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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lutego 2001 r.

w sprawie wyodr´bnienia akcji w spó∏kach stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, 
przeznaczonych na zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielonych przez Skarb Paƒstwa.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 maja
1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych 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) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Wyodr´bnia si´ akcje nast´pujàcych spó∏ek
do zasobu majàtkowego Skarbu Paƒstwa przeznaczo-
nego na zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwa-
rancji udzielonych przez Skarb Paƒstwa:

1) KGHM „Polska Miedê” S.A. z siedzibà w Lubinie —
68 akcji zwyk∏ych na okaziciela, seria A, o wartoÊci
nominalnej 10 z∏ ka˝da. ¸àczna wartoÊç rynkowa
akcji zosta∏a ustalona na podstawie kursu gie∏do-
wego, wed∏ug stanu na dzieƒ 29 listopada 2000 r.,
i wynosi 1 829,20 z∏,

2) Impexmetal S.A. z siedzibà w Warszawie — 2 akcje
zwyk∏e na okaziciela, seria A, o wartoÊci nominal-
nej 10 z∏ ka˝da. ¸àczna wartoÊç rynkowa akcji zo-
sta∏a ustalona na podstawie kursu gie∏dowego,
wed∏ug stanu na dzieƒ 29 listopada 2000 r., i wyno-
si 55,80 z∏,

3) Pekao S.A. z siedzibà w Warszawie — 127 akcji zwy-
k∏ych na okaziciela, seria A, o wartoÊci nominalnej

1 z∏ ka˝da. ¸àczna wartoÊç rynkowa akcji zosta∏a
ustalona na podstawie kursu gie∏dowego, wed∏ug
stanu na dzieƒ 29 listopada 2000 r., i wynosi
7 518,40 z∏,

4) Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibà w Warsza-
wie — 41 576 akcji zwyk∏ych na okaziciela, seria A,
o wartoÊci nominalnej 3 z∏ ka˝da. ¸àczna wartoÊç
rynkowa akcji zosta∏a ustalona na podstawie kursu
gie∏dowego, wed∏ug stanu na dzieƒ 29 listopada
2000 r., i wynosi 1 056 030,40 z∏,

5) Elektrownia „Be∏chatów” S.A. z siedzibà w Rogow-
cu — 560 000 akcji zwyk∏ych na okaziciela, seria A,
numery od 1 do 560 000 i o wartoÊci nominalnej
10 z∏ ka˝da. ¸àczna wartoÊç akcji zosta∏a ustalona
na podstawie wartoÊci ksi´gowej, wed∏ug stanu na
dzieƒ 31 grudnia 1999 r., i wynosi 6 512 800 z∏.

2. ¸àczna wartoÊç akcji, o których mowa w ust. 1,
wynosi 7 578 233,80 z∏.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 lutego 2001 r. 

w sprawie okreÊlenia warunków i trybu rozliczenia podlegajàcych umorzeniu niewykorzystanych obligacji 
restrukturyzacyjnych serii D.

Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 7 grudnia
2000 r. o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich
zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych (Dz. U. Nr 119,
poz. 1252) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i tryb rozlicze-
nia podlegajàcych umorzeniu obligacji restrukturyza-
cyjnych serii D, niewykorzystanych zgodnie z ich prze-
znaczeniem na restrukturyzacj´ wierzytelnoÊci zrzeszo-
nych banków spó∏dzielczych, oraz obligacji b´dàcych
w posiadaniu BG˚ S.A. w cz´Êci stanowiàcej równo-
wartoÊç nieprzekazanego w formie wk∏adów niepie-
ni´˝nych majàtku BG˚ S.A.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó∏-
dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajà-
cych,

2) obligacjach — rozumie si´ przez to obligacje re-
strukturyzacyjne serii D wyemitowane przez Skarb
Paƒstwa i przeznaczone na restrukturyzacj´ wierzy-
telnoÊci zrzeszonych banków spó∏dzielczych oraz
obligacje b´dàce w posiadaniu BG˚ S.A. w cz´Êci
stanowiàcej równowartoÊç nieprzekazanego w for-
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mie wk∏adów niepieni´˝nych majàtku BG˚ S.A., na
podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o re-
strukturyzacji 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, z 1997 r. Nr 121,
poz. 770 i Nr 140, poz. 939 oraz z 2000 r. Nr 119,
poz. 1252),

3) agencie emisji — rozumie si´ przez to Narodowy
Bank Polski,

4) BG˚ S.A. — rozumie si´ przez to Bank Gospodarki
˚ywnoÊciowej Spó∏ka Akcyjna.

