
Uchwa³y Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a nr 32/2001 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22 listopada
2001 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawki procentowej na 2002 rok okreœlaj¹cej
wysokoœæ funduszy ochrony œrodków gwarantowanych tworzonych przez podmioty
objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania;

Uchwa³a nr 33/2001 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22 listopada
2001 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawki procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej
na 2002 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmio-
ty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia;

Uchwa³a nr 27/2001 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 wrzeœnia
2001 r. zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie stanowiska dotycz¹cego interpretacji art. 36
ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich
zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych;

Uchwa³y Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a nr 82/52/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
7 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej (dwunastej) listy deponentów
Banku Staropolskiego S. A. w Poznaniu w upad³oœci;

Uchwa³a nr 83/53/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
7 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej (trzynastej) listy deponentów
Banku Staropolskiego S. A. w Poznaniu w upad³oœci;

Uchwa³a nr 107/56/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
10 paŸdziernika 2001 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej (czternastej) listy deponentów
Banku Staropolskiego S. A. w Poznaniu w upad³oœci;

Uchwa³a nr 108/57/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
10 paŸdziernika 2001 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej (piêtnastej) listy deponentów
Banku Staropolskiego S. A. w Poznaniu w upad³oœci;

Uchwa³a nr 129/60/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
30 paŸdziernika 2001 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej (szesnastej) listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oœci;

Uchwa³a nr 111/58/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
19 paŸdziernika 2001 r. w sprawie przyjêcia listy deponentów i przekazania syndykowi
masy upad³oœci Banku Spó³dzielczego we W³odowicach (woj. œl¹skie) kwoty na wyp³atê
œrodków gwarantowanych;

Uchwa³a nr 197/63/G/2001 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
30 listopada 2001 r. w sprawie przyjêcia uzupe³nienia listy deponentów Banku
Spó³dzielczego we W³odowicach (woj. œl¹skie);
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Uchwa³a nr 32/2001

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokoœci stawki procentowej na 2002 rok okreœlaj¹cej

wysokoœæ funduszy ochrony œrodków gwarantowanych tworzonych przez podmioty

objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania.

Uchwały Rady BFG

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 i art. 25 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) oraz § 15 ust. 2 i 3 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), Rada Funduszu uchwala, co nastêpuje:

§ 1.
Ustala siê na 2002 rok stawkê procentow¹ okreœlaj¹c¹ wysokoœæ funduszy ochrony œrodków
gwarantowanych, tworzonych przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania,
w wysokoœci 0, 4 % sumy œrodków pieniê¿nych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach,
stanowi¹cych podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami.

§ 2.
Podmioty, o których mowa w § l, obowi¹zane s¹ utworzyæ - na zasadach okreœlonych w art. 25
i art. 26 ustawy o BFG - fundusz ochrony œrodków gwarantowanych na rok 2002 w dniu 2 stycznia
2002 r. wed³ug stanu œrodków, o których mowa w § l, za paŸdziernik 2001 r.

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

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Uchwa³a nr 33/2001

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokoœci stawki procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej
na 2002 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez

podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 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) oraz § 15 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), Rada Funduszu uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

Ustala siê stawki obowi¹zkowej op³aty na 2002 rok w wysokoœci:

1) 0,08 % sumy aktywów, gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem oraz 0,04 % sumy
zobowi¹zañ pozabilansowych pomniejszonych o gwarancje, porêczenia i linie kredytów
przyrzeczonych wa¿onych ryzykiem - dla podmiotów objêtych obowi¹zkowym systemem
gwarantowania, z zastrze¿eniem pkt 2,

2) 0,08 % sumy aktywów oraz gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem - dla kas oszczêdnoœ-
ciowo-budowlanych, dzia³aj¹cych na podstawie ustawy o kasach oszczêdnoœciowo-
budowlanych i wspieraniu przez pañstwo oszczêdzania na cele mieszkaniowe.

§ 2.

Podstaw¹ wyliczenia kwoty obowi¹zkowej op³aty rocznej jest stan aktywów i zobowi¹zañ pozabilan-

sowych wa¿onych ryzykiem, o których mowa w § l, w dniu 31 grudnia 2001 roku.

§ 3.

Kwota obowi¹zkowej op³aty, wnoszonej przez banki, ustalona zgodnie z § l i § 2 uchwa³y, ulega -

na podstawie art. 13 ust. 3b ustawy o BFG - pomniejszeniu o 50%.

§ 4.

Podmioty objête systemem gwarantowania, o których mowa w § l, wnosz¹ obowi¹zkow¹ op³atê

roczn¹, z uwzglêdnieniem § 3, w terminie do dnia 15 marca 2002 r.

§ 5.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Uchwa³a nr 27/2001

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 20 wrzeœnia 2001 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie stanowiska dotycz¹cego interpretacji

art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków

spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych.

