
Art. 1. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 90 w ust. 1 po wyrazach „z w∏aÊciwymi” do-
daje si´ wyrazy „ministrami lub innymi”;

2) w art. 106 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przewodniczàcy Komitetu Integracji Europej-
skiej w porozumieniu z Ministrem Finansów
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, sposób, wa-
runki i tryb dysponowania Êrodkami pochodzà-
cymi ze êróde∏ zagranicznych nie podlegajà-
cymi zwrotowi, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:

1) postanowienia odpowiednich umów mi´-
dzynarodowych,

2) tryb ustalania dysponentów dla tych Êrod-
ków,

3) tryb uruchamiania Êrodków i rodzaje ra-
chunków bankowych,

4) tryb i terminy sporzàdzania planów finanso-
wych i dokonywania wydatków,

5) ocen´ przebiegu realizacji programów finan-
sowanych ze Êrodków pochodzàcych ze êró-
de∏ zagranicznych nie podlegajàcych zwro-
towi i sporzàdzania sprawozdaƒ oraz tryb

i terminy ich zamykania i rozliczania Êrod-
ków.”;

3) w art. 189 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ilekroç w przepisach ustaw odr´bnych jest mo-
wa o formach gospodarki pozabud˝etowej, na-
le˝y przez to rozumieç odpowiednio zak∏ad bu-
d˝etowy, gospodarstwo pomocnicze lub Êrodki
specjalne.”;

4) w art. 190 w ust. 1 wyrazy „Do dnia 1 stycznia
2001 r.” zast´puje si´ wyrazami „Nie d∏u˝ej ni˝ do
dnia 31 grudnia 2002 r.”;

5) w art. 193:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 2.”,

c) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ârodki specjalne utworzone w paƒstwowych
jednostkach bud˝etowych dzia∏ajàcych poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogà
funkcjonowaç do dnia 31 grudnia 2001 r.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 30 listopada 2000 r.

o zmianie ustawy o finansach publicznych.
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U S TAWA

z dnia 7 grudnia 2000 r.

o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady:

1) organizacji, dzia∏alnoÊci oraz zrzeszania si´ banków
spó∏dzielczych, z zastrze˝eniem ust. 2,

2) dzia∏alnoÊci oraz zrzeszania si´ banków zrzeszajà-
cych banki spó∏dzielcze.

2. Przepisy ustawy, z wyjàtkiem art. 12, nie majà za-
stosowania do banków spó∏dzielczych, których fundu-

sze w∏asne odpowiadajà wysokoÊci kapita∏u za∏o˝yciel-
skiego wymaganej zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
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), chyba ̋ e zrzeszone sà na
zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie lub na pod-
stawie umowy, o której mowa w art. 41.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) banku spó∏dzielczym — nale˝y przez to rozumieç
bank b´dàcy spó∏dzielnià, do którego w zakresie



nieuregulowanym w niniejszej ustawie oraz
w ustawie — Prawo bankowe majà zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Pra-
wo spó∏dzielcze (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),

2) banku zrzeszajàcym — nale˝y przez to rozumieç Go-
spodarczy Bank Wielkopolski Spó∏ka Akcyjna w Po-
znaniu, Lubelski Bank Regionalny Spó∏ka Akcyjna
w Lublinie, Warmiƒsko-Mazurski Bank Regionalny
Spó∏ka Akcyjna w Olsztynie, Ma∏opolski Bank Re-
gionalny Spó∏ka Akcyjna w Krakowie, Pomorsko-
-Kujawski Bank Regionalny Spó∏ka Akcyjna w Byd-
goszczy, Ba∏tycki Bank Regionalny Spó∏ka Akcyjna
w Koszalinie, Mazowiecki Bank Regionalny Spó∏ka
Akcyjna w Warszawie, DolnoÊlàski Bank Regional-
ny Spó∏ka Akcyjna we Wroc∏awiu, Rzeszowski
Bank Regionalny Spó∏ka Akcyjna w Rzeszowie,
Bank Unii Gospodarczej Spó∏ka Akcyjna w Warsza-
wie, Gospodarczy Bank Po∏udniowo-Zachodni
Spó∏ka Akcyjna we Wroc∏awiu, Bank Gospodarki
˚ywnoÊciowej Spó∏ka Akcyjna, zwany dalej „BG˚
S.A.”, jak równie˝ bank powsta∏y w wyniku po∏à-
czenia si´ co najmniej dwóch z tych banków, pod
warunkiem ̋ e zrzesza co najmniej jeden bank spó∏-
dzielczy na zasadach okreÊlonych w art. 16 i które-
go fundusze w∏asne stanowià co najmniej cztero-
krotnoÊç sumy, o której mowa w art. 32 ust. 1 usta-
wy — Prawo bankowe, z zastrze˝eniem art. 28,

3) zrzeszeniu — nale˝y przez to rozumieç zrzeszenie
dzia∏ajàce na podstawie niniejszej ustawy, utwo-
rzone przez bank lub banki spó∏dzielcze i bank zrze-
szajàcy,

4) uprawnionych osobach — nale˝y przez to rozumieç
osoby, które do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy prze-
pracowa∏y ∏àcznie co najmniej 3 lata w BG˚ S.A.
lub banku spó∏dzielczym.

Rozdzia∏ 2

Banki spó∏dzielcze

Art. 3. Banki spó∏dzielcze i zrzeszajàce mogà nale-
˝eç do Krajowego Zwiàzku Banków Spó∏dzielczych
oraz do Zwiàzku Banków Polskich, a tak˝e innych orga-
nizacji powo∏anych w celu reprezentowania wspól-
nych interesów gospodarczych tych banków, w szcze-
gólnoÊci wobec organów paƒstwowych, instytucji za-
granicznych i mi´dzynarodowych.

