniu pomocy odbywa siê w trzecim kwartale, po up³ywie kwarta³u w
którym udzielono bankowi pomocy finansowej.
2) bank, który przej¹³ bank korzystaj¹cy z pomocy finansowej Funduszu - objêty jest kontrol¹ nie póniej
ni¿ po roku od kwarta³u, w którym nast¹pi³o po³¹czenie,
1) bank korzystaj¹cy z pomocy finansowej na samodzieln¹ sanacjê lub na przejêcie banku, w którym
powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci, objêty jest kontrol¹ bezporedni¹ rednio raz w roku,
1. Kontrole bezporednie planowe przeprowadzane s¹ zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonym
przez cz³onka Zarz¹du.
2. Kontrole bezporednie planowe, z zastrze¿eniem ust. 3, realizowane s¹ przy za³o¿eniu, ¿e:
§7
6. Upowa¿nienia do wykonywania kontroli ewidencjonowane s¹ przez sekretariat cz³onka Zarz¹du wed³ug
kolejnoci wydanych upowa¿nieñ.
2) kopia upowa¿nienia przechowywana jest w aktach Funduszu.
1) orygina³ przekazywany jest osobom uprawnionym do reprezentowania kontrolowanego banku i jest
podstaw¹ do dokonania przez Zespó³ kontrolny wpisu do ewidencji kontroli zewnêtrznych banku,
5. Upowa¿nienie sporz¹dzane jest w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach:

5. Decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie
ustanowienia kuratora jest natychmiast wykonalna i nie podlega zaskar¿eniu.
4. Kurator mo¿e zaskar¿yæ uchwa³ê walnego zgromadzenia akcjonariuszy (walnego zgromadzenia) naruszaj¹c¹ interes banku. Przepisy art. 414 i 415 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks
handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz.
321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94,
z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990
r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz.
155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr
121, poz. 591) stosuje siê. W przypadku zaskar¿enia uchwa³y
walnego zgromadzenia banku spó³dzielczego stosuje siê
odpowiednio art. 42 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spó³dzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr
39, poz. 176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, z 1987 r. Nr 33,
poz. 181, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 3, poz.
12 i Nr fi, poz. 33, z 1990 r. Nr6, poz. 36 i 37 i Nr 14, poz.
87, z 1991 r. Nr 83, poz. 373. Nr 111, poz. 480 i Nr 115,
poz. 496, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1994 r Nr 90,
poz. 419).
3. Kuratorowi przys³uguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
uchwa³ i decyzji zarz¹du i rady (rady nadzorczej) banku do w³aciwego s¹du gospodarczego. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwa³y (decyzji).
2. Kuratorowi przys³uguje prawo uczestniczenia w posiedzeniach
organów banku oraz prawo do uzyskiwania wszelkich informacji niezbêdnych do wykonywania tej funkcji. Przepis art.
102 pkt 2 stosuje siê odpowiednio.
«Art. 105 .1. Prezes Narodowego Banku Polskiego, z zastrze¿eniem art.
20 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, mo¿e ustanowiæ kuratora nadzoruj¹cego wykonanie programu uzdrawiaj¹cego przez bank.
1

2) po art. 105 dodaje siê art. 105 w brzmieniu:

4. Wzór upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 1 okrela za³¹cznik nr 3.

1

3) za które przyj¹³ odpowiedzialnoæ z tytu³u gwarancji i
porêczeñ.»;
28)

2. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów z umów o kredyt kontraktowy w bankach prowadz¹cych kasy mieszkaniowe wed³ug zasad okrelonych odrêbnymi przepisami.
29)

3. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych oraz Funduszu Termomodernizacji, utworzonych w Banku
Gospodarstwa Krajowego, oraz od rodków zgromadzonych na rachunku rezerw porêczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Pañstwa w tym banku.
30)

3a. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Funduszu Po¿yczek i Kredytów Studenckich
utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
31)

4. Od aktywów pochodz¹cych z emisji hipotecznych listów zastawnych i publicznych listów zastawnych
nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej i nie tworzy siê funduszu ochrony rodków gwarantowanych.
32)

5. Banki, o których mowa w ust. 1, w przypadku przejêcia innych banków, wnosz¹ obowi¹zkowe op³aty
roczne za rok 1999 od ³¹cznej sumy aktywów i zobowi¹zañ pozabilansowych, o których mowa w art. 13 ust. 1,
naliczone z zastosowaniem stawki okrelonej w ust. 1 wy³¹cznie do sumy w³asnych aktywów bilansowych
i zobowi¹zañ pozabilansowych, wed³ug stanu przed przejêciem.
Art. 15. ród³ami finansowania Funduszu s¹:
1) obowi¹zkowe op³aty roczne, o których mowa w art. 13 ust. 1, wnoszone przez podmioty objête
systemem gwarantowania,
25)

26)
27)

28)
29)

30)

31)

32)

Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez art. 41 ustawy z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654), która wesz³a w ¿ycie z dniem 28 grudnia 1995 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 8 ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz przez art. 1 pkt. 7 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez pañstwo oszczêdzania na
cele mieszkaniowe (Dz.U. Nr 85, poz. 538), która wesz³a w ¿ycie z dniem 29 padziernika 1997 r.
Dodany przez art. 41 ustawy wymienionej w przypisie 25.
Dodany przez art. 54 ustawy z dnia 8 maja 1997 r o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.
U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511 ), która wesz³a w ¿ycie z dniem 17 lipca 1997 r., oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 16 ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz 1121 ), która wesz³a w ¿ycie z dniem 14 stycznia 1999 r.
Dodany przez art. 19 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o po¿yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685), która wesz³a w ¿ycie z dniem
5 wrzenia 1998 r.
Dodany przez art. 41 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 940), która wesz³a
w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.
Dodany przez art. 1 pkt. 7 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
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§6

rodków pieniê¿nych, okrelone ustaw¹ z dnia 14 grudnia
1994 r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z
1995 r. Nr 4, poz. 18) - do dnia 31 grudnia 1999 r.,
27)

1a. Dla kas oszczêdnociowo-budowlanych, dzia³aj¹cych na podstawie ustawy o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez pañstwo oszczêdzania na cele mieszkaniowe, obowi¹zkowa op³ata roczna, o której mowa w art. 13 ust. 1, naliczana jest w wysokoci nie przekraczaj¹cej 0,1% sumy aktywów bilansowych oraz gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem.

1. Kontrola bezporednia w banku przeprowadzana jest - na wniosek Departamentu - na podstawie
upowa¿nienia Prezesa Zarz¹du Funduszu, udzielonego pracownikom Zespo³u Kontroli, z zastrze¿eniem ust.2.
2. Prezes Zarz¹du Funduszu, na wniosek cz³onka Zarz¹du, mo¿e:

26)

1) wyznaczyæ do przeprowadzenia kontroli pracownika innej jednostki lub komórki organizacyjnej Biura
Funduszu ni¿ okrelona w § 4 pkt 2,

2) z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych zgromadzonych na
ksi¹¿eczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23
padziernika 1990 r., w zakresie przekraczaj¹cym gwarancje
ustawowego systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych,
okrelone ustaw¹ z dnia 14 grudnia 1994 r o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym - do dnia 31 grudnia 1999 r.,
25)

Art. 14. 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczêdnoci - Bank Pañstwowy oraz
Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A. wnosz¹, do dnia 31 grudnia 1999 r., obowi¹zkowe op³aty roczne naliczone z zastosowaniem po³owy stawek, o których mowa w art. 13 z zastrze¿eniem ust. 5.

2) powo³aæ ekspertów spoza Funduszu do przeprowadzenia lub udzia³u w kontroli.

5. Z dniem spe³nienia warunków gwarancji przez podmiot objêty systemem gwarantowania podmiot ten
jest zwolniony z obowi¹zku wnoszenia op³at rocznych, o których mowa w ust. 1.

3. Wzór wniosku o przeprowadzenie kontroli bezporedniej okrela za³¹cznik nr 2.

Nr 106, poz. 482, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87,
poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz.
25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113,
Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28,
poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr
123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932-934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945
oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz.
931 i Nr 162, poz. 1112 i 1121 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484, Nr 62, poz. 689 i Nr 95, poz. 1101).

Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y nr 41/24/G/2000
Zarz¹du BFG z dnia 18 kwietnia 2000 r.

