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1) nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie 
uczęszczan ia do szkoły - 24 lat albo 25 
lat. jeżeli odbywają studia w szkole wyż
szej , a ukończenie 24 lat przypada na 
ostatni lub przedostatni rok studiów, albo 

2) stały się inwalidami I lub II grupy przed 
osiągnięciem wieku określonego w pkt 
1 " . 

2) w art. 87 w ust. 1 pkt 5 skreśla się; 

3) w art. 1 01 w ust. 1 przecinek po wyrazach "stanowisku 
służbowym" zastępuje się kropką i pozostałą część 
zdania skreśla się; 

5) w art. 1 08 w ust. 1 przecinek po wyrazach "należnego 
uposażenia" zastępuje s ię kropką i pozostałą część 
zdania skreśla się; 

6) w art. 110: 

a) w ust. 2 zdanie drugie skreśla się, 

b) ust. 3 skreśla się; 

7) wart. 111 wyrazy " art. 110 ust. 1-3" zastępuje się 
wyrazami "art. 110 ust. 1 i 2". 

Art. 55. W ustawie z dnia 17 października 1991 r. 
o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur 
i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 
450, z 1992 r. Nr 21 , poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 
129, poz. 602 oraz z 1994 r. Nr 84, poz. 385) wart. 21 w ust. 
1 pkt 1 skreśla się. 

Art. 56. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopa
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 18 w ust. 1 wyraz " rodzinnego, " skreśla się; 

2) wart. 25: 
a) w ust. 1 pkt 1 skreśla się , 

b) ust. 2 skreśla się . 
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Art. 57. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopa
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji , Urzędu Ochro
ny Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 18 w ust. 1 wyraz "rodzinnego," skreśla się; 

2) wart. 25: 

a) w ust. 1 pkt 1 skreśla się, 

b) ust. 2 skreśla się . 

Art. 58. Traci moc dekret z dnia 28 października 1947 r. 
o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. Nr 66, poz. 414, z 1950 r. 
Nr 20, poz. 170 i Nr 36, poz. 333 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 
192) . 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 59. Prawo do zasiłku rodzinnego za okres od dnia 
marca 1995 r. do dnia 31 sierpnia 1995 r. ustala się na 

podstawie dochodu rodziny uzyskanego w IV kwartale 
1994 r., przyjmując jako górną granicę dochodu na osobę 
w rodzinie 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej, ogłaszanego dla celów emerytal
nych w IV kwartale tego roku. 

Art. 60. Zasiłek rodziny przysługuje nadal na wszystkie 
dzieci, na które do dnia wejścia w życie ustawy wypłacany 
był zasiłek rodzinny, bez względu na wiek, gdy były in
walidami II grupy, a inwalidztwo powstało w wieku do 
ukończenia 25 lat. o ile spełnione są pozostałe warunki 
określone w ustawie. 

Art. 61. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 
1995 r., z tym że przepisy art. 13 ust. 3-8 wchodzą w życie 
z dniem 1 marca 1996 r. 
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USTAWA 

z dnia 14 grudnia 1994 r. 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art . 1. Ustawa określa: 

1) zasady tworzenia i funkcjonowania systemów obowiąz
kowego i umownego gwarantowania środków pienięż
nych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz 

2) rodzaje działań, które mogą być podejmowane w celu 
udzielania bankom pomocy do wysokośc i środków 
gwarantowanych w sytuacjach zagrożenia utratą wy
płacalności. 

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają : 

1) deponent - osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę 
organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, posia
dającą środki pieniężne na rachunku bankowym, z wyłą
czeniem: 

a) Skarbu Państwa, 

b) banków oraz spółek wykonujących czynności ban
kowe zgodnie z art. 11 1 ustawy z dn ia 31 stycznia 
1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, 
poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 
134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 121, 
poz. 591). 

c) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 
22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi i funduszach powierni-
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czych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 
313 i Nr 121, poz. 591), 

d) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 
28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. 
U. Nr 59, poz. 344, z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 
201 oraz z 1994 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 121, poz. 591), 

e) akcjonariuszy banku posiadających w dniu złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości pakiet akcji upraw
niający do wykonywania ponad 5% głosów podczas 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a także osób, 
które w stosunku do nich są podmiotami dominują
cymi lub zależnymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy 
z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym 
obrocie papierami wartościowymi i funduszach po
wierniczych, 

f) członków zarządu , rady (rady nadzorczej) banku 
w stanie upadłości oraz osób pełniących w tym banku 
funkcje dyrektorów departamentów oraz funkcje ró
wnorzędne, jak również dyrektorów oddziałów banku 
w stanie upadłości, 

2) środki gwarantowane - środki pieniężne zgromadzone 
w banku objętym ustawowym systemem gwarantowa
nia środków pieniężnych zgromadzonych na rachun
kach bankowych, przez tego samego deponenta, na 
które wystawiono dowody imienne, w walucie polskiej 
oraz w walutach obcych, bez względu na liczbę umów 
zawartych z tym bankiem, do wysokości określonej 
ustawą, 

3) podmioty objęte obowiązkowym systemem gwaranto
wania środków pieniężnych zgromadzonych na rachun
kach bankowych, zwane dalej podmiotami objętymi 
systemem gwarantowania: 

a) banki prowadzące w Rzeczypospolitej Polskiej dzia
łalność na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. - Prawo bankowe, z wyjątkiem banków 
spółdzielczych, będących uczestnikami zrzeszeń re
gionalnych, o których mowa w ustawie z dnia 24 
czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdziel
czych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369), 
od dnia konsolidacji sprawozdań finansowych, 

b) zrzeszenia regionalne, o których mowa w ustawie 
z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków 
spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw, od dnia konsolidacji 
sprawozdań finansowych, 

4) dzień spełnienia warunku gwarancji : 

a) dzień wydania postanowienia o ogłoszeniu upadło
ści banku lub 

b) dzień uprawomocnienia się postanowienia o od
daleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu 
na to, że majątek banku oczywiście nie wystarcza 
nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upa
dłościowego, 

c) w przypadku zrzeszenia regionalnego, o którym mo
wa wart. 2 pkt 3lit. b), dzień stwierdzenia niemożno
ści wywiązania się z zobowiązania pokrycia ryzyka 
z tytułu wierzytelności i zobowiązań zaciąganych 
przez banki spółdzielcze na podstawie ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spół
dzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz 
o zmianie niektórych ustaw wobec banku spódziel-

Poz. 18 

czego - uczestnika zrzeszenia regionalnego, co do 
którego zaistniała sytuacja, o której mowa w pkt 4 
lit. a) i b), 

5) suma aktywów ważonych ryzykiem - suma aktywów 
oraz udzielonych gwarancji i poręczeń, którym w zależ
ności od rodzaju podmiotu będącego stroną umowy 
zawartej z bankiem Prezes Narodowego Banku Pol
skiego nadaje, na podstawie odrębnych przepisów, 
wyrażoną procentowo wagę ryzyka. 

