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3. Decyzja Jury jest ostateczna. Od decyzji tej nie przys³uguje odwo³anie.
2. Jury mo¿e nie przyznaæ nagrody, w przypadku gdy uzna, ¿e przedstawione prace nie spe³niaj¹ oczekiwañ organizatora Konkursu.
1. Jury przyznaje jedn¹ nagrodê w ka¿dej z dwóch kategorii, o których mowa w § 1 ust. 1. Jury mo¿e przyznaæ dodatkowe nagrody.
§5
3. Prace nades³ane na Konkurs nie bêd¹ zwracane.
·
·
·

imiê i nazwisko autora pracy oraz adres dla korespondencji, telefon;
kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego nadanie, w oparciu o tê pracê, tytu³u magistra lub stopnia
doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych;
opiniê o pracy podpisan¹ przez promotora, recenzentów.

Uchwa³a nr 75/44/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
1 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
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Uchwa³a nr 92/56/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
26 wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
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Uchwa³a nr 120/68/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
7 listopada 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
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Uchwa³a nr 121/69/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
7 listopada 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
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Uchwa³a nr 134/75/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
19 grudnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
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Uchwa³a nr 135/76/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
19 grudnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
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Uchwa³a nr 23/18/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
7 marca 2001 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
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Uchwa³a nr 21/16/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
13 lutego 2001 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
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Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków.
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Uchwa³y Zarz¹du BFG
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity wg stanu prawnego
na dzieñ 1 stycznia 2001 r. zamieszczony w Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131)

3

Ustawa o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych (ustawa zosta³a opublikowana w Dz. U. Nr 119, poz. 1252 i wesz³a
w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.)
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SPIS TRECI

2. Wniosek o zg³oszeniu pracy do Konkursu, o którym mowa w § 3 ust. 2-4, powinien zawieraæ:
3) zrzeszeniu - nale¿y przez to rozumieæ - zrzeszenie dzia³aj¹ce na podstawie niniejszej ustawy,
utworzone przez bank lub banki spó³dzielcze i bank zrzeszaj¹cy,
4) uprawnionych osobach - nale¿y przez to rozumieæ osoby, które do dnia wejcia w ¿ycie ustawy
przepracowa³y ³¹cznie co najmniej 3 lata w BG¯ S.A. lub banku spó³dzielczym.
Rozdzia³ 2
Banki spó³dzielcze

9) wydawaæ karty p³atnicze oraz wykonywaæ operacje zwi¹zane z ich u¿ywaniem,
10) wykonywaæ inne czynnoci bankowe w imieniu i na rzecz banku zrzeszaj¹cego.
Art.7. Bank spó³dzielczy mo¿e wykonywaæ okrelone czynnoci obrotu dewizowego na podstawie
upowa¿nienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, o którym mowa w art. 99 ustawy - Prawo
bankowe, je¿eli bank ten daje rêkojmiê nale¿ytego i bezpiecznego wykonywania tych czynnoci
oraz je¿eli sytuacja finansowa banku nie zagra¿a bezpieczeñstwu gromadzonych w nim rodków.
Art. 8. Za zgod¹ banku zrzeszaj¹cego banki spó³dzielcze mog¹ wykonywaæ czynnoci, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 3-7 ustawy - Prawo bankowe.

Art. 3. Banki spó³dzielcze i zrzeszaj¹ce mog¹ nale¿eæ do Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych oraz
do Zwi¹zku Banków Polskich, a tak¿e innych organizacji powo³anych w celu reprezentowania
wspólnych interesów gospodarczych tych banków, w szczególnoci wobec organów pañstwowych, instytucji zagranicznych i miêdzynarodowych.
Art. 4. Bank spó³dzielczy jest obowi¹zany zrzeszyæ siê z bankiem zrzeszaj¹cym, na zasadach okrelonych
w art. 16.
Art. 5.1. Bank spó³dzielczy prowadzi dzia³alnoæ na terenie powiatu, w którym znajduje siê jego siedziba,
oraz na terenie powiatów, w których w dniu wejcia w ¿ycie ustawy znajduj¹ siê jego placówki
wykonuj¹ce czynnoci bankowe, o których mowa w art. 6.
2. Bank spó³dzielczy, za zgod¹ banku zrzeszaj¹cego, z którym zawar³ umowê zrzeszenia, mo¿e
prowadziæ dzia³alnoæ tak¿e na terenie powiatów s¹siaduj¹cych z terenem okrelonym w ust. 1.
Dzia³alnoæ obejmuj¹ca inne powiaty ni¿ s¹siaduj¹ce wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru
Bankowego.
3. W przypadku ³¹czenia siê banków spó³dzielczych dzia³aj¹cych na ró¿nych terenach, teren dzia³ania
banku przejmuj¹cego ulega powiêkszeniu o teren dzia³ania banku przejêtego w dniu po³¹czenia.
4. Zmiana statutu banku spó³dzielczego bêd¹ca wynikiem dostosowania terenu dzia³ania do terenu
okrelonego w ust. 1 lub rozszerzenia terenu dzia³ania w zwi¹zku z po³¹czeniem, o którym mowa
w ust. 3, nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego.
Art. 6. Banki spó³dzielcze, po uzyskaniu wymaganego w ustawie - Prawo bankowe zezwolenia Komisji
Nadzoru Bankowego, mog¹ wykonywaæ nastêpuj¹ce czynnoci bankowe:
1) przyjmowaæ wk³ady pieniê¿ne p³atne na ¿¹danie lub z nadejciem oznaczonego terminu oraz
prowadziæ rachunki tych wk³adów,
2) prowadziæ inne rachunki bankowe,
3) przeprowadzaæ bankowe rozliczenia pieniê¿ne,
4) udzielaæ kredytów i po¿yczek pieniê¿nych osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym niemaj¹cym osobowoci prawnej, o ile posiadaj¹ zdolnoæ prawn¹, zamieszkuj¹cym,
maj¹cym siedzibê lub prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie dzia³ania banku
spó³dzielczego,
5) udzielaæ gwarancji bankowych i porêczeñ osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym niemaj¹cym osobowoci prawnej, o ile posiadaj¹ zdolnoæ prawn¹, zamieszkuj¹cym
lub maj¹cym siedzibê na obszarze dzia³ania banku spó³dzielczego, w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszaj¹cym,
6) nabywaæ i zbywaæ wierzytelnoci pieniê¿ne,
7) przechowywaæ przedmioty i papiery wartociowe oraz udostêpniaæ skrytki sejfowe,
8) prowadziæ operacje czekowe i wekslowe,

Art.9. Zezwolenia, o których mowa w art. 34 ustawy - Prawo bankowe, uzyskiwane s¹ za porednictwem
banku zrzeszaj¹cego.
Art.10.1. Ka¿dy cz³onek banku spó³dzielczego obowi¹zany jest posiadaæ co najmniej jeden zadeklarowany i wp³acony udzia³. Minimaln¹ wysokoæ udzia³u cz³onkowskiego okrela statut. Udzielenie
kredytu, po¿yczki pieniê¿nej, gwarancji lub porêczenia mo¿e byæ warunkowane w statucie banku
koniecznoci¹ zadeklarowania i wp³acenia przez kredytobiorcê, po¿yczkobiorcê, osobê, której ma
byæ udzielone porêczenie lub gwarancja, co najmniej jednego udzia³u w tym banku.
2. Odpowiedzialnoæ udzia³owców za straty powsta³e w banku mo¿e zostaæ podniesiona w statucie
banku do podwójnej wysokoci wp³aconych udzia³ów.
Art. 11. 1. Rada nadzorcza banku spó³dzielczego sk³ada siê co najmniej z 5 osób, bêd¹cych cz³onkami
tego banku spó³dzielczego.
2. W radzie nadzorczej banku spó³dzielczego udzia³ pracowników banku, bêd¹cych jego cz³onkami,
nie mo¿e przekroczyæ 1/5 jej sk³adu. Osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze w banku, o których
mowa w art. 22 ust. 2, nie mog¹ byæ cz³onkami rady nadzorczej.
Art. 12. 1. Zarz¹d banku spó³dzielczego sk³ada siê najmniej z 3 osób.
2. Co najmniej 2 cz³onków zarz¹du, w tym prezes zarz¹du banku spó³dzielczego, powinno posiadaæ
kwalifikacje i dowiadczenie zawodowe daj¹ce rêkojmiê prowadzenia dzia³alnoci banku z zachowaniem bezpieczeñstwa wk³adów i lokat w nim zgromadzonych oraz pozostawaæ w stosunku
pracy z tym bankiem, zwi¹zanym z pe³nion¹ funkcj¹.
3. Prezesa zarz¹du banku spó³dzielczego powo³uje i odwo³uje rada nadzorcza, przy czym powo³anie
nastêpuje za zgod¹ Komisji Nadzoru Bankowego w trybie przewidzianym w art. 22 ustawy - Prawo
bankowe. Z wnioskiem o wyra¿enie zgody wystêpuje rada nadzorcza.
4. Pozosta³ych cz³onków zarz¹du banku spó³dzielczego powo³uje i odwo³uje rada nadzorcza.
Powo³anie nastêpuje na wniosek prezesa zarz¹du banku.
Art. 13. Owiadczenie woli w imieniu banku spó³dzielczego sk³adaj¹ 2 cz³onkowie zarz¹du lub cz³onek
zarz¹du i pe³nomocnik lub 2 pe³nomocników, ustanowionych bezporednio przez zarz¹d.
Art. 14. Bank spó³dzielczy bêd¹cy akcjonariuszem banku zrzeszaj¹cego jest reprezentowany na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy tego banku przez pe³nomocnika wybranego przez radê nadzorcz¹
w g³osowaniu tajnym.
Art. 15. 1. Banki spó³dzielcze tworz¹ zwi¹zki rewizyjne okrelone w ustawie - Prawo spó³dzielcze.
2. Przynale¿noæ banku spó³dzielczego do zwi¹zku rewizyjnego jest obowi¹zkowa.
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1. Prace, w trzech egzemplarzach, nale¿y sk³adaæ do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie,
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, w terminie do dnia 10 marca 2001 r.
§4
6. W Konkursie nie mog¹ uczestniczyæ pracownicy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
5. O dopuszczeniu pracy do Konkursu decyduje Jury na wniosek Przewodnicz¹cego Jury.
4. Wnioski mog¹ sk³adaæ równie¿ sami autorzy prac po uzyskaniu rekomendacji promotora, a w przypadku
prac doktorskich równie¿ recenzentów.
3. Wnioski w sprawie nagrody za pracê doktorsk¹ mog¹ nadsy³aæ dziekani, dyrektorzy lub równorzêdni
kierownicy tych placówek badawczych, których rady naukowe maj¹ prawo nadawania stopnia doktora
nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych.
2. Prawo do zg³aszania prac magisterskich maj¹ w³adze uczelni (stosowni dziekani wydzia³ów, kierownicy
katedr) maj¹ce prawo do nadawania tytu³u magistra.
1. Do Konkursu mog¹ byæ zg³oszone prace magisterskie i doktorskie z zakresu tematyki systemów gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz problematyki bezpieczeñstwa finansowego banków.
§3
Prace zg³oszone do Konkursu bêd¹ oceniane przez Jury powo³ane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
§2
5. Konkurs jest og³aszany w drodze zaproszeñ kierowanych do wy¿szych uczelni dzia³aj¹cych w Polsce.
4. Wyniki konkursu bêd¹ og³aszane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Zwi¹zku Banków Polskich.
3. Bankowy Funduszu Gwarancyjny zastrzega sobie prawo do publikowania w czêci lub w ca³oci nagrodzonych prac w czasopimie Bezpieczny Bank.
2. Nagrod¹ w konkursie dla najlepszej pracy:
a) magisterskiej - jest kwota 5.000 z³,
b) doktorskiej - jest kwota 10.000 z³.
1. Konkurs przeprowadza siê w dwóch kategoriach prac:
a) magisterskich,
b) doktorskich.
§1

Konkursu na najlepsz¹ prasê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów
gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków

REGULAMIN
Za³¹cznik do Uchwa³y nr 10/1/C/2001
Zarz¹du BFG z dnia 30 stycznia 2001 r.

3. Zwi¹zek rewizyjny na rzecz zrzeszonych w nim banków spó³dzielczych w szczególnoci:
1) przeprowadza lustracje,
2) bada sprawozdania finansowe po spe³nieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 13 padziernika 1994 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie (Dz. U. Nr 121,
poz. 592, z 1996 r. Nr 102, poz. 475 oraz z 2000 r. Nr 89, poz. 992 i Nr 94, poz. 1037),
3) prowadzi dzia³alnoæ szkoleniow¹ i instrukta¿ow¹.
4. Zwi¹zek rewizyjny przekazuje wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonej lustracji, opiniê i raport
bieg³ego rewidenta bankowi zrzeszaj¹cemu.
5. Przepisy art. 134 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, w zakresie zasad powo³ywania bieg³ych
rewidentów, oraz art. 136, w zakresie obowi¹zku powiadamiania Komisji Nadzoru Bankowego
o stwierdzonych podczas lustracji nieprawid³owociach, stosuje siê odpowiednio.
6. W przypadku gdy bank spó³dzielczy nie zrzeszy siê w zwi¹zku rewizyjnym w terminie 12 miesiêcy
od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, maj¹ zastosowanie przepisy art. 141 ustawy - Prawo bankowe.
Rozdzia³ 3
Banki zrzeszaj¹ce oraz zasady zrzeszania siê banków spó³dzielczych
Art. 16. 1. Banki spó³dzielcze zrzeszaj¹ siê na podstawie umowy zrzeszenia z jednym bankiem
zrzeszaj¹cym. Bank spó³dzielczy zobowi¹zany jest do posiadania lub nabycia w terminie 6 miesiêcy od dnia zawarcia umowy co najmniej jednej akcji banku zrzeszaj¹cego. Bank zrzeszaj¹cy
zapewni bankowi spó³dzielczemu mo¿liwoæ nabycia co najmniej jednej akcji.
2. Bank zrzeszaj¹cy zawiera z bankiem spó³dzielczym umowê, o której mowa w ust. 1, wed³ug jednolitego wzoru dla danego zrzeszenia, zatwierdzonego przez Komisjê Nadzoru Bankowego.
Projekt umowy bank zrzeszaj¹cy zobowi¹zany jest przedstawiæ Komisji Nadzoru Bankowego.
3. Komisja Nadzoru Bankowego podejmuje decyzjê w sprawie zatwierdzenia lub odmowy
zatwierdzenia projektu umowy, o którym mowa w ust. 2, w terminie 6 miesiêcy od dnia otrzymania projektu. Komisja Nadzoru Bankowego odmawia zatwierdzenia projektu, je¿eli umowa narusza³aby przepisy prawa, interesy klientów albo nie gwarantowa³aby bezpieczeñstwa gromadzonych w bankach zrzeszenia rodków. Ka¿da zmiana umowy wymaga zgody Komisji Nadzoru
Bankowego.
4. Bank spó³dzielczy mo¿e wypowiedzieæ umowê zrzeszenia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu
wypowiedzenia i zawrzeæ umowê z innym bankiem zrzeszaj¹cym, na warunkach okrelonych
w ust. 1.
5. W przypadku wypowiedzenia umowy zrzeszenia przez bank spó³dzielczy i niemo¿noci zbycia
nale¿¹cych do tego banku akcji banku zrzeszaj¹cego, bank zrzeszaj¹cy umorzy akcje banku
spó³dzielczego po zakoñczeniu najbli¿szego roku obrotowego.
Art. 17. 1. Akcjonariuszom banku zrzeszaj¹cego przys³uguje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
jeden g³os z ka¿dej posiadanej akcji.
2. Akcjonariusze banku zrzeszaj¹cego, niebêd¹cy bankami spó³dzielczymi zrzeszonymi z tym
bankiem, na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie mog¹ wykonywaæ ³¹cznie prawa g³osu
z wiêcej ni¿ 24% akcji.
3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje siê do banków zrzeszaj¹cych i Skarbu Pañstwa.

USTAWA
z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê
i bankach zrzeszaj¹cych*

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
Art. 1.1. Ustawa okrela zasady:
organizacji, dzia³alnoci oraz zrzeszania siê banków spó³dzielczych, z zastrze¿eniem ust. 2,
dzia³alnoci oraz zrzeszania siê banków zrzeszaj¹cych banki spó³dzielcze.
2. Przepisy ustawy, z wyj¹tkiem art. 12, nie maj¹ zastosowania do banków spó³dzielczych, których
fundusze w³asne odpowiadaj¹ wysokoci kapita³u za³o¿ycielskiego wymaganej zgodnie z art. 32
ust. 1 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, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000
r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i Nr 116, poz. 1216), chyba ¿e zrzeszone s¹ na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie lub na podstawie umowy, o której mowa
w art. 41.
Art. 2. Ilekroæ w ustawie jest mowa o:
1) banku spó³dzielczym - nale¿y przez to rozumieæ bank bêd¹cy spó³dzielni¹, do którego w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie oraz w ustawie - Prawo bankowe maj¹ zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. - Prawo spó³dzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54,
poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189,
z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723, Nr 121, poz. 769 i 770 oraz z 1999 r. Nr 40,
poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151),
2) banku zrzeszaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ Gospodarczy Bank Wielkopolski Spó³ka
Akcyjna w Poznaniu, Lubelski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Lublinie, WarmiñskoMazurski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Olsztynie, Ma³opolski Bank Regionalny Spó³ka
Akcyjna w Krakowie, Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Bydgoszczy,
Ba³tycki Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Koszalinie, Mazowiecki Bank Regionalny Spó³ka
Akcyjna w Warszawie, Dolnol¹ski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna we Wroc³awiu,
Rzeszowski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Rzeszowie, Bank Unii Gospodarczej Spó³ka
Akcyjna w Warszawie, Gospodarczy Bank Po³udniowo-Zachodni Spó³ka Akcyjna we
Wroc³awiu, Bank Gospodarki ¯ywnociowej Spó³ka Akcyjna, zwany dalej BG¯ S.A., jak
równie¿ bank powsta³y w wyniku po³¹czenia siê co najmniej dwóch z tych banków, pod
warunkiem ¿e zrzesza co najmniej jeden bank spó³dzielczy na zasadach okrelonych w art. 16
i którego fundusze w³asne stanowi¹ co najmniej czterokrotnoæ sumy, o której mowa w art.
32 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, z zastrze¿eniem art. 28,

* Ustawa zosta³ opublikowana w Dz. U. Nr 119, poz. 1252 i wesz³a w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.
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1

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§2

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.

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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 28 grudnia 1995 r.,
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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 14 kwietnia 1997 r.,
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 Nr 80, poz. 511), która wesz³a w ¿ycie z dniem 17 lipca 1997 r.,
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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 29 padziernika 1997 r.,
5) ustaw¹ 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.,
6) ustaw¹ 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.,
7) ustaw¹ 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.,
8) ustaw¹ 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.,
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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 21 maja 1999 r.,
10) ustaw¹ z dnia 8 wrzenia 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 86, poz. 958), która
wesz³a w ¿ycie z dniem 17 listopada 2000 r.,
11) ustaw¹ z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz.U. Nr 119,
poz. 1252), która wchodzi w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.,
12) ustaw¹ z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 122,
poz. 1316), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyj¹tkiem art. 2b ust. 2 i 3 zmienianej w art. 1, które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
Tekst jednolity zosta³ zamieszczony w Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz.131.

1. Ustala siê Regulamin Konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.

3) zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o podmiotach objêtych systemem gwarantowania.

2. Prowadzenie sekretariatu Jury Konkursu powierza siê Sekretariatowi Rady, przy wsparciu organizacyjnym Departamentu Organizacyjnego.

*ujednolicony 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:

§1

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,

Na podstawie § 12 ust. 1 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., uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. oraz uchwa³¹ nr 22/2000 z dnia 26 padziernika
2000 r. w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 2/2001 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 stycznia 2001 r.
w sprawie konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu problematyki systemów gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków,
uchwala siê, co nastêpuje:

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,
Art. 1. Ustawa okrela:
1

Przepisy ogólne
Rozdzia³ 1

w sprawie konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu
systemów gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków.

(tekst jednolity wg stanu prawnego na dzieñ 1 stycznia 2001 r.)*

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
z dnia 14 grudnia 1994 r.

USTAWA

z dnia 30 stycznia 2001 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 10/1/C/2001

Rozdzia³ 7
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.
83

2. (skrelony) .
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.
84

Art. 43a. (skrelony) .
85

Art. 44. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest pañstwowym funduszem celowym w rozumieniu
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 119, poz. 1251 ) ani pañstwow¹ osob¹ prawn¹.
Art. 45. Narodowy Bank Polski i Minister Finansów w terminie 14 dni od dnia ukonstytuowania siê
Zarz¹du Bankowego86 Funduszu Gwarancyjnego wp³acaj¹ na rzecz Funduszu kwotê po
50.000.000 z³otych.
87

Art. 46. (pominiêty) .
87

Art. 47. (pominiêty) .
87

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

88


83
84

85
86

87

88

skrelony przez art. 25 pkt 9 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz skrelony przez art. 25 pkt 10 ustawy wymienionej
w przypisie 11
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
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 Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131)
ustawa zosta³a og³oszona dnia 17 stycznia 1995 r.

Art. 18. 1. W przypadku gdy BG¯ S.A. bêdzie bankiem zrzeszaj¹cym, a banki spó³dzielcze zrzeszone
w BG¯ S.A. zwiêksz¹ swój udzia³ w kapitale akcyjnym BG¯ S.A. do 51% ogólnej liczby akcji,
minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa zwróci siê do BG¯ S.A. z wnioskiem o umorzenie
akcji Skarbu Pañstwa, a BG¯ S.A. akcje umorzy wed³ug ich wartoci nominalnej, w ten sposób,
¿e udzia³ Skarbu Pañstwa w kapitale akcyjnym BG¯ S.A, ograniczony zostanie do poziomu nie
wiêkszego ni¿ 24% ogó³u akcji.
2. Minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa z³o¿y wniosek, o którym mowa w ust. 1, w okresie
3 miesiêcy od osi¹gniêcia przez banki spó³dzielcze zrzeszone w BG¯ S.A. 51% ogólnej liczby akcji.
3. Banki spó³dzielcze zrzeszone w BG¯ S.A. podwy¿szaj¹ swój udzia³ w kapitale akcyjnym BG¯ S.A.,
poprzez:
1) objêcie nowej emisji akcji pokrytych wk³adem pieniê¿nym lub niepieniê¿nym w postaci akcji
banku zrzeszaj¹cego innego ni¿ BG¯ S.A.,
2) po³¹czenie banku zrzeszaj¹cego z BG¯ S.A. na zasadach okrelonych w art. 23,
3) zamianê na akcje obligacji zamiennych wyemitowanych przez BG¯ S.A.,
4) nabycie akcji od Skarbu Pañstwa.
4. Skarbowi Pañstwa w okresie 10 lat od dnia umorzenia akcji, o których mowa w ust. 1, przys³uguje
pierwszeñstwo w nabyciu akcji BG¯ S.A. wed³ug ich wartoci nominalnej, je¿eli akcjonariusze
BG¯ S.A. zaoferuj¹ je do zbycia, chyba ¿e nabywc¹ s¹ banki spó³dzielcze zrzeszone w BG¯ S.A.
Art. 19. 1. Bank zrzeszaj¹cy wykonuje czynnoci bankowe oraz inne czynnoci okrelone w ustawie - Prawo
bankowe lub w innych ustawach, w zakresie ustalonym w statucie banku.
2. Bank zrzeszaj¹cy oprócz czynnoci, o których mowa w ust. 1:
1) prowadzi rachunki bie¿¹ce zrzeszonych banków spó³dzielczych, na których zrzeszone banki
spó³dzielcze utrzymuj¹ rezerwy obowi¹zkowe oraz przeprowadzaj¹ za ich porednictwem
rozliczenia pieniê¿ne tych banków,
2) nalicza i utrzymuje rezerwê obowi¹zkow¹ zrzeszonych banków spó³dzielczych, na rachunku
w Narodowym Banku Polskim,
3) prowadzi wyodrêbniony rachunek, na którym deponowane s¹ aktywa banków spó³dzielczych,
stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych,
4) wype³nia za zrzeszone z nim banki spó³dzielcze obowi¹zki informacyjne wobec Narodowego
Banku Polskiego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
5) kontroluje zgodnoæ dzia³alnoci zrzeszonych banków spó³dzielczych z postanowieniami
umowy zrzeszenia, przepisami prawa i statutami,
6) w uzasadnionych przypadkach wystêpuje do Komisji Nadzoru Bankowego o zastosowanie
rodków przewidzianych w art. 138 i 141 ustawy - Prawo bankowe,
7) reprezentuje zrzeszone banki spó³dzielcze w stosunkach zewnêtrznych w sprawach
wynikaj¹cych z umowy zrzeszenia,
8) wykonuje inne czynnoci przewidziane w umowie zrzeszenia.
Art. 20. Powo³anie prezesa i cz³onków zarz¹du banku zrzeszaj¹cego nastêpuje na zasadach okrelonych
w art. 22 ustawy - Prawo bankowe.
Art. 21. 1. Prezesi zarz¹dów banków spó³dzielczych zrzeszonych z bankiem zrzeszaj¹cym oraz prezes
zarz¹du banku zrzeszaj¹cego wybieraj¹ sporód siebie radê zrzeszenia. Rada zrzeszenia jest
organem opiniodawczo-doradczym zrzeszenia.
2. Szczegó³owy zakres kompetencji, tryb powo³ywania, odwo³ywania, liczbê cz³onków i zasady
funkcjonowania rady zrzeszenia okrela umowa zrzeszenia.
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5. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, banki zrzeszaj¹ce wraz ze zrzeszonymi bankami spó³dzielczymi mog¹ stosowaæ jednolit¹ nazwê i znak firmowy dla utworzonych przez siebie zrzeszeñ.
4. Szczegó³owy zakres kompetencji rady, o której mowa w ust. 2, jej tryb dzia³ania oraz sposób
wykonywania jej uchwa³ okrela umowa.
2) upowa¿nia jeden z banków do:
a) reprezentowania zrzeszonych banków,
b) kontroli realizacji jej uchwa³,
c) wypowiedzenia umowy z bankami, o której mowa w ust. 1, które nie realizuj¹ uchwa³ rady.
1) okrela w szczególnoci zasady:
a) wspólnej polityki finansowej banków zrzeszaj¹cych,
b) ujednolicania us³ug bankowych,
c) ujednolicania systemów informatycznych,
dl realizowania wspólnych przedsiêwziêæ gospodarczych,
e) podejmowania innych wzajemnie uzgodnionych dzia³añ,

82
81

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2, 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), który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 wrzenia
1998 r. oraz art. 25 pkt 8 ustawy wymienione w przypisie 11
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz art. 25 pkt 8 ustawy
wymienionej w przypisie 11

2. Tej samej karze podlega cz³onek zarz¹du lub rady banku 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.
82

Art. 42. 1. Kto bêd¹c cz³onkiem zarz¹du lub rady banku 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.

3. Rada, o której mowa w ust. 2:
2. Prezesi zarz¹dów banków, o których mowa w ust. 1, tworz¹ radê.

81

Art. 24. 1. Banki zrzeszaj¹ce niezale¿nie od uprawnieñ okrelonych w art. 122 ustawy - Prawo bankowe
mog¹, w celu zapewnienia jednolitoci dzia³ania, zawrzeæ umowê o wspó³dzia³aniu, z uwzglêdnieniem ust. 2-5.
4. Po³¹czenie siê banku zrzeszaj¹cego z innym bankiem ni¿ bank zrzeszaj¹cy wymaga zgody Komisji
Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru Bankowego mo¿e odmówiæ wyra¿enia zgody, je¿eli jest
mo¿liwe po³¹czenie banku z innym bankiem zrzeszaj¹cym.
3. W przypadku po³¹czenia siê banków zrzeszaj¹cych dla banków spó³dzielczych obowi¹zuj¹ca jest
umowa zrzeszenia banku przejmuj¹cego. Banki spó³dzielcze zrzeszone z bankiem przejêtym mog¹
rozwi¹zaæ tê umowê w ci¹gu 3 miesiêcy od daty po³¹czenia.
2. Stosunek wymiany akcji banku przejmowanego na akcje banku przejmuj¹cego ustala siê na podstawie wartoci ksiêgowej obu banków.
Art. 23. 1. Banki zrzeszaj¹ce, z zastrze¿eniem ust. 4, mog¹ siê ³¹czyæ tylko z innymi bankami
zrzeszaj¹cymi w trybie przeniesienia maj¹tku banku na bank zrzeszaj¹cy w zamian za akcje. Przepis
art. 124 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe stosuje siê odpowiednio.

Odpowiedzialnoæ karna
Rozdzia³ 6
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.
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.
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.

Zasady ³¹czenia i zrzeszania siê oraz wspó³dzia³ania
banków zrzeszaj¹cych
Rozdzia³ 4
2. Przez osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze rozumie siê pracowników podlegaj¹cych
bezporednio cz³onkom zarz¹du, a w szczególnoci osoby zajmuj¹ce stanowisko g³ównego ksiêgowego i kierownika (dyrektora) oddzia³u, z wy³¹czeniem radców prawnych.
Art. 22. 1. Cz³onkowie zarz¹dów i rad nadzorczych banków spó³dzielczych, zarz¹dów i rad nadzorczych
banków zrzeszaj¹cych, jak te¿ osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze w tych bankach, nie mog¹
zajmowaæ siê interesami konkurencyjnymi.

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
2

Art. 2. U¿yte w ustawie okrelenia oznaczaj¹:
1) deponent - osobê fizyczn¹, osobê prawn¹, jednostkê organizacyjn¹ niemaj¹c¹ 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, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r. Nr 93, poz. 1027,
Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1252), zwanej dalej
ustaw¹ - Prawo bankowe", bêd¹ce stron¹ umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadaj¹ce
wynikaj¹c¹ z czynnoci bankowych wierzytelnoæ do banku objêtego obowi¹zkowym systemem
gwarantowania, potwierdzon¹ wystawionym przez ten bank dokumentem imiennym, oraz
osoby, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile ich wierzytelnoæ do
banku sta³a siê wymagalna przed dniem niedostêpnoci rodków, 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, z 1998 r.
Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702
i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216
i Nr 122, poz. 1315),
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, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015,
z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 ),
e) podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385
oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691),
f) podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr 72, poz. 801 oraz z 2000 r. Nr 103,
poz. 1099 i Nr 114, poz. 1192),
g) podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98,
poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256 oraz
z 2000 r. Nr 60, poz. 702),
h) jednostek organizacyjnych, które zgodnie z treci¹ art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzenia
1994 r. o rachunkowoci (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43,
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669
i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60,
poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186), nie s¹ uprawnione do sporz¹dzania
uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
i) akcjonariuszy banku posiadaj¹cych w dniu zawieszenia dzia³alnoci banku pakiet co najmniej
5% akcji, 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),
2

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
og³asza

KONKURS
na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów
gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków
n Do Konkursu mog¹ byæ zg³aszane prace napisane w jêzyku polskim, powiêcone tematyce systemów
gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa
finansowego banków, obronione w roku akademickim 1999/2000.
n Prace na Konkurs mog¹ byæ zg³aszane przez w³adze uczelni (wydzia³u, instytutu), w których te prace by³y
wykonane, jak równie¿ przez samych autorów po uzyskaniu rekomendacji promotora, a w przypadku prac
doktorskich równie¿ recenzentów.
n Szczegó³owe warunki zg³aszania prac do Konkursu okrela Regulamin.
n Wniosek o zg³oszenie pracy do Konkursu powinien zawieraæ:
·
·
·
·

Imiê i nazwisko autora pracy, adres do korespondencji, tel. kontaktowy,
Dane promotora pracy (adres s³u¿bowy),
Kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego nadanie, w oparciu o tê pracê, tytu³u magistra lub doktora,
Opiniê o pracy podpisan¹ przez przedstawicieli w³adz uczelni (wydzia³u, instytutu) lub
promotora, recenzentów.

n Wniosek wraz z trzema egzemplarzami pracy nale¿y przes³aæ do dnia 10 marca 2001 r. na adres:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
00-546 Warszawa, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
(z dopiskiem Konkurs )
n Prace przes³ane na Konkurs nie bêd¹ zwracane.
n Nagrod¹ w Konkursie jest:
· w kategorii prac magisterskich - kwota 5 000 z³,
· w kategorii prac doktorskich - kwota 10 000 z³.
Jury przys³uguje prawo przyznania nagrody dodatkowej.
n Bankowy Fundusz Gwarancyjny zastrzega sobie prawo do publikowania w czasopimie Bezpieczny Bank
w czêci lub w ca³oci nagrodzonych prac.
n Rozstrzygniêcie Konkursu i uroczyste wrêczenie nagród odbêdzie siê w trakcie obrad XII Walnego
Zgromadzenia Zwi¹zku Banków Polskich (maj 2001 r.).

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 122, poz. 1316), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r. oraz pkt 1 i 2 w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, pkt 3 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 1, pkt 7 w brzmieniu ustalonym przez art. l pkt 2 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1, pkt 8 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.

4

Sekretariat Jury Konkursu:
tel. (0-22) 583 08 03, 583 08 07 fax. (0-22) 583 08 08
www.bfg.pl e-mail: konkurs@bfg.pl
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1) art. 10 otrzymuje brzmienie:

2. Informacje o uczestnictwie w obowi¹zkowym systemie gwarantowania nie mog¹ byæ wykorzystywane w celach reklamowych i powinny byæ ograniczone wy³¹cznie do informacji o przynale¿noci
do systemu gwarantowania i jego podstawowych zasadach funkcjonowania.
Art. 38b. 1. Podmioty objête systemem gwarantowania s¹ obowi¹zane do informowania osób korzystaj¹cych z jego us³ug o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz o uczestnictwie w obowi¹zkowym systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania, w sposób, w jaki s¹ podawane
informacje o wiadczonych us³ugach.
80

3. Analizy i prognozy, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ publikowane, Fundusz mo¿e je tak¿e
udostêpniaæ zainteresowanym podmiotom.
2. Informacje okrelone w ust. 1 nie mog¹ byæ udostêpniane przez Fundusz innym podmiotom.
Art. 38a. 1. Informacje uzyskane w trybie okrelonym w art. 38 mog¹ byæ wykorzystywane przez
Fundusz do opracowywania analiz i prognoz dotycz¹cych sektora bankowego.
80

10. Uzyskiwane informacje dotycz¹ce podmiotów objêtych systemem gwarantowania Fundusz mo¿e
wykorzystywaæ tylko w celu realizacji zadañ okrelonych w niniejszej ustawie.
78

9. Podmioty okrelone w ust. 4, 6 i 8 s¹ obowi¹zane do udzielania Funduszowi informacji bez zbêdnej zw³oki.
78

8.

W przypadku banków spó³dzielczych zrzeszonych w innych bankach informacje, o których
mowa w ust. 6, dotycz¹ce poszczególnych banków, przekazuj¹ Funduszowi banki zrzeszaj¹ce.

78,79

7. Zakres informacji, o których mowa w ust. 6, okrela Prezes Narodowego Banku Polskiego, na
wniosek Funduszu.
78

6. Banki objête systemem gwarantowania s¹ obowi¹zane do przekazywania Funduszowi informacji
innych ni¿ przekazywane do Narodowego Banku Polskiego, niezbêdnych do wykonywania zadañ
Funduszu.
78

5. Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 4, okrelaj¹
odrêbne porozumienia zawarte pomiêdzy Funduszem 6a Prezesem Narodowego Banku Polskiego,
ministrem w³aciwym do spraw instytucji finansowych i Prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli.
78

4. Funduszowi przys³uguje prawo uzyskiwania informacji dotycz¹cych podmiotów objêtych systemem
gwarantowania, maj¹cych wp³yw na realizacjê jego zadañ,6 posiadanych przez Narodowy Bank
Polski, ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.
77

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.
76

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.
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.

Art. 27. W ustawie 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, z 1999 r Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r.
Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i Nr 116, poz. 1216) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
3. Banki spó³dzielcze utrzymuj¹ rezerwy obowi¹zkowe w banku zrzeszaj¹cym, z którym s¹
zrzeszone. Bank zrzeszaj¹cy utrzymuje rezerwê obowi¹zkow¹ zrzeszonych banków
spó³dzielczych na swoim rachunku w Narodowym Banku Polskim w kwocie odpowiadaj¹cej rezerwom obowi¹zkowym zrzeszonych w nim banków i w³asnym rezerwom
obowi¹zkowym."
Art. 26. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938,
z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 648 i Nr 62, poz. 718) w art. 38 ust. 3
otrzymuje brzmienie:
10) skrela siê art. 43a.
9) w art. 43 skrela siê ust. 2;
8) w art. 42 w ust. 1 i 2 skrela siê wyrazy (organu zrzeszenia regionalnego)";
7) w art. 38 w ust. 8 skrela siê wyrazy jak i odpowiednio zrzeszenia,";
6) w art. 29 w ust. 1 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy z tym ¿e wp³aty, do
których zobowi¹zane s¹ banki spó³dzielcze - zrzeszone w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹,
w imieniu tych banków, banki zrzeszaj¹ce.";
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. W przypadku banków spó³dzielczych, o których mowa w ust. 2, obowi¹zki okrelone
w ust. 4 wykonuj¹ banki zrzeszaj¹ce.";
5) w art. 26:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Banki spó³dzielcze - cz³onkowie zrzeszeñ - obowi¹zane s¹ deponowaæ aktywa stanowi¹ce
pokrycie funduszy ochrony rodków gwarantowanych zrzeszenia na wyodrêbnionym
rachunku w banku zrzeszaj¹cym.",
4) w art. 25 w ust. 2 skrela siê wyrazy (zrzeszeniu regionalnym)";
3) w art. 20 w pkt. 3 skrela siê wyrazy 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),";
2) w art. 13 w ust. 3 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje wyrazy z tym ¿e op³aty nale¿ne
od banków spó³dzielczych - zrzeszonych w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹, w imieniu tych
banków, banki zrzeszaj¹ce.;
1) w art. 5 w ust. 2 skrela siê wyrazy (zrzeszeñ regionalnych);
Art. 25. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r.
Nr 9, poz. 131 i Nr 86, poz. 958) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych
Rozdzia³ 5

z dnia 13 lutego 2001 r.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych

cz³onków zarz¹du i 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 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,
w walucie polskiej lub walutach obcych, wed³ug stanu na dzieñ zawieszenia dzia³alnoci banku,
potwierdzone wystawionymi przez ten bank dokumentami imiennymi, powiêkszone o nale¿ne
odsetki naliczone do dnia spe³nienia warunku gwarancji, a tak¿e kwoty, o których mowa w art.
57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile sta³y siê wymagalne przed dniem zawieszenia
dzia³alnoci banku - do wysokoci okrelonej ustaw¹, 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, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 70 i Nr 60, poz. 702), oraz rodków, co do których orzeczono prawomocnym
wyrokiem, ¿e pochodz¹ z przestêpstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego,

Na podstawie art. 28 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. N r 9, poz. 131, N r 86, poz. 958, N r 119, poz. 1252
i Nr 122, poz. 1316), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1 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., uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. oraz uchwa³¹ nr 22/2000
z dnia 26 padziernika 2000 r. uchwala siê, co nastêpuje:

3) podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania - zwane dalej podmiotami objêtymi systemem gwarantowania":
a) banki krajowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,
b) oddzia³y banków maj¹cych siedzibê w pañstwie niebêd¹cym cz³onkiem Unii Europejskiej,
wykonuj¹ce dzia³alnoæ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie s¹ uczestnikami systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych albo system gwarantowania, w którym uczestnicz¹,
nie zapewnia gwarantowania rodków pieniê¿nych do wysokoci okrelonej w ustawie,
4) dzieñ spe³nienia warunku gwarancji - dzieñ wydania postanowienia o og³oszeniu upad³oci banku,
5) niedostêpnoæ rodków - sytuacjê, w której rodki gwarantowane s¹ nale¿ne, lecz nie mog¹
byæ wyp³acone od dnia zawieszenia dzia³alnoci banku (dzieñ niedostêpnoci rodków),
6) saldo dodatnie - dodatnie saldo rachunku bankowego deponenta i jego nale¿noci
wynikaj¹cych z czynnoci bankowych, po dokonaniu przez syndyka masy upad³oci potr¹ceñ
wierzytelnoci przys³uguj¹cych wzajemnie deponentowi i bankowi,
7) suma aktywów wa¿onych ryzykiem - sumê aktywów oraz zobowi¹zañ pozabilansowych,
którym Komisja Nadzoru Bankowego, w trybie przewidzianym ustaw¹ - Prawo bankowe,
nadaje wyra¿on¹ procentowo wagê ryzyka,
8) przejêcie banku - nabycie przedsiêbiorstwa bankowego lub jego czêci.