Na podstawie art. 7 ust. l 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) Rada

Funduszu uchwala, co nastêpuje::

§ 1.
W Stanowisku w sprawie interpretacji art. 36 ust 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r.

o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych

(Dz.U. Nr 119, poz. 1252), stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y nr 22/2001 Rady Bankowego

Funduszu Gwarancyjnego z dnia 19 lipca 2001 r. zdanie w brzmieniu: „Dlatego nadwy¿ka bilansowa

w okresie korzystania z pomocy z funduszu restrukturyzacji powinna byæ przeznaczana na fundusz

zasobowy“ zastêpuje siê zdaniem w brzmieniu: „Dlatego nadwy¿ka bilansowa w okresie korzystania

z pomocy z funduszu restrukturyzacji powinna byæ przeznaczana na fundusze w³asne niepodzielne,

w szczególnoœci na fundusz zasobowy.“

§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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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., uchwa³¹ nr 22/2000 z dnia 26 paŸdziernika
2000 r. oraz uchwa³¹ nr 21/2001 z dnia 19 lipca 2001 r. uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1.
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 27 lipca 2001 r.
przez syndyka masy upad³oœci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej „syndykiem“,
dwunasta uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okreœlonym w art. 27a ust. 1
ustawy, w zwi¹zku z tym postanawia listê tê przyj¹æ.

§ 2.
Wyp³ata przez syndyka œrodków gwarantowanych nale¿nych deponentom objêtym uzupe³niaj¹c¹
list¹ deponentów, o której mowa w § 1, nast¹pi z bie¿¹cych wp³ywów powiêkszaj¹cych masê
upad³oœci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu.

§ 3.
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty œrodków gwarantowanych, o których
mowa w § 2, okreœla za³¹cznik do uchwa³y nr 92/56/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 26 wrzeœnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oœci oraz przekazania syndykowi masy upad³oœci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê œrodków gwarantowanych.

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

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

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a nr 82/52/G/2001

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 7 sierpnia 2001 r.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA

w Poznaniu w upad³oœci
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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., uchwa³¹ nr 22/2000 z dnia 26 paŸdziernika 2000 r.
oraz uchwa³¹ nr 21/2001 z dnia 19 lipca 2001 r. uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1.
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 27 lipca 2001 r.
przez syndyka masy upad³oœci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej „syndykiem“,
trzynasta uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okreœlonym w art. 27a ust. 1
ustawy, w zwi¹zku z tym postanawia listê tê przyj¹æ.

§ 2.
Wyp³ata przez syndyka œrodków gwarantowanych nale¿nych deponentom objêtym uzupe³niaj¹c¹
list¹ deponentów, o której mowa w § 1, nast¹pi z bie¿¹cych wp³ywów powiêkszaj¹cych masê
upad³oœci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu.

§ 3.
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty œrodków gwarantowanych, o których
mowa w § 2, okreœla za³¹cznik do uchwa³y nr 92/56/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 26 wrzeœnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oœci oraz przekazania syndykowi masy upad³oœci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê œrodków gwarantowanych.

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

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

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a nr 83/53/G/2001

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 7 sierpnia 2001 r.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów Banku Staropolskiego SA

w Poznaniu w upad³oœci
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Uchwa³a nr 107/56/G/2001

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 10 paŸdziernika 2001 r.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oœci

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., uchwa³¹ nr 22/2000 z dnia 26 paŸdziernika 2000 r.
oraz uchwa³¹ nr 21/2001 z dnia 19 lipca 2001 r. uchwa³a siê, co nastêpuje:

§ 1.
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 08 paŸdziernika
2001 r. przez syndyka masy upad³oœci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej
„syndykiem“, czternasta uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okreœlonym w art.
27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym postanawia listê tê przyj¹æ.

§ 2.
Wyp³ata przez syndyka œrodków gwarantowanych nale¿nych deponentom objêtym uzupe³niaj¹c¹
list¹ deponentów, o której mowa w § 1, nast¹pi z bie¿¹cych wp³ywów powiêkszaj¹cych masê
upad³oœci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu.

§ 3.
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty œrodków gwarantowanych, o których
mowa w § 2, okreœla za³¹cznik do uchwa³y nr 92/56/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 26 wrzeœnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oœci oraz przekazania syndykowi masy upad³oœci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê œrodków gwarantowanych.

§ 4.
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez
syndyka warunków wyp³at œrodków 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 nr 108/57/G/2001

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 10 paŸdziernika 2001 r.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oœci

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., uchwa³¹ nr 22/2000 z dnia 26 paŸdziernika 2000 r.
oraz uchwa³¹ nr 21/2001 z dnia 19 lipca 2001 r. uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1.
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 08 paŸdziernika
2001 r. przez syndyka masy upad³oœci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej
„syndykiem“, piêtnasta uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okreœlonym w art.
27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym postanawia listê tê przyj¹æ.

§ 2.
Wyp³ata przez syndyka œrodków gwarantowanych nale¿nych deponentom objêtym uzupe³niaj¹c¹
list¹ deponentów, o której mowa w § 1, nast¹pi z bie¿¹cych wp³ywów powiêkszaj¹cych masê
upad³oœci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu.

§ 3.
Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty œrodków gwarantowanych, o których
mowa w § 2, okreœla za³¹cznik do uchwa³y nr 92/56/G/2000 Zarz¹du Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 26 wrzeœnia 2000 r. w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad³oœci oraz przekazania syndykowi masy upad³oœci
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu kwot na wyp³atê œrodków gwarantowanych.

§ 4.
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez
syndyka warunków wyp³at œrodków 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 nr 129/60/G/2001

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 paŸdziernika 2001 r.

w sprawie przyjêcia uzupe³niaj¹cej listy deponentów

Banku Staropolskiego SA w upad³oœci w Poznaniu

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2, w zwi¹zku z art. 27a ust. 1 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., uchwa³¹ nr 22/2000 z dnia 26 paŸdziernika 2000 r.

oraz uchwa³¹ nr 21/2001 z dnia 19 lipca 2001 r. uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1.

