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SPIS TREŒCI

Pismo Prezesa Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do Prezesów Zarz¹dów
Banków Spó³dzielczych.
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Uchwa³a nr 20/2004 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 23 wrzeœnia
2004 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia form, trybu i szczegó³owych warunków
udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom spó³dzielczym z funduszu restrukturyzacji
banków spó³dzielczych.
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Uchwa³a nr 6/2004 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 marca 2004 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoœci BFG w 2003 r. i sprawozdania
finansowego BFG za rok 2003 wraz z wynikami jego badania przez bieg³ego rewidenta
oraz ich przed³o¿enia Radzie Ministrów do zatwierdzenia.
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Uchwa³a nr 10/2004 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22 kwietnia
2004 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci BFG w I kwartale
2004 roku.
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Uchwa³a nr 17/2004 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 lipca
2004 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci BFG w II kwartale
2004 roku.
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Uchwa³a nr 109/16/K/2004 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
20 lipca 2004 r. w sprawie zasad wykonywania kontroli prawid³owoœci wykorzystania
pomocy finansowej oraz realizacji programu postêpowania naprawczego przez
podmiot objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania, któremu Bankowy Fundusz
Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej.
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Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Warszawa, 27 wrzeœnia 2004 r.

Szanowni Pañstwo
Prezesi Zarz¹dów
Banków Spó³dzielczych

Z dniem 23 wrzeœnia 2004 r. wesz³a w ¿ycie uchwa³a nr 20/2004 Rady Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 15/2001 z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
okreœlenia form, trybu i szczegó³owych warunków udzielania zwrotnej pomocy finansowej
bankom spó³dzielczym z funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych (ze zmianami).
Celem zmiany by³o uproszczenie procedury udzielania pomocy finansowej z funduszu
restrukturyzacji banków spó³dzielczych poprzez rezygnacjê z koniecznoœci nadsy³ania przez
banki tzw. „uchwa³y intencyjnej“ walnego zgromadzenia lub zebrania przedstawicieli
o przeznaczaniu przez bank, w okresie korzystania z pomocy finansowej, nadwy¿ki bilansowej
zgodnie z ogólnie obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami. Uchwa³a taka lub informacja
o terminie jej podjêcia by³a wymagana od banków na etapie ubiegania siê o po¿yczkê.
Maj¹c na uwadze aktualne brzmienie 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, z póŸn. zm.), zgodnie z którym bank w okresie korzystania z pomocy
finansowej Funduszu zobowi¹zany jest przeznaczaæ nie mniej ni¿ 80% nadwy¿ki bilansowej
na zwiêkszenie funduszu zasobowego lub rezerwowego, nale¿y uznaæ, ¿e wystarczaj¹co
precyzyjnie okreœla on sposób postêpowania z nadwy¿k¹ bilansow¹. Brak jest wiêc szerszego
uzasadnienia do przedstawiania „uchwa³y intencyjnej“, która by³aby w zasadzie powtórzeniem ogólnie obowi¹zuj¹cego przepisu. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Funduszu podjê³a
decyzjê o odst¹pieniu od ¿¹dania wymienionego dokumentu na etapie ubiegania siê o udzielenie pomocy finansowej z frbs. Jednoczeœnie zakres obowi¹zywania zmienionej uchwa³y
zosta³ rozszerzony na banki spó³dzielcze, które ju¿ korzystaj¹ z pomocy finansowej, co
oznacza, ¿e Fundusz nie bêdzie ¿¹da³ przedstawienia tego dokumentu pomimo
wprowadzenia takiego obowi¹zku do uprzednio zawieranych umów.
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Zaniechanie wymogu przedstawiania Funduszowi „uchwa³ intencyjnych“ nie zwalnia
jednak banków z obowi¹zku wynikaj¹cego z wymienionego przepisu ustawy o funkcjonowaniu
banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych, zgodnie z którym bank
spó³dzielczy, w okresie korzystania z pomocy finansowej z frbs, przeznacza nie mniej ni¿
80% nadwy¿ki bilansowej na zwiêkszenie funduszu zasobowego lub rezerwowego.
Powiêkszanie pozosta³ych funduszy, w tym funduszu ogólnego ryzyka, mo¿e mieæ miejsce
wy³¹cznie w ramach 20% zysku pozosta³ego do podzia³u. W celu udokumentowania
realizacji wymienionej dyspozycji ustawowej banki zobowi¹zane s¹ w umowach po¿yczek do
corocznego przedstawiania Funduszowi stosownych uchwa³ walnego zgromadzenia lub
zebrania przedstawicieli w sprawie podzia³u nadwy¿ki bilansowej za konkretne lata
obrachunkowe.