UDZIA£ BANKÓW W WYP£ATACH RODKÓW GWARANTOWANYCH
DLA DEPONENTÓW BANKU STAROPOLSKIEGO SA W POZNANIU
Nazwa banku

Udzia³ %%
w kwocie
okrelonej w § 1

Kwota
wp³aty
w z³otych

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Powszechna Kasa Oszczêdnoci Bank Polski SA
Bank Polska Kasa Opieki SA
Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie
Bank Gospodarki ¯ywnociowej SA
Bank l¹ski SA
Bank Przemys³owo-Handlowy SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
BIG Bank SA
KREDYT BANK SA
BRE BANK SA
Wielkopolski Bank Kredytowy SA
Bank Zachodni SA
Citibank (Poland) SA
Prosper Bank SA

21.9650
18.5436
5.4119
4.5562
4.3002
4.2138
3.8277
3.5276
3.5081
2.9504
2.7356
2.6642
1.9108
1.7985

106328601.08
89766221.12
26198031.24
22055741.96
20816492.16
20398245.36
18529204.93
17076474.99
16982079.01
14282353.96
13242545.92
12896911.40
9249837.97
8706213.93

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

BIG Bank GDAÑSKI SA
ING BANK N.V. Warsaw
Bank Ochrony rodowiska SA w Warszawie
Górnol¹ski Bank Gospodarczy SA
Bank Austria Creditanstalt Poland SA
Gliwicki Bank Handlowy SA
Invest-Bank SA
Pierwszy Polsko-Amerykañski Bank SA
Raiffeisen Bank Polska SA
Bank Wspó³pracy Regionalnej SA w Krakowie
LG Petro Bank SA
Deutsche Bank Polska SA
Wschodni Bank Cukrownictwa SA
ABN AMRO BANK (Polska) SA
Bank Amerykañski w Polsce SA
BNP-Dresdner Bank (Polska) SA
Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych SA
Bank Wspó³pracy Europejskiej SA w Warszawie

1.4668
0.9066
0.9024
0.7569
0.6146
0.5938
0.5673
0.5532
0.5199
0.4778
0.4534
0.3810
0.3771
0.3611
0.3038
0.3020
0.2787
0.2761

7100514.09
4388686.99
4368355.55
3664016.31
2975167.69
2874478.64
2746196.92
2677941.37
2516742.08
2312943.57
2194827.58
1844352.24
1825473.05
1748019.93
1470640.97
1461927.50
1349136.40
1336550.27
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Minister Finansów og³osi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, z uwzglêdnieniem zmian wynikaj¹cych z przepisów
og³oszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

3) art. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
i zmianie ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 24, poz. 119), które stanowi¹:

3. Szczegó³owe zasady i tryb wykonywania kontroli porednich poprzez monitorowanie sytuacji ekonomicznofinansowej banków reguluje instrukcja, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1.
2. Wyniki prowadzonej kontroli poredniej w formie monitorowania sytuacji banków korzystaj¹cych z pomocy finansowej Funduszu w okresach kwartalnych przedk³adane s¹ Zarz¹dowi Funduszu.
4) analizê raportów z badania sprawozdania finansowego.
3) ocenê stopnia realizacji programu postêpowania naprawczego na podstawie kwartalnych informacji
banku,

"Art. 44. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem przepisów art.
35, 38 i 39, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1996 r.";

2) bie¿¹c¹ ocenê sytuacji ekonomiczno-finansowej banku na podstawie obowi¹zuj¹cej sprawozdawczoci oraz innych informacji otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów
i Najwy¿szej Izby Kontroli,

2) art. 44 ustawy z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654), który stanowi:

9) Zespole Kontroli - rozumie siê przez to Zespó³ ds. Kontroli Wykorzystania Pomocy w Departamencie
Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy.
8) Zespole Monitoringu - rozumie siê przez to Zespó³ ds. Monitoringu i Opiniowania Wniosków
Pomocowych w Departamencie Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy,
7) zarz¹dzaj¹cym kontrolê - rozumie siê przez to cz³onka Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
nadzoruj¹cego Departament Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy,
6) Zespole kontrolnym - rozumie siê przez to zespó³ pracowników Funduszu, upowa¿niony przez Prezesa
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do przeprowadzenia kontroli bezporedniej,
5) Departamencie - rozumie siê przez to Departament Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania
Pomocy,

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Bank of America (Polska) SA
Bank Unii Gospodarczej SA
OPEL BANK SA
Dolnol¹ski Bank Regionalny SA
Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA
Ma³opolski Bank Regionalny SA
Mazowiecki Bank Regionalny SA
Ba³tycki Bank Regionalny SA
GE Bank Mieszkaniowy SA
Bank Powierniczo-Gwarancyjny SA w Warszawie
DaimlerChrysler Services (debis) Bank Polska SA

0.0138
0.0115
0.0074
0.0071
0.0046
0.0036
0.0036
0.0008
0.0007
0.0001
0.0000

66803.31
55669.43
35822.06
34369.82
22267.77
17426.95
17426.95
3872.66
3388.57
484.08
0.00

6. Funkcjê kuratora mo¿e pe³niæ osoba posiadaj¹ca kwalifikacje i
dowiadczenie zawodowe w zakresie organizacji i zasad
dzia³alnoci banku. Kuratorem mo¿e byæ równie¿ osoba prawna.

§3

1332193.54
1248447.36
1107095.43
1028190.07
910558.15
890226.71
822939.32
643829.00
585739.16
509738.30
479241.13
404208.43
400819.86
371774.94
357252.48
354832.07
244461.39
242040.98
226550.35
208639.32
181530.73
168944.60
167008.27
160715.21
104077.62
102625.37
95848.23
89555.16

7. Kurator sk³ada Prezesowi Narodowego Banku Polskiego
kwartalne sprawozdania ze swojej dzia³alnoci, zawieraj¹ce
ocenê realizacji przez zarz¹d banku programu uzdrawiaj¹cego.

1. Kontrol¹ objête s¹ wszystkie banki korzystaj¹ce z pomocy finansowej Funduszu.
2. W przypadku przejêcia banku korzystaj¹cego z pomocy finansowej Funduszu przez inny bank kontrol¹
objêty jest bank przejmuj¹cy.

0.2752
0.2579
0.2287
0.2124
0.1881
0.1839
0.1700
0.1330
0.1210
0.1053
0.0990
0.0835
0.0828
0.0768
0.0738
0.0733
0.0505
0.0500
0.0468
0.0431
0.0375
0.0349
0.0345
0.0332
0.0215
0.0212
0.0198
0.0185

8. Wynagrodzenie kuratora ustala Prezes Narodowego Banku
Polskiego. Koszty zwi¹zane z wykonywaniem funkcji kuratoraobci¹¿aj¹ koszty dzia³alnoci banku.»;

§4

Credit Lyonnais Bank Polska SA
Bank Przemys³owy SA w £odzi
Societe Generale
CUPRUM-BANK SA w Lubinie
Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy
LUKAS Bank wiêtokrzyski SA w Kielcach
GE Capital Bank SA
Bank Komunalny SA w Gdyni
Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego SA
Bank Cukrownictwa "Cukrobank" SA
Westdeutsche Landesbank Polska SA
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Wschodni SA
Rabobank Polska SA
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
Bank Czêstochowa SA
Bank Rozwoju Cukrownictwa SA
Gospodarczy Bank Po³udniowo-Zachodni SA
Bank W³asnoci Pracowniczej - Unibank SA w Gdañsku
Bank Spo³em SA
Lubelski Bank Regionalny SA
Spó³dzielczy Bank Rozwoju "Samopomoc Ch³opska"
AIG BANK POLSKA SA
Polsko-Kanadyjski Bank w. Stanis³awa SA
Wielkopolski Bank Rolniczy SA
Warmiñsko-Mazurski Bank Regionalny SA
Bankgesellschaft Berlin (Polska) SA
Fiat Bank Polska SA

3) art. 115 otrzymuje brzmienie:

Realizacja funkcji kontrolnej Funduszu odbywa siê w formie:

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

3. Rada Funduszu wybiera Prezesa Zarz¹du i jego zastêpcê sporód cz³onków Zarz¹du.
18)

4. Kadencja Zarz¹du Funduszu trwa 3 lata od dnia powo³ania Zarz¹du przez Radê Funduszu.
5. Cz³onek Zarz¹du Funduszu, w tym prezes lub jego zastêpca, mog¹ byæ w ka¿dej chwili odwo³ani z pe³nionej
funkcji przez organ, który ich powo³a³.
19)

6. Mandaty cz³onków Zarz¹du wygasaj¹ z dniem up³ywu kadencji Zarz¹du albo z dniem zaistnienia innych
okolicznoci powoduj¹cych wyganiêcie mandatu cz³onka Zarz¹du, z zastrze¿eniem art. 17 ust. 4.
Art. 10. 1. Zarz¹d Funduszu kieruje Funduszem i reprezentuje go na zewn¹trz.
2. Do zadañ Zarz¹du Funduszu nale¿y:
1)
2)
3)
4)
5)

opracowywanie projektów planów dzia³alnoci i planu finansowego Funduszu,
gospodarowanie rodkami Funduszu, z zastrze¿eniem uprawnieñ Rady Funduszu,
sk³adanie Radzie Funduszu kwartalnych i rocznych sprawozdañ z dzia³alnoci,
sk³adanie wniosków do Rady Funduszu w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt. 4,
wykonywanie innych czynnoci nie zastrze¿onych dla Rady Funduszu.