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 22 paŸdziernika

2001 r. przez syndyka masy upad³oœci Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, zwanego dalej

„syndykiem“, szesnasta uzupe³niaj¹ca lista deponentów odpowiada warunkom okreœlonym w art.

27a ust. 1 ustawy, w zwi¹zku z tym postanawia listê tê przyj¹æ.

§ 2.

Wyp³ata przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny œrodków gwarantowanych nale¿nych deponentowi

objêtemu uzupe³niaj¹c¹ list¹ deponentów, o której mowa w § 1, nast¹pi po przekazaniu przez

syndyka, z bie¿¹cych wp³ywów powiêkszaj¹cych masê upad³oœci Banku Staropolskiego SA

w Poznaniu, kwoty 407,80 z³.

§ 3.

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

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Uchwa³a nr 111/58/G/2001

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 19 paŸdziernika 2001 r.

w sprawie przyjêcia listy deponentów i przekazania syndykowi

masy upad³oœci Banku Spó³dzielczego we W³odowicach (woj. œl¹skie)

kwoty na wyp³atê œrodków gwarantowanych

Na podstawie § 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.,

uchwa³¹ nr 22/2000 z dnia 26 paŸdziernika 2000 r. oraz uchwa³¹ nr 21/2001 z dnia 19 lipca

2001 r., w zwi¹zku z art. 28 ust. 1 i 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“, uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1.

1. Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawiona w dniu 16 paŸdzierni-

ka 2001 r. przez syndyka masy upad³oœci Banku Spó³dzielczego we W³odowicach lista depo-

nentów odpowiada warunkom okreœlonym w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zwi¹zku z tym

postanawia listê tê przyj¹æ i przekazaæ syndykowi na wyp³atê œrodków gwarantowanych kwotê

7.992.254,36 z³ (s³ownie: siedem milionów dziewiêæset dziewiêædziesi¹t dwa tysi¹ce dwieœcie

piêædziesi¹t cztery z³ote i trzydzieœci szeœæ groszy).

2. Kwotê, o której mowa w ust. 1, przekazaæ ze œrodków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

odzyskanych z mas upad³oœci banków.

§ 2.

Szczegó³owe warunki wyp³at œrodków gwarantowanych dokonywanych przez syndyka masy

upad³oœci Banku, o którym mowa w § 1, okreœla za³¹cznik nr 1.

§ 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 111/58/G/2001
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 19 paŸdziernika 2001 r.

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI WYP£AT ŒRODKÓW GWARANTOWANYCH,

DOKONYWANYCH PRZEZ SYNDYKA MASY UPAD£OŒCI

§ 1

U¿yte w treœci okreœlenia oznaczaj¹:

1) ustawa - ustawê 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, Nr 122, poz. 1316),

2) Fundusz - Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

3) syndyk - syndyka masy upad³oœci,

4) wyp³ata - wyp³atê œrodków gwarantowanych deponentom upad³ego banku,

5) terminarz - terminarz wyp³at, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy,

6) lista - listê deponentów, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 2

1. Po otrzymaniu uchwa³y w sprawie przekazania syndykowi kwoty na wyp³atê œrodków gwaran-

towanych, zwanej dalej „uchwa³¹“, syndyk zobowi¹zany jest do otwarcia rachunku bankowego,

albo wydzielenia w ramach posiadanego rachunku subkonta, na którym zdeponowana bêdzie

wy³¹cznie kwota przekazana przez Fundusz na wyp³atê œrodków gwarantowanych.

2. Syndyk podaje Zarz¹dowi Funduszu numer rachunku, o którym mowa w ust. 1, oraz nazwê

banku, w którym rachunek jest otwarty, a tak¿e warunki jego prowadzenia,

3. Zarz¹d Funduszu mo¿e okreœliæ warunki, na jakich syndyk otwiera rachunek, o którym mowa w ust. 1.

4. Zarz¹d Funduszu mo¿e nie wyraziæ zgody na przekazanie kwot na rachunek w banku wskazanym

przez syndyka i wskazaæ bank, w którym syndyk powinien otworzyæ rachunek.

§ 3

1. Po otrzymaniu uchwa³y, syndyk sporz¹dza terminarz wyp³at œrodków gwarantowanych

deponentom i przedstawia go w ci¹gu 3 dni Funduszowi w celu zatwierdzenia.

2. Terminarz powinien przewidywaæ wyp³atê œrodków gwarantowanych deponentom w ci¹gu 30

dni od daty otrzymania przez syndyka kwoty przekazanej przez Fundusz na ten cel, nie póŸniej

jednak ni¿ w ci¹gu trzech miesiêcy od dnia zawieszenia dzia³alnoœci banku.

3. Zatwierdzony terminarz zawieraj¹cy informacjê o miejscu dokonywania wyp³at oraz dokumen-

tach wymaganych przy wyp³acie, syndyk podaje do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie

w lokalach obs³ugi klientów upad³ego banku, w miejscu dokonywanych wyp³at, a tak¿e poprzez

og³oszenie w prasie lokalnej lub - w zale¿noœci od potrzeb - ogólnokrajowej. 