Art. 4. Bank spó∏dzielczy jest obowiàzany zrzeszyç
si´ z bankiem zrzeszajàcym, na zasadach okreÊlonych
w art. 16.

Art. 5. 1. Bank spó∏dzielczy prowadzi dzia∏alnoÊç na
terenie powiatu, w którym znajduje si´ jego siedziba,
oraz na terenie powiatów, w których w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy znajdujà si´ jego placówki wykonujàce
czynnoÊci bankowe, o których mowa w art. 6.

2. Bank spó∏dzielczy, za zgodà banku zrzeszajàcego,
z którym zawar∏ umow´ zrzeszenia, mo˝e prowadziç
dzia∏alnoÊç tak˝e na terenie powiatów sàsiadujàcych
z terenem okreÊlonym w ust. 1. Dzia∏alnoÊç obejmujà-
ca inne powiaty ni˝ sàsiadujàce wymaga uzyskania
zgody Komisji Nadzoru Bankowego.

3. W przypadku ∏àczenia si´ banków spó∏dzielczych
dzia∏ajàcych na ró˝nych terenach, teren dzia∏ania ban-
ku przejmujàcego ulega powi´kszeniu o teren dzia∏a-
nia banku przej´tego w dniu po∏àczenia.

4. Zmiana statutu banku spó∏dzielczego b´dàca wy-
nikiem dostosowania terenu dzia∏ania do terenu okre-
Êlonego w ust. 1 lub rozszerzenia terenu dzia∏ania
w zwiàzku z po∏àczeniem, o którym mowa w ust. 3, nie
wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego.

Art. 6. Banki spó∏dzielcze, po uzyskaniu wymaga-
nego w ustawie — Prawo bankowe zezwolenia Komi-
sji Nadzoru Bankowego, mogà wykonywaç nast´pujà-
ce czynnoÊci bankowe:

1) przyjmowaç wk∏ady pieni´˝ne p∏atne na ˝àdanie
lub z nadejÊciem oznaczonego terminu oraz pro-
wadziç rachunki tych wk∏adów,

2) prowadziç inne rachunki bankowe,

3) przeprowadzaç bankowe rozliczenia pieni´˝ne,

4) udzielaç kredytów i po˝yczek pieni´˝nych osobom
fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym
niemajàcym osobowoÊci prawnej, o ile posiadajà
zdolnoÊç prawnà, zamieszkujàcym, majàcym sie-
dzib´ lub prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà
na terenie dzia∏ania banku spó∏dzielczego,

5) udzielaç gwarancji bankowych i por´czeƒ osobom
fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym
niemajàcym osobowoÊci prawnej, o ile posiadajà
zdolnoÊç prawnà, zamieszkujàcym lub majàcym
siedzib´ na obszarze dzia∏ania banku spó∏dzielcze-
go, w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem
zrzeszajàcym,

6) nabywaç i zbywaç wierzytelnoÊci pieni´˝ne,

7) przechowywaç przedmioty i papiery wartoÊciowe
oraz udost´pniaç skrytki sejfowe,

8) prowadziç operacje czekowe i wekslowe,

9) wydawaç karty p∏atnicze oraz wykonywaç operacje
zwiàzane z ich u˝ywaniem,

10) wykonywaç inne czynnoÊci bankowe w imieniu i na
rzecz banku zrzeszajàcego.

Art. 7. Bank spó∏dzielczy mo˝e wykonywaç okreÊlo-
ne czynnoÊci obrotu dewizowego na podstawie upo-
wa˝nienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
o którym mowa w art. 99 ustawy — Prawo bankowe,
je˝eli bank ten daje r´kojmi´ nale˝ytego i bezpieczne-
go wykonywania tych czynnoÊci oraz je˝eli sytuacja fi-
nansowa banku nie zagra˝a bezpieczeƒstwu groma-
dzonych w nim Êrodków.
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Art. 8. Za zgodà banku zrzeszajàcego banki spó∏-
dzielcze mogà wykonywaç czynnoÊci, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3—7 ustawy — Prawo bankowe.

Art. 9. Zezwolenia, o których mowa w art. 34 usta-
wy — Prawo bankowe, uzyskiwane sà za poÊrednic-
twem banku zrzeszajàcego.

Art. 10. 1. Ka˝dy cz∏onek banku spó∏dzielczego obo-
wiàzany jest posiadaç co najmniej jeden zadeklarowa-
ny i wp∏acony udzia∏. Minimalnà wysokoÊç udzia∏u
cz∏onkowskiego okreÊla statut. Udzielenie kredytu, po-
˝yczki pieni´˝nej, gwarancji lub por´czenia mo˝e byç
uwarunkowane w statucie banku koniecznoÊcià zade-
klarowania i wp∏acenia przez kredytobiorc´, po˝yczko-
biorc´, osob´, której ma byç udzielone por´czenie lub
gwarancja, co najmniej jednego udzia∏u w tym banku.

2. OdpowiedzialnoÊç udzia∏owców za straty po-
wsta∏e w banku mo˝e zostaç podniesiona w statucie
banku do podwójnej wysokoÊci wp∏aconych udzia∏ów.

Art. 11. 1. Rada nadzorcza banku spó∏dzielczego
sk∏ada si´ co najmniej z 5 osób, b´dàcych cz∏onkami te-
go banku spó∏dzielczego.