Art. 11. Do sk³adania owiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych Funduszu upowa¿nieni s¹
dwaj cz³onkowie Zarz¹du Funduszu dzia³aj¹cy ³¹cznie.
Art. 12. Rada Funduszu i Zarz¹d Funduszu wykonuj¹ swoje funkcje przy pomocy Biura Funduszu, którego
strukturê organizacyjn¹ oraz zasady dzia³ania okrela Zarz¹d Funduszu w uzgodnieniu z Rad¹ Funduszu.
20)

Art. 13.1. Podmioty objête systemem gwarantowania wnosz¹ na rzecz Funduszu obowi¹zkowe op³aty
roczne w wysokoci sumy iloczynów:
1) stawki nie przekraczaj¹cej 0,4% i sumy aktywów bilansowych oraz gwarancji i porêczeñ wa¿onych
ryzykiem,
2) stawki nie przekraczaj¹cej 0,2% i sumy wa¿onych ryzykiem pozosta³ych zobowi¹zañ pozabilansowych,
z wy³¹czeniem linii kredytów przyrzeczonych, dla których stawka wynosi 0; przez kredyty przyrzeczone
rozumie siê wynikaj¹c¹ z umowy kwotê zobowi¹zania do udzielania kredytu, pomniejszon¹ o kwotê
jego wykorzystania.
21)

2. Wysokoæ stawek, o których mowa w ust. 1, na kolejny rok okrela i przekazuje podmiotom objêtym
systemem gwarantowania Rada Funduszu, nie póniej ni¿ do koñca roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego rok,
w którym op³ata ma byæ wniesiona.
3. Podmioty objête systemem gwarantowania obowi¹zane s¹ do wnoszenia op³aty, o której mowa w ust. 1,
w terminach
okrelonych przez Fundusz, nie póniej ni¿ do dnia 31 marca ka¿dego roku.
22)
3a. Od dnia 1 stycznia 1998 r. op³aty ustalone zgodnie z ust. 1 ulegaj¹ pomniejszeniu o 30%. Kwotê z
tytu³u pomniejszenia na rzecz Funduszu wnosiæ bêdzie Narodowy Bank Polski.
23)

3b. Od dnia 1 stycznia 1999 r. op³aty ustalone zgodnie z ust. 1 ulegaj¹ pomniejszeniu o 40%, a od dnia
1 stycznia 2001 r. ulegaj¹ pomniejszeniu o 50%. Kwotê z tytu³u pomniejszenia na rzecz Funduszu wnosiæ bêdzie
Narodowy Bank Polski.
24)

4. Wniesiona op³ata roczna, o której mowa w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r.
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

54

«Art. 115.

1) kontroli poredniej poprzez monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej banków, realizowanej
przez Zespó³ Monitoringu,

3

Przy zaspokajaniu nale¿noci przypadaj¹cych od upad³ego
banku i nie objêtych przepisem art. 113 ust. 4 stosuje siê
odpowiednio art. 1025 Kodeksu postêpowania cywilnego, z
tym ¿e:

2) kontroli bezporedniej:
a) planowej,
b) doranej,
realizowanej przez Zespó³ Kontroli, z zastrze¿eniem § 6 ust.2.

2

1) nale¿noci Bankowego Funduszu Gwarancyjne-go, o których
mowa w art. 30 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, oraz nale¿noci Skarbu
Pañstwa powsta³e wskutek zaspokojenia roszczeñ z tytu³u jego
odpowiedzialnoci za wk³ady oszczêdnociowe zgromadzone
w bankach ulegaj¹ zaspokojeniu po zaspokojeniu nale¿noci z
art. 1025 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postêpowania cywilnego,

§5

4

1

2) nale¿noci przypadaj¹ce z tytu³u wk³adów oszczêdnociowych,
lokat i rachunków bie¿¹cych ulegaj¹ zaspokojeniu po
zaspokojeniu nale¿noci, o których mowa w pkt 1,

1. Kontrola porednia, o której mowa w § 4 pkt 1, wykonywana jest poprzez:

Kwota
wp³aty
w z³otych

3) nale¿noci Skarbu Pañstwa i Narodowego Banku Polskiego
powsta³e z tytu³u udzielonych gwarancji na wyp³atê czêci
wk³adów oszczêdnociowych ulegaj¹ zaspokojeniu po
zaspokojeniu nale¿noci, o których mowa w pkt 2, przed
zaspokojeniem nale¿noci z tytu³u podatków »

1) analizê dokumentów i informacji przekazywanych okresowo przez bank,

Udzia³ %%
w kwocie
okrelonej w § 1

Art. 48. W ustawie z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 56, poz. 274) w art. 4 w ust. 1 po
wyrazach «byæ cz³onkami» dodaje siê wyrazy «organów Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz».";

Nazwa banku

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 6 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 7 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 7 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 7 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5.
Dodany przez art. 1 pkt. 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 7 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz art. 1 pkt. 6 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
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38
4) cz³onku Zarz¹du - rozumie siê przez to cz³onka Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nadzoruj¹cego Departament Realizacji Gwarancji i Kontroli Wykorzystania Pomocy,



3) rodkach pomocowych - rozumie siê przez to pomoc przyznan¹ bankowi na podstawie umowy
o udzieleniu pomocy finansowej w formie po¿yczki, gwarancji, porêczenia lub wykupu wierzytelnoci,
2) Funduszu - rozumie siê przez to Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
1) banku - rozumie siê przez to podmiot objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania, korzystaj¹cy
ze zwrotnej pomocy finansowej Funduszu,
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

Minister Finansów: w z. J. Bauc

§2
3) ochrona Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przed utrat¹ zaanga¿owanych rodków pomocowych.
2) sprawdzanie przebiegu realizacji programu postêpowania naprawczego, z punktu widzenia celowoci
i efektywnoci wykorzystania rodków pomocowych oraz zgodnoci z prawem i postanowieniami
umów, na podstawie których Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ pomocy,
1) sprawdzanie prawid³owoci i zgodnoci wykorzystania pomocy finansowej z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz.18 i Nr 133,
poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz.119, Nr 79, poz.484, Nr 85, poz.538, Nr 88, poz.554 i Nr 140,
poz.940, z 1998 r. Nr 108, poz.685 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399) oraz z
treci¹ umowy zawartej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z bankiem otrzymuj¹cym pomoc,
Celem kontroli wykonywanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest:

"Art. 5.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem art. 1 pkt 4,
który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r."

10) art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 399), który stanowi:
"Art. 19. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.";
9) art. 19 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych (Dz.
U. Nr 162, poz. 1121 ), który stanowi:
"Art. 20. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.";
8) art. 20 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o po¿yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685),
który stanowi:

§1
Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 Regulaminu Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y nr 20/98 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 23 lipca
1998 r. w sprawie regulaminu Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zmienionego uchwa³¹ nr 23/99
z dnia 26 sierpnia 1999 r. oraz uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. uchwala siê, co nastêpuje:

"Art. 42. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.";
7) art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140,
poz. 940), który stanowi:
"Art. 18. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 1998 r.";
6) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.
554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:

w sprawie zasad wykonywania kontroli prawid³owoci wykorzystania
pomocy finansowej oraz realizacji programu postêpowania naprawczego
przez podmiot objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania, któremu
Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej.

"Art. 19. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem art. 17, który
wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.";
5) art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczêdnociowo-budowlanych i wspieraniu przez
pañstwo oszczêdzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 85, poz. 538), który stanowi:

z dnia 18 stycznia 2000 r.

4) art. 59 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511 ), który stanowi:
"Art. 59. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.";

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 5/4/G/2000

Art. 4.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem przepisu art. 1
pkt 15 lit. a), który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 1997 r.";

Uchwały Zarządu BFG
12)

Art. 6. 1. Rada Funduszu sk³ada siê z przewodnicz¹cego oraz 9 cz³onków, posiadaj¹cych odpowiednie
wykszta³cenie wy¿sze i dowiadczenie zawodowe.

Nazwa banku

Udzia³ %%
w kwocie
okrelonej w § 1

Kwota
wp³aty
w z³otych

2

3

4

13)

Art. 6. 1. Rada Funduszu sk³ada siê z przewodnicz¹cego oraz 10 cz³onków, posiadaj¹cych
odpowiednie wykszta³cenie wy¿sze i dowiadczenie zawodowe.
2. Przewodnicz¹cego Rady Funduszu powo³uje 7)i odwo³uje Prezes Rady Ministrów na uzgodniony wniosek
ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, po zaopiniowaniu przez w³aciw¹ komisjê sejmow¹.
3. Cz³onków Rady Funduszu powo³uje i odwo³uje:

7)

1)14) trzech - minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych ,
2) 15)trzech - Prezes Narodowego Banku Polskiego,
2) czterech - Prezes Narodowego Banku Polskiego,
3) trzech - Zwi¹zek Banków Polskich, na zasadach okrelonych w statucie Funduszu.
4. Zasady i wysokoæ wynagrodzenia osób wchodz¹cych w sk³ad Rady Funduszu okrela7) Prezes
Narodowego Banku Polskiego w uzgodnieniu z ministrem w³aciwym do spraw instytucji finansowych .
5. Kadencja Rady Funduszu trwa 4 lata.
Art. 7. 1. Rada Funduszu sprawuje kontrolê i nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu.
2. Do zadañ Rady Funduszu ponadto nale¿y:
1) wykonywanie nadzoru nad dzia³alnoci¹ Zarz¹du Funduszu,
2) uchwalanie planów dzia³alnoci i planu finansowego Funduszu,
3) przedk³adanie Radzie Ministrów sprawozdania z dzia³alnoci Funduszu za rok poprzedni,
4)16) zatwierdzanie wniosków Zarz¹du Funduszu w sprawie zaci¹gania kredytu, o którym mowa w art. 34 ust. 3,
5) okrelanie na wniosek Zarz¹du Funduszu wysokoci stawek obowi¹zkowej op³aty rocznej oraz funduszu
ochrony rodków gwarantowanych,
6) okrelanie zasad i form udzielania pomocy finansowej podmiotom objêtym systemem gwarantowania,
o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1,
7) okrelanie zasad i form zabezpieczania i dochodzenia zwrotu rodków nale¿nych Funduszowi z
tytu³u udzielania pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1,
8)17) ustalanie wynagrodzeñ cz³onków Zarz¹du Funduszu,
9) reprezentowanie Funduszu w jego stosunkach prawnych z cz³onkami Zarz¹du, w szczególnoci
powo³ywanie, zawieszanie w czynnociach i odwo³ywanie cz³onków Zarz¹du,
10) uchwalanie regulaminu okrelaj¹cego organizacjê pracy oraz zasady i tryb dzia³ania Zarz¹du Funduszu.