Syndyk mo¿e tak¿e dodatkowo w inny sposób zawiadomiæ deponentów o terminie i miejscu

wyp³at oraz wymaganych dokumentach.



4. Terminarz nie mo¿e zawieraæ informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ oraz nie mo¿e

naruszaæ przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z

1997 r. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216).

§ 4

Wyp³ata œrodków gwarantowanych nastêpuje zgodnie z terminarzem, o którym mowa w § 3, na

podstawie listy wyp³at sporz¹dzonej w oparciu o listê deponentów. Listê wyp³at syndyk sporz¹dza

w formie wydruku komputerowego przy wykorzystaniu programu komputerowego zastosowanego

przy opracowaniu listy deponentów.

§ 5

1. Do wykonywania poszczególnych czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ wyp³at syndyk mo¿e

upowa¿niæ pracowników pozostaj¹cych w jego dyspozycji lub podmioty, o których mowa w § 7.

2. Syndyk zobowi¹zany jest do zapewnienia ochrony w czasie transportu œrodków pieniê¿nych

przeznaczonych na wyp³atê i miejsca prowadzenia wyp³at w trakcie ich trwania zgodnie

z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Syndyk zobowi¹zany jest umo¿liwiæ pracownikom Funduszu dokonywanie kontroli, o której mowa

w art. 28 ust. 6 ustawy, oraz udzieliæ wszelkich informacji dotycz¹cych przebiegu wyp³at.

§ 7

Syndyk mo¿e, w drodze umowy, zleciæ za zgod¹ Funduszu dokonywanie wyp³at innemu bankowi.

Umowa powinna w szczególnoœci okreœlaæ:

1) tryb dokonywania wyp³at, zgodny z ustaw¹ i uchwa³¹,

2) zobowi¹zanie   banku   do   umo¿liwienia   pracownikom   Funduszu dokonywania kontroli,

o której mowa w § 6,

3) zobowi¹zanie banku do udzielania pracownikom Funduszu wszelkich informacji zwi¹zanych

z przebiegiem wyp³at,

4) mo¿liwoœæ umieszczania wszelkich informacji dla deponentów w lokalu banku.

§ 8

1. Na zasadach okreœlonych w uchwale syndyk dokonuje wyp³at deponentom, ich pe³nomocnikom

oraz nastêpcom prawnym.

2. W przypadku stwierdzenia wymagalnych wierzytelnoœci osób, o których mowa w art. 57 ust. 1

ustawy - Prawo bankowe nie bêd¹cych deponentami, przy ustalaniu nale¿noœci spadkobierców

pomniejsza siê saldo rachunku bankowego zmar³ego posiadacza o te wierzytelnoœci.

3. W przypadku gdy œmieræ posiadacza rachunku nast¹pi³a przed dniem og³oszenia upad³oœci

banku, a fakt ten nie by³ syndykowi znany w chwili sporz¹dzania listy, syndyk nie dokonuje

wyp³aty na podstawie tej listy; w takim przypadku syndyk ustala kr¹g osób uprawnionych do 
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otrzymania œrodków gwarantowanych i sporz¹dza uzupe³nienie listy, umieszczaj¹c na niej spad-

kobierców a tak¿e osoby, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, jeœli ich

wierzytelnoœci sta³y siê wymagalne przed dniem zawieszenia dzia³alnoœci banku.

4. Œrodki gwarantowane nale¿ne osobie ma³oletniej mog¹ byæ wyp³acone przelewem na jej

rachunek bankowy w innym banku za³o¿ony przez rodziców, opiekuna lub kuratora. Wyp³ata

w innej formie jest mo¿liwa tylko po przed³o¿eniu zezwolenia s¹du opiekuñczego na dokonanie

wyp³aty. W przypadku gdy osoba ma³oletnia ukoñczy³a 13 lat wyp³ata mo¿e byæ dokonana

osobie ma³oletniej, o ile nie sprzeciwi siê temu na piœmie jej przedstawiciel ustawowy.

5. Wyp³aty œrodków gwarantowanych nale¿nych osobom, dla których ustanowiona zosta³a opieka

lub kuratela, nie wymienionym w ust. 4, dokonuje siê za zgod¹ s¹du opiekuñczego, chyba, ¿e

wyp³ata realizowana jest przelewem bankowym na rachunek tych osób w innym banku.

6. Wyp³aty œrodków gwarantowanych syndyk dokonuje równie¿ na wniosek organu egzekucyjnego,

na podstawie tytu³u egzekucyjnego uprawniaj¹cego do zajêcia œrodków gwarantowanych

deponenta, z uwzglêdnieniem postanowieñ art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.

§ 9

1. Wyp³aty dokonywane s¹ w formie gotówkowej w lokalu upad³ego banku, lokalu podmiotu,

o którym mowa w § 7, lub w innym miejscu okreœlonym przez syndyka za zgod¹ Zarz¹du

Funduszu.

2. Na wniosek deponenta wyp³ata mo¿e zostaæ dokonana tak¿e:

1) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez deponenta,

2) przekazem pocztowym na adres wskazany przez deponenta.

§ 10

1. W przypadku prowadzenia przez upad³y bank rachunków w walutach obcych syndyk

zobowi¹zany jest do informowania deponentów o kursach walut przyjêtych do wyliczenia

w z³otych kwot gwarantowanych.

