
Uchwa³a nr 14/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 lipca
2003 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego w II kwartale 2003 r.,

Stanowisko Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycz¹ce niektórych
warunków udzielania bankom spó³dzielczym zwrotnej pomocy finansowej z funduszu
restrukturyzacji banków spó³dzielczych na nabycie akcji banku zrzeszaj¹cego,

Ustawa o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych (z uwzglêdnieniem nowelizacji, która wesz³a w ¿ycie z dniem 6 wrzeœnia
2003 r. ).

Wyci¹g z ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu
banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych oraz
ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303).
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Uchwa³a nr 14/2003

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

z dnia 17 lipca 2003 r.

w sprawie przyjêcia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci BFG

w II kwartale 2003 r.

Uchwała Rady BFG

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 2 pkt 3 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 z 2001 r. Nr 154, poz. 1802), Rada Funduszu

przyjmuje „Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

w II kwartale 2003 roku“.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Warszawa, dnia 12 sierpnia 2003 r.

Stanowisko

Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycz¹ce niektórych

warunków udzielania bankom spó³dzielczym zwrotnej pomocy finansowej

z funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych na nabycie akcji

banku zrzeszaj¹cego

Zgodnie z art. 35 ust. 3 lit. e ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków

spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z 2001 r.

Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 137,

poz. 1303), Bankowy Fundusz Gwarancyjny mo¿e udzielaæ bankom spó³dzielczym zwrotnej

pomocy finansowej w formie po¿yczki z funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych na

nabycie akcji banku zrzeszaj¹cego.

Celem pomocy jest wspieranie dzia³añ stabilizacyjnych w sektorze banków spó³dzielczych

poprzez umo¿liwienie zwiêkszenia funduszy w³asnych banków zrzeszaj¹cych. Z tego wzglêdu

pomoc nie mo¿e byæ udzielana na zakup akcji banku zrzeszaj¹cego od innych akcjonariuszy.

Oznacza³oby to bowiem jedynie zmianê w³aœciciela akcji, nie s³u¿¹c wzmocnieniu kapita³owemu

emitenta akcji.

Realizuj¹c cele ustawy przy udzielaniu bankom spó³dzielczym zwrotnej pomocy finansowej na

nabycie akcji banku zrzeszaj¹cego Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela jej w granicach

posiadanych œrodków, uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce warunki:

1) z pomocy finansowej mog¹ korzystaæ te banki spó³dzielcze, które s¹ zrzeszone z bankiem

zrzeszaj¹cym i spe³niaj¹ warunki okreœlone w art. 35 ust. l i 2 ustawy;

2) pomocy finansowej udziela siê na nabycie akcji banku zrzeszaj¹cego wy³¹cznie nowej emisji

w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej wydatków poniesionych na ten cel, uzale¿nionej od liczby

nabytych akcji oraz ich ceny emisyjnej (refundacja wydatków);

3) w przypadku zbycia akcji przez bank spó³dzielczy albo umorzenia akcji przez bank zrzeszaj¹cy

w zwi¹zku z wypowiedzeniem umowy zrzeszenia przez bank spó³dzielczy po¿yczka podlega

niezw³ocznemu zwrotowi.

Umo¿liwi to efektywne wykorzystanie funduszu w œwietle potrzeb zwi¹zanych z procesami

³¹czeniowymi oraz dokapitalizowaniem banków zrzeszaj¹cych.

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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USTAWA

z dnia 7 grudnia 2000 r.

o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach

zrzeszaj¹cych.

(tekst ujednolicony) 
1

Uwaga!
W tekœcie ustawy wyró¿niono drukiem pogrubionym zmiany, wprowadzone ustaw¹ z dnia 27 czerwca
2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303), które wesz³y
w ¿ycie 6 wrzeœnia 2003 r.

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreœla zasady:

1) organizacji, dzia³alnoœci oraz zrzeszania siê banków spó³dzielczych, z zastrze¿eniem ust. 2,

2) dzia³alnoœci oraz zrzeszania siê banków zrzeszaj¹cych banki spó³dzielcze.

2. Przepisy ustawy, z wyj¹tkiem art. 5a, art. 11 - 13 i art. 15, nie maj¹ zastosowania
do banków spó³dzielczych, których fundusze w³asne s¹ nie mniejsze ni¿ równowartoœæ
5 000 000 euro, chyba ¿e s¹ zrzeszone na zasadach okreœlonych w art. 16.

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 z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z  2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070,
Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385
i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535
i Nr 65, poz. 594) maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 wrzeœnia 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),

1

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz. U.
Nr 119, poz. 1252), z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustaw¹ z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 111,

poz. 1195), która wesz³a w ¿ycie z dniem 7 stycznia 2002 r.,
2) ustaw¹ z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178), która wesz³a w ¿ycie z dniem

1 paŸdziernika 2002 r.,
3) ustaw¹ z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz

niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 216, poz. 1824), która wesz³a w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.,

4) ustaw¹ z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303), która wesz³a w ¿ycie z dniem
6 wrzeœnia 2003 r.
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2) banku zrzeszaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ Gospodarczy Bank Wielkopolski
Spó³ka Akcyjna - Spó³dzielcza Grupa Bankowa w Poznaniu, Bank Polskiej
Spó³dzielczoœci Spó³ka Akcyjna w Warszawie, Mazowiecki Bank Regionalny
Spó³ka Akcyjna w Warszawie,  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 okreœlonych w art. 16 i którego fundusze
w³asne stanowi¹ co najmniej czterokrotnoœæ kwoty okreœlonej 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:
a) od dnia przekszta³cenia Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej w spó³kê akcyjn¹

do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy przepracowa³y ³¹cznie co najmniej 3 lata w BG¯
Spó³ka Akcyjna, banku spó³dzielczym lub banku regionalnym i zrzeszaj¹cym
dzia³aj¹cym na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji
banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej 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),

b) przepracowa³y ³¹cznie co najmniej dziesiêæ lat w pañstwowo-spó³dzielczym
Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej b¹dŸ w Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej
Spó³ka Akcyjna, a z którymi rozwi¹zano stosunek pracy w którymkolwiek
z tych banków wskutek przejœcia na emeryturê lub rentê albo z przyczyn
okreœlonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych
zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
dotycz¹cych zak³adu pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, Nr 135,
poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844),

c) po przepracowaniu ³¹cznie co najmniej dziesiêciu lat w pañstwowo-spó³dzielczym
Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej b¹dŸ w Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej
Spó³ka Akcyjna, zosta³y przejête przez inne zak³ady pracy w trybie art. 23

1

Kodeksu pracy.
5) pieni¹dzu elektronicznym - nale¿y przez to rozumieæ pieni¹dz elektroniczny

okreœlony w art. 4 pkt 5 ustawy - Prawo bankowe.

Art. 2a. Ilekroæ w ustawie jest mowa o równowartoœci kwot wyra¿onych w euro,
nale¿y przez to rozumieæ kwoty obliczone w z³otych wed³ug œredniego kursu
wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cego
na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia okreœlonego poziomu funduszy w³asnych.

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
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reprezentowania wspólnych interesów gospodarczych tych banków, w szczególnoœci wobec
organów pañstwowych, instytucji zagranicznych i miêdzynarodowych.

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

Art. 5. 1. Bank spó³dzielczy prowadzi dzia³alnoœæ na terenie powiatu, w którym znajduje siê jego
siedziba, oraz na terenie powiatów, w których w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy znajduj¹ siê jego
placówki wykonuj¹ce czynnoœci bankowe, o których mowa w art. 6 ust. 1.

1a. Bank spó³dzielczy posiadaj¹cy fundusze w³asne wy¿sze ni¿ równowartoœæ
1 000 000 euro, lecz ni¿sze ni¿ równowartoœæ 5 000 000 euro, mo¿e prowadziæ
dzia³alnoœæ na terenie województwa, w którym znajduje siê jego siedziba, oraz na tere-
nie powiatów, w których znajduj¹ siê jego placówki wykonuj¹ce czynnoœci bankowe,
o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3.

1b. Bank spó³dzielczy posiadaj¹cy fundusze w³asne równe lub wy¿sze ni¿
równowartoœæ 5 000 000 euro mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ na obszarze ca³ego kraju.

2. Bank spó³dzielczy, za zgod¹ banku zrzeszaj¹cego, z którym zawar³ umowê zrzeszenia, mo¿e

prowadziæ dzia³alnoœæ tak¿e na terenie powiatów s¹siaduj¹cych z terenem okreœlonym w ust. 1 i ust.
1a. Dzia³alnoœæ 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 okreœlonego w ust. 1 lub rozszerzenia terenu dzia³ania w zwi¹zku z po³¹czeniem, o którym
mowa w ust. 3, nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego.

Art. 5a. 1. Bank spó³dzielczy, którego fundusze w³asne obni¿y³y siê poni¿ej wartoœci
okreœlonej w art. 5 ust. 1a i 1b, jest obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ o tym
fakcie Komisjê Nadzoru Bankowego, która w zwi¹zku z tym obni¿eniem mo¿e
ograniczyæ zakres dzia³alnoœci banku zwi¹zany z wysokoœci¹ funduszy w³asnych.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do banku, o którym mowa w art. 1 ust. 2,
równie¿ w przypadku obni¿enia funduszy w³asnych poni¿ej wartoœci okreœlonej w tym
przepisie.

Art. 6. Banki spó³dzielcze, po uzyskaniu zgodnie z ustaw¹ - Prawo bankowe
zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, mog¹ wykonywaæ nastêpuj¹ce czynnoœci
bankowe:

1) przyjmowanie wk³adów pieniê¿nych p³atnych na ¿¹danie lub z nadejœciem
oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wk³adów,

2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
3) udzielanie kredytów,
4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych,
5) przeprowadzanie bankowych rozliczeñ pieniê¿nych,
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6) udzielanie po¿yczek pieniê¿nych,
7) udzielanie po¿yczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów

odrêbnej ustawy,
8) operacje czekowe i wekslowe, 
9) wydawanie kart p³atniczych oraz wykonywanie operacji przy ich u¿yciu,

10) nabywanie i zbywanie wierzytelnoœci pieniê¿nych,
11) przechowywanie przedmiotów i papierów wartoœciowych oraz udostêpnianie 

skrytek sejfowych,
12) udzielanie i potwierdzanie porêczeñ,
13) wykonywanie innych czynnoœci bankowych w imieniu i na rzecz banku zrzeszaj¹cego.

2. Czynnoœci bankowe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 6, 7 i 12, banki
spó³dzielcze mog¹ wykonywaæ z osobami fizycznymi zamieszkuj¹cymi lub
prowadz¹cymi przedsiêbiorstwo na terenie dzia³ania banku spó³dzielczego lub
z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj¹cymi osobowoœci
prawnej, a posiadaj¹cymi zdolnoœæ prawn¹, maj¹cymi siedzibê lub jednostki organi-
zacyjne na terenie dzia³ania banku spó³dzielczego. Czynnoœci, o których mowa
w ust. 1 pkt 4 i 12, banki spó³dzielcze mog¹ wykonywaæ w zakresie i trybie
uzgodnionym z bankiem zrzeszaj¹cym.

3. Banki spó³dzielcze posiadaj¹ce fundusze w³asne wy¿sze ni¿ równowartoœæ
1 000 000 euro, po uzyskaniu zgodnie z ustaw¹  - Prawo bankowe zezwolenia Komisji
Nadzoru Bankowego, mog¹ tak¿e wykonywaæ czynnoœci polegaj¹ce na rozliczaniu
i umarzaniu pieni¹dza elektronicznego.

Art. 7.
2

Za zgod¹ banku zrzeszaj¹cego banki spó³dzielcze mog¹ wykonywaæ czynnoœci bankowe,

o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 7 i 10 ustawy - Prawo bankowe.

Art. 8.
3

1. Za zgod¹ banku zrzeszaj¹cego banki spó³dzielcze mog¹ wykonywaæ czynnoœci,

o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3-8 ustawy - Prawo bankowe.

2. Zgody banku zrzeszaj¹cego nie wymaga obejmowanie lub nabywanie akcji lub praw z akcji lub

udzia³ów banków.

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

poœrednictwem banku zrzeszaj¹cego.

Art. 10. 1. Ka¿dy cz³onek banku spó³dzielczego obowi¹zany jest posiadaæ co najmniej jeden

zadeklarowany i wp³acony udzia³. Minimaln¹ wysokoœæ udzia³u cz³onkowskiego okreœla statut.

Udzielenie kredytu, po¿yczki pieniê¿nej, gwarancji lub porêczenia mo¿e byæ uwarunkowane w statucie

banku koniecznoœci¹ zadeklarowania i wp³acenia przez kredytobiorcê, po¿yczkobiorcê, osobê, której

ma byæ udzielone porêczenie lub gwarancja, co najmniej jednego udzia³u w tym banku.

2. Odpowiedzialnoœæ udzia³owców za straty powsta³e w banku mo¿e zostaæ podniesiona

w statucie banku do podwójnej wysokoœci wp³aconych udzia³ów.

2

W brzmieniu ustalonym przez art. 53 ustawy, o której mowa w przypisie 1 w pkt 2.
3

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 1 w pkt 1.
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Art. 11. 1. Rada nadzorcza banku spó³dzielczego sk³ada siê co najmniej z 5 osób, bêd¹cych

cz³onkami tego banku spó³dzielczego.

2. W radzie nadzorczej banku spó³dzielczego udzia³ pracowników banku, bêd¹cych jego

cz³onkami, nie mo¿e przekroczyæ 1/5 jej sk³adu. Osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze w banku,

o których mowa w art. 22 ust. 2, nie mog¹ byæ cz³onkami rady nadzorczej.

Art. 12. 1. Zarz¹d banku spó³dzielczego sk³ada siê co najmniej z 3 osób.

2. Co najmniej 2 cz³onków zarz¹du, w tym prezes zarz¹du banku spó³dzielczego, powinno

posiadaæ kwalifikacje i doœwiadczenie zawodowe daj¹ce rêkojmiê prowadzenia dzia³alnoœci 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. Oœwiadczenie woli w imieniu banku spó³dzielczego sk³adaj¹ 2 cz³onkowie zarz¹du lub

cz³onek zarz¹du i pe³nomocnik lub 2 pe³nomocników, ustanowionych bezpoœrednio 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 mog¹ tworzyæ zwi¹zki rewizyjne okreœlone w ustawie - Prawo
spó³dzielcze.

2. (uchylony).

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

1) przeprowadza lustracje,

2) bada sprawozdania finansowe po spe³nieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 2

ustawy z dnia 13 paŸdziernika 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 dzia³alnoœæ szkoleniow¹ i instrukta¿ow¹.

4. Zwi¹zek rewizyjny przekazuje wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonej lustracji, opiniê i raport

bieg³ego rewidenta bankowi zrzeszaj¹cemu.

5. Przepisy art. 134 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, w zakresie zasad powo³ywania bieg³ych

rewidentów, oraz art. 136, w zakresie obowi¹zku powiadamiania Komisji Nadzoru Bankowego

o stwierdzonych podczas lustracji nieprawid³owoœciach, stosuje siê odpowiednio.

6. (uchylony).
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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¿liwoœæ 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 œrodków. 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 okreœlonych

w ust. 1.

4a. Zamiar wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4, bank spó³dzielczy jest
obowi¹zany zg³osiæ Komisji Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru Bankowego
w terminie miesi¹ca od dnia otrzymania zg³oszenia o zamiarze wypowiedzenia -
w przypadku gdy to wypowiedzenie mog³oby prowadziæ do naruszenia przepisów
prawa, interesów klientów lub zagro¿enia bezpieczeñstwa gromadzonych œrodków
w banku spó³dzielczym - mo¿e zaleciæ podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do usuniêcia
tych nieprawid³owoœci.

4b. W przypadku braku realizacji zaleceñ, o których mowa w ust. 4a, Komisja
Nadzoru Bankowego mo¿e zastosowaæ œrodki okreœlone w art. 138 ustawy - Prawo
bankowe.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy zrzeszenia przez bank spó³dzielczy i niemo¿noœci zbycia

nale¿¹cych do tego banku akcji banku zrzeszaj¹cego, bank zrzeszaj¹cy umorzy akcje banku spó³dziel-

czego 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.

Art. 18. (uchylony).
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Art. 19. 1. Bank zrzeszaj¹cy wykonuje czynnoœci bankowe oraz inne czynnoœci okreœlone

w ustawie - Prawo bankowe lub w innych ustawach, w zakresie ustalonym w statucie banku.

2.  Bank zrzeszaj¹cy oprócz czynnoœci, 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 poœrednictwem

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 œrodków gwarantowanych,

4) wype³nia za zrzeszone z nim banki spó³dzielcze obowi¹zki informacyjne wobec Narodowego

Banku Polskiego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

5) kontroluje zgodnoœæ dzia³alnoœci zrzeszonych banków spó³dzielczych z postanowieniami

umowy zrzeszenia, przepisami prawa i statutami,

6) w uzasadnionych przypadkach wystêpuje do Komisji Nadzoru Bankowego o zastosowanie

œrodków 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 czynnoœci przewidziane w umowie zrzeszenia.

Art. 20. Powo³anie prezesa i cz³onków zarz¹du banku zrzeszaj¹cego nastêpuje na zasadach

okreœlonych w art. 22 ustawy - Prawo bankowe.

Art. 21. 1. Prezesi zarz¹dów banków spó³dzielczych zrzeszonych z bankiem zrzeszaj¹cym oraz

prezes zarz¹du banku zrzeszaj¹cego wybieraj¹ spoœród siebie radê zrzeszenia. Rada zrzeszenia jest

organem opiniodawczo-doradczym zrzeszenia.

2. Szczegó³owy zakres kompetencji, tryb powo³ywania, odwo³ywania, liczbê cz³onków i zasady

funkcjonowania rady zrzeszenia okreœla 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.

2. Przez osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze rozumie siê pracowników podlegaj¹cych

bezpoœrednio cz³onkom zarz¹du, a w szczególnoœci 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.
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2. Stosunek wymiany akcji banku przejmowanego na akcje banku przejmuj¹cego ustala siê na

podstawie wartoœci 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 wypowiedzieæ tê umowê w okresie jednego
miesi¹ca od daty po³¹czenia, z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia.

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 okreœlonych w art. 122 ustawy - Prawo
bankowe mog¹, w celu zapewnienia jednolitoœci 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) okreœla w szczególnoœci 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 okreœla umowa.

5. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, banki zrzeszaj¹ce wraz ze zrzeszonymi banka-

mi spó³dzielczymi mog¹ stosowaæ jednolit¹ nazwê i znak firmowy dla utworzonych przez

siebie zrzeszeñ.

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 skreœla 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.“;
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3) w art. 20 w pkt 3 skreœla 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 skreœla 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 œrodków 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 okreœlone

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 skreœla siê wyrazy „jak i odpowiednio zrzeszenia,“;

8) w art. 42 w ust. 1 i 2 skreœla siê wyrazy „(organu zrzeszenia regionalnego)“;

9) w art. 43 skreœla siê ust. 2;

10) skreœla 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 okreœlonych

w umowie zrzeszenia.“;

2) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bank spó³dzielczy mo¿e byæ utworzony, z zachowaniem trybu okreœlonego przepisami

ustawy - Prawo spó³dzielcze, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego,

wydanego w uzgodnieniu z ministrem w³aœciwym do spraw finansów publicznych na

wniosek za³o¿ycieli, z uwzglêdnieniem przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r.

o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych

(Dz. U. Nr 119, poz. 1252); przepisy art. 30-38 stosuje siê odpowiednio.“;