Rozdział 2 

Tworzenie, organizacja, zadania i źródła finansowa
nia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

Art. 3. 1. Tworzy się Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 
zwany dalej "Funduszem". 

2. Fundusz posiada osobowość prawną. 

3. Siedzibą Funduszu jest Warszawa . 

4. Rada Ministrów na uzgodniony wniosek Ministra 
Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego nadaje 
Funduszowi statut określający szczegółowo jego zadania, 
sposób organizacji oraz zasady gospodarki finansowej . 

5. Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje Minis
ter Finansów w oparciu o kryterium legalności i zgodności ze 
statutem. 

Art. 4. 1. Do zadań Funduszu w zakresie funkcjono
wania systemów obowiązkowego i umownego gwaranto
wania zgromadzonych środków pieniężnych należy: 

1) określanie na dany rok, zgodnie z art. 25, wysokości 
środków wyodrębnionych przez podmioty objęte sys
temem gwarantowania, w związku z obowiązkiem two
rzenia funduszu ochrony środków gwarantowanych, 

2) wykonywanie obowiązków wynikających z gwaranto
wania środków pieniężnych na zasadach określonych 
w ustawie, 

3) gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach 
objętych systemem gwarantowania, 

4) nadzór nad umownym systemem gwarantowania środ
ków pieniężnych. 

2. Do zadań Funduszu w zakresie udzielania pomocy 
podmiotom objętym systemem gwarantowania należy: 

1) udzielanie zwrotnej pomocy finansowej. zgodnie z zasa
dami określonymi wart. 19 i art. 20 ustawy, w przypadku 
powstania sytuacji zagrożenia wypłacalności bądź na 
nabycie akcji lub udziałów banków, 

2) kontrola nad prawidłowością wykorzystania pomocy, 
o której mowa w pkt 1, 

3) określanie wysokości obowiązkowych opłat rocznych, 
o których mowa wart. 1 3 ust. 1 i art. 14, wnoszonych 
przez podmioty objęte systemem gwarantowania na 
rzecz Funduszu, 

4) kontrola realizacji postępowania mającego na celu 
uzdrowienie gospodarki podmiotu objętego systemem 
gwarantowania, w sytuacjach określonych w ustawie. 

3. Rada Ministrów, na uzgodniony wniosek Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego i Ministra Finansów, może 
określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe zadania Fun-



Dziennik Ustaw Nr 4 - 54 

duszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objętym 
systemem gwarantowania oraz tryb ich wykonania. 

Art. 5. 1. Organami Funduszu są : Rada Funduszu 
i Zarząd Funduszu. 

2. Osoby pełniące funkcje w organach Funduszu nie 
mogą pełnić funkcji w organach lub być pracownikami 
banków (zrzeszeń regionalnych). 

Art. 6. 1. Rada Funduszu składa się z przewodniczą 
cego oraz 9 członków, posiadających odpowiednie wy
kształcen ie wyższe i doświadczenie zawodowe. 

2. Przewodniczącego Rady Funduszu powołuje i od
wołuje Prezes Rady Ministrów na uzgodniony wniosek 
Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 
po zaopiniowaniu przez właściwą komisję sejmową. 

3. Członków Rady Funduszu powołuje i odwołuje: 

1) trzech - Minister Finansów, 

2) trzech - Prezes Narodowego Banku Polskiego, 

3) trzech - Związek Banków Polskich, na zasadach okreś
lonych w statucie Funduszu . 

4. Zasady i wysokość wynagrodzenia osób wchodzą
cych w skład Rady Funduszu określa Prezes Narodowego 
Banku Polskiego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów. 

5. Kadencja Rady Funduszu trwa 4 lata . 

Art. 7. 1. Rada Funduszu sprawuje kontrolę i nadzór 
nad działalnością Funduszu. 

2. Do zadań Rady Funduszu ponadto należy : 

1) wykonywanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fun
duszu, 

2) uchwalanie planów działalności i planu finansowego 
Funduszu, 

3) przedkładanie Radzie Ministrów sprawozdania z działal
ności Funduszu za rok poprzedni, 

4) zatwierdzanie wniosków Zarządu Funduszu w sprawie 
zaciągania kredytu, o którym mowa wart. 34 ust. 3, 

5) określanie, na wniosek Zarządu Funduszu, wysokości 
obowiązkowej opłaty rocznej uiszczanej przez podmioty 
objęte systemem gwarantowania na rzecz Funduszu 
oraz wysokości funduszu ochrony środków gwaran
towanych, 

6) określanie zasad i form udzielania pomocy finansowej 
podmiotom objętym systemem gwarantowania, o której 
mowa wart. 4 ust. 2 pkt 1, 

7) określanie zasad i form zabezpieczania i dochodzenia 
zwrotu środków należnych Funduszowi z tytułu udziela
nia pomocy, o której mowa wart. 4 ust. 2 pkt 1, 

8) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Funduszu, 

9) reprezentowanie Funduszu przy czynnościach dokony
wanych między Funduszem a członkami Zarządu, 
w szczególności związanych z prawem pracy, a także 
zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Fun
duszu, 

10) uchwalanie regulaminu określającego organizację pracy 
oraz zasady i tryb działania Zarządu Funduszu. 

Poz. 18 

Art . 8. 1. Rada podejmuje uchwały większośc i ą gło

sów przy obecności co najmniej 7 osób wchodzących 
w skład Rady Funduszu . W przypadku równego rozkładu 
głosów w głosowaniu decyduje głos przewodniczącego 

Rady Funduszu. 

2. Minister Finansów po zasięgnięciu opinii Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego ustala regulamin określający 
organizację pracy oraz zasady i tryb dz iałania Rady Funduszu. 

Art. 9. 1. Zarząd Funduszu składa się z 5 członków, 
w tym z prezesa i jego zastępcy . 

2. Zarząd powoływany jest przez Radę Funduszu spo
śród osób posiadających odpowiednie wyższe wykształcenie 
oraz 5-letni staż pracy w bankowości . 

3. Rada Funduszu wybiera Prezesa Zarządu i jego 
zastępcę spośród członków Zarządu . 

4. Kadencja Zarządu Funduszu trwa 3 lata od dnia 
ukonstytuowania się, z tym że Zarząd pełni swoje funkcje do 
czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu . 

5. Członek Zarządu Funduszu, w tym prezes lub jego 
zastępca, mogą być w każdej chwili odwołani z pełnionej 
funkcji przez organ, który ich powołał. 

Art. 10. 1. Zarząd Funduszu kieruje Funduszem i re
prezentuje go na zewnątrz . 

2. Do zadań Zarządu Funduszu należy: 

1) opracowywanie projektów planów działalności i planu 
finansowego Funduszu, 

2) gospodarowanie środkami Funduszu, z zastrzeżeniem 
uprawnień Rady Funduszu, 

3) składanie Radzie Funduszu kwartalnych i rocznych 
sprawozdań z działalności, 

4) składanie wniosków do Rady Funduszu w sprawach, 
o których mowa wart. 7 ust. 2 pkt 4, 

5) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla 
Rady Funduszu. 

Art. 11 . Do składania ośw iadczeń w za :<resie praw 
i obowiązków majątkowych Funduszu upoważnieni są dwaj 
członkowie Zarządu Funduszu działający łącznie. 

Art. 12. Rada Funduszu i Zarząd Funduszu wykonują 
swoje funkcje przy pomocy Biura Funduszu, którego struk
turę organizacyjną oraz zasady działania określa Zarząd 
Funduszu w uzgodnieniu z Radą Funduszu . 

Art. 13. 1. Podmioty objęte systemem gwarantowa
nia wnoszą na rzecz Funduszu obowiązkowe opłaty roczne 
w wysokości nie przekraczającej 0,4% sumy aktywów ważo
nych ryzykiem. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, na kolejny 
rok określa i przekazuje podmiotom objętym systemem 
gwarantowania Rada Funduszu, nie później niż do końca 
roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym opłata 
ma być wniesiona . 

3. Podmioty objęte systemem gwarantowania obowią
zane są do wnoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, 
w terminach określonych przez Fundusz, nie później niż do 
dnia 31 marca każdego roku . 
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4. Wn iesiona opłata roczna, o której mowa w ust. 1, 
stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482, Nr 134, 
poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, 
poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, 
Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627). 

5. Z dniem spełnienia warunków gwarancji przez pod
miot objęty systemem gwarantowania podmiot ten jest 
zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat rocznych, o których 
mowa w ust. 1. 

Art. 14. Dla banków Polska Kasa Opieki S.A., Po
wszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy oraz 
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. obowiązkowa opłata 
roczna, o której mowa wart. 13 ust. 1, naliczana jest do dnia 
31 grudnia 1999 r. w wysokości nie przekraczającej 0,2% 
sumy aktywów ważonych ryzykiem. 

Art. 15. Żródłami finansowania Funduszu są : 

1) obowiązkowe opłaty roczne, o których mowa wart. 13 
ust. 1, wnoszone przez podmioty objęte systemem 
gwarantowania, 

2) kwoty przekazane z funduszu ochrony środków gwaran
towanych, o którym mowa wart. 25 ust. 1, pochodzące 
z wpłat podmiotów objętych systemem gwarantowania, 
dokonywanych zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu 
na wyodrębniony rachunek specjalny Funduszu w Na
rodowym Banku Polskim, 

3) dochody z oprocentowania pożyczek udzielanych przez 
Fundusz oraz dochody z oprocentowania papierów 
wartościowych , o których mowa wart. 16 ust. 3, 

4) środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy za
granicznej. 

5) środki z dotacji udzielonych, na wniosek Funduszu, 
z budżetu państwa , na zasadach określonych w prawie 
budżetowym. 

6) środki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank 
Polski na uzgodnionych z Funduszem warunkach, 

7) inne dochody. 

Art. 16. 1. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1) finansowanie zadań Funduszu związanych z gwaran
towaniem środków pieniężnych, 

2) finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania 
podmiotom objętym systemem gwarantowania pomo
cy, o której mowa w rozdziale 3, przy czym pomoc ta 
może być udzielana jedynie ze środków, o których mowa 
wart. 15 pkt 1, 4 i 7, pomniejszonych o kwoty 
wydatków, o których mowa w ust. 5. 

2. Nadwyżka bilansowa Funduszu w danym roku po
większa jego fundusze własne. 

3. Fundusz może nabywać jedynie skarbowe papiery 
wartościowe oraz bony pieniężne Narodowego Banku Pol
skiego. 

4. Środk i Funduszu gromadzone są na wyodrębnionym 
rachunku bieżącym Funduszu w Narodowym Banku Polskim 
lub Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. 

5. Koszty działalności biura Funduszu oraz inne wydatki 
związane z wykonywaniem zadań Funduszu pokrywane są 
ze środków, o których mowa wart. 15 pkt 1 i pkt 3--7. 

Poz. 18 

Art. 17. 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego 
w porozumieniu z Ministrem Finansów określi , w drodze 
zarządzenia, szczególne zasady rachunkowości Funduszu, 
w tym także terminy sporządzania sprawozdań finansowych. 

2. Sprawozdanie finansowe Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego podlega badaniu przez uprawniony, w trybie 
odrębnych przepisów, podmiot wybrany przez Prezesa Naro
dowego Banku Polskiego w drodze przetargu. 

3. Do dnia 31 maja każdego roku sprawozdanie z dzia
łalności Funduszu i załączone do niego sprawozdanie finan
sowe, wraz z wynikami badania, o którym mowa w ust. 2, za 
rok poprzedni Rada Ministrów przedstawia Sejmowi do 
rozpatrzenia. 

4. Odrzucenie przez Sejm sprawozdania z działalności 
Funduszu jest równoznaczne z wygaśnięciem mandatu 
wszystkich członków organów Funduszu, z tym zastrzeże
niem, że pełnią oni swoje funkcje do czasu powołania 
nowych członków organów Funduszu. 

Art. 18. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwolniony 
jest od podatku dochodowego od osób prawnych. 