Prezes Zarz¹du
Ewa Kawecka - W³odarczak
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Uchwa³a nr 20/2004
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 23 wrzeœnia 2004 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia form, trybu i 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,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178, Nr 216, poz. 1824, z 2003 r.
Nr 137, poz. 1303, Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870) 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) Rada Funduszu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y nr 15/2001 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie okreœlenia form, trybu i szczegó³owych warunków udzielania
zwrotnej pomocy finansowej bankom spó³dzielczym z funduszu restrukturyzacji banków
spó³dzielczych, zmienionej uchwa³¹ nr 35/2001 z dnia 13 grudnia 2001 r., nr 5/2002
z dnia 21 lutego 2002 r., nr 11/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. i nr 25/2003 z dnia
18 grudnia 2003 r.:
1) w § 1 w ust. 2 w pkt 2 uchyla siê lit. a;
2) w § 3 w ust. 2 uchyla siê pkt 4.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i jest stosowana równie¿ do banków, które
korzystaj¹ z pomocy finansowej Funduszu.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Uchwa³a nr 6/2004
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoœci BFG w 2003 r. i sprawozdania
finansowego BFG za rok 2003 wraz z wynikami jego badania przez bieg³ego
rewidenta oraz ich przed³o¿enia Radzie Ministrów do zatwierdzenia.
Na podstawie art. 7 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, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218) i § 37 ust. 3 statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
nadanego rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. (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 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przyjmuje:
1) Sprawozdanie z dzia³alnoœci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2003 roku,
2) Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003 wraz z opini¹ bieg³ego rewidenta
i raportem z badania.
§ 2.
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przedk³ada Radzie Ministrów do zatwierdzenia
sprawozdania, o których mowa w § 1.

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

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Uchwa³a nr 10/2004
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyjêcia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci BFG
w I kwartale 2004 r.

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, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r.
Nr 60, poz. 535, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218), Rada Funduszu przyjmuje
„Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w I kwartale
2004 roku“.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Uchwa³a nr 17/2004
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 15 lipca 2004 r.

w sprawie przyjêcia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci BFG
w II kwartale 2004 r.

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, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2003 r. Nr 60,
poz. 535, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 121,
poz. 1262 i Nr 146, poz. 1546), Rada Funduszu przyjmuje „Sprawozdanie Zarz¹du
z dzia³alnoœci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w II kwartale 2004 roku“.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Uchwa³a nr 109/16/K/2004
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 20 lipca 2004 r.

w sprawie zasad wykonywania kontroli prawid³owoœci wykorzystania
pomocy finansowej oraz realizacji programu postêpowania naprawczego
przez podmiot objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania,
któremu Bankowy Fundusz Gwarancyjny
udzieli³ pomocy finansowej.
Na podstawie § 26 Statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu
1
Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z póŸn. zm. ) oraz § 13
ust. 1 pkt 4 Regulaminu Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego
za³¹cznik do uchwa³y nr 20/98 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 23 lipca
2
1998 r. w sprawie regulaminu Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z póŸn. zm. ,
uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwa³a okreœla zasady wykonywania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny kontroli, w celu
realizacji zadañ, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
3
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z póŸn. zm. ) oraz
uprawnieñ wynikaj¹cych z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu
banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252,
4
z póŸn. zm. ).
§ 2.
U¿yte w uchwale okreœlenia oznaczaj¹:
1) Fundusz - Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
2) program naprawczy - program postêpowania naprawczego, program ³¹czeniowy
lub program restrukturyzacji, zaakceptowany przez Komisjê Nadzoru Bankowego
i przyjêty przez Fundusz jako warunek udzielenia bankowi pomocy finansowej z funduszu
pomocowego;
1