1
72
73
74
75

Rzeszowski Bank Regionalny SA
HypoVereinsbank Polska SA
Ford Bank Polska SA
Volkswagen Bank Polska SA

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.00
0.00
0.00
0.00

76
77
78
79
80
81
82

BS zrzeszone w GBPZ SA
BS zrzeszone w GBW SA
BS zrzeszone w Ma³opolskim Banku Regionalnym SA
BS zrzeszone w Mazowieckim Banku Regionalnym SA
BS zrzeszone w BUG SA
BS zrzeszone w Lubelskim Banku Regionalnym SA
BS zrzeszone w Warmiñsko-Mazurskim Banku
Regionalnym SA
BS zrzeszone w Pomorsko-Kujawskim Banku
Regionalnym SA
BS zrzeszone w Dolnol¹skim Banku Regionalnym SA
BS zrzeszone w Ba³tyckim Banku Regionalnym SA
BS zrzeszone w Rzeszowskim Banku Regionalnym SA

0.9947
0.6776
0.6351
0.5933
0.5845
0.4018

4815163.19
3280139.32
3074404.49
2872058.23
2829459.02
1945041.29

0.3837

1857422.46

0.3584
0.2262
0.1827
0.1265

1734949.72
1094993.38
884417.73
612363.67

100,0000

484081953.46

83
84
85
86

Ogó³em

Art. 8. 1. Rada podejmuje uchwa³y wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci co najmniej 7 osób wchodz¹cych
w sk³ad Rady Funduszu. W przypadku równego rozk³adu g³osów w g³osowaniu decyduje g³os przewodnicz¹cego
Rady Funduszu.
7)

2. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych po zasiêgniêciu opinii Prezesa Narodowego Banku
Polskiego ustala regulamin okrelaj¹cy organizacjê pracy oraz zasady i tryb dzia³ania Rady Funduszu.
Art. 9. 1. Zarz¹d Funduszu sk³ada siê z 5 cz³onków, w tym z prezesa i jego zastêpcy.
2. Zarz¹d powo³ywany jest przez Radê Funduszu sporód osób posiadaj¹cych odpowiednie wy¿sze wykszta³cenie oraz 5-letni sta¿ pracy w bankowoci.
12)
13)
14)
15)
16)
17)

W
W
W
W
W
W

brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu

obowi¹zuj¹cym do czasu wejcia w ¿ycie zmiany wymienionej w przypisie 13.
ustalonym przez art. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
obowi¹zuj¹cym do czasu wejcia w ¿ycie zmiany wymienionej w przypisie 15.
ustalonym przez art. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
ustalonym przez art. 1 pkt. 5 ustawy wymienionej w przypisie 5.
ustalonym przez art. 1 pkt. 5 ustawy wymienionej w przypisie 5.

6
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Page 5

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.

cich, a tak¿e zajête w postêpowaniu

likwidacji, z wyj¹tkiem gdy likwidacja

7) obci¹¿one prawami na rzecz osób trze-

2) wobec d³u¿ników postawionych w stan

mo¿liwiaj¹cy sp³acenie d³ugu,

ni¿ 3 miesi¹ce,

siê nieodwracalnie w sposób unie-

ci g³ównej lub odsetek wynosi wiêcej

ekonomiczno-finansowa pogorszy³a

1) których opónienie w sp³acie nale¿no-

6) wobec d³u¿ników, których sytuacja

szczególnoci wierzytelnoci:

tek nie zosta³ ujawniony,

Do wierzytelnoci zagro¿onych zalicza siê w

pobytu jest nieznane i których maj¹-

wierzytelnoci zagro¿onych.

5) wobec d³u¿ników, których miejsce

telnoci pieniê¿ne banków, z wyj¹tkiem

jenie swojej nale¿noci z przedmiotów

mi przy pomocy Biura Funduszu.

postêpowanie maj¹ce na celu zaspoko-

Fundusz dokonuje obrotu wierzytelnocia-

powania egzekucyjnego lub rozpocz¹³
bank z³o¿y³ wniosek o wszczêcie postê-

noci, o których mowa w § 4 ust. 1.

4) wobec d³u¿ników, przeciwko którym

pomocy bankom, nabywa i zbywa wierzytel§2.

³a og³oszona upad³oæ,

Fundusz, dzia³aj¹c w zakresie udzielania

3) wobec d³u¿ników, co do których zosta-

dalej wierzytelnociami.

oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 400),

bezpieczeñstwo niewyp³acalnoci, zwanymi

poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668

dusz od banków, w których powsta³o nie-

poz. 770, N; 137, poz. 926 i Nr 141,

wierzytelnociami nabywanymi przez Fun-

poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121,

Gwarancyjny, zwany dalej Funduszem,

z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98,

i tryb obrotu przez Bankowy Fundusz

w I kwartale 2000 roku.
przyjmuje Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), Rada Funduszu
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.

118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775,

cyjno-prawna, szczegó³owe zasady, zakres
§1.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

zabezpieczenia w innym trybie,

§4.1. Fundusz mo¿e nabywaæ bezsporne wierzy§3.

37
egzekucyjnym lub zabezpieczaj¹cym.

nastêpuje na podstawie przepisów
2.
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siêbiorstw pañstwowych (Dz. U. Nr

Rozporz¹dzenie okrela formê organiza-

o komercjalizacji i prywatyzacji przed-

poz. 1121 oraz z 1999 r, Nr 40, poz. 399) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 108, poz. 685 i Nr 162,
Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79,
Na podstawie art: 4 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu

w sprawie sprawozdania Zarz¹du
z dzia³alnoci BFG w I kwartale 2000 r.
z dnia 20 kwietnia 2000 r.

w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
wierzytelnociami nabywanymi od banków, w których powsta³o
niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci.

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

z dnia 22 wrzenia 1999 r.

U c h w a ³ a nr 10/2000

ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 41 /24/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 18 kwietnia 2000 r.

Rozdzia³ 2
Tworzenie, organizacja, zadania i ród³a finansowania
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

SZCZEGÓ£OWE ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ SYNDYKA
MASY UPAD£OCI WYP£AT RODKÓW GWARANTOWANYCH
§1
U¿yte w treci okrelenia oznaczaj¹ :
1) syndyk - syndyka masy upad³oci
2) terminarz - terminarz wyp³at, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy
§2
Wyp³ata rodków gwarantowanych nastêpuje zgodnie z terminarzem, w oparciu o listê
wyp³at sporz¹dzan¹ na podstawie listy deponentów. Listê wyp³at sporz¹dza syndyk w
formie wydruku komputerowego przy wykorzystaniu programu "Syndyk".

Art. 3. 1. Tworzy siê Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej Funduszem.
2. Fundusz posiada osobowoæ prawn¹.
3. Siedzib¹ Funduszu jest Warszawa.
7)

4. Rada Ministrów na uzgodniony wniosek ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa
Narodowego Banku Polskiego nadaje Funduszowi statut okrelaj¹cy szczegó³owo jego zadania, sposób organizacji oraz zasady gospodarki finansowej.
5. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu sprawuje minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych
w oparciu o kryterium legalnoci i zgodnoci ze statutem.

Art. 4. 1. Do zadañ Funduszu w zakresie funkcjonowania systemów obowi¹zkowego i umownego gwarantowania zgromadzonych rodków pieniê¿nych nale¿y:
1) okrelanie na dany rok, zgodnie z art. 25, wysokoci rodków wyodrêbnionych przez podmioty objête systemem gwarantowania, w zwi¹zku z obowi¹zkiem tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych,
2) wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z gwarantowania rodków pieniê¿nych na zasadach
okrelonych w ustawie,
3) gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objêtych systemem gwarantowania,
4) nadzór nad umownym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych.

§3
1. Syndyk mo¿e zleciæ wybranym bankom dokonywanie wyp³at rodków gwarantowanych.
2. Warunki zleceñ, o których mowa w ust. 1 powinny w szczególnoci zawieraæ:
a) podstawowe zasady dokonywania wyp³at, okrelone w ustawie oraz w niniejszej
uchwale,
b) zobowi¹zanie banku do umo¿liwienia pracownikom Funduszu dokonania kontroli,
o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy.

2. Do zadañ Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania nale¿y:
8)

1) udzielanie zwrotnej pomocy finansowej zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 19 i art. 20 ustawy, w przypadku powstania niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci, b¹d na nabycie akcji lub udzia³ów banków,
9)
1a) nabywanie wierzytelnoci banków, w których powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci,
2) kontrola nad prawid³owoci¹ wykorzystania pomocy, o której mowa w pkt. 1,
3) okrelanie wysokoci obowi¹zkowych op³at rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14,
wnoszonych przez podmioty objête systemem gwarantowania na rzecz Funduszu,
10)
4) kontrola realizacji programu postêpowania naprawczego podmiotu objêtego systemem gwarantowania,
w sytuacjach okrelonych w ustawie.