2. Syndyk zobowi¹zany jest do powiadomienia deponentów, i¿ na skierowane do niego pisemne

¿¹danie udziela szczegó³owych informacji o sposobie wyliczenia kwoty gwarantowanej.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, syndyk podaje do wiadomoœci publicznej w lokalu,

w którym dokonywane s¹ wyp³aty.

§ 11

1. Dokonuj¹c wyp³aty nale¿y w ka¿dym przypadku sprawdziæ dowód to¿samoœci deponenta lub

innej osoby upowa¿nionej do odbioru œrodków gwarantowanych.

2. Wyp³ata pe³nomocnikowi lub nastêpcy prawnemu deponenta nastêpuje odpowiednio na

podstawie:
1) pe³nomocnictwa do odbioru œrodków gwarantowanych z uwierzytelnionym przez notariusza

lub przewodnicz¹cego zarz¹du gminy podpisem mocodawcy,
2) dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do odbioru wyp³aty z tytu³u gwarancji.
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3. Wyp³ata dla spadkobierców mo¿e nast¹piæ po przedstawieniu:

1) prawomocnego postanowienia s¹du o nabyciu spadku oraz prawomocnego postanowienia

s¹du o dziale spadku lub umowy o dziale spadku; wyp³aty mo¿na tak¿e dokonaæ po z³o¿eniu

pisemnego oœwiadczenia przez wszystkich spadkobierców w obecnoœci syndyka lub pra-

cownika banku dokonuj¹cego wyp³aty, co do sposobu wyp³aty, b¹dŸ na podstawie takiego

oœwiadczenia zawieraj¹cego podpisy wszystkich spadkobierców, poœwiadczone przez notar-

iusza b¹dŸ przewodnicz¹cego zarz¹du gminy,

2) dokumentu wskazuj¹cego na uregulowanie obowi¹zków w zakresie podatku od spadku.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, syndyk do³¹cza do listy wyp³at; dotyczy to tak¿e kopii

dokumentów stanowi¹cych podstawê wyp³aty œrodków gwarantowanych osobom, o których

mowa w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile ich wierzytelnoœci sta³y siê wymagalne

przed dniem zawieszenia dzia³alnoœci banku.

5. Syndyk lub upowa¿niona przez niego osoba zamieszcza na liœcie wyp³at adnotacjê o dokonaniu

wyp³aty oraz dacie jej dokonania.

6. Osoba odbieraj¹ca œrodki kwituje ich odbiór na dokumencie potwierdzaj¹cym dokonanie

wyp³aty. Pokwitowanie do³¹cza siê do listy wyp³at.

7. W przypadku dokonania wyp³aty w sposób okreœlony w § 9 ust. 2, syndyk lub upowa¿niona

przez niego osoba umieszcza odpowiedni¹ adnotacjê na liœcie wyp³at do³¹czaj¹c kopiê doko-

nanego przelewu lub przekazu.

§ 12

1. Syndyk nie mo¿e wstrzymaæ wyp³aty deponentowi, którego to¿samoœæ zosta³a udokumen-

towana, a kwota œrodków gwarantowanych zosta³a prawid³owo obliczona w oparciu o ksiêgi

banku, z wyj¹tkiem przypadków, gdy do ksi¹g upad³ego banku z³o¿ono odpowiedni tytu³ wykon-

awczy i z zastrze¿eniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postêpowanie karne, z którego

wynika, ¿e œrodki objête systemem gwarantowania mog¹ pochodziæ z przestêpstwa

przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego, syndyk zawiesza ich wyp³atê.

3. Syndyk prowadzi rejestr zawieszonych wyp³at wg zasad ustalonych w trybie przewidzianym w art.

28 ust. 3c ustawy.

4. Wyp³ata, o której mowa w ust. 2, mo¿e byæ dokonana, je¿eli w toku postêpowania karnego nie

zostanie ustalone, ¿e œrodki objête systemem gwarantowania pochodz¹ z przestêpstwa.

§ 13

1. W przypadku nie zg³oszenia siê deponenta w dniu okreœlonym w terminarzu, syndyk wzywa

deponenta listem poleconym do odbioru œrodków gwarantowanych, wyznaczaj¹c dodatkowy

termin wyp³aty.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 7 dni kalendarzowych od ostatniego

dnia wyp³at okreœlonego w terminarzu.
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3. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê, je¿eli kwota œrodków gwarantowanych nale¿na deponentowi jest

ni¿sza od kosztów wys³ania listu poleconego.

§ 14

1. Dokonuj¹c wyp³at, syndyk w pierwszej kolejnoœci wykorzystuje pozostaj¹ce w jego dyspozycji

œrodki banku, stanowi¹ce sumê œrodków p³ynnych (po potr¹ceniu wydatków okreœlonych w art.

27 ust. 1 pkt. 4 ustawy) i kwoty utworzonego przez bank funduszu ochrony œrodków gwaran-

towanych, wed³ug stanu na dzieñ spe³nienia warunku gwarancji,

2. Suma dokonanych przez syndyka wyp³at œrodków gwarantowanych nie mo¿e przekroczyæ sumy:

1) œrodków p³ynnych banku wchodz¹cych w sk³ad masy upad³oœci (po pokryciu wydatków

okreœlonych w art. 27 ust. 1 pkt. 4 ustawy), na które sk³adaj¹ siê:

a) œrodki w kasie,

b) œrodki na rachunkach w innych bankach,

c) kwoty rezerw obowi¹zkowych,

d) wartoœæ skarbowych papierów wartoœciowych i bonów pieniê¿nych NBP,

1) kwoty funduszu ochrony œrodków gwarantowanych wg stanu na dzieñ spe³nienia warunku

gwarancji,

2) kwoty przekazanej syndykowi przez Fundusz na wyp³atê œrodków gwarantowanych.

