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stać wszczęte postępowanie egzeku
cyjne, a wszczęte wcześniej ulega za
wieszeniu; nie ogranicza to docho
dzenia przez Bankowy Fundusz Gwa
rancyjny nal eżności wyn i kających 
z ustawy, o której mowa wart. 49 
pkt 1. 

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego 
może w zarządzeniu, o którym mowa 
wa rt . 108 ust. 3, okreś l ić szczegółowo 

zakres i sposób wykonywan ia czynno
ści banku w okresie zawieszenia jego 
dz iałalności." ; 

6) art. 110 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 110. 1. Posiedzenie w sprawie wniosku 

o ogłoszenie upadłości banku sąd wy
znacza nie póżniej n iż w terminie 21 
dni od daty wpływu w niosku. 

2. Rozpatrując wniosek o ogłoszenie 
upadłości banku, sąd wysłuchuje 
przedstawiciela Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego, osobę kieru jącą ban
kiem, którego wniosek dotyczy, oraz 
w przypadku gdy bank jest objęty po-

mocą Bankowego Funduszu Gwaran
cyjnego - przedstawiciela Bankowe
go Funduszu Gwarancyjnego. 

3. Sąd wyznaczy syndyka masy upadło
ści spośród osób posiadających znajo
mość organizacj i i zasad dzia łalności 
banków. Syndykiem może być rów
nież inny bank."; 

7) wart. 111 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmien iu: 
,,5) uczestnik iem postępowan i a upadłościowego 

staje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny." 

Art. 3. Minister Finansów ogłosi w Dzienn iku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, z uwzg lędnie
niem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych 
przed dniem wydania jednolitego tekstu. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszen ia , z wyjątkiem przepisu art. 1 pkt 15 
lit. al, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1997 r. 

Prezydent Rzeczypospol itej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 28 lutego 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego 
oraz członków Biura Orzecznictwa. 

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 20 w rze 
śni a 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 1994 r. Nr 13, 
poz. 48, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i z 1996 r. Nr 77, 
poz. 367) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wynagro
dzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura 
Orzecznictwa (Dz. U. Nr 153, poz. 774) w § 1 ust. 1 otrzy
muje brzmienie: 

,, 1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Naj 
wyższego ustala się w wysokości 5,70-krotnego 

prognozowanego przec iętnego wynagrodzenia 
w państwowej sferze budżetowej." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia z mocą od dnia 1 styczn ia 1997 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
A. Kwaśniewski 

Prezes Rady Ministrów: 
W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 4 marca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych. 

Na podstawie art. 40 ust. 3, art. 42 ust. 6, art. 43 
ust. 5, art. 44 ust. 4 i art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 
1994 r. o najmie lokali mieszka lnych i dodatkach miesz
kan iowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 86, 
poz. 433 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 56, poz. 257) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozpo rządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 li 
stopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych 
(Dz. U. Nr 119, poz. 570) w § 1 w ust . 1 pkt 3 otrzymuje 
brzmienie: 

,,3) w gospodarstwach domowych właścici el i lokali 
mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę 