2. W radzie nadzorczej banku spó∏dzielczego udzia∏
pracowników banku, b´dàcych jego cz∏onkami, nie
mo˝e przekroczyç 1/5 jej sk∏adu. Osoby zajmujàce sta-
nowiska kierownicze w banku, o których mowa w
art. 22 ust. 2, nie mogà byç cz∏onkami rady nadzorczej.

Art. 12. 1. Zarzàd banku spó∏dzielczego sk∏ada si´
co najmniej z 3 osób.

2. Co najmniej 2 cz∏onków zarzàdu, w tym prezes
zarzàdu banku spó∏dzielczego, powinno posiadaç kwa-
lifikacje i doÊwiadczenie zawodowe dajàce r´kojmi´
prowadzenia dzia∏alnoÊci banku z zachowaniem bez-
pieczeƒstwa wk∏adów i lokat w nim zgromadzonych
oraz pozostawaç w stosunku pracy z tym bankiem,
zwiàzanym z pe∏nionà funkcjà.

3. Prezesa zarzàdu banku spó∏dzielczego powo∏uje
i odwo∏uje rada nadzorcza, przy czym powo∏anie na-
st´puje za zgodà Komisji Nadzoru Bankowego w trybie
przewidzianym w art. 22 ustawy — Prawo bankowe.
Z wnioskiem o wyra˝enie zgody wyst´puje rada nad-
zorcza.

4. Pozosta∏ych cz∏onków zarzàdu banku spó∏dziel-
czego powo∏uje i odwo∏uje rada nadzorcza. Powo∏anie
nast´puje na wniosek prezesa zarzàdu banku.

Art. 13. OÊwiadczenie woli w imieniu banku spó∏-
dzielczego sk∏adajà 2 cz∏onkowie zarzàdu lub cz∏onek
zarzàdu i pe∏nomocnik lub 2 pe∏nomocników, ustano-
wionych bezpoÊrednio przez zarzàd.

Art. 14. Bank spó∏dzielczy b´dàcy akcjonariuszem
banku zrzeszajàcego jest reprezentowany na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy tego banku przez pe∏no-
mocnika wybranego przez rad´ nadzorczà w g∏osowa-
niu tajnym.

Art. 15. 1. Banki spó∏dzielcze tworzà zwiàzki rewi-
zyjne okreÊlone w ustawie — Prawo spó∏dzielcze.

2. Przynale˝noÊç banku spó∏dzielczego do zwiàzku
rewizyjnego jest obowiàzkowa.

3. Zwiàzek rewizyjny na rzecz zrzeszonych w nim
banków spó∏dzielczych w szczególnoÊci:

1) przeprowadza lustracje,

2) bada sprawozdania finansowe po spe∏nieniu wa-
runków, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 13 paêdziernika 1994 r. o bieg∏ych rewiden-
tach i ich samorzàdzie (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 dzia∏alnoÊç szkoleniowà i instrukta˝owà.

4. Zwiàzek rewizyjny przekazuje wnioski wynikajà-
ce z przeprowadzonej lustracji, opini´ i raport bieg∏ego
rewidenta bankowi zrzeszajàcemu.

5. Przepisy art. 134 ust. 1 ustawy — Prawo banko-
we, w zakresie zasad powo∏ywania bieg∏ych rewiden-
tów, oraz art. 136, w zakresie obowiàzku powiadamia-
nia Komisji Nadzoru Bankowego o stwierdzonych pod-
czas lustracji nieprawid∏owoÊciach, stosuje si´ odpo-
wiednio.

6. W przypadku gdy bank spó∏dzielczy nie zrzeszy
si´ w zwiàzku rewizyjnym w terminie 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, majà zastosowanie prze-
pisy art. 141 ustawy — Prawo bankowe.

Rozdzia∏ 3

Banki zrzeszajàce oraz zasady zrzeszania si´ banków
spó∏dzielczych

Art. 16. 1. Banki spó∏dzielcze zrzeszajà si´ na pod-
stawie umowy zrzeszenia z jednym bankiem zrzeszajà-
cym. Bank spó∏dzielczy zobowiàzany jest do posiada-
nia lub nabycia w terminie 6 miesi´cy od dnia zawar-
cia umowy co najmniej jednej akcji banku zrzeszajàce-
go. Bank zrzeszajàcy zapewni bankowi spó∏dzielczemu
mo˝liwoÊç nabycia co najmniej jednej akcji.

2. Bank zrzeszajàcy zawiera z bankiem spó∏dziel-
czym umow´, o której mowa w ust. 1, wed∏ug jednoli-
tego wzoru dla danego zrzeszenia, zatwierdzonego
przez Komisj´ Nadzoru Bankowego. Projekt umowy
bank zrzeszajàcy zobowiàzany jest przedstawiç Komi-
sji Nadzoru Bankowego.

3. Komisja Nadzoru Bankowego podejmuje decy-
zj´ w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdze-
nia projektu umowy, o którym mowa w ust. 2, w termi-
nie 6 miesi´cy od dnia otrzymania projektu. Komisja
Nadzoru Bankowego odmawia zatwierdzenia projektu,
je˝eli umowa narusza∏aby przepisy prawa, interesy
klientów albo nie gwarantowa∏aby bezpieczeƒstwa
gromadzonych w bankach zrzeszenia Êrodków. Ka˝da
zmiana umowy wymaga zgody Komisji Nadzoru Ban-
kowego.
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4. Bank spó∏dzielczy mo˝e wypowiedzieç umow´
zrzeszenia z zachowaniem 6-miesi´cznego okresu wy-
powiedzenia i zawrzeç umow´ z innym bankiem zrze-
szajàcym, na warunkach okreÊlonych w ust. 1.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy zrzeszenia
przez bank spó∏dzielczy i niemo˝noÊci zbycia nale˝à-
cych do tego banku akcji banku zrzeszajàcego, bank
zrzeszajàcy umorzy akcje banku spó∏dzielczego po za-
koƒczeniu najbli˝szego roku obrotowego.

