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USTAWA
z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych.
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2000 r.)

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady:
1) organizacji, dzia³alnoci oraz zrzeszania siê banków spó³dzielczych, z zastrze¿eniem ust. 2,
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,
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.
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Rozdzia³ 2
Banki spó³dzielcze
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,
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.
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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 uwarunkowane 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 co 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.
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.
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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.
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.

6

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.
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.
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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.
Rozdzia³ 4
Zasady ³¹czenia i zrzeszania siê
oraz wspó³dzia³ania banków zrzeszaj¹cych
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.
2. Stosunek wymiany akcji banku przejmowanego na akcje banku przejmuj¹cego ustala siê na
podstawie wartoci ksiêgowej obu banków.
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.
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. 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.
2. Prezesi zarz¹dów banków, o których mowa w ust. 1, tworz¹ radê.
3. Rada, o której mowa w ust. 2:
1) okrela w szczególnoci zasady:
a) wspólnej polityki finansowej banków zrzeszaj¹cych,
b) ujednolicania us³ug bankowych,
c) ujednolicania systemów informatycznych,
d) realizowania wspólnych przedsiêwziêæ gospodarczych,
e) podejmowania innych wzajemnie uzgodnionych dzia³añ,
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.
4. Szczegó³owy zakres kompetencji rady, o której mowa w ust. 2, jej tryb dzia³ania oraz sposób
wykonywania jej uchwa³ okrela umowa.
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.
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Rozdzia³ 5
Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych
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:
1) w art. 5 w ust. 2 skrela siê wyrazy "(zrzeszeñ regionalnych)";
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) 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),";
4) w art. 25 w ust. 2 skrela siê wyrazy "(zrzeszeniu regionalnym)";
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.",
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. W przypadku banków spó³dzielczych, o których mowa w ust. 2, obowi¹zki
okrelone w ust. 4 wykonuj¹ banki zrzeszaj¹ce.";
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.";
7) w art. 38 w ust. 8 skrela siê wyrazy "jak i odpowiednio zrzeszenia,";
8) w art. 42 w ust. 1 i 2 skrela siê wyrazy "(organu zrzeszenia regionalnego)";
9) w art. 43 skrela siê ust. 2;
10) skrela siê art. 43a.

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:
"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. 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:
1) art. 10 otrzymuje brzmienie:
"Art. 10. Kontrola wewnêtrzna w bankach spó³dzielczych zrzeszonych w bankach zrzeszaj¹cych mo¿e byæ wykonywana przez bank zrzeszaj¹cy na zasadach okrelonych
w umowie zrzeszenia.";
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
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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.";
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.";
4) w art. 158 w ust. 2 wyraz "regionalnego" zastêpuje siê wyrazem "zrzeszaj¹cego";
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."
Rozdzia³ 6
Przepisy przejciowe i koñcowe
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¿:
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,
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,
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.
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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 odpowiednio.
5. Umorzeniu nie podlegaj¹ obligacje przekazane na zwiêkszenie kapita³u rezerwowego banków,
o których mowa w ust. 1.
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:
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,
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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.
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) unifikacjê programów i sprzêtu informatycznego,
b) ujednolicenie technologii bankowej,
c) ujednolicenie procedur finansowo-ksiêgowych,
d) unifikacjê oferty produktów i us³ug bankowych,
e) 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).
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.
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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 odpowiednie 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, obowi¹zuj¹ 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. 4 2. 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.
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.

Art. 44.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.
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ROZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 1995 r.

w sprawie nadania statutu
Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
(tekst jednolity)*

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.

Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nadaje siê statut stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

§ 2.

Wysokoæ stawki obowi¹zkowej op³aty rocznej na rok 1995, o której mowa w art. 13 i 14 ustawy
z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz.
18), Rada Funduszu okreli w terminie 30 dni od jej ukonstytuowania siê.

§ 3.

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Za³¹cznik do rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. (poz. 113)

STATUT
BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

1

I. Postanowienia ogólne
§ 1.

2

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej "Funduszem", dzia³a na podstawie ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131),
zwanej dalej "ustaw¹", oraz na podstawie postanowieñ niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzib¹ Funduszu jest Warszawa.

§ 3.

Fundusz posiada osobowoæ prawn¹.

* jednolity tekst rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi
Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113), z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 7 padziernika 1997 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 126, poz. 808) - wesz³o w ¿ycie z dniem 15 padziernika 1997
r., z wyj¹tkiem rozdz. IV statutu, który wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.,
2) rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie nadania statutu
Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 12, poz. 137) - wesz³o w ¿ycie z dniem 9 marca 2000 r. ,
3) rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie nadania statutu
Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 16, poz. 174) - wesz³o w ¿ycie z dniem 24 marca 2001 r.
1

2

w brzmieniu ustalonym przez za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 padziernika 1997 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 126, poz. 808)
w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 12, poz. 137)
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II. Organizacja Funduszu
§ 4.

Organami Funduszu s¹ Rada Funduszu i Zarz¹d Funduszu.

§ 5.

Sk³ad i tryb powo³ywania i odwo³ywania Rady Funduszu oraz wyganiêcia mandatu jej cz³onków
okrela ustawa.

§ 6.1. Rada Funduszu podejmuje uchwa³y na posiedzeniach w trybie okrelonym w ustawie.
2. Uchwa³y w sprawie odwo³ania Zarz¹du Funduszu lub poszczególnych jego cz³onków, a tak¿e
w sprawach, o których mowa w § 12 pkt 2 i 3, Rada Funduszu podejmuje przy akceptacji co najmniej 6 cz³onków Rady w g³osowaniu tajnym.
§ 7.1. Przewodnicz¹cy i cz³onkowie Rady Funduszu s¹ powo³ywani i odwo³ywani w trybie okrelonym w ustawie.
2. Powo³anie cz³onków Rady Funduszu przez Zwi¹zek Banków Polskich nastêpuje w sposób zapewniaj¹cy reprezentacjê ca³ego sektora bankowego, z uwzglêdnieniem jego struktury kapita³owej.
Zwi¹zek Banków Polskich powo³uje i odwo³uje cz³onków Rady Funduszu na Walnym Zgromadzeniu w g³osowaniu tajnym. Uchwa³y w sprawie powo³ania i odwo³ania cz³onków Rady Funduszu
s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Przewodnicz¹cy i cz³onkowie Rady Funduszu nie pozostaj¹ z Funduszem w stosunku pracy.
§ 8.