13
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3) w art. 127 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja Nadzoru Bankowego mo¿e zaliczyæ do funduszy uzupe³niaj¹cych banków

spó³dzielczych okreœlon¹ czêœæ dodatkowej kwoty odpowiedzialnoœci 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) równowartoœæ 300 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2001 r., obliczonych w z³otych wed³ug

œredniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy Bank Polski,

obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu

kapita³owego,

2) równowartoœæ 500 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2005 r., obliczonych w z³otych wed³ug

œredniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy Bank Polski,

obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu

kapita³owego,

3) równowartoœæ 1 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2010 r., obliczonych w z³otych wed³ug

œredniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy Bank Polski,

obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu

kapita³owego.“

Rozdzia³ 6

Przepisy przejœciowe i koñcowe

Art. 28. Banki, które w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy nie spe³niaj¹ wymogu okreœlonego 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 ¯ywnoœciowej 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) równowartoœæ 10 000 000 EURO - w okresie 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy,

obliczonych w z³otych wed³ug œredniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez

Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia

wymaganego progu kapita³owego,

2) równowartoœæ 15 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2003 r., obliczonych w z³otych

wed³ug œredniego kursu wynikaj¹cego z tabeli kursów og³aszanej przez Narodowy Bank

Polski, obowi¹zuj¹cego na koniec roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu

kapita³owego,

3) równowartoœæ 20 000 000 EURO - do dnia 31 grudnia 2006 r., obliczonych w z³otych

wed³ug œredniego 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 wejœcia 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 wejœcia w ¿ycie ustawy.

Art. 31. Powo³anie zarz¹dów banków spó³dzielczych zgodnie z art. 12 nast¹pi nie
póŸniej ni¿ w ci¹gu 3 lat od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.

Art. 32. W terminie 30 dni od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy administrowany przed dniem jej

wejœcia w ¿ycie przez BG¯ S.A. Fundusz Rozwoju Banków Spó³dzielczych przejêty z pañstwowo-

spó³dzielczego Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej zostaje zlikwidowany, a jego œrodki podlegaj¹

przekazaniu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wed³ug nastêpuj¹cych zasad:

1) œrodki, które w dniu wejœcia 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¿noœci Funduszu Rozwoju Banków Spó³dzielczych z tytu³u po¿yczek udzielonych bankom

spó³dzielczym niesp³acone do dnia wejœcia 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 ¯ywnoœciowej oraz o zmianie niektórych ustaw, oraz obligacje przekazane na rzecz tych

banków, które nie zosta³y wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem, na restrukturyzacjê wierzytelnoœci

zrzeszonych banków spó³dzielczych, podlegaj¹, z zastrze¿eniem ust. 4, z dniem wejœcia w ¿ycie

ustawy umorzeniu. Œrodki pieniê¿ne o wartoœci odpowiadaj¹cej œrodkom otrzymanym
przez banki z tytu³u obligacji, które zostaj¹ umorzone, 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. Œrodki pieniê¿ne, o których mowa w ust. 1, podlegaj¹ przekazaniu do Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego w terminie 3 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.

3. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do otrzymanych przez BG¯ S.A. obligacji

restrukturyzacyjnych serii D, w czêœci stanowi¹cej równowartoœæ nieprzekazanej w formie wk³adów

niepieniê¿nych na rzecz banków, wymienionych w ust. 1, czêœci maj¹tku BG¯ S.A.

4. W przypadku odst¹pienia przez bank zrzeszaj¹cy od restrukturyzacji wierzytelnoœci
banku spó³dzielczego, prowadzonej przy wykorzystaniu obligacji restrukturyzacyjnych
serii D, umorzeniu podlegaj¹ równie¿ obligacje przeznaczone na restrukturyzacje tych
wierzytelnoœci, od których prowadzenia bank zrzeszaj¹cy odst¹pi³. Przepisy ust. 1 i 2
stosuje siê odpowiednio, z tym ¿e za dzieñ umorzenia obligacji przyjmuje siê dzieñ
odst¹pienia przez bank zrzeszaj¹cy od restrukturyzacji wierzytelnoœci.