§ 15

W terminie 21 dni po zakoñczeniu wyp³at syndyk, dokonuj¹c rozliczenia kwot wydatkowanych na

wyp³aty œrodków gwarantowanych, do³¹cza nastêpuj¹ce dokumenty:

1) listê wyp³at w formie dokumentu papierowego (ka¿da strona powinna zostaæ podpisana

przez syndyka) oraz w formie zapisu elektronicznego (na dyskietce lub p³ycie CD),

2) listê osób, które nie odebra³y œrodków gwarantowanych, w formie dokumentu papierowego

oraz w formie zapisu elektronicznego (na dyskietce lub p³ycie CD),

3) kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dokonanie wyp³at w sposób okreœlony w § 8 ust. 2-6,

uporz¹dkowane wed³ug kolejnoœci deponentów na liœcie wyp³at, do których siê odnosz¹,

4) zestawienie operacji na rachunku, na którym zdeponowane by³y kwoty na wyp³atê œrodków

gwarantowanych i wyci¹g z rachunku bankowego potwierdzaj¹cy wysokoœæ nale¿nych

Funduszowi odsetek od kwoty przekazanej na wyp³aty kwot gwarantowanych,

5) orygina³y lub kopie potwierdzenia wys³anych wezwañ, o których mowa w §13 ust. 1,

uszeregowane wed³ug kolejnoœci pozycji na liœcie wyp³at, do których siê odnosz¹,

6) sprawozdanie z przebiegu wyp³at, które winno zawieraæ:

a) sumê wyp³aconych œrodków gwarantowanych,

b) sumê œrodków gwarantowanych nie wyp³aconych deponentom,

c) liczbê deponentów, którym wyp³acono œrodki gwarantowane,

d) liczbê deponentów, którym nie wyp³acono œrodków gwarantowanych,

e) liczbê pracowników upad³ego banku zatrudnionych przy wyp³atach wraz ze wskazaniem

sumy faktycznie poniesionych kosztów ich wynagrodzeñ do czasu zakoñczenia wyp³at,
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f) wysokoœæ faktycznie poniesionych przez syndyka wydatków zwi¹zanych z wyp³at¹

œrodków gwarantowanych,

g) rejestr wyp³at zawieszonych, o którym mowa w § 12 ust. 3.

§ 16

Kwota podlegaj¹ca zwrotowi wp³acana na wskazany rachunek Funduszu powinna obejmowaæ:

a) sumê œrodków gwarantowanych nie wyp³aconych deponentom,

b) kwotê uzyskan¹ przez syndyka tytu³em odsetek naliczonych przez bank od œrodków

ulokowanych na rachunku, o którym mowa w § 2,

c) ró¿nicê pomiêdzy sum¹ wydatków zwi¹zanych z wyp³at¹ wynagrodzeñ pracownikom

upad³ego banku i niezbêdnych wydatków zwi¹zanych z wyp³at¹ œrodków gwaran-

towanych, wykazanych przez syndyka w oœwiadczeniu do³¹czonym do listy deponentów,

a sum¹ ww. wydatków faktycznie poniesionych przez syndyka (je¿eli kwoty faktycznie

poniesionych wydatków by³y ni¿sze od wykazanych w oœwiadczeniu).
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Uchwa³a nr 197/63/G/2001

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 listopada 2001 r.

w sprawie przyjêcia uzupe³nienia listy deponentów Banku Spó³dzielczego

we W³odowicach (woj. œl¹skie)

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, z 2001 r. 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., uchwa³¹ nr 22/2000 z dnia 26 paŸdzierni-

ka 2000 r. oraz uchwa³¹ nr 21/2001 z dnia 19 lipca 2001 r., uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1.

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stwierdza, ¿e przedstawione w dniu 22 listopada

2001 r. przez syndyka masy upad³oœci Banku Spó³dzielczego we W³odowicach, zwanego dalej

„syndykiem“, uzupe³nienie nr 1 listy deponentów odpowiada warunkom okreœlonym w art. 27a ust.

1 ustawy, w zwi¹zku z tym postanawia uzupe³nienie to przyj¹æ.

§ 2.

Wyp³ata przez syndyka œrodków gwarantowanych nale¿nych deponentom objêtym uzupe³nieniem

listy deponentów, o którym mowa w § 1, nast¹pi z bie¿¹cych wp³ywów powiêkszaj¹cych masê

upad³oœci Banku Spó³dzielczego we W³odowicach.

§ 3.

Szczegó³owe zasady dokonywania przez syndyka wyp³aty œrodków gwarantowanych, o których

mowa w § 2, okreœla za³¹cznik do uchwa³y.

§ 4.

Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê przestrzegania przez

syndyka warunków wyp³at œrodków 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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Za³¹cznik do uchwa³y nr 197/63/G/2001
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 listopada 2001 r.

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI WYP£AT ŒRODKÓW GWARANTOWANYCH,

DOKONYWANYCH PRZEZ SYNDYKA MASY UPAD£OŒCI

§ 1

U¿yte w treœci okreœlenia oznaczaj¹:

1) ustawa - ustawê z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.

z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz.