Art. 17. 1. Akcjonariuszom banku zrzeszajàcego
przys∏uguje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
jeden g∏os z ka˝dej posiadanej akcji.

2. Akcjonariusze banku zrzeszajàcego, nieb´dàcy
bankami spó∏dzielczymi zrzeszonymi z tym bankiem,
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie mogà wy-
konywaç ∏àcznie prawa g∏osu z wi´cej ni˝ 24% akcji.

3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2, nie sto-
suje si´ do banków zrzeszajàcych i Skarbu Paƒstwa.

Art. 18. 1. W przypadku gdy BG˚ S.A. b´dzie ban-
kiem zrzeszajàcym, a banki spó∏dzielcze zrzeszone
w BG˚ S.A. zwi´kszà swój udzia∏ w kapitale akcyjnym
BG˚ S.A. do 51% ogólnej liczby akcji, minister w∏aÊci-
wy do spraw Skarbu Paƒstwa zwróci si´ do BG˚ S.A.
z wnioskiem o umorzenie akcji Skarbu Paƒstwa, a BG˚
S.A. akcje umorzy wed∏ug ich wartoÊci nominalnej,
w ten sposób, ˝e udzia∏ Skarbu Paƒstwa w kapitale ak-
cyjnym BG˚ S.A. ograniczony zostanie do poziomu nie
wi´kszego ni˝ 24% ogó∏u akcji.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa z∏o-
˝y wniosek, o którym mowa w ust. 1, w okresie 3 mie-
si´cy od osiàgni´cia przez banki spó∏dzielcze zrzeszone
w BG˚ S.A. 51% ogólnej liczby akcji.

3. Banki spó∏dzielcze zrzeszone w BG˚ S.A. pod-
wy˝szajà swój udzia∏ w kapitale akcyjnym BG˚ S.A.,
poprzez:

1) obj´cie nowej emisji akcji pokrytych wk∏adem pie-
ni´˝nym lub niepieni´˝nym w postaci akcji banku
zrzeszajàcego innego ni˝ BG˚ S.A.,

2) po∏àczenie banku zrzeszajàcego z BG˚ S.A. na zasa-
dach okreÊlonych w art. 23,

3) zamian´ na akcje obligacji zamiennych wyemito-
wanych przez BG˚ S.A.,

4) nabycie akcji od Skarbu Paƒstwa.

4. Skarbowi Paƒstwa w okresie 10 lat od dnia umo-
rzenia akcji, o których mowa w ust. 1, przys∏uguje
pierwszeƒstwo w nabyciu akcji BG˚ S.A. wed∏ug ich
wartoÊci nominalnej, je˝eli akcjonariusze BG˚ S.A. za-
oferujà je do zbycia, chyba ˝e nabywcà sà banki spó∏-
dzielcze zrzeszone w BG˚ S.A.

Art. 19. 1. Bank zrzeszajàcy wykonuje czynnoÊci
bankowe oraz inne czynnoÊci okreÊlone w ustawie —
Prawo bankowe lub w innych ustawach, w zakresie
ustalonym w statucie banku.

2. Bank zrzeszajàcy oprócz czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1:

1) prowadzi rachunki bie˝àce zrzeszonych banków
spó∏dzielczych, na których zrzeszone banki spó∏-
dzielcze utrzymujà rezerwy obowiàzkowe oraz
przeprowadzajà za ich poÊrednictwem rozliczenia
pieni´˝ne tych banków,

2) nalicza i utrzymuje rezerw´ obowiàzkowà zrzeszo-
nych banków spó∏dzielczych na rachunku w Naro-
dowym Banku Polskim,

3) prowadzi wyodr´bniony rachunek, na którym de-
ponowane sà aktywa banków spó∏dzielczych, sta-
nowiàce pokrycie funduszu ochrony Êrodków gwa-
rantowanych,

4) wype∏nia za zrzeszone z nim banki spó∏dzielcze
obowiàzki informacyjne wobec Narodowego Ban-
ku Polskiego oraz Bankowego Funduszu Gwaran-
cyjnego,

5) kontroluje zgodnoÊç dzia∏alnoÊci zrzeszonych ban-
ków spó∏dzielczych z postanowieniami umowy
zrzeszenia, przepisami prawa i statutami,

6) w uzasadnionych przypadkach wyst´puje do Komi-
sji Nadzoru Bankowego o zastosowanie Êrodków
przewidzianych w art. 138 i 141 ustawy — Prawo
bankowe,

7) reprezentuje zrzeszone banki spó∏dzielcze w sto-
sunkach zewn´trznych w sprawach wynikajàcych
z umowy zrzeszenia,

8) wykonuje inne czynnoÊci przewidziane w umowie
zrzeszenia.

Art. 20. Powo∏anie prezesa i cz∏onków zarzàdu ban-
ku zrzeszajàcego nast´puje na zasadach okreÊlonych
w art. 22 ustawy — Prawo bankowe.

Art. 21. 1. Prezesi zarzàdów banków spó∏dzielczych
zrzeszonych z bankiem zrzeszajàcym oraz prezes zarzà-
du banku zrzeszajàcego wybierajà spoÊród siebie rad´
zrzeszenia. Rada zrzeszenia jest organem opiniodaw-
czo-doradczym zrzeszenia.