§4
1. Po otrzymaniu niniejszej uchwa³y, syndyk zobowi¹zany jest do otwarcia rachunku
bankowego, albo wydzielenia w ramach rachunku bankowego na którym zgromadzone s¹ rodki masy upad³oci subkonta, na którym zdeponowane bêd¹ wy³¹cznie
kwoty przekazane przez Fundusz na wyp³atê rodków gwarantowanych.
2. Niezw³ocznie po otwarciu rachunku, o którym mowa w ust. 1 syndyk podaje
Zarz¹dowi Funduszu nazwê banku, w którym zosta³ otwarty oraz jego numer.
3. Zarz¹d Funduszu mo¿e nie wyraziæ zgody na przekazanie kwot na rachunek wskazany
przez syndyka i wskazaæ bank, w którym syndyk powinien otworzyæ rachunek.
§5
1. Terminarz zatwierdzony przez Zarz¹d Funduszu wraz z informacj¹ o miejscu ich
dokonywania oraz wymaganych dokumentach, o których mowa w § 10, syndyk podaje do publicznej wiadomoci przez wywieszenie w miejscach obs³ugi klientów upad³ego
banku, w miejscu dokonywanych wyp³at, a tak¿e przez og³oszenie w lokalnej prasie.
Syndyk mo¿e tak¿e w inny sposób zawiadomiæ deponentów o terminie i miejscu wyp³at
oraz wymaganych dokumentach.

11)

2a. Rada Ministrów, na uzgodniony
wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aciwego
7)
do spraw instytucji finansowych , okreli, w drodze rozporz¹dzenia, formê organizacyjno-prawn¹,
szczegó³owe zasady, zakres i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnociami, o których mowa w ust. 2 pkt. 1a.
3. Rada Ministrów, na uzgodniony
wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aciwego
7)
do spraw instytucji finansowych , mo¿e okreliæ, w drodze rozporz¹dzenia, dodatkowe zadania Funduszu w
zakresie udzielania pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania oraz tryb ich wykonania.
Art. 5. 1. Organami Funduszu s¹: Rada Funduszu i Zarz¹d Funduszu.
2. Osoby pe³ni¹ce funkcje w organach Funduszu nie mog¹ pe³niæ funkcji w organach lub byæ pracownikami banków (zrzeszeñ regionalnych).
7)

8)
9)
10)
11)

56

7)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4, art. 5 pkt 7 i art. 94 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U. z.1999 r. Nr 82, poz.
928), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 3 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5

5
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sp³aty.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2.

zgodnie z ust. 3.

szczególnym uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich

mo¿e byæ ni¿sza ni¿ cena odkupu, ustalona

wykazanych przez niego wierzytelnoci, ze

zbycia wierzytelnoci przez Fundusz nie

wej banku-wnioskodawcy i analiz¹ jakoci

w umowie nabycia wierzytelnoci, cena

Fundusz kieruje siê ocen¹ sytuacji finanso-

waj¹cy z prawa odkupu zastrze¿onego

Przy wyborze wierzytelnoci do nabycia
4.

Fundusz i zawiadamia o tym bank.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§ 3.

dusz w zwi¹zku z odzyskaniem tej czêci

§7.1. Fundusz ustala, które z oferowanych przez

bank a kosztami poniesionymi przez Fun-

j¹cych z wierzytelnoci.

rzytelnoci od banku do jej odkupu przez

kresie dochodzenia nale¿noci wynika-

wozdania, o których mowa w § 1.

przez Fundusz w okresie od nabycia tej wie-

5) dotychczasowy przebieg dzia³añ w za-

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przedk³ada Radzie Ministrów do zatwierdzenia spra-

miêdzy czêci¹ wierzytelnoci odzyskan¹

czeniach wierzytelnoci,

§2.

pomniejszon¹ o kwotê stanowi¹c¹ ró¿nicê

4) informacje o ustanowionych zabezpie-

bankom pomocy w formie po¿yczki, oraz

miny i warunki jej sp³aty,

towania, jaka jest pobierana przy udzielaniu

3) datê powstania wierzytelnoci oraz ter-

rzytelnoci wraz z kosztami zwi¹zanymi

2) kwotê wierzytelnoci ze wskazaniem

1) sprawozdanie z dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 1999 r.,

2, powinna uwzglêdniaæ cenê zakupu wie-

stawieniem jego sytuacji finansowej,

3.

1) oznaczenie d³u¿nika banku wraz z przed-

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przyjmuje:
3.

2) cenê odkupu,

Opis, o którym mowa w ust. 2, powinien

naæ prawo odkupu wierzytelnoci,

faktycznego tych wierzytelnoci.

1) termin, do którego bank mo¿e wyko-

pozwalaj¹cych na ocenê stanu prawnego i

z 1995 r. Nr 21, poz. 113, z 1997 r. Nr 126, poz. 808 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 137) Rada

oraz

Gwarancyjnego nadanego rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. (Dz. U.

kompletem

dotycz¹cej odkupu powinna okrelaæ:

dokumentów

2. Urnowa, o której mowa w ust. 1, w czêci

oferowanych do zbycia wraz z ich opisem

tej wierzytelnoci przez bank zbywaj¹cy.

do³¹czyæ do wniosku wykaz wierzytelnoci

Gwarancyjnym (Dz. U z 2000 r. Nr 9, poz. 131) i § 37 ust. 3 statutu Bankowego Funduszu

telnoci mo¿na zastrzec mo¿liwoæ odkupu

przez Fundusz wierzytelnoci powinien

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
2.

§10.1. W umowie nabycia przez Fundusz wierzy-

Bank wystêpuj¹cy z wnioskiem o nabycie

ni¿sza ni¿ 50% ceny jej nabycia.

wniosek zainteresowanego banku.
§6.1. Nabycie

wierzytelnoci

nastêpuje

2.

na

ni¿sz¹ ni¿ cena jej nabycia, z zastrze¿eniem

pomocowego do wykorzystania w danym

§9.1. Fundusz mo¿e zbyæ wierzytelnoæ za cenê

sokoci nie przekraczaj¹cej 20% funduszu

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
U c h w a ³ a nr 9/2000
§5.

Cena zbycia wierzytelnoci nie mo¿e byæ
§10 ust. 4.

roku.

z dnia 20 kwietnia 2000 r.

Cena odkupu, o której mowa w ust. 2 pkt
3) formê i terminy zap³aty przez bank.

zawieraæ w szczególnoci:

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co nastêpuje:

w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoci BFG w 1999 r.
i sprawozdania finansowego BFG za rok 1999 wraz z wynikami jego badania
przez audytora oraz ich przed³o¿enia Radzie Ministrów do zatwierdzenia.

z zakupem poniesionymi przez Fundusz,

nale¿noci g³ównej, odsetek i innych

2) sprawozdanie finansowe Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za rok 1999 wraz z wynika§ 1.

powiêkszon¹ co najmniej o stopê oprocen-

nale¿noci ubocznych,

mi jego badania przez bieg³ych rewidentów.

W przypadku skorzystania przez bank zbywierzytelnoci.

bank wierzytelnoci mog¹ byæ nabyte przez

tego banku.

ze rodków funduszu pomocowego w wy-

laj¹c¹ warunki nabywania wierzytelnoci

banków mo¿e byæ finansowane wy³¹cznie
§8.

Nabywanie przez Fundusz wierzytelnoci

Fundusz zawiera z bankiem umowê okre-

Uchwały Rady BFG
dzia³alnoci banku lub spe³nienia warunku gwarancji b¹d w okresie bie¿¹cego roku obrotowego
(obrachunkowego) lub poprzedzaj¹cego zawieszenie dzia³alnoci banku lub dzieñ spe³nienia
warunku gwarancji,

2)

2) rodki gwarantowane - rodki pieniê¿ne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego nale¿noci wynikaj¹ce z innych czynnoci bankowych, potwierdzone wystawionymi
przez bank dokumentami imiennymi, z wy³¹czeniem papierów wartociowych innych ni¿ opiewaj¹ce
wy³¹cznie na wierzytelnoci pieniê¿ne, a tak¿e listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 940 i z 1998 r. Nr
107, poz. 669 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70), w walucie polskiej lub walutach obcych, wed³ug stanu na
dzieñ zawieszenia dzia³alnoci banku, powiêkszone o nale¿ne odsetki naliczone do dnia spe³nienia
warunku gwarancji - do wysokoci okrelonej ustaw¹,
3) podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych zgromadzonych na
rachunkach bankowych, zwane dalej podmiotami objêtymi systemem gwarantowania:
3)

a) banki w rozumieniu Prawa bankowego, z wyj¹tkiem banków spó³dzielczych, bêd¹cych uczestnikami zrzeszeñ regionalnych, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 939), od dnia konsolidacji sprawozdañ finansowych,
b) zrzeszenia regionalne, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji
banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, od dnia
konsolidacji sprawozdañ finansowych,
4) dzieñ spe³nienia warunku gwarancji:
a) dzieñ wydania postanowienia o og³oszeniu upad³oci banku lub
b) dzieñ uprawomocnienia siê postanowienia o oddaleniu wniosku o og³oszenie upad³oci ze wzglêdu
na to, ¿e maj¹tek banku oczywicie nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postêpowania
upad³ociowego,
c) w przypadku zrzeszenia regionalnego, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 lit. b), dzieñ stwierdzenia
niemo¿noci wywi¹zania siê z zobowi¹zania pokrycia ryzyka z tytu³u wierzytelnoci i zobowi¹zañ
zaci¹ganych przez banki spó³dzielcze na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw
wobec banku spó³dzielczego - uczestnika zrzeszenia regionalnego, co do którego zaistnia³a sytuacja, o której mowa w pkt. 4 lit. a) i b),
4)
5) suma aktywów wa¿onych ryzykiem - sumê aktywów oraz zobowi¹zañ pozabilansowych, którym Komisja
Nadzoru Bankowego nadaje wyra¿on¹ procentowo wagê ryzyka,
5)

6) przejêcie banku - nabycie przedsiêbiorstwa bankowego lub jego czêci.
6)

Art. 2a . 1. W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny)
deponentem jest ka¿da z tych osób - w granicach okrelonych w umowie rachunku lub wynikaj¹cych z
przepisów prawa.
2. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spó³ki cywilnej, jawnej lub komandytowej - deponentem jest ta spó³ka.
2)
3)
4)
5)

6)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.
Dodany przez art. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zmianie ustawy - Prawo
bankowe (Dz.U. Nr 24, poz. 119), która wesz³a w ¿ycie z dniem 14 kwietnia 1997 r.
Dodany przez art. 1 pkt. 3 ustawy wymienionej w przypisie 5.