§ 3. Umorzenie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 3
ustawy, obejmuje obligacje niewykorzystane do dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy w liczbie 107 990 sztuk, z ogól-
nej liczby 296 180 sztuk obligacji, o których mowa w § 1
rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 2 czerwca
1995 r. w sprawie proporcji podzia∏u mi´dzy banki re-
gionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restruktury-
zacj´ wierzytelnoÊci zrzeszonych w nich banków spó∏-
dzielczych (Dz. U. Nr 64, poz. 330, z 1996 r. Nr 57,
poz. 260 i z 1997 r. Nr 34, poz. 207), z uwzgl´dnieniem,
i˝ BG˚ S.A. w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy nie posiada∏
obligacji w cz´Êci stanowiàcej równowartoÊç nieprze-
kazanego bankom, o których mowa w pkt 1, w formie
wk∏adów niepieni´˝nych majàtku, w tym:

1) 101 768 sztuk obligacji nieprzekazanych przez BG˚
S.A. na rzecz Gospodarczego Banku Wielkopolskie-
go Spó∏ka Akcyjna w Poznaniu, Lubelskiego Banku
Regionalnego Spó∏ka Akcyjna w Lublinie, Warmiƒ-
sko-Mazurskiego Banku Regionalnego Spó∏ka Ak-
cyjna w Olsztynie, Ma∏opolskiego Banku Regional-
nego Spó∏ka Akcyjna w Krakowie, Pomorsko-Ku-
jawskiego Banku Regionalnego Spó∏ka Akcyjna
w Bydgoszczy, Ba∏tyckiego Banku Regionalnego
Spó∏ka Akcyjna w Koszalinie, Mazowieckiego Ban-
ku Regionalnego Spó∏ka Akcyjna w Warszawie,
DolnoÊlàskiego Banku Regionalnego Spó∏ka Akcyj-
na we Wroc∏awiu, Rzeszowskiego Banku Regional-
nego Spó∏ka Akcyjna w Rzeszowie,

2) 6 222 sztuki obligacji przekazanych przez BG˚ S.A.
na rzecz DolnoÊlàskiego Banku Regionalnego
Spó∏ka Akcyjna we Wroc∏awiu, Lubelskiego Banku
Regionalnego Spó∏ka Akcyjna w Lublinie, Ma∏opol-
skiego Banku Regionalnego Spó∏ka Akcyjna w Kra-
kowie, Rzeszowskiego Banku Regionalnego Spó∏-
ka Akcyjna w Rzeszowie, Pomorsko-Kujawskiego
Banku Regionalnego Spó∏ka Akcyjna w Bydgosz-
czy, Warmiƒsko-Mazurskiego Banku Regionalnego
Spó∏ka Akcyjna w Olsztynie, które nie zosta∏y wy-
korzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 4. 1. BG˚ S.A. oraz banki wymienione w § 3 pkt 2,
w terminie 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia, przed∏o˝à agentowi emisji posiadane w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy Êwiadectwa depozytowe opiewa-
jàce na obligacje, w celu ich uniewa˝nienia i wydania
nowych Êwiadectw depozytowych okreÊlajàcych aktu-
alny stan posiadanych przez nie obligacji, wynikajàcy
z ich umorzenia.

2. Wraz z realizacjà czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, agent emisji dokona odpowiednich wpisów
w rejestrze posiadaczy obligacji.

§ 5. 1. W terminie, o którym mowa w art. 33 ust. 2
ustawy, BG˚ S.A. oraz banki wymienione w § 3 pkt 2
dokonajà przekazania Êrodków wyp∏aconych przez bu-
d˝et paƒstwa z tytu∏u obs∏ugi niewykorzystanych obli-
gacji, wyliczonych zgodnie z warunkami ich emisji,
w okresie od pierwszego do dwunastego okresu odset-
kowego w∏àcznie, w kwocie 119 350 954,87 z∏, na którà
sk∏ada si´ kwota rat kapita∏owych w wysokoÊci
75 971 010,63 z∏ oraz kwota odsetek w wysokoÊci
43 379 944,24 z∏, na rachunek Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego prowadzony w G∏ównym Oddziale
Walutowo-Dewizowym Narodowego Banku Polskiego.

2. Wykaz podlegajàcych umorzeniu niewykorzysta-
nych obligacji restrukturyzacyjnych serii D, znajdujà-
cych si´ w bankach regionalnych i w BG˚ S.A., oraz
Êrodków wyp∏aconych przez bud˝et paƒstwa z tytu∏u
ich obs∏ugi stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Banki wymienione w § 3 pkt 1 sà obowiàzane:

1) w przypadku odstàpienia, po dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy, od restrukturyzacji wierzytelnoÊci zrzeszo-
nych banków spó∏dzielczych — ka˝dorazowo za-
wiadomiç o tym ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych, Bankowy Fundusz Gwaran-
cyjny oraz agenta emisji w terminie 7 dni od dnia
odstàpienia; zawiadomienie powinno okreÊlaç da-
t´ odstàpienia oraz liczb´ obligacji niewykorzysta-
nych, które podlegajà umorzeniu,

2) w przypadku odstàpienia, o którym mowa w pkt 1
— przekazaç na rachunek Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, okreÊlony w § 5 ust. 1, w terminie
21 dni od dnia przes∏ania zawiadomienia, o którym
mowa w pkt 1, Êrodki uzyskane z tytu∏u obs∏ugi ob-
ligacji przez bud˝et paƒstwa,

3) przed∏o˝yç agentowi emisji, w terminie 7 dni od
dnia z∏o˝enia zawiadomienia, o którym mowa
w pkt 1, posiadane w dniu odstàpienia Êwiadectwa
depozytowe, opiewajàce na obligacje, w celu ich
uniewa˝nienia i wydania nowego Êwiadectwