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USTAWA 

z dnia 13 października 1994 r. 

o ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach 
i dobrosąsiedzkiej współpracy. 

Art. 1. Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej Art . 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-

Polskiej do ratyfikowania Traktatu między Rzecząpospolitą nia. 
Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach 
i dobrosąsiedzkiej współpracy, podpisanego w Wilnie dnia 
26 kwietnia 1994 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 16 listopada 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków, którym przekazane zostaną obligacje skarbowe, 
oraz podziału kwoty przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw 

banków. 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. 

o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz 

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82) oraz 

w związku z art. 3 ustawy budżetowej na rok 1993 z dnia 12 
lutego 1993 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 64 i Nr 109, poz. 487) i art. 

5 ustawy budżetowej na rok 1994 z dnia 25 marca 1994 r. 
(Dz. U. Nr 52, poz. 209) i art. 39 ustawy z dnia 24 czerwca 

1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku 

Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 80, poz. 369) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 
lipca 1993 r. w sprawie określenia banków, którym przekaza

ne zostaną obligacje skarbowe, oraz podziału kwoty prze

znaczonej W ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy 
własnych i rezerw banków (Dz. U. Nr 69, poz. 332, Nr 126, 

poz. 578 i Nr 133, poz. 643) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Minister Finansów, w imieniu Skarbu Państ
wa, przekaże bankom wymienionym w § 2 obligacje 

restrukturyzacyjne na łączną kwotę 40.000.000 milio

nów złotych, na zwiększenie funduszy własnych i re
zerw.", 

2) w § 2: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu : 

,,10) Bank Gospodarki Żywnościowej SA - w łą
cznej kwocie 15.300.000 mln zł, 

11) Bank Polska Kasa Opieki SA - w łącznej 

kwocie 3.700.000 mln zł.", . 

b) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 

wyrazy "natomiast banki wymien ione w ust. 1 pkt 10 
i 11 - serii D." 

§ 2. 1. Bank wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 10 roz

porządzenia, o którym mowa w § 1, przekaże bankom 

określonym wart. 39 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospoda

rki Żywnościowej oraz o zmian ie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 

80, poz. 369) obligacje restrukturyzacyjne serii D w łącznej 
kwocie 2.961.801 mln zł . 

2. Tryb przekazania oraz proporcje podziału środków, 

o których mowa w ust. 1, określą odrębne przepisy. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Finansów: G. W. Kołodko 