2. Szczegó∏owy zakres kompetencji, tryb powo-
∏ywania, odwo∏ywania, liczb´ cz∏onków i zasady funk-
cjonowania rady zrzeszenia okreÊla umowa zrzesze-
nia.

Art. 22. 1. Cz∏onkowie zarzàdów i rad nadzorczych
banków spó∏dzielczych, zarzàdów i rad nadzorczych
banków zrzeszajàcych, jak te˝ osoby zajmujàce stano-
wiska kierownicze w tych bankach, nie mogà zajmo-
waç si´ interesami konkurencyjnymi.

2. Przez osoby zajmujàce stanowiska kierownicze
rozumie si´ pracowników podlegajàcych bezpoÊred-
nio cz∏onkom zarzàdu, a w szczególnoÊci osoby zajmu-
jàce stanowisko g∏ównego ksi´gowego i kierownika
(dyrektora) oddzia∏u, z wy∏àczeniem radców praw-
nych.
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Rozdzia∏ 4

Zasady ∏àczenia i zrzeszania si´ oraz wspó∏dzia∏ania
banków zrzeszajàcych

Art. 23. 1. Banki zrzeszajàce, z zastrze˝eniem ust. 4,
mogà si´ ∏àczyç tylko z innymi bankami zrzeszajàcymi
w trybie przeniesienia majàtku banku na bank zrzesza-
jàcy w zamian za akcje. Przepis art. 124 ust. 3 ustawy —
Prawo bankowe stosuje si´ odpowiednio.

2. Stosunek wymiany akcji banku przejmowanego
na akcje banku przejmujàcego ustala si´ na podstawie
wartoÊci ksi´gowej obu banków.

3. W przypadku po∏àczenia si´ banków zrzeszajà-
cych dla banków spó∏dzielczych obowiàzujàca jest
umowa zrzeszenia banku przejmujàcego. Banki spó∏-
dzielcze zrzeszone z bankiem przej´tym mogà rozwià-
zaç t´ umow´ w ciàgu 3 miesi´cy od daty po∏àczenia.

4. Po∏àczenie si´ banku zrzeszajàcego z innym ban-
kiem ni˝ bank zrzeszajàcy wymaga zgody Komisji Nad-
zoru Bankowego. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e
odmówiç wyra˝enia zgody, je˝eli jest mo˝liwe po∏àcze-
nie banku z innym bankiem zrzeszajàcym.

Art. 24. 1. Banki zrzeszajàce niezale˝nie od upraw-
nieƒ okreÊlonych w art. 122 ustawy — Prawo bankowe
mogà, w celu zapewnienia jednolitoÊci dzia∏ania, za-
wrzeç umow´ o wspó∏dzia∏aniu, z uwzgl´dnieniem
ust. 2—5.

2. Prezesi zarzàdów banków, o których mowa
w ust. 1, tworzà rad´.

3. Rada, o której mowa w ust. 2:

1) okreÊla w szczególnoÊci zasady:

a) wspólnej polityki finansowej banków zrzeszajà-
cych,

b) ujednolicania us∏ug bankowych,

c) ujednolicania systemów informatycznych,

d) realizowania wspólnych przedsi´wzi´ç gospo-
darczych,

e) podejmowania innych wzajemnie uzgodnionych
dzia∏aƒ,

2) upowa˝nia jeden z banków do:

a) reprezentowania zrzeszonych banków,

b) kontroli realizacji jej uchwa∏,

c) wypowiedzenia umowy z bankami, o której mo-
wa w ust. 1, które nie realizujà uchwa∏ rady.

4. Szczegó∏owy zakres kompetencji rady, o której
mowa w ust. 2, jej tryb dzia∏ania oraz sposób wykony-
wania jej uchwa∏ okreÊla umowa.

5. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, ban-
ki zrzeszajàce wraz ze zrzeszonymi bankami spó∏dziel-
czymi mogà stosowaç jednolità nazw´ i znak firmowy
dla utworzonych przez siebie zrzeszeƒ.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 25. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9,
poz. 131 i Nr 86, poz. 958) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „(zrzeszeƒ regio-
nalnych)”;

2) w art. 13 w ust. 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje wyrazy „z tym ˝e op∏aty nale˝ne od ban-
ków spó∏dzielczych — zrzeszonych w bankach zrze-
szajàcych — wnoszà, w imieniu tych banków, ban-
ki zrzeszajàce.”;

3) w art. 20 w pkt 3 skreÊla si´ wyrazy „o którym mo-
wa w art. 2 pkt 3 lit. a), lub w bankach spó∏dziel-
czych b´dàcych uczestnikami zrzeszenia regional-
nego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 lit. b),”;

4) w art. 25 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „(zrzeszeniu re-
gionalnym)”;

5) w art. 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Banki spó∏dzielcze — cz∏onkowie zrzeszeƒ —

obowiàzane sà deponowaç aktywa stano-
wiàce pokrycie funduszy ochrony Êrodków
gwarantowanych zrzeszenia na wyodr´bnio-
nym rachunku w banku zrzeszajàcym.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku banków spó∏dzielczych, o któ-

rych mowa w ust. 2, obowiàzki okreÊlone
w ust. 4 wykonujà banki zrzeszajàce.”;

6) w art. 29 w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ wyrazy „z tym ̋ e wp∏aty, do których zo-
bowiàzane sà banki spó∏dzielcze — zrzeszone
w bankach zrzeszajàcych — wnoszà, w imieniu
tych banków, banki zrzeszajàce.”;

7) w art. 38 w ust. 8 skreÊla si´ wyrazy „jak i odpo-
wiednio zrzeszenia,”;

8) w art. 42 w ust. 1 i 2 skreÊla si´ wyrazy „(organu
zrzeszenia regionalnego)”;

9) w art. 43 skreÊla si´ ust. 2;

10) skreÊla si´ art. 43a.