Liczbê cz³onków Zarz¹du Funduszu, tryb ich powo³ywania, odwo³ywania i wyganiêcia mandatu
okrela ustawa.

§ 9.

Prezes Zarz¹du Funduszu jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynnoci z zakresu prawa
pracy wobec pracowników Funduszu.

§ 10. 1. Rada Funduszu i Zarz¹d Funduszu wykonuj¹ swoje funkcje przy pomocy Biura Funduszu.
2. Do zakresu dzia³ania Biura Funduszu nale¿y:
1) zapewnienie merytorycznej i technicznej obs³ugi organów Funduszu w zwi¹zku z realizacj¹
gwarancji, udzielaniem pomocy bankom oraz koordynacj¹ wykonywania zadañ funduszu,
2) gromadzenie i analizowanie informacji, w szczególnoci dotycz¹cych podmiotów objêtych
systemem gwarantowania,
3) prowadzenie obs³ugi prawnej, miêdzy innymi opiniowanie czynnoci prawnych dokonywanych przez Fundusz, reprezentowanie Funduszu w postêpowaniu s¹dowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekaj¹cymi,
4) prowadzenie spraw administracyjnych i spraw personalnych Funduszu,
5) prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu,
6) wydawanie biuletynu Funduszu.
3. Regulamin organizacyjny Biura Funduszu ustalaj¹cy strukturê organizacyjn¹ oraz zasady
dzia³ania Biura Funduszu okrela uchwa³¹ Zarz¹d Funduszu w uzgodnieniu z Rad¹ Funduszu.

III. Szczegó³owe zadania organów Funduszu
§ 11. Zadania Funduszu realizuj¹ jego organy w ramach uprawnieñ nadanych ustawowo oraz
szczegó³owo okrelonych w niniejszym statucie.
Rada Funduszu
§ 12. Wykonuj¹c nadzór nad dzia³alnoci¹ Funduszu, Rada Funduszu mo¿e:
1) uchwalaæ zalecenia dla Zarz¹du Funduszu, w szczególnoci w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w wykonaniu przez Zarz¹d jego zadañ,
2) zawiesiæ wykonanie albo uchyliæ uchwa³ê Zarz¹du Funduszu sprzeczn¹ z prawem lub
uchwa³¹ Rady Funduszu,
3) zawieszaæ w czynnociach cz³onków Zarz¹du Funduszu.
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§ 13. Wykonuj¹c kontrolê nad dzia³alnoci¹ Funduszu, Rada i poszczególni jej cz³onkowie dzia³aj¹cy
z upowa¿nienia Rady badaj¹ pe³ny zakres dzia³alnoci Funduszu, a w szczególnoci:
1) sprawdzaj¹ akta i dokumentacjê,
2) dokonuj¹ kontroli maj¹tku Funduszu i kontroli finansowej,
3) wydaj¹ polecenia z³o¿enia przez pracowników Funduszu sprawozdañ i wyjanieñ,
4) uczestnicz¹ w posiedzeniach Zarz¹du Funduszu.
§ 14. Informacje uzyskane przez cz³onków Rady Funduszu przy pe³nieniu przez nich obowi¹zków
stanowi¹ tajemnicê s³u¿bow¹.
§ 15. 1. Rada Funduszu, na wniosek Zarz¹du Funduszu, okrela na dany rok wysokoæ stawki obowi¹zkowej op³aty rocznej, zgodnie z art. 13 i 14 ustawy.
2. Rada Funduszu, na wniosek Zarz¹du, ustala stawkê okrelaj¹c¹ wysokoæ funduszy ochrony
rodków gwarantowanych, o których mowa w art. 25 ustawy, tworzonych przez podmioty
objête systemem gwarantowania.
3. Wysokoæ stawek, o których mowa w ust. 1 i 2, na dany rok kalendarzowy jest okrelana przez
Radê Funduszu do dnia 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego i podawana do wiadomoci podmiotom objêtym systemem gwarantowania w terminie 14 dni od dnia podjêcia
uchwa³y przez Radê Funduszu.
4. Rada Funduszu, podaj¹c do wiadomoci wysokoæ stawki op³aty rocznej, okrela dzieñ, na który
stan aktywów wa¿onych ryzykiem, o których mowa w art. 13 ustawy, bêdzie stanowi³ podstawê
wyliczenia op³aty rocznej, oraz termin, w którym banki obowi¹zane s¹ do jej wniesienia.
3

§ 16. Rada Funduszu okrela uchwa³¹ formy, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej bankom,
zgodnie z zasadami wynikaj¹cymi z ustawy oraz z ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu
banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252),
zwanej dalej "ustaw¹ o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych".
§ 17. Rada Funduszu sprawuje nadzór nad umownym systemem gwarantowania rodków pieniê¿nych.
Zarz¹d Funduszu
§ 18. Zarz¹d Funduszu na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy, corocznie, nie póniej ni¿ do dnia 15
listopada ka¿dego roku kalendarzowego, przedstawia Radzie Funduszu wnioski w sprawie ustalenia
na rok nastêpny wysokoci stawki stosowanej do obliczania obowi¹zkowej op³aty rocznej, o której
mowa w art. 13 i 14 ustawy, oraz stawki okrelaj¹cej wysokoæ funduszy ochrony rodków
gwarantowanych, o których mowa w art. 25 ustawy.
§ 19. Zarz¹d Funduszu sprawdza prawid³owoæ naliczenia op³aty rocznej przez podmioty objête systemem gwarantowania, w oparciu o dane umo¿liwiaj¹ce tak¹ weryfikacjê, przekazane przez
Narodowy Bank Polski i banki.
§ 20. Zarz¹d Funduszu w drodze uchwa³y okrela sposób przekazywania informacji, o których mowa
w art. 26 ust. 4 ustawy, oraz wzory formularzy sprawozdañ przesy³anych przez podmioty objête
obowi¹zkowym systemem gwarantowania.
§ 21. Zarz¹d Funduszu w drodze uchwa³y okrela wzór listy deponentów sporz¹dzanej przez syndyka.
§ 22. 1. Uchwa³ê o przekazaniu syndykowi masy upad³oci kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych,
o której mowa w art. 28 ustawy, Zarz¹d og³asza w pimie o zasiêgu ogólnokrajowym
i w biuletynie Funduszu oraz przesy³a listem poleconym podmiotom objêtym systemem
gwarantowania, a tak¿e informuje na pimie Narodowy Bank Polski.
3

w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 16, poz. 174)
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2. Zarz¹d Funduszu dokonuje zg³oszenia do masy upad³oci wierzytelnoci, o których mowa
w art. 30 ustawy, jednoczenie z przekazaniem rodków, o których mowa w ust. 1.
3. Tryb wykonywania kontroli przestrzegania warunków wyp³at rodków gwarantowanych przez
syndyka, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy, Zarz¹d Funduszu okrela w drodze uchwa³y.
4. Treæ uchwa³y, o której mowa w ust. 3, Zarz¹d Funduszu przekazuje syndykom jednoczenie
z przekazaniem kwot na wyp³atê rodków gwarantowanych.
§ 23. 1. Zarz¹d jest obowi¹zany do bie¿¹cego gromadzenia i analizowania informacji dotycz¹cych
sytuacji finansowej podmiotów objêtych systemem gwarantowania.
2. Porozumienia w sprawie zakresu, trybu i form przekazywania informacji okrelonych w art. 38
ust. 4 ustawy wymagaj¹, przed zawarciem przez Zarz¹d Funduszu, opinii Rady Funduszu.
§ 24. Zarz¹d Funduszu, po uzgodnieniu z Rad¹ zakresu informacji niezbêdnych do wykonywania ustawowych zadañ Funduszu, wystêpuje do Prezesa Narodowego Banku Polskiego z wnioskiem
przewidzianym w art. 38 ust. 7 ustawy.
4

§ 25. 1. Udzielenie pomocy finansowej podmiotom objêtym systemem gwarantowania nastêpuje na
podstawie uchwa³y Zarz¹du Funduszu, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Udzielenie pomocy finansowej ze rodków:
1) funduszu pomocowego w wysokoci przekraczaj¹cej równowartoæ w z³otych
kwoty 6 000 000 EURO,
2) funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych w wysokoci przekraczaj¹cej
równowartoæ w z³otych kwoty 2 000 000 EURO
- nastêpuje po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Funduszu.
3. Do wyliczenia wartoci EURO w z³otych przyjmuje siê kurs redni og³aszany przez Narodowy
Bank Polski, obowi¹zuj¹cy w dniu wyst¹pienia Zarz¹du Funduszu o wyra¿enie opinii, o której
mowa w ust. 2.
5

§ 2 6. 1. Zarz¹d Funduszu kontroluje prawid³owoæ wykorzystania pomocy udzielonej podmiotowi
objêtemu obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz realizacjê programu postêpowania
naprawczego banku, z punktu widzenia celowoci i efektywnoci wykorzystania rodków oraz
zgodnoci z prawem i postanowieniami umów, na podstawie których Fundusz udzieli³ pomocy.
2. Zasady wykonywania kontroli, o której mowa w ust.1, okrela Zarz¹d w drodze uchwa³y.

IV. Zasady gospodarki finansowej
6

§ 27. 1. Fundusz tworzy nastêpuj¹ce fundusze w³asne:
1) fundusz statutowy,
2) fundusz pomocowy,
3) fundusz restrukturyzacji banków spó³dzielczych,
4) fundusz zapasowy,
5) fundusz z aktualizacji wyceny.
2. Rada Funduszu, na wniosek Zarz¹du Funduszu, podejmuje uchwa³ê o utworzeniu innych funduszy, je¿eli obowi¹zek ich tworzenia wynika z innych ustaw.
§ 28. 1. Fundusz statutowy tworzony jest w celu zapewnienia rodków na nabycie rzeczowego maj¹tku
trwa³ego Funduszu oraz wyp³at rodków gwarantowanych, po wyczerpaniu innych róde³
finansowania tych wyp³at, przewidzianych w art. 15 ustawy, oraz funduszu zapasowego.
4
5
6

w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporz¹dzenia powo³anego w przypisie 3
w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporz¹dzenia powo³anego w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporz¹dzenia powo³anego w przypisie 3
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2. Na fundusz statutowy sk³adaj¹ siê rodki pochodz¹ce z nastêpuj¹cych róde³:
1) wp³at Narodowego Banku Polskiego i Ministra Finansów, o których mowa w art. 45 ustawy,
2) dotacji udzielonych na wniosek Funduszu z bud¿etu pañstwa na zasadach okrelonych
w prawie bud¿etowym,
3) nadwy¿ki bilansowej, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy - w czêci okrelonej uchwa³¹
Rady Funduszu, przewidzian¹ w § 35 ust. 4.
§ 29. 1. Fundusz pomocowy jest tworzony w celu zapewnienia rodków na finansowanie zadañ Funduszu
w zakresie udzielania pomocy podmiotom objêtym systemem gwarantowania.
7

2. Na fundusz pomocowy sk³adaj¹ siê rodki pochodz¹ce z:
1) wp³at podmiotów objêtych obowi¹zkowym systemem gwarantowania z tytu³u op³at
rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy,
2) wp³aty wnoszonej przez Narodowy Bank Polski, o której mowa w art. 13 ust. 3a i 3b ustawy,
3) funduszu zapasowego - w czêci okrelonej uchwa³¹ Rady Funduszu, przewidzian¹ w § 30 ust. 4.
3. Dla celów ewidencyjnych fundusz pomocowy dzieli siê na fundusz pomocowy do wykorzystania i fundusz pomocowy wykorzystany.
4. Udzielone przez Fundusz po¿yczki, zrealizowane gwarancje, porêczenia i nabyte wierzytelnoci
zmniejszaj¹ stan funduszu pomocowego do wykorzystania, powiêkszaj¹c jego czêæ wykorzystan¹.
5. Sp³ata po¿yczek oraz kwoty uzyskane z tytu³u wierzytelnoci wynikaj¹cych z udzielonych
gwarancji i porêczeñ, a tak¿e ze sprzeda¿y nabytych uprzednio wierzytelnoci zwiêkszaj¹ stan
funduszu pomocowego do wykorzystania, zmniejszaj¹c czêæ funduszu pomocowego wykorzystanego.
6. W celu zabezpieczenia nale¿noci uznanych za zagro¿one z tytu³u udzielonych po¿yczek,
gwarancji i porêczeñ, a tak¿e nabytych wierzytelnoci Fundusz tworzy rezerwy zmniejszaj¹ce
stan funduszu pomocowego.
7. Rozwi¹zane rezerw, o których mowa w ust. 6, zwiêksza stan funduszu pomocowego do
wykorzystania.
8. Wyp³ata rodków funduszu pomocowego nastêpuje zgodnie z umow¹ zawart¹ z podmiotem
objêtym systemem gwarantowania na podstawie uchwa³y Zarz¹du Funduszu o udzieleniu zwrotnej pomocy finansowej, o której mowa w § 25.
8