BIULET45a.qxd  2002-01-26  09:17  Page 15



16

5. Umorzeniu nie podlegaj¹ obligacje przekazane na zwiêkszenie kapita³u rezerwowego banków,

o których mowa w ust. 1.

6. Minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych w terminie 30 dni od dnia wejœcia w ¿ycie

ustawy, w drodze rozporz¹dzenia, okreœli 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,

2) kwoty œrodków podlegaj¹cych przekazaniu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytu³u

dokonanych przez bud¿et pañstwa wyp³at rat kapita³owych i odsetek od obligacji okreœlonych

w pkt 1, od dnia emisji do dnia ich umorzenia.

Art. 34. Przekazane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu œrodki, o których mowa w art. 32

pkt 1 i art. 33 ust. 1, 3 i 4, stanowi¹ Ÿród³o 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. Œrodki pieniê¿ne, o których mowa w art. 32 pkt 1 i art. 33 ust. 1, 3 i 4,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny mo¿e przeznaczyæ wy³¹cznie na udzielanie bankom
spó³dzielczym, w których nie wystêpuje niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoœci, zwrotnej
pomocy finansowej na warunkach korzystniejszych ni¿ ogólnie stosowane dla tych banków.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest udzielana, je¿eli w ocenie
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sytuacja banku spó³dzielczego pozwala na uznanie
braku zagro¿enia sp³aty po¿yczki, a ponadto bank spó³dzielczy ustanowi odpowiednie
prawne zabezpieczenia wierzytelnoœci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

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 szczególnoœci:

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 wejœcia 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, okreœla 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,
przeznacza nie mniej ni¿ 80% nadwy¿ki bilansowej na zwiêkszenie funduszu
zasobowego lub rezerwowego.

3. Udzielaj¹c pomocy Bankowy Fundusz Gwarancyjny mo¿e zastrzec dla banku obowi¹zek

przekazywania okreœlonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny informacji oraz poddanie

dzia³alnoœci banku kontroli w zakresie celowoœci wykorzystania udzielonej po¿yczki.
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Art. 37. 1. Pomoc finansowa z zachowaniem warunków okreœlonych 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 wejœcia w ¿ycie ustawy.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielona do wysokoœci nie wy¿szej ni¿

odpowiadaj¹ca kosztom dzia³alnoœci banku w zwi¹zku z dokonanym po³¹czeniem, w szczególnoœci

na cele okreœlone w art. 35 ust. 3 lit. a)-d).

Art. 38. 1. Rada Ministrów dokona, w drodze rozporz¹dzenia, w terminie 30 dni od dnia

wejœcia w ¿ycie ustawy, zmian w statucie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2. Minister w³aœciwy do spraw instytucji finansowych, po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru

Bankowego, w drodze rozporz¹dzenia, w terminie 30 dni od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, dokona

zmian szczególnych zasad rachunkowoœci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Art. 39. 1. Bank zrzeszaj¹cy posiadaj¹cy fundusze w³asne w wysokoœci co najmniej

równowartoœci 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 œrodki za zgod¹ Komisji Nadzoru

Bankowego mog¹ byæ zaliczone do jego funduszy uzupe³niaj¹cych.

2. Kwota œrodków 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 wartoœci pocz¹tkowej.

3. Do œrodków 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 nadejœciem

terminu ich wykupu.

5. W razie upad³oœci lub likwidacji banku roszczenia obligatariuszy zaspokajane bêd¹ w ostatniej

kolejnoœci.

Art. 40. (uchylony).
4

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 wejœcia w ¿ycie ustawy, o ile postanowienia tych umów nie s¹ sprzeczne

z ustaw¹.

Art. 42. 1. Minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa przeka¿e nieodp³atnie
uprawnionym osobom 15% akcji Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej Spó³ka Akcyjna
stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, w terminie 48 miesiêcy od dnia wejœcia 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.

4

Przez art. 10 ustawy, o której mowa w przypisie 1 w pkt 3. 
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3. Minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa okreœli, 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.