Art. 26. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Na-
rodowym 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 spó∏dzielcze utrzymujà rezerwy obowiàz-
kowe w banku zrzeszajàcym, z którym sà zrze-
szone. Bank zrzeszajàcy utrzymuje rezerw´
obowiàzkowà zrzeszonych banków spó∏dziel-
czych na swoim rachunku w Narodowym Ban-
ku Polskim w kwocie odpowiadajàcej rezer-
wom obowiàzkowym zrzeszonych w nim ban-
ków i w∏asnym rezerwom obowiàzkowym.”
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Art. 27. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo 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) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Kontrola wewn´trzna w bankach spó∏-
dzielczych zrzeszonych w bankach zrze-
szajàcych mo˝e byç wykonywana przez
bank zrzeszajàcy na zasadach okreÊlo-
nych w umowie zrzeszenia.”;

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

„1. Bank spó∏dzielczy mo˝e byç utworzony, z za-
chowaniem trybu okreÊlonego przepisami
ustawy — Prawo spó∏dzielcze, na podstawie ze-
zwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wyda-
nego w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych na wniosek za-
∏o˝ycieli, z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy
z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu ban-
ków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach
zrzeszajàcych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252); przepi-
sy art. 30—38 stosuje si´ odpowiednio.”;

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

„4. Komisja Nadzoru Bankowego mo˝e zaliczyç do
funduszy uzupe∏niajàcych banków spó∏dziel-
czych okreÊlonà cz´Êç dodatkowej kwoty odpo-
wiedzialnoÊci cz∏onków, nie wi´cej 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” zast´puje
si´ wyrazem „zrzeszajàcego”;

5) w art. 164 w ust. 1 wyraz „regionalny” zast´puje si´
wyrazem „zrzeszajàcy”;

6) w art. 172 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Bank spó∏dzielczy, który zrzeszy∏ si´ z bankiem
zrzeszajàcym, jest obowiàzany uzyskaç zwi´k-
szenie sumy funduszy w∏asnych do poziomu
nie ni˝szego ni˝:

1) równowartoÊç 300 000 EURO — do dnia 31
grudnia 2001 r., obliczonych w z∏otych we-
d∏ug Êredniego kursu wynikajàcego z tabeli
kursów og∏aszanej przez Narodowy Bank
Polski, obowiàzujàcego na koniec roku po-
przedzajàcego rok osiàgni´cia wymaganego
progu kapita∏owego,

2) równowartoÊç 500 000 EURO — do dnia 31
grudnia 2005 r., obliczonych w z∏otych we-
d∏ug Êredniego kursu wynikajàcego z tabeli
kursów og∏aszanej przez Narodowy Bank
Polski, obowiàzujàcego na koniec roku po-
przedzajàcego rok osiàgni´cia wymaganego
progu kapita∏owego,

3) równowartoÊç 1 000 000 EURO — do dnia 31
grudnia 2010 r., obliczonych w z∏otych we-
d∏ug Êredniego kursu wynikajàcego z tabeli

kursów og∏aszanej przez Narodowy Bank
Polski, obowiàzujàcego na koniec roku po-
przedzajàcego rok osiàgni´cia wymaganego
progu kapita∏owego.”

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 28. Banki, które w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
nie spe∏niajà wymogu okreÊlonego w art. 2 pkt 2, a pe∏-
niàce funkcje banku zrzeszajàcego lub regionalnego
zgodnie z ustawà z dnia 24 czerwca 1994 r. o restruktu-
ryzacji banków spó∏dzielczych i Banku Gospodarki
˚ywnoÊciowej 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) obowiàzane sà uzyskaç zwi´kszenie sumy
funduszy w∏asnych do poziomu nie ni˝szego ni˝:

1) równowartoÊç 10 000 000 EURO — w okresie 6 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, obliczonych
w z∏otych wed∏ug Êredniego kursu wynikajàcego
z tabeli kursów og∏aszanej przez Narodowy Bank
Polski, obowiàzujàcego na koniec roku poprzedza-
jàcego rok osiàgni´cia wymaganego progu kapita-
∏owego,

2) równowartoÊç 15 000 000 EURO — do dnia
31 grudnia 2003 r., obliczonych w z∏otych wed∏ug
Êredniego kursu wynikajàcego z tabeli kursów
og∏aszanej przez Narodowy Bank Polski, obowià-
zujàcego na koniec roku poprzedzajàcego rok osià-
gni´cia wymaganego progu kapita∏owego,

3) równowartoÊç 20 000 000 EURO — do dnia
31 grudnia 2006 r., obliczonych w z∏otych wed∏ug
Êredniego kursu wynikajàcego z tabeli kursów
og∏aszanej przez Narodowy Bank Polski, obowià-
zujàcego na koniec roku poprzedzajàcego rok osià-
gni´cia wymaganego progu kapita∏owego.

Art. 29. Projekt umowy, o którym mowa w art. 16
ust. 2, bank zrzeszajàcy obowiàzany jest przedstawiç
Komisji Nadzoru Bankowego w terminie 3 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. Przepisy art. 16 
ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 30. Banki zrzeszajàce i banki spó∏dzielcze sà
obowiàzane dostosowaç statuty do przepisów ustawy
w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy.