§ 29a. 1. Fundusz restrukturyzacji banków spó³dzielczych jest tworzony do zapewnienia rodków finansowych na cele okrelone w art. 35 ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych.
2. Na fundusz restrukturyzacji banków spó³dzielczych sk³adaj¹ siê rodki wraz z odsetkami
pochodz¹ce z nastêpuj¹cych róde³:
1) zlikwidowanego Funduszu Rozwoju Banków Spó³dzielczych, o którym mowa w art. 32
ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych,
2) wyp³acone z bud¿etu pañstwa rodki z tytu³u wykupu obligacji, okrelonych w art. 33 ust. 1,
3 i 4 ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych.
3. Przepisy § 29 ust. 3-8 stosuje siê odpowiednio.
§ 30. 1. Fundusz zapasowy tworzony jest w celu zapewnienia rodków na pokrycie ewentualnych strat
bilansowych, a tak¿e na bie¿¹c¹ realizacjê zadañ statutowych Funduszu po wyczerpaniu
ustawowych róde³ ich finansowania.
2. Fundusz zapasowy tworzony jest z nadwy¿ki bilansowej, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy
- w czêci okrelonej uchwa³¹ Rady Funduszu, przewidzian¹ w § 35 ust. 4.
7
8

w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporz¹dzenia powo³anego w przypisie 2
dodany przez § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia powo³anego w przypisie 3
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3. Fundusz zapasowy mo¿e byæ wykorzystany na:
1) pokrycie straty bilansowej,
2) wyp³aty rodków gwarantowanych,
3) zasilenie funduszu pomocowego.
4. Decyzjê o wykorzystaniu funduszu zapasowego na cele okrelone w ust. 3 podejmuje, na
wniosek Zarz¹du, Rada Funduszu w drodze uchwa³y.
§ 31. 1. Fundusz z aktualizacji wyceny s³u¿y do ewidencji zmian wartoci rodków trwa³ych na skutek
aktualizacji ich wyceny, przeprowadzanych w oparciu o obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy.
2. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zwiêkszeniu ka¿dorazowo w wyniku podwy¿szenia wartoci
rodków trwa³ych.
3. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zmniejszeniu o czêæ ró¿nic z aktualizacji wyceny rodków
trwa³ych - uprzednio stanowi¹cych maj¹tek Funduszu, a nastêpnie zbywanych, objêtych
darowiznami lub zlikwidowanych.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, dotycz¹ tak¿e zwiêkszenia funduszu zapasowego.
§ 32. rodki pieniê¿ne oraz papiery wartociowe Funduszu s¹ gromadzone w Narodowym Banku
Polskim na rachunku bie¿¹cym, rachunkach lokat terminowych, wyodrêbnionym rachunku
specjalnym rozliczeñ gwarancyjnych, w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych i Rejestrze
Bonów Pieniê¿nych Narodowego Banku Polskiego oraz w Krajowym Depozycie Papierów
Wartociowych lub wybranym przez Fundusz biurze maklerskim.
§ 33. 1. W celu realizacji zadañ w zakresie funkcjonowania obowi¹zkowego systemu gwarantowania
rodków pieniê¿nych Fundusz tworzy wyodrêbniony rachunek specjalny rozliczeñ gwarancyjnych w Narodowym Banku Polskim.
2. Na rachunek specjalny rozliczeñ gwarancyjnych wp³ywaj¹:
1) wp³aty z funduszy ochrony rodków gwarantowanych, dokonywane przez podmioty objête systemem gwarantowania, na podstawie uchwa³y Zarz¹du Funduszu, o której mowa
w art. 28 ustawy,
2) rodki odzyskane przez Fundusz z masy upad³oci w przypadkach, o których mowa w art. 35
ust. 3 ustawy, w tym w przypadku niedokonania w terminie wp³at, o których mowa w pkt 1,
przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania,
3) rodki z nie wykorzystanego funduszu pomocowego przekazywane zgodnie z uchwa³¹ Rady
Funduszu podjêt¹ na wniosek Zarz¹du Funduszu, je¿eli wysokoæ rodków, o których mowa
w pkt 1 i 2, jest niewystarczaj¹ca,
4) rodki z funduszu zapasowego na podstawie uchwa³y Rady Funduszu podjêtej w trybie
przewidzianym w § 30 ust. 4,
5) rodki z funduszu statutowego, po wyczerpaniu rodków finansowych wymienionych w pkt 1,
2, 3 i 4, z zastrze¿eniem art. 34 ust. 2 ustawy,
6) rodki uzyskane zgodnie z art. 34 ust. 3 i 4 ustawy.
3. Podstaw¹ przekazania rodków z rachunku specjalnego rozliczeñ gwarancyjnych syndykowi jest
uchwa³a Zarz¹du Funduszu, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy.
4. rodki wyegzekwowane przez Fundusz w zwi¹zku z niedokonaniem w terminie wp³at,
o których mowa w ust. 2 pkt 1, przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania zwiêkszaj¹ kwoty odzyskane z masy upad³oci w wysokoci odpowiadaj¹cej kwotom
przeniesionym na rachunek specjalny rozliczeñ gwarancyjnych, zgodnie z treci¹ ust. 2 pkt 2.
§ 34. 1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, sporz¹dzany przez Zarz¹d
Funduszu i uchwalany przez Radê Funduszu w terminie do koñca roku obrotowego
poprzedzaj¹cego rok, którego dotyczy.
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2. Plan finansowy powinien posiadaæ wyodrêbnione czêci dotycz¹ce:
1) planowanej wysokoci funduszu ochrony rodków gwarantowanych oraz przewidywanego
jego wykorzystania,
2) planowanej wysokoci funduszu pomocowego, z uwzglêdnieniem sp³at po¿yczek i
przewidywanego jego wykorzystania,
3) planowanego wyniku finansowego, z uwzglêdnieniem:
a) przychodów z tytu³u odsetek i prowizji od udzielonej bankom zwrotnej pomocy,
b) innych wp³ywów z dzia³alnoci Funduszu,
c) wydatków na utrzymanie organów Funduszu i Biura Funduszu,
d) innych wydatków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Funduszu,
4) stanu maj¹tkowego Funduszu.
§ 35. 1. Koszty ponoszone i przychody otrzymane z tytu³u dzia³alnoci Funduszu s¹ odnoszone bezporednio na rachunek zysków i strat i wykazywane oddzielnie: koszty, przychody, zyski i straty
nadzwyczajne - w uk³adzie rodzajowym.
9