2

3

4

Zmiany wymienionego rozporz¹dzenia zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 126, poz. 808, z 2000 r. Nr 12, poz. 137
oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 174.
Zmiany wymienionej uchwa³y zosta³y wprowadzone 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., uchwa³¹ nr 21/2001 z dnia 19 lipca 2001 r.
oraz uchwa³¹ nr 12/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958,
Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 217, poz. 2124
i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 121, poz. 1262 i Nr 146, poz. 1546.
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178
i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 137, poz. 1303 oraz Nr 228, poz. 2260 i z 2004 r. Nr 91, poz. 870.
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3) prognoza finansowa - prognozê bilansu, rachunku zysków i strat oraz wysokoœci
wspó³czynnika wyp³acalnoœci, przyjêt¹ przez Fundusz jako warunek udzielenia pomocy
finansowej z funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.
§ 3.
1. Kontrol¹ objête s¹ podmioty korzystaj¹ce z pomocy finansowej Funduszu, zwane dalej
„bankami“.
2. W przypadku udzielenia pomocy finansowej na nabycie akcji lub udzia³ów banku kontrol¹
mo¿e byæ objêty równie¿ bank, na zakup akcji lub udzia³ów którego przeznaczono pomoc
finansow¹.
§ 4.
1. Kontrola mo¿e byæ przeprowadzana jako kontrola planowa albo doraŸna.
2. Kontrola planowa przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem.
3. Kontrola doraŸna przeprowadzana jest w szczególnoœci w przypadku:
1) zagro¿enia zwrotu udzielonej pomocy finansowej, zw³aszcza pojawienia siê w krótkim
okresie istotnych odchyleñ od wielkoœci ekonomicznych za³o¿onych w programie
naprawczym albo prognozie finansowej;
2) nierealizowania przez bank postanowieñ umowy o udzielenie pomocy finansowej;
3) sygnalizowanych nieprawid³owoœci wystêpuj¹cych w banku.
§ 5.
1. Fundusz zawiadamia bank, w formie pisemnej, o zakresie kontroli i planowanym terminie
jej przeprowadzenia, z zastrze¿eniem ust. 3.
2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, mo¿e byæ do³¹czony wniosek o przygotowanie
i przekazanie Funduszowi okreœlonych informacji przed rozpoczêciem czynnoœci kontrolnych
w banku.
3. Kontrola doraŸna mo¿e byæ przeprowadzona bez uprzedniego zawiadomienia banku.
§ 6.
1. Czynnoœci kontrolne wykonywane s¹ przez zespó³ pracowników Funduszu, z zastrze¿eniem
ust. 2, w co najmniej dwuosobowym sk³adzie, zwany dalej „zespo³em kontrolnym“.
2. Fundusz mo¿e:
1) powo³aæ ekspertów spoza Funduszu do przeprowadzenia lub udzia³u w czynnoœciach
kontrolnych;
2) zleciæ przeprowadzenie kontroli podmiotom zewnêtrznym.
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3. Dokumentami upowa¿niaj¹cymi do wykonywania czynnoœci kontrolnych s¹:
1) upowa¿nienie wydane przez Prezesa Zarz¹du Funduszu oraz
2) legitymacja s³u¿bowa lub inny dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ.
4. Wzór upowa¿nienia okreœla za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 7.
W toku wykonywania czynnoœci kontrolnych:
1) z zastrze¿eniem art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
5
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póŸn. zm. ), zespo³owi kontrolnemu
przys³uguj¹ uprawnienia do otrzymywania:
a) dokumentów i informacji, zwi¹zanych z zakresem kontroli, sporz¹dzonych na
wszystkich rodzajach noœników w szczególnoœci: statutu, regulaminów, instrukcji,
danych z ewidencji i sprawozdawczoœci, planów i sprawozdañ, protoko³ów,
korespondencji, notatek s³u¿bowych,
b) niezbêdnych dla potrzeb kontroli kopii, odpisów lub wyci¹gów z dokumentów, jak
równie¿ zestawieñ, obliczeñ i analiz, potwierdzonych za zgodnoœæ z dokumentacj¹
Ÿród³ow¹ banku przez upowa¿nionego pracownika, a w przypadku sporz¹dzania
odpisów, wyci¹gów, zestawieñ i obliczeñ opartych na dokumentach finansowo-ksiêgowych ich zgodnoœæ powinien potwierdziæ g³ówny ksiêgowy,
c) wyjaœnieñ lub pisemnych oœwiadczeñ od cz³onków organów i pracowników banku;
2) cz³onkowie zespo³u kontrolnego obowi¹zani s¹ do:
a) dokonania wpisu do ewidencji kontroli zewnêtrznych banku,
b) przeprowadzania czynnoœci kontrolnych w dniach i godzinach pracy banku; w razie
koniecznoœci, czynnoœci kontrolne mog¹ byæ wykonywane, za zgod¹ banku, poza
godzinami pracy banku lub w dniach wolnych od pracy,
c) zachowania tajemnicy bankowej oraz tajemnicy przedsiêbiorstwa w zakresie informacji,
do których mieli dostêp w toku wykonywania czynnoœci kontrolnych,
d) zachowania tajemnicy co do przebiegu i wyników kontroli.
§ 8.
1. Z przeprowadzonych czynnoœci i dokonanych ustaleñ kontrolnych sporz¹dza siê protokó³
kontroli, z zastrze¿eniem ust. 3.
2. Protokó³ powinien zawieraæ w szczególnoœci:
1) oznaczenie kontrolowanego banku;
2) sk³ad zarz¹du kontrolowanego banku;
5