Art. 31. Powo∏anie zarzàdów banków spó∏dziel-
czych zgodnie z art. 12 nastàpi nie póêniej ni˝ w ciàgu
2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 32. W terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy administrowany przed dniem jej wejÊcia w ˝y-
cie przez BG˚ S.A. Fundusz Rozwoju Banków Spó∏-
dzielczych przej´ty z paƒstwowo-spó∏dzielczego Banku
Gospodarki ˚ywnoÊciowej zostaje zlikwidowany, a je-
go Êrodki podlegajà przekazaniu do Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego wed∏ug nast´pujàcych zasad:

1) Êrodki, które w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy znajdo-
wa∏y si´ na rachunku BG˚ S.A., zostanà wraz z na-
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le˝nymi odsetkami przekazane do Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego z przeznaczeniem na wspar-
cie procesów ∏àczenia si´ banków spó∏dzielczych
oraz realizowane w tych bankach przedsi´wzi´cia
inwestycyjne, o których mowa w art. 35 ust. 3,

2) nale˝noÊci Funduszu Rozwoju Banków Spó∏dziel-
czych z tytu∏u po˝yczek udzielonych bankom spó∏-
dzielczym niesp∏acone do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy zostajà 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
spó∏dzielczych i Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej oraz
o zmianie niektórych ustaw, oraz obligacje przekazane
na rzecz tych banków, które nie zosta∏y wykorzystane,
zgodnie z ich przeznaczeniem, na restrukturyzacj´ wie-
rzytelnoÊci zrzeszonych banków spó∏dzielczych, podle-
gajà, z zastrze˝eniem ust. 4, z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy umorzeniu. Wyp∏acone z bud˝etu paƒstwa
Êrodki z tytu∏u wykupu umorzonych obligacji wraz
z wyp∏aconymi odsetkami przeznacza si´ na udzielanie
pomocy finansowej wspierajàcej procesy ∏àczenia
banków spó∏dzielczych oraz realizowane w tych ban-
kach przedsi´wzi´cia inwestycyjne, o których mowa
w art. 35 ust. 3.

2. Ârodki z tytu∏u wykupu obligacji wraz z odsetka-
mi, o których mowa w ust. 1, podlegajà przekazaniu do
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

3. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do
otrzymanych przez BG˚ S.A. obligacji restrukturyzacyj-
nych serii D, w cz´Êci stanowiàcej równowartoÊç 
nieprzekazanej w formie wk∏adów niepieni´˝nych na
rzecz banków, wymienionych w ust. 1, cz´Êci majàtku
BG˚ S.A.

4. W przypadku odstàpienia przez bank zrzeszajàcy
od restrukturyzacji wierzytelnoÊci banku spó∏dzielcze-
go, przekazaniu podlegajà do Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego równie˝ Êrodki wyp∏acone z bud˝etu
paƒstwa z tytu∏u wykupu obligacji wraz z wyp∏aconymi
odsetkami przeznaczonymi na restrukturyzacj´ wierzy-
telnoÊci, od której prowadzenia bank zrzeszajàcy od-
stàpi∏, a przekazane obligacje podlegajà w tej cz´Êci
umorzeniu. Przepis ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.

5. Umorzeniu nie podlegajà obligacje przekazane
na zwi´kszenie kapita∏u rezerwowego banków, o któ-
rych mowa w ust. 1.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊli warunki i tryb rozli-
czenia podlegajàcych umorzeniu niewykorzystanych
obligacji restrukturyzacyjnych serii D, podajàc:

1) liczb´ obligacji przekazanych do banków regional-
nych i depozytu BG˚ S.A. oraz obligacji posiada-
nych przez BG˚ S.A., o których mowa w ust. 1, 3 i 4,
na podstawie informacji uzyskanych od tych ban-
ków,

2) kwoty Êrodków podlegajàcych przekazaniu do Ban-
kowego Funduszu Gwarancyjnego z tytu∏u doko-
nanych przez bud˝et paƒstwa wyp∏at rat kapita∏o-
wych i odsetek od obligacji okreÊlonych w pkt 1, od
dnia emisji do dnia ich umorzenia.

Art. 34. Przekazane Bankowemu Funduszowi Gwa-
rancyjnemu Êrodki, o których mowa w art. 32 pkt 1 i art.
33 ust. 1, 3 i 4, stanowià êród∏o finansowania Bankowe-
go Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu art. 15
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i sà
gromadzone na funduszu restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych wyodr´bnionym jako fundusz w∏asny.

Art. 35. 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w grani-
cach Êrodków i na cele okreÊlone w art. 32 pkt 1 i art.
33 ust. 1, 3 i 4 mo˝e udzielaç bankom spó∏dzielczym,
w których nie wyst´puje niebezpieczeƒstwo niewyp∏a-
calnoÊci, zwrotnej pomocy finansowej na warunkach
korzystniejszych ni˝ ogólnie stosowane dla banków
spó∏dzielczych.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, mo˝e
byç udzielona, je˝eli wed∏ug Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego sytuacja banku pozwala na uznanie
braku zagro˝enia sp∏aty po˝yczki, a ponadto bank usta-
nowi odpowiednie zabezpieczenia przewidziane w Ko-
deksie cywilnym lub w innych ustawach.