1316),

2) Fundusz - Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

3) syndyk - syndyka masy upad³oœci,

4) wyp³ata - wyp³atê œrodków gwarantowanych deponentom upad³ego banku,

5) terminarz - terminarz wyp³at, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy,

6) lista - listê deponentów, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 2

O terminie i miejscu wyp³at Syndyk zawiadamia deponentów listem poleconym, wyznaczaj¹c termin

do odbioru œrodków gwarantowanych nie d³u¿szy ni¿ 14 dni od dnia otrzymania uchwa³y Zarz¹du

Funduszu w sprawie przyjêcia uzupe³nienia listy deponentów.

§ 3

Wyp³ata œrodków gwarantowanych nastêpuje na podstawie listy wyp³at sporz¹dzonej w oparciu

o uzupe³nienie listy deponentów. Listê wyp³at syndyk sporz¹dza w formie wydruku komputerowego

przy wykorzystaniu programu komputerowego zastosowanego przy opracowaniu uzupe³nienia listy

deponentów.

§ 4

1. Do wykonywania poszczególnych czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ wyp³at syndyk mo¿e

upowa¿niæ pracowników pozostaj¹cych w jego dyspozycji.

2. Syndyk zobowi¹zany jest do zapewnienia ochrony w czasie transportu œrodków pieniê¿nych

przeznaczonych na wyp³atê i miejsca prowadzenia wyp³at w trakcie ich trwania zgodnie

z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Syndyk zobowi¹zany jest umo¿liwiæ pracownikom Funduszu dokonywanie kontroli, o której

mowa w art. 28 ust. 6 ustawy, oraz udzieliæ wszelkich informacji dotycz¹cych przebiegu wyp³at.
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§ 6

1. Na zasadach okreœlonych w uchwale syndyk dokonuje wyp³at deponentom, Ich pe³nomocnikom

oraz nastêpcom prawnym.

2. W przypadku stwierdzenia wymagalnych wierzytelnoœci osób, o których mowa w art. 57 ust. 1

ustawy - Prawo bankowe nie bêd¹cych deponentami, przy ustalaniu nale¿noœci spadkobierców

pomniejsza siê saldo rachunku bankowego zmar³ego posiadacza o te wierzytelnoœci.

3. W przypadku, gdy œmieræ posiadacza rachunku nast¹pi³a przed dniem og³oszenia upad³oœci

banku, a fakt ten nie by³ syndykowi znany w chwili sporz¹dzania uzupe³nienia listy, syndyk nie

dokonuje wyp³aty na podstawie tego uzupe³nienia; w takim przypadku syndyk ustala kr¹g osób

uprawnionych do otrzymania œrodków gwarantowanych i sporz¹dza kolejne uzupe³nienie listy,

umieszczaj¹c na niej spadkobierców a tak¿e osoby, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy -

Prawo bankowe, jeœli ich wierzytelnoœci sta³y siê wymagalne przed dniem zawieszenia

dzia³alnoœci banku.

4. Œrodki gwarantowane nale¿ne osobie ma³oletniej mog¹ byæ wyp³acone przelewem na jej

rachunek bankowy w innym banku za³o¿ony przez rodziców, opiekuna lub kuratora. Wyp³ata

w innej formie jest mo¿liwa tylko po przed³o¿eniu zezwolenia s¹du opiekuñczego na dokonanie

wyp³aty. W przypadku, gdy osoba ma³oletnia ukoñczy³a 13 lat, wyp³ata mo¿e byæ dokonana

osobie ma³oletniej, o ile nie sprzeciwi siê temu na piœmie jej przedstawiciel ustawowy.

5. Wyp³aty œrodków gwarantowanych nale¿nych osobom, dla których ustanowiona zosta³a opieka

lub kuratela, nie wymienionym w ust. 4, dokonuje siê za zgod¹ s¹du opiekuñczego, chyba, ¿e

wyp³ata realizowana jest przelewem bankowym na rachunek tych osób w innym banku.

6. Wyp³aty œrodków gwarantowanych syndyk dokonuje równie¿ na wniosek organu egzekucyjnego,

na podstawie tytu³u egzekucyjnego uprawniaj¹cego do zajêcia œrodków gwarantowanych depo-

nenta, z uwzglêdnieniem postanowieñ art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.

§ 7

1. Wyp³aty dokonywane s¹ w formie gotówkowej w lokalu upad³ego banku lub w innym miejscu

okreœlonym przez syndyka za zgod¹ Zarz¹du Funduszu.

2. Na wniosek deponenta wyp³ata mo¿e zostaæ dokonana tak¿e:

1) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez deponenta,

2) przekazem pocztowym na adres wskazany przez deponenta.

§ 8

1. W przypadku prowadzenia przez upad³y bank rachunków w walutach obcych syndyk

zobowi¹zany jest do informowania deponentów o kursach walut przyjêtych do wyliczenia

w z³otych kwot gwarantowanych.

2. Syndyk zobowi¹zany jest do powiadomienia deponentów, i¿ na skierowane do niego pisemne

¿¹danie udziela szczegó³owych informacji o sposobie wyliczenia kwoty gwarantowanej.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, syndyk podaje do wiadomoœci publicznej w lokalu,

w którym dokonywane s¹ wyp³aty.
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§ 9

1. Dokonuj¹c wyp³aty nale¿y w ka¿dym przypadku sprawdziæ dowód to¿samoœci deponenta lub

innej osoby upowa¿nionej do odbioru œrodków gwarantowanych.