4

2. Terminarz nie mo¿e zawieraæ informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹.
§6
Wyp³ata rodków gwarantowanych nastêpuje zgodnie z terminarzem, o którym mowa
w § 2, w oparciu o listê wyp³at sporz¹dzan¹ na podstawie listy deponentów. Listê wyp³at
sporz¹dza syndyk w formie wydruku komputerowego przy wykorzystaniu programu
"Syndyk".
§7
1. Po otrzymaniu kwoty na wyp³atê rodków gwarantowanych, syndyk przekazuje jej czêci bankom, o których mowa w § 3 odpowiednio do zawartych umów.
2. Do wykonywania poszczególnych czynnoci zwi¹zanych z realizacj¹ wyp³at syndyk
mo¿e upowa¿niæ pracowników pozostaj¹cych w jego dyspozycji oraz inne osoby.
§8
1. Na zasadach okrelonych w niniejszej uchwale dokonuje siê wyp³at deponentom, ich
pe³nomocnikom albo nastêpcom prawnym.
2. W ramach limitów okrelonych w art. 23 ustawy dokonuje siê wyp³at osobom
okrelonym w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe. Spadkobiercom nale¿y siê w
takiej sytuacji kwota bêd¹ca ró¿nic¹ miêdzy kwot¹ rodków na rachunku z uwzglêdnieniem limitów okrelonych w art. 23 ustawy a kwot¹ nale¿n¹ osobie okrelonej w art.
57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.
3. Wyp³aty rodków gwarantowanych dokonuje siê równie¿ na wniosek organu
egzekucyjnego, na podstawie tytu³u wykonawczego uprawniaj¹cego do zajêcia rodków
gwarantowanych deponenta.
§9
1. Wyp³aty dokonywane s¹ w formie gotówkowej w lokalu upad³ego banku lub w
banku, o którym mowa w § 3.
2. Na wniosek deponenta wyp³ata mo¿e zostaæ dokonana:
a) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez deponenta,
b) przekazem pocztowym na adres deponenta.
§ 10
1. Dokonuj¹c wyp³aty nale¿y sprawdziæ dowód to¿samoci osoby do r¹k której nastêpuje
wyp³ata.
2. W przypadku wyp³aty dokonywanej przedstawicielowi deponenta nie bêd¹cego osob¹
fizyczn¹, nale¿y sprawdziæ równie¿ dokument potwierdzaj¹cy umocowanie do odbioru
rodków gwarantowanych, który za³¹cza siê do listy wyp³at.
3. Wyp³ata pe³nomocnikowi lub nastêpcy prawnemu deponenta nastêpuje odpowiednio
na podstawie:
1) pe³nomocnictwa,
57

1. Przekazuj¹c bankom, o których mowa w § 3, kwoty na wyp³atê rodków gwarantowanych, syndyk w pierwszej kolejnoci wykorzystuje rodki p³ynne masy upad³oci
oraz utworzony przez upad³y bank fundusz ochrony rodków gwarantowanych.
§ 13
3. Postanowieñ ust. 1 nie stosuje siê je¿eli kwota rodków gwarantowanych nale¿na
deponentowi jest ni¿sza od kosztów wysy³ki listu poleconego.
2. Termin o którym mowa w ust. 1 nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 7 dni od ostatniego dnia
wyp³at okrelonego w terminarzu.

Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131
1)

5.

wierzytelnoci oraz warunki p³atnoci za-

Fundusz, w terminie okrelonym w umo-

proponowane przez oferenta.

wie, przeka¿e bankowi odkupuj¹cemu
7.

wierzytelnoci informacje o rodzajach

Fundusz informuje o wyborze oferty, zamieszczaj¹c, w miejscu publicznie dostêp-

i skutkach dzia³añ, jakie podj¹³ w stosunku

nym w swojej siedzibie, og³oszenie wska-

do d³u¿nika.
§11.

zuj¹ce firmê (nazwê) i siedzibê tego,

Nabywaj¹c wierzytelnoæ, co do której zo-

którego ofertê wybrano,

sta³o zastrze¿one prawo odkupu, Fundusz

8.

mo¿e ¿¹daæ ustanowienia zabezpieczenia

Fundusz zawiera z wybranym oferentem
pisemn¹ umowê sprzeda¿y wierzytelnoci

nale¿noci wynikaj¹cych z takiej wierzytel9.

O dokonanej sprzeda¿y wierzytelnoci Fundusz niezw³ocznie zawiadamia d³u¿nika.

¿eniem § 13, nabyt¹ od banku wierzytelnoæ,

4. Posiedzenie Rady, zwo³ane w trybie okrelonym w ust. 3, odbywa siê nie póniej ni¿ w terminie 10 dni od dnia zg³oszenia wniosku przewodnicz¹cemu Rady.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Funduszu wraz z porz¹dkiem obrad powinno byæ dorêczone cz³onkom Rady Funduszu co najmniej na 7 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz¹cy Rady mo¿e ten termin skróciæ do 2 dni.

§ 6. Za zgod¹ Rady Funduszu w jej posiedzeniach mog¹ uczestniczyæ równie¿ inne osoby.

§ 8. W sprawie wyp³at ze rodków funduszu pomocowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
w wysokoci przekraczaj¹cej równowartoæ w z³otych kwoty 6 000 000 EURO Rada Funduszu,
na wniosek Zarz¹du Funduszu, wydaje opiniê w terminie dwóch tygodni.

tajemnic¹ bankow¹, nabywc¹ wierzytelno-

przez Fundusz wynika z czynnoci objêtych

Nabyte od banków wierzytelnoci, z za-

ci mo¿e byæ tylko bank.

ograniczonego, zapraszaj¹c do sk³adania
Fundusz zaprasza do sk³adania ofert tak¹
piêæ, która umo¿liwi wybór najkorzystniej-

5.

§ 7. Rada Funduszu podejmuje uchwa³y we wszystkich sprawach nale¿¹cych do jej kompetencji.

§ 9. 1. Z posiedzenia Rady Funduszu sporz¹dza siê protokó³.

Wierzytelnoci, o których mowa w ust. 1,
nie mog¹ byæ zbywane w drodze publicznej
Fundusz zbywa wierzytelnoci, o których mowa w ust. 1, na podstawie oferty skierowanej
wy³¹cznie do banków lub w drodze przetargu

Zamiar sprzeda¿y wierzytelnoci Fundusz

4.

liczbê banków, nie mniejsz¹ jednak ni¿

Wyznaczony przez Fundusz termin sk³adania
ofert nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 3 tygodnie od

wierzytelnoci.

Przystêpuj¹cy do przetargu wnosz¹ wadium

W sprawach dotycz¹cych ofert, wnoszenia wadium i sprzeda¿y wierzytelnoci

2. Protokó³ powinien zawieraæ numer kolejny, datê i miejsce posiedzenia, listê obecnych,
porz¹dek obrad, przebieg obrad i wyniki g³osowañ. Zg³oszone zdania odrêbne powinny byæ
zamieszczone w protokole.
3. Uchwa³y podjête podczas posiedzenia s¹ podpisywane przez wszystkich cz³onków Rady
Funduszu obecnych na posiedzeniu. Treæ uchwa³ stanowi za³¹cznik do protoko³u obrad Rady
Funduszu.
4. Protokó³ podpisywany jest przez osobê prowadz¹c¹ obrady oraz przez protokolanta, a jego
treæ jest zatwierdzana przez Radê Funduszu na najbli¿szym posiedzeniu. Cz³onkowie Rady
otrzymuj¹ protokó³ przynajmniej na jeden dzieñ przed tym posiedzeniem. Na posiedzeniu
zatwierdzaj¹cym protokó³ mog¹ byæ wprowadzone sprostowania i uzupe³nienia do protoko³u
za zgod¹ wiêkszoci cz³onków Rady uczestnicz¹cych w poprzednim posiedzeniu Rady.
5. Sprzeciw b¹d zdanie odrêbne dotycz¹ce treci zatwierdzonego protoko³u s¹ odnotowywane
w protokole.
6. Protoko³y posiedzeñ Rady Funduszu s¹ przechowywane w siedzibie Funduszu.
7. Zatwierdzone protoko³y gromadzone s¹ w ksiêdze protoko³ów, a ich kopie przesy³ane wszystkim cz³onkom Rady Funduszu w terminie 14 dni od dnia ich zatwierdzenia.
§ 10. Rada Funduszu dokonuje podzia³u obowi¹zków pomiêdzy poszczególnych cz³onków Rady.

oraz ust. 8 i 9.
§14.