Rozdział 3 

Udziełanie pomocy podmiotom objętym systemem 
gwarantowania 

Art. 19. 1. Realizując zadania Funduszu, o których 
mowa wart. 4 ust. 2 pkt 1, Fundusz może w szczególności 
udzielać podmiotom objętym systemem gwarantowania po
życzek, gwarancji lub poręczeń na warunkach korzystniej
szych od ogólnie stosowanych przez banki . 

2. Środki uzyskane przez podmioty objęte systemem 
gwarantowania w wyniku udzielenia przez Fundusz poży
czek, gwarancji lub poręczeń , o których mowa w ust. 1, mogą 
być przeznaczone tylko na przywrócenie wypłacalności lub 
zakup udziałów albo akcji banku przejmowanego, o ile 
spełnione zostały warunki, o których mowa wart. 20. 

3. Do gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące gwarancji udzielanych 
przez banki. 

4. Czynności cywilnoprawne, poprzez które dochodzi 
do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wolne są od 
opłaty skarbowej . 

Art. 20. 1. Warunkiem udzielenia przez Fundusz po
mocy, o której mowa wart. 4 ust. 2 pkt 1, jest vy szczególno
ści: 

1) przedstawienie Zarządowi Funduszu przez podmiot ob
jęty systemem gwarantowania wyników przeprowadzo
nego badania audytorskiego, uznanego przez Zarząd 
Funduszu, 

2) przedstawienie Zarządowi Funduszu przez podmiot ob
jęty systemem gwarantowania pozytywnie zaopiniowa 
nego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego planu 
wykorzystania pomocy w celu uzdrowienia gospodarki 
banku lub połączenia z innym bankiem, 

3) wykazanie, że wysokość wnioskowanych przez podmiot 
objęty systemem gwarantowania pożyczek, gwarancji 
lub poręczeń byłaby niższa aniżeli łączna maksymalna 
kwota z tytułu gwarancji w tym podmiocie liczona jako 
suma środków gwarantowanych na rachunkach depo
nentów banku, o którym mowa wart. 2 pkt 3 lit. aL lub 
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w bankach spółdzie czych będących członkami zrzesze
nia regionalnego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 Ii!. b), 
a w przypadkach wniosku o udzielenie pomocy finan
sowej w celu połączenia z innym bankiem niższa aniżeli 
suma środków gwarantowanych na rachunkach depo
nentów w banku przejmowanym. 

4 } uprzednie wykorzystanie kapitału dotychczasowych 
właścicieli na pokrycie strat banku ubiegającego się 
o pomoc lub przejmowanego. 

2. Prezes a rodowego Banku Polskiego informuje nie
zwłocznie Zarząd Funduszu o nałożeniu na bank obowiązku 
wszczęcia postępowania uzdrawiającego, o którym mowa 
w art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia t 989 r. - Prawo 
bankowe. 

3. Fundusz informuje niezwłocznie prezesa Narodowe
go Banku Polskiego o przyjęciu planu. o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2. oraz wysOKości i warunkach udzielonej 
podmiotow i objętemu systemem gwarantowania pomocy 
rub o odmowie przyjęcia tego p anu i udzielenia pomocy. 
załączając uzasadnienie. 

4 . Fundusz. na wniosek skiefowany do Prezesa Naro
dowego Banku Polskiego. jest ustanowiony kuratorem. 
o którym mowa w art. 1051 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. 
- Prawo bankowe. w stosunku do banku objętego ustawo
wym systemem gwarantowania środków pieniężnych. o ile 
udzieli ternu bankOWE pomocy. o której mowa w arL 4 ust. 
2 pkt . Z tytułu pełnionej funkcji k:uratora Fundusz nie 
pobiera wynagrodzenia. o ktÓlym mowa w art. 1051 ustawy 
z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe. 

Rozdział 4 

Obowiązkowy system gwaliant:owania środków pie
nięźnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 

Art. 21:. Ce ero obowiązkowego systemu gwaranto
wania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 
bankowych jest zapewnienie deponentom wypłaty środków 
zgromadzonych na tych rachunkach, do wysokości okreś
lonej ustawą, w przypadku utraty przez podmiot objęty 
systemem gwarantowania możliwości ich zwrotu. 

Art. 22. 1. Podmiol3mi stosunku gwarancji są: 

1) Fundusz, 

2) deponent. 

2. Przedmiotem gwarancji jest wierzytelność deponen-
13. w związku z którą z dniem spełnienia warunków gwarancji 
nabywa on w stosunku do Funduszu. na warunkach okreś
fo nych w ustawie , uprawnienie do świadczenia pieniężnego. 

Art. 23. . Objęcie środków pieniężnych na rachun
ach ban owych obowiązkowym systemem gwarantowania 
następuje: 

1 ) w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunlc:ac bankowych - w dniu wejścia w życie 

ustawy. 

2} w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunkach bankowych po dniu wejścia w życie ustawy 
- w dniu wpłaty na rachunek bankowy. 

2. Obowiązkowy system gwarantowania środków pie
niężnych obejmuje środki gwarantowane do wysokości 
(łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warun
ków gwarancji): 

1) równowartości w złotych 1.000 ECU - w tOO'Y. 
wartośd środków gwarantowanych. 

2) przekraczające równowartość w złotych 1.000 ECU. 
a nie przekraczające równowartości w złotych 3.000 
ECU - w 90% wartości środków gwarantowanych. 

3. Dra wyliczenia równowartości w złotych ECU przyj-
muje się kurs według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego zgodnie z tabełą kursową ogłaszaną przez Narodo
wy Bank Polski, obowiązującą w dniu ogłoszenia upadłości. 

4. Kwoty. o ktÓfych mowa, w ust. 2. określają maksymal
ną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Funduszu. 
niezareżnie od tego. w jakiej wysokości i na ilu rachunkach 
posiadał deponent środki pi.eniężne w danym banku. 

5. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po 
upływie 10 łat od dnia spełnienia warunków gwarancji. 

Art. 24. Deponeot: nie traci prawa do dochodzenia 
swych roszczeń od banku ponad kwotę określoną w arf. 23 
ust. 2. 

Art. 25. 1. Podmiot objęty systemem gwarantowania 
obowiązany jest twouyć fundusz ochrony środków gwaran
towanych na zaspokojenie roszczeń depo~entów w paypa
dku spełnienia warunków gwarancji przez którykolwiek 
podmiot obięty tym systemem. 

2. Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowa
nych ustalana jest. z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. nie później niż do 
końca roku kalendarzowego. jako iloczyn stawIti w wysoko
ści do 0.4~. i sumy środków pienięZnych. zgromadzonych 
w banku (zrzeszeniu regionalnym) na wszystkich rachun
kach, stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezeJwy obo
wiązkowej stosownie do alt. 30 ust. 2 ustawy z dnia 31 
stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Porskim ( Oz.. U. 
z 1992 r. Nr 72. poz. 360. z 1993 r. Nr 6, poz. 29 oraz z 1994 r. 
Nr 1, poz. 2 i Nr 80. poz. 369, Nr 121. poz. 591 l Nr 136, paz. 
703). 

3. WVsokość funduszu ochrony środków gwarantowa
nych w odniesieniu do banków: Powszechna Kasa Oszczęd
ności - Ba~k Państwowy, Polska Kasa Opieki SA, łłank 
Gospodarki ZYwrtościowej SA do dnia 31 grudnia 1999 r. 
ustalana jest jako iloczyn stawki do 0,2% i sumy środków 
pieniężnych, o których mowa w ust. 2. 

4. Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowa
nych w odniesieniu do banków spółdzielczych do dnia 31 
grudnia 1995 I. ustalana jest jako iloczyn stawki do wysoko
ści 0.2 % i sumy środków pieniężnych, o których mowa w 
ust. 2. 

5 . Fundusz ochrony środków gwaantowanych jest 
sukcesywnie zwiększany lub zmniejszany. odpowiednio do 
zmian sumy. o której mowa w ust. 2, w dni' 20 CZefWCa i 20 
grudnia każdego roku. 

6. Z dniem spełnienia warunków gwarancji podmiot 
objęty systemem gwarantowania zwolniony jest z obowiązku 
tworzenia funduszu ochrony środków gwarantowanych. 

Art. 26. 1. Aktywa stanowiące pokrycie funduszu 
ochrony środków gwarantowanych banki obowiązane są 
lokować w skarbowych papierach wartościowych i bonach 
pieniężnych Narodowego Banku Polskiego oraz zdepono
wać na wyodrębnionym dla każdego banku rachunku depo
zytowym w Narodowym Banku Polskim lub Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych. 
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2. Banki spółdziełcze, z wyjątkiem banków, o ktÓfyCh 
mowa wart. 1 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospo
darki Żywnościowej oraz Q zmianie niektórych ustaw. obo
wiązane są deponować aktywa stanowiące pokrycie fun
duszu ochrony g-odków gwarantowanych zu:eszenia regio
nalnego na wyodrębni.onym rachunku we właśdwych dla 
nich bankach regionalnych. 

3 . Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony g-od
ków gwarantowanych nie mogą być przedmiotem zastawu 
ani być obciążane w jakikolwiek sposób. 

4 . Banki objęte obowiązkowym systemem gwaranto
wania środków pieniężnych obowiązane są przekazywać 

Zarządowi Funduszu, w terminie do 15 lipca i 31 grudnia 
każdego roku, infoDnaqe Q sumie wkładów na rachunkach 
objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środ
ków pieniężnych i wysokości funduszu ochrony środków 
gwarantowanych według stanu na dzień 20 czerwca i 20 
grudnia każdego roku, według wzoru określonego przez 
ZaIząd Funduszu. 

5. W przypadku banków spółdzielczych. o których mo
wa w ust. 2. Gbowiązek. o którym mowa w ust. 4, wykGnuje 
właściwy, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. 
G restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodar
ki ŻywnościGwej oraz o zmianie niektÓfych ustaw. bank 
zrzeszający. 

Art. Z1. Syndyk masy upadłości obowiązany jest. 
w terminie 30 dni od dn'a spełnienia warunku gwarancji, 
ustalić na podstawie ksiąg banku i przedstawić w formie 
pisemnej funduszowi: 

1) listę deponentów. wraz z wyszczególnieniem kwo.tśroo
ków gwarantowanych, 

2) kwotę płynnych g-odk.ów banku, wchodzących w skład 
masy upadłości, 

3) wysokość utwGrzonego przez ten bank funduszu ochrG
ny środków gwarantGwanych. 

Art. 28. 1. Zarząd funduszu po otrzymaniu listy. 
G której mowa wart. 21 pkt 1, nie później niż w ciągu 1 dni, 
podejmuje i podaje do publicznej wiadomości oraz przekazu
je podmiotom objętym systemem gwarantowania uchwałę 
G przekazaniu syndykGwi kwot na wypłatę środków gwaran
towanych. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa: 

1) kwGtę środków przekazywaną syndykGwi na wypłatę 
środków gwarantGwanych. stanowiącą różnicę sumy 
środków gwarantowanych i środków płynnych banku. 
pomniejszonych o b·eżące wydatki związane z kosztami 
postępowania upadłościowego oraz wypłatą wynagro
dzeń pracowników upadłego. banku. znajdujących się 
w dyspozyqi syndyka, 

2) udział w kwocie. G której mowa w ust. l, poszczegól
nych podmiGtów objętych systemem gwarantGwania 
prGporcjGnalnie do wysokości utworzonego funduszu 
ochrony środków gwarantowanych w danym podmie
cie, z tym zastrzeżeniem. ze fundusz ochrGny środków 
gwarantGwanych banku w stanie upadłości uwzględnia 
się w tej kwocie w całości, 

3) szczegółowe zasady dokGnywania przez syndyka masy 
upadłości wypłat środków gwarantGwanych. 

4 ) wysokość wpłat dokGnywanych przez podmioty objęte 
systemem gwarantGwania na wyodrębnion rachunek 
specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim. 

3. Syndyk masy upadłości obowiązany jest do dokGny
wania wypłat środków gwarantGwanych na warunkach 
określonych ustawą oraz w uchwale Zarządu Funduszu, 
G której mGwa w ust. 1. bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu 
środków Funduszu. 

Art. 29. . Dokonywane przez podmiGty objęte sys
temem gwaranto.wania wpłaty środków przeznaczGnych na 
wypłatę środków gwarantowanych. w wysokośc. określonej 
zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 2, podmiGty obowiązane są wnieść 
na wyodrębniony rachunek specjalny Funduszu w arodo
wyro Banku Połskim w terminie 1 dni od otrzymania uchwały 
Zarządu Funduszu. 

2. Srodki pochodzące z wpłat G których mowa w ust. 1. 
wniesiGne na wyodrębniGny rachunek specja ny Funduszu 
w arodowym Banku Polskim. przechodzą a wfasność 
funduszu. 

3. Wpłaty, G których mowa w ust. l , pomniejszcqą 
fundusze ochrony środków gwarantowanych podmiotów 
Objętych systemem gwarancji. 

Art. 30. Z tytułu przekazania środków syndykGwi masy 
upadłości funduszowi przysługuje roszczenie do masy upa
dłości G zwrot przekazanych k.wot. które podlegają zaspokG
jeniu w pierwszej kGlejności po pokryciu bieZących kosztów 
postępowania upadłościowego. nal.eżności za pracę praco
wników bank.u (zu:eszenia regionalnego) i innych roszczeń 
tych pracGwników. G których mowa w art. 204 § 1 pkt 1 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paź
dziernika 1934 r. - Prawo. upadłościo.we (Dz. U. z 1991 r. r 
118. poz. 512 oraz z 1994 r. Nr 1. poz. 1). 

Art. 31. środki na wypłatę depozytów, przekazane na 
podstawie uchwały Zarządu funduszu syndykowi masy 
upadłości. nie wchodzą do masy upadłości i nie mogą być 
wykorzystane przez syndyka na żaden inny cel niż wyplata 
g-odków gwarantGwanych. 

Art. 32.. Kwota na wypłatę środków gwarantowanych. 
przekazana na podstawie uchwały Zarządu funduszu, G któ
rej mowa w arf. 28, na wyodrębniony rachunek. specjalny 
funduszu w Narodowym Banku Polskim. stanowi dla pod
miGtu objętego. systemem gwarancji koszt uzyskania przy
chodów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego. 
1992 r. G podatku dochodowym od osób prawnych. 

Art. 33. 1. Po zatwierdzeniu listy wierzytelności przez 
sędziegG-kGmisarza lub po ·ch stwiefdzeniu prawomocnym 
wyrokiem sądGwym listę deponentów. G której mowa w ar!. 
21 pkt 1. uzupełnia się G wierzytelności deponentów nie ujęte 
w księgach banku w dniu sporządzenia listy deponentów. 

2. W przypadku uzupełnienia listy deponentów pod
mioty objęte systemem gwarancji dokonują dodatkowych 
wpłat na rachunek specjalny funduszu w Nanxlowym Ban
ku Połsk.im. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio., z tym że 
wypłata naleZności deponentów następuje w pierwszej kG
lejności z bieżących wpływów powiększających masę upad
łości. 

Art. 34. 1. W przypadku gdy wiełkość roszczeń z tytu
łu gwarantowanych środków pieniężnych przekroczy kwotę. 

G której mowa w arf. 15 pkt 2. roszczenia te fundusz pobywa 
z innych źródeł. G których mo.wa w art. 15. 
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2. Po wyczerpaniu środków finansowych Funduszu 
wypłaty na podstawie roszczeń deponentów zaspokajane są 
ze środków własnych Funduszu, o których mowa wart. 45. 

3. Po wyczerpaniu środków, o których mowa wart. 45, 
Prezes Narodowego Banku Polskiego może udzielić Fun
duszowi kredytu na uzgodn ionych z Funduszem warunkach. 
Wysokość kredytu nie może przekroczyć kwoty równej 
połowie przychodów Funduszu z tytułu opłat rocznych 
wnoszonych przez podmioty objęte systemem gwarantowa
nia. 

4. Po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 
1 i 2, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, po zasięg
nięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, może 
podwyższyć poziom obciążeń, o których mowa wart. 13 
ust. 1, art. 14 i art. 25 ust. 2, 3 i 4, stosując stawkę opłaty do 
wysokości 0,8%. 

Art. 35. 1. Na Fundusz przechodzą, z mocy prawa, 
wierzytelności przysługujące deponentowi w stosunku do 
masy upadłości, w wysokości kwot wypłaconych z tytułu 
gwarantowania środków pieniężnych. 

2. Kwoty uzyskane przez Fundusz z masy upadłości 
przekazywane są w pierwszej kolejności na spłatę kredytu, 
o którym mowa wart. 34 ust. 3, oraz uzupełnienie środków 
Funduszu, o których mowa wart. 45. 

3. Pozostałe kwoty Fundusz obowiązany jest rozdzielić 
pomiędzy podmioty objęte systemem gwarantowania, pro
porcjonalnie do kosztów poniesionych przez nie w związku 
z zaspokajaniem roszczeń deponentów. 

Art. 36. Z tytułu opóźnienia w dokonywaniu opłat 
rocznych, o których mowa wart. 13 ust. 1, oraz wpłat, 
o których mowa wart. 29 i 33 ust. 2, Funduszowi przysługują 
odsetki w wysokości odsetek pobieranych od zaległości 
podatkowych. 

Art. 37. 1. Wyciągi z ksiąg Funduszu, podpisane przez 
upoważnionych członków Zarządu Funduszu i opatrzone 
jego pieczęcią, stwierdzające istnienie zobowiązania pod
miotu objętego systemem gwarancji na rzecz Funduszu 
i zaopatrzone w oświadczenie, że oparte na nich roszczenia 
są wymagalne, mają moc tytułów wykonawczych bez potrze
by uzyskiwania dla nich klauzul wykonalności. 

2. Egzekucja należności stwierdzonych dokumentami 
wymienionymi w ust. 1 odbywa się, w zależności od charak
teru zobowiązań, w trybie określonym w Kodeksie postępo
wania cywilnego bądź w przepisach o postępowaniu eg
zekucyjnym w administracji . 

3. Dłużnik, w drodze powództwa, może żądać umorze
nia w całości lub w części egzekucji prowadzonej przez 
Fundusz, według Kodeksu postępowania cywilnego bądź 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
jeżeli egzekwowana wierzytelność nie istnieje lub istnieje 
w kwocie mniejszej albo gdy dłużnik zgłasza wzajemne 
roszczenia nadające się do potrącenia z wierzytelności eg
zekwowanej. 

4. W trybie zabezpieczenia powództwa sąd na wniosek 
powoda może zawiesić postępowanie egzekucyjne. 

Art. 38. 1. Narodowy Bank Polski, na wniosek Za
rządu Funduszu, przekazuje Funduszowi posiadane informa
cje o sytuacji podmiotów objętych systemem gwarantowa
nia, które wystąpiły do Funduszu z wnioskiem o udzielenie 
pomocy finansowej, w zakresie niezbędnym do oceny planu 

wykorzystania pomocy Funduszu w celu uzdrowienia gos
podarki banku lub połączenia z innym bankiem. 

2. Narodowy Bank Polski przekazuje Funduszowi rocz
ne bilanse banków objętych systemem gwarantowania środ
ków pieniężnych w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania 
oraz kwartalną analizę funkcjonowania sektora bankowego. 

3. Narodowy Bank Polski przekazuje Funduszowi infor
macje o stanie finansowym podmiotu objętego systemem 
gwarantowania i podejmowanych w stosunku do niego 
działaniach na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. 
- Prawo bankowe, w razie powzięcia wiadomości , iż 
w banku powstała strata, groźba jej wystąpienia lub powstało 
niebezp ieczeństwo niewypłacalności banku . 

4. Funduszowi przysługuje prawo uzyskiwan ia infor
macji mających wpływ na realizację jego zadań , posiadanych 
przez Narodowy Bank Polski, Ministra Finansów i Najwyższą 
Izbę Kontroli. 

Rozdział 5 

Umowny system gwarantowania środków piemęz
nych zgromadzonych na rachunkach bankowych 

Art. 39. 1. Podmioty objęte systemem gwarantowa
nia, które wywiązują się z obowiązków nałożonych na nie 
zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, mogą w ramach 
ustawowego systemu gwarantowania środków pieniężnych 
zobowiązać się do rozszerzenia obowiązku gwarancji środ
ków pieniężnych ponad minimum określone w obowiąz
kowym systemie gwarantowania środków pien i ężnych . 

2. Środki objęte umownym systemem gwarantowania 
przekazywane są na zaspokajanie roszczeń deponentów po 
wykorzystaniu środków obowiązkowego systemu gwaran
towania. 

Art. 40. 1. Umowa o utworzeniu umownego fundu
szu gwarantowania środków pieniężnych i zasadach jego 
działania powinna w szczególności określać : 

1) uczestników funduszu, 

2) zasady przystępowania i występowania z funduszu, 
w tym wysokość opłaty na ten fundusz, 

3) zasady wykorzystywania środków funduszu ochrony 
wkładów i lokat bankowych. 

2. Umowa o powołaniu umownego funduszu gwaran
towania środków pieniężnych może stanowić o objęciu 
ochroną także środków pieniężnych gromadzonych na ra
chunkach bankowych innych niż te, o których mowa 
wart. 2 pkt 2. 

Art. 41. Umowa o utworzeniu umownego funduszu 
gwarantowania środków pieniężnych i zasadach jego działa
nia wymaga, dla swej ważności, zatwierdzenia przez Radę 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Rozdział 6 

Odpowiedzialność karna 

Art. 42. 1. Kto będąc członkiem zarządu lub rady ban
ku (organu zrzeszenia regionalnego) objętego ustawowym 
systemem gwarantowania środków pieniężnych doprowa
dza do powstania straty po stronie Funduszu w wyniku tego, 
iż aktywa przeznaczone na fundusz ochrony środków gwa
rantowanych nie były lokowane w skarbowych papierach 
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wartościowych lub bonach pieniężnych Narodowego Banku 
Polskiego lub deponowane w sposób, o którym mowa wart. 
26 ust. 1 i 2, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, 
ograniczenia wolności albo karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega członek zarządu lub rady 
banku (organu zrzeszenia regionalnego) objętego ustawo
wym systemem gwarantowania depozytów bankowych, któ
ry doprowadza do powstania straty po stronie Funduszu, 
obciążając aktywa stanowiące pokrycie funduszu gwarancji 
depozytowej prawami osób trzecich . 

Rozdział 7 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 43. 1. Fundusz ochrony środków gwarantowa
nych, o którym mowa wart. 25, jest tworzony w ostatnim 
sprawozdawczym dniu miesiąca , w którym niniejsza ustawa 
wchodzi w życ i e, a w bankach powstałych po dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy - w ostatnim sprawozdawczym 
dniu miesiąca , w którym uprawomocniło się postanowienie 
sądu o wpisie banku do rejestru. 

2. W zrzeszeniach regionalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji 
banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej 
oraz o zmian ie niektórych ustaw, fundusz ochrony środków 
gwarantowanych jest tworzony w ostatnim sprawozdaw
czym dniu miesiąca , na który przypada dzień konsolidacji 
sprawozdań f inansowych. 

3. W przypadku spełnienia warunku gwarancji przez 
podmioty objęte ustawowym systemem gwarantowania śro 
dków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach banko
wych przed utworzeniem funduszy ochrony środków gwa
rantowanych, z zachowaniem terminów określonych w ni
niejszej ustawie, terminy dokonywania wypłat, zgodnie 
z procedurą, o której mowa wart. 27 i 28, liczone są od dnia 
utworzenia funduszy gwarantowania środków pieniężnych, 
zgodnie z ustawą . 

Art. 44. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest pań
stwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 
5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 72, poz. 344 oraz z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 
591 i Nr 133, poz. 685) . 

Art. 45. Narodowy Bank Polski i Minister Finansów 
w terminie 14 dni od dnia ukonstytuowania się Zarządu 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wpłacają na rzecz 
Funduszu kwotę po 500.000.000.000 złotych . 

Art. 46. Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu 
wkładów oszczędnościowych zgromadzonych w bankach, 
z zastrzeżeniem art. 47 pkt 3, ocenia się według przepisów 
obowiązujących w dniu ogłoszenia upadłości banku. 

Art. 47. W ustawie z dnia 31 styczn ia 1989 r. - Prawo 
bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 
29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 80, 
poz. 369 i Nr 121 , poz. 591) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 49 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 49. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiąza

nia banków, z wyjątkiem zobowiązań : 

1) z tytułu wkładów oszczędnościowych, na 
które wystawiono dowody imienne, zgro
madzonych w bankach Powszechna Kasa 
Oszczędnośc i - Bank Państwowy, Pol-

Poz. 18 

ska Kasa Opieki SA i Bank Gospodarki 
Zywnościowej S.A. , w zakresie przekra
czającym gwarancje ustawowego syste
mu gwarantowania środków pieniężnych , 
określone ustawą z dnia 14 grudnia 
1994 r. o Bankowym Funduszu Gwaran
cyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18) 
- do dnia 31 grudnia 1999 r., 

2) z tytułu wkładów oszczędnościowych 
zgromadzonych na książeczkach mieszka
niowych wystawionych do dnia 23 paź 
dziernika 1990 r., w zakresie przekraczają 
cym gwarancje ustawowego systemu 
gwarantowania środków pieniężnych , 
określone ustawą z dnia 14 grudnia 
1994 r. o Bankowym Funduszu Gwaran 
cyjnym - do dnia 31 grudnia 1999 r., 

3) za które przyjął odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji i poręczeń . " : 

2) po art. 105 dodaje się art. 105 1 w brzmieniu : 

" Art. 105 1
. 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego, 

z zastrzeżeniem art. 20 ustawy z dnia 14 
grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, może ustanowić kura
tora nadzorującego wykonanie progra
mu uzdrawiającego przez bank. 