2. Wyp³ata pe³nomocnikowi lub nastêpcy prawnemu deponenta nastêpuje odpowiednio na

podstawie:

1) pe³nomocnictwa do odbioru œrodków gwarantowanych z uwierzytelnionym przez notariusza

lub przewodnicz¹cego zarz¹du gminy podpisem mocodawcy,

2) dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do odbioru wyp³aty z tytu³u gwarancji.

3. Wyp³ata dla spadkobierców mo¿e nast¹piæ po przedstawieniu:

1) prawomocnego postanowienia s¹du o nabyciu spadku oraz prawomocnego postanowienia

s¹du o dziale spadku lub umowy o dziale spadku; wyp³aty mo¿na tak¿e dokonaæ po z³o¿eniu

pisemnego oœwiadczenia przez wszystkich spadkobierców w obecnoœci syndyka lub pra-

cownika banku dokonuj¹cego wyp³aty, co do sposobu wyp³aty, b¹dŸ na podstawie takiego

oœwiadczenia zawieraj¹cego podpisy wszystkich spadkobierców poœwiadczone przez notar-

iusza b¹dŸ przewodnicz¹cego zarz¹du gminy,

2) dokumentu wskazuj¹cego na uregulowanie obowi¹zków w zakresie podatku od spadku.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, syndyk do³¹cza do listy wyp³at; dotyczy to tak¿e kopii

dokumentów stanowi¹cych podstawê wyp³aty œrodków gwarantowanych osobom, o których

mowa w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile ich wierzytelnoœci sta³y siê wymagalne

przed dniem zawieszenia dzia³alnoœci banku.

5. Syndyk lub upowa¿niona przez niego osoba zamieszcza na liœcie wyp³at adnotacjê o dokonaniu

wyp³aty oraz dacie jej dokonania.

6. Osoba odbieraj¹ca œrodki kwituje ich odbiór na dokumencie potwierdzaj¹cym dokonanie

wyp³aty. Pokwitowanie do³¹cza siê do listy wyp³at.

7. W przypadku dokonania wyp³aty w sposób okreœlony w § 7 ust. 2, syndyk lub upowa¿niona

przez niego osoba umieszcza odpowiedni¹ adnotacjê na liœcie wyp³at do³¹czaj¹c kopiê

dokonanego przelewu lub przekazu.

§ 10

1. Syndyk nie mo¿e wstrzymaæ wyp³aty deponentowi, którego to¿samoœæ zosta³a udokumen-

towana, a kwota œrodków gwarantowanych zosta³a prawid³owo obliczona w oparciu o ksiêgi

banku, z wyj¹tkiem przypadków, gdy do ksi¹g upad³ego banku z³o¿ono odpowiedni tytu³

wykonawczy, z zastrze¿eniem ust. 2.

2. W przypadku gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postêpowanie karne, z którego wyni-

ka, ¿e œrodki objête systemem gwarantowania mog¹ pochodziæ z przestêpstwa przewidzianego

w art. 299 Kodeksu karnego, syndyk zawiesza ich wyp³atê.

3. Syndyk prowadzi rejestr zawieszonych wyp³at wg zasad ustalonych w trybie przewidzianym w art.

28 ust. 3c ustawy.

4. Wyp³ata, o której mowa w ust. 2, mo¿e byæ dokonana je¿eli w toku postêpowania karnego nie

zostanie ustalone, ¿e œrodki objête systemem gwarantowania pochodz¹ z przestêpstwa.



§ 11

W terminie 21 dni po zakoñczeniu wyp³at syndyk, dokonuj¹c rozliczenia kwot wydatkowanych na

wyp³aty œrodków gwarantowanych, do³¹cza nastêpuj¹ce dokumenty:

1) listê wyp³at w formie dokumentu papierowego (ka¿da strona powinna zostaæ podpisana

przez syndyka) oraz w formie zapisu elektronicznego (na dyskietce lub p³ycie CD),

2) listê osób, które nie odebra³y œrodków gwarantowanych, w formie dokumentu papierowego

oraz w formie zapisu elektronicznego (na dyskietce lub p³ycie CD),

3) kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dokonanie wyp³at w sposób okreœlony w § 6 ust. 2-6,

uporz¹dkowane wed³ug kolejnoœci deponentów na liœcie wyp³at, do których siê odnosz¹,

4) sprawozdanie z przebiegu wyp³at, które winno zawieraæ:

a) sumê wyp³aconych œrodków gwarantowanych,

b) sumê œrodków gwarantowanych nie wyp³aconych deponentom,

c) liczbê deponentów, którym wyp³acono œrodki gwarantowane,

d) liczbê deponentów, którym nie wyp³acono œrodków gwarantowanych,

e) rejestr wyp³at zawieszonych, o którym mowa w § 10 ust. 3,

§ 12

Suma œrodków gwarantowanych nie wyp³aconych deponentom podlega przekazaniu na wskazany

rachunek Funduszu.
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Serdeczne ¿yczenia
wielu sukcesów i satysfakcji

w Nowym Roku 2002
sk³ada wszystkim czytelnikom

Biuletynu BFG

Rada i Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Warszawa, grudzieñ 2001
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Notatki
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