Fundusz dokonuje wyboru najkorzystniej-

§ 4. Przewodnicz¹cy Rady otwiera i prowadzi posiedzenia Rady Funduszu. W razie nieobecnoci
przewodnicz¹cego Rady obrady prowadzi cz³onek Rady Funduszu, wskazany pisemnie przez przewodnicz¹cego Rady. W przypadku braku takiego wskazania cz³onkowie Rady Funduszu wybieraj¹
sporód siebie, w drodze g³osowania zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osobê prowadz¹c¹ obrady.
§ 5. Cz³onkowie oraz przewodnicz¹cy Rady sprawuj¹ funkcje wy³¹cznie osobicie.

nabytej uprzednio od banku.

noci.
§12.1. Fundusz mo¿e zbyæ osobie trzeciej, z zastrze-

§13.1. W przypadku gdy wierzytelnoæ nabyta

o ile w umowie o nabycie wierzytelnoci nie
postanowiono inaczej.
2.

strze¿eniem § 13, Fundusz zbywa w drodze

2.

pisemnego przetargu nieograniczonego lub
w drodze oferty og³oszonej publicznie

sprzeda¿y.

(sprzeda¿ publiczna). W ofercie og³oszonej

3.

publicznie Fundusz okrela cenê sprzeda¿y
wierzytelnoci.
3.

og³asza co najmniej w jednym dzienniku

ofert imiennie oznaczone banki.

o zasiêgu ogólnopolskim oraz w miejscu
publicznie dostêpnym w swojej siedzibie.
4.

szej oferty, konkurencjê i sprawne zbycie

daty og³oszenia przetargu.
5.

w wysokoci okrelonej przez Fundusz.
Fundusz mo¿e odst¹piæ od pobierania wa-

stosuje siê tak¿e przepisy § 12 ust. 4-6

dium od przystêpuj¹cych do danego przetargu.
6.

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

szej oferty w ci¹gu dwóch tygodni od up³y-

Uprawnienia nadzorcze i kontrolne Rady Funduszu
§ 11. 1. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne Rady Funduszu okrela ustawa i statut Funduszu.

wu terminu sk³adania ofert. Kryterium wy-

2. Rada Funduszu mo¿e delegowaæ jednego lub kilku cz³onków Rady do indywidualnego wykonywania
kontroli dzia³alnoci Zarz¹du oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych Biura Funduszu. Delegowany cz³onek Rady Funduszu przedk³ada Radzie sprawozdanie z wykonanej kontroli, a w szczególnoci
mo¿e wystêpowaæ do Rady Funduszu z wnioskiem o podjêcie dzia³añ przewidzianych w § 12 pkt 1
statutu Funduszu. Szczegó³owy zakres i tryb wykonywania kontroli okrela Rada Funduszu.

boru najkorzystniejszej oferty stanowi
Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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3
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 399), która wesz³a w ¿ycie z dniem 21 maja 1999 r.
2)

Art. 2. U¿yte w ustawie okrelenia oznaczaj¹:

§ 12

Art. 1. Ustawa okrela:
Przepisy ogólne
Rozdzia³ 1
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
z dnia 14 grudnia 1994 r.

USTAWA*

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
w szczególnoci cena zakupu od Funduszu

58
1)

*

2. Suma dokonanych wyp³at rodków gwarantowanych nie mo¿e przekroczyæ sumy kwot:
1) wchodz¹cych w sk³ad masy upad³oci p³ynnych rodków banku, tj.
a) rodków w kasie;
b) rodków na rachunkach w innych bankach;
c) kwot rezerw obowi¹zkowych;
d) wartoci skarbowych papierów wartociowych i bonów pieniê¿nych NBP,
2) odpowiadaj¹cych wysokoci utworzonego przez upad³y bank funduszu ochrony
rodków gwarantowanych,
3) kwoty przekazanej syndykowi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyp³atê
rodków gwarantowanych.

1) deponent - osobê fizyczn¹, osobê prawn¹, jednostkê organizacyjn¹ nie maj¹c¹ osobowoci prawnej,
o ile posiada zdolnoæ prawn¹, oraz podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz.
1118 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399), zwanej dalej Prawem bankowym, bêd¹ce
stron¹ umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadaj¹ce wynikaj¹c¹ z czynnoci bankowych wierzytelnoæ do banku objêtego systemem gwarantowania, potwierdzon¹ wystawionym przez ten bank
dokumentem imiennym, z wy³¹czeniem:
a) Skarbu Pañstwa,
b) banków,
c) podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym
obrocie papierami wartociowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr
107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715),
d) podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia³alnoci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr
107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015 oraz z
1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255),
e) akcjonariuszy banku posiadaj¹cych w dniu z³o¿enia wniosku o og³oszenie upad³oci pakiet akcji
uprawniaj¹cy do wykonywania ponad 5% g³osów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a
tak¿e osób, które w stosunku do nich s¹ podmiotami dominuj¹cymi lub zale¿nymi w rozumieniu art.
4 pkt. 16 ustawy, o której mowa w lit. c),
f) cz³onków zarz¹du, rady (rady nadzorczej) banku oraz osób pe³ni¹cych w tym banku funkcje dyrektorów i zastêpców dyrektorów departamentów, jak równie¿ dyrektorów i zastêpców dyrektorów
oddzia³ów tego banku, w przypadku gdy osoby te pe³ni³y swoje funkcje w dniu zawieszenia

1. W przypadku nie zg³oszenia siê deponenta w dniu okrelonym w terminarzu, wzywa
siê go listem poleconym do odbioru nale¿nych mu kwot, wyznaczaj¹c dodatkowy
termin wyp³aty.

1) zasady tworzenia i funkcjonowania systemów obowi¹zkowego i umownego gwarantowania rodków
pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub nale¿nych z tytu³u wierzytelnoci potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez banki,
2) rodzaje dzia³añ, które mog¹ byæ podejmowane w celu udzielania podmiotom objêtym obowi¹zkowym
systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych pomocy do wysokoci rodków gwarantowanych
w przypadkach powstania niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci,
3) zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o podmiotach objêtych systemem gwarantowania.

§ 11
Nie mo¿na wstrzymaæ wyp³aty deponentowi, którego to¿samoæ zosta³a potwierdzona, a
kwota rodków gwarantowanych zosta³a prawid³owo obliczona w oparciu o ksiêgi
bankowe chyba, ¿e do ksi¹g banku z³o¿ono odpowiedni tytu³ wykonawczy.
7.
6.
5.
4.

2) odpisu dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do odbioru wyp³aty z tytu³u
gwarancji.
Dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3 powinny byæ do³¹czone do listy wyp³at. W
razie wyp³aty rodków osobom okrelonym w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe,
do listy wyp³at do³¹cza siê kopie dokumentów stanowi¹cych podstawê tych wyp³at.
Syndyk lub upowa¿niona przez niego osoba potwierdza dokonanie wyp³aty w³asnym
podpisem na licie wyp³at.
Osoba odbieraj¹ca rodki gwarantowane kwituje odbiór wyp³aty. Pokwitowanie do³¹cza
siê do listy wyp³at.
W przypadku dokonania wyp³aty w sposób okrelony w § 9 ust. 2, syndyk lub
upowa¿niona przez niego osoba umieszcza odpowiedni¹ adnotacjê na licie wyp³at
do³¹czaj¹c kopiê dokonanego przelewu lub przekazu.
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1) listê wyp³at, w formie wydruku komputerowego (ka¿da strona winna zostaæ podpisana przez syndyka) oraz w formie zapisu elektronicznego (dyskietka lub CDROM),
2) listê deponentów, którzy nie odebrali rodków gwarantowanych, sporz¹dzon¹ przy
wykorzystaniu programu komputerowego "Syndyk"; w formie wydruku komputerowego oraz w formie zapisu elektronicznego (dyskietka lub CD-ROM),
3) kwoty, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy syndyk zwraca na rachunek
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 10101023-710000-131-0 w G³ównym
Oddziale Walutowo-Dewizowym Narodowego Banku Polskiego w Warszawie,
4) kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dokonanie wyp³aty w sposób okrelony w § 9
ust. 2, wed³ug kolejnoci na licie wyp³at,
5) orygina³y lub kopie potwierdzenia wys³anych wezwañ, o których mowa w §12 ust.
1, uszeregowane wed³ug kolejnoci na licie wyp³at,
6) sprawozdanie z przebiegu wyp³at, które winno zawieraæ:
a) sumê wyp³aconych rodków,
b) sumê rodków pozosta³ych do wyp³aty,
c) liczbê deponentów, którym wyp³acono rodki gwarantowane,
d) liczbê deponentów, którzy nie podjêli rodków gwarantowanych,
e) liczbê pracowników upad³ego banku zatrudnionych przy wyp³atach wraz ze
wskazaniem sumy faktycznie poniesionych kosztów ich wynagrodzeñ,
f) okrelenie wysokoci kosztów ubezpieczenia i ochrony wyp³at oraz kosztów
transportu gotówki,
g) okrelenie wysokoci innych od wskazanych w lit. e i f kosztów poniesionych
przez syndyka w zwi¹zku z prowadzeniem wyp³at, w szczególnoci zwi¹zane z
umowami, o których mowa w § 3.
Syndyk zawiadamia Zarz¹d Funduszu o zakoñczeniu wyp³at i przekazuje Funduszowi w terminie 21 dni od zakoñczenia wyp³at:
§ 14

w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

w sprawie ustalenia regulaminu
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.*

z dnia 25 padziernika 1999 r.

z dnia 3 czerwca 1998 r.