2. Kuratorowi przysługuje prawo uczestni
czenia w posiedzeniach organów banku 
oraz prawo do uzyskiwania wszelkich 
informacji niezbędnych do wykonywa
nia tej funkcji . Przepis art. 102 pkt 2 sto
suje się odpowiednio. 

3. Kuratorowi przysługuje prawo wniesie
nia sprzeciwu wobec uchwał i decyzji 
zarządu i rady (rady nadzorczej) banku 
do właściwego sądu gospodarczego. 
Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wyko 
nanie uchwały (decyzji) . 

4. Kurator może zaskarżyć uchwałę walne
go zgromadzenia akcjonariuszy (walne
go zgromadzenia) naruszającą interes 
banku. Przepisy art. 414 i 415 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dn ia 27 czerwca 1934 r. - Ko
deks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, 
z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, 
poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. 
Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41 , poz. 326, 
z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, 
z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 
i Nr 111 , poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121 , 
poz. 591) stosuje się. W przypadku za
skarżenia uchwały walnego zgromadze
nia banku spółdzielczego stosuje się od
powiednio art. 42 ustawy z dnia 16 
września 1982 r. - Prawo spółdzielcze 
(Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 39, 
poz. 176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, 
z 1987 r. Nr 33, poz. 181 z 1988 r. Nr 41 , 
poz. 324, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 6, 
poz. 33, z 1990 r. Nr 6, poz. 36 i 37 i Nr 
14, poz. 87, z 1991 r. Nr 83, poz. 373, Nr 
111 , poz. 480 i Nr 115, poz. 496, z 1992 r. 
Nr 21 , poz. 85 oraz z 1994 r. Nr 90, poz. 
419). 

5. Decyzja Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego w sprawie ustanowienia kura
tora jest natychmiast wykonalna i nie 
podlega zaskarżeniu . 
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6. Funkcję kuratora może pełnić osoba po
siadająca kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe w zakresie organizacji i zasad 
działalności banku. Kuratorem może być 
również osoba prawna. 

7. Kurator składa Prezesowi Narodowego 
Banku Polskiego kwartalne sprawozda
nia ze swojej działalności, zawierające 
ocenę realizacji przez zarząd banku pro
gramu uzdrawiającego. 

8. Wynagrodzenie kuratora ustala Prezes 
Narodowego Banku Polskiego. Koszty 
związane z wykonywaniem funkcji kura
tora obciążają koszty działalności ban
ku." ; 

3) art. 115 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 115. Przy zaspokajaniu należności przypadają
cych od upadłego banku i nie objętych 
przepisem art. 113 ust. 4 stosuje się od
powiednio art. 1025 Kodeksu postępowa
nia cywilnego, z tym że : 

1) należności Bankowego Funduszu Gwa
rancyjnego, o których mowa wart. 30 
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Ban
kowym Funduszu Gwarancyjnym, oraz 
należności Skarbu Państwa powstałe 
wskutek zaspokojenia roszczeń z tytu
łu jego odpowiedzialności za wkłady 

Poz. 18 i 19 

oszczędnościowe zgromadzone w ban
kach ulegają zaspokojeniu po zaspokoje
niu należności z art. 1025 § 1 pkt 1 i 2 Ko
deksu postępowania cywilnego, 

2) należności przypadające z tytułu wkła
dów oszczędnościowych, lokat i rachun 
ków bieżących ulegają zaspokojeniu po 
zaspokojeniu należności , o których mo
wa w pkt 1, 

3) należności Skarbu Państwa i Narodowe
go Banku Polskiego powstałe z tytułu 
udzielonych gwarancji na wypłatę części 
wkładów oszczędnościowych ulegają 
zaspokojeniu po zaspokojeniu należno
ści, o których mowa w pkt 2, przed 
zaspokojeniem należności z tytułu podat
ków." 

Art. 48. W ustawie z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograni
czeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 56, poz. 274) 
wart. 4 w ust. 1 po wyrazach "być członkami" dodaje się 
wyrazy " organów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
oraz". 

Art. 49. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 5 stycznia 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych. 

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. 
o hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 54, poz. 310 
i z 1963 r. Nr 22, poz. 113) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 18 
października 1977 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt 
zarodowych (Dz. U. Nr 31, poz. 138 i z 1982 r. Nr 23, poz. 
168) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1 . Księgi prowadzą : 

1) Centralna Stacja Hodowli Zwierząt i stacje 
okręgowe, zwane dalej « stacjami » - dla 
bydła i trzody chlewnej, 

2) Polski Związek Hodowców Koni i Polski 
Związek Owczarski oraz zrzeszone w nich 
związki , zwane dalej «związkami » - od
powiednio dla koni i owiec.", 

b) w ust. 3 wyraz "Związek" zastępuje się wyrazem 
"związki", 

2) w § 11 : 

a) w ust. 2 po wyrazie " stacji" dodaje się wyrazy ..lub 
związkowi", 

b) w ust. 3 po wyrazie "stacja" dodaje się wyrazy " lub 
związek", 

3) w § 12: 

a) w ust. 1 po wyrazie " stacji" dodaje się wyrazy "lub 
związku", 

b) w ust. 2 wyrazy "Stacja, która dokonała przeniesienia 
wpisu, zawiadamia o tym stację prowadzącą księgę" , 

zastępuje się wyrazami " Stacja lub związek dokonu
jący przeniesienia wpisu zawiadamia o tym stację lub 
związek prowadzący księgę" , 

c) skreśla się ust. 3, 

4) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Ocenę użytkowości bydła i trzody chlewnej przep
rowadzają stacje, a owiec - Polski Związek Ow
czarski i zrzeszone w nim związki.", 

5) w § 14 wyraz "Związek" zastępuje się wyrazem "zwią
zki". 

§ 2~ Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : 
A. Śmietanko 