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. 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, z 2003 r. Nr 50, poz. 424,
Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68,
poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264 oraz Nr 146, poz. 1546.
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3) sk³ad zespo³u kontrolnego;
4) datê rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoœci kontrolnych w banku;
5) zakres kontroli;
6) opis dokonanych ustaleñ;
7) wyszczególnienie za³¹czników;
8) pouczenie o mo¿liwoœci zg³oszenia przez kontrolowany bank zastrze¿eñ do protoko³u.
3. Protokó³ kontroli banku korzystaj¹cego z pomocy finansowej z funduszu restrukturyzacji
banków spó³dzielczych sporz¹dzany jest tylko wtedy, gdy bank nie realizuje postanowieñ
umowy o udzielenie pomocy finansowej albo stwierdzone zosta³y inne nieprawid³owoœci
w dzia³alnoœci banku zagra¿aj¹ce zwrotowi wierzytelnoœci Funduszu.
§9.
1. Fundusz przekazuje bankowi protokó³ w celu jego podpisania. Protokó³ powinien byæ
podpisany w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania. W tym samym terminie
bank mo¿e zg³osiæ w formie pisemnej zastrze¿enia do treœci protoko³u.
2. Fundusz ustosunkowuje siê do zg³oszonych zastrze¿eñ. W przypadku uznania zastrze¿eñ za
zasadne dokonuje siê zmiany w treœci protoko³u.
§10.
1. Na podstawie przeprowadzonej kontroli Fundusz przekazuje organom banku wyst¹pienie
pokontrolne, w którym przedstawia wyniki kontroli.
2. W przypadku banków spó³dzielczych wyst¹pienie pokontrolne przekazuje siê tak¿e bankowi
zrzeszaj¹cemu.
3. W uzasadnionych przypadkach wyst¹pienie pokontrolne wraz z protoko³em przekazuje siê
Generalnemu Inspektoratowi Nadzoru Bankowego.
§11.
Trac¹ moc:
1) uchwa³a nr 63/15/K/2002 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
4 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wykonywania kontroli prawid³owoœci wykorzystania
pomocy finansowej oraz realizacji programu postêpowania naprawczego przez podmiot
objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania, któremu Bankowy Fundusz
Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej;
2) uchwa³a nr 133/40/K/2002 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
23 paŸdziernika 2002 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad wykonywania kontroli
prawid³owoœci wykorzystania pomocy finansowej oraz realizacji programu postêpowania
naprawczego przez podmiot objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania, któremu
Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej;
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3) uchwa³a nr 141/45/K/2002 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
19 listopada 2002 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad wykonywania kontroli
prawid³owoœci wykorzystania pomocy finansowej oraz realizacji programu postêpowania
naprawczego przez podmiot objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania, któremu
Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej;
4) uchwa³a nr 27/4/K/2003 Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
9 kwietnia 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad wykonywania kontroli
prawid³owoœci wykorzystania pomocy finansowej oraz realizacji programu postêpowania
naprawczego przez podmiot objêty obowi¹zkowym systemem gwarantowania, któremu
Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ pomocy finansowej.
§12.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika 2004 r.

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Za³¹cznik
do uchwa³y nr 109 / 16 /K/2004
Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 20 lipca 2004 r.

WZÓR -

w przypadku kontroli banku korzystaj¹cego z po¿yczki z funduszu
pomocowego
Warszawa, dnia ......................................

UPOWA¯NIENIE nr ........
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z póŸn. zm.) oraz § 26 Statutu
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi
Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz.113, z póŸn. zm.) oraz postanowieñ § ... umowy
....................... nr ....... z dnia .............................. upowa¿niam:

do przeprowadzenia kontroli Banku
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
w terminie ..................................... w zakresie:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
1/2
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w przypadku kontroli banku korzystaj¹cego z po¿yczki z funduszu restrukturyzacji
banków spó³dzielczych
Warszawa, dnia ......................................

UPOWA¯NIENIE nr ........
Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków
spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz. U. Nr 119, poz.1252, z póŸn.
zm.) oraz postanowieñ §...umowy.......................nr....... z dnia .............................,
upowa¿niam:

do przeprowadzenia kontroli Banku
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
w terminie ..................................... w zakresie:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2/2
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Notatki
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