1a. Kwoty odpowiadaj¹ce przedawnionym roszczeniom, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy,
s¹ wykazywane jako pozosta³e przychody operacyjne Funduszu.
10

2. Nadwy¿ka bilansowa, jako dodatni wynik finansowy w rozumieniu przepisów 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 80, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669
i Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931), powiêksza fundusze
statutowy i zapasowy, z tym ¿e fundusz statutowy co najmniej do wysokoci zabezpieczaj¹cej
utrzymanie jego wartoci zwaloryzowanej o stopê wskanika inflacji.
3. W przypadkach gdy wysokoæ nadwy¿ki nie pozwala na zwiêkszenie funduszu statutowego do
wysokoci zabezpieczaj¹cej utrzymanie jego wartoci zwaloryzowanej o stopê wskanika
inflacji, ca³a nadwy¿ka powiêksza fundusz statutowy.
4. Decyzjê o sposobie podzia³u nadwy¿ki bilansowej, jak i o wykorzystaniu funduszu zapasowego na
pokrycie straty bilansowej zgodnie z § 30, podejmuje Rada Funduszu w drodze uchwa³y podjêtej
na wniosek Zarz¹du po zatwierdzeniu przez Radê Ministrów rocznego sprawozdania finansowego.
11

§ 36.

Fundusz prowadzi ksiêgi rachunkowe na zasadach ogólnych, z uwzglêdnieniem szczególnych
zasad rachunkowoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, okrelonych w rozporz¹dzeniu
Ministra Finansów z dnia 25 padziernika 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 90, poz. 1006).

§ 37. 1. Sprawozdanie z dzia³alnoci Funduszu i sprawozdanie finansowe wraz z wynikami badania,
o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, przygotowuje Zarz¹d Funduszu.
12

2. Sprawozdanie finansowe jest przedstawiane Radzie Funduszu w terminie, o którym mowa w art.
17 ust. 1 ustawy.
3. Rada Funduszu podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoci Funduszu
oraz zbadanego sprawozdania finansowego i przedk³ada je Radzie Ministrów do zatwierdzenia
do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku.
§ 38.
9
10
11
12

Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

dodany przez § 1 pkt 5 rozporz¹dzenia powo³anego w przypisie 3
w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia powo³anego w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporz¹dzenia powo³anego w przypisie 2
w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporz¹dzenia powo³anego w przypisie 2
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ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 lutego 2001 r.

w sprawie okrelenia warunków i trybu rozliczenia
podlegaj¹cych umorzeniu niewykorzystanych obligacji
restrukturyzacyjnych serii D.*
Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków
spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252) zarz¹dza
siê, co nastêpuje:
§ 1. Rozporz¹dzenie okrela warunki i tryb rozliczenia podlegaj¹cych umorzeniu obligacji
restrukturyzacyjnych serii D, niewykorzystanych zgodnie z ich przeznaczeniem na restrukturyzacjê wierzytelnoci zrzeszonych banków spó³dzielczych, oraz obligacji bêd¹cych
w posiadaniu BG¯ S.A. w czêci stanowi¹cej równowartoæ nieprzekazanego w formie
wk³adów niepieniê¿nych maj¹tku BG¯ S.A.
§ 2. Ilekroæ w rozporz¹dzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie siê przez to ustawê z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu
banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych,
2) obligacjach - rozumie siê przez to obligacje restrukturyzacyjne serii D wyemitowane
przez Skarb Pañstwa i przeznaczone na restrukturyzacjê wierzytelnoci zrzeszonych
banków spó³dzielczych oraz obligacje bêd¹ce w posiadaniu BG¯ S.A. w czêci stanowi¹cej równowartoæ nieprzekazanego w formie wk³adów niepieniê¿nych maj¹tku BG¯
S.A., na podstawie ustawy 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,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 939 oraz z 2000 r. Nr 119, poz. 1252),
3) agencie emisji - rozumie siê przez to Narodowy Bank Polski,
4) BG¯ S.A. - rozumie siê przez to Bank Gospodarki ¯ywnociowej Spó³ka Akcyjna.
§ 3. Umorzenie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 3 ustawy, obejmuje obligacje niewykorzystane do dnia wejcia w ¿ycie ustawy w liczbie 107 990 sztuk, z ogólnej liczby
296180 sztuk obligacji, o których mowa w § 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
2 czerwca 1995 r. w sprawie proporcji podzia³u miêdzy banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzacjê wierzytelnoci zrzeszonych w nich banków spó³dzielczych (Dz. U. Nr 64, poz. 330, z 1996 r. Nr 57, poz. 260 i z 1997 r. Nr 34, poz. 207),
z uwzglêdnieniem, i¿ BG¯ S.A. w dniu wejcia w ¿ycie ustawy nie posiada³ obligacji w czêci stanowi¹cej równowartoæ nieprzekazanego bankom, o których mowa w pkt 1,
w formie wk³adów niepieniê¿nych maj¹tku, w tym:
* Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu rozliczenia
podlegaj¹cych umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D zosta³o og³oszone w Dzienniku Ustaw Nr
16, poz. 176 i wesz³o w ¿ycie z dniem 24 marca 2001 r.
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1) 101 768 sztuk obligacji nieprzekazanych przez BG¯ S.A. na rzecz Gospodarczego
Banku Wielkopolskiego Spó³ka Akcyjna w Poznaniu, Lubelskiego Banku Regionalnego Spó³ka Akcyjna w Lublinie, Warmiñsko-Mazurskiego Banku Regionalnego
Spó³ka Akcyjna w Olsztynie, Ma³opolskiego Banku Regionalnego Spó³ka Akcyjna
w Krakowie, Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego Spó³ka Akcyjna w Bydgoszczy, Ba³tyckiego Banku Regionalnego Spó³ka Akcyjna w Koszalinie, Mazowieckiego Banku Regionalnego Spó³ka Akcyjna w Warszawie, Dolnol¹skiego Banku
Regionalnego Spó³ka Akcyjna we Wroc³awiu, Rzeszowskiego Banku Regionalnego
Spó³ka Akcyjna w Rzeszowie,
2) 6 222 sztuki obligacji przekazanych przez BG¯ S.A. na rzecz Dolnol¹skiego
Banku Regionalnego Spó³ka Akcyjna we Wroc³awiu, Lubelskiego Banku Regionalnego Spó³ka Akcyjna w Lublinie, Ma³opolskiego Banku Regionalnego Spó³ka
Akcyjna w Krakowie, Rzeszowskiego Banku Regionalnego Spó³ka Akcyjna
w Rzeszowie, Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego Spó³ka Akcyjna
w Bydgoszczy, Warmiñsko-Mazurskiego Banku Regionalnego Spó³ka Akcyjna
w Olsztynie, które nie zosta³y wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 4. 1. BG¯ S.A. oraz banki wymienione w § 3 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia wejcia
w ¿ycie rozporz¹dzenia, przed³o¿¹ agentowi emisji posiadane w dniu wejcia w ¿ycie
ustawy wiadectwa depozytowe opiewaj¹ce na obligacje, w celu ich uniewa¿nienia i wydania nowych wiadectw depozytowych okrelaj¹cych aktualny stan posiadanych przez
nie obligacji, wynikaj¹cy z ich umorzenia.
2. Wraz z realizacj¹ czynnoci, o których mowa w ust. 1, agent emisji dokona odpowiednich wpisów w rejestrze posiadaczy obligacji.
§ 5. 1. W terminie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, BG¯ S.A. oraz banki wymienione w § 3 pkt 2 dokonaj¹ przekazania rodków wyp³aconych przez bud¿et pañstwa
z tytu³u obs³ugi niewykorzystanych obligacji, wyliczonych zgodnie z warunkami ich
emisji, w okresie od pierwszego do dwunastego okresu odsetkowego w³¹cznie, w kwocie 119 350 954,87 z³, na któr¹ sk³ada siê kwota rat kapita³owych w wysokoci
75 971 010,63 z³ oraz kwota odsetek w wysokoci 43 379 944,24 z³, na rachunek
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzony w G³ównym Oddziale WalutowoDewizowym Narodowego Banku Polskiego.
2. Wykaz podlegaj¹cych umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii
D, znajduj¹cych siê w bankach regionalnych i w BG¯ S.A., oraz rodków wyp³aconych
przez bud¿et pañstwa z tytu³u ich obs³ugi stanowi za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
§ 6. 1. Banki wymienione w § 3 pkt 1 s¹ obowi¹zane:
1) w przypadku odst¹pienia, po dniu wejcia w ¿ycie ustawy, od restrukturyzacji
wierzytelnoci zrzeszonych banków spó³dzielczych - ka¿dorazowo zawiadomiæ o tym
ministra w³aciwego do spraw finansów publicznych, Bankowy Fundusz
Gwarancyjny oraz agenta emisji w terminie 7 dni od dnia odst¹pienia; zawiadomienie powinno okrelaæ datê odst¹pienia oraz liczbê obligacji niewykorzystanych,
które podlegaj¹ umorzeniu,
2) w przypadku odst¹pienia, o którym mowa w pkt 1 - przekazaæ na rachunek
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, okrelony w § 5 ust. 1, w terminie 21
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dni od dnia przes³ania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1, rodki uzyskane
z tytu³u obs³ugi obligacji przez bud¿et pañstwa,
3) przed³o¿yæ agentowi emisji, w terminie 7 dni od dnia z³o¿enia zawiadomienia,
o którym mowa w pkt 1, posiadane w dniu odst¹pienia wiadectwa depozytowe,
opiewaj¹ce na obligacje, w celu ich uniewa¿nienia i wydania nowego wiadectwa
depozytowego okrelaj¹cego aktualny stan posiadanych przez bank obligacji,
wynikaj¹cy z ich umorzenia.
2. Minister w³aciwy do spraw finansów publicznych, po ustaleniu wysokoci rodków
wyp³aconych przez bud¿et pañstwa z tytu³u obs³ugi obligacji niewykorzystanych
w wyniku odst¹pienia, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, powiadamia o tym
niezw³ocznie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, agenta emisji oraz bank, który odst¹pi³
od restrukturyzacji wierzytelnoci zrzeszonych banków spó³dzielczych.
§ 7. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 27 lutego 2001 r. i poz. 176)