Art. 43. Traci moc ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spó³dzielczych

i Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej 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.
5

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaœniewski

5

Ustawa zosta³a og³oszona dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 1252).
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Wyci¹g z ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy

o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê

i bankach zrzeszaj¹cych oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

(Dz. U. Nr 137, poz. 1303).

Art. 2. Banki, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu

nadanym niniejsz¹ ustaw¹, s¹ obowi¹zane dostosowaæ prowadzon¹ dzia³alnoœæ do wymogów

okreœlonych w art. 5a, art. 11, art. 13 i art. 15 tej ustawy, w terminie 12 miesiêcy od dnia wejœcia

w ¿ycie niniejszej ustawy.

Art. 3. 1. Zwalnia siê z podatku dochodowego od osób prawnych 75 % dochodów banków

spó³dzielczych uzyskanych w wyniku operacji z cz³onkami tych banków do czasu uzyskania przez te

banki zwiêkszenia sumy funduszy w³asnych do równowartoœci 1 000 000 euro, przeliczonej na

walutê polsk¹ wed³ug kursu œredniego euro og³aszanego przez Narodowy Bank Polski,

obowi¹zuj¹cego w ostatnim dniu roku poprzedzaj¹cego rok osi¹gniêcia wymaganego progu

kapita³owego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy banków spó³dzielczych, które:

1) w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy nie spe³nia³y wymogu okreœlonego w art. 172 ust. 3

pkt 3 ustawy - Prawo bankowe oraz

2) przekaza³y na zwiêkszenie funduszu zasobowego co najmniej 80% wypracowanego zysku

netto ustalonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoœci - w terminie 14 dni od dnia

uprawomocnienia siê uchwa³y walnego zgromadzenia w sprawie przeznaczenia tych œrodków

finansowych; w tym przypadku podatek oraz zaliczki uprzednio zap³acone za dany rok

podlegaj¹ zwrotowi w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia korekty zeznania.

Art. 4. Przepis art. 3 ma zastosowanie po raz pierwszy do dochodu uzyskanego w roku

podatkowym rozpoczynaj¹cym siê w 2004 r. 

Art. 5. 1. Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej Spó³ka Akcyjna w terminie 30 dni od dnia wejœcia

w ¿ycie ustawy wezwie osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 1, którym

uprawnienia do nieodp³atnego nabycia akcji tego banku nadano niniejsz¹ ustaw¹, do z³o¿enia, w terminie

3 miesiêcy od dnia wezwania, oœwiadczenia o zamiarze nieodp³atnego nabycia akcji Banku

Gospodarki ¯ywnoœciowej Spó³ka Akcyjna.

2. Oœwiadczenia z³o¿one przez osoby uprawnione przed wejœciem niniejszej ustawy w ¿ycie staj¹

siê skuteczne z dniem wejœcia tej ustawy w ¿ycie.

3. Niez³o¿enie oœwiadczenia w terminie powoduje utratê prawa do nieodp³atnego nabycia akcji.

4. Po zakoñczeniu procesu zbierania oœwiadczeñ od osób, o których mowa w ust. 1, Bank

Gospodarki ¯ywnoœciowej Spó³ka Akcyjna sporz¹dzi ostateczn¹ zbiorcz¹ listê osób uprawnionych.

5. Spory powsta³e na tle prawa do nieodp³atnego nabycia akcji Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej

Spó³ka Akcyjna rozpatruj¹ s¹dy powszechne.
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Art. 6. 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, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119,

poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r.

Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594) po art. 39 dodaje siê

art. 39a w brzmieniu:

„Art. 39a. Banki pomniejszaj¹ kwotê naliczonej rezerwy obowi¹zkowej o kwotê

stanowi¹c¹ równowartoœæ 500 000 euro, obliczon¹ wed³ug kursu œredniego og³aszanego

przez NBP z ostatniego dnia miesi¹ca stanowi¹cego podstawê naliczenia rezerwy obowi¹zkowej,

a w przypadku gdy w tym dniu nie og³oszono takiego kursu, wed³ug ostatniego kursu

og³oszonego przed tym dniem.“.
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