3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, mo˝e
byç udzielona na finansowanie ∏àczenia si´ banków
spó∏dzielczych oraz realizacj´ inwestycji tych banków,
a w szczególnoÊci:

a) unifikacj´ programów i sprz´tu informatyczne-
go,

b) ujednolicenie technologii bankowej,

c) ujednolicenie procedur finansowo-ksi´gowych,

d) unifikacj´ oferty produktów i us∏ug bankowych,

e) nabycie akcji banku zrzeszajàcego w okresie 3 lat
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 36. 1. Formy, tryb oraz szczegó∏owe warunki
udzielania pomocy, o której mowa w art. 35 ust. 1,
w tym zasady oprocentowania, pobierania prowizji
i zabezpieczenia sp∏aty, okreÊla Rada Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Bank spó∏dzielczy w okresie korzystania z pomo-
cy, o której mowa w art. 35 ust. 3, nie wyp∏aca dywi-
dendy, przeznaczajàc nadwy˝ki bilansowe na zwi´ksza-
nie funduszy w∏asnych.

3. Udzielajàc pomocy Bankowy Fundusz Gwaran-
cyjny mo˝e zastrzec dla banku obowiàzek przekazywa-
nia okreÊlonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
informacji oraz poddanie dzia∏alnoÊci banku kontroli
w zakresie celowoÊci wykorzystania udzielonej po-
˝yczki.

Art. 37. 1. Pomoc finansowa z zachowaniem wa-
runków okreÊlonych w art. 35 i 36 mo˝e byç udzielona
tak˝e bankom spó∏dzielczym, które dokona∏y po∏àcze-
nia z innymi bankami w okresie 3 lat przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy.
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2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç udzie-
lona do wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ odpowiadajàca
kosztom dzia∏alnoÊci banku w zwiàzku z dokonanym
po∏àczeniem, w szczególnoÊci na cele okreÊlone w art.
35 ust. 3 lit. a)—d).

Art. 38. 1. Rada Ministrów dokona, w drodze rozpo-
rzàdzenia, w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, zmian w statucie Bankowego Funduszu Gwa-
rancyjnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych, po zasi´gni´ciu opinii Komisji Nadzoru Banko-
wego, w drodze rozporzàdzenia, w terminie 30 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, dokona zmian szczegól-
nych zasad rachunkowoÊci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego.

Art. 39. 1. Bank zrzeszajàcy posiadajàcy fundusze
w∏asne w wysokoÊci co najmniej równowartoÊci 
20 000 000 EURO w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r.
mo˝e emitowaç obligacje z terminem wykupu nie krót-
szym ni˝ 5 lat, z których uzyskane Êrodki za zgodà Ko-
misji Nadzoru Bankowego mogà byç zaliczone do jego
funduszy uzupe∏niajàcych.

2. Kwota Êrodków zaliczana do funduszy uzupe∏nia-
jàcych banku z tytu∏u emisji obligacji, o których mowa
w ust. 1, nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 50% funduszy pod-
stawowych i w ciàgu ostatnich 5 lat przed terminem
wykupu tych obligacji b´dzie corocznie pomniejszana
o 20% jej wartoÊci poczàtkowej.

3. Do Êrodków zaliczanych do funduszy uzupe∏nia-
jàcych banku, o których mowa w ust. 2, majà zastoso-
wanie przepisy art. 127 ust. 8 ustawy — Prawo banko-
we.

4. Bank zrzeszajàcy nie mo˝e nabywaç obligacji,
o których mowa w ust. 1, przed nadejÊciem terminu ich
wykupu.

5. W razie upad∏oÊci lub likwidacji banku roszczenia
obligatariuszy zaspokajane b´dà w ostatniej kolejno-
Êci.

Art. 40. 1. Skarb Paƒstwa mo˝e udzieliç por´czenia
spe∏nienia przez bank zrzeszajàcy Êwiadczeƒ pieni´˝-
nych wynikajàcych z wyemitowanych obligacji, o któ-

rych mowa w art. 39 ust. 1, do wysokoÊci 60% kwoty
Êrodków zaliczanej do funduszy uzupe∏niajàcych.

2. Do por´czenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio art. 4, 6, 8, 12, 15, 17 i 18 ustawy z dnia
8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udziela-
nych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511 oraz z 2000 r.
Nr 48, poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958).

Art. 41. Umowy zawarte przez banki spó∏dzielcze
z bankami regionalnymi na podstawie przepisów usta-
wy, o której mowa w art. 28, lub bankiem zrzeszajàcym,
dotyczàce zrzeszania si´ tych banków, obowiàzujà do
dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 14 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, o ile postanowienia tych umów nie sà
sprzeczne z ustawà.

Art. 42. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa przeka˝e nieodp∏atnie uprawnionym osobom
15% akcji BG˚ S.A. stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa, w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

2. Akcje nabyte nieodp∏atnie przez osoby upraw-
nione, o których mowa w ust. 1, nie mogà byç przed-
miotem obrotu przed up∏ywem 2 lat od dnia zbycia
przez Skarb Paƒstwa pierwszych akcji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i tryb podzia∏u akcji, o których mowa w ust. 1, pomi´-
dzy uprawnione osoby. Ustalajàc zasady podzia∏u 
akcji, minister uwzgl´dni w podziale sta˝ pracy i zajmo-
wane przez pracownika stanowisko.

Art. 43. Traci moc ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.
o restrukturyzacji banków spó∏dzielczych i Banku Go-
spodarki ˚ywnoÊciowej 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 wyjàtkiem art. 33 i 39 ust. 1—5.

Art. 44. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2000 r.

w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustanawia si´ Taryf´ celnà, stanowiàcà za∏àcz-
nik do rozporzàdzenia.