1 Dolnol¹ski Bank Regionalny S.A.
we Wroc³awiu
2 Lubelski Bank Regionalny S.A.
w Lublinie
3 Ma³opolski Bank Regionalny S.A.
w Krakowie
4 Rzeszowski Bank Regionalny S.A.
w Rzeszowie
5 Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny S.A.
w Bydgoszczy
6 Warmiñsko-Mazurski Bank Regionalny S.A.
w Olsztynie
Razem w bankach regionalnych
7 Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A.
w Warszawie
RAZEM

Suma w z³ rat i odsetek
wyp³aconych przez bud¿et pañstwa z tytu³u
obs³ugi niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D

Odsetki wyp³acone
od pocz¹tku emisji

Nazwa banku

Kapita³ wyp³acony
od pocz¹tku emisji

Lp.

Iloæ obligacji
niewykorzystanych
w sztukach

WYKAZ PODLEGAJ¥CYCH UMORZENIU NIEWYKORZYSTANYCH OBLIGACJI
RESTRUKTURYZACYJNYCH SERII D ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W BANKACH REGIONALNYCH I W BG¯ S.A.
ORAZ RODKÓW WYP£ACONYCH PRZEZ BUD¯ET PAÑSTWA Z TYTU£U ICH OBS£UGI

8

5 628,01

3 213,63

8 841,64

9

6 331,50

3 615,33

9 946,83

100

70 350,04

40 170,33

110 520,37

138

97 083,05

55 435,06

152 518,11

5283

3 716 592,73

2 122 198,78

5 838 791,51

684
6 222

481 194,29
4 377 179,62

274 765,08
2 499 398,21

755 959,37
6 876 577,83

101 768 71 593 831,01 40 880 546,03 112 474 377,04
107 990 75 971 010,63 43 379 944,24 119 350 954,87
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Uchwa³a nr 15/2001
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie okrelenia form, trybu oraz szczegó³owych warunków udzielania
zwrotnej pomocy finansowej bankom spó³dzielczym z funduszu restrukturyzacji
banków spó³dzielczych.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252) oraz § 16
Statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi
Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z 1997 r. Nr 126, poz. 808, z 2000 r. Nr 12, poz.
137 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 174) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Wprowadza siê "Formy, tryb oraz szczegó³owe warunki udzielania zwrotnej pomocy finan-

sowej bankom spó³dzielczym z funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych",
stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zakres informacji wymaganych od banków ubiegaj¹cych siê o pomoc finansow¹ z funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych oraz wzory formularzy okrela za³¹cznik nr 2
do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 15/2001
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 8 maja 2001 r.