§1
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 5 lutego 2001 r. przez syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, ósma
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§2
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
4.484,22 z³ (cztery tysi¹ce czterysta osiemdziesi¹t cztery z³ote dwadziecia dwa grosze) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§3
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.

3

4

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, a w przypadku braku postanowieñ umownych lub przepisów w tym zakresie - w czêciach równych.
2. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spó³ki cywilnej, jawnej lub komandytowej deponentem jest ta spó³ka.

§4
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.

5

Art. 2b. 1. Oddzia³y banków, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b), s¹ objête systemem gwarantowania w zakresie, w jakim system gwarantowania w kraju ich siedziby nie zapewnia wyp³aty
rodków gwarantowanych w granicach okrelonych w ustawie.

§5
3
4
5

44
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Art. 10. Kontrola wewnêtrzna w bankach spó³dzielczych zrzeszonych w bankach
zrzeszaj¹cych mo¿e byæ wykonywana przez bank zrzeszaj¹cy na zasadach okrelonych
w umowie zrzeszenia.";

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2

j)

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

79

29
Uchwa³a nr 21/16/G/2001

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
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dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2, ust. 2 i 3 wejd¹ w ¿ycie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej

5

6
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 z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3
lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1
7

6
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Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.
§3
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
27.350,19 z³ ( dwadziecia siedem tysiêcy trzysta piêædziesi¹t z³otych, dziewiêtnacie groszy ) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§2
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 23 lutego 2001 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, siódma
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§1

6

2. Fundusz posiada osobowoæ prawn¹.
Art. 3. 1. Tworzy siê Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej Funduszem".
Tworzenie, organizacja, zadania i ród³a finansowania
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
z dnia 7 marca 2001 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 23/18/G/2001

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%.

2) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Bank spó³dzielczy mo¿e byæ utworzony, z zachowaniem trybu okrelonego przepisami
ustawy - Prawo spó³dzielcze, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego,
wydanego w uzgodnieniu z ministrem w³aciwym do spraw finansów publicznych na
wniosek za³o¿ycieli, z uwzglêdnieniem przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych
(Dz. U. Nr 119, poz. 1252); przepisy art. 30-38 stosuje siê odpowiednio.";

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.

3) w art. 127 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Komisja Nadzoru Bankowego mo¿e zaliczyæ do funduszy uzupe³niaj¹cych banków
spó³dzielczych okrelon¹ czêæ dodatkowej kwoty odpowiedzialnoci cz³onków, nie wiêcej
ni¿ 50% kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 20 ust. 1.";

73

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.

4) w art. 158 w ust. 2 wyraz regionalnego zastêpuje siê wyrazem zrzeszaj¹cego;

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.

5) w art. 164 w ust.1 wyraz regionalny zastêpuje siê wyrazem zrzeszaj¹cy;
6) w art. 172 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Bank spó³dzielczy, który zrzeszy³ siê z bankiem zrzeszaj¹cym, jest obowi¹zany uzyskaæ
zwiêkszenie sumy funduszy w³asnych do poziomu nie ni¿szego ni¿:
1) równowartoæ 300 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2001 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy
Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu kapita³owego,
2) równowartoæ 500 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2005 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy
Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu kapita³owego,
3) równowartoæ 1 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2010 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy
Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu kapita³owego.
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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.
75

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.
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.

Rozdzia³ 6
Przepisy przejciowe i koñcowe

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.

Art. 28. Banki, które w dniu wejcia w ¿ycie ustawy nie spe³niaj¹ wymogu okrelonego w art. 2 pkt 2,
a pe³ni¹ce funkcje banku zrzeszaj¹cego lub regionalnego zgodnie z ustaw¹ 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) obowi¹zane s¹ uzyskaæ zwiêkszenie sumy funduszy w³asnych do poziomu nie ni¿szego ni¿:

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) równowartoæ 10 000 000 EURO - w okresie 6 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy,
obliczonych w z³otych wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez
Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia
wymaganego progu kapita³owego,

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
73
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dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
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2) równowartoæ 15 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2003 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy Bank Polski,
obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu
kapita³owego,

8
7
6

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,
8
1a) nabywanie wierzytelnoci banków, w których powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci,
2) kontrola nad prawid³owoci¹ wykorzystania pomocy, o której mowa w pkt 1,
2. Do zadañ Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania
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.
Art. 4. 1. Do zadañ Funduszu w zakresie funkcjonowania systemów obowi¹zkowego i umownego
gwarantowania zgromadzonych rodków pieniê¿nych nale¿y:
5. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu sprawuje minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych
w oparciu o kryterium legalnoci i zgodnoci ze statutem.

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.
3. Siedzib¹ Funduszu jest Warszawa.

Na podstawie art. 28 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252
i Nr 122, poz. 1316), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1 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., uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. oraz uchwa³¹ nr
22/2000 z dnia 26 padziernika 2000 r. uchwala siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ 2
3. Warunki przyst¹pienia oddzia³u banku, o którym mowa w ust. 2, do systemu gwarantowania
okrela Zarz¹d Funduszu w porozumieniu z odpowiedni¹ instytucj¹ wykonuj¹c¹ zadania
w zakresie gwarantowania rodków w pañstwie, w którym bank ma siedzibê, z zachowaniem
zasad systemu gwarantowania okrelonych w ustawie.
2. Oddzia³y banków maj¹cych siedzibê w pañstwach bêd¹cych cz³onkami Unii Europejskiej
wykonuj¹ce dzia³alnoæ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach gdy w pañstwach tych kwota rodków gwarantowanych jest ni¿sza ni¿ okrelona w ustawie, mog¹,
w celu podwy¿szenia tej kwoty do wysokoci okrelonej ustaw¹, przystêpowaæ do obowi¹zkowego systemu gwarantowania.
BIULET35.QXD
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§4

7
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1
dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê
i bankach zrzeszaj¹cych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252), która wchodzi w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 1

1)
2)
3)
4)

2. Do zadañ Rady Funduszu ponadto nale¿y:
Art. 7. 1. Rada Funduszu sprawuje kontrolê i nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu.
4. Zasady i wysokoæ wynagrodzenia osób wchodz¹cych w sk³ad Rady Funduszu okrela Prezes
Narodowego
Banku Polskiego w uzgodnieniu z ministrem w³aciwym do spraw instytucji finan6
sowych .

§2

3. Cz³onków Rady Funduszu powo³uje i odwo³uje:

6

2. Przewodnicz¹cego Rady Funduszu powo³uje i odwo³uje Prezes6 Rady Ministrów na uzgodniony
wniosek ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, po zaopiniowaniu przez w³aciw¹ komisjê sejmow¹.

§1

12

2. Osoby pe³ni¹ce funkcje w organach Funduszu nie mog¹ pe³niæ funkcji w organach lub byæ
pracownikami banków.
11

Art. 5.1. Organami Funduszu s¹: Rada Funduszu i Zarz¹d Funduszu.
10

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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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.
71

Art. 30. 1. 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 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
(Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, 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, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114,
poz. 1193); art. 205 tego rozporz¹dzenia stosuje siê odpowiednio.
2. Kwoty zwrócone Funduszowi przez syndyka masy upad³oci w trybie okrelonym w art. 28 ust. 5
nie zmniejszaj¹ wierzytelnoci Funduszu do masy upad³oci z tytu³u przekazania rodków
pieniê¿nych na wyp³atê rodków gwarantowanych.
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.
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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.
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.
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3) równowartoæ 20 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2006 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy Bank Polski,
obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu
kapita³owego.
Art. 29. Projekt umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 2, bank zrzeszaj¹cy obowi¹zany jest przedstawiæ
Komisji Nadzoru Bankowego w terminie 3 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy. Przepisy
art. 16 ust. 3-5 stosuje siê odpowiednio.
Art. 30. Banki zrzeszaj¹ce i banki spó³dzielcze s¹ obowi¹zane dostosowaæ statuty do przepisów ustawy
w terminie 12 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy.
Art. 31. Powo³anie zarz¹dów banków spó³dzielczych zgodnie z art. 12 nast¹pi nie póniej ni¿ w ci¹gu
2 lat od dnia wejcia w ¿ycie ustawy.
Art. 32. W terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie ustawy administrowany przed dniem jej wejcia
w ¿ycie przez BG¯ S.A. Fundusz Rozwoju Banków Spó³dzielczych przejêty z pañstwowospó³dzielczego Banku Gospodarki ¯ywnociowej zostaje zlikwidowany, a jego rodki podlegaj¹
przekazaniu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) rodki, które w dniu wejcia w ¿ycie ustawy znajdowa³y siê na rachunku BG¯ S.A., zostan¹
wraz z nale¿nymi odsetkami przekazane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z przeznaczeniem na wsparcie procesów ³¹czenia siê banków spó³dzielczych oraz realizowane w tych
bankach przedsiêwziêcia inwestycyjne, o których mowa w art. 35 ust. 3,
2) nale¿noci Funduszu Rozwoju Banków Spó³dzielczych z tytu³u po¿yczek udzielonych bankom
spó³dzielczym niesp³acone do dnia wejcia w ¿ycie ustawy zostaj¹ umorzone.
Art. 33. 1. Nieprzekazane przez BG¯ S.A. obligacje restrukturyzacyjne serii D na rzecz banków, o których
mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki
¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, oraz obligacje przekazane na rzecz tych banków,
które nie zosta³y wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem, na restrukturyzacjê wierzytelnoci
zrzeszonych banków spó³dzielczych, podlegaj¹, z zastrze¿eniem ust. 4, z dniem wejcia w ¿ycie
ustawy umorzeniu. Wyp³acone z bud¿etu pañstwa rodki z tytu³u wykupu umorzonych obligacji
wraz z wyp³aconymi odsetkami przeznacza siê na udzielanie pomocy finansowej wspieraj¹cej
procesy ³¹czenia banków spó³dzielczych oraz realizowane w tych bankach przedsiêwziêcia inwestycyjne, o których mowa w art. 35 ust. 3.
2. rodki z tytu³u wykupu obligacji wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 1, podlegaj¹ przekazaniu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 3 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie
ustawy.
3. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do otrzymanych przez BG¯ S.A. obligacji
restrukturyzacyjnych serii D, w czêci stanowi¹cej równowartoæ nieprzekazanej w formie wk³adów
niepieniê¿nych na rzecz banków, wymienionych w ust. 1, czêci maj¹tku BG¯ S.A.
4. W przypadku odst¹pienia przez bank zrzeszaj¹cy od restrukturyzacji wierzytelnoci banku
spó³dzielczego, przekazaniu podlegaj¹ do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego równie¿ rodki
wyp³acone z bud¿etu pañstwa z tytu³u wykupu obligacji wraz z wyp³aconymi odsetkami przeznaczonymi na restrukturyzacjê wierzytelnoci, od której prowadzenia bank zrzeszaj¹cy odst¹pi³,
a przekazane obligacje podlegaj¹ w tej czêci umorzeniu. Przepis ust. 1 i 2 stosuje siê odpowienionio.
5. Umorzeniu nie podlegaj¹ obligacje przekazane na zwiêkszenie kapita³u rezerwowego banków,
o których mowa w ust. 1.

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
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Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.

wykonywanie nadzoru nad dzia³alnoci¹ Zarz¹du Funduszu,
uchwalanie planów dzia³alnoci i planu finansowego Funduszu,
przedk³adanie Radzie Ministrów sprawozdania z dzia³alnoci Funduszu za rok poprzedni,
zatwierdzanie wniosków Zarz¹du Funduszu w sprawie zaci¹gania kredytu, o którym mowa
w
art. 34 ust. 3,
14
5) okrelanie na wniosek Zarz¹du Funduszu wysokoci stawek obowi¹zkowej op³aty rocznej oraz
funduszu ochrony rodków gwarantowanych,

Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.
§3

5. Kadencja Rady Funduszu trwa 4 lata.

Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
7.842,24 z³ (siedem tysiêcy osiemset czterdzieci dwa z³ote dwadziecia cztery grosze) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.

1)13trzech - minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych ,
2) czterech - Prezes Narodowego Banku Polskiego,
3) trzech - Zwi¹zek Banków Polskich, na zasadach okrelonych w statucie Funduszu.

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 8 grudnia 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, szósta
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.

Art.6.1. Rada Funduszu sk³ada siê z przewodnicz¹cego oraz 10 cz³onków, posiadaj¹cych odpowiednie wykszta³cenie wy¿sze i dowiadczenie zawodowe.

Na podstawie art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1
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:

3. Rada Ministrów, na uzgodniony wniosek
Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aci6
wego 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.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych

2a. Rada Ministrów, na uzgodniony wniosek
Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aci6
wego do spraw instytucji finansowych , okreli, w drodze rozporz¹dzenia, formê organizacyjnoprawn¹, szczegó³owe zasady, zakres i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnociami, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 a.

z dnia 19 grudnia 2000 r.

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,
9
4) kontrola realizacji programu postêpowania naprawczego podmiotu objêtego systemem
gwarantowania, w sytuacjach okrelonych w ustawie.

Uchwa³a nr 135/76/G/2000
BIULET35.QXD

Page 7

17
16
15

8
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r., wymienionej w przypisie 2

41
Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5

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.
Art. 11. Do sk³adania owiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych Funduszu upowa¿nieni
s¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du Funduszu dzia³aj¹cy ³¹cznie.
5) wykonywanie innych czynnoci nie zastrze¿onych dla Rady Funduszu.
4) sk³adanie wniosków do Rady Funduszu w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4,
3) sk³adanie Radzie Funduszu kwartalnych i rocznych sprawozdañ z dzia³alnoci,
2) gospodarowanie rodkami Funduszu, z zastrze¿eniem uprawnieñ Rady Funduszu,
1) opracowywanie projektów planów dzia³alnoci i planu finansowego Funduszu,
2. Do zadañ Zarz¹du Funduszu nale¿y:
Art. 10. 1. Zarz¹d Funduszu kieruje Funduszem i reprezentuje go na zewn¹trz.
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.
17

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.
4. Kadencja Zarz¹du Funduszu trwa 3 lata od dnia powo³ania Zarz¹du przez Radê Funduszu.
16

3. Rada Funduszu wybiera Prezesa Zarz¹du i jego zastêpcê sporód cz³onków Zarz¹du.
2. Zarz¹d powo³ywany jest przez Radê Funduszu sporód osób posiadaj¹cych odpowiednie wy¿sze
wykszta³cenie oraz 5-letni sta¿ pracy w bankowoci.
Art. 9. 1. Zarz¹d Funduszu sk³ada siê z 5 cz³onków, w tym z prezesa i jego zastêpcy.
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.
6

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.
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)15 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.

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.
§3
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
43.125,36 z³ (czterdzieci trzy tysi¹ce sto dwadziecia piêæ z³otych trzydzieci szeæ groszy) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§2
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 8 grudnia 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, pi¹ta
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§1
Na podstawie art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1
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 przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
z dnia 19 grudnia 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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3a. W przypadku gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postêpowanie karne, z którego wynika, ¿e rodki objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania mog¹ pochodziæ z przestêpstwa
przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego, syndyk masy upad³oci zawiesza ich wyp³atê do
czasu zakoñczenia postêpowania. rodki te s¹ wyp³acane deponentowi, je¿eli w toku postêpowania karnego nie zostanie ustalone, ¿e pochodz¹ z przestêpstwa.

1) liczbê obligacji przekazanych do banków regionalnych i depozytu BG¯ S.A. oraz obligacji posiadanych przez BG¯ S.A., o których mowa w ust. 1, 3 i 4, na podstawie informacji
uzyskanych od tych banków,
2) kwoty rodków podlegaj¹cych przekazaniu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytu³u
dokonanych przez bud¿et pañstwa wyp³at rat kapita³owych i odsetek od obligacji okrelonych
w pkt 1, od dnia emisji do dnia ich umorzenia.

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, zgodnie z terminarzem wyp³at przez niego sporz¹dzonym i zatwierdzonym przez Zarz¹d Funduszu.

6. Minister w³aciwy do spraw finansów publicznych w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie
ustawy, w drodze rozporz¹dzenia, okreli warunki i tryb rozliczenia podlegaj¹cych umorzeniu
niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D, podaj¹c:

Art. 34. Przekazane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu rodki, o których mowa w art. 32 pkt 1
i art. 33 ust. 1, 3 i 4, stanowi¹ ród³o finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu art. 15 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i s¹ gromadzone na funduszu
restrukturyzacji banków spó³dzielczych wyodrêbnionym jako fundusz w³asny.
Art. 35. 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w granicach rodków i na cele okrelone w art. 32 pkt 1 i art. 33
ust. 1, 3 i 4 mo¿e udzielaæ bankom spó³dzielczym, w których nie wystêpuje niebezpieczeñstwo
niewyp³acalnoci, zwrotnej pomocy finansowej na warunkach korzystniejszych ni¿ ogólnie
stosowane dla banków spó³dzielczych.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielona, je¿eli wed³ug Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego sytuacja banku pozwala na uznanie braku zagro¿enia sp³aty po¿yczki,
a ponadto bank ustanowi odpowiednie zabezpieczenia przewidziane w Kodeksie cywilnym lub
w innych ustawach.
3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielona na finansowanie ³¹czenia siê
banków spó³dzielczych oraz realizacjê inwestycji tych banków, a w szczególnoci:
a)
b)
c)
d)
e)

unifikacjê programów i sprzêtu informatycznego,
ujednolicenie technologii bankowej,
ujednolicenie procedur finansowo-ksiêgowych,
unifikacjê oferty produktów i us³ug bankowych,
nabycie akcji banku zrzeszaj¹cego w okresie 3 lat od dnia wejcia w ¿ycie ustawy.

Art. 36. 1. Formy, tryb oraz szczegó³owe warunki udzielania pomocy, o której mowa w art. 35 ust. 1,
w tym zasady oprocentowania, pobierania prowizji i zabezpieczenia sp³aty, okrela Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
2. Bank spó³dzielczy w okresie korzystania z pomocy, o której mowa w art. 35 ust. 3, nie wyp³aca
dywidendy, przeznaczaj¹c nadwy¿ki bilansowe na zwiêkszanie funduszy w³asnych.
3. Udzielaj¹c pomocy Bankowy Fundusz Gwarancyjny mo¿e zastrzec dla banku obowi¹zek przekazywania okrelonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny informacji oraz poddanie dzia³alnoci
banku kontroli w zakresie celowoci wykorzystania udzielonej po¿yczki.
Art. 37. 1. Pomoc finansowa z zachowaniem warunków okrelonych w art. 35 i 36 mo¿e byæ udzielona
tak¿e bankom spó³dzielczym, które dokona³y po³¹czenia z innymi bankami w okresie 3 lat przed
dniem wejcia w ¿ycie ustawy.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielona do .wysokoci nie wy¿szej ni¿ odpowiadaj¹ca
kosztom dzia³alnoci banku w zwi¹zku z dokonanym po³¹czeniem, w szczególnoci na cele
okrelone w art. 35 ust. 3 lit. a) -d).
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68

3b. Prokuratura lub s¹d maj¹ obowi¹zek zawiadomienia syndyka masy upad³oci o tocz¹cym siê
postêpowaniu karnym przeciwko deponentowi, o którym mowa w ust. 3 a.
68

3c. Minister w³aciwy do spraw sprawiedliwoci okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe
warunki i tryb zawieszania przez syndyka masy upad³oci wyp³aty rodków gwarantowanych deponentom w przypadku okrelonym w ust. 3a. Minister w³aciwy do spraw sprawiedliwoci, wydaj¹c
rozporz¹dzenie, uwzglêdni dane, jakie powinno zawieraæ zawiadomienie syndyka masy upad³oci
o prowadzonym postêpowaniu karnym, termin i sposób wys³ania zawiadomienia, dane, jakie
powinna zawieraæ informacja o zawieszeniu wyp³aty rodków gwarantowanych wys³ana deponentowi, termin i sposób wys³ania informacji oraz dane, jakie powinien zawieraæ rejestr zawieszonych wyp³at rodków gwarantowanych prowadzony przez syndyka masy upad³oci.
3d. Przepisy ust. 3a-3c stosuje siê odpowiednio w przypadku, gdy wyp³aty rodków gwarantowanych
dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
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.
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.
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.
69

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, z tym ¿e wp³aty, do
których zobowi¹zane s¹ banki spó³dzielcze - zrzeszone w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹, w imieniu tych banków, banki zrzeszaj¹ce.
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.

67

68
69

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz art. 25 pkt 6 ustawy
wymienionej w przypisie 11
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40
Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
25

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4

24
23
22
21
20
19
18

Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.

9
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. d) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 1
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 z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1

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.
24

25

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

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. 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).

Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
2.846,48 z³ (dwa tysi¹ce osiemset czterdzieci szeæ z³otych czterdzieci osiem groszy) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§2
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 27 padziernika 2000 r.
przez syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, czwarta
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.

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.

§1

22

Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:

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.
21

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,
z tym ¿e op³aty nale¿ne od banków spó³dzielczych - zrzeszonych w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹,
w imieniu tych banków, banki zrzeszaj¹ce.
20

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.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych

19

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 udzielenia
kredytu, pomniejszon¹ o kwotê jego wykorzystania.

z dnia 7 listopada 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 121/69/G/2000

18

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.
63

2. W przypadku stwierdzenia wymagalnych wierzytelnoci osób, o których mowa w art. 57 ust. 1
ustawy - Prawo bankowe, nieobjêtych przepisami art. 2 pkt 1 i 2, syndyk masy upad³oci, przy
ustalaniu nale¿noci spadkobierców, pomniejsza saldo dodatnie o te wierzytelnoci.
64

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.
65

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 sêdziegokomisarza 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, 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.
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.
4. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany do usuniêcia braków wskazanych przez Zarz¹d Funduszu
- w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni.
66

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.
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.

63
64
65
66

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2

Art. 38.1. Rada Ministrów dokona, w drodze rozporz¹dzenia, w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie
ustawy, zmian w statucie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
2. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru
Bankowego, w drodze rozporz¹dzenia, w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, dokona
zmian szczególnych zasad rachunkowoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Art. 39. 1. Bank zrzeszaj¹cy posiadaj¹cy fundusze w³asne w wysokoci co najmniej równowartoci
20 000 000 EURO w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. mo¿e emitowaæ obligacje z terminem
wykupu nie krótszym ni¿ 5 lat, z których uzyskane rodki za zgod¹ Komisji Nadzoru Bankowego
mog¹ byæ zaliczone do jego funduszy uzupe³niaj¹cych.
2. Kwota rodków zaliczana do funduszy uzupe³niaj¹cych banku z tytu³u emisji obligacji, o których
mowa w ust. 1, nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50% funduszy podstawowych i w ci¹gu ostatnich 5 lat
przed terminem wykupu tych obligacji bêdzie corocznie pomniejszana o 20% jej wartoci
pocz¹tkowej.
3. Do rodków zaliczanych do funduszy uzupe³niaj¹cych banku, o których mowa w ust. 2, maj¹ zastosowanie przepisy art. 127 ust. 8 ustawy - Prawo bankowe.
4. Bank zrzeszaj¹cy nie mo¿e nabywaæ obligacji, o których mowa w ust.1, przed nadejciem terminu
ich wykupu.
5. W razie upad³oci lub likwidacji banku roszczenia obligatariuszy zaspokajane bêd¹ w ostatniej
kolejnoci.
Art. 40. 1. Skarb Pañstwa mo¿e udzieliæ porêczenia spe³nienia przez bank zrzeszaj¹cy wiadczeñ
pieniê¿nych wynikaj¹cych z wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 39 ust. 1, do
wysokoci 60% kwoty rodków zaliczanej do funduszy uzupe³niaj¹cych.
2. Do porêczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje siê odpowiednio art. 4, 6, 8, 12, 15, 17 i 18
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 oraz z 2000 r. Nr 48,
poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958).
Art. 41. Umowy zawarte przez banki spó³dzielcze z bankami regionalnymi na podstawie przepisów
ustawy, o której mowa w art. 28, lub bankiem zrzeszaj¹cym, dotycz¹ce zrzeszania siê tych
banków, obowi¹zuje do dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1, nie d³u¿ej jednak
ni¿ przez 14 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, o ile postanowienia tych umów nie s¹
sprzeczne z ustaw¹.
Art. 42. 1. Minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa przeka¿e nieodp³atnie uprawnionym osobom
15% akcji BG¯ S.A. stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa, w terminie 12 miesiêcy od dnia
wejcia w ¿ycie ustawy.
2. Akcje nabyte nieodp³atnie przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 1, nie mog¹ byæ
przedmiotem obrotu przed up³ywem 2 lat od dnia zbycia przez Skarb Pañstwa pierwszych akcji.
3. Minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe zasady
i tryb podzia³u akcji, o których mowa w ust. 1, pomiêdzy uprawnione osoby. Ustalaj¹c zasady
podzia³u akcji, minister uwzglêdni w podziale sta¿ pracy i zajmowane przez pracownika
stanowisko.
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brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu

ustalonym
ustalonym
ustalonym
ustalonym
ustalonym
ustalonym
ustalonym

przez
przez
przez
przez
przez
przez
przez

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

1 pkt 16 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
25 pkt 5 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 11
1 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
25 pkt 5 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 11
1 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2

1) listê deponentów, wraz z wyszczególnieniem kwot rodków gwarantowanych nale¿nych
ka¿demu deponentowi, sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru okrelonego przez Zarz¹d Funduszu;
wysokoæ kwot rodków gwarantowanych nale¿nych poszczególnym deponentom syndyk
masy upad³oci ustala w wysokoci odpowiednich sald dodatnich, z zastrze¿eniem ust. 2,
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,
62

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:
61

5. W przypadku banków spó³dzielczych, o których mowa w ust. 2, obowi¹zki okrelone w ust. 4
wykonuj¹ banki zrzeszaj¹ce.
60

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 - cz³onkowie zrzeszeñ - obowi¹zane s¹ deponowaæ aktywa stanowi¹ce pokrycie
funduszy ochrony rodków gwarantowanych zrzeszenia na wyodrêbnionym rachunku w banku
zrzeszaj¹cym.
58

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

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.
57
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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.
56
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3. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych, Funduszu Termomodernizacji oraz Krajowego
Funduszu Autostradowego, utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz od rodków
zgromadzonych na rachunku rezerw porêczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Pañstwa w tym
banku.
29

3a. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Funduszu Po¿yczek i Kredytów
Studenckich utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
30

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.
31

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,
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.
26
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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 24
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., 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. oraz przez art. 5 ustawy z dnia 8 wrzenia 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o zmianie innych ustaw
(Dz.U. Nr 86, poz. 958), która wesz³a w ¿ycie z dniem 17 listopada 2000 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

10

Art. 43. Traci moc ustawa 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), z wyj¹tkiem art. 33 i 39 ust. 1-5.

27

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

Art. 44. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.

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.
26

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.

Uchwa³a nr 120/68/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 7 listopada 2000 r.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131), zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 27 padziernika 2000 r.
przez syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, trzecia
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§2
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
38.173,72 z³ (trzydzieci osiem tysiêcy sto siedemdziesi¹t trzy z³ote siedemdziesi¹t dwa grosze) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§3
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia
26 wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA
w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
§4
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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11
dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2

Art. 18. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwolniony jest od podatku dochodowego od osób prawnych.
6. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru
Bankowego, okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczególne zasady rachunkowoci Funduszu.
38

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje siê do cz³onków organów Funduszu, których kadencji nie obejmuje
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3.
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.
37

Syndyk zawiadamia Zarz¹d Funduszu o zakoñczeniu wyp³at i przekazuje Funduszowi w terminie 21 dni od
zakoñczenia wyp³at:
1) listê wyp³at, w formie wydruku komputerowego (ka¿da strona winna zostaæ podpisana przez syndyka)
oraz w formie zapisu elektronicznego (dyskietka lub CD-ROM),
2) listê deponentów, którzy nie odebrali rodków gwarantowanych, 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, wed³ug kolejnoci na licie wyp³at,
5) 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.

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.
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.
36

Art. 17. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Fundusz sporz¹dza do dnia 31 marca ka¿dego roku za
poprzedni rok obrotowy.
35

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.
4a. Fundusz mo¿e uczestniczyæ w obrocie skarbowymi papierami wartociowymi tak¿e za porednictwem biura maklerskiego i posiadaæ rachunek bankowy do przeprowadzania tych rozliczeñ.
34

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.
33

§6

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

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.

33

2. Nadwy¿ka bilansowa Funduszu w danym roku powiêksza jego fundusze w³asne.
Art. 16. 1. rodki Funduszu przeznacza siê na:
1)32 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.

§5
5. Do listy wyp³at Syndyk do³¹cza równie¿ kopie dokonanych przelewów i przekazów oraz umieszcza
odpowiedni¹ adnotacjê na licie wyp³at.

Uchwały Zarządu BFG
51

Art. 23. 1. rodki gwarantowane objête s¹ obowi¹zkowym systemem gwarantowania od dnia ich
wniesienia na rachunek bankowy nie póniej ni¿ w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ zawieszenia
dzia³alnoci banku, a w przypadku nale¿noci wynikaj¹cych z czynnoci bankowych, o ile czynnoæ
ta zosta³a dokonana przed dniem zawieszenia dzia³alnoci banku - do wysokoci (³¹cznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umow¹ - do dnia spe³nienia warunku gwarancji):
1) równowartoci w z³otych 1 000 EURO - w 100%,
2) przekraczaj¹cej równowartoæ w z³otych 1 000 EURO, a nieprzekraczaj¹cej równowartoci
w z³otych 15 000 EURO - w 90%.
2. Górna granica rodków gwarantowanych okrelona w ust. 1 pkt 2 ulega podwy¿szeniu do:
l) równowartoci w z³otych 18 000 EURO - od dnia 1 stycznia 2002 r.,
2) równowartoci w z³otych 22 500 EURO - od dnia 1 stycznia 2003 r.
3. Do obliczenia wartoci EURO w z³otych przyjmuje siê kurs redni z dnia spe³nienia warunku
gwarancji, og³aszany przez Narodowy Bank Polski.
4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, okrelaj¹ maksymaln¹ wysokoæ roszczeñ deponenta w stosunku do Funduszu, niezale¿nie od tego, w jakiej wysokoci i na ilu rachunkach posiada³ rodki
pieniê¿ne lub z ilu wierzytelnoci przys³uguj¹ mu nale¿noci w danym banku.
5. Roszczenia z tytu³u gwarancji przedawniaj¹ siê po up³ywie 5 lat od dnia spe³nienia warunków
gwarancji; dotyczy to tak¿e roszczeñ powsta³ych przed dniem 15 kwietnia 1997 r.
52

Art. 24. Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeñ od banku ponad kwotê okrelon¹
w art. 23 ust. 1 i 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.
53

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 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.
54

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.
55

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.
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w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2, ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 lipca 1997 r., ust. 2 dodany
przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1, ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r.
wymienionej w przypisie 2, ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. d) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2, przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 25 pkt 4 ustawy wymienionej w przypisie 11
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 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

Uchwa³a nr 75/44/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 1 sierpnia 2000 r.
w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA
w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 21 lipca 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, uzupe³niaj¹ca lista
deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym postanawia listê tê
przyj¹æ.
§2
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
325.236,12 z³ (s³ownie: trzysta dwadziecia piêæ tysiêcy dwiecie trzydzieci szeæ z³otych dwanacie groszy)
wynikaj¹cej z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§3
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o której mowa w § 2,
okrela za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 41/24/G/2000 z dnia
18 kwietnia 2000 r. w sprawie przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
(woj. wielkopolskie) kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
§4
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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47

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a)
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4

7. Wnioski, o których mowa w ust. 5 i 6, s¹d rozpatruje nie póniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia
ich wniesienia.
50

6. S¹d, o którym mowa w ust. 5, mo¿e, na kolejny wniosek Zarz¹du Funduszu, przed³u¿yæ termin
wyp³at rodków gwarantowanych o nastêpne trzy miesi¹ce, jednak nie wiêcej ni¿ dwukrotnie.
50

Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o której mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
497.006,93 z³ (czterysta dziewiêædziesi¹t siedem tysiêcy szeæ z³otych dziewiêædziesi¹t trzy grosze)
wynikaj¹cej z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§2
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 19 wrzenia 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, uzupe³niaj¹ca
lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym postanawia
listê tê przyj¹æ.

5. W przypadku wyst¹pienia okolicznoci uniemo¿liwiaj¹cych wyp³atê rodków gwarantowanych
w terminie okrelonym w ust. 3, w szczególnoci ze wzglêdu na nieprawid³owoci w prowadzeniu
ksi¹g banku lub znaczn¹ liczbê prowadzonych przez bank rachunków, s¹d prowadz¹cy
postêpowanie upad³ociowe mo¿e, na wniosek Zarz¹du Funduszu, przed³u¿yæ termin wyp³at, nie
d³u¿ej jednak ni¿ o trzy miesi¹ce.
50

4. wiadczenie pieniê¿ne, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie mo¿e byæ wyp³acone przed dniem
spe³nienia warunku gwarancji.
50

3. wiadczenie pieniê¿ne, o którym mowa w ust. 2, jest p³atne w z³otych, wed³ug terminarza wyp³at
ustalonego w trybie przewidzianym w art. 28 ust. 3, w terminie 30 dni od otrzymania przez syndyka masy upad³oci banku kwoty przekazanej przez Fundusz na wyp³aty rodków gwarantowanych,
nie póniej jednak ni¿ w terminie trzech miesiêcy od dnia niedostêpnoci rodków, z zastrze¿eniem
ust. 4-6.
49

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.
1) Fundusz,
2) deponent.

§1

z dnia 26 wrzenia 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 92/56/G/2000

Art. 21. Celem obowi¹zkowego systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych jest zapewnienie
deponentom wyp³aty, do wysokoci okrelonej ustaw¹, rodków gwarantowanych w razie ich
niedostêpnoci.
48

Obowi¹zkowy system gwarantowania rodków pieniê¿nych

47

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.
46

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.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot
na wyp³atê rodków gwarantowanych

Art. 22. 1. Podmiotami stosunku gwarancji s¹:
Udzielanie pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania

Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ) zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ 3

Za³¹cznik do uchwa³y nr 92/56/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 26 wrzenia 2000 r.

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

39

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.
40

4. Czynnoci cywilnoprawne, poprzez które dochodzi do realizacji zadañ, o których mowa w ust. 1
oraz w art. 4 ust. 2 pkt 1 a, wolne s¹ od op³aty skarbowej.
41

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,
42
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,
43
2a) przedstawienie Zarz¹dowi Funduszu przez bank ubiegaj¹cy siê o pomoc pozytywnej opinii
Komisji Nadzoru Bankowego o programie postêpowania naprawczego,
44
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,
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.
45

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.
39

40
41
42
43
44
45
46

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz 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 z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
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
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wymienionej w przypisie 1

12

§1
1. Syndyk dokonuje wyp³aty rodków gwarantowanych w terminie 30 dni od otrzymania uchwa³y Zarz¹du
Funduszu przyjmuj¹cej uzupe³niaj¹c¹ listê deponentów, w oparciu o listê wyp³at sporz¹dzon¹ na podstawie uzupe³niaj¹cej listy deponentów.
2. Do wykonywania poszczególnych czynnoci zwi¹zanych z realizacj¹ wyp³at syndyk mo¿e upowa¿niæ pracowników pozostaj¹cych w jego dyspozycji oraz inne osoby.
§2
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 deponentów nale¿y siê w takiej sytuacji kwota bêd¹ca ró¿nic¹
miêdzy kwot¹ rodków gwarantowanych a kwot¹ nale¿n¹ osobom okrelonym w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo
bankowe.
3. Wyp³aty rodków gwarantowanych syndyk dokonuje równie¿ na wniosek organu egzekucyjnego, na podstawie tytu³u egzekucyjnego uprawniaj¹cego do zajêcia rodków gwarantowanych deponenta.
§3
1. Na wniosek deponenta wyp³ata mo¿e zostaæ dokonana:
a) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez deponenta,
b) przekazem pocztowym na adres deponenta.
§4
1. Warunkiem dokonania wyp³aty jest sprawdzenie przes³anych przez deponenta dokumentów
potwierdzaj¹cych jego to¿samoæ.
2. W przypadku wyp³aty dokonywanej przedstawicielowi deponenta nie bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, nale¿y
sprawdziæ równie¿ dokument potwierdzaj¹cy umocowanie do odbioru rodków gwarantowanych.
3. Wyp³ata pe³nomocnikowi lub nastêpcy prawnemu deponenta nastêpuje odpowiednio na podstawie:
1) pe³nomocnictwa,
2) odpisu dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do odbioru wyp³aty z tytu³u gwarancji.
4. 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.
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Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

48
47

13
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a)
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5

7. Wnioski, o których mowa w ust. 5 i 6, s¹d rozpatruje nie póniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia
ich wniesienia.

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.

50

6. S¹d, o którym mowa w ust. 5, mo¿e, na kolejny wniosek Zarz¹du Funduszu, przed³u¿yæ termin
wyp³at rodków gwarantowanych o nastêpne trzy miesi¹ce, jednak nie wiêcej ni¿ dwukrotnie.

§4

50

5. W przypadku wyst¹pienia okolicznoci uniemo¿liwiaj¹cych wyp³atê rodków gwarantowanych
w terminie okrelonym w ust. 3, w szczególnoci ze wzglêdu na nieprawid³owoci w prowadzeniu
ksi¹g banku lub znaczn¹ liczbê prowadzonych przez bank rachunków, s¹d prowadz¹cy
postêpowanie upad³ociowe mo¿e, na wniosek Zarz¹du Funduszu, przed³u¿yæ termin wyp³at, nie
d³u¿ej jednak ni¿ o trzy miesi¹ce.

Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o której mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3

50

Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
497.006,93 z³ (czterysta dziewiêædziesi¹t siedem tysiêcy szeæ z³otych dziewiêædziesi¹t trzy grosze)
wynikaj¹cej z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.

4. wiadczenie pieniê¿ne, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie mo¿e byæ wyp³acone przed dniem
spe³nienia warunku gwarancji.
50

3. wiadczenie pieniê¿ne, o którym mowa w ust. 2, jest p³atne w z³otych, wed³ug terminarza wyp³at
ustalonego w trybie przewidzianym w art. 28 ust. 3, w terminie 30 dni od otrzymania przez syndyka masy upad³oci banku kwoty przekazanej przez Fundusz na wyp³aty rodków gwarantowanych,
nie póniej jednak ni¿ w terminie trzech miesiêcy od dnia niedostêpnoci rodków, z zastrze¿eniem
ust. 4-6.

§2

49

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 19 wrzenia 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, uzupe³niaj¹ca
lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym postanawia
listê tê przyj¹æ.

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.
1) Fundusz,
2) deponent.

§1
Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ) zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:

Art. 22. 1. Podmiotami stosunku gwarancji s¹:
Art. 21. Celem obowi¹zkowego systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych jest zapewnienie
deponentom wyp³aty, do wysokoci okrelonej ustaw¹, rodków gwarantowanych w razie ich
niedostêpnoci.
48

Obowi¹zkowy system gwarantowania rodków pieniê¿nych

47

Rozdzia³ 4

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot
na wyp³atê rodków gwarantowanych

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.

z dnia 26 wrzenia 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 92/56/G/2000

46

Za³¹cznik do uchwa³y nr 92/56/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 26 wrzenia 2000 r.

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.

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

39

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.
40

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

§1
1. Syndyk dokonuje wyp³aty rodków gwarantowanych w terminie 30 dni od otrzymania uchwa³y Zarz¹du
Funduszu przyjmuj¹cej uzupe³niaj¹c¹ listê deponentów, w oparciu o listê wyp³at sporz¹dzon¹ na podstawie uzupe³niaj¹cej listy deponentów.
2. Do wykonywania poszczególnych czynnoci zwi¹zanych z realizacj¹ wyp³at syndyk mo¿e upowa¿niæ pracowników pozostaj¹cych w jego dyspozycji oraz inne osoby.

41

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,
42
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,
43
2a) przedstawienie Zarz¹dowi Funduszu przez bank ubiegaj¹cy siê o pomoc pozytywnej opinii
Komisji Nadzoru Bankowego o programie postêpowania naprawczego,
44
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,
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.
45

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.
39

40
41
42
43
44
45
46

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz 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 z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
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
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wymienionej w przypisie 1

§2
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 deponentów nale¿y siê w takiej sytuacji kwota bêd¹ca ró¿nic¹
miêdzy kwot¹ rodków gwarantowanych a kwot¹ nale¿n¹ osobom okrelonym w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo
bankowe.
3. Wyp³aty rodków gwarantowanych syndyk dokonuje równie¿ na wniosek organu egzekucyjnego, na podstawie tytu³u egzekucyjnego uprawniaj¹cego do zajêcia rodków gwarantowanych deponenta.
§3
1. Na wniosek deponenta wyp³ata mo¿e zostaæ dokonana:
a) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez deponenta,
b) przekazem pocztowym na adres deponenta.
§4
1. Warunkiem dokonania wyp³aty jest sprawdzenie przes³anych przez deponenta dokumentów
potwierdzaj¹cych jego to¿samoæ.
2. W przypadku wyp³aty dokonywanej przedstawicielowi deponenta nie bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, nale¿y
sprawdziæ równie¿ dokument potwierdzaj¹cy umocowanie do odbioru rodków gwarantowanych.
3. Wyp³ata pe³nomocnikowi lub nastêpcy prawnemu deponenta nastêpuje odpowiednio na podstawie:
1) pe³nomocnictwa,
2) odpisu dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do odbioru wyp³aty z tytu³u gwarancji.
4. 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.
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38

11
38
37
36
35
34
33
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dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2

Art. 18. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwolniony jest od podatku dochodowego od osób prawnych.
6. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru
Bankowego, okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczególne zasady rachunkowoci Funduszu.
38

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje siê do cz³onków organów Funduszu, których kadencji nie obejmuje
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3.
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.
Syndyk zawiadamia Zarz¹d Funduszu o zakoñczeniu wyp³at i przekazuje Funduszowi w terminie 21 dni od
zakoñczenia wyp³at:
1) listê wyp³at, w formie wydruku komputerowego (ka¿da strona winna zostaæ podpisana przez syndyka)
oraz w formie zapisu elektronicznego (dyskietka lub CD-ROM),
2) listê deponentów, którzy nie odebrali rodków gwarantowanych, 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, wed³ug kolejnoci na licie wyp³at,
5) 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.
§6
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.
§5
5. Do listy wyp³at Syndyk do³¹cza równie¿ kopie dokonanych przelewów i przekazów oraz umieszcza
odpowiedni¹ adnotacjê na licie wyp³at.

37

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.
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.
36

Art. 17. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Fundusz sporz¹dza do dnia 31 marca ka¿dego roku za
poprzedni rok obrotowy.
35

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.
4a. Fundusz mo¿e uczestniczyæ w obrocie skarbowymi papierami wartociowymi tak¿e za porednictwem biura maklerskiego i posiadaæ rachunek bankowy do przeprowadzania tych rozliczeñ.
34

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.
33

3. Fundusz mo¿e nabywaæ jedynie papiery wartociowe emitowane lub gwarantowane w pe³ni przez
Skarb Pañstwa lub Narodowy Bank Polski.
33

2. Nadwy¿ka bilansowa Funduszu w danym roku powiêksza jego fundusze w³asne.
Art. 16. 1. rodki Funduszu przeznacza siê na:
1)32 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.

Uchwały Zarządu BFG
51

l) równowartoci w z³otych 18 000 EURO - od dnia 1 stycznia 2002 r.,
2) równowartoci w z³otych 22 500 EURO - od dnia 1 stycznia 2003 r.
3. Do obliczenia wartoci EURO w z³otych przyjmuje siê kurs redni z dnia spe³nienia warunku
gwarancji, og³aszany przez Narodowy Bank Polski.
4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, okrelaj¹ maksymaln¹ wysokoæ roszczeñ deponenta w stosunku do Funduszu, niezale¿nie od tego, w jakiej wysokoci i na ilu rachunkach posiada³ rodki
pieniê¿ne lub z ilu wierzytelnoci przys³uguj¹ mu nale¿noci w danym banku.
5. Roszczenia z tytu³u gwarancji przedawniaj¹ siê po up³ywie 5 lat od dnia spe³nienia warunków
gwarancji; dotyczy to tak¿e roszczeñ powsta³ych przed dniem 15 kwietnia 1997 r.
52

Art. 24. Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeñ od banku ponad kwotê okrelon¹
w art. 23 ust. 1 i 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.
53

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 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.
54

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.
55

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.
51

52
53

54

55

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2, ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 lipca 1997 r., ust. 2 dodany
przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1, ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r.
wymienionej w przypisie 2, ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. d) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2, przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 25 pkt 4 ustawy wymienionej w przypisie 11
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 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
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z dnia 1 sierpnia 2000 r.
w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA
w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 21 lipca 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, uzupe³niaj¹ca lista
deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym postanawia listê tê
przyj¹æ.
§2
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
325.236,12 z³ (s³ownie: trzysta dwadziecia piêæ tysiêcy dwiecie trzydzieci szeæ z³otych dwanacie groszy)
wynikaj¹cej z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§3
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o której mowa w § 2,
okrela za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 41/24/G/2000 z dnia
18 kwietnia 2000 r. w sprawie przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
(woj. wielkopolskie) kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
§4
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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2. Górna granica rodków gwarantowanych okrelona w ust. 1 pkt 2 ulega podwy¿szeniu do:

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

26-07-01 10:13 AM

1) równowartoci w z³otych 1 000 EURO - w 100%,
2) przekraczaj¹cej równowartoæ w z³otych 1 000 EURO, a nieprzekraczaj¹cej równowartoci
w z³otych 15 000 EURO - w 90%.

Uchwa³a nr 75/44/G/2000

BIULET35.QXD

Art. 23. 1. rodki gwarantowane objête s¹ obowi¹zkowym systemem gwarantowania od dnia ich
wniesienia na rachunek bankowy nie póniej ni¿ w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ zawieszenia
dzia³alnoci banku, a w przypadku nale¿noci wynikaj¹cych z czynnoci bankowych, o ile czynnoæ
ta zosta³a dokonana przed dniem zawieszenia dzia³alnoci banku - do wysokoci (³¹cznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umow¹ - do dnia spe³nienia warunku gwarancji):

ustalonym
ustalonym
ustalonym
ustalonym
ustalonym
ustalonym
ustalonym

przez
przez
przez
przez
przez
przez
przez

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
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brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu
brzmieniu

26-07-01 10:13 AM

w
w
w
w
w
w
w

BIULET35.QXD

34
62
61
60
59
58
57
56

15
1 pkt 16 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
25 pkt 5 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 11
1 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
25 pkt 5 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 11
1 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2

1) listê deponentów, wraz z wyszczególnieniem kwot rodków gwarantowanych nale¿nych
ka¿demu deponentowi, sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru okrelonego przez Zarz¹d Funduszu;
wysokoæ kwot rodków gwarantowanych nale¿nych poszczególnym deponentom syndyk
masy upad³oci ustala w wysokoci odpowiednich sald dodatnich, z zastrze¿eniem ust. 2,
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,
62

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:
61

5. W przypadku banków spó³dzielczych, o których mowa w ust. 2, obowi¹zki okrelone w ust. 4
wykonuj¹ banki zrzeszaj¹ce.
60

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:
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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 - cz³onkowie zrzeszeñ - obowi¹zane s¹ deponowaæ aktywa stanowi¹ce pokrycie
funduszy ochrony rodków gwarantowanych zrzeszenia na wyodrêbnionym rachunku w banku
zrzeszaj¹cym.
58

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.

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
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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.

Art. 44. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.
Art. 43. Traci moc ustawa 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), z wyj¹tkiem art. 33 i 39 ust. 1-5.
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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.
56
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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.
27

2. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów z umów o kredyt kontraktowy w bankach
prowadz¹cych kasy mieszkaniowe wed³ug zasad okrelonych odrêbnymi przepisami.
28

3. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych, Funduszu Termomodernizacji oraz Krajowego
Funduszu Autostradowego, utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz od rodków
zgromadzonych na rachunku rezerw porêczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Pañstwa w tym
banku.
29

3a. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Funduszu Po¿yczek i Kredytów
Studenckich utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
30

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.
31

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,
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.
26
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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 24
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., 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. oraz przez art. 5 ustawy z dnia 8 wrzenia 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o zmianie innych ustaw
(Dz.U. Nr 86, poz. 958), która wesz³a w ¿ycie z dniem 17 listopada 2000 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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Uchwa³a nr 120/68/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 7 listopada 2000 r.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131), zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 27 padziernika 2000 r.
przez syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, trzecia
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§2
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
38.173,72 z³ (trzydzieci osiem tysiêcy sto siedemdziesi¹t trzy z³ote siedemdziesi¹t dwa grosze) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§3
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia
26 wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA
w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
§4
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.
§3
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
2.846,48 z³ (dwa tysi¹ce osiemset czterdzieci szeæ z³otych czterdzieci osiem groszy) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§2
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 27 padziernika 2000 r.
przez syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, czwarta
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§1
Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:
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w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. d) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 1
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 z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1

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.
24
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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.
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. 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).
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.
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.
21

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,
z tym ¿e op³aty nale¿ne od banków spó³dzielczych - zrzeszonych w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹,
w imieniu tych banków, banki zrzeszaj¹ce.
20

66

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.
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.
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w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
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Art. 39. 1. Bank zrzeszaj¹cy posiadaj¹cy fundusze w³asne w wysokoci co najmniej równowartoci
20 000 000 EURO w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. mo¿e emitowaæ obligacje z terminem
wykupu nie krótszym ni¿ 5 lat, z których uzyskane rodki za zgod¹ Komisji Nadzoru Bankowego
mog¹ byæ zaliczone do jego funduszy uzupe³niaj¹cych.
2. Kwota rodków zaliczana do funduszy uzupe³niaj¹cych banku z tytu³u emisji obligacji, o których
mowa w ust. 1, nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50% funduszy podstawowych i w ci¹gu ostatnich 5 lat
przed terminem wykupu tych obligacji bêdzie corocznie pomniejszana o 20% jej wartoci
pocz¹tkowej.
3. Do rodków zaliczanych do funduszy uzupe³niaj¹cych banku, o których mowa w ust. 2, maj¹ zastosowanie przepisy art. 127 ust. 8 ustawy - Prawo bankowe.
4. Bank zrzeszaj¹cy nie mo¿e nabywaæ obligacji, o których mowa w ust.1, przed nadejciem terminu
ich wykupu.
5. W razie upad³oci lub likwidacji banku roszczenia obligatariuszy zaspokajane bêd¹ w ostatniej
kolejnoci.
Art. 40. 1. Skarb Pañstwa mo¿e udzieliæ porêczenia spe³nienia przez bank zrzeszaj¹cy wiadczeñ
pieniê¿nych wynikaj¹cych z wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 39 ust. 1, do
wysokoci 60% kwoty rodków zaliczanej do funduszy uzupe³niaj¹cych.
2. Do porêczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje siê odpowiednio art. 4, 6, 8, 12, 15, 17 i 18
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 oraz z 2000 r. Nr 48,
poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958).
Art. 41. Umowy zawarte przez banki spó³dzielcze z bankami regionalnymi na podstawie przepisów
ustawy, o której mowa w art. 28, lub bankiem zrzeszaj¹cym, dotycz¹ce zrzeszania siê tych
banków, obowi¹zuje do dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1, nie d³u¿ej jednak
ni¿ przez 14 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, o ile postanowienia tych umów nie s¹
sprzeczne z ustaw¹.
Art. 42. 1. Minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa przeka¿e nieodp³atnie uprawnionym osobom
15% akcji BG¯ S.A. stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa, w terminie 12 miesiêcy od dnia
wejcia w ¿ycie ustawy.
2. Akcje nabyte nieodp³atnie przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 1, nie mog¹ byæ
przedmiotem obrotu przed up³ywem 2 lat od dnia zbycia przez Skarb Pañstwa pierwszych akcji.
3. Minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe zasady
i tryb podzia³u akcji, o których mowa w ust. 1, pomiêdzy uprawnione osoby. Ustalaj¹c zasady
podzia³u akcji, minister uwzglêdni w podziale sta¿ pracy i zajmowane przez pracownika
stanowisko.
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4. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany do usuniêcia braków wskazanych przez Zarz¹d Funduszu
- w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni.

2. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru
Bankowego, w drodze rozporz¹dzenia, w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, dokona
zmian szczególnych zasad rachunkowoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
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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.

Art. 38.1. Rada Ministrów dokona, w drodze rozporz¹dzenia, w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie
ustawy, zmian w statucie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

BIULET35.QXD
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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 sêdziegokomisarza 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, 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.

Uchwa³a nr 121/69/G/2000

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 udzielenia
kredytu, pomniejszon¹ o kwotê jego wykorzystania.
65

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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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.

z dnia 7 listopada 2000 r.

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.
63

2. W przypadku stwierdzenia wymagalnych wierzytelnoci osób, o których mowa w art. 57 ust. 1
ustawy - Prawo bankowe, nieobjêtych przepisami art. 2 pkt 1 i 2, syndyk masy upad³oci, przy
ustalaniu nale¿noci spadkobierców, pomniejsza saldo dodatnie o te wierzytelnoci.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych

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.

8
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41
Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r., wymienionej w przypisie 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5

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.
Art. 11. Do sk³adania owiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych Funduszu upowa¿nieni
s¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du Funduszu dzia³aj¹cy ³¹cznie.
5) wykonywanie innych czynnoci nie zastrze¿onych dla Rady Funduszu.
4) sk³adanie wniosków do Rady Funduszu w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4,
3) sk³adanie Radzie Funduszu kwartalnych i rocznych sprawozdañ z dzia³alnoci,
2) gospodarowanie rodkami Funduszu, z zastrze¿eniem uprawnieñ Rady Funduszu,

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.
§3

1) opracowywanie projektów planów dzia³alnoci i planu finansowego Funduszu,
2. Do zadañ Zarz¹du Funduszu nale¿y:
Art. 10. 1. Zarz¹d Funduszu kieruje Funduszem i reprezentuje go na zewn¹trz.
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.
17

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.
4. Kadencja Zarz¹du Funduszu trwa 3 lata od dnia powo³ania Zarz¹du przez Radê Funduszu.
16

3. Rada Funduszu wybiera Prezesa Zarz¹du i jego zastêpcê sporód cz³onków Zarz¹du.
2. Zarz¹d powo³ywany jest przez Radê Funduszu sporód osób posiadaj¹cych odpowiednie wy¿sze
wykszta³cenie oraz 5-letni sta¿ pracy w bankowoci.
Art. 9. 1. Zarz¹d Funduszu sk³ada siê z 5 cz³onków, w tym z prezesa i jego zastêpcy.
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.
6

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.
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)15 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.
67

Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
43.125,36 z³ (czterdzieci trzy tysi¹ce sto dwadziecia piêæ z³otych trzydzieci szeæ groszy) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§2
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 8 grudnia 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, pi¹ta
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§1
Na podstawie art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1
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 przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
z dnia 19 grudnia 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 134/75/G/2000
6. Minister w³aciwy do spraw finansów publicznych w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie
ustawy, w drodze rozporz¹dzenia, okreli warunki i tryb rozliczenia podlegaj¹cych umorzeniu
niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D, podaj¹c:

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, zgodnie z terminarzem wyp³at przez niego sporz¹dzonym i zatwierdzonym przez Zarz¹d Funduszu.

1) liczbê obligacji przekazanych do banków regionalnych i depozytu BG¯ S.A. oraz obligacji posiadanych przez BG¯ S.A., o których mowa w ust. 1, 3 i 4, na podstawie informacji
uzyskanych od tych banków,
2) kwoty rodków podlegaj¹cych przekazaniu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytu³u
dokonanych przez bud¿et pañstwa wyp³at rat kapita³owych i odsetek od obligacji okrelonych
w pkt 1, od dnia emisji do dnia ich umorzenia.

3a. W przypadku gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postêpowanie karne, z którego wynika, ¿e rodki objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania mog¹ pochodziæ z przestêpstwa
przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego, syndyk masy upad³oci zawiesza ich wyp³atê do
czasu zakoñczenia postêpowania. rodki te s¹ wyp³acane deponentowi, je¿eli w toku postêpowania karnego nie zostanie ustalone, ¿e pochodz¹ z przestêpstwa.
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3b. Prokuratura lub s¹d maj¹ obowi¹zek zawiadomienia syndyka masy upad³oci o tocz¹cym siê
postêpowaniu karnym przeciwko deponentowi, o którym mowa w ust. 3 a.

Art. 34. Przekazane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu rodki, o których mowa w art. 32 pkt 1
i art. 33 ust. 1, 3 i 4, stanowi¹ ród³o finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu art. 15 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i s¹ gromadzone na funduszu
restrukturyzacji banków spó³dzielczych wyodrêbnionym jako fundusz w³asny.

68

3c. Minister w³aciwy do spraw sprawiedliwoci okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe
warunki i tryb zawieszania przez syndyka masy upad³oci wyp³aty rodków gwarantowanych deponentom w przypadku okrelonym w ust. 3a. Minister w³aciwy do spraw sprawiedliwoci, wydaj¹c
rozporz¹dzenie, uwzglêdni dane, jakie powinno zawieraæ zawiadomienie syndyka masy upad³oci
o prowadzonym postêpowaniu karnym, termin i sposób wys³ania zawiadomienia, dane, jakie
powinna zawieraæ informacja o zawieszeniu wyp³aty rodków gwarantowanych wys³ana deponentowi, termin i sposób wys³ania informacji oraz dane, jakie powinien zawieraæ rejestr zawieszonych wyp³at rodków gwarantowanych prowadzony przez syndyka masy upad³oci.

Art. 35. 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w granicach rodków i na cele okrelone w art. 32 pkt 1 i art. 33
ust. 1, 3 i 4 mo¿e udzielaæ bankom spó³dzielczym, w których nie wystêpuje niebezpieczeñstwo
niewyp³acalnoci, zwrotnej pomocy finansowej na warunkach korzystniejszych ni¿ ogólnie
stosowane dla banków spó³dzielczych.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielona, je¿eli wed³ug Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego sytuacja banku pozwala na uznanie braku zagro¿enia sp³aty po¿yczki,
a ponadto bank ustanowi odpowiednie zabezpieczenia przewidziane w Kodeksie cywilnym lub
w innych ustawach.

3d. Przepisy ust. 3a-3c stosuje siê odpowiednio w przypadku, gdy wyp³aty rodków gwarantowanych
dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
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. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielona na finansowanie ³¹czenia siê
banków spó³dzielczych oraz realizacjê inwestycji tych banków, a w szczególnoci:
unifikacjê programów i sprzêtu informatycznego,
ujednolicenie technologii bankowej,
ujednolicenie procedur finansowo-ksiêgowych,
unifikacjê oferty produktów i us³ug bankowych,
nabycie akcji banku zrzeszaj¹cego w okresie 3 lat od dnia wejcia w ¿ycie ustawy.

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.

Art. 36. 1. Formy, tryb oraz szczegó³owe warunki udzielania pomocy, o której mowa w art. 35 ust. 1,
w tym zasady oprocentowania, pobierania prowizji i zabezpieczenia sp³aty, okrela Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
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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, z tym ¿e wp³aty, do
których zobowi¹zane s¹ banki spó³dzielcze - zrzeszone w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹, w imieniu tych banków, banki zrzeszaj¹ce.

2. Bank spó³dzielczy w okresie korzystania z pomocy, o której mowa w art. 35 ust. 3, nie wyp³aca
dywidendy, przeznaczaj¹c nadwy¿ki bilansowe na zwiêkszanie funduszy w³asnych.
3. Udzielaj¹c pomocy Bankowy Fundusz Gwarancyjny mo¿e zastrzec dla banku obowi¹zek przekazywania okrelonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny informacji oraz poddanie dzia³alnoci
banku kontroli w zakresie celowoci wykorzystania udzielonej po¿yczki.

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.
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w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz art. 25 pkt 6 ustawy
wymienionej w przypisie 11
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2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielona do .wysokoci nie wy¿szej ni¿ odpowiadaj¹ca
kosztom dzia³alnoci banku w zwi¹zku z dokonanym po³¹czeniem, w szczególnoci na cele
okrelone w art. 35 ust. 3 lit. a) -d).
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Art. 37. 1. Pomoc finansowa z zachowaniem warunków okrelonych w art. 35 i 36 mo¿e byæ udzielona
tak¿e bankom spó³dzielczym, które dokona³y po³¹czenia z innymi bankami w okresie 3 lat przed
dniem wejcia w ¿ycie ustawy.

BIULET35.QXD

a)
b)
c)
d)
e)

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.

42
14
13
12

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
11
10
9

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.

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) zatwierdzanie wniosków Zarz¹du Funduszu w sprawie zaci¹gania kredytu, o którym mowa
w art. 34 ust. 3,
14
5) okrelanie na wniosek Zarz¹du Funduszu wysokoci stawek obowi¹zkowej op³aty rocznej oraz
funduszu ochrony rodków gwarantowanych,

§4

Art. 7. 1. Rada Funduszu sprawuje kontrolê i nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu.
5. Kadencja Rady Funduszu trwa 4 lata.
4. Zasady i wysokoæ wynagrodzenia osób wchodz¹cych w sk³ad Rady Funduszu okrela Prezes
Narodowego
Banku Polskiego w uzgodnieniu z ministrem w³aciwym do spraw instytucji finan6
sowych .
1)13trzech - minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych ,
2) czterech - Prezes Narodowego Banku Polskiego,
3) trzech - Zwi¹zek Banków Polskich, na zasadach okrelonych w statucie Funduszu.

§2

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 135/76/G/2000
3) równowartoæ 20 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2006 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy Bank Polski,
obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu
kapita³owego.
Art. 29. Projekt umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 2, bank zrzeszaj¹cy obowi¹zany jest przedstawiæ
Komisji Nadzoru Bankowego w terminie 3 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy. Przepisy
art. 16 ust. 3-5 stosuje siê odpowiednio.
Art. 30. Banki zrzeszaj¹ce i banki spó³dzielcze s¹ obowi¹zane dostosowaæ statuty do przepisów ustawy
w terminie 12 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy.
Art. 31. Powo³anie zarz¹dów banków spó³dzielczych zgodnie z art. 12 nast¹pi nie póniej ni¿ w ci¹gu
2 lat od dnia wejcia w ¿ycie ustawy.
Art. 32. W terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie ustawy administrowany przed dniem jej wejcia
w ¿ycie przez BG¯ S.A. Fundusz Rozwoju Banków Spó³dzielczych przejêty z pañstwowospó³dzielczego Banku Gospodarki ¯ywnociowej zostaje zlikwidowany, a jego rodki podlegaj¹
przekazaniu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) rodki, które w dniu wejcia w ¿ycie ustawy znajdowa³y siê na rachunku BG¯ S.A., zostan¹
wraz z nale¿nymi odsetkami przekazane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z przeznaczeniem na wsparcie procesów ³¹czenia siê banków spó³dzielczych oraz realizowane w tych
bankach przedsiêwziêcia inwestycyjne, o których mowa w art. 35 ust. 3,
2) nale¿noci Funduszu Rozwoju Banków Spó³dzielczych z tytu³u po¿yczek udzielonych bankom
spó³dzielczym niesp³acone do dnia wejcia w ¿ycie ustawy zostaj¹ umorzone.
Art. 33. 1. Nieprzekazane przez BG¯ S.A. obligacje restrukturyzacyjne serii D na rzecz banków, o których
mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki
¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, oraz obligacje przekazane na rzecz tych banków,
które nie zosta³y wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem, na restrukturyzacjê wierzytelnoci
zrzeszonych banków spó³dzielczych, podlegaj¹, z zastrze¿eniem ust. 4, z dniem wejcia w ¿ycie
ustawy umorzeniu. Wyp³acone z bud¿etu pañstwa rodki z tytu³u wykupu umorzonych obligacji
wraz z wyp³aconymi odsetkami przeznacza siê na udzielanie pomocy finansowej wspieraj¹cej
procesy ³¹czenia banków spó³dzielczych oraz realizowane w tych bankach przedsiêwziêcia inwestycyjne, o których mowa w art. 35 ust. 3.
2. rodki z tytu³u wykupu obligacji wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 1, podlegaj¹ przekazaniu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 3 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie
ustawy.
3. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do otrzymanych przez BG¯ S.A. obligacji
restrukturyzacyjnych serii D, w czêci stanowi¹cej równowartoæ nieprzekazanej w formie wk³adów
niepieniê¿nych na rzecz banków, wymienionych w ust. 1, czêci maj¹tku BG¯ S.A.
4. W przypadku odst¹pienia przez bank zrzeszaj¹cy od restrukturyzacji wierzytelnoci banku
spó³dzielczego, przekazaniu podlegaj¹ do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego równie¿ rodki
wyp³acone z bud¿etu pañstwa z tytu³u wykupu obligacji wraz z wyp³aconymi odsetkami przeznaczonymi na restrukturyzacjê wierzytelnoci, od której prowadzenia bank zrzeszaj¹cy odst¹pi³,
a przekazane obligacje podlegaj¹ w tej czêci umorzeniu. Przepis ust. 1 i 2 stosuje siê odpowienionio.
5. Umorzeniu nie podlegaj¹ obligacje przekazane na zwiêkszenie kapita³u rezerwowego banków,
o których mowa w ust. 1.

31

BIULET35.QXD

26-07-01 10:13 AM

Page 7

12

2. Osoby pe³ni¹ce funkcje w organach Funduszu nie mog¹ pe³niæ funkcji w organach lub byæ
pracownikami banków.
11

Art. 5.1. Organami Funduszu s¹: Rada Funduszu i Zarz¹d Funduszu.
3. Rada Ministrów, na uzgodniony wniosek
Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aci6
wego 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.
2a. Rada Ministrów, na uzgodniony wniosek
Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aci6
wego do spraw instytucji finansowych , okreli, w drodze rozporz¹dzenia, formê organizacyjnoprawn¹, szczegó³owe zasady, zakres i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnociami, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 a.
10

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,
9
4) kontrola realizacji programu postêpowania naprawczego podmiotu objêtego systemem
gwarantowania, w sytuacjach okrelonych w ustawie.
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.

z dnia 19 grudnia 2000 r.

Art.6.1. Rada Funduszu sk³ada siê z przewodnicz¹cego oraz 10 cz³onków, posiadaj¹cych odpowiednie wykszta³cenie wy¿sze i dowiadczenie zawodowe.
2. Po wyczerpaniu rodków finansowych Funduszu wyp³aty na podstawie roszczeñ deponentów
zaspokajane s¹ ze rodków w³asnych Funduszu, o których mowa w art. 45.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych

2. Przewodnicz¹cego Rady Funduszu powo³uje i odwo³uje Prezes6 Rady Ministrów na uzgodniony
wniosek ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, po zaopiniowaniu przez w³aciw¹ komisjê sejmow¹.
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.

Na podstawie art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1
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:

6

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.

§1

3. Cz³onków Rady Funduszu powo³uje i odwo³uje:

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.

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 8 grudnia 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, szósta
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.

72
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Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
7.842,24 z³ (siedem tysiêcy osiemset czterdzieci dwa z³ote dwadziecia cztery grosze) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.

2. Do zadañ Rady Funduszu ponadto nale¿y:
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.

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2

§3

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.

72

Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.

2. Kwoty zwrócone Funduszowi przez syndyka masy upad³oci w trybie okrelonym w art. 28 ust. 5
nie zmniejszaj¹ wierzytelnoci Funduszu do masy upad³oci z tytu³u przekazania rodków
pieniê¿nych na wyp³atê rodków gwarantowanych.

71

§5

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1
dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê
i bankach zrzeszaj¹cych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252), która wchodzi w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 1
71

Art. 30. 1. 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 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
(Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, 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, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114,
poz. 1193); art. 205 tego rozporz¹dzenia stosuje siê odpowiednio.
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Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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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.

6
6

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,
8
1a) nabywanie wierzytelnoci banków, w których powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci,
2) kontrola nad prawid³owoci¹ wykorzystania pomocy, o której mowa w pkt 1,
7

2. Do zadañ Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania
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.
Art. 4. 1. Do zadañ Funduszu w zakresie funkcjonowania systemów obowi¹zkowego i umownego
gwarantowania zgromadzonych rodków pieniê¿nych nale¿y:
5. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu sprawuje minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych
w oparciu o kryterium legalnoci i zgodnoci ze statutem.

6

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.
3. Siedzib¹ Funduszu jest Warszawa.

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.
§3
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
27.350,19 z³ ( dwadziecia siedem tysiêcy trzysta piêædziesi¹t z³otych, dziewiêtnacie groszy ) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§2
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 23 lutego 2001 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, siódma
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§1

Art. 3. 1. Tworzy siê Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej Funduszem".
Tworzenie, organizacja, zadania i ród³a finansowania
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Rozdzia³ 2
3. Warunki przyst¹pienia oddzia³u banku, o którym mowa w ust. 2, do systemu gwarantowania
okrela Zarz¹d Funduszu w porozumieniu z odpowiedni¹ instytucj¹ wykonuj¹c¹ zadania
w zakresie gwarantowania rodków w pañstwie, w którym bank ma siedzibê, z zachowaniem
zasad systemu gwarantowania okrelonych w ustawie.
2. Oddzia³y banków maj¹cych siedzibê w pañstwach bêd¹cych cz³onkami Unii Europejskiej
wykonuj¹ce dzia³alnoæ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach gdy w pañstwach tych kwota rodków gwarantowanych jest ni¿sza ni¿ okrelona w ustawie, mog¹,
w celu podwy¿szenia tej kwoty do wysokoci okrelonej ustaw¹, przystêpowaæ do obowi¹zkowego systemu gwarantowania.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
z dnia 7 marca 2001 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 23/18/G/2001
6) w art. 172 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Bank spó³dzielczy, który zrzeszy³ siê z bankiem zrzeszaj¹cym, jest obowi¹zany uzyskaæ
zwiêkszenie sumy funduszy w³asnych do poziomu nie ni¿szego ni¿:
1) równowartoæ 300 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2001 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy
Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu kapita³owego,
2) równowartoæ 500 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2005 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy
Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu kapita³owego,
3) równowartoæ 1 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2010 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy
Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu kapita³owego.

74

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.
75

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.
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.

Rozdzia³ 6
Przepisy przejciowe i koñcowe

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.

Art. 28. Banki, które w dniu wejcia w ¿ycie ustawy nie spe³niaj¹ wymogu okrelonego w art. 2 pkt 2,
a pe³ni¹ce funkcje banku zrzeszaj¹cego lub regionalnego zgodnie z ustaw¹ 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) obowi¹zane s¹ uzyskaæ zwiêkszenie sumy funduszy w³asnych do poziomu nie ni¿szego ni¿:

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) równowartoæ 10 000 000 EURO - w okresie 6 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy,
obliczonych w z³otych wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez
Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia
wymaganego progu kapita³owego,

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
73
74
75

dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
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§5
5) w art. 164 w ust.1 wyraz regionalny zastêpuje siê wyrazem zrzeszaj¹cy;
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Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
Na podstawie art. 28 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252
i Nr 122, poz. 1316), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1 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., uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. oraz uchwa³¹ nr
22/2000 z dnia 26 padziernika 2000 r. uchwala siê, co nastêpuje:

2. Fundusz posiada osobowoæ prawn¹.
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.
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Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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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.

4) w art. 158 w ust. 2 wyraz regionalnego zastêpuje siê wyrazem zrzeszaj¹cego;

30

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 z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3
lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1

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.

3) w art. 127 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Komisja Nadzoru Bankowego mo¿e zaliczyæ do funduszy uzupe³niaj¹cych banków
spó³dzielczych okrelon¹ czêæ dodatkowej kwoty odpowiedzialnoci cz³onków, nie wiêcej
ni¿ 50% kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 20 ust. 1.";

2) równowartoæ 15 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2003 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy Bank Polski,
obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu
kapita³owego,

8

43

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%.

2) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Bank spó³dzielczy mo¿e byæ utworzony, z zachowaniem trybu okrelonego przepisami
ustawy - Prawo spó³dzielcze, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego,
wydanego w uzgodnieniu z ministrem w³aciwym do spraw finansów publicznych na
wniosek za³o¿ycieli, z uwzglêdnieniem przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych
(Dz. U. Nr 119, poz. 1252); przepisy art. 30-38 stosuje siê odpowiednio.";
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w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
78

78,79
78

29
Art. 10. Kontrola wewnêtrzna w bankach spó³dzielczych zrzeszonych w bankach
zrzeszaj¹cych mo¿e byæ wykonywana przez bank zrzeszaj¹cy na zasadach okrelonych
w umowie zrzeszenia.";
1) art. 10 otrzymuje brzmienie:
Art. 27. W ustawie 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, z 1999 r Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r.
Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i Nr 116, poz. 1216) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
3. Banki spó³dzielcze utrzymuj¹ rezerwy obowi¹zkowe w banku zrzeszaj¹cym, z którym s¹
zrzeszone. Bank zrzeszaj¹cy utrzymuje rezerwê obowi¹zkow¹ zrzeszonych banków
spó³dzielczych na swoim rachunku w Narodowym Banku Polskim w kwocie odpowiadaj¹cej rezerwom obowi¹zkowym zrzeszonych w nim banków i w³asnym rezerwom
obowi¹zkowym."
Art. 26. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938,
z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 648 i Nr 62, poz. 718) w art. 38 ust. 3
otrzymuje brzmienie:
10) skrela siê art. 43a.
9) w art. 43 skrela siê ust. 2;
8) w art. 42 w ust. 1 i 2 skrela siê wyrazy (organu zrzeszenia regionalnego)";
7) w art. 38 w ust. 8 skrela siê wyrazy jak i odpowiednio zrzeszenia,";
6) w art. 29 w ust. 1 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy z tym ¿e wp³aty, do
których zobowi¹zane s¹ banki spó³dzielcze - zrzeszone w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹,
w imieniu tych banków, banki zrzeszaj¹ce.";
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. W przypadku banków spó³dzielczych, o których mowa w ust. 2, obowi¹zki okrelone
w ust. 4 wykonuj¹ banki zrzeszaj¹ce.";
5) w art. 26:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Banki spó³dzielcze - cz³onkowie zrzeszeñ - obowi¹zane s¹ deponowaæ aktywa stanowi¹ce
pokrycie funduszy ochrony rodków gwarantowanych zrzeszenia na wyodrêbnionym
rachunku w banku zrzeszaj¹cym.",
4) w art. 25 w ust. 2 skrela siê wyrazy (zrzeszeniu regionalnym)";

78

3) w art. 20 w pkt. 3 skrela siê wyrazy 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),";

Uchwa³a nr 21/16/G/2001

4. Funduszowi przys³uguje prawo uzyskiwania informacji dotycz¹cych podmiotów objêtych systemem
gwarantowania, maj¹cych wp³yw na realizacjê jego zadañ,6 posiadanych przez Narodowy Bank
Polski, ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.

1) w art. 5 w ust. 2 skrela siê wyrazy (zrzeszeñ regionalnych);
Art. 25. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r.
Nr 9, poz. 131 i Nr 86, poz. 958) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych
Rozdzia³ 5

j)

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 13 lutego 2001 r.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Na podstawie art. 28 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. N r 9, poz. 131, N r 86, poz. 958, N r 119, poz. 1252
i Nr 122, poz. 1316), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1 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., uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. oraz uchwa³¹ nr 22/2000
z dnia 26 padziernika 2000 r. uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 5 lutego 2001 r. przez syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, ósma
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§2
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
4.484,22 z³ (cztery tysi¹ce czterysta osiemdziesi¹t cztery z³ote dwadziecia dwa grosze) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§3
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.
§4
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
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2. Informacje o uczestnictwie w obowi¹zkowym systemie gwarantowania nie mog¹ byæ wykorzystywane w celach reklamowych i powinny byæ ograniczone wy³¹cznie do informacji o przynale¿noci
do systemu gwarantowania i jego podstawowych zasadach funkcjonowania.
Art. 38b. 1. Podmioty objête systemem gwarantowania s¹ obowi¹zane do informowania osób korzystaj¹cych z jego us³ug o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz o uczestnictwie w obowi¹zkowym systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania, w sposób, w jaki s¹ podawane
informacje o wiadczonych us³ugach.
80

3. Analizy i prognozy, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ publikowane, Fundusz mo¿e je tak¿e
udostêpniaæ zainteresowanym podmiotom.
2. Informacje okrelone w ust. 1 nie mog¹ byæ udostêpniane przez Fundusz innym podmiotom.
Art. 38a. 1. Informacje uzyskane w trybie okrelonym w art. 38 mog¹ byæ wykorzystywane przez
Fundusz do opracowywania analiz i prognoz dotycz¹cych sektora bankowego.
80

10. Uzyskiwane informacje dotycz¹ce podmiotów objêtych systemem gwarantowania Fundusz mo¿e
wykorzystywaæ tylko w celu realizacji zadañ okrelonych w niniejszej ustawie.
78

9. Podmioty okrelone w ust. 4, 6 i 8 s¹ obowi¹zane do udzielania Funduszowi informacji bez zbêdnej zw³oki.
W przypadku banków spó³dzielczych zrzeszonych w innych bankach informacje, o których
mowa w ust. 6, dotycz¹ce poszczególnych banków, przekazuj¹ Funduszowi banki zrzeszaj¹ce.