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA FINANSÓW

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484,
Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. Ustala siê regulamin Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego okrelaj¹cy organizacjê pracy
oraz zasady i tryb dzia³ania Rady Funduszu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszego rozporz¹dzenia.
§ 2. Traci moc zarz¹dzenie nr 20 Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia
regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 21).
§ 3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Minister Finansów: w z. J. Bauc

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654,.z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484,
Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 108, poz. 685 i Nr 162, poz.
1121 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1.

zwi¹zane z realizacj¹ jego zadañ, w tym

Przepisy ogólne

Kosztami dzia³alnoci Funduszu s¹ koszty

Rozdzia³ 1

2.

koszty poniesione na utrzymanie organów

U¿yte w rozporz¹dzeniu okrelenia
oznaczaj¹:

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 73 poz. 466)

1) ustawa - ustawê z dnia 14 grudnia

Funduszu i Biura Funduszu.
§3.

wy, zapewniaj¹cy rzetelne oraz jasne
przedstawienie sytuacji maj¹tkowej i finansowej, wyniku finansowego i rentownoci

Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr

zgodnie ze stanem faktycznym oraz syste-

85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr

mem gromadzenia i wydatkowania rodków w ramach funkcjonowania systemów

poz. 685 i Nr 162, poz.1121 oraz

gwarantowania rodków pieniê¿nych.

z 1999 r. Nr 40, poz. 399),
2) Fundusz - Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

§4.1. W ewidencji rodków Funduszu wyodrêbnia siê operacje dotycz¹ce:

3) Zarz¹d - Zarz¹d Bankowego Funduszu

1) rodków na rachunku specjalnym
rozliczeñ gwarancyjnych,

4) Rada - Radê Bankowego Funduszu

2) udzielonych po¿yczek, gwarancji, porê-

Gwarancyjnego,

czeñ oraz nabytych wierzytelnoci,
3) przychodów,

Bankowego Funduszu Gwarancyjne-

4) kosztów,

go, na które tworzy siê rezerwy.
§2.1. Przychodami Funduszu s¹ rodki po-

Fundusz jest obowi¹zany do stosowania
zasad rachunkowoci w sposób prawid³o-

1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4,
poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r.

REGULAMIN RADY
BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

140, poz. 940, z 1998 r. Nr 108,

§ 1. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwana dalej Rad¹ Funduszu, dzia³a na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz.
18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88,
poz. 554 i Nr 140, poz. 940), zwanej dalej ustaw¹, rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego
1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113
i z 1997 r. Nr 126, poz. 808), zwanego dalej statutem Funduszu, oraz niniejszego regulaminu.

Gwarancyjnego,

Organizacja pracy, posiedzenia Rady Funduszu
§ 2. W celu wykonywania statutowych zadañ Rada Funduszu uchwala harmonogram prac.

5) nale¿noci zagro¿one - nale¿noci

§ 3. 1. Posiedzenia Rady Funduszu zwo³uje przewodnicz¹cy Rady Funduszu zgodnie z przyjêtym
harmonogramem.
2. Posiedzenie Rady Funduszu przewodnicz¹cy Rady Funduszu zwo³uje w ka¿dym przypadku
podejmowania przez Fundusz dzia³añ, do których zobowi¹zany jest na podstawie ustawy lub
statutu, nie rzadziej jednak ni¿ raz w miesi¹cu.

chodz¹ce ze róde³ finansowania Fun-

3. Posiedzenie Rady Funduszu jest zwo³ywane tak¿e na pisemny wniosek co najmniej 2
cz³onków Rady Funduszu lub co najmniej 2 cz³onków Zarz¹du Funduszu, z³o¿ony na rêce
przewodnicz¹cego Rady. Wniosek okrela przedmiot posiedzenia Rady Funduszu.

5) ustalenia wyniku finansowego.
2.

rodki otrzymane na wniosek Funduszu
z bud¿etu pañstwa wp³ywaj¹ na rachunek

duszu okrelonych w art. 15 pkt 3, 4

bie¿¹cy i zwiêkszaj¹ fundusz statutowy.

i 7 ustawy.

* tekst rozporz¹dzenia zosta³ og³oszony w Dzienniku Ustaw z dnia 16 czerwca 1998 r. Nr 73, poz. 466.
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Uchwa³a nr 5/4/G/2000 Zarz¹du BFG z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie zasad
wykonywania kontroli prawid³owoci wykorzystania pomocy finansowej oraz realizacji
programu postêpowania naprawczego przez podmiot objêty obowi¹zkowym systemem
gwarantowania, któremu Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej
wraz z za³¹cznikami nr 3 i 5 oraz adnotacj¹, ¿e pozosta³e za³¹czniki do uchwa³y s³u¿¹
wy³¹cznie do u¿ytku wewnêtrznego;

38

Uchwa³a nr 41/24/G/2000 Zarz¹du BFG z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie
przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (woj.
Wielkopolskie) kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.

52

Uchwa³y Zarz¹du BFG
Uchwala nr 9/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 kwietnia
2000 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoci BFG w 1999 r. i sprawozdania finansowego BFG za rok 1999 wraz z wynikami jego badania przez audytora oraz
ich przed³o¿enia Radzie Ministrów do zatwierdzenia.

36

Uchwa³a nr 10/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 kwietnia
2000 r. w sprawie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci BFG w I kwartale 2000 r.

37

Uchwa³y Rady BFG
Tekst jednolity ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 9
poz. 131 z 2000 r.);

3

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu
ustawy o BFG (Dz. U. Nr 9 poz. 131 z 2000 r.);

20

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie obrotu wierzytelnociami nabytymi od banków;

24

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoci BFG - Dz. U. Nr 90 poz. 1006 z 1999 r.;

27

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów - regulamin Rady - Dz. U. Nr 73
poz. 466 z 1998 r.
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SPIS TRECI

Notatki
Rozdzia³ 2
Prowadzenie ksi¹g rachunkowych
§5.

Ksiêgi rachunkowe prowadzi siê w siedzibie
Funduszu. Prowadzenie ksi¹g rachunkowych
Funduszu nie mo¿e byæ powierzone innej
osobie prawnej ani fizycznej lub innej jednostce nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej.

§6.

Zapisy w ksiêgach rachunkowych Funduszu
dotycz¹ce operacji zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ okrelonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy dokonywane s¹ najpóniej w nastêpnym dniu roboczym po dniu dokonania
tych operacji.

Rozdzia³ 3
Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie
wyniku finansowego
§7.

Na dzieñ bilansowy aktywa i pasywa wycenia siê w nastêpuj¹cy sposób:
1) rodki pieniê¿ne, fundusze oraz pozosta³e aktywa i pasywa nie wymienione
w pkt 2-5 - wed³ug wartoci nominalnej,
2) nale¿noci i zobowi¹zania, w tym kredyty, po¿yczki, zrealizowane gwarancje
i porêczenia -w kwocie wymagaj¹cej zap³aty, z uwzglêdnieniem odsetek od na-

sowej (I±II±Ill±IV±V)

odpowiednio odpisów z tytu³u trwa³ej

rodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finan-

VI.

wed³ug ceny nabycia, z uwzglêdnieniem

V.

udzielonych przez Fundusz po¿yczek -

IV.

b) przejête i stanowi¹ce zabezpieczenie

D.

Zap³acone/Zwrócone odsetki

E.

Pozosta³e pozycje .

rodki pieniê¿ne na pocz¹tek roku
obrotowego

F.

rodki pieniê¿ne na koniec roku obrotowego (D+E)

(A+B+C)

wartoci uznaje siê ponoszenie w trzech

Zmiana stanu rodków pieniê¿nych netto

utraty ich wartoci; za trwat¹ utratê
kolejnych latach przez spó³kê strat nie
znajduj¹cych pokrycia w kapita³ach



w³asnych spó³ki lub utrzymywanie siê
przez okres co najmniej trzech kolejnych
miesiêcy kursu akcji poni¿ej ceny nabycia,
5) rodki trwa³e, wartoci niematerialne i prawne w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, z uwzglêdnieniem odpowiednio:
a) odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) zmniejszaj¹cych wartoæ pocz¹tkow¹ sk³adników maj¹tkowych do
wartoci ksiêgowej netto,
b) aktualizacji wyceny wartoci pocz¹tkowej rodków trwa³ych oraz ich umorzenia na podstawie odrêbnych przepisów.
§8.1. W celu zabezpieczenia nale¿noci zagro¿onych z tytu³u udzielonych po¿yczek, gwarancji, porêczeñ oraz nabytych wierzytelnoci Fundusz tworzy rezerwy w ciê¿ar
funduszu pomocowego.
2.

Rezerwy na pozosta³e nale¿noci zagro¿one tworzone s¹ w ciê¿ar pozosta³ych

le¿noci i zobowi¹zañ oraz rezerw,

kosztów dzia³alnoci Funduszu.

o których mowa w § 8,

finansowym, powinien obejmowaæ:

rezerw, o których mowa w § 8 ust. 1,

ksiêgach rachunkowych oraz sprawozdaniu

bycia, z uwzglêdnieniem odsetek oraz

Wynik finansowy Funduszu, wykazywany w

3) nabyte wierzytelnoci - wed³ug ceny na-

§9.

1) przychody osi¹gniête przez Fundusz

4) papiery wartociowe:

j¹cy ró¿nicy pomiêdzy cen¹ nabycia a aktu-

cenê tak¹ uznaje siê cenê nabycia sko-

2) wynik z operacji finansowych odpowiada-

aktualnej ceny sprzeda¿y, przy czym za

w danym okresie sprawozdawczym,

a) d³u¿ne papiery wartociowe-wed³ug

wartociowych.

wy odsetki lub przypadaj¹c¹ na ten

aln¹ cen¹ sprzeda¿y d³u¿nych papierów

rygowan¹ o naliczone na dzieñ bilansodzieñ czêæ dyskonta,
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