Formy, tryb oraz szczegó³owe warunki udzielania zwrotnej pomocy
finansowej bankom spó³dzielczym z funduszu restrukturyzacji
banków spó³dzielczych.
Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz. U. Nr 119, poz.1252) Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, zwany dalej "Funduszem", mo¿e udzielaæ bankom spó³dzielczym, zwanym dalej
"bankami", w których nie wystêpuje niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoci, zwrotnej pomocy
finansowej ze rodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych, zwanej dalej "pomoc¹
finansow¹''.
§1
Pomoc finansowa udzielana jest w formie niskooprocentowanych po¿yczek na wniosek
zainteresowanego banku.
§2
Udzielenie pomocy finansowej wymaga ustanowienia przez bank na rzecz Funduszu prawnych
zabezpieczeñ sp³aty po¿yczki.
§3
Fundusz mo¿e uzale¿niæ udzielenie pomocy finansowej od wyników wizytacji przeprowadzonej
w banku przez swoich przedstawicieli.
§4
Pomoc finansowa udzielana jest na nastêpuj¹cych warunkach:
1) oprocentowanie po¿yczki w skali roku wynosi 0,1 stopy redyskontowej weksli okrelanej
przez Radê Polityki Pieniê¿nej,
2) oprocentowanie jest zale¿ne od zmiany stopy redyskontowej weksli; zmiana oprocentowania nastêpuje z dniem wprowadzenia nowej stopy przez Radê Polityki Pieniê¿nej,
3) prowizja wynosi 0,1% kwoty po¿yczki,
4) prowizja potr¹cana jest z kwoty po¿yczki,
5) po¿yczka udzielana jest na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata,
6) wyp³ata po¿yczki mo¿e byæ dokonana jednorazowo lub w transzach,
7) odsetki od wyp³aconej po¿yczki p³atne s¹ w okresach kwartalnych,
8) sp³ata po¿yczki nastêpuje w równych ratach w okresach pó³rocznych,
9) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê mo¿liwoæ zró¿nicowania wysokoci rat,
o których mowa w pkt 8.
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§5
Procedura udzielenia pomocy finansowej rozpoczyna siê z chwil¹ z³o¿enia przez bank wniosku,
o którym mowa w § 1, wraz z kompletem za³¹czników wymienionych w § 6.
§6
1. Do wniosku o udzielenie pomocy finansowej bank do³¹cza:
1) uchwa³y walnych zgromadzeñ lub zebrañ przedstawicieli banków ³¹cz¹cych siê, które
wyra¿aj¹ wolê po³¹czenia siê (przejêcia) lub postanowienie s¹du o po³¹czeniu banków,
2) sprawozdania finansowe oraz wyniki badania sprawozdañ finansowych banków (za
ostatni rok obrachunkowy), które zamierzaj¹ siê ³¹czyæ lub sprawozdania finansowe oraz
wyniki badania sprawozdañ finansowych banku powsta³ego w wyniku procesów ³¹czeniowych zrealizowanych w okresie trzech lat przed wejciem w ¿ycie ustawy z dnia
7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych (za ostatni rok obrachunkowy),
3) opiniê banku zrzeszaj¹cego dotycz¹c¹ wniosku banku o pomoc finansow¹.
2. Bank wnioskuj¹cy o pomoc finansow¹ powinien przedstawiæ Funduszowi dokumenty
i informacje okrelone w za³¹czniku nr 2.
3. W uzasadnionych przypadkach Zarz¹d Funduszu mo¿e za¿¹daæ innych dokumentów
i informacji, ni¿ okrelone w ust. 1 i 2.
§7
1. Fundusz przyjmuje kompletne wnioski banków do dnia 31 sierpnia 2001r. w celu oszacowania ³¹cznego zapotrzebowania na pomoc finansow¹ dla uprawnionych banków.
2. Je¿eli kwota uzasadnionego zapotrzebowania banków przekroczy wysokoæ rodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych, kwota po¿yczki dla ka¿dego wnioskuj¹cego
banku bêdzie stanowi³a iloczyn kwoty zweryfikowanego zapotrzebowania banku i wysokoci
rodków funduszu restrukturyzacji dzielony przez sumê zweryfikowanych zapotrzebowañ
banków. Kwota po¿yczki dla wnioskuj¹cego banku bêdzie obliczona wed³ug formu³y:

P i - kwota po¿yczki dla banku "i"
F - wysokoæ rodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych
B i - zweryfikowane zapotrzebowanie na pomoc finansow¹ wnioskuj¹cego banku "i"
- suma zweryfikowanych zapotrzebowañ banków na pomoc finansow¹ z funduszu
restrukturyzacji banków spó³dzielczych
k - liczba banków, które z³o¿y³y kompletne wnioski o pomoc finansow¹
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3. Wnioski, które wp³yn¹ do Funduszu w terminie do dnia 31 sierpnia 2001 r. bêd¹ rozpatrzone przez Fundusz nie póniej ni¿ do dnia 31 grudnia 2001r.
4. Wnioski banków, które wp³yn¹ do Funduszu po dniu 31 sierpnia 2001 r. bêd¹ rozpatrywane
wed³ug zasad okrelonych przez Radê Funduszu do koñca pierwszego kwarta³u 2002 r.
§8
Ustalaj¹c wysokoæ uzasadnionych kosztów ³¹czenia siê (przejêcia) banków Fundusz stosuje
zasadê jednolitego traktowania wszystkich banków uwzglêdniaj¹c kryteria celowoci poniesionych lub planowanych nak³adów oraz uzyskanej wczeniej pomocy finansowej.
§9
1. Uchwa³ê w sprawie udzielenia pomocy finansowej podejmuje Zarz¹d Funduszu.
2. Szczegó³owe warunki udzielenia pomocy finansowej okrelane s¹ w umowie po¿yczki
pomiêdzy Funduszem a bankiem, któremu przyznano pomoc.
§ 10
Fundusz niezw³ocznie informuje bank wnioskuj¹cy oraz bank zrzeszaj¹cy o uchwale Zarz¹du
dotycz¹cej udzielenia pomocy finansowej.
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 15/2001
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 8 maja 2001 r.