8.

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.
78

5. Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 4, okrelaj¹
odrêbne porozumienia zawarte pomiêdzy Funduszem 6a Prezesem Narodowego Banku Polskiego,
ministrem w³aciwym do spraw instytucji finansowych i Prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli.
77

2) w art. 13 w ust. 3 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje wyrazy z tym ¿e op³aty nale¿ne
od banków spó³dzielczych - zrzeszonych w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹, w imieniu tych
banków, banki zrzeszaj¹ce.;

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.
76

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.
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.
cz³onków zarz¹du i 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 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,
w walucie polskiej lub walutach obcych, wed³ug stanu na dzieñ zawieszenia dzia³alnoci banku,
potwierdzone wystawionymi przez ten bank dokumentami imiennymi, powiêkszone o nale¿ne
odsetki naliczone do dnia spe³nienia warunku gwarancji, a tak¿e kwoty, o których mowa w art.
57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile sta³y siê wymagalne przed dniem zawieszenia
dzia³alnoci banku - do wysokoci okrelonej ustaw¹, 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, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 70 i Nr 60, poz. 702), oraz rodków, co do których orzeczono prawomocnym
wyrokiem, ¿e pochodz¹ z przestêpstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego,
3) podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania - zwane dalej podmiotami objêtymi systemem gwarantowania":
a) banki krajowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,
b) oddzia³y banków maj¹cych siedzibê w pañstwie niebêd¹cym cz³onkiem Unii Europejskiej,
wykonuj¹ce dzia³alnoæ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie s¹ uczestnikami systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych albo system gwarantowania, w którym uczestnicz¹,
nie zapewnia gwarantowania rodków pieniê¿nych do wysokoci okrelonej w ustawie,
4) dzieñ spe³nienia warunku gwarancji - dzieñ wydania postanowienia o og³oszeniu upad³oci banku,
5) niedostêpnoæ rodków - sytuacjê, w której rodki gwarantowane s¹ nale¿ne, lecz nie mog¹
byæ wyp³acone od dnia zawieszenia dzia³alnoci banku (dzieñ niedostêpnoci rodków),
6) saldo dodatnie - dodatnie saldo rachunku bankowego deponenta i jego nale¿noci
wynikaj¹cych z czynnoci bankowych, po dokonaniu przez syndyka masy upad³oci potr¹ceñ
wierzytelnoci przys³uguj¹cych wzajemnie deponentowi i bankowi,
7) suma aktywów wa¿onych ryzykiem - sumê aktywów oraz zobowi¹zañ pozabilansowych,
którym Komisja Nadzoru Bankowego, w trybie przewidzianym ustaw¹ - Prawo bankowe,
nadaje wyra¿on¹ procentowo wagê ryzyka,
8) przejêcie banku - nabycie przedsiêbiorstwa bankowego lub jego czêci.
3

4

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, a w przypadku braku postanowieñ umownych lub przepisów w tym zakresie - w czêciach równych.
2. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spó³ki cywilnej, jawnej lub komandytowej deponentem jest ta spó³ka.
5

Art. 2b. 1. Oddzia³y banków, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b), s¹ objête systemem gwarantowania w zakresie, w jakim system gwarantowania w kraju ich siedziby nie zapewnia wyp³aty
rodków gwarantowanych w granicach okrelonych w ustawie.
3
4
5

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2, ust. 2 i 3 wejd¹ w ¿ycie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej
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28
5. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, banki zrzeszaj¹ce wraz ze zrzeszonymi bankami spó³dzielczymi mog¹ stosowaæ jednolit¹ nazwê i znak firmowy dla utworzonych przez siebie zrzeszeñ.
4. Szczegó³owy zakres kompetencji rady, o której mowa w ust. 2, jej tryb dzia³ania oraz sposób
wykonywania jej uchwa³ okrela umowa.
2) upowa¿nia jeden z banków do:
a) reprezentowania zrzeszonych banków,
b) kontroli realizacji jej uchwa³,
c) wypowiedzenia umowy z bankami, o której mowa w ust. 1, które nie realizuj¹ uchwa³ rady.

21
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2, 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), który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 wrzenia
1998 r. oraz art. 25 pkt 8 ustawy wymienione w przypisie 11
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz art. 25 pkt 8 ustawy
wymienionej w przypisie 11

2. Tej samej karze podlega cz³onek zarz¹du lub rady banku 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.

1) okrela w szczególnoci zasady:
a) wspólnej polityki finansowej banków zrzeszaj¹cych,
b) ujednolicania us³ug bankowych,
c) ujednolicania systemów informatycznych,
dl realizowania wspólnych przedsiêwziêæ gospodarczych,
e) podejmowania innych wzajemnie uzgodnionych dzia³añ,
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Art. 42. 1. Kto bêd¹c cz³onkiem zarz¹du lub rady banku 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.

3. Rada, o której mowa w ust. 2:
2. Prezesi zarz¹dów banków, o których mowa w ust. 1, tworz¹ radê.

81

Art. 24. 1. Banki zrzeszaj¹ce niezale¿nie od uprawnieñ okrelonych w art. 122 ustawy - Prawo bankowe
mog¹, w celu zapewnienia jednolitoci dzia³ania, zawrzeæ umowê o wspó³dzia³aniu, z uwzglêdnieniem ust. 2-5.

Odpowiedzialnoæ karna
Rozdzia³ 6

4. Po³¹czenie siê banku zrzeszaj¹cego z innym bankiem ni¿ bank zrzeszaj¹cy wymaga zgody Komisji
Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru Bankowego mo¿e odmówiæ wyra¿enia zgody, je¿eli jest
mo¿liwe po³¹czenie banku z innym bankiem zrzeszaj¹cym.

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.

3. W przypadku po³¹czenia siê banków zrzeszaj¹cych dla banków spó³dzielczych obowi¹zuj¹ca jest
umowa zrzeszenia banku przejmuj¹cego. Banki spó³dzielcze zrzeszone z bankiem przejêtym mog¹
rozwi¹zaæ tê umowê w ci¹gu 3 miesiêcy od daty po³¹czenia.

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.

2. Stosunek wymiany akcji banku przejmowanego na akcje banku przejmuj¹cego ustala siê na podstawie wartoci ksiêgowej obu banków.

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. 23. 1. Banki zrzeszaj¹ce, z zastrze¿eniem ust. 4, mog¹ siê ³¹czyæ tylko z innymi bankami
zrzeszaj¹cymi w trybie przeniesienia maj¹tku banku na bank zrzeszaj¹cy w zamian za akcje. Przepis
art. 124 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe stosuje siê odpowiednio.

Art. 40. 1. Umowa o utworzeniu umownego funduszu gwarantowania rodków pieniê¿nych i zasadach jego dzia³ania powinna w szczególnoci okrelaæ:

Rozdzia³ 4

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.

Zasady ³¹czenia i zrzeszania siê oraz wspó³dzia³ania
banków zrzeszaj¹cych

2. rodki objête umownym systemem gwarantowania przekazywane s¹ na zaspokajanie roszczeñ
deponentów po wykorzystaniu rodków obowi¹zkowego systemu gwarantowania.

2. Przez osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze rozumie siê pracowników podlegaj¹cych
bezporednio cz³onkom zarz¹du, a w szczególnoci osoby zajmuj¹ce stanowisko g³ównego ksiêgowego i kierownika (dyrektora) oddzia³u, z wy³¹czeniem radców prawnych.

Umowny system gwarantowania rodków pieniê¿nych
zgromadzonych na rachunkach bankowych

Art. 22. 1. Cz³onkowie zarz¹dów i rad nadzorczych banków spó³dzielczych, zarz¹dów i rad nadzorczych
banków zrzeszaj¹cych, jak te¿ osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze w tych bankach, nie mog¹
zajmowaæ siê interesami konkurencyjnymi.

Rozdzia³ 5
2

Art. 2. U¿yte w ustawie okrelenia oznaczaj¹:
1) deponent - osobê fizyczn¹, osobê prawn¹, jednostkê organizacyjn¹ niemaj¹c¹ 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, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r. Nr 93, poz. 1027,
Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1252), zwanej dalej
ustaw¹ - Prawo bankowe", bêd¹ce stron¹ umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadaj¹ce
wynikaj¹c¹ z czynnoci bankowych wierzytelnoæ do banku objêtego obowi¹zkowym systemem
gwarantowania, potwierdzon¹ wystawionym przez ten bank dokumentem imiennym, oraz
osoby, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile ich wierzytelnoæ do
banku sta³a siê wymagalna przed dniem niedostêpnoci rodków, z wy³¹czeniem:
Skarbu Pañstwa,
banków,
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, z 1998 r.
Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702
i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216
i Nr 122, poz. 1315),
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, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015,
z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 ),
podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385
oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691),
podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr 72, poz. 801 oraz z 2000 r. Nr 103,
poz. 1099 i Nr 114, poz. 1192),
podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98,
poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256 oraz
z 2000 r. Nr 60, poz. 702),
jednostek organizacyjnych, które zgodnie z treci¹ art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzenia
1994 r. o rachunkowoci (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43,
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669
i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60,
poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186), nie s¹ uprawnione do sporz¹dzania
uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
akcjonariuszy banku posiadaj¹cych w dniu zawieszenia dzia³alnoci banku pakiet co najmniej
5% akcji, 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),

a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

2

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
og³asza

KONKURS
na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów
gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków
n Do Konkursu mog¹ byæ zg³aszane prace napisane w jêzyku polskim, powiêcone tematyce systemów
gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa
finansowego banków, obronione w roku akademickim 1999/2000.
n Prace na Konkurs mog¹ byæ zg³aszane przez w³adze uczelni (wydzia³u, instytutu), w których te prace by³y
wykonane, jak równie¿ przez samych autorów po uzyskaniu rekomendacji promotora, a w przypadku prac
doktorskich równie¿ recenzentów.
n Szczegó³owe warunki zg³aszania prac do Konkursu okrela Regulamin.
n Wniosek o zg³oszenie pracy do Konkursu powinien zawieraæ:
·
·
·
·

Imiê i nazwisko autora pracy, adres do korespondencji, tel. kontaktowy,
Dane promotora pracy (adres s³u¿bowy),
Kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego nadanie, w oparciu o tê pracê, tytu³u magistra lub doktora,
Opiniê o pracy podpisan¹ przez przedstawicieli w³adz uczelni (wydzia³u, instytutu) lub
promotora, recenzentów.

n Wniosek wraz z trzema egzemplarzami pracy nale¿y przes³aæ do dnia 10 marca 2001 r. na adres:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
00-546 Warszawa, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
(z dopiskiem Konkurs )
n Prace przes³ane na Konkurs nie bêd¹ zwracane.
n Nagrod¹ w Konkursie jest:
· w kategorii prac magisterskich - kwota 5 000 z³,
· w kategorii prac doktorskich - kwota 10 000 z³.
Jury przys³uguje prawo przyznania nagrody dodatkowej.
n Bankowy Fundusz Gwarancyjny zastrzega sobie prawo do publikowania w czasopimie Bezpieczny Bank
w czêci lub w ca³oci nagrodzonych prac.
n Rozstrzygniêcie Konkursu i uroczyste wrêczenie nagród odbêdzie siê w trakcie obrad XII Walnego
Zgromadzenia Zwi¹zku Banków Polskich (maj 2001 r.).

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 122, poz. 1316), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r. oraz pkt 1 i 2 w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, pkt 3 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 1, pkt 7 w brzmieniu ustalonym przez art. l pkt 2 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1, pkt 8 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.

Sekretariat Jury Konkursu:
tel. (0-22) 583 08 03, 583 08 07 fax. (0-22) 583 08 08
www.bfg.pl e-mail: konkurs@bfg.pl
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Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§2

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.

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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 28 grudnia 1995 r.,
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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 14 kwietnia 1997 r.,
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 Nr 80, poz. 511), która wesz³a w ¿ycie z dniem 17 lipca 1997 r.,
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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 29 padziernika 1997 r.,
5) ustaw¹ 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.,
6) ustaw¹ 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.,
7) ustaw¹ 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.,
8) ustaw¹ 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.,
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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 21 maja 1999 r.,
10) ustaw¹ z dnia 8 wrzenia 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 86, poz. 958), która
wesz³a w ¿ycie z dniem 17 listopada 2000 r.,
11) ustaw¹ z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz.U. Nr 119,
poz. 1252), która wchodzi w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.,
12) ustaw¹ z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 122,
poz. 1316), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyj¹tkiem art. 2b ust. 2 i 3 zmienianej w art. 1, które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
Tekst jednolity zosta³ zamieszczony w Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz.131.
*ujednolicony 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:

2. Prowadzenie sekretariatu Jury Konkursu powierza siê Sekretariatowi Rady, przy wsparciu organizacyjnym Departamentu Organizacyjnego.

3) zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o podmiotach objêtych systemem gwarantowania.

1. Ustala siê Regulamin Konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.
§1
Na podstawie § 12 ust. 1 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., uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. oraz uchwa³¹ nr 22/2000 z dnia 26 padziernika
2000 r. w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 2/2001 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 stycznia 2001 r.
w sprawie konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu problematyki systemów gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków,
uchwala siê, co nastêpuje:

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,
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,
Art. 1. Ustawa okrela:
1

Przepisy ogólne
Rozdzia³ 1

w sprawie konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu
systemów gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków.

(tekst jednolity wg stanu prawnego na dzieñ 1 stycznia 2001 r.)*

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
z dnia 14 grudnia 1994 r.

USTAWA

z dnia 30 stycznia 2001 r.

Rozdzia³ 7

Art. 18. 1. W przypadku gdy BG¯ S.A. bêdzie bankiem zrzeszaj¹cym, a banki spó³dzielcze zrzeszone
w BG¯ S.A. zwiêksz¹ swój udzia³ w kapitale akcyjnym BG¯ S.A. do 51% ogólnej liczby akcji,
minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa zwróci siê do BG¯ S.A. z wnioskiem o umorzenie
akcji Skarbu Pañstwa, a BG¯ S.A. akcje umorzy wed³ug ich wartoci nominalnej, w ten sposób,
¿e udzia³ Skarbu Pañstwa w kapitale akcyjnym BG¯ S.A, ograniczony zostanie do poziomu nie
wiêkszego ni¿ 24% ogó³u akcji.

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 10/1/C/2001
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.
84

Art. 43a. (skrelony) .
85

Art. 44. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest pañstwowym funduszem celowym w rozumieniu
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 119, poz. 1251 ) ani pañstwow¹ osob¹ prawn¹.
Art. 45. Narodowy Bank Polski i Minister Finansów w terminie 14 dni od dnia ukonstytuowania siê
Zarz¹du Bankowego86 Funduszu Gwarancyjnego wp³acaj¹ na rzecz Funduszu kwotê po
50.000.000 z³otych.
87

Art. 46. (pominiêty) .
87

Art. 47. (pominiêty) .
87

Art. 48. (pominiêty) .
Art. 49. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.
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skrelony przez art. 25 pkt 9 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz skrelony przez art. 25 pkt 10 ustawy wymienionej
w przypisie 11
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
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 Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131)
ustawa zosta³a og³oszona dnia 17 stycznia 1995 r.

22

2. Minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa z³o¿y wniosek, o którym mowa w ust. 1, w okresie
3 miesiêcy od osi¹gniêcia przez banki spó³dzielcze zrzeszone w BG¯ S.A. 51% ogólnej liczby akcji.
3. Banki spó³dzielcze zrzeszone w BG¯ S.A. podwy¿szaj¹ swój udzia³ w kapitale akcyjnym BG¯ S.A.,
poprzez:
1) objêcie nowej emisji akcji pokrytych wk³adem pieniê¿nym lub niepieniê¿nym w postaci akcji
banku zrzeszaj¹cego innego ni¿ BG¯ S.A.,
2) po³¹czenie banku zrzeszaj¹cego z BG¯ S.A. na zasadach okrelonych w art. 23,
3) zamianê na akcje obligacji zamiennych wyemitowanych przez BG¯ S.A.,
4) nabycie akcji od Skarbu Pañstwa.
4. Skarbowi Pañstwa w okresie 10 lat od dnia umorzenia akcji, o których mowa w ust. 1, przys³uguje
pierwszeñstwo w nabyciu akcji BG¯ S.A. wed³ug ich wartoci nominalnej, je¿eli akcjonariusze
BG¯ S.A. zaoferuj¹ je do zbycia, chyba ¿e nabywc¹ s¹ banki spó³dzielcze zrzeszone w BG¯ S.A.
Art. 19. 1. Bank zrzeszaj¹cy wykonuje czynnoci bankowe oraz inne czynnoci okrelone w ustawie - Prawo
bankowe lub w innych ustawach, w zakresie ustalonym w statucie banku.
2. Bank zrzeszaj¹cy oprócz czynnoci, o których mowa w ust. 1:
1) prowadzi rachunki bie¿¹ce zrzeszonych banków spó³dzielczych, na których zrzeszone banki
spó³dzielcze utrzymuj¹ rezerwy obowi¹zkowe oraz przeprowadzaj¹ za ich porednictwem
rozliczenia pieniê¿ne tych banków,
2) nalicza i utrzymuje rezerwê obowi¹zkow¹ zrzeszonych banków spó³dzielczych, na rachunku
w Narodowym Banku Polskim,
3) prowadzi wyodrêbniony rachunek, na którym deponowane s¹ aktywa banków spó³dzielczych,
stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych,
4) wype³nia za zrzeszone z nim banki spó³dzielcze obowi¹zki informacyjne wobec Narodowego
Banku Polskiego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
5) kontroluje zgodnoæ dzia³alnoci zrzeszonych banków spó³dzielczych z postanowieniami
umowy zrzeszenia, przepisami prawa i statutami,
6) w uzasadnionych przypadkach wystêpuje do Komisji Nadzoru Bankowego o zastosowanie
rodków przewidzianych w art. 138 i 141 ustawy - Prawo bankowe,
7) reprezentuje zrzeszone banki spó³dzielcze w stosunkach zewnêtrznych w sprawach
wynikaj¹cych z umowy zrzeszenia,
8) wykonuje inne czynnoci przewidziane w umowie zrzeszenia.
Art. 20. Powo³anie prezesa i cz³onków zarz¹du banku zrzeszaj¹cego nastêpuje na zasadach okrelonych
w art. 22 ustawy - Prawo bankowe.
Art. 21. 1. Prezesi zarz¹dów banków spó³dzielczych zrzeszonych z bankiem zrzeszaj¹cym oraz prezes
zarz¹du banku zrzeszaj¹cego wybieraj¹ sporód siebie radê zrzeszenia. Rada zrzeszenia jest
organem opiniodawczo-doradczym zrzeszenia.
2. Szczegó³owy zakres kompetencji, tryb powo³ywania, odwo³ywania, liczbê cz³onków i zasady
funkcjonowania rady zrzeszenia okrela umowa zrzeszenia.
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2. (skrelony) .
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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.
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Przepisy przejciowe i koñcowe
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1. Prace, w trzech egzemplarzach, nale¿y sk³adaæ do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie,
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, w terminie do dnia 10 marca 2001 r.
§4
6. W Konkursie nie mog¹ uczestniczyæ pracownicy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
5. O dopuszczeniu pracy do Konkursu decyduje Jury na wniosek Przewodnicz¹cego Jury.
4. Wnioski mog¹ sk³adaæ równie¿ sami autorzy prac po uzyskaniu rekomendacji promotora, a w przypadku
prac doktorskich równie¿ recenzentów.
3. Wnioski w sprawie nagrody za pracê doktorsk¹ mog¹ nadsy³aæ dziekani, dyrektorzy lub równorzêdni
kierownicy tych placówek badawczych, których rady naukowe maj¹ prawo nadawania stopnia doktora
nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych.
2. Prawo do zg³aszania prac magisterskich maj¹ w³adze uczelni (stosowni dziekani wydzia³ów, kierownicy
katedr) maj¹ce prawo do nadawania tytu³u magistra.
1. Do Konkursu mog¹ byæ zg³oszone prace magisterskie i doktorskie z zakresu tematyki systemów gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz problematyki bezpieczeñstwa finansowego banków.
§3
Prace zg³oszone do Konkursu bêd¹ oceniane przez Jury powo³ane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
§2
5. Konkurs jest og³aszany w drodze zaproszeñ kierowanych do wy¿szych uczelni dzia³aj¹cych w Polsce.
4. Wyniki konkursu bêd¹ og³aszane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Zwi¹zku Banków Polskich.
3. Bankowy Funduszu Gwarancyjny zastrzega sobie prawo do publikowania w czêci lub w ca³oci nagrodzonych prac w czasopimie Bezpieczny Bank.
2. Nagrod¹ w konkursie dla najlepszej pracy:
a) magisterskiej - jest kwota 5.000 z³,
b) doktorskiej - jest kwota 10.000 z³.
1. Konkurs przeprowadza siê w dwóch kategoriach prac:
a) magisterskich,
b) doktorskich.
§1

Konkursu na najlepsz¹ prasê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów
gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków

REGULAMIN
Za³¹cznik do Uchwa³y nr 10/1/C/2001
Zarz¹du BFG z dnia 30 stycznia 2001 r.

3. Zwi¹zek rewizyjny na rzecz zrzeszonych w nim banków spó³dzielczych w szczególnoci:

Rozdzia³ 3
Banki zrzeszaj¹ce oraz zasady zrzeszania siê banków spó³dzielczych
Art. 16. 1. Banki spó³dzielcze zrzeszaj¹ siê na podstawie umowy zrzeszenia z jednym bankiem
zrzeszaj¹cym. Bank spó³dzielczy zobowi¹zany jest do posiadania lub nabycia w terminie 6 miesiêcy od dnia zawarcia umowy co najmniej jednej akcji banku zrzeszaj¹cego. Bank zrzeszaj¹cy
zapewni bankowi spó³dzielczemu mo¿liwoæ nabycia co najmniej jednej akcji.
2. Bank zrzeszaj¹cy zawiera z bankiem spó³dzielczym umowê, o której mowa w ust. 1, wed³ug jednolitego wzoru dla danego zrzeszenia, zatwierdzonego przez Komisjê Nadzoru Bankowego.
Projekt umowy bank zrzeszaj¹cy zobowi¹zany jest przedstawiæ Komisji Nadzoru Bankowego.
3. Komisja Nadzoru Bankowego podejmuje decyzjê w sprawie zatwierdzenia lub odmowy
zatwierdzenia projektu umowy, o którym mowa w ust. 2, w terminie 6 miesiêcy od dnia otrzymania projektu. Komisja Nadzoru Bankowego odmawia zatwierdzenia projektu, je¿eli umowa narusza³aby przepisy prawa, interesy klientów albo nie gwarantowa³aby bezpieczeñstwa gromadzonych w bankach zrzeszenia rodków. Ka¿da zmiana umowy wymaga zgody Komisji Nadzoru
Bankowego.
4. Bank spó³dzielczy mo¿e wypowiedzieæ umowê zrzeszenia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu
wypowiedzenia i zawrzeæ umowê z innym bankiem zrzeszaj¹cym, na warunkach okrelonych
w ust. 1.
5. W przypadku wypowiedzenia umowy zrzeszenia przez bank spó³dzielczy i niemo¿noci zbycia
nale¿¹cych do tego banku akcji banku zrzeszaj¹cego, bank zrzeszaj¹cy umorzy akcje banku
spó³dzielczego po zakoñczeniu najbli¿szego roku obrotowego.
Art. 17. 1. Akcjonariuszom banku zrzeszaj¹cego przys³uguje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
jeden g³os z ka¿dej posiadanej akcji.
2. Akcjonariusze banku zrzeszaj¹cego, niebêd¹cy bankami spó³dzielczymi zrzeszonymi z tym
bankiem, na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie mog¹ wykonywaæ ³¹cznie prawa g³osu
z wiêcej ni¿ 24% akcji.
3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje siê do banków zrzeszaj¹cych i Skarbu Pañstwa.
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o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê
i bankach zrzeszaj¹cych*

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
Art. 1.1. Ustawa okrela zasady:
organizacji, dzia³alnoci oraz zrzeszania siê banków spó³dzielczych, z zastrze¿eniem ust. 2,
dzia³alnoci oraz zrzeszania siê banków zrzeszaj¹cych banki spó³dzielcze.
2. Przepisy ustawy, z wyj¹tkiem art. 12, nie maj¹ zastosowania do banków spó³dzielczych, których
fundusze w³asne odpowiadaj¹ wysokoci kapita³u za³o¿ycielskiego wymaganej zgodnie z art. 32
ust. 1 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, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000
r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i Nr 116, poz. 1216), chyba ¿e zrzeszone s¹ na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie lub na podstawie umowy, o której mowa
w art. 41.
Art. 2. Ilekroæ w ustawie jest mowa o:
1) banku spó³dzielczym - nale¿y przez to rozumieæ bank bêd¹cy spó³dzielni¹, do którego w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie oraz w ustawie - Prawo bankowe maj¹ zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. - Prawo spó³dzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54,
poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189,
z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723, Nr 121, poz. 769 i 770 oraz z 1999 r. Nr 40,
poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151),
2) banku zrzeszaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ Gospodarczy Bank Wielkopolski Spó³ka
Akcyjna w Poznaniu, Lubelski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Lublinie, WarmiñskoMazurski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Olsztynie, Ma³opolski Bank Regionalny Spó³ka
Akcyjna w Krakowie, Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Bydgoszczy,
Ba³tycki Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Koszalinie, Mazowiecki Bank Regionalny Spó³ka
Akcyjna w Warszawie, Dolnol¹ski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna we Wroc³awiu,
Rzeszowski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Rzeszowie, Bank Unii Gospodarczej Spó³ka
Akcyjna w Warszawie, Gospodarczy Bank Po³udniowo-Zachodni Spó³ka Akcyjna we
Wroc³awiu, Bank Gospodarki ¯ywnociowej Spó³ka Akcyjna, zwany dalej BG¯ S.A., jak
równie¿ bank powsta³y w wyniku po³¹czenia siê co najmniej dwóch z tych banków, pod
warunkiem ¿e zrzesza co najmniej jeden bank spó³dzielczy na zasadach okrelonych w art. 16
i którego fundusze w³asne stanowi¹ co najmniej czterokrotnoæ sumy, o której mowa w art.
32 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, z zastrze¿eniem art. 28,

* Ustawa zosta³ opublikowana w Dz. U. Nr 119, poz. 1252 i wesz³a w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.
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6. W przypadku gdy bank spó³dzielczy nie zrzeszy siê w zwi¹zku rewizyjnym w terminie 12 miesiêcy
od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, maj¹ zastosowanie przepisy art. 141 ustawy - Prawo bankowe.

z dnia 7 grudnia 2000 r.

26-07-01 10:13 AM

4. Zwi¹zek rewizyjny przekazuje wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonej lustracji, opiniê i raport
bieg³ego rewidenta bankowi zrzeszaj¹cemu.
5. Przepisy art. 134 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, w zakresie zasad powo³ywania bieg³ych
rewidentów, oraz art. 136, w zakresie obowi¹zku powiadamiania Komisji Nadzoru Bankowego
o stwierdzonych podczas lustracji nieprawid³owociach, stosuje siê odpowiednio.

USTAWA

BIULET35.QXD

1) przeprowadza lustracje,
2) bada sprawozdania finansowe po spe³nieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 13 padziernika 1994 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie (Dz. U. Nr 121,
poz. 592, z 1996 r. Nr 102, poz. 475 oraz z 2000 r. Nr 89, poz. 992 i Nr 94, poz. 1037),
3) prowadzi dzia³alnoæ szkoleniow¹ i instrukta¿ow¹.

48
Regulamin Konkursu na najlepsz¹ prasê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków.
Uchwa³a nr 21/16/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
13 lutego 2001 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Uchwa³a nr 23/18/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
7 marca 2001 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
Uchwa³a nr 135/76/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
19 grudnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
Uchwa³a nr 134/75/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
19 grudnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.


3. Decyzja Jury jest ostateczna. Od decyzji tej nie przys³uguje odwo³anie.
2. Jury mo¿e nie przyznaæ nagrody, w przypadku gdy uzna, ¿e przedstawione prace nie spe³niaj¹ oczekiwañ organizatora Konkursu.
1. Jury przyznaje jedn¹ nagrodê w ka¿dej z dwóch kategorii, o których mowa w § 1 ust. 1. Jury mo¿e przyznaæ dodatkowe nagrody.
§5
3. Prace nades³ane na Konkurs nie bêd¹ zwracane.
·
·
·

imiê i nazwisko autora pracy oraz adres dla korespondencji, telefon;
kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego nadanie, w oparciu o tê pracê, tytu³u magistra lub stopnia
doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych;
opiniê o pracy podpisan¹ przez promotora, recenzentów.

Uchwa³a nr 121/69/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
7 listopada 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
Uchwa³a nr 120/68/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
7 listopada 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
Uchwa³a nr 92/56/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
26 wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
Uchwa³a nr 75/44/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
1 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
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Uchwa³y Zarz¹du BFG
Ustawa o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych (ustawa zosta³a opublikowana w Dz. U. Nr 119, poz. 1252 i wesz³a
w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.)
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity wg stanu prawnego
na dzieñ 1 stycznia 2001 r. zamieszczony w Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131)
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SPIS TRECI

2. Wniosek o zg³oszeniu pracy do Konkursu, o którym mowa w § 3 ust. 2-4, powinien zawieraæ:
3) zrzeszeniu - nale¿y przez to rozumieæ - zrzeszenie dzia³aj¹ce na podstawie niniejszej ustawy,
utworzone przez bank lub banki spó³dzielcze i bank zrzeszaj¹cy,
4) uprawnionych osobach - nale¿y przez to rozumieæ osoby, które do dnia wejcia w ¿ycie ustawy
przepracowa³y ³¹cznie co najmniej 3 lata w BG¯ S.A. lub banku spó³dzielczym.
Rozdzia³ 2

9) wydawaæ karty p³atnicze oraz wykonywaæ operacje zwi¹zane z ich u¿ywaniem,
10) wykonywaæ inne czynnoci bankowe w imieniu i na rzecz banku zrzeszaj¹cego.
Art.7. Bank spó³dzielczy mo¿e wykonywaæ okrelone czynnoci obrotu dewizowego na podstawie
upowa¿nienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, o którym mowa w art. 99 ustawy - Prawo
bankowe, je¿eli bank ten daje rêkojmiê nale¿ytego i bezpiecznego wykonywania tych czynnoci
oraz je¿eli sytuacja finansowa banku nie zagra¿a bezpieczeñstwu gromadzonych w nim rodków.

Banki spó³dzielcze

Art. 8. Za zgod¹ banku zrzeszaj¹cego banki spó³dzielcze mog¹ wykonywaæ czynnoci, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 3-7 ustawy - Prawo bankowe.

Art. 3. Banki spó³dzielcze i zrzeszaj¹ce mog¹ nale¿eæ do Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych oraz
do Zwi¹zku Banków Polskich, a tak¿e innych organizacji powo³anych w celu reprezentowania
wspólnych interesów gospodarczych tych banków, w szczególnoci wobec organów pañstwowych, instytucji zagranicznych i miêdzynarodowych.

Art.9. Zezwolenia, o których mowa w art. 34 ustawy - Prawo bankowe, uzyskiwane s¹ za porednictwem
banku zrzeszaj¹cego.

3. W przypadku ³¹czenia siê banków spó³dzielczych dzia³aj¹cych na ró¿nych terenach, teren dzia³ania
banku przejmuj¹cego ulega powiêkszeniu o teren dzia³ania banku przejêtego w dniu po³¹czenia.
4. Zmiana statutu banku spó³dzielczego bêd¹ca wynikiem dostosowania terenu dzia³ania do terenu
okrelonego w ust. 1 lub rozszerzenia terenu dzia³ania w zwi¹zku z po³¹czeniem, o którym mowa
w ust. 3, nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego.
Art. 6. Banki spó³dzielcze, po uzyskaniu wymaganego w ustawie - Prawo bankowe zezwolenia Komisji
Nadzoru Bankowego, mog¹ wykonywaæ nastêpuj¹ce czynnoci bankowe:
1) przyjmowaæ wk³ady pieniê¿ne p³atne na ¿¹danie lub z nadejciem oznaczonego terminu oraz
prowadziæ rachunki tych wk³adów,
2) prowadziæ inne rachunki bankowe,
3) przeprowadzaæ bankowe rozliczenia pieniê¿ne,
4) udzielaæ kredytów i po¿yczek pieniê¿nych osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym niemaj¹cym osobowoci prawnej, o ile posiadaj¹ zdolnoæ prawn¹, zamieszkuj¹cym,
maj¹cym siedzibê lub prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie dzia³ania banku
spó³dzielczego,
5) udzielaæ gwarancji bankowych i porêczeñ osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym niemaj¹cym osobowoci prawnej, o ile posiadaj¹ zdolnoæ prawn¹, zamieszkuj¹cym
lub maj¹cym siedzibê na obszarze dzia³ania banku spó³dzielczego, w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszaj¹cym,
6) nabywaæ i zbywaæ wierzytelnoci pieniê¿ne,
7) przechowywaæ przedmioty i papiery wartociowe oraz udostêpniaæ skrytki sejfowe,
8) prowadziæ operacje czekowe i wekslowe,
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Art. 11. 1. Rada nadzorcza banku spó³dzielczego sk³ada siê co najmniej z 5 osób, bêd¹cych cz³onkami
tego banku spó³dzielczego.
2. W radzie nadzorczej banku spó³dzielczego udzia³ pracowników banku, bêd¹cych jego cz³onkami,
nie mo¿e przekroczyæ 1/5 jej sk³adu. Osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze w banku, o których
mowa w art. 22 ust. 2, nie mog¹ byæ cz³onkami rady nadzorczej.
Art. 12. 1. Zarz¹d banku spó³dzielczego sk³ada siê najmniej z 3 osób.
2. Co najmniej 2 cz³onków zarz¹du, w tym prezes zarz¹du banku spó³dzielczego, powinno posiadaæ
kwalifikacje i dowiadczenie zawodowe daj¹ce rêkojmiê prowadzenia dzia³alnoci banku z zachowaniem bezpieczeñstwa wk³adów i lokat w nim zgromadzonych oraz pozostawaæ w stosunku
pracy z tym bankiem, zwi¹zanym z pe³nion¹ funkcj¹.
3. Prezesa zarz¹du banku spó³dzielczego powo³uje i odwo³uje rada nadzorcza, przy czym powo³anie
nastêpuje za zgod¹ Komisji Nadzoru Bankowego w trybie przewidzianym w art. 22 ustawy - Prawo
bankowe. Z wnioskiem o wyra¿enie zgody wystêpuje rada nadzorcza.
4. Pozosta³ych cz³onków zarz¹du banku spó³dzielczego powo³uje i odwo³uje rada nadzorcza.
Powo³anie nastêpuje na wniosek prezesa zarz¹du banku.
Art. 13. Owiadczenie woli w imieniu banku spó³dzielczego sk³adaj¹ 2 cz³onkowie zarz¹du lub cz³onek
zarz¹du i pe³nomocnik lub 2 pe³nomocników, ustanowionych bezporednio przez zarz¹d.
Art. 14. Bank spó³dzielczy bêd¹cy akcjonariuszem banku zrzeszaj¹cego jest reprezentowany na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy tego banku przez pe³nomocnika wybranego przez radê nadzorcz¹
w g³osowaniu tajnym.
Art. 15. 1. Banki spó³dzielcze tworz¹ zwi¹zki rewizyjne okrelone w ustawie - Prawo spó³dzielcze.
2. Przynale¿noæ banku spó³dzielczego do zwi¹zku rewizyjnego jest obowi¹zkowa.
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2. Bank spó³dzielczy, za zgod¹ banku zrzeszaj¹cego, z którym zawar³ umowê zrzeszenia, mo¿e
prowadziæ dzia³alnoæ tak¿e na terenie powiatów s¹siaduj¹cych z terenem okrelonym w ust. 1.
Dzia³alnoæ obejmuj¹ca inne powiaty ni¿ s¹siaduj¹ce wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru
Bankowego.

2. Odpowiedzialnoæ udzia³owców za straty powsta³e w banku mo¿e zostaæ podniesiona w statucie
banku do podwójnej wysokoci wp³aconych udzia³ów.

26-07-01 10:13 AM

Art. 5.1. Bank spó³dzielczy prowadzi dzia³alnoæ na terenie powiatu, w którym znajduje siê jego siedziba,
oraz na terenie powiatów, w których w dniu wejcia w ¿ycie ustawy znajduj¹ siê jego placówki
wykonuj¹ce czynnoci bankowe, o których mowa w art. 6.

BIULET35.QXD

Art. 4. Bank spó³dzielczy jest obowi¹zany zrzeszyæ siê z bankiem zrzeszaj¹cym, na zasadach okrelonych
w art. 16.

Art.10.1. Ka¿dy cz³onek banku spó³dzielczego obowi¹zany jest posiadaæ co najmniej jeden zadeklarowany i wp³acony udzia³. Minimaln¹ wysokoæ udzia³u cz³onkowskiego okrela statut. Udzielenie
kredytu, po¿yczki pieniê¿nej, gwarancji lub porêczenia mo¿e byæ warunkowane w statucie banku
koniecznoci¹ zadeklarowania i wp³acenia przez kredytobiorcê, po¿yczkobiorcê, osobê, której ma
byæ udzielone porêczenie lub gwarancja, co najmniej jednego udzia³u w tym banku.
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Regulamin Konkursu na najlepsz¹ prasê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków.
Uchwa³a nr 21/16/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
13 lutego 2001 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Uchwa³a nr 23/18/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
7 marca 2001 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
Uchwa³a nr 135/76/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
19 grudnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
Uchwa³a nr 134/75/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
19 grudnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.


3. Decyzja Jury jest ostateczna. Od decyzji tej nie przys³uguje odwo³anie.
2. Jury mo¿e nie przyznaæ nagrody, w przypadku gdy uzna, ¿e przedstawione prace nie spe³niaj¹ oczekiwañ organizatora Konkursu.
1. Jury przyznaje jedn¹ nagrodê w ka¿dej z dwóch kategorii, o których mowa w § 1 ust. 1. Jury mo¿e przyznaæ dodatkowe nagrody.
§5
3. Prace nades³ane na Konkurs nie bêd¹ zwracane.
·
·
·

imiê i nazwisko autora pracy oraz adres dla korespondencji, telefon;
kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego nadanie, w oparciu o tê pracê, tytu³u magistra lub stopnia
doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych;
opiniê o pracy podpisan¹ przez promotora, recenzentów.

Uchwa³a nr 121/69/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
7 listopada 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
Uchwa³a nr 120/68/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
7 listopada 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
Uchwa³a nr 92/56/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
26 wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
Uchwa³a nr 75/44/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
1 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
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Uchwa³y Zarz¹du BFG
Ustawa o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych (ustawa zosta³a opublikowana w Dz. U. Nr 119, poz. 1252 i wesz³a
w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.)
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity wg stanu prawnego
na dzieñ 1 stycznia 2001 r. zamieszczony w Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131)
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SPIS TRECI

2. Wniosek o zg³oszeniu pracy do Konkursu, o którym mowa w § 3 ust. 2-4, powinien zawieraæ:
3) zrzeszeniu - nale¿y przez to rozumieæ - zrzeszenie dzia³aj¹ce na podstawie niniejszej ustawy,
utworzone przez bank lub banki spó³dzielcze i bank zrzeszaj¹cy,
4) uprawnionych osobach - nale¿y przez to rozumieæ osoby, które do dnia wejcia w ¿ycie ustawy
przepracowa³y ³¹cznie co najmniej 3 lata w BG¯ S.A. lub banku spó³dzielczym.
Rozdzia³ 2

9) wydawaæ karty p³atnicze oraz wykonywaæ operacje zwi¹zane z ich u¿ywaniem,
10) wykonywaæ inne czynnoci bankowe w imieniu i na rzecz banku zrzeszaj¹cego.
Art.7. Bank spó³dzielczy mo¿e wykonywaæ okrelone czynnoci obrotu dewizowego na podstawie
upowa¿nienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, o którym mowa w art. 99 ustawy - Prawo
bankowe, je¿eli bank ten daje rêkojmiê nale¿ytego i bezpiecznego wykonywania tych czynnoci
oraz je¿eli sytuacja finansowa banku nie zagra¿a bezpieczeñstwu gromadzonych w nim rodków.

Banki spó³dzielcze

Art. 8. Za zgod¹ banku zrzeszaj¹cego banki spó³dzielcze mog¹ wykonywaæ czynnoci, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 3-7 ustawy - Prawo bankowe.

Art. 3. Banki spó³dzielcze i zrzeszaj¹ce mog¹ nale¿eæ do Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych oraz
do Zwi¹zku Banków Polskich, a tak¿e innych organizacji powo³anych w celu reprezentowania
wspólnych interesów gospodarczych tych banków, w szczególnoci wobec organów pañstwowych, instytucji zagranicznych i miêdzynarodowych.

Art.9. Zezwolenia, o których mowa w art. 34 ustawy - Prawo bankowe, uzyskiwane s¹ za porednictwem
banku zrzeszaj¹cego.

3. W przypadku ³¹czenia siê banków spó³dzielczych dzia³aj¹cych na ró¿nych terenach, teren dzia³ania
banku przejmuj¹cego ulega powiêkszeniu o teren dzia³ania banku przejêtego w dniu po³¹czenia.
4. Zmiana statutu banku spó³dzielczego bêd¹ca wynikiem dostosowania terenu dzia³ania do terenu
okrelonego w ust. 1 lub rozszerzenia terenu dzia³ania w zwi¹zku z po³¹czeniem, o którym mowa
w ust. 3, nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego.
Art. 6. Banki spó³dzielcze, po uzyskaniu wymaganego w ustawie - Prawo bankowe zezwolenia Komisji
Nadzoru Bankowego, mog¹ wykonywaæ nastêpuj¹ce czynnoci bankowe:
1) przyjmowaæ wk³ady pieniê¿ne p³atne na ¿¹danie lub z nadejciem oznaczonego terminu oraz
prowadziæ rachunki tych wk³adów,
2) prowadziæ inne rachunki bankowe,
3) przeprowadzaæ bankowe rozliczenia pieniê¿ne,
4) udzielaæ kredytów i po¿yczek pieniê¿nych osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym niemaj¹cym osobowoci prawnej, o ile posiadaj¹ zdolnoæ prawn¹, zamieszkuj¹cym,
maj¹cym siedzibê lub prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie dzia³ania banku
spó³dzielczego,
5) udzielaæ gwarancji bankowych i porêczeñ osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym niemaj¹cym osobowoci prawnej, o ile posiadaj¹ zdolnoæ prawn¹, zamieszkuj¹cym
lub maj¹cym siedzibê na obszarze dzia³ania banku spó³dzielczego, w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszaj¹cym,
6) nabywaæ i zbywaæ wierzytelnoci pieniê¿ne,
7) przechowywaæ przedmioty i papiery wartociowe oraz udostêpniaæ skrytki sejfowe,
8) prowadziæ operacje czekowe i wekslowe,
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Art. 11. 1. Rada nadzorcza banku spó³dzielczego sk³ada siê co najmniej z 5 osób, bêd¹cych cz³onkami
tego banku spó³dzielczego.
2. W radzie nadzorczej banku spó³dzielczego udzia³ pracowników banku, bêd¹cych jego cz³onkami,
nie mo¿e przekroczyæ 1/5 jej sk³adu. Osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze w banku, o których
mowa w art. 22 ust. 2, nie mog¹ byæ cz³onkami rady nadzorczej.
Art. 12. 1. Zarz¹d banku spó³dzielczego sk³ada siê najmniej z 3 osób.
2. Co najmniej 2 cz³onków zarz¹du, w tym prezes zarz¹du banku spó³dzielczego, powinno posiadaæ
kwalifikacje i dowiadczenie zawodowe daj¹ce rêkojmiê prowadzenia dzia³alnoci banku z zachowaniem bezpieczeñstwa wk³adów i lokat w nim zgromadzonych oraz pozostawaæ w stosunku
pracy z tym bankiem, zwi¹zanym z pe³nion¹ funkcj¹.
3. Prezesa zarz¹du banku spó³dzielczego powo³uje i odwo³uje rada nadzorcza, przy czym powo³anie
nastêpuje za zgod¹ Komisji Nadzoru Bankowego w trybie przewidzianym w art. 22 ustawy - Prawo
bankowe. Z wnioskiem o wyra¿enie zgody wystêpuje rada nadzorcza.
4. Pozosta³ych cz³onków zarz¹du banku spó³dzielczego powo³uje i odwo³uje rada nadzorcza.
Powo³anie nastêpuje na wniosek prezesa zarz¹du banku.
Art. 13. Owiadczenie woli w imieniu banku spó³dzielczego sk³adaj¹ 2 cz³onkowie zarz¹du lub cz³onek
zarz¹du i pe³nomocnik lub 2 pe³nomocników, ustanowionych bezporednio przez zarz¹d.
Art. 14. Bank spó³dzielczy bêd¹cy akcjonariuszem banku zrzeszaj¹cego jest reprezentowany na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy tego banku przez pe³nomocnika wybranego przez radê nadzorcz¹
w g³osowaniu tajnym.
Art. 15. 1. Banki spó³dzielcze tworz¹ zwi¹zki rewizyjne okrelone w ustawie - Prawo spó³dzielcze.
2. Przynale¿noæ banku spó³dzielczego do zwi¹zku rewizyjnego jest obowi¹zkowa.
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2. Bank spó³dzielczy, za zgod¹ banku zrzeszaj¹cego, z którym zawar³ umowê zrzeszenia, mo¿e
prowadziæ dzia³alnoæ tak¿e na terenie powiatów s¹siaduj¹cych z terenem okrelonym w ust. 1.
Dzia³alnoæ obejmuj¹ca inne powiaty ni¿ s¹siaduj¹ce wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru
Bankowego.

2. Odpowiedzialnoæ udzia³owców za straty powsta³e w banku mo¿e zostaæ podniesiona w statucie
banku do podwójnej wysokoci wp³aconych udzia³ów.

26-07-01 10:13 AM

Art. 5.1. Bank spó³dzielczy prowadzi dzia³alnoæ na terenie powiatu, w którym znajduje siê jego siedziba,
oraz na terenie powiatów, w których w dniu wejcia w ¿ycie ustawy znajduj¹ siê jego placówki
wykonuj¹ce czynnoci bankowe, o których mowa w art. 6.

BIULET35.QXD

Art. 4. Bank spó³dzielczy jest obowi¹zany zrzeszyæ siê z bankiem zrzeszaj¹cym, na zasadach okrelonych
w art. 16.

Art.10.1. Ka¿dy cz³onek banku spó³dzielczego obowi¹zany jest posiadaæ co najmniej jeden zadeklarowany i wp³acony udzia³. Minimaln¹ wysokoæ udzia³u cz³onkowskiego okrela statut. Udzielenie
kredytu, po¿yczki pieniê¿nej, gwarancji lub porêczenia mo¿e byæ warunkowane w statucie banku
koniecznoci¹ zadeklarowania i wp³acenia przez kredytobiorcê, po¿yczkobiorcê, osobê, której ma
byæ udzielone porêczenie lub gwarancja, co najmniej jednego udzia³u w tym banku.
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1. Prace, w trzech egzemplarzach, nale¿y sk³adaæ do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie,
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, w terminie do dnia 10 marca 2001 r.
§4
6. W Konkursie nie mog¹ uczestniczyæ pracownicy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
5. O dopuszczeniu pracy do Konkursu decyduje Jury na wniosek Przewodnicz¹cego Jury.
4. Wnioski mog¹ sk³adaæ równie¿ sami autorzy prac po uzyskaniu rekomendacji promotora, a w przypadku
prac doktorskich równie¿ recenzentów.
3. Wnioski w sprawie nagrody za pracê doktorsk¹ mog¹ nadsy³aæ dziekani, dyrektorzy lub równorzêdni
kierownicy tych placówek badawczych, których rady naukowe maj¹ prawo nadawania stopnia doktora
nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych.
2. Prawo do zg³aszania prac magisterskich maj¹ w³adze uczelni (stosowni dziekani wydzia³ów, kierownicy
katedr) maj¹ce prawo do nadawania tytu³u magistra.
1. Do Konkursu mog¹ byæ zg³oszone prace magisterskie i doktorskie z zakresu tematyki systemów gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz problematyki bezpieczeñstwa finansowego banków.
§3
Prace zg³oszone do Konkursu bêd¹ oceniane przez Jury powo³ane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
§2
5. Konkurs jest og³aszany w drodze zaproszeñ kierowanych do wy¿szych uczelni dzia³aj¹cych w Polsce.
4. Wyniki konkursu bêd¹ og³aszane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Zwi¹zku Banków Polskich.
3. Bankowy Funduszu Gwarancyjny zastrzega sobie prawo do publikowania w czêci lub w ca³oci nagrodzonych prac w czasopimie Bezpieczny Bank.
2. Nagrod¹ w konkursie dla najlepszej pracy:
a) magisterskiej - jest kwota 5.000 z³,
b) doktorskiej - jest kwota 10.000 z³.
1. Konkurs przeprowadza siê w dwóch kategoriach prac:
a) magisterskich,
b) doktorskich.
§1

Konkursu na najlepsz¹ prasê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów
gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków

REGULAMIN
Za³¹cznik do Uchwa³y nr 10/1/C/2001
Zarz¹du BFG z dnia 30 stycznia 2001 r.

3. Zwi¹zek rewizyjny na rzecz zrzeszonych w nim banków spó³dzielczych w szczególnoci:

Rozdzia³ 3
Banki zrzeszaj¹ce oraz zasady zrzeszania siê banków spó³dzielczych
Art. 16. 1. Banki spó³dzielcze zrzeszaj¹ siê na podstawie umowy zrzeszenia z jednym bankiem
zrzeszaj¹cym. Bank spó³dzielczy zobowi¹zany jest do posiadania lub nabycia w terminie 6 miesiêcy od dnia zawarcia umowy co najmniej jednej akcji banku zrzeszaj¹cego. Bank zrzeszaj¹cy
zapewni bankowi spó³dzielczemu mo¿liwoæ nabycia co najmniej jednej akcji.
2. Bank zrzeszaj¹cy zawiera z bankiem spó³dzielczym umowê, o której mowa w ust. 1, wed³ug jednolitego wzoru dla danego zrzeszenia, zatwierdzonego przez Komisjê Nadzoru Bankowego.
Projekt umowy bank zrzeszaj¹cy zobowi¹zany jest przedstawiæ Komisji Nadzoru Bankowego.
3. Komisja Nadzoru Bankowego podejmuje decyzjê w sprawie zatwierdzenia lub odmowy
zatwierdzenia projektu umowy, o którym mowa w ust. 2, w terminie 6 miesiêcy od dnia otrzymania projektu. Komisja Nadzoru Bankowego odmawia zatwierdzenia projektu, je¿eli umowa narusza³aby przepisy prawa, interesy klientów albo nie gwarantowa³aby bezpieczeñstwa gromadzonych w bankach zrzeszenia rodków. Ka¿da zmiana umowy wymaga zgody Komisji Nadzoru
Bankowego.
4. Bank spó³dzielczy mo¿e wypowiedzieæ umowê zrzeszenia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu
wypowiedzenia i zawrzeæ umowê z innym bankiem zrzeszaj¹cym, na warunkach okrelonych
w ust. 1.
5. W przypadku wypowiedzenia umowy zrzeszenia przez bank spó³dzielczy i niemo¿noci zbycia
nale¿¹cych do tego banku akcji banku zrzeszaj¹cego, bank zrzeszaj¹cy umorzy akcje banku
spó³dzielczego po zakoñczeniu najbli¿szego roku obrotowego.
Art. 17. 1. Akcjonariuszom banku zrzeszaj¹cego przys³uguje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
jeden g³os z ka¿dej posiadanej akcji.
2. Akcjonariusze banku zrzeszaj¹cego, niebêd¹cy bankami spó³dzielczymi zrzeszonymi z tym
bankiem, na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie mog¹ wykonywaæ ³¹cznie prawa g³osu
z wiêcej ni¿ 24% akcji.
3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje siê do banków zrzeszaj¹cych i Skarbu Pañstwa.
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o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê
i bankach zrzeszaj¹cych*

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
Art. 1.1. Ustawa okrela zasady:
organizacji, dzia³alnoci oraz zrzeszania siê banków spó³dzielczych, z zastrze¿eniem ust. 2,
dzia³alnoci oraz zrzeszania siê banków zrzeszaj¹cych banki spó³dzielcze.
2. Przepisy ustawy, z wyj¹tkiem art. 12, nie maj¹ zastosowania do banków spó³dzielczych, których
fundusze w³asne odpowiadaj¹ wysokoci kapita³u za³o¿ycielskiego wymaganej zgodnie z art. 32
ust. 1 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, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000
r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i Nr 116, poz. 1216), chyba ¿e zrzeszone s¹ na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie lub na podstawie umowy, o której mowa
w art. 41.
Art. 2. Ilekroæ w ustawie jest mowa o:
1) banku spó³dzielczym - nale¿y przez to rozumieæ bank bêd¹cy spó³dzielni¹, do którego w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie oraz w ustawie - Prawo bankowe maj¹ zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. - Prawo spó³dzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54,
poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189,
z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723, Nr 121, poz. 769 i 770 oraz z 1999 r. Nr 40,
poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151),
2) banku zrzeszaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ Gospodarczy Bank Wielkopolski Spó³ka
Akcyjna w Poznaniu, Lubelski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Lublinie, WarmiñskoMazurski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Olsztynie, Ma³opolski Bank Regionalny Spó³ka
Akcyjna w Krakowie, Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Bydgoszczy,
Ba³tycki Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Koszalinie, Mazowiecki Bank Regionalny Spó³ka
Akcyjna w Warszawie, Dolnol¹ski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna we Wroc³awiu,
Rzeszowski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Rzeszowie, Bank Unii Gospodarczej Spó³ka
Akcyjna w Warszawie, Gospodarczy Bank Po³udniowo-Zachodni Spó³ka Akcyjna we
Wroc³awiu, Bank Gospodarki ¯ywnociowej Spó³ka Akcyjna, zwany dalej BG¯ S.A., jak
równie¿ bank powsta³y w wyniku po³¹czenia siê co najmniej dwóch z tych banków, pod
warunkiem ¿e zrzesza co najmniej jeden bank spó³dzielczy na zasadach okrelonych w art. 16
i którego fundusze w³asne stanowi¹ co najmniej czterokrotnoæ sumy, o której mowa w art.
32 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, z zastrze¿eniem art. 28,

* Ustawa zosta³ opublikowana w Dz. U. Nr 119, poz. 1252 i wesz³a w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.
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6. W przypadku gdy bank spó³dzielczy nie zrzeszy siê w zwi¹zku rewizyjnym w terminie 12 miesiêcy
od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, maj¹ zastosowanie przepisy art. 141 ustawy - Prawo bankowe.

z dnia 7 grudnia 2000 r.

26-07-01 10:13 AM

4. Zwi¹zek rewizyjny przekazuje wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonej lustracji, opiniê i raport
bieg³ego rewidenta bankowi zrzeszaj¹cemu.
5. Przepisy art. 134 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, w zakresie zasad powo³ywania bieg³ych
rewidentów, oraz art. 136, w zakresie obowi¹zku powiadamiania Komisji Nadzoru Bankowego
o stwierdzonych podczas lustracji nieprawid³owociach, stosuje siê odpowiednio.

USTAWA

BIULET35.QXD

1) przeprowadza lustracje,
2) bada sprawozdania finansowe po spe³nieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 13 padziernika 1994 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie (Dz. U. Nr 121,
poz. 592, z 1996 r. Nr 102, poz. 475 oraz z 2000 r. Nr 89, poz. 992 i Nr 94, poz. 1037),
3) prowadzi dzia³alnoæ szkoleniow¹ i instrukta¿ow¹.
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3
1

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§2

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.

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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 28 grudnia 1995 r.,
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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 14 kwietnia 1997 r.,
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 Nr 80, poz. 511), która wesz³a w ¿ycie z dniem 17 lipca 1997 r.,
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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 29 padziernika 1997 r.,
5) ustaw¹ 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.,
6) ustaw¹ 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.,
7) ustaw¹ 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.,
8) ustaw¹ 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.,
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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 21 maja 1999 r.,
10) ustaw¹ z dnia 8 wrzenia 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 86, poz. 958), która
wesz³a w ¿ycie z dniem 17 listopada 2000 r.,
11) ustaw¹ z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz.U. Nr 119,
poz. 1252), która wchodzi w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.,
12) ustaw¹ z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 122,
poz. 1316), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyj¹tkiem art. 2b ust. 2 i 3 zmienianej w art. 1, które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
Tekst jednolity zosta³ zamieszczony w Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz.131.
*ujednolicony 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:

2. Prowadzenie sekretariatu Jury Konkursu powierza siê Sekretariatowi Rady, przy wsparciu organizacyjnym Departamentu Organizacyjnego.

3) zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o podmiotach objêtych systemem gwarantowania.

1. Ustala siê Regulamin Konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.
§1
Na podstawie § 12 ust. 1 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., uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. oraz uchwa³¹ nr 22/2000 z dnia 26 padziernika
2000 r. w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 2/2001 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 stycznia 2001 r.
w sprawie konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu problematyki systemów gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków,
uchwala siê, co nastêpuje:

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,
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,
Art. 1. Ustawa okrela:
1

Przepisy ogólne
Rozdzia³ 1

w sprawie konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu
systemów gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków.

(tekst jednolity wg stanu prawnego na dzieñ 1 stycznia 2001 r.)*

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
z dnia 14 grudnia 1994 r.

USTAWA

z dnia 30 stycznia 2001 r.

Rozdzia³ 7

Art. 18. 1. W przypadku gdy BG¯ S.A. bêdzie bankiem zrzeszaj¹cym, a banki spó³dzielcze zrzeszone
w BG¯ S.A. zwiêksz¹ swój udzia³ w kapitale akcyjnym BG¯ S.A. do 51% ogólnej liczby akcji,
minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa zwróci siê do BG¯ S.A. z wnioskiem o umorzenie
akcji Skarbu Pañstwa, a BG¯ S.A. akcje umorzy wed³ug ich wartoci nominalnej, w ten sposób,
¿e udzia³ Skarbu Pañstwa w kapitale akcyjnym BG¯ S.A, ograniczony zostanie do poziomu nie
wiêkszego ni¿ 24% ogó³u akcji.

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 10/1/C/2001
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.
84

Art. 43a. (skrelony) .
85

Art. 44. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest pañstwowym funduszem celowym w rozumieniu
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 119, poz. 1251 ) ani pañstwow¹ osob¹ prawn¹.
Art. 45. Narodowy Bank Polski i Minister Finansów w terminie 14 dni od dnia ukonstytuowania siê
Zarz¹du Bankowego86 Funduszu Gwarancyjnego wp³acaj¹ na rzecz Funduszu kwotê po
50.000.000 z³otych.
87

Art. 46. (pominiêty) .
87

Art. 47. (pominiêty) .
87

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

88
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85
86
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skrelony przez art. 25 pkt 9 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz skrelony przez art. 25 pkt 10 ustawy wymienionej
w przypisie 11
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
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 Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131)
ustawa zosta³a og³oszona dnia 17 stycznia 1995 r.

22

2. Minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa z³o¿y wniosek, o którym mowa w ust. 1, w okresie
3 miesiêcy od osi¹gniêcia przez banki spó³dzielcze zrzeszone w BG¯ S.A. 51% ogólnej liczby akcji.
3. Banki spó³dzielcze zrzeszone w BG¯ S.A. podwy¿szaj¹ swój udzia³ w kapitale akcyjnym BG¯ S.A.,
poprzez:
1) objêcie nowej emisji akcji pokrytych wk³adem pieniê¿nym lub niepieniê¿nym w postaci akcji
banku zrzeszaj¹cego innego ni¿ BG¯ S.A.,
2) po³¹czenie banku zrzeszaj¹cego z BG¯ S.A. na zasadach okrelonych w art. 23,
3) zamianê na akcje obligacji zamiennych wyemitowanych przez BG¯ S.A.,
4) nabycie akcji od Skarbu Pañstwa.
4. Skarbowi Pañstwa w okresie 10 lat od dnia umorzenia akcji, o których mowa w ust. 1, przys³uguje
pierwszeñstwo w nabyciu akcji BG¯ S.A. wed³ug ich wartoci nominalnej, je¿eli akcjonariusze
BG¯ S.A. zaoferuj¹ je do zbycia, chyba ¿e nabywc¹ s¹ banki spó³dzielcze zrzeszone w BG¯ S.A.
Art. 19. 1. Bank zrzeszaj¹cy wykonuje czynnoci bankowe oraz inne czynnoci okrelone w ustawie - Prawo
bankowe lub w innych ustawach, w zakresie ustalonym w statucie banku.
2. Bank zrzeszaj¹cy oprócz czynnoci, o których mowa w ust. 1:
1) prowadzi rachunki bie¿¹ce zrzeszonych banków spó³dzielczych, na których zrzeszone banki
spó³dzielcze utrzymuj¹ rezerwy obowi¹zkowe oraz przeprowadzaj¹ za ich porednictwem
rozliczenia pieniê¿ne tych banków,
2) nalicza i utrzymuje rezerwê obowi¹zkow¹ zrzeszonych banków spó³dzielczych, na rachunku
w Narodowym Banku Polskim,
3) prowadzi wyodrêbniony rachunek, na którym deponowane s¹ aktywa banków spó³dzielczych,
stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych,
4) wype³nia za zrzeszone z nim banki spó³dzielcze obowi¹zki informacyjne wobec Narodowego
Banku Polskiego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
5) kontroluje zgodnoæ dzia³alnoci zrzeszonych banków spó³dzielczych z postanowieniami
umowy zrzeszenia, przepisami prawa i statutami,
6) w uzasadnionych przypadkach wystêpuje do Komisji Nadzoru Bankowego o zastosowanie
rodków przewidzianych w art. 138 i 141 ustawy - Prawo bankowe,
7) reprezentuje zrzeszone banki spó³dzielcze w stosunkach zewnêtrznych w sprawach
wynikaj¹cych z umowy zrzeszenia,
8) wykonuje inne czynnoci przewidziane w umowie zrzeszenia.
Art. 20. Powo³anie prezesa i cz³onków zarz¹du banku zrzeszaj¹cego nastêpuje na zasadach okrelonych
w art. 22 ustawy - Prawo bankowe.
Art. 21. 1. Prezesi zarz¹dów banków spó³dzielczych zrzeszonych z bankiem zrzeszaj¹cym oraz prezes
zarz¹du banku zrzeszaj¹cego wybieraj¹ sporód siebie radê zrzeszenia. Rada zrzeszenia jest
organem opiniodawczo-doradczym zrzeszenia.
2. Szczegó³owy zakres kompetencji, tryb powo³ywania, odwo³ywania, liczbê cz³onków i zasady
funkcjonowania rady zrzeszenia okrela umowa zrzeszenia.
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83

2. (skrelony) .
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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.
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Przepisy przejciowe i koñcowe
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5. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, banki zrzeszaj¹ce wraz ze zrzeszonymi bankami spó³dzielczymi mog¹ stosowaæ jednolit¹ nazwê i znak firmowy dla utworzonych przez siebie zrzeszeñ.
4. Szczegó³owy zakres kompetencji rady, o której mowa w ust. 2, jej tryb dzia³ania oraz sposób
wykonywania jej uchwa³ okrela umowa.
2) upowa¿nia jeden z banków do:
a) reprezentowania zrzeszonych banków,
b) kontroli realizacji jej uchwa³,
c) wypowiedzenia umowy z bankami, o której mowa w ust. 1, które nie realizuj¹ uchwa³ rady.

21
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2, 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), który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 wrzenia
1998 r. oraz art. 25 pkt 8 ustawy wymienione w przypisie 11
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz art. 25 pkt 8 ustawy
wymienionej w przypisie 11

2. Tej samej karze podlega cz³onek zarz¹du lub rady banku 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.

1) okrela w szczególnoci zasady:
a) wspólnej polityki finansowej banków zrzeszaj¹cych,
b) ujednolicania us³ug bankowych,
c) ujednolicania systemów informatycznych,
dl realizowania wspólnych przedsiêwziêæ gospodarczych,
e) podejmowania innych wzajemnie uzgodnionych dzia³añ,

82

Art. 42. 1. Kto bêd¹c cz³onkiem zarz¹du lub rady banku 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.

3. Rada, o której mowa w ust. 2:
2. Prezesi zarz¹dów banków, o których mowa w ust. 1, tworz¹ radê.
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Art. 24. 1. Banki zrzeszaj¹ce niezale¿nie od uprawnieñ okrelonych w art. 122 ustawy - Prawo bankowe
mog¹, w celu zapewnienia jednolitoci dzia³ania, zawrzeæ umowê o wspó³dzia³aniu, z uwzglêdnieniem ust. 2-5.

Odpowiedzialnoæ karna
Rozdzia³ 6

4. Po³¹czenie siê banku zrzeszaj¹cego z innym bankiem ni¿ bank zrzeszaj¹cy wymaga zgody Komisji
Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru Bankowego mo¿e odmówiæ wyra¿enia zgody, je¿eli jest
mo¿liwe po³¹czenie banku z innym bankiem zrzeszaj¹cym.

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.

3. W przypadku po³¹czenia siê banków zrzeszaj¹cych dla banków spó³dzielczych obowi¹zuj¹ca jest
umowa zrzeszenia banku przejmuj¹cego. Banki spó³dzielcze zrzeszone z bankiem przejêtym mog¹
rozwi¹zaæ tê umowê w ci¹gu 3 miesiêcy od daty po³¹czenia.

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.

2. Stosunek wymiany akcji banku przejmowanego na akcje banku przejmuj¹cego ustala siê na podstawie wartoci ksiêgowej obu banków.

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. 23. 1. Banki zrzeszaj¹ce, z zastrze¿eniem ust. 4, mog¹ siê ³¹czyæ tylko z innymi bankami
zrzeszaj¹cymi w trybie przeniesienia maj¹tku banku na bank zrzeszaj¹cy w zamian za akcje. Przepis
art. 124 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe stosuje siê odpowiednio.

Art. 40. 1. Umowa o utworzeniu umownego funduszu gwarantowania rodków pieniê¿nych i zasadach jego dzia³ania powinna w szczególnoci okrelaæ:

Rozdzia³ 4

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.

Zasady ³¹czenia i zrzeszania siê oraz wspó³dzia³ania
banków zrzeszaj¹cych

2. rodki objête umownym systemem gwarantowania przekazywane s¹ na zaspokajanie roszczeñ
deponentów po wykorzystaniu rodków obowi¹zkowego systemu gwarantowania.

2. Przez osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze rozumie siê pracowników podlegaj¹cych
bezporednio cz³onkom zarz¹du, a w szczególnoci osoby zajmuj¹ce stanowisko g³ównego ksiêgowego i kierownika (dyrektora) oddzia³u, z wy³¹czeniem radców prawnych.

Umowny system gwarantowania rodków pieniê¿nych
zgromadzonych na rachunkach bankowych

Art. 22. 1. Cz³onkowie zarz¹dów i rad nadzorczych banków spó³dzielczych, zarz¹dów i rad nadzorczych
banków zrzeszaj¹cych, jak te¿ osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze w tych bankach, nie mog¹
zajmowaæ siê interesami konkurencyjnymi.

Rozdzia³ 5
2

Art. 2. U¿yte w ustawie okrelenia oznaczaj¹:
1) deponent - osobê fizyczn¹, osobê prawn¹, jednostkê organizacyjn¹ niemaj¹c¹ 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, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r. Nr 93, poz. 1027,
Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1252), zwanej dalej
ustaw¹ - Prawo bankowe", bêd¹ce stron¹ umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadaj¹ce
wynikaj¹c¹ z czynnoci bankowych wierzytelnoæ do banku objêtego obowi¹zkowym systemem
gwarantowania, potwierdzon¹ wystawionym przez ten bank dokumentem imiennym, oraz
osoby, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile ich wierzytelnoæ do
banku sta³a siê wymagalna przed dniem niedostêpnoci rodków, z wy³¹czeniem:
Skarbu Pañstwa,
banków,
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, z 1998 r.
Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702
i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216
i Nr 122, poz. 1315),
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, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015,
z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 ),
podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385
oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691),
podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr 72, poz. 801 oraz z 2000 r. Nr 103,
poz. 1099 i Nr 114, poz. 1192),
podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98,
poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256 oraz
z 2000 r. Nr 60, poz. 702),
jednostek organizacyjnych, które zgodnie z treci¹ art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzenia
1994 r. o rachunkowoci (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43,
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669
i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60,
poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186), nie s¹ uprawnione do sporz¹dzania
uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
akcjonariuszy banku posiadaj¹cych w dniu zawieszenia dzia³alnoci banku pakiet co najmniej
5% akcji, 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),

a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)
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BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
og³asza

KONKURS
na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów
gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków
n Do Konkursu mog¹ byæ zg³aszane prace napisane w jêzyku polskim, powiêcone tematyce systemów
gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa
finansowego banków, obronione w roku akademickim 1999/2000.
n Prace na Konkurs mog¹ byæ zg³aszane przez w³adze uczelni (wydzia³u, instytutu), w których te prace by³y
wykonane, jak równie¿ przez samych autorów po uzyskaniu rekomendacji promotora, a w przypadku prac
doktorskich równie¿ recenzentów.
n Szczegó³owe warunki zg³aszania prac do Konkursu okrela Regulamin.
n Wniosek o zg³oszenie pracy do Konkursu powinien zawieraæ:
·
·
·
·

Imiê i nazwisko autora pracy, adres do korespondencji, tel. kontaktowy,
Dane promotora pracy (adres s³u¿bowy),
Kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego nadanie, w oparciu o tê pracê, tytu³u magistra lub doktora,
Opiniê o pracy podpisan¹ przez przedstawicieli w³adz uczelni (wydzia³u, instytutu) lub
promotora, recenzentów.

n Wniosek wraz z trzema egzemplarzami pracy nale¿y przes³aæ do dnia 10 marca 2001 r. na adres:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
00-546 Warszawa, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
(z dopiskiem Konkurs )
n Prace przes³ane na Konkurs nie bêd¹ zwracane.
n Nagrod¹ w Konkursie jest:
· w kategorii prac magisterskich - kwota 5 000 z³,
· w kategorii prac doktorskich - kwota 10 000 z³.
Jury przys³uguje prawo przyznania nagrody dodatkowej.
n Bankowy Fundusz Gwarancyjny zastrzega sobie prawo do publikowania w czasopimie Bezpieczny Bank
w czêci lub w ca³oci nagrodzonych prac.
n Rozstrzygniêcie Konkursu i uroczyste wrêczenie nagród odbêdzie siê w trakcie obrad XII Walnego
Zgromadzenia Zwi¹zku Banków Polskich (maj 2001 r.).

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 122, poz. 1316), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r. oraz pkt 1 i 2 w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, pkt 3 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 1, pkt 7 w brzmieniu ustalonym przez art. l pkt 2 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1, pkt 8 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.

Sekretariat Jury Konkursu:
tel. (0-22) 583 08 03, 583 08 07 fax. (0-22) 583 08 08
www.bfg.pl e-mail: konkurs@bfg.pl
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w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
78

78,79
78

29
Art. 10. Kontrola wewnêtrzna w bankach spó³dzielczych zrzeszonych w bankach
zrzeszaj¹cych mo¿e byæ wykonywana przez bank zrzeszaj¹cy na zasadach okrelonych
w umowie zrzeszenia.";
1) art. 10 otrzymuje brzmienie:
Art. 27. W ustawie 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, z 1999 r Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r.
Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i Nr 116, poz. 1216) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
3. Banki spó³dzielcze utrzymuj¹ rezerwy obowi¹zkowe w banku zrzeszaj¹cym, z którym s¹
zrzeszone. Bank zrzeszaj¹cy utrzymuje rezerwê obowi¹zkow¹ zrzeszonych banków
spó³dzielczych na swoim rachunku w Narodowym Banku Polskim w kwocie odpowiadaj¹cej rezerwom obowi¹zkowym zrzeszonych w nim banków i w³asnym rezerwom
obowi¹zkowym."
Art. 26. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938,
z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 648 i Nr 62, poz. 718) w art. 38 ust. 3
otrzymuje brzmienie:
10) skrela siê art. 43a.
9) w art. 43 skrela siê ust. 2;
8) w art. 42 w ust. 1 i 2 skrela siê wyrazy (organu zrzeszenia regionalnego)";
7) w art. 38 w ust. 8 skrela siê wyrazy jak i odpowiednio zrzeszenia,";
6) w art. 29 w ust. 1 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy z tym ¿e wp³aty, do
których zobowi¹zane s¹ banki spó³dzielcze - zrzeszone w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹,
w imieniu tych banków, banki zrzeszaj¹ce.";
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. W przypadku banków spó³dzielczych, o których mowa w ust. 2, obowi¹zki okrelone
w ust. 4 wykonuj¹ banki zrzeszaj¹ce.";
5) w art. 26:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Banki spó³dzielcze - cz³onkowie zrzeszeñ - obowi¹zane s¹ deponowaæ aktywa stanowi¹ce
pokrycie funduszy ochrony rodków gwarantowanych zrzeszenia na wyodrêbnionym
rachunku w banku zrzeszaj¹cym.",
4) w art. 25 w ust. 2 skrela siê wyrazy (zrzeszeniu regionalnym)";
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3) w art. 20 w pkt. 3 skrela siê wyrazy 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),";

Uchwa³a nr 21/16/G/2001

4. Funduszowi przys³uguje prawo uzyskiwania informacji dotycz¹cych podmiotów objêtych systemem
gwarantowania, maj¹cych wp³yw na realizacjê jego zadañ,6 posiadanych przez Narodowy Bank
Polski, ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.

1) w art. 5 w ust. 2 skrela siê wyrazy (zrzeszeñ regionalnych);
Art. 25. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r.
Nr 9, poz. 131 i Nr 86, poz. 958) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych
Rozdzia³ 5

j)

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 13 lutego 2001 r.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Na podstawie art. 28 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. N r 9, poz. 131, N r 86, poz. 958, N r 119, poz. 1252
i Nr 122, poz. 1316), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1 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., uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. oraz uchwa³¹ nr 22/2000
z dnia 26 padziernika 2000 r. uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 5 lutego 2001 r. przez syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, ósma
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§2
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
4.484,22 z³ (cztery tysi¹ce czterysta osiemdziesi¹t cztery z³ote dwadziecia dwa grosze) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§3
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.
§4
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
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2. Informacje o uczestnictwie w obowi¹zkowym systemie gwarantowania nie mog¹ byæ wykorzystywane w celach reklamowych i powinny byæ ograniczone wy³¹cznie do informacji o przynale¿noci
do systemu gwarantowania i jego podstawowych zasadach funkcjonowania.
Art. 38b. 1. Podmioty objête systemem gwarantowania s¹ obowi¹zane do informowania osób korzystaj¹cych z jego us³ug o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz o uczestnictwie w obowi¹zkowym systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania, w sposób, w jaki s¹ podawane
informacje o wiadczonych us³ugach.
80

3. Analizy i prognozy, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ publikowane, Fundusz mo¿e je tak¿e
udostêpniaæ zainteresowanym podmiotom.
2. Informacje okrelone w ust. 1 nie mog¹ byæ udostêpniane przez Fundusz innym podmiotom.
Art. 38a. 1. Informacje uzyskane w trybie okrelonym w art. 38 mog¹ byæ wykorzystywane przez
Fundusz do opracowywania analiz i prognoz dotycz¹cych sektora bankowego.
80

10. Uzyskiwane informacje dotycz¹ce podmiotów objêtych systemem gwarantowania Fundusz mo¿e
wykorzystywaæ tylko w celu realizacji zadañ okrelonych w niniejszej ustawie.
78

9. Podmioty okrelone w ust. 4, 6 i 8 s¹ obowi¹zane do udzielania Funduszowi informacji bez zbêdnej zw³oki.
W przypadku banków spó³dzielczych zrzeszonych w innych bankach informacje, o których
mowa w ust. 6, dotycz¹ce poszczególnych banków, przekazuj¹ Funduszowi banki zrzeszaj¹ce.

8.

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.
78

5. Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 4, okrelaj¹
odrêbne porozumienia zawarte pomiêdzy Funduszem 6a Prezesem Narodowego Banku Polskiego,
ministrem w³aciwym do spraw instytucji finansowych i Prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli.
77

2) w art. 13 w ust. 3 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje wyrazy z tym ¿e op³aty nale¿ne
od banków spó³dzielczych - zrzeszonych w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹, w imieniu tych
banków, banki zrzeszaj¹ce.;

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.
76

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.
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.
cz³onków zarz¹du i 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 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,
w walucie polskiej lub walutach obcych, wed³ug stanu na dzieñ zawieszenia dzia³alnoci banku,
potwierdzone wystawionymi przez ten bank dokumentami imiennymi, powiêkszone o nale¿ne
odsetki naliczone do dnia spe³nienia warunku gwarancji, a tak¿e kwoty, o których mowa w art.
57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile sta³y siê wymagalne przed dniem zawieszenia
dzia³alnoci banku - do wysokoci okrelonej ustaw¹, 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, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 70 i Nr 60, poz. 702), oraz rodków, co do których orzeczono prawomocnym
wyrokiem, ¿e pochodz¹ z przestêpstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego,
3) podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania - zwane dalej podmiotami objêtymi systemem gwarantowania":
a) banki krajowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,
b) oddzia³y banków maj¹cych siedzibê w pañstwie niebêd¹cym cz³onkiem Unii Europejskiej,
wykonuj¹ce dzia³alnoæ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie s¹ uczestnikami systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych albo system gwarantowania, w którym uczestnicz¹,
nie zapewnia gwarantowania rodków pieniê¿nych do wysokoci okrelonej w ustawie,
4) dzieñ spe³nienia warunku gwarancji - dzieñ wydania postanowienia o og³oszeniu upad³oci banku,
5) niedostêpnoæ rodków - sytuacjê, w której rodki gwarantowane s¹ nale¿ne, lecz nie mog¹
byæ wyp³acone od dnia zawieszenia dzia³alnoci banku (dzieñ niedostêpnoci rodków),
6) saldo dodatnie - dodatnie saldo rachunku bankowego deponenta i jego nale¿noci
wynikaj¹cych z czynnoci bankowych, po dokonaniu przez syndyka masy upad³oci potr¹ceñ
wierzytelnoci przys³uguj¹cych wzajemnie deponentowi i bankowi,
7) suma aktywów wa¿onych ryzykiem - sumê aktywów oraz zobowi¹zañ pozabilansowych,
którym Komisja Nadzoru Bankowego, w trybie przewidzianym ustaw¹ - Prawo bankowe,
nadaje wyra¿on¹ procentowo wagê ryzyka,
8) przejêcie banku - nabycie przedsiêbiorstwa bankowego lub jego czêci.
3

4

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, a w przypadku braku postanowieñ umownych lub przepisów w tym zakresie - w czêciach równych.
2. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spó³ki cywilnej, jawnej lub komandytowej deponentem jest ta spó³ka.
5

Art. 2b. 1. Oddzia³y banków, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b), s¹ objête systemem gwarantowania w zakresie, w jakim system gwarantowania w kraju ich siedziby nie zapewnia wyp³aty
rodków gwarantowanych w granicach okrelonych w ustawie.
3
4
5

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2, ust. 2 i 3 wejd¹ w ¿ycie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej
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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,
8
1a) nabywanie wierzytelnoci banków, w których powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci,
2) kontrola nad prawid³owoci¹ wykorzystania pomocy, o której mowa w pkt 1,
7

2. Do zadañ Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania
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.
Art. 4. 1. Do zadañ Funduszu w zakresie funkcjonowania systemów obowi¹zkowego i umownego
gwarantowania zgromadzonych rodków pieniê¿nych nale¿y:
5. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu sprawuje minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych
w oparciu o kryterium legalnoci i zgodnoci ze statutem.

6

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.
3. Siedzib¹ Funduszu jest Warszawa.

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.
§3
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
27.350,19 z³ ( dwadziecia siedem tysiêcy trzysta piêædziesi¹t z³otych, dziewiêtnacie groszy ) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§2
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 23 lutego 2001 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, siódma
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§1

Art. 3. 1. Tworzy siê Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej Funduszem".
Tworzenie, organizacja, zadania i ród³a finansowania
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Rozdzia³ 2
3. Warunki przyst¹pienia oddzia³u banku, o którym mowa w ust. 2, do systemu gwarantowania
okrela Zarz¹d Funduszu w porozumieniu z odpowiedni¹ instytucj¹ wykonuj¹c¹ zadania
w zakresie gwarantowania rodków w pañstwie, w którym bank ma siedzibê, z zachowaniem
zasad systemu gwarantowania okrelonych w ustawie.
2. Oddzia³y banków maj¹cych siedzibê w pañstwach bêd¹cych cz³onkami Unii Europejskiej
wykonuj¹ce dzia³alnoæ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach gdy w pañstwach tych kwota rodków gwarantowanych jest ni¿sza ni¿ okrelona w ustawie, mog¹,
w celu podwy¿szenia tej kwoty do wysokoci okrelonej ustaw¹, przystêpowaæ do obowi¹zkowego systemu gwarantowania.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
z dnia 7 marca 2001 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 23/18/G/2001
6) w art. 172 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Bank spó³dzielczy, który zrzeszy³ siê z bankiem zrzeszaj¹cym, jest obowi¹zany uzyskaæ
zwiêkszenie sumy funduszy w³asnych do poziomu nie ni¿szego ni¿:
1) równowartoæ 300 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2001 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy
Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu kapita³owego,
2) równowartoæ 500 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2005 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy
Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu kapita³owego,
3) równowartoæ 1 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2010 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy
Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu kapita³owego.
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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.
75

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.
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.

Rozdzia³ 6
Przepisy przejciowe i koñcowe

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.

Art. 28. Banki, które w dniu wejcia w ¿ycie ustawy nie spe³niaj¹ wymogu okrelonego w art. 2 pkt 2,
a pe³ni¹ce funkcje banku zrzeszaj¹cego lub regionalnego zgodnie z ustaw¹ 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) obowi¹zane s¹ uzyskaæ zwiêkszenie sumy funduszy w³asnych do poziomu nie ni¿szego ni¿:

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) równowartoæ 10 000 000 EURO - w okresie 6 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy,
obliczonych w z³otych wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez
Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia
wymaganego progu kapita³owego,

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
73
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dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
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§5
5) w art. 164 w ust.1 wyraz regionalny zastêpuje siê wyrazem zrzeszaj¹cy;

26-07-01 10:13 AM

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
Na podstawie art. 28 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252
i Nr 122, poz. 1316), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1 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., uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. oraz uchwa³¹ nr
22/2000 z dnia 26 padziernika 2000 r. uchwala siê, co nastêpuje:

2. Fundusz posiada osobowoæ prawn¹.
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.

BIULET35.QXD

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

6
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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.

4) w art. 158 w ust. 2 wyraz regionalnego zastêpuje siê wyrazem zrzeszaj¹cego;

30

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 z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3
lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1

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.

3) w art. 127 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Komisja Nadzoru Bankowego mo¿e zaliczyæ do funduszy uzupe³niaj¹cych banków
spó³dzielczych okrelon¹ czêæ dodatkowej kwoty odpowiedzialnoci cz³onków, nie wiêcej
ni¿ 50% kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 20 ust. 1.";

2) równowartoæ 15 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2003 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy Bank Polski,
obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu
kapita³owego,

8
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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%.

2) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Bank spó³dzielczy mo¿e byæ utworzony, z zachowaniem trybu okrelonego przepisami
ustawy - Prawo spó³dzielcze, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego,
wydanego w uzgodnieniu z ministrem w³aciwym do spraw finansów publicznych na
wniosek za³o¿ycieli, z uwzglêdnieniem przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych
(Dz. U. Nr 119, poz. 1252); przepisy art. 30-38 stosuje siê odpowiednio.";

42
14
13
12

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
11
10
9

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.

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) zatwierdzanie wniosków Zarz¹du Funduszu w sprawie zaci¹gania kredytu, o którym mowa
w art. 34 ust. 3,
14
5) okrelanie na wniosek Zarz¹du Funduszu wysokoci stawek obowi¹zkowej op³aty rocznej oraz
funduszu ochrony rodków gwarantowanych,

§4

Art. 7. 1. Rada Funduszu sprawuje kontrolê i nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu.
5. Kadencja Rady Funduszu trwa 4 lata.
4. Zasady i wysokoæ wynagrodzenia osób wchodz¹cych w sk³ad Rady Funduszu okrela Prezes
Narodowego
Banku Polskiego w uzgodnieniu z ministrem w³aciwym do spraw instytucji finan6
sowych .
1)13trzech - minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych ,
2) czterech - Prezes Narodowego Banku Polskiego,
3) trzech - Zwi¹zek Banków Polskich, na zasadach okrelonych w statucie Funduszu.

§2

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 135/76/G/2000
3) równowartoæ 20 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2006 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy Bank Polski,
obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu
kapita³owego.
Art. 29. Projekt umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 2, bank zrzeszaj¹cy obowi¹zany jest przedstawiæ
Komisji Nadzoru Bankowego w terminie 3 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy. Przepisy
art. 16 ust. 3-5 stosuje siê odpowiednio.
Art. 30. Banki zrzeszaj¹ce i banki spó³dzielcze s¹ obowi¹zane dostosowaæ statuty do przepisów ustawy
w terminie 12 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy.
Art. 31. Powo³anie zarz¹dów banków spó³dzielczych zgodnie z art. 12 nast¹pi nie póniej ni¿ w ci¹gu
2 lat od dnia wejcia w ¿ycie ustawy.
Art. 32. W terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie ustawy administrowany przed dniem jej wejcia
w ¿ycie przez BG¯ S.A. Fundusz Rozwoju Banków Spó³dzielczych przejêty z pañstwowospó³dzielczego Banku Gospodarki ¯ywnociowej zostaje zlikwidowany, a jego rodki podlegaj¹
przekazaniu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) rodki, które w dniu wejcia w ¿ycie ustawy znajdowa³y siê na rachunku BG¯ S.A., zostan¹
wraz z nale¿nymi odsetkami przekazane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z przeznaczeniem na wsparcie procesów ³¹czenia siê banków spó³dzielczych oraz realizowane w tych
bankach przedsiêwziêcia inwestycyjne, o których mowa w art. 35 ust. 3,
2) nale¿noci Funduszu Rozwoju Banków Spó³dzielczych z tytu³u po¿yczek udzielonych bankom
spó³dzielczym niesp³acone do dnia wejcia w ¿ycie ustawy zostaj¹ umorzone.
Art. 33. 1. Nieprzekazane przez BG¯ S.A. obligacje restrukturyzacyjne serii D na rzecz banków, o których
mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki
¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, oraz obligacje przekazane na rzecz tych banków,
które nie zosta³y wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem, na restrukturyzacjê wierzytelnoci
zrzeszonych banków spó³dzielczych, podlegaj¹, z zastrze¿eniem ust. 4, z dniem wejcia w ¿ycie
ustawy umorzeniu. Wyp³acone z bud¿etu pañstwa rodki z tytu³u wykupu umorzonych obligacji
wraz z wyp³aconymi odsetkami przeznacza siê na udzielanie pomocy finansowej wspieraj¹cej
procesy ³¹czenia banków spó³dzielczych oraz realizowane w tych bankach przedsiêwziêcia inwestycyjne, o których mowa w art. 35 ust. 3.
2. rodki z tytu³u wykupu obligacji wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 1, podlegaj¹ przekazaniu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 3 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie
ustawy.
3. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do otrzymanych przez BG¯ S.A. obligacji
restrukturyzacyjnych serii D, w czêci stanowi¹cej równowartoæ nieprzekazanej w formie wk³adów
niepieniê¿nych na rzecz banków, wymienionych w ust. 1, czêci maj¹tku BG¯ S.A.
4. W przypadku odst¹pienia przez bank zrzeszaj¹cy od restrukturyzacji wierzytelnoci banku
spó³dzielczego, przekazaniu podlegaj¹ do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego równie¿ rodki
wyp³acone z bud¿etu pañstwa z tytu³u wykupu obligacji wraz z wyp³aconymi odsetkami przeznaczonymi na restrukturyzacjê wierzytelnoci, od której prowadzenia bank zrzeszaj¹cy odst¹pi³,
a przekazane obligacje podlegaj¹ w tej czêci umorzeniu. Przepis ust. 1 i 2 stosuje siê odpowienionio.
5. Umorzeniu nie podlegaj¹ obligacje przekazane na zwiêkszenie kapita³u rezerwowego banków,
o których mowa w ust. 1.
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2. Osoby pe³ni¹ce funkcje w organach Funduszu nie mog¹ pe³niæ funkcji w organach lub byæ
pracownikami banków.
11

Art. 5.1. Organami Funduszu s¹: Rada Funduszu i Zarz¹d Funduszu.
3. Rada Ministrów, na uzgodniony wniosek
Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aci6
wego 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.
2a. Rada Ministrów, na uzgodniony wniosek
Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aci6
wego do spraw instytucji finansowych , okreli, w drodze rozporz¹dzenia, formê organizacyjnoprawn¹, szczegó³owe zasady, zakres i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnociami, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 a.
10

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,
9
4) kontrola realizacji programu postêpowania naprawczego podmiotu objêtego systemem
gwarantowania, w sytuacjach okrelonych w ustawie.
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.

z dnia 19 grudnia 2000 r.

Art.6.1. Rada Funduszu sk³ada siê z przewodnicz¹cego oraz 10 cz³onków, posiadaj¹cych odpowiednie wykszta³cenie wy¿sze i dowiadczenie zawodowe.
2. Po wyczerpaniu rodków finansowych Funduszu wyp³aty na podstawie roszczeñ deponentów
zaspokajane s¹ ze rodków w³asnych Funduszu, o których mowa w art. 45.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych

2. Przewodnicz¹cego Rady Funduszu powo³uje i odwo³uje Prezes6 Rady Ministrów na uzgodniony
wniosek ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, po zaopiniowaniu przez w³aciw¹ komisjê sejmow¹.
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.

Na podstawie art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1
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:

6

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.

§1

3. Cz³onków Rady Funduszu powo³uje i odwo³uje:

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.

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 8 grudnia 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, szósta
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.

72

18

Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
7.842,24 z³ (siedem tysiêcy osiemset czterdzieci dwa z³ote dwadziecia cztery grosze) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.

2. Do zadañ Rady Funduszu ponadto nale¿y:
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.

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2

§3

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.

72

Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.

2. Kwoty zwrócone Funduszowi przez syndyka masy upad³oci w trybie okrelonym w art. 28 ust. 5
nie zmniejszaj¹ wierzytelnoci Funduszu do masy upad³oci z tytu³u przekazania rodków
pieniê¿nych na wyp³atê rodków gwarantowanych.

71

§5

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1
dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê
i bankach zrzeszaj¹cych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252), która wchodzi w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 1
71

Art. 30. 1. 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 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
(Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, 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, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114,
poz. 1193); art. 205 tego rozporz¹dzenia stosuje siê odpowiednio.

70

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

7
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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.

8
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41
Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r., wymienionej w przypisie 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5

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.
Art. 11. Do sk³adania owiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych Funduszu upowa¿nieni
s¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du Funduszu dzia³aj¹cy ³¹cznie.
5) wykonywanie innych czynnoci nie zastrze¿onych dla Rady Funduszu.
4) sk³adanie wniosków do Rady Funduszu w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4,
3) sk³adanie Radzie Funduszu kwartalnych i rocznych sprawozdañ z dzia³alnoci,
2) gospodarowanie rodkami Funduszu, z zastrze¿eniem uprawnieñ Rady Funduszu,

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.
§3

1) opracowywanie projektów planów dzia³alnoci i planu finansowego Funduszu,
2. Do zadañ Zarz¹du Funduszu nale¿y:
Art. 10. 1. Zarz¹d Funduszu kieruje Funduszem i reprezentuje go na zewn¹trz.
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.
17

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.
4. Kadencja Zarz¹du Funduszu trwa 3 lata od dnia powo³ania Zarz¹du przez Radê Funduszu.
16

3. Rada Funduszu wybiera Prezesa Zarz¹du i jego zastêpcê sporód cz³onków Zarz¹du.
2. Zarz¹d powo³ywany jest przez Radê Funduszu sporód osób posiadaj¹cych odpowiednie wy¿sze
wykszta³cenie oraz 5-letni sta¿ pracy w bankowoci.
Art. 9. 1. Zarz¹d Funduszu sk³ada siê z 5 cz³onków, w tym z prezesa i jego zastêpcy.
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.
6

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.
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)15 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.
67

Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
43.125,36 z³ (czterdzieci trzy tysi¹ce sto dwadziecia piêæ z³otych trzydzieci szeæ groszy) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§2
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 8 grudnia 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, pi¹ta
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§1
Na podstawie art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1
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 przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
z dnia 19 grudnia 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 134/75/G/2000
6. Minister w³aciwy do spraw finansów publicznych w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie
ustawy, w drodze rozporz¹dzenia, okreli warunki i tryb rozliczenia podlegaj¹cych umorzeniu
niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D, podaj¹c:

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, zgodnie z terminarzem wyp³at przez niego sporz¹dzonym i zatwierdzonym przez Zarz¹d Funduszu.

1) liczbê obligacji przekazanych do banków regionalnych i depozytu BG¯ S.A. oraz obligacji posiadanych przez BG¯ S.A., o których mowa w ust. 1, 3 i 4, na podstawie informacji
uzyskanych od tych banków,
2) kwoty rodków podlegaj¹cych przekazaniu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytu³u
dokonanych przez bud¿et pañstwa wyp³at rat kapita³owych i odsetek od obligacji okrelonych
w pkt 1, od dnia emisji do dnia ich umorzenia.

3a. W przypadku gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postêpowanie karne, z którego wynika, ¿e rodki objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania mog¹ pochodziæ z przestêpstwa
przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego, syndyk masy upad³oci zawiesza ich wyp³atê do
czasu zakoñczenia postêpowania. rodki te s¹ wyp³acane deponentowi, je¿eli w toku postêpowania karnego nie zostanie ustalone, ¿e pochodz¹ z przestêpstwa.
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3b. Prokuratura lub s¹d maj¹ obowi¹zek zawiadomienia syndyka masy upad³oci o tocz¹cym siê
postêpowaniu karnym przeciwko deponentowi, o którym mowa w ust. 3 a.

Art. 34. Przekazane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu rodki, o których mowa w art. 32 pkt 1
i art. 33 ust. 1, 3 i 4, stanowi¹ ród³o finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu art. 15 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i s¹ gromadzone na funduszu
restrukturyzacji banków spó³dzielczych wyodrêbnionym jako fundusz w³asny.
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3c. Minister w³aciwy do spraw sprawiedliwoci okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe
warunki i tryb zawieszania przez syndyka masy upad³oci wyp³aty rodków gwarantowanych deponentom w przypadku okrelonym w ust. 3a. Minister w³aciwy do spraw sprawiedliwoci, wydaj¹c
rozporz¹dzenie, uwzglêdni dane, jakie powinno zawieraæ zawiadomienie syndyka masy upad³oci
o prowadzonym postêpowaniu karnym, termin i sposób wys³ania zawiadomienia, dane, jakie
powinna zawieraæ informacja o zawieszeniu wyp³aty rodków gwarantowanych wys³ana deponentowi, termin i sposób wys³ania informacji oraz dane, jakie powinien zawieraæ rejestr zawieszonych wyp³at rodków gwarantowanych prowadzony przez syndyka masy upad³oci.

Art. 35. 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w granicach rodków i na cele okrelone w art. 32 pkt 1 i art. 33
ust. 1, 3 i 4 mo¿e udzielaæ bankom spó³dzielczym, w których nie wystêpuje niebezpieczeñstwo
niewyp³acalnoci, zwrotnej pomocy finansowej na warunkach korzystniejszych ni¿ ogólnie
stosowane dla banków spó³dzielczych.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielona, je¿eli wed³ug Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego sytuacja banku pozwala na uznanie braku zagro¿enia sp³aty po¿yczki,
a ponadto bank ustanowi odpowiednie zabezpieczenia przewidziane w Kodeksie cywilnym lub
w innych ustawach.

3d. Przepisy ust. 3a-3c stosuje siê odpowiednio w przypadku, gdy wyp³aty rodków gwarantowanych
dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
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. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielona na finansowanie ³¹czenia siê
banków spó³dzielczych oraz realizacjê inwestycji tych banków, a w szczególnoci:
unifikacjê programów i sprzêtu informatycznego,
ujednolicenie technologii bankowej,
ujednolicenie procedur finansowo-ksiêgowych,
unifikacjê oferty produktów i us³ug bankowych,
nabycie akcji banku zrzeszaj¹cego w okresie 3 lat od dnia wejcia w ¿ycie ustawy.

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.

Art. 36. 1. Formy, tryb oraz szczegó³owe warunki udzielania pomocy, o której mowa w art. 35 ust. 1,
w tym zasady oprocentowania, pobierania prowizji i zabezpieczenia sp³aty, okrela Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
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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, z tym ¿e wp³aty, do
których zobowi¹zane s¹ banki spó³dzielcze - zrzeszone w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹, w imieniu tych banków, banki zrzeszaj¹ce.

2. Bank spó³dzielczy w okresie korzystania z pomocy, o której mowa w art. 35 ust. 3, nie wyp³aca
dywidendy, przeznaczaj¹c nadwy¿ki bilansowe na zwiêkszanie funduszy w³asnych.
3. Udzielaj¹c pomocy Bankowy Fundusz Gwarancyjny mo¿e zastrzec dla banku obowi¹zek przekazywania okrelonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny informacji oraz poddanie dzia³alnoci
banku kontroli w zakresie celowoci wykorzystania udzielonej po¿yczki.

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.

32
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w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz art. 25 pkt 6 ustawy
wymienionej w przypisie 11
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2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielona do .wysokoci nie wy¿szej ni¿ odpowiadaj¹ca
kosztom dzia³alnoci banku w zwi¹zku z dokonanym po³¹czeniem, w szczególnoci na cele
okrelone w art. 35 ust. 3 lit. a) -d).
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Art. 37. 1. Pomoc finansowa z zachowaniem warunków okrelonych w art. 35 i 36 mo¿e byæ udzielona
tak¿e bankom spó³dzielczym, które dokona³y po³¹czenia z innymi bankami w okresie 3 lat przed
dniem wejcia w ¿ycie ustawy.

BIULET35.QXD

a)
b)
c)
d)
e)

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.

40

9

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
25

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.
§3
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
2.846,48 z³ (dwa tysi¹ce osiemset czterdzieci szeæ z³otych czterdzieci osiem groszy) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§2
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 27 padziernika 2000 r.
przez syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, czwarta
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§1
Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:

24
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w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. d) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 1
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 z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1

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.
24
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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.
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. 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).
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.
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.
21

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,
z tym ¿e op³aty nale¿ne od banków spó³dzielczych - zrzeszonych w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹,
w imieniu tych banków, banki zrzeszaj¹ce.
20

66

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.
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.
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w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
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Art. 39. 1. Bank zrzeszaj¹cy posiadaj¹cy fundusze w³asne w wysokoci co najmniej równowartoci
20 000 000 EURO w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. mo¿e emitowaæ obligacje z terminem
wykupu nie krótszym ni¿ 5 lat, z których uzyskane rodki za zgod¹ Komisji Nadzoru Bankowego
mog¹ byæ zaliczone do jego funduszy uzupe³niaj¹cych.
2. Kwota rodków zaliczana do funduszy uzupe³niaj¹cych banku z tytu³u emisji obligacji, o których
mowa w ust. 1, nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50% funduszy podstawowych i w ci¹gu ostatnich 5 lat
przed terminem wykupu tych obligacji bêdzie corocznie pomniejszana o 20% jej wartoci
pocz¹tkowej.
3. Do rodków zaliczanych do funduszy uzupe³niaj¹cych banku, o których mowa w ust. 2, maj¹ zastosowanie przepisy art. 127 ust. 8 ustawy - Prawo bankowe.
4. Bank zrzeszaj¹cy nie mo¿e nabywaæ obligacji, o których mowa w ust.1, przed nadejciem terminu
ich wykupu.
5. W razie upad³oci lub likwidacji banku roszczenia obligatariuszy zaspokajane bêd¹ w ostatniej
kolejnoci.
Art. 40. 1. Skarb Pañstwa mo¿e udzieliæ porêczenia spe³nienia przez bank zrzeszaj¹cy wiadczeñ
pieniê¿nych wynikaj¹cych z wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 39 ust. 1, do
wysokoci 60% kwoty rodków zaliczanej do funduszy uzupe³niaj¹cych.
2. Do porêczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje siê odpowiednio art. 4, 6, 8, 12, 15, 17 i 18
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 oraz z 2000 r. Nr 48,
poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958).
Art. 41. Umowy zawarte przez banki spó³dzielcze z bankami regionalnymi na podstawie przepisów
ustawy, o której mowa w art. 28, lub bankiem zrzeszaj¹cym, dotycz¹ce zrzeszania siê tych
banków, obowi¹zuje do dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1, nie d³u¿ej jednak
ni¿ przez 14 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, o ile postanowienia tych umów nie s¹
sprzeczne z ustaw¹.
Art. 42. 1. Minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa przeka¿e nieodp³atnie uprawnionym osobom
15% akcji BG¯ S.A. stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa, w terminie 12 miesiêcy od dnia
wejcia w ¿ycie ustawy.
2. Akcje nabyte nieodp³atnie przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 1, nie mog¹ byæ
przedmiotem obrotu przed up³ywem 2 lat od dnia zbycia przez Skarb Pañstwa pierwszych akcji.
3. Minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe zasady
i tryb podzia³u akcji, o których mowa w ust. 1, pomiêdzy uprawnione osoby. Ustalaj¹c zasady
podzia³u akcji, minister uwzglêdni w podziale sta¿ pracy i zajmowane przez pracownika
stanowisko.

33

Page 9

4. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany do usuniêcia braków wskazanych przez Zarz¹d Funduszu
- w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni.

2. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru
Bankowego, w drodze rozporz¹dzenia, w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, dokona
zmian szczególnych zasad rachunkowoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
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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.

Art. 38.1. Rada Ministrów dokona, w drodze rozporz¹dzenia, w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie
ustawy, zmian w statucie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
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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 sêdziegokomisarza 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, 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.

Uchwa³a nr 121/69/G/2000

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 udzielenia
kredytu, pomniejszon¹ o kwotê jego wykorzystania.
65

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

19

64

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.

z dnia 7 listopada 2000 r.

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.
63

2. W przypadku stwierdzenia wymagalnych wierzytelnoci osób, o których mowa w art. 57 ust. 1
ustawy - Prawo bankowe, nieobjêtych przepisami art. 2 pkt 1 i 2, syndyk masy upad³oci, przy
ustalaniu nale¿noci spadkobierców, pomniejsza saldo dodatnie o te wierzytelnoci.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych

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.
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1 pkt 16 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
25 pkt 5 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 11
1 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
25 pkt 5 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 11
1 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2

1) listê deponentów, wraz z wyszczególnieniem kwot rodków gwarantowanych nale¿nych
ka¿demu deponentowi, sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru okrelonego przez Zarz¹d Funduszu;
wysokoæ kwot rodków gwarantowanych nale¿nych poszczególnym deponentom syndyk
masy upad³oci ustala w wysokoci odpowiednich sald dodatnich, z zastrze¿eniem ust. 2,
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,
62

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:
61

5. W przypadku banków spó³dzielczych, o których mowa w ust. 2, obowi¹zki okrelone w ust. 4
wykonuj¹ banki zrzeszaj¹ce.
60

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 - cz³onkowie zrzeszeñ - obowi¹zane s¹ deponowaæ aktywa stanowi¹ce pokrycie
funduszy ochrony rodków gwarantowanych zrzeszenia na wyodrêbnionym rachunku w banku
zrzeszaj¹cym.
58

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.

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

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.

Art. 44. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.
Art. 43. Traci moc ustawa 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), z wyj¹tkiem art. 33 i 39 ust. 1-5.

56

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.
56
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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.
27

2. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów z umów o kredyt kontraktowy w bankach
prowadz¹cych kasy mieszkaniowe wed³ug zasad okrelonych odrêbnymi przepisami.
28

3. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych, Funduszu Termomodernizacji oraz Krajowego
Funduszu Autostradowego, utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz od rodków
zgromadzonych na rachunku rezerw porêczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Pañstwa w tym
banku.
29

3a. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Funduszu Po¿yczek i Kredytów
Studenckich utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
30

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.
31

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,
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.
26

27
28

29

30

31

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 24
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., 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. oraz przez art. 5 ustawy z dnia 8 wrzenia 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o zmianie innych ustaw
(Dz.U. Nr 86, poz. 958), która wesz³a w ¿ycie z dniem 17 listopada 2000 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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Uchwa³a nr 120/68/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 7 listopada 2000 r.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131), zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 27 padziernika 2000 r.
przez syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, trzecia
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§2
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
38.173,72 z³ (trzydzieci osiem tysiêcy sto siedemdziesi¹t trzy z³ote siedemdziesi¹t dwa grosze) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§3
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia
26 wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA
w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
§4
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

39
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38
37
36
35
34
33
32

dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2

Art. 18. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwolniony jest od podatku dochodowego od osób prawnych.
6. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru
Bankowego, okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczególne zasady rachunkowoci Funduszu.
38

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje siê do cz³onków organów Funduszu, których kadencji nie obejmuje
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3.
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.
Syndyk zawiadamia Zarz¹d Funduszu o zakoñczeniu wyp³at i przekazuje Funduszowi w terminie 21 dni od
zakoñczenia wyp³at:
1) listê wyp³at, w formie wydruku komputerowego (ka¿da strona winna zostaæ podpisana przez syndyka)
oraz w formie zapisu elektronicznego (dyskietka lub CD-ROM),
2) listê deponentów, którzy nie odebrali rodków gwarantowanych, 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, wed³ug kolejnoci na licie wyp³at,
5) 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.
§6
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.
§5
5. Do listy wyp³at Syndyk do³¹cza równie¿ kopie dokonanych przelewów i przekazów oraz umieszcza
odpowiedni¹ adnotacjê na licie wyp³at.

37

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.
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.
36

Art. 17. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Fundusz sporz¹dza do dnia 31 marca ka¿dego roku za
poprzedni rok obrotowy.
35

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.
4a. Fundusz mo¿e uczestniczyæ w obrocie skarbowymi papierami wartociowymi tak¿e za porednictwem biura maklerskiego i posiadaæ rachunek bankowy do przeprowadzania tych rozliczeñ.
34

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.
33

3. Fundusz mo¿e nabywaæ jedynie papiery wartociowe emitowane lub gwarantowane w pe³ni przez
Skarb Pañstwa lub Narodowy Bank Polski.
33

2. Nadwy¿ka bilansowa Funduszu w danym roku powiêksza jego fundusze w³asne.
Art. 16. 1. rodki Funduszu przeznacza siê na:
1)32 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.

Uchwały Zarządu BFG
51

l) równowartoci w z³otych 18 000 EURO - od dnia 1 stycznia 2002 r.,
2) równowartoci w z³otych 22 500 EURO - od dnia 1 stycznia 2003 r.
3. Do obliczenia wartoci EURO w z³otych przyjmuje siê kurs redni z dnia spe³nienia warunku
gwarancji, og³aszany przez Narodowy Bank Polski.
4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, okrelaj¹ maksymaln¹ wysokoæ roszczeñ deponenta w stosunku do Funduszu, niezale¿nie od tego, w jakiej wysokoci i na ilu rachunkach posiada³ rodki
pieniê¿ne lub z ilu wierzytelnoci przys³uguj¹ mu nale¿noci w danym banku.
5. Roszczenia z tytu³u gwarancji przedawniaj¹ siê po up³ywie 5 lat od dnia spe³nienia warunków
gwarancji; dotyczy to tak¿e roszczeñ powsta³ych przed dniem 15 kwietnia 1997 r.
52

Art. 24. Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeñ od banku ponad kwotê okrelon¹
w art. 23 ust. 1 i 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.
53

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 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.
54

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.
55

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.
51
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54

55

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2, ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 lipca 1997 r., ust. 2 dodany
przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1, ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r.
wymienionej w przypisie 2, ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. d) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2, przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 25 pkt 4 ustawy wymienionej w przypisie 11
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 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

14

z dnia 1 sierpnia 2000 r.
w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA
w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 21 lipca 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, uzupe³niaj¹ca lista
deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym postanawia listê tê
przyj¹æ.
§2
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
325.236,12 z³ (s³ownie: trzysta dwadziecia piêæ tysiêcy dwiecie trzydzieci szeæ z³otych dwanacie groszy)
wynikaj¹cej z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§3
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o której mowa w § 2,
okrela za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 41/24/G/2000 z dnia
18 kwietnia 2000 r. w sprawie przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
(woj. wielkopolskie) kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
§4
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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2. Górna granica rodków gwarantowanych okrelona w ust. 1 pkt 2 ulega podwy¿szeniu do:

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

26-07-01 10:13 AM

1) równowartoci w z³otych 1 000 EURO - w 100%,
2) przekraczaj¹cej równowartoæ w z³otych 1 000 EURO, a nieprzekraczaj¹cej równowartoci
w z³otych 15 000 EURO - w 90%.

Uchwa³a nr 75/44/G/2000

BIULET35.QXD

Art. 23. 1. rodki gwarantowane objête s¹ obowi¹zkowym systemem gwarantowania od dnia ich
wniesienia na rachunek bankowy nie póniej ni¿ w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ zawieszenia
dzia³alnoci banku, a w przypadku nale¿noci wynikaj¹cych z czynnoci bankowych, o ile czynnoæ
ta zosta³a dokonana przed dniem zawieszenia dzia³alnoci banku - do wysokoci (³¹cznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umow¹ - do dnia spe³nienia warunku gwarancji):

26-07-01 10:13 AM
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Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

48
47

13
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a)
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5

7. Wnioski, o których mowa w ust. 5 i 6, s¹d rozpatruje nie póniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia
ich wniesienia.

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.

50

6. S¹d, o którym mowa w ust. 5, mo¿e, na kolejny wniosek Zarz¹du Funduszu, przed³u¿yæ termin
wyp³at rodków gwarantowanych o nastêpne trzy miesi¹ce, jednak nie wiêcej ni¿ dwukrotnie.

§4

50

5. W przypadku wyst¹pienia okolicznoci uniemo¿liwiaj¹cych wyp³atê rodków gwarantowanych
w terminie okrelonym w ust. 3, w szczególnoci ze wzglêdu na nieprawid³owoci w prowadzeniu
ksi¹g banku lub znaczn¹ liczbê prowadzonych przez bank rachunków, s¹d prowadz¹cy
postêpowanie upad³ociowe mo¿e, na wniosek Zarz¹du Funduszu, przed³u¿yæ termin wyp³at, nie
d³u¿ej jednak ni¿ o trzy miesi¹ce.

Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o której mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3

50

Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
497.006,93 z³ (czterysta dziewiêædziesi¹t siedem tysiêcy szeæ z³otych dziewiêædziesi¹t trzy grosze)
wynikaj¹cej z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.

4. wiadczenie pieniê¿ne, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie mo¿e byæ wyp³acone przed dniem
spe³nienia warunku gwarancji.
50

3. wiadczenie pieniê¿ne, o którym mowa w ust. 2, jest p³atne w z³otych, wed³ug terminarza wyp³at
ustalonego w trybie przewidzianym w art. 28 ust. 3, w terminie 30 dni od otrzymania przez syndyka masy upad³oci banku kwoty przekazanej przez Fundusz na wyp³aty rodków gwarantowanych,
nie póniej jednak ni¿ w terminie trzech miesiêcy od dnia niedostêpnoci rodków, z zastrze¿eniem
ust. 4-6.

§2

49

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 19 wrzenia 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, uzupe³niaj¹ca
lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym postanawia
listê tê przyj¹æ.

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.
1) Fundusz,
2) deponent.

§1
Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ) zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:

Art. 22. 1. Podmiotami stosunku gwarancji s¹:
Art. 21. Celem obowi¹zkowego systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych jest zapewnienie
deponentom wyp³aty, do wysokoci okrelonej ustaw¹, rodków gwarantowanych w razie ich
niedostêpnoci.
48

Obowi¹zkowy system gwarantowania rodków pieniê¿nych

47

Rozdzia³ 4

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot
na wyp³atê rodków gwarantowanych

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.

z dnia 26 wrzenia 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 92/56/G/2000

46

Za³¹cznik do uchwa³y nr 92/56/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 26 wrzenia 2000 r.

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.

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

39

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.
40

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

§1
1. Syndyk dokonuje wyp³aty rodków gwarantowanych w terminie 30 dni od otrzymania uchwa³y Zarz¹du
Funduszu przyjmuj¹cej uzupe³niaj¹c¹ listê deponentów, w oparciu o listê wyp³at sporz¹dzon¹ na podstawie uzupe³niaj¹cej listy deponentów.
2. Do wykonywania poszczególnych czynnoci zwi¹zanych z realizacj¹ wyp³at syndyk mo¿e upowa¿niæ pracowników pozostaj¹cych w jego dyspozycji oraz inne osoby.

41

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,
42
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,
43
2a) przedstawienie Zarz¹dowi Funduszu przez bank ubiegaj¹cy siê o pomoc pozytywnej opinii
Komisji Nadzoru Bankowego o programie postêpowania naprawczego,
44
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,
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.
45

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.
39

40
41
42
43
44
45
46

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz 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 z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
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
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wymienionej w przypisie 1

§2
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 deponentów nale¿y siê w takiej sytuacji kwota bêd¹ca ró¿nic¹
miêdzy kwot¹ rodków gwarantowanych a kwot¹ nale¿n¹ osobom okrelonym w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo
bankowe.
3. Wyp³aty rodków gwarantowanych syndyk dokonuje równie¿ na wniosek organu egzekucyjnego, na podstawie tytu³u egzekucyjnego uprawniaj¹cego do zajêcia rodków gwarantowanych deponenta.
§3
1. Na wniosek deponenta wyp³ata mo¿e zostaæ dokonana:
a) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez deponenta,
b) przekazem pocztowym na adres deponenta.
§4
1. Warunkiem dokonania wyp³aty jest sprawdzenie przes³anych przez deponenta dokumentów
potwierdzaj¹cych jego to¿samoæ.
2. W przypadku wyp³aty dokonywanej przedstawicielowi deponenta nie bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, nale¿y
sprawdziæ równie¿ dokument potwierdzaj¹cy umocowanie do odbioru rodków gwarantowanych.
3. Wyp³ata pe³nomocnikowi lub nastêpcy prawnemu deponenta nastêpuje odpowiednio na podstawie:
1) pe³nomocnictwa,
2) odpisu dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do odbioru wyp³aty z tytu³u gwarancji.
4. 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.
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w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a)
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4

7. Wnioski, o których mowa w ust. 5 i 6, s¹d rozpatruje nie póniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia
ich wniesienia.
50

6. S¹d, o którym mowa w ust. 5, mo¿e, na kolejny wniosek Zarz¹du Funduszu, przed³u¿yæ termin
wyp³at rodków gwarantowanych o nastêpne trzy miesi¹ce, jednak nie wiêcej ni¿ dwukrotnie.
50

Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o której mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
497.006,93 z³ (czterysta dziewiêædziesi¹t siedem tysiêcy szeæ z³otych dziewiêædziesi¹t trzy grosze)
wynikaj¹cej z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§2
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 19 wrzenia 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, uzupe³niaj¹ca
lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym postanawia
listê tê przyj¹æ.

5. W przypadku wyst¹pienia okolicznoci uniemo¿liwiaj¹cych wyp³atê rodków gwarantowanych
w terminie okrelonym w ust. 3, w szczególnoci ze wzglêdu na nieprawid³owoci w prowadzeniu
ksi¹g banku lub znaczn¹ liczbê prowadzonych przez bank rachunków, s¹d prowadz¹cy
postêpowanie upad³ociowe mo¿e, na wniosek Zarz¹du Funduszu, przed³u¿yæ termin wyp³at, nie
d³u¿ej jednak ni¿ o trzy miesi¹ce.
50

4. wiadczenie pieniê¿ne, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie mo¿e byæ wyp³acone przed dniem
spe³nienia warunku gwarancji.
50

3. wiadczenie pieniê¿ne, o którym mowa w ust. 2, jest p³atne w z³otych, wed³ug terminarza wyp³at
ustalonego w trybie przewidzianym w art. 28 ust. 3, w terminie 30 dni od otrzymania przez syndyka masy upad³oci banku kwoty przekazanej przez Fundusz na wyp³aty rodków gwarantowanych,
nie póniej jednak ni¿ w terminie trzech miesiêcy od dnia niedostêpnoci rodków, z zastrze¿eniem
ust. 4-6.
49

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.
1) Fundusz,
2) deponent.

§1

z dnia 26 wrzenia 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 92/56/G/2000

Art. 21. Celem obowi¹zkowego systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych jest zapewnienie
deponentom wyp³aty, do wysokoci okrelonej ustaw¹, rodków gwarantowanych w razie ich
niedostêpnoci.
48

Obowi¹zkowy system gwarantowania rodków pieniê¿nych

47

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.
46

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.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot
na wyp³atê rodków gwarantowanych

Art. 22. 1. Podmiotami stosunku gwarancji s¹:
Udzielanie pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania

Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ) zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ 3

Za³¹cznik do uchwa³y nr 92/56/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 26 wrzenia 2000 r.

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

39

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.
40

4. Czynnoci cywilnoprawne, poprzez które dochodzi do realizacji zadañ, o których mowa w ust. 1
oraz w art. 4 ust. 2 pkt 1 a, wolne s¹ od op³aty skarbowej.
41

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,
42
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,
43
2a) przedstawienie Zarz¹dowi Funduszu przez bank ubiegaj¹cy siê o pomoc pozytywnej opinii
Komisji Nadzoru Bankowego o programie postêpowania naprawczego,
44
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,
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.
45

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.
39

40
41
42
43
44
45
46

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz 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 z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
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
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wymienionej w przypisie 1

12

§1
1. Syndyk dokonuje wyp³aty rodków gwarantowanych w terminie 30 dni od otrzymania uchwa³y Zarz¹du
Funduszu przyjmuj¹cej uzupe³niaj¹c¹ listê deponentów, w oparciu o listê wyp³at sporz¹dzon¹ na podstawie uzupe³niaj¹cej listy deponentów.
2. Do wykonywania poszczególnych czynnoci zwi¹zanych z realizacj¹ wyp³at syndyk mo¿e upowa¿niæ pracowników pozostaj¹cych w jego dyspozycji oraz inne osoby.
§2
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 deponentów nale¿y siê w takiej sytuacji kwota bêd¹ca ró¿nic¹
miêdzy kwot¹ rodków gwarantowanych a kwot¹ nale¿n¹ osobom okrelonym w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo
bankowe.
3. Wyp³aty rodków gwarantowanych syndyk dokonuje równie¿ na wniosek organu egzekucyjnego, na podstawie tytu³u egzekucyjnego uprawniaj¹cego do zajêcia rodków gwarantowanych deponenta.
§3
1. Na wniosek deponenta wyp³ata mo¿e zostaæ dokonana:
a) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez deponenta,
b) przekazem pocztowym na adres deponenta.
§4
1. Warunkiem dokonania wyp³aty jest sprawdzenie przes³anych przez deponenta dokumentów
potwierdzaj¹cych jego to¿samoæ.
2. W przypadku wyp³aty dokonywanej przedstawicielowi deponenta nie bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, nale¿y
sprawdziæ równie¿ dokument potwierdzaj¹cy umocowanie do odbioru rodków gwarantowanych.
3. Wyp³ata pe³nomocnikowi lub nastêpcy prawnemu deponenta nastêpuje odpowiednio na podstawie:
1) pe³nomocnictwa,
2) odpisu dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do odbioru wyp³aty z tytu³u gwarancji.
4. 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.
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11
dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2

Art. 18. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwolniony jest od podatku dochodowego od osób prawnych.
6. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru
Bankowego, okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczególne zasady rachunkowoci Funduszu.
38

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje siê do cz³onków organów Funduszu, których kadencji nie obejmuje
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3.
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.
37

Syndyk zawiadamia Zarz¹d Funduszu o zakoñczeniu wyp³at i przekazuje Funduszowi w terminie 21 dni od
zakoñczenia wyp³at:
1) listê wyp³at, w formie wydruku komputerowego (ka¿da strona winna zostaæ podpisana przez syndyka)
oraz w formie zapisu elektronicznego (dyskietka lub CD-ROM),
2) listê deponentów, którzy nie odebrali rodków gwarantowanych, 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, wed³ug kolejnoci na licie wyp³at,
5) 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.

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.
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.
36

Art. 17. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Fundusz sporz¹dza do dnia 31 marca ka¿dego roku za
poprzedni rok obrotowy.
35

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.
4a. Fundusz mo¿e uczestniczyæ w obrocie skarbowymi papierami wartociowymi tak¿e za porednictwem biura maklerskiego i posiadaæ rachunek bankowy do przeprowadzania tych rozliczeñ.
34

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.
33

§6

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

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.

33

2. Nadwy¿ka bilansowa Funduszu w danym roku powiêksza jego fundusze w³asne.
Art. 16. 1. rodki Funduszu przeznacza siê na:
1)32 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.

§5
5. Do listy wyp³at Syndyk do³¹cza równie¿ kopie dokonanych przelewów i przekazów oraz umieszcza
odpowiedni¹ adnotacjê na licie wyp³at.

Uchwały Zarządu BFG
51

Art. 23. 1. rodki gwarantowane objête s¹ obowi¹zkowym systemem gwarantowania od dnia ich
wniesienia na rachunek bankowy nie póniej ni¿ w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ zawieszenia
dzia³alnoci banku, a w przypadku nale¿noci wynikaj¹cych z czynnoci bankowych, o ile czynnoæ
ta zosta³a dokonana przed dniem zawieszenia dzia³alnoci banku - do wysokoci (³¹cznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umow¹ - do dnia spe³nienia warunku gwarancji):
1) równowartoci w z³otych 1 000 EURO - w 100%,
2) przekraczaj¹cej równowartoæ w z³otych 1 000 EURO, a nieprzekraczaj¹cej równowartoci
w z³otych 15 000 EURO - w 90%.
2. Górna granica rodków gwarantowanych okrelona w ust. 1 pkt 2 ulega podwy¿szeniu do:
l) równowartoci w z³otych 18 000 EURO - od dnia 1 stycznia 2002 r.,
2) równowartoci w z³otych 22 500 EURO - od dnia 1 stycznia 2003 r.
3. Do obliczenia wartoci EURO w z³otych przyjmuje siê kurs redni z dnia spe³nienia warunku
gwarancji, og³aszany przez Narodowy Bank Polski.
4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, okrelaj¹ maksymaln¹ wysokoæ roszczeñ deponenta w stosunku do Funduszu, niezale¿nie od tego, w jakiej wysokoci i na ilu rachunkach posiada³ rodki
pieniê¿ne lub z ilu wierzytelnoci przys³uguj¹ mu nale¿noci w danym banku.
5. Roszczenia z tytu³u gwarancji przedawniaj¹ siê po up³ywie 5 lat od dnia spe³nienia warunków
gwarancji; dotyczy to tak¿e roszczeñ powsta³ych przed dniem 15 kwietnia 1997 r.
52

Art. 24. Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeñ od banku ponad kwotê okrelon¹
w art. 23 ust. 1 i 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.
53

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 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.
54

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.
55

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.
51

52
53

54
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w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2, ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 lipca 1997 r., ust. 2 dodany
przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1, ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r.
wymienionej w przypisie 2, ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. d) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2, przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 25 pkt 4 ustawy wymienionej w przypisie 11
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 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

Uchwa³a nr 75/44/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 1 sierpnia 2000 r.
w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA
w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 21 lipca 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, uzupe³niaj¹ca lista
deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym postanawia listê tê
przyj¹æ.
§2
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
325.236,12 z³ (s³ownie: trzysta dwadziecia piêæ tysiêcy dwiecie trzydzieci szeæ z³otych dwanacie groszy)
wynikaj¹cej z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§3
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o której mowa w § 2,
okrela za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 41/24/G/2000 z dnia
18 kwietnia 2000 r. w sprawie przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
(woj. wielkopolskie) kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
§4
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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art.
art.
art.
art.
art.
art.

1 pkt 16 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
25 pkt 5 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 11
1 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
25 pkt 5 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 11
1 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2

1) listê deponentów, wraz z wyszczególnieniem kwot rodków gwarantowanych nale¿nych
ka¿demu deponentowi, sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru okrelonego przez Zarz¹d Funduszu;
wysokoæ kwot rodków gwarantowanych nale¿nych poszczególnym deponentom syndyk
masy upad³oci ustala w wysokoci odpowiednich sald dodatnich, z zastrze¿eniem ust. 2,
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,
62

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:
61

5. W przypadku banków spó³dzielczych, o których mowa w ust. 2, obowi¹zki okrelone w ust. 4
wykonuj¹ banki zrzeszaj¹ce.
60

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 - cz³onkowie zrzeszeñ - obowi¹zane s¹ deponowaæ aktywa stanowi¹ce pokrycie
funduszy ochrony rodków gwarantowanych zrzeszenia na wyodrêbnionym rachunku w banku
zrzeszaj¹cym.
58

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

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.
57

56

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.
56

28

3. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych, Funduszu Termomodernizacji oraz Krajowego
Funduszu Autostradowego, utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz od rodków
zgromadzonych na rachunku rezerw porêczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Pañstwa w tym
banku.
29

3a. Nie nalicza siê obowi¹zkowej op³aty rocznej od aktywów Funduszu Po¿yczek i Kredytów
Studenckich utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
30

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.
31

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,
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.
26

27
28

29

30

31

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 24
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., 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. oraz przez art. 5 ustawy z dnia 8 wrzenia 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o zmianie innych ustaw
(Dz.U. Nr 86, poz. 958), która wesz³a w ¿ycie z dniem 17 listopada 2000 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

10

Art. 43. Traci moc ustawa 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), z wyj¹tkiem art. 33 i 39 ust. 1-5.

27

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

Art. 44. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.

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.
26

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.

Uchwa³a nr 120/68/G/2000
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 7 listopada 2000 r.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131), zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 27 padziernika 2000 r.
przez syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, trzecia
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§2
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
38.173,72 z³ (trzydzieci osiem tysiêcy sto siedemdziesi¹t trzy z³ote siedemdziesi¹t dwa grosze) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§3
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia
26 wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA
w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
§4
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4

24
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Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.

9
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. d) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 1
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 z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1

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.
24

25

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

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. 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).

Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
2.846,48 z³ (dwa tysi¹ce osiemset czterdzieci szeæ z³otych czterdzieci osiem groszy) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§2
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 27 padziernika 2000 r.
przez syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, czwarta
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.

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.

§1

22

Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹, w zwi¹zku z § 13 ust. 1 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., w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 ustawy uchwala siê, co nastêpuje:

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.
21

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,
z tym ¿e op³aty nale¿ne od banków spó³dzielczych - zrzeszonych w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹,
w imieniu tych banków, banki zrzeszaj¹ce.
20

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.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych

19

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 udzielenia
kredytu, pomniejszon¹ o kwotê jego wykorzystania.

z dnia 7 listopada 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 121/69/G/2000
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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.
63

2. W przypadku stwierdzenia wymagalnych wierzytelnoci osób, o których mowa w art. 57 ust. 1
ustawy - Prawo bankowe, nieobjêtych przepisami art. 2 pkt 1 i 2, syndyk masy upad³oci, przy
ustalaniu nale¿noci spadkobierców, pomniejsza saldo dodatnie o te wierzytelnoci.
64

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.
65

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 sêdziegokomisarza 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, 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.
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.
4. Syndyk masy upad³oci jest obowi¹zany do usuniêcia braków wskazanych przez Zarz¹d Funduszu
- w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni.
66

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.
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.

63
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w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2

Art. 38.1. Rada Ministrów dokona, w drodze rozporz¹dzenia, w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie
ustawy, zmian w statucie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
2. Minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru
Bankowego, w drodze rozporz¹dzenia, w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, dokona
zmian szczególnych zasad rachunkowoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Art. 39. 1. Bank zrzeszaj¹cy posiadaj¹cy fundusze w³asne w wysokoci co najmniej równowartoci
20 000 000 EURO w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. mo¿e emitowaæ obligacje z terminem
wykupu nie krótszym ni¿ 5 lat, z których uzyskane rodki za zgod¹ Komisji Nadzoru Bankowego
mog¹ byæ zaliczone do jego funduszy uzupe³niaj¹cych.
2. Kwota rodków zaliczana do funduszy uzupe³niaj¹cych banku z tytu³u emisji obligacji, o których
mowa w ust. 1, nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50% funduszy podstawowych i w ci¹gu ostatnich 5 lat
przed terminem wykupu tych obligacji bêdzie corocznie pomniejszana o 20% jej wartoci
pocz¹tkowej.
3. Do rodków zaliczanych do funduszy uzupe³niaj¹cych banku, o których mowa w ust. 2, maj¹ zastosowanie przepisy art. 127 ust. 8 ustawy - Prawo bankowe.
4. Bank zrzeszaj¹cy nie mo¿e nabywaæ obligacji, o których mowa w ust.1, przed nadejciem terminu
ich wykupu.
5. W razie upad³oci lub likwidacji banku roszczenia obligatariuszy zaspokajane bêd¹ w ostatniej
kolejnoci.
Art. 40. 1. Skarb Pañstwa mo¿e udzieliæ porêczenia spe³nienia przez bank zrzeszaj¹cy wiadczeñ
pieniê¿nych wynikaj¹cych z wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 39 ust. 1, do
wysokoci 60% kwoty rodków zaliczanej do funduszy uzupe³niaj¹cych.
2. Do porêczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje siê odpowiednio art. 4, 6, 8, 12, 15, 17 i 18
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 oraz z 2000 r. Nr 48,
poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958).
Art. 41. Umowy zawarte przez banki spó³dzielcze z bankami regionalnymi na podstawie przepisów
ustawy, o której mowa w art. 28, lub bankiem zrzeszaj¹cym, dotycz¹ce zrzeszania siê tych
banków, obowi¹zuje do dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1, nie d³u¿ej jednak
ni¿ przez 14 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, o ile postanowienia tych umów nie s¹
sprzeczne z ustaw¹.
Art. 42. 1. Minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa przeka¿e nieodp³atnie uprawnionym osobom
15% akcji BG¯ S.A. stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa, w terminie 12 miesiêcy od dnia
wejcia w ¿ycie ustawy.
2. Akcje nabyte nieodp³atnie przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 1, nie mog¹ byæ
przedmiotem obrotu przed up³ywem 2 lat od dnia zbycia przez Skarb Pañstwa pierwszych akcji.
3. Minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe zasady
i tryb podzia³u akcji, o których mowa w ust. 1, pomiêdzy uprawnione osoby. Ustalaj¹c zasady
podzia³u akcji, minister uwzglêdni w podziale sta¿ pracy i zajmowane przez pracownika
stanowisko.
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8
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r., wymienionej w przypisie 2

41
Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5

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.
Art. 11. Do sk³adania owiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych Funduszu upowa¿nieni
s¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du Funduszu dzia³aj¹cy ³¹cznie.
5) wykonywanie innych czynnoci nie zastrze¿onych dla Rady Funduszu.
4) sk³adanie wniosków do Rady Funduszu w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4,
3) sk³adanie Radzie Funduszu kwartalnych i rocznych sprawozdañ z dzia³alnoci,
2) gospodarowanie rodkami Funduszu, z zastrze¿eniem uprawnieñ Rady Funduszu,
1) opracowywanie projektów planów dzia³alnoci i planu finansowego Funduszu,
2. Do zadañ Zarz¹du Funduszu nale¿y:
Art. 10. 1. Zarz¹d Funduszu kieruje Funduszem i reprezentuje go na zewn¹trz.
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.
17

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.
4. Kadencja Zarz¹du Funduszu trwa 3 lata od dnia powo³ania Zarz¹du przez Radê Funduszu.
16

3. Rada Funduszu wybiera Prezesa Zarz¹du i jego zastêpcê sporód cz³onków Zarz¹du.
2. Zarz¹d powo³ywany jest przez Radê Funduszu sporód osób posiadaj¹cych odpowiednie wy¿sze
wykszta³cenie oraz 5-letni sta¿ pracy w bankowoci.
Art. 9. 1. Zarz¹d Funduszu sk³ada siê z 5 cz³onków, w tym z prezesa i jego zastêpcy.
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.
6

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.
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)15 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.

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.
§3
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
43.125,36 z³ (czterdzieci trzy tysi¹ce sto dwadziecia piêæ z³otych trzydzieci szeæ groszy) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§2
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 8 grudnia 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, pi¹ta
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§1
Na podstawie art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1
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 przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
z dnia 19 grudnia 2000 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 134/75/G/2000
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3a. W przypadku gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postêpowanie karne, z którego wynika, ¿e rodki objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania mog¹ pochodziæ z przestêpstwa
przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego, syndyk masy upad³oci zawiesza ich wyp³atê do
czasu zakoñczenia postêpowania. rodki te s¹ wyp³acane deponentowi, je¿eli w toku postêpowania karnego nie zostanie ustalone, ¿e pochodz¹ z przestêpstwa.

1) liczbê obligacji przekazanych do banków regionalnych i depozytu BG¯ S.A. oraz obligacji posiadanych przez BG¯ S.A., o których mowa w ust. 1, 3 i 4, na podstawie informacji
uzyskanych od tych banków,
2) kwoty rodków podlegaj¹cych przekazaniu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytu³u
dokonanych przez bud¿et pañstwa wyp³at rat kapita³owych i odsetek od obligacji okrelonych
w pkt 1, od dnia emisji do dnia ich umorzenia.

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, zgodnie z terminarzem wyp³at przez niego sporz¹dzonym i zatwierdzonym przez Zarz¹d Funduszu.

6. Minister w³aciwy do spraw finansów publicznych w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie
ustawy, w drodze rozporz¹dzenia, okreli warunki i tryb rozliczenia podlegaj¹cych umorzeniu
niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D, podaj¹c:

Art. 34. Przekazane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu rodki, o których mowa w art. 32 pkt 1
i art. 33 ust. 1, 3 i 4, stanowi¹ ród³o finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu art. 15 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i s¹ gromadzone na funduszu
restrukturyzacji banków spó³dzielczych wyodrêbnionym jako fundusz w³asny.
Art. 35. 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w granicach rodków i na cele okrelone w art. 32 pkt 1 i art. 33
ust. 1, 3 i 4 mo¿e udzielaæ bankom spó³dzielczym, w których nie wystêpuje niebezpieczeñstwo
niewyp³acalnoci, zwrotnej pomocy finansowej na warunkach korzystniejszych ni¿ ogólnie
stosowane dla banków spó³dzielczych.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielona, je¿eli wed³ug Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego sytuacja banku pozwala na uznanie braku zagro¿enia sp³aty po¿yczki,
a ponadto bank ustanowi odpowiednie zabezpieczenia przewidziane w Kodeksie cywilnym lub
w innych ustawach.
3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielona na finansowanie ³¹czenia siê
banków spó³dzielczych oraz realizacjê inwestycji tych banków, a w szczególnoci:
a)
b)
c)
d)
e)

unifikacjê programów i sprzêtu informatycznego,
ujednolicenie technologii bankowej,
ujednolicenie procedur finansowo-ksiêgowych,
unifikacjê oferty produktów i us³ug bankowych,
nabycie akcji banku zrzeszaj¹cego w okresie 3 lat od dnia wejcia w ¿ycie ustawy.

Art. 36. 1. Formy, tryb oraz szczegó³owe warunki udzielania pomocy, o której mowa w art. 35 ust. 1,
w tym zasady oprocentowania, pobierania prowizji i zabezpieczenia sp³aty, okrela Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
2. Bank spó³dzielczy w okresie korzystania z pomocy, o której mowa w art. 35 ust. 3, nie wyp³aca
dywidendy, przeznaczaj¹c nadwy¿ki bilansowe na zwiêkszanie funduszy w³asnych.
3. Udzielaj¹c pomocy Bankowy Fundusz Gwarancyjny mo¿e zastrzec dla banku obowi¹zek przekazywania okrelonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny informacji oraz poddanie dzia³alnoci
banku kontroli w zakresie celowoci wykorzystania udzielonej po¿yczki.
Art. 37. 1. Pomoc finansowa z zachowaniem warunków okrelonych w art. 35 i 36 mo¿e byæ udzielona
tak¿e bankom spó³dzielczym, które dokona³y po³¹czenia z innymi bankami w okresie 3 lat przed
dniem wejcia w ¿ycie ustawy.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielona do .wysokoci nie wy¿szej ni¿ odpowiadaj¹ca
kosztom dzia³alnoci banku w zwi¹zku z dokonanym po³¹czeniem, w szczególnoci na cele
okrelone w art. 35 ust. 3 lit. a) -d).

68

68

3b. Prokuratura lub s¹d maj¹ obowi¹zek zawiadomienia syndyka masy upad³oci o tocz¹cym siê
postêpowaniu karnym przeciwko deponentowi, o którym mowa w ust. 3 a.
68

3c. Minister w³aciwy do spraw sprawiedliwoci okreli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe
warunki i tryb zawieszania przez syndyka masy upad³oci wyp³aty rodków gwarantowanych deponentom w przypadku okrelonym w ust. 3a. Minister w³aciwy do spraw sprawiedliwoci, wydaj¹c
rozporz¹dzenie, uwzglêdni dane, jakie powinno zawieraæ zawiadomienie syndyka masy upad³oci
o prowadzonym postêpowaniu karnym, termin i sposób wys³ania zawiadomienia, dane, jakie
powinna zawieraæ informacja o zawieszeniu wyp³aty rodków gwarantowanych wys³ana deponentowi, termin i sposób wys³ania informacji oraz dane, jakie powinien zawieraæ rejestr zawieszonych wyp³at rodków gwarantowanych prowadzony przez syndyka masy upad³oci.
3d. Przepisy ust. 3a-3c stosuje siê odpowiednio w przypadku, gdy wyp³aty rodków gwarantowanych
dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
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.
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.
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.
69

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, z tym ¿e wp³aty, do
których zobowi¹zane s¹ banki spó³dzielcze - zrzeszone w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹, w imieniu tych banków, banki zrzeszaj¹ce.
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.

67

68
69

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz art. 25 pkt 6 ustawy
wymienionej w przypisie 11
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§4

7
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1
dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê
i bankach zrzeszaj¹cych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252), która wchodzi w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 1

1)
2)
3)
4)

2. Do zadañ Rady Funduszu ponadto nale¿y:
Art. 7. 1. Rada Funduszu sprawuje kontrolê i nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu.
4. Zasady i wysokoæ wynagrodzenia osób wchodz¹cych w sk³ad Rady Funduszu okrela Prezes
Narodowego
Banku Polskiego w uzgodnieniu z ministrem w³aciwym do spraw instytucji finan6
sowych .

§2

3. Cz³onków Rady Funduszu powo³uje i odwo³uje:

6

2. Przewodnicz¹cego Rady Funduszu powo³uje i odwo³uje Prezes6 Rady Ministrów na uzgodniony
wniosek ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, po zaopiniowaniu przez w³aciw¹ komisjê sejmow¹.

§1

12

2. Osoby pe³ni¹ce funkcje w organach Funduszu nie mog¹ pe³niæ funkcji w organach lub byæ
pracownikami banków.
11

Art. 5.1. Organami Funduszu s¹: Rada Funduszu i Zarz¹d Funduszu.
10

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

70

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.
71

Art. 30. 1. 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 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
(Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, 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, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114,
poz. 1193); art. 205 tego rozporz¹dzenia stosuje siê odpowiednio.
2. Kwoty zwrócone Funduszowi przez syndyka masy upad³oci w trybie okrelonym w art. 28 ust. 5
nie zmniejszaj¹ wierzytelnoci Funduszu do masy upad³oci z tytu³u przekazania rodków
pieniê¿nych na wyp³atê rodków gwarantowanych.
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.
72

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.
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.

70
71

3) równowartoæ 20 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2006 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy Bank Polski,
obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu
kapita³owego.
Art. 29. Projekt umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 2, bank zrzeszaj¹cy obowi¹zany jest przedstawiæ
Komisji Nadzoru Bankowego w terminie 3 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy. Przepisy
art. 16 ust. 3-5 stosuje siê odpowiednio.
Art. 30. Banki zrzeszaj¹ce i banki spó³dzielcze s¹ obowi¹zane dostosowaæ statuty do przepisów ustawy
w terminie 12 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy.
Art. 31. Powo³anie zarz¹dów banków spó³dzielczych zgodnie z art. 12 nast¹pi nie póniej ni¿ w ci¹gu
2 lat od dnia wejcia w ¿ycie ustawy.
Art. 32. W terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie ustawy administrowany przed dniem jej wejcia
w ¿ycie przez BG¯ S.A. Fundusz Rozwoju Banków Spó³dzielczych przejêty z pañstwowospó³dzielczego Banku Gospodarki ¯ywnociowej zostaje zlikwidowany, a jego rodki podlegaj¹
przekazaniu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) rodki, które w dniu wejcia w ¿ycie ustawy znajdowa³y siê na rachunku BG¯ S.A., zostan¹
wraz z nale¿nymi odsetkami przekazane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z przeznaczeniem na wsparcie procesów ³¹czenia siê banków spó³dzielczych oraz realizowane w tych
bankach przedsiêwziêcia inwestycyjne, o których mowa w art. 35 ust. 3,
2) nale¿noci Funduszu Rozwoju Banków Spó³dzielczych z tytu³u po¿yczek udzielonych bankom
spó³dzielczym niesp³acone do dnia wejcia w ¿ycie ustawy zostaj¹ umorzone.
Art. 33. 1. Nieprzekazane przez BG¯ S.A. obligacje restrukturyzacyjne serii D na rzecz banków, o których
mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki
¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw, oraz obligacje przekazane na rzecz tych banków,
które nie zosta³y wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem, na restrukturyzacjê wierzytelnoci
zrzeszonych banków spó³dzielczych, podlegaj¹, z zastrze¿eniem ust. 4, z dniem wejcia w ¿ycie
ustawy umorzeniu. Wyp³acone z bud¿etu pañstwa rodki z tytu³u wykupu umorzonych obligacji
wraz z wyp³aconymi odsetkami przeznacza siê na udzielanie pomocy finansowej wspieraj¹cej
procesy ³¹czenia banków spó³dzielczych oraz realizowane w tych bankach przedsiêwziêcia inwestycyjne, o których mowa w art. 35 ust. 3.
2. rodki z tytu³u wykupu obligacji wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 1, podlegaj¹ przekazaniu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 3 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie
ustawy.
3. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do otrzymanych przez BG¯ S.A. obligacji
restrukturyzacyjnych serii D, w czêci stanowi¹cej równowartoæ nieprzekazanej w formie wk³adów
niepieniê¿nych na rzecz banków, wymienionych w ust. 1, czêci maj¹tku BG¯ S.A.
4. W przypadku odst¹pienia przez bank zrzeszaj¹cy od restrukturyzacji wierzytelnoci banku
spó³dzielczego, przekazaniu podlegaj¹ do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego równie¿ rodki
wyp³acone z bud¿etu pañstwa z tytu³u wykupu obligacji wraz z wyp³aconymi odsetkami przeznaczonymi na restrukturyzacjê wierzytelnoci, od której prowadzenia bank zrzeszaj¹cy odst¹pi³,
a przekazane obligacje podlegaj¹ w tej czêci umorzeniu. Przepis ust. 1 i 2 stosuje siê odpowienionio.
5. Umorzeniu nie podlegaj¹ obligacje przekazane na zwiêkszenie kapita³u rezerwowego banków,
o których mowa w ust. 1.

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
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Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.

wykonywanie nadzoru nad dzia³alnoci¹ Zarz¹du Funduszu,
uchwalanie planów dzia³alnoci i planu finansowego Funduszu,
przedk³adanie Radzie Ministrów sprawozdania z dzia³alnoci Funduszu za rok poprzedni,
zatwierdzanie wniosków Zarz¹du Funduszu w sprawie zaci¹gania kredytu, o którym mowa
w
art. 34 ust. 3,
14
5) okrelanie na wniosek Zarz¹du Funduszu wysokoci stawek obowi¹zkowej op³aty rocznej oraz
funduszu ochrony rodków gwarantowanych,

Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.
§3

5. Kadencja Rady Funduszu trwa 4 lata.

Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
7.842,24 z³ (siedem tysiêcy osiemset czterdzieci dwa z³ote dwadziecia cztery grosze) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.

1)13trzech - minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych ,
2) czterech - Prezes Narodowego Banku Polskiego,
3) trzech - Zwi¹zek Banków Polskich, na zasadach okrelonych w statucie Funduszu.

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 8 grudnia 2000 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, szósta
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.

Art.6.1. Rada Funduszu sk³ada siê z przewodnicz¹cego oraz 10 cz³onków, posiadaj¹cych odpowiednie wykszta³cenie wy¿sze i dowiadczenie zawodowe.

Na podstawie art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1
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:

3. Rada Ministrów, na uzgodniony wniosek
Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aci6
wego 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.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych

2a. Rada Ministrów, na uzgodniony wniosek
Prezesa Narodowego Banku Polskiego i ministra w³aci6
wego do spraw instytucji finansowych , okreli, w drodze rozporz¹dzenia, formê organizacyjnoprawn¹, szczegó³owe zasady, zakres i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnociami, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 a.

z dnia 19 grudnia 2000 r.

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,
9
4) kontrola realizacji programu postêpowania naprawczego podmiotu objêtego systemem
gwarantowania, w sytuacjach okrelonych w ustawie.

Uchwa³a nr 135/76/G/2000
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6
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 z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3
lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1
7
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43
Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
§5
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.
§4
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.
§3
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
27.350,19 z³ ( dwadziecia siedem tysiêcy trzysta piêædziesi¹t z³otych, dziewiêtnacie groszy ) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§2
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 23 lutego 2001 r. przez
syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, siódma
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§1

6

2. Fundusz posiada osobowoæ prawn¹.
Art. 3. 1. Tworzy siê Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej Funduszem".
Tworzenie, organizacja, zadania i ród³a finansowania
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych
z dnia 7 marca 2001 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 23/18/G/2001

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%.

2) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Bank spó³dzielczy mo¿e byæ utworzony, z zachowaniem trybu okrelonego przepisami
ustawy - Prawo spó³dzielcze, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego,
wydanego w uzgodnieniu z ministrem w³aciwym do spraw finansów publicznych na
wniosek za³o¿ycieli, z uwzglêdnieniem przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych
(Dz. U. Nr 119, poz. 1252); przepisy art. 30-38 stosuje siê odpowiednio.";

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.

3) w art. 127 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Komisja Nadzoru Bankowego mo¿e zaliczyæ do funduszy uzupe³niaj¹cych banków
spó³dzielczych okrelon¹ czêæ dodatkowej kwoty odpowiedzialnoci cz³onków, nie wiêcej
ni¿ 50% kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 20 ust. 1.";

73

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.

4) w art. 158 w ust. 2 wyraz regionalnego zastêpuje siê wyrazem zrzeszaj¹cego;

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.

5) w art. 164 w ust.1 wyraz regionalny zastêpuje siê wyrazem zrzeszaj¹cy;
6) w art. 172 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Bank spó³dzielczy, który zrzeszy³ siê z bankiem zrzeszaj¹cym, jest obowi¹zany uzyskaæ
zwiêkszenie sumy funduszy w³asnych do poziomu nie ni¿szego ni¿:
1) równowartoæ 300 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2001 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy
Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu kapita³owego,
2) równowartoæ 500 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2005 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy
Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu kapita³owego,
3) równowartoæ 1 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2010 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy
Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu kapita³owego.
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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.
75

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.
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.

Rozdzia³ 6
Przepisy przejciowe i koñcowe

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.

Art. 28. Banki, które w dniu wejcia w ¿ycie ustawy nie spe³niaj¹ wymogu okrelonego w art. 2 pkt 2,
a pe³ni¹ce funkcje banku zrzeszaj¹cego lub regionalnego zgodnie z ustaw¹ 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) obowi¹zane s¹ uzyskaæ zwiêkszenie sumy funduszy w³asnych do poziomu nie ni¿szego ni¿:

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) równowartoæ 10 000 000 EURO - w okresie 6 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy,
obliczonych w z³otych wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez
Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia
wymaganego progu kapita³owego,

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
73
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dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
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2) równowartoæ 15 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2003 r., obliczonych w z³otych
wed³ug redniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy Bank Polski,
obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu
kapita³owego,

8
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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,
8
1a) nabywanie wierzytelnoci banków, w których powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci,
2) kontrola nad prawid³owoci¹ wykorzystania pomocy, o której mowa w pkt 1,
2. Do zadañ Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania
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.
Art. 4. 1. Do zadañ Funduszu w zakresie funkcjonowania systemów obowi¹zkowego i umownego
gwarantowania zgromadzonych rodków pieniê¿nych nale¿y:
5. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu sprawuje minister w³aciwy do spraw instytucji finansowych
w oparciu o kryterium legalnoci i zgodnoci ze statutem.

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.
3. Siedzib¹ Funduszu jest Warszawa.

Na podstawie art. 28 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252
i Nr 122, poz. 1316), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1 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., uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. oraz uchwa³¹ nr
22/2000 z dnia 26 padziernika 2000 r. uchwala siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ 2
3. Warunki przyst¹pienia oddzia³u banku, o którym mowa w ust. 2, do systemu gwarantowania
okrela Zarz¹d Funduszu w porozumieniu z odpowiedni¹ instytucj¹ wykonuj¹c¹ zadania
w zakresie gwarantowania rodków w pañstwie, w którym bank ma siedzibê, z zachowaniem
zasad systemu gwarantowania okrelonych w ustawie.
2. Oddzia³y banków maj¹cych siedzibê w pañstwach bêd¹cych cz³onkami Unii Europejskiej
wykonuj¹ce dzia³alnoæ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach gdy w pañstwach tych kwota rodków gwarantowanych jest ni¿sza ni¿ okrelona w ustawie, mog¹,
w celu podwy¿szenia tej kwoty do wysokoci okrelonej ustaw¹, przystêpowaæ do obowi¹zkowego systemu gwarantowania.
BIULET35.QXD
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1) art. 10 otrzymuje brzmienie:

2. Informacje o uczestnictwie w obowi¹zkowym systemie gwarantowania nie mog¹ byæ wykorzystywane w celach reklamowych i powinny byæ ograniczone wy³¹cznie do informacji o przynale¿noci
do systemu gwarantowania i jego podstawowych zasadach funkcjonowania.
Art. 38b. 1. Podmioty objête systemem gwarantowania s¹ obowi¹zane do informowania osób korzystaj¹cych z jego us³ug o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz o uczestnictwie w obowi¹zkowym systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania, w sposób, w jaki s¹ podawane
informacje o wiadczonych us³ugach.
80

3. Analizy i prognozy, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ publikowane, Fundusz mo¿e je tak¿e
udostêpniaæ zainteresowanym podmiotom.
2. Informacje okrelone w ust. 1 nie mog¹ byæ udostêpniane przez Fundusz innym podmiotom.
Art. 38a. 1. Informacje uzyskane w trybie okrelonym w art. 38 mog¹ byæ wykorzystywane przez
Fundusz do opracowywania analiz i prognoz dotycz¹cych sektora bankowego.
80

10. Uzyskiwane informacje dotycz¹ce podmiotów objêtych systemem gwarantowania Fundusz mo¿e
wykorzystywaæ tylko w celu realizacji zadañ okrelonych w niniejszej ustawie.
78

9. Podmioty okrelone w ust. 4, 6 i 8 s¹ obowi¹zane do udzielania Funduszowi informacji bez zbêdnej zw³oki.
78

8.

W przypadku banków spó³dzielczych zrzeszonych w innych bankach informacje, o których
mowa w ust. 6, dotycz¹ce poszczególnych banków, przekazuj¹ Funduszowi banki zrzeszaj¹ce.

78,79

7. Zakres informacji, o których mowa w ust. 6, okrela Prezes Narodowego Banku Polskiego, na
wniosek Funduszu.
78

6. Banki objête systemem gwarantowania s¹ obowi¹zane do przekazywania Funduszowi informacji
innych ni¿ przekazywane do Narodowego Banku Polskiego, niezbêdnych do wykonywania zadañ
Funduszu.
78

5. Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 4, okrelaj¹
odrêbne porozumienia zawarte pomiêdzy Funduszem 6a Prezesem Narodowego Banku Polskiego,
ministrem w³aciwym do spraw instytucji finansowych i Prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli.
78

4. Funduszowi przys³uguje prawo uzyskiwania informacji dotycz¹cych podmiotów objêtych systemem
gwarantowania, maj¹cych wp³yw na realizacjê jego zadañ,6 posiadanych przez Narodowy Bank
Polski, ministra w³aciwego do spraw instytucji finansowych i Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.
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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.
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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.
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.

Art. 27. W ustawie 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, z 1999 r Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r.
Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i Nr 116, poz. 1216) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
3. Banki spó³dzielcze utrzymuj¹ rezerwy obowi¹zkowe w banku zrzeszaj¹cym, z którym s¹
zrzeszone. Bank zrzeszaj¹cy utrzymuje rezerwê obowi¹zkow¹ zrzeszonych banków
spó³dzielczych na swoim rachunku w Narodowym Banku Polskim w kwocie odpowiadaj¹cej rezerwom obowi¹zkowym zrzeszonych w nim banków i w³asnym rezerwom
obowi¹zkowym."
Art. 26. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938,
z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 648 i Nr 62, poz. 718) w art. 38 ust. 3
otrzymuje brzmienie:
10) skrela siê art. 43a.
9) w art. 43 skrela siê ust. 2;
8) w art. 42 w ust. 1 i 2 skrela siê wyrazy (organu zrzeszenia regionalnego)";
7) w art. 38 w ust. 8 skrela siê wyrazy jak i odpowiednio zrzeszenia,";
6) w art. 29 w ust. 1 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy z tym ¿e wp³aty, do
których zobowi¹zane s¹ banki spó³dzielcze - zrzeszone w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹,
w imieniu tych banków, banki zrzeszaj¹ce.";
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. W przypadku banków spó³dzielczych, o których mowa w ust. 2, obowi¹zki okrelone
w ust. 4 wykonuj¹ banki zrzeszaj¹ce.";
5) w art. 26:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Banki spó³dzielcze - cz³onkowie zrzeszeñ - obowi¹zane s¹ deponowaæ aktywa stanowi¹ce
pokrycie funduszy ochrony rodków gwarantowanych zrzeszenia na wyodrêbnionym
rachunku w banku zrzeszaj¹cym.",
4) w art. 25 w ust. 2 skrela siê wyrazy (zrzeszeniu regionalnym)";
3) w art. 20 w pkt. 3 skrela siê wyrazy 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),";
2) w art. 13 w ust. 3 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje wyrazy z tym ¿e op³aty nale¿ne
od banków spó³dzielczych - zrzeszonych w bankach zrzeszaj¹cych - wnosz¹, w imieniu tych
banków, banki zrzeszaj¹ce.;
1) w art. 5 w ust. 2 skrela siê wyrazy (zrzeszeñ regionalnych);
Art. 25. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r.
Nr 9, poz. 131 i Nr 86, poz. 958) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych
Rozdzia³ 5

z dnia 13 lutego 2001 r.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania
syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych

cz³onków zarz¹du i 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 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,
w walucie polskiej lub walutach obcych, wed³ug stanu na dzieñ zawieszenia dzia³alnoci banku,
potwierdzone wystawionymi przez ten bank dokumentami imiennymi, powiêkszone o nale¿ne
odsetki naliczone do dnia spe³nienia warunku gwarancji, a tak¿e kwoty, o których mowa w art.
57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile sta³y siê wymagalne przed dniem zawieszenia
dzia³alnoci banku - do wysokoci okrelonej ustaw¹, 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, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 70 i Nr 60, poz. 702), oraz rodków, co do których orzeczono prawomocnym
wyrokiem, ¿e pochodz¹ z przestêpstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego,

Na podstawie art. 28 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. N r 9, poz. 131, N r 86, poz. 958, N r 119, poz. 1252
i Nr 122, poz. 1316), zwanej dalej ustaw¹ i § 13 ust. 1 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., uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. oraz uchwa³¹ nr 22/2000
z dnia 26 padziernika 2000 r. uchwala siê, co nastêpuje:

3) podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania - zwane dalej podmiotami objêtymi systemem gwarantowania":
a) banki krajowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,
b) oddzia³y banków maj¹cych siedzibê w pañstwie niebêd¹cym cz³onkiem Unii Europejskiej,
wykonuj¹ce dzia³alnoæ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie s¹ uczestnikami systemu gwarantowania rodków pieniê¿nych albo system gwarantowania, w którym uczestnicz¹,
nie zapewnia gwarantowania rodków pieniê¿nych do wysokoci okrelonej w ustawie,
4) dzieñ spe³nienia warunku gwarancji - dzieñ wydania postanowienia o og³oszeniu upad³oci banku,
5) niedostêpnoæ rodków - sytuacjê, w której rodki gwarantowane s¹ nale¿ne, lecz nie mog¹
byæ wyp³acone od dnia zawieszenia dzia³alnoci banku (dzieñ niedostêpnoci rodków),
6) saldo dodatnie - dodatnie saldo rachunku bankowego deponenta i jego nale¿noci
wynikaj¹cych z czynnoci bankowych, po dokonaniu przez syndyka masy upad³oci potr¹ceñ
wierzytelnoci przys³uguj¹cych wzajemnie deponentowi i bankowi,
7) suma aktywów wa¿onych ryzykiem - sumê aktywów oraz zobowi¹zañ pozabilansowych,
którym Komisja Nadzoru Bankowego, w trybie przewidzianym ustaw¹ - Prawo bankowe,
nadaje wyra¿on¹ procentowo wagê ryzyka,
8) przejêcie banku - nabycie przedsiêbiorstwa bankowego lub jego czêci.

§1
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 5 lutego 2001 r. przez syndyka masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej syndykiem, ósma
uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okrelonym w art. 27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym
postanawia listê tê przyj¹æ.
§2
Odstêpuje siê od przekazania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny syndykowi kwoty w wysokoci
4.484,22 z³ (cztery tysi¹ce czterysta osiemdziesi¹t cztery z³ote dwadziecia dwa grosze) wynikaj¹cej
z przed³o¿onej uzupe³niaj¹cej listy deponentów oraz od okrelenia udzia³u w tej kwocie poszczególnych podmiotów objêtych systemem gwarantowania wobec stwierdzenia syndyka, i¿ bie¿¹ce wp³ywy powiêkszaj¹ce
masê upad³oci s¹ wystarczaj¹ce na realizacjê wyp³aty rodków gwarantowanych.
§3
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty rodków gwarantowanych, o których mowa w § 2,
okrela za³¹cznik do uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 92/56/G/2000 z dnia 26
wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA w upad³oci
w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na
wyp³atê rodków gwarantowanych.

3

4

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, a w przypadku braku postanowieñ umownych lub przepisów w tym zakresie - w czêciach równych.
2. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spó³ki cywilnej, jawnej lub komandytowej deponentem jest ta spó³ka.

§4
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez syndyka
warunków wyp³at rodków gwarantowanych w trybie art. 28 ust. 6 ustawy.

5

Art. 2b. 1. Oddzia³y banków, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b), s¹ objête systemem gwarantowania w zakresie, w jakim system gwarantowania w kraju ich siedziby nie zapewnia wyp³aty
rodków gwarantowanych w granicach okrelonych w ustawie.

§5
3
4
5

44

78

Art. 10. Kontrola wewnêtrzna w bankach spó³dzielczych zrzeszonych w bankach
zrzeszaj¹cych mo¿e byæ wykonywana przez bank zrzeszaj¹cy na zasadach okrelonych
w umowie zrzeszenia.";

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy wymienionej w przypisie 1
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2

j)

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

79
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Uchwa³a nr 21/16/G/2001

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i nie podlega publikacji.
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dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2, ust. 2 i 3 wejd¹ w ¿ycie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej
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5. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, banki zrzeszaj¹ce wraz ze zrzeszonymi bankami spó³dzielczymi mog¹ stosowaæ jednolit¹ nazwê i znak firmowy dla utworzonych przez siebie zrzeszeñ.
4. Szczegó³owy zakres kompetencji rady, o której mowa w ust. 2, jej tryb dzia³ania oraz sposób
wykonywania jej uchwa³ okrela umowa.
2) upowa¿nia jeden z banków do:
a) reprezentowania zrzeszonych banków,
b) kontroli realizacji jej uchwa³,
c) wypowiedzenia umowy z bankami, o której mowa w ust. 1, które nie realizuj¹ uchwa³ rady.
1) okrela w szczególnoci zasady:
a) wspólnej polityki finansowej banków zrzeszaj¹cych,
b) ujednolicania us³ug bankowych,
c) ujednolicania systemów informatycznych,
dl realizowania wspólnych przedsiêwziêæ gospodarczych,
e) podejmowania innych wzajemnie uzgodnionych dzia³añ,

82
81

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2, 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), który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 wrzenia
1998 r. oraz art. 25 pkt 8 ustawy wymienione w przypisie 11
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz art. 25 pkt 8 ustawy
wymienionej w przypisie 11

2. Tej samej karze podlega cz³onek zarz¹du lub rady banku 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.
82

Art. 42. 1. Kto bêd¹c cz³onkiem zarz¹du lub rady banku 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.

3. Rada, o której mowa w ust. 2:
2. Prezesi zarz¹dów banków, o których mowa w ust. 1, tworz¹ radê.

81

Art. 24. 1. Banki zrzeszaj¹ce niezale¿nie od uprawnieñ okrelonych w art. 122 ustawy - Prawo bankowe
mog¹, w celu zapewnienia jednolitoci dzia³ania, zawrzeæ umowê o wspó³dzia³aniu, z uwzglêdnieniem ust. 2-5.
4. Po³¹czenie siê banku zrzeszaj¹cego z innym bankiem ni¿ bank zrzeszaj¹cy wymaga zgody Komisji
Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru Bankowego mo¿e odmówiæ wyra¿enia zgody, je¿eli jest
mo¿liwe po³¹czenie banku z innym bankiem zrzeszaj¹cym.
3. W przypadku po³¹czenia siê banków zrzeszaj¹cych dla banków spó³dzielczych obowi¹zuj¹ca jest
umowa zrzeszenia banku przejmuj¹cego. Banki spó³dzielcze zrzeszone z bankiem przejêtym mog¹
rozwi¹zaæ tê umowê w ci¹gu 3 miesiêcy od daty po³¹czenia.
2. Stosunek wymiany akcji banku przejmowanego na akcje banku przejmuj¹cego ustala siê na podstawie wartoci ksiêgowej obu banków.
Art. 23. 1. Banki zrzeszaj¹ce, z zastrze¿eniem ust. 4, mog¹ siê ³¹czyæ tylko z innymi bankami
zrzeszaj¹cymi w trybie przeniesienia maj¹tku banku na bank zrzeszaj¹cy w zamian za akcje. Przepis
art. 124 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe stosuje siê odpowiednio.

Odpowiedzialnoæ karna
Rozdzia³ 6
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.
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.
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.

Zasady ³¹czenia i zrzeszania siê oraz wspó³dzia³ania
banków zrzeszaj¹cych
Rozdzia³ 4
2. Przez osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze rozumie siê pracowników podlegaj¹cych
bezporednio cz³onkom zarz¹du, a w szczególnoci osoby zajmuj¹ce stanowisko g³ównego ksiêgowego i kierownika (dyrektora) oddzia³u, z wy³¹czeniem radców prawnych.
Art. 22. 1. Cz³onkowie zarz¹dów i rad nadzorczych banków spó³dzielczych, zarz¹dów i rad nadzorczych
banków zrzeszaj¹cych, jak te¿ osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze w tych bankach, nie mog¹
zajmowaæ siê interesami konkurencyjnymi.

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
2

Art. 2. U¿yte w ustawie okrelenia oznaczaj¹:
1) deponent - osobê fizyczn¹, osobê prawn¹, jednostkê organizacyjn¹ niemaj¹c¹ 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, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r. Nr 93, poz. 1027,
Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1252), zwanej dalej
ustaw¹ - Prawo bankowe", bêd¹ce stron¹ umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadaj¹ce
wynikaj¹c¹ z czynnoci bankowych wierzytelnoæ do banku objêtego obowi¹zkowym systemem
gwarantowania, potwierdzon¹ wystawionym przez ten bank dokumentem imiennym, oraz
osoby, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile ich wierzytelnoæ do
banku sta³a siê wymagalna przed dniem niedostêpnoci rodków, 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, z 1998 r.
Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702
i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216
i Nr 122, poz. 1315),
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, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015,
z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 ),
e) podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385
oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691),
f) podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr 72, poz. 801 oraz z 2000 r. Nr 103,
poz. 1099 i Nr 114, poz. 1192),
g) podmiotów dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98,
poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256 oraz
z 2000 r. Nr 60, poz. 702),
h) jednostek organizacyjnych, które zgodnie z treci¹ art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzenia
1994 r. o rachunkowoci (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43,
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669
i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60,
poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186), nie s¹ uprawnione do sporz¹dzania
uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
i) akcjonariuszy banku posiadaj¹cych w dniu zawieszenia dzia³alnoci banku pakiet co najmniej
5% akcji, 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),
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BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
og³asza

KONKURS
na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów
gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków
n Do Konkursu mog¹ byæ zg³aszane prace napisane w jêzyku polskim, powiêcone tematyce systemów
gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa
finansowego banków, obronione w roku akademickim 1999/2000.
n Prace na Konkurs mog¹ byæ zg³aszane przez w³adze uczelni (wydzia³u, instytutu), w których te prace by³y
wykonane, jak równie¿ przez samych autorów po uzyskaniu rekomendacji promotora, a w przypadku prac
doktorskich równie¿ recenzentów.
n Szczegó³owe warunki zg³aszania prac do Konkursu okrela Regulamin.
n Wniosek o zg³oszenie pracy do Konkursu powinien zawieraæ:
·
·
·
·

Imiê i nazwisko autora pracy, adres do korespondencji, tel. kontaktowy,
Dane promotora pracy (adres s³u¿bowy),
Kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego nadanie, w oparciu o tê pracê, tytu³u magistra lub doktora,
Opiniê o pracy podpisan¹ przez przedstawicieli w³adz uczelni (wydzia³u, instytutu) lub
promotora, recenzentów.

n Wniosek wraz z trzema egzemplarzami pracy nale¿y przes³aæ do dnia 10 marca 2001 r. na adres:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
00-546 Warszawa, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
(z dopiskiem Konkurs )
n Prace przes³ane na Konkurs nie bêd¹ zwracane.
n Nagrod¹ w Konkursie jest:
· w kategorii prac magisterskich - kwota 5 000 z³,
· w kategorii prac doktorskich - kwota 10 000 z³.
Jury przys³uguje prawo przyznania nagrody dodatkowej.
n Bankowy Fundusz Gwarancyjny zastrzega sobie prawo do publikowania w czasopimie Bezpieczny Bank
w czêci lub w ca³oci nagrodzonych prac.
n Rozstrzygniêcie Konkursu i uroczyste wrêczenie nagród odbêdzie siê w trakcie obrad XII Walnego
Zgromadzenia Zwi¹zku Banków Polskich (maj 2001 r.).

w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 122, poz. 1316), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r. oraz pkt 1 i 2 w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, pkt 3 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 1, pkt 7 w brzmieniu ustalonym przez art. l pkt 2 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1, pkt 8 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.

4

Sekretariat Jury Konkursu:
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1

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§2

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.

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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 28 grudnia 1995 r.,
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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 14 kwietnia 1997 r.,
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 Nr 80, poz. 511), która wesz³a w ¿ycie z dniem 17 lipca 1997 r.,
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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 29 padziernika 1997 r.,
5) ustaw¹ 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.,
6) ustaw¹ 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.,
7) ustaw¹ 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.,
8) ustaw¹ 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.,
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), która wesz³a w ¿ycie z dniem 21 maja 1999 r.,
10) ustaw¹ z dnia 8 wrzenia 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 86, poz. 958), która
wesz³a w ¿ycie z dniem 17 listopada 2000 r.,
11) ustaw¹ z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz.U. Nr 119,
poz. 1252), która wchodzi w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.,
12) ustaw¹ z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 122,
poz. 1316), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyj¹tkiem art. 2b ust. 2 i 3 zmienianej w art. 1, które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
Tekst jednolity zosta³ zamieszczony w Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz.131.

1. Ustala siê Regulamin Konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.

3) zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o podmiotach objêtych systemem gwarantowania.

2. Prowadzenie sekretariatu Jury Konkursu powierza siê Sekretariatowi Rady, przy wsparciu organizacyjnym Departamentu Organizacyjnego.

*ujednolicony 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:

§1

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,

Na podstawie § 12 ust. 1 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., uchwa³¹ nr 30/99 z dnia 15 listopada 1999 r. oraz uchwa³¹ nr 22/2000 z dnia 26 padziernika
2000 r. w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 2/2001 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 stycznia 2001 r.
w sprawie konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu problematyki systemów gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków,
uchwala siê, co nastêpuje:

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,
Art. 1. Ustawa okrela:
1

Przepisy ogólne
Rozdzia³ 1

w sprawie konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu
systemów gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków.

(tekst jednolity wg stanu prawnego na dzieñ 1 stycznia 2001 r.)*

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
z dnia 14 grudnia 1994 r.

USTAWA

z dnia 30 stycznia 2001 r.
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Uchwa³a nr 10/1/C/2001

Rozdzia³ 7
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.
83

2. (skrelony) .
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.
84

Art. 43a. (skrelony) .
85

Art. 44. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest pañstwowym funduszem celowym w rozumieniu
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 119, poz. 1251 ) ani pañstwow¹ osob¹ prawn¹.
Art. 45. Narodowy Bank Polski i Minister Finansów w terminie 14 dni od dnia ukonstytuowania siê
Zarz¹du Bankowego86 Funduszu Gwarancyjnego wp³acaj¹ na rzecz Funduszu kwotê po
50.000.000 z³otych.
87

Art. 46. (pominiêty) .
87

Art. 47. (pominiêty) .
87

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

88


83
84

85
86

87

88

skrelony przez art. 25 pkt 9 ustawy wymienionej w przypisie 11
dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. wymienionej w przypisie 2 oraz skrelony przez art. 25 pkt 10 ustawy wymienionej
w przypisie 11
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wymienionej w przypisie 2
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 Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131)
ustawa zosta³a og³oszona dnia 17 stycznia 1995 r.

Art. 18. 1. W przypadku gdy BG¯ S.A. bêdzie bankiem zrzeszaj¹cym, a banki spó³dzielcze zrzeszone
w BG¯ S.A. zwiêksz¹ swój udzia³ w kapitale akcyjnym BG¯ S.A. do 51% ogólnej liczby akcji,
minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa zwróci siê do BG¯ S.A. z wnioskiem o umorzenie
akcji Skarbu Pañstwa, a BG¯ S.A. akcje umorzy wed³ug ich wartoci nominalnej, w ten sposób,
¿e udzia³ Skarbu Pañstwa w kapitale akcyjnym BG¯ S.A, ograniczony zostanie do poziomu nie
wiêkszego ni¿ 24% ogó³u akcji.
2. Minister w³aciwy do spraw Skarbu Pañstwa z³o¿y wniosek, o którym mowa w ust. 1, w okresie
3 miesiêcy od osi¹gniêcia przez banki spó³dzielcze zrzeszone w BG¯ S.A. 51% ogólnej liczby akcji.
3. Banki spó³dzielcze zrzeszone w BG¯ S.A. podwy¿szaj¹ swój udzia³ w kapitale akcyjnym BG¯ S.A.,
poprzez:
1) objêcie nowej emisji akcji pokrytych wk³adem pieniê¿nym lub niepieniê¿nym w postaci akcji
banku zrzeszaj¹cego innego ni¿ BG¯ S.A.,
2) po³¹czenie banku zrzeszaj¹cego z BG¯ S.A. na zasadach okrelonych w art. 23,
3) zamianê na akcje obligacji zamiennych wyemitowanych przez BG¯ S.A.,
4) nabycie akcji od Skarbu Pañstwa.
4. Skarbowi Pañstwa w okresie 10 lat od dnia umorzenia akcji, o których mowa w ust. 1, przys³uguje
pierwszeñstwo w nabyciu akcji BG¯ S.A. wed³ug ich wartoci nominalnej, je¿eli akcjonariusze
BG¯ S.A. zaoferuj¹ je do zbycia, chyba ¿e nabywc¹ s¹ banki spó³dzielcze zrzeszone w BG¯ S.A.
Art. 19. 1. Bank zrzeszaj¹cy wykonuje czynnoci bankowe oraz inne czynnoci okrelone w ustawie - Prawo
bankowe lub w innych ustawach, w zakresie ustalonym w statucie banku.
2. Bank zrzeszaj¹cy oprócz czynnoci, o których mowa w ust. 1:
1) prowadzi rachunki bie¿¹ce zrzeszonych banków spó³dzielczych, na których zrzeszone banki
spó³dzielcze utrzymuj¹ rezerwy obowi¹zkowe oraz przeprowadzaj¹ za ich porednictwem
rozliczenia pieniê¿ne tych banków,
2) nalicza i utrzymuje rezerwê obowi¹zkow¹ zrzeszonych banków spó³dzielczych, na rachunku
w Narodowym Banku Polskim,
3) prowadzi wyodrêbniony rachunek, na którym deponowane s¹ aktywa banków spó³dzielczych,
stanowi¹ce pokrycie funduszu ochrony rodków gwarantowanych,
4) wype³nia za zrzeszone z nim banki spó³dzielcze obowi¹zki informacyjne wobec Narodowego
Banku Polskiego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
5) kontroluje zgodnoæ dzia³alnoci zrzeszonych banków spó³dzielczych z postanowieniami
umowy zrzeszenia, przepisami prawa i statutami,
6) w uzasadnionych przypadkach wystêpuje do Komisji Nadzoru Bankowego o zastosowanie
rodków przewidzianych w art. 138 i 141 ustawy - Prawo bankowe,
7) reprezentuje zrzeszone banki spó³dzielcze w stosunkach zewnêtrznych w sprawach
wynikaj¹cych z umowy zrzeszenia,
8) wykonuje inne czynnoci przewidziane w umowie zrzeszenia.
Art. 20. Powo³anie prezesa i cz³onków zarz¹du banku zrzeszaj¹cego nastêpuje na zasadach okrelonych
w art. 22 ustawy - Prawo bankowe.
Art. 21. 1. Prezesi zarz¹dów banków spó³dzielczych zrzeszonych z bankiem zrzeszaj¹cym oraz prezes
zarz¹du banku zrzeszaj¹cego wybieraj¹ sporód siebie radê zrzeszenia. Rada zrzeszenia jest
organem opiniodawczo-doradczym zrzeszenia.
2. Szczegó³owy zakres kompetencji, tryb powo³ywania, odwo³ywania, liczbê cz³onków i zasady
funkcjonowania rady zrzeszenia okrela umowa zrzeszenia.
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1. Prace, w trzech egzemplarzach, nale¿y sk³adaæ do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie,
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, w terminie do dnia 10 marca 2001 r.
§4
6. W Konkursie nie mog¹ uczestniczyæ pracownicy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
5. O dopuszczeniu pracy do Konkursu decyduje Jury na wniosek Przewodnicz¹cego Jury.
4. Wnioski mog¹ sk³adaæ równie¿ sami autorzy prac po uzyskaniu rekomendacji promotora, a w przypadku
prac doktorskich równie¿ recenzentów.
3. Wnioski w sprawie nagrody za pracê doktorsk¹ mog¹ nadsy³aæ dziekani, dyrektorzy lub równorzêdni
kierownicy tych placówek badawczych, których rady naukowe maj¹ prawo nadawania stopnia doktora
nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych.
2. Prawo do zg³aszania prac magisterskich maj¹ w³adze uczelni (stosowni dziekani wydzia³ów, kierownicy
katedr) maj¹ce prawo do nadawania tytu³u magistra.
1. Do Konkursu mog¹ byæ zg³oszone prace magisterskie i doktorskie z zakresu tematyki systemów gwarantowania depozytów, dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz problematyki bezpieczeñstwa finansowego banków.
§3
Prace zg³oszone do Konkursu bêd¹ oceniane przez Jury powo³ane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
§2
5. Konkurs jest og³aszany w drodze zaproszeñ kierowanych do wy¿szych uczelni dzia³aj¹cych w Polsce.
4. Wyniki konkursu bêd¹ og³aszane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Zwi¹zku Banków Polskich.
3. Bankowy Funduszu Gwarancyjny zastrzega sobie prawo do publikowania w czêci lub w ca³oci nagrodzonych prac w czasopimie Bezpieczny Bank.
2. Nagrod¹ w konkursie dla najlepszej pracy:
a) magisterskiej - jest kwota 5.000 z³,
b) doktorskiej - jest kwota 10.000 z³.
1. Konkurs przeprowadza siê w dwóch kategoriach prac:
a) magisterskich,
b) doktorskich.
§1

Konkursu na najlepsz¹ prasê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów
gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków

REGULAMIN
Za³¹cznik do Uchwa³y nr 10/1/C/2001
Zarz¹du BFG z dnia 30 stycznia 2001 r.

3. Zwi¹zek rewizyjny na rzecz zrzeszonych w nim banków spó³dzielczych w szczególnoci:
1) przeprowadza lustracje,
2) bada sprawozdania finansowe po spe³nieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 13 padziernika 1994 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie (Dz. U. Nr 121,
poz. 592, z 1996 r. Nr 102, poz. 475 oraz z 2000 r. Nr 89, poz. 992 i Nr 94, poz. 1037),
3) prowadzi dzia³alnoæ szkoleniow¹ i instrukta¿ow¹.
4. Zwi¹zek rewizyjny przekazuje wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonej lustracji, opiniê i raport
bieg³ego rewidenta bankowi zrzeszaj¹cemu.
5. Przepisy art. 134 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, w zakresie zasad powo³ywania bieg³ych
rewidentów, oraz art. 136, w zakresie obowi¹zku powiadamiania Komisji Nadzoru Bankowego
o stwierdzonych podczas lustracji nieprawid³owociach, stosuje siê odpowiednio.
6. W przypadku gdy bank spó³dzielczy nie zrzeszy siê w zwi¹zku rewizyjnym w terminie 12 miesiêcy
od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, maj¹ zastosowanie przepisy art. 141 ustawy - Prawo bankowe.
Rozdzia³ 3
Banki zrzeszaj¹ce oraz zasady zrzeszania siê banków spó³dzielczych
Art. 16. 1. Banki spó³dzielcze zrzeszaj¹ siê na podstawie umowy zrzeszenia z jednym bankiem
zrzeszaj¹cym. Bank spó³dzielczy zobowi¹zany jest do posiadania lub nabycia w terminie 6 miesiêcy od dnia zawarcia umowy co najmniej jednej akcji banku zrzeszaj¹cego. Bank zrzeszaj¹cy
zapewni bankowi spó³dzielczemu mo¿liwoæ nabycia co najmniej jednej akcji.
2. Bank zrzeszaj¹cy zawiera z bankiem spó³dzielczym umowê, o której mowa w ust. 1, wed³ug jednolitego wzoru dla danego zrzeszenia, zatwierdzonego przez Komisjê Nadzoru Bankowego.
Projekt umowy bank zrzeszaj¹cy zobowi¹zany jest przedstawiæ Komisji Nadzoru Bankowego.
3. Komisja Nadzoru Bankowego podejmuje decyzjê w sprawie zatwierdzenia lub odmowy
zatwierdzenia projektu umowy, o którym mowa w ust. 2, w terminie 6 miesiêcy od dnia otrzymania projektu. Komisja Nadzoru Bankowego odmawia zatwierdzenia projektu, je¿eli umowa narusza³aby przepisy prawa, interesy klientów albo nie gwarantowa³aby bezpieczeñstwa gromadzonych w bankach zrzeszenia rodków. Ka¿da zmiana umowy wymaga zgody Komisji Nadzoru
Bankowego.
4. Bank spó³dzielczy mo¿e wypowiedzieæ umowê zrzeszenia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu
wypowiedzenia i zawrzeæ umowê z innym bankiem zrzeszaj¹cym, na warunkach okrelonych
w ust. 1.
5. W przypadku wypowiedzenia umowy zrzeszenia przez bank spó³dzielczy i niemo¿noci zbycia
nale¿¹cych do tego banku akcji banku zrzeszaj¹cego, bank zrzeszaj¹cy umorzy akcje banku
spó³dzielczego po zakoñczeniu najbli¿szego roku obrotowego.
Art. 17. 1. Akcjonariuszom banku zrzeszaj¹cego przys³uguje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
jeden g³os z ka¿dej posiadanej akcji.
2. Akcjonariusze banku zrzeszaj¹cego, niebêd¹cy bankami spó³dzielczymi zrzeszonymi z tym
bankiem, na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie mog¹ wykonywaæ ³¹cznie prawa g³osu
z wiêcej ni¿ 24% akcji.
3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje siê do banków zrzeszaj¹cych i Skarbu Pañstwa.

USTAWA
z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê
i bankach zrzeszaj¹cych*

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
Art. 1.1. Ustawa okrela zasady:
organizacji, dzia³alnoci oraz zrzeszania siê banków spó³dzielczych, z zastrze¿eniem ust. 2,
dzia³alnoci oraz zrzeszania siê banków zrzeszaj¹cych banki spó³dzielcze.
2. Przepisy ustawy, z wyj¹tkiem art. 12, nie maj¹ zastosowania do banków spó³dzielczych, których
fundusze w³asne odpowiadaj¹ wysokoci kapita³u za³o¿ycielskiego wymaganej zgodnie z art. 32
ust. 1 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, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000
r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i Nr 116, poz. 1216), chyba ¿e zrzeszone s¹ na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie lub na podstawie umowy, o której mowa
w art. 41.
Art. 2. Ilekroæ w ustawie jest mowa o:
1) banku spó³dzielczym - nale¿y przez to rozumieæ bank bêd¹cy spó³dzielni¹, do którego w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie oraz w ustawie - Prawo bankowe maj¹ zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. - Prawo spó³dzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54,
poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189,
z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723, Nr 121, poz. 769 i 770 oraz z 1999 r. Nr 40,
poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151),
2) banku zrzeszaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ Gospodarczy Bank Wielkopolski Spó³ka
Akcyjna w Poznaniu, Lubelski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Lublinie, WarmiñskoMazurski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Olsztynie, Ma³opolski Bank Regionalny Spó³ka
Akcyjna w Krakowie, Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Bydgoszczy,
Ba³tycki Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Koszalinie, Mazowiecki Bank Regionalny Spó³ka
Akcyjna w Warszawie, Dolnol¹ski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna we Wroc³awiu,
Rzeszowski Bank Regionalny Spó³ka Akcyjna w Rzeszowie, Bank Unii Gospodarczej Spó³ka
Akcyjna w Warszawie, Gospodarczy Bank Po³udniowo-Zachodni Spó³ka Akcyjna we
Wroc³awiu, Bank Gospodarki ¯ywnociowej Spó³ka Akcyjna, zwany dalej BG¯ S.A., jak
równie¿ bank powsta³y w wyniku po³¹czenia siê co najmniej dwóch z tych banków, pod
warunkiem ¿e zrzesza co najmniej jeden bank spó³dzielczy na zasadach okrelonych w art. 16
i którego fundusze w³asne stanowi¹ co najmniej czterokrotnoæ sumy, o której mowa w art.
32 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, z zastrze¿eniem art. 28,

* Ustawa zosta³ opublikowana w Dz. U. Nr 119, poz. 1252 i wesz³a w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.
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3. Decyzja Jury jest ostateczna. Od decyzji tej nie przys³uguje odwo³anie.
2. Jury mo¿e nie przyznaæ nagrody, w przypadku gdy uzna, ¿e przedstawione prace nie spe³niaj¹ oczekiwañ organizatora Konkursu.
1. Jury przyznaje jedn¹ nagrodê w ka¿dej z dwóch kategorii, o których mowa w § 1 ust. 1. Jury mo¿e przyznaæ dodatkowe nagrody.
§5
3. Prace nades³ane na Konkurs nie bêd¹ zwracane.
·
·
·

imiê i nazwisko autora pracy oraz adres dla korespondencji, telefon;
kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego nadanie, w oparciu o tê pracê, tytu³u magistra lub stopnia
doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych;
opiniê o pracy podpisan¹ przez promotora, recenzentów.

Uchwa³a nr 75/44/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
1 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.

35

Uchwa³a nr 92/56/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
26 wrzenia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.

36

Uchwa³a nr 120/68/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
7 listopada 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
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Uchwa³a nr 121/69/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
7 listopada 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
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Uchwa³a nr 134/75/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
19 grudnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.

41

Uchwa³a nr 135/76/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
19 grudnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w upad³oci w Poznaniu oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.

42

Uchwa³a nr 23/18/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
7 marca 2001 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.

43

Uchwa³a nr 21/16/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
13 lutego 2001 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku
Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oci oraz przekazania syndykowi masy upad³oci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych

44

Regulamin Konkursu na najlepsz¹ prasê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków.

45

Uchwa³y Zarz¹du BFG
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity wg stanu prawnego
na dzieñ 1 stycznia 2001 r. zamieszczony w Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131)

3

Ustawa o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych (ustawa zosta³a opublikowana w Dz. U. Nr 119, poz. 1252 i wesz³a
w ¿ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.)
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2. Wniosek o zg³oszeniu pracy do Konkursu, o którym mowa w § 3 ust. 2-4, powinien zawieraæ:
3) zrzeszeniu - nale¿y przez to rozumieæ - zrzeszenie dzia³aj¹ce na podstawie niniejszej ustawy,
utworzone przez bank lub banki spó³dzielcze i bank zrzeszaj¹cy,
4) uprawnionych osobach - nale¿y przez to rozumieæ osoby, które do dnia wejcia w ¿ycie ustawy
przepracowa³y ³¹cznie co najmniej 3 lata w BG¯ S.A. lub banku spó³dzielczym.
Rozdzia³ 2
Banki spó³dzielcze

9) wydawaæ karty p³atnicze oraz wykonywaæ operacje zwi¹zane z ich u¿ywaniem,
10) wykonywaæ inne czynnoci bankowe w imieniu i na rzecz banku zrzeszaj¹cego.
Art.7. Bank spó³dzielczy mo¿e wykonywaæ okrelone czynnoci obrotu dewizowego na podstawie
upowa¿nienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, o którym mowa w art. 99 ustawy - Prawo
bankowe, je¿eli bank ten daje rêkojmiê nale¿ytego i bezpiecznego wykonywania tych czynnoci
oraz je¿eli sytuacja finansowa banku nie zagra¿a bezpieczeñstwu gromadzonych w nim rodków.
Art. 8. Za zgod¹ banku zrzeszaj¹cego banki spó³dzielcze mog¹ wykonywaæ czynnoci, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 3-7 ustawy - Prawo bankowe.

Art. 3. Banki spó³dzielcze i zrzeszaj¹ce mog¹ nale¿eæ do Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych oraz
do Zwi¹zku Banków Polskich, a tak¿e innych organizacji powo³anych w celu reprezentowania
wspólnych interesów gospodarczych tych banków, w szczególnoci wobec organów pañstwowych, instytucji zagranicznych i miêdzynarodowych.
Art. 4. Bank spó³dzielczy jest obowi¹zany zrzeszyæ siê z bankiem zrzeszaj¹cym, na zasadach okrelonych
w art. 16.
Art. 5.1. Bank spó³dzielczy prowadzi dzia³alnoæ na terenie powiatu, w którym znajduje siê jego siedziba,
oraz na terenie powiatów, w których w dniu wejcia w ¿ycie ustawy znajduj¹ siê jego placówki
wykonuj¹ce czynnoci bankowe, o których mowa w art. 6.
2. Bank spó³dzielczy, za zgod¹ banku zrzeszaj¹cego, z którym zawar³ umowê zrzeszenia, mo¿e
prowadziæ dzia³alnoæ tak¿e na terenie powiatów s¹siaduj¹cych z terenem okrelonym w ust. 1.
Dzia³alnoæ obejmuj¹ca inne powiaty ni¿ s¹siaduj¹ce wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru
Bankowego.
3. W przypadku ³¹czenia siê banków spó³dzielczych dzia³aj¹cych na ró¿nych terenach, teren dzia³ania
banku przejmuj¹cego ulega powiêkszeniu o teren dzia³ania banku przejêtego w dniu po³¹czenia.
4. Zmiana statutu banku spó³dzielczego bêd¹ca wynikiem dostosowania terenu dzia³ania do terenu
okrelonego w ust. 1 lub rozszerzenia terenu dzia³ania w zwi¹zku z po³¹czeniem, o którym mowa
w ust. 3, nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego.
Art. 6. Banki spó³dzielcze, po uzyskaniu wymaganego w ustawie - Prawo bankowe zezwolenia Komisji
Nadzoru Bankowego, mog¹ wykonywaæ nastêpuj¹ce czynnoci bankowe:
1) przyjmowaæ wk³ady pieniê¿ne p³atne na ¿¹danie lub z nadejciem oznaczonego terminu oraz
prowadziæ rachunki tych wk³adów,
2) prowadziæ inne rachunki bankowe,
3) przeprowadzaæ bankowe rozliczenia pieniê¿ne,
4) udzielaæ kredytów i po¿yczek pieniê¿nych osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym niemaj¹cym osobowoci prawnej, o ile posiadaj¹ zdolnoæ prawn¹, zamieszkuj¹cym,
maj¹cym siedzibê lub prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie dzia³ania banku
spó³dzielczego,
5) udzielaæ gwarancji bankowych i porêczeñ osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym niemaj¹cym osobowoci prawnej, o ile posiadaj¹ zdolnoæ prawn¹, zamieszkuj¹cym
lub maj¹cym siedzibê na obszarze dzia³ania banku spó³dzielczego, w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszaj¹cym,
6) nabywaæ i zbywaæ wierzytelnoci pieniê¿ne,
7) przechowywaæ przedmioty i papiery wartociowe oraz udostêpniaæ skrytki sejfowe,
8) prowadziæ operacje czekowe i wekslowe,

Art.9. Zezwolenia, o których mowa w art. 34 ustawy - Prawo bankowe, uzyskiwane s¹ za porednictwem
banku zrzeszaj¹cego.
Art.10.1. Ka¿dy cz³onek banku spó³dzielczego obowi¹zany jest posiadaæ co najmniej jeden zadeklarowany i wp³acony udzia³. Minimaln¹ wysokoæ udzia³u cz³onkowskiego okrela statut. Udzielenie
kredytu, po¿yczki pieniê¿nej, gwarancji lub porêczenia mo¿e byæ warunkowane w statucie banku
koniecznoci¹ zadeklarowania i wp³acenia przez kredytobiorcê, po¿yczkobiorcê, osobê, której ma
byæ udzielone porêczenie lub gwarancja, co najmniej jednego udzia³u w tym banku.
2. Odpowiedzialnoæ udzia³owców za straty powsta³e w banku mo¿e zostaæ podniesiona w statucie
banku do podwójnej wysokoci wp³aconych udzia³ów.
Art. 11. 1. Rada nadzorcza banku spó³dzielczego sk³ada siê co najmniej z 5 osób, bêd¹cych cz³onkami
tego banku spó³dzielczego.
2. W radzie nadzorczej banku spó³dzielczego udzia³ pracowników banku, bêd¹cych jego cz³onkami,
nie mo¿e przekroczyæ 1/5 jej sk³adu. Osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze w banku, o których
mowa w art. 22 ust. 2, nie mog¹ byæ cz³onkami rady nadzorczej.
Art. 12. 1. Zarz¹d banku spó³dzielczego sk³ada siê najmniej z 3 osób.
2. Co najmniej 2 cz³onków zarz¹du, w tym prezes zarz¹du banku spó³dzielczego, powinno posiadaæ
kwalifikacje i dowiadczenie zawodowe daj¹ce rêkojmiê prowadzenia dzia³alnoci banku z zachowaniem bezpieczeñstwa wk³adów i lokat w nim zgromadzonych oraz pozostawaæ w stosunku
pracy z tym bankiem, zwi¹zanym z pe³nion¹ funkcj¹.
3. Prezesa zarz¹du banku spó³dzielczego powo³uje i odwo³uje rada nadzorcza, przy czym powo³anie
nastêpuje za zgod¹ Komisji Nadzoru Bankowego w trybie przewidzianym w art. 22 ustawy - Prawo
bankowe. Z wnioskiem o wyra¿enie zgody wystêpuje rada nadzorcza.
4. Pozosta³ych cz³onków zarz¹du banku spó³dzielczego powo³uje i odwo³uje rada nadzorcza.
Powo³anie nastêpuje na wniosek prezesa zarz¹du banku.
Art. 13. Owiadczenie woli w imieniu banku spó³dzielczego sk³adaj¹ 2 cz³onkowie zarz¹du lub cz³onek
zarz¹du i pe³nomocnik lub 2 pe³nomocników, ustanowionych bezporednio przez zarz¹d.
Art. 14. Bank spó³dzielczy bêd¹cy akcjonariuszem banku zrzeszaj¹cego jest reprezentowany na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy tego banku przez pe³nomocnika wybranego przez radê nadzorcz¹
w g³osowaniu tajnym.
Art. 15. 1. Banki spó³dzielcze tworz¹ zwi¹zki rewizyjne okrelone w ustawie - Prawo spó³dzielcze.
2. Przynale¿noæ banku spó³dzielczego do zwi¹zku rewizyjnego jest obowi¹zkowa.
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