Zakres informacji wymaganych od banków ubiegaj¹cych siê
o pomoc finansow¹ z funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych
oraz wzory formularzy.
§1
1. Wniosek banku spó³dzielczego o udzielenie pomocy finansowej z funduszu restrukturyzacji banków
spó³dzielczych na finansowanie po³¹czenia siê banków spó³dzielczych, zwanych dalej "bankami",
oraz realizacjê inwestycji tych banków powinien byæ sporz¹dzony, wed³ug wzoru formularza nr 1.
2. Wniosek banku o udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, powinien byæ uzupe³niony
o nastêpuj¹ce informacje:
1) ogóln¹ charakterystykê sytuacji ekonomicznej banku ubiegaj¹cego siê o pomoc finansow¹, w tym wp³yw po³¹czenia na sytuacjê ekonomiczn¹ banku - wnioskodawcy,
w szczególnoci:
a) sprawozdawczoæ banku - wnioskodawcy, która jest wymagana przez NBP, wed³ug stanu na
dzieñ 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego wyst¹pienie oraz za ostatni kwarta³ roku, w którym
sk³adany jest wniosek,
b) opiniê i raport z badania sprawozdania finansowego przez bieg³ego rewidenta za rok
poprzedzaj¹cy wyst¹pienie o pomoc finansow¹,
c) prognozê* bilansu, rachunku zysków i strat oraz prognozê wspó³czynnika wyp³acalnoci banku w okresie korzystania ze rodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych, wraz
z za³o¿eniami planistycznymi (wzór formularza nr 6),
d) informacjê o faktycznym i planowanym rozdysponowaniu zysku netto,
e) propozycjê banku odnonie form zabezpieczenia sp³aty po¿yczki pomocowej,
2) dane dotycz¹ce organizacji i zarz¹dzania w banku, w szczególnoci:
a)
b)
c)
d)
e)

schemat organizacyjny banku,
regulamin organizacyjny banku i data jego wprowadzenia,
inne regulaminy i instrukcje obowi¹zuj¹ce w banku (wykaz i daty ich wprowadzenia),
regulacje dotycz¹ce kontroli wewnêtrznej w banku,
podstawowe dane organizacyjne banku, zgodnie ze wzorem formularza nr 2,

3) pozosta³e informacje, w szczególnoci:
a) uchwa³y walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) zawieraj¹ce wolê przejêcia / po³¹czenia
siê banków,
b) uchwa³y walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) o niewyp³acaniu dywidendy w okresie korzystania z pomocy finansowej,
c) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na przejêcie banku, o ile by³o wymagane,
d) postanowienie s¹du o po³¹czeniu banków,
e) statut banku-wnioskodawcy,
f) wyci¹g z rejestru s¹dowego banku - wnioskodawcy,
* Prognozowanie bilansu i rachunku zysków i strat powinno rozpoczynaæ siê od daty planowanego uzyskania pomocy finansowej z Funduszu i obejmowaæ ca³y okres korzystania z pomocy, przy czym w pierwszym roku powinno byæ sporz¹dzone w uk³adzie kwartalnym,
w pozosta³ych latach rocznie. rodki pomocowe z Funduszu nale¿y wyodrêbniæ w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.
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g) dokument okrelaj¹cy, do jakiej wysokoci zarz¹d banku ubiegaj¹cego siê o pomoc finansow¹
mo¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania, o ile nie okrela tego statut banku,
h) opiniê banku zrzeszaj¹cego o wniosku.
§2
1. Wniosek banku o udzielenie pomocy finansowej dla banków, które po³¹czy³y siê po dniu 28 stycznia
1998 r., powinien byæ uzupe³niony o sprawozdanie z przeprowadzonych prac po³¹czeniowych
zawieraj¹ce w uk³adzie rocznym:
1) krótki opis wykonanych prac ³¹czeniowych wraz z zestawieniem kosztów poniesionych na ten cel,
zgodnie z wzorem formularza nr 3A,
2) nak³ady poniesione na inwestycje zwi¹zane z ³¹czeniem banków w podziale na:
a)
b)
c)
d)

nak³ady na unifikacjê programów i sprzêtu informatycznego,
nak³ady na ujednolicenie technologii bankowej,
nak³ady na unifikacjê oferty produktów i us³ug bankowych,
inne inwestycje zwi¹zane z po³¹czeniem banków,

3) kopie dokumentów ksiêgowych powiadczaj¹cych wysokoæ nak³adów zwi¹zanych z ³¹czeniem
banków z lat 1998-2000 - w podziale okrelonym w pkt 2).
2. Wniosek banku o udzielenie pomocy finansowej na prace zwi¹zane z po³¹czeniem banków (dla
banków, które zamierzaj¹ realizowaæ inwestycje w przysz³oci) powinien zawieraæ zestawienia nak³adów
inwestycyjnych na ujednolicenie standardów, zgodnie z wzorem formularza nr 3.
3. Dane dotycz¹ce poszczególnych przedsiêwziêæ inwestycyjnych bank wnioskuj¹cy przedk³ada zgodnie
z wzorem formularza nr 3 oraz opisem zawartym w formularzu nr 4.
§3
1. Wniosek banku o udzielenie pomocy finansowej na zakup akcji banku zrzeszaj¹cego powinien byæ
sporz¹dzony wed³ug wzoru formularza nr 5.
2. Wniosek banku o udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, powinien byæ uzupe³niony
o nastêpuj¹ce informacje:
1) charakterystykê sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej banku i banku zrzeszaj¹cego,
2) sprawozdawczoæ kierowan¹ do NBP banku wystêpuj¹cego o pomoc finansow¹ i banku, którego
akcje bêd¹ kupowane, wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego wyst¹pienie oraz
na koniec kwarta³u poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku,
3) prognozê* bilansu, rachunku zysków i strat oraz prognozê wspó³czynnika wyp³acalnoci banku
wystêpuj¹cego o pomoc finansow¹ w okresie korzystania ze rodków funduszu restrukturyzacji
banków spó³dzielczych wraz z za³o¿eniami planistycznymi (formularz nr 6),
4) pozosta³e dokumenty:
a) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na zakup pakietu akcji banku zrzeszaj¹cego (jeli jest
wymagane),
b) uchwa³y walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) o niewyp³acaniu dywidendy w okresie
korzystania z pomocy finansowej,
c) statut banku oraz wyci¹g z rejestru s¹dowego banku wystêpuj¹cego o pomoc finansow¹,
d) dokument okrelaj¹cy, do jakiej wysokoci zarz¹d banku wnioskuj¹cego o pomoc finansow¹
mo¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania, o ile nie okrela tego statut banku,
e) zgoda na zakup akcji; w zale¿noci od kompetencji - w formie uchwa³y walnego zgromadzenia
(zebrania przedstawicieli) albo uchwa³y rady nadzorczej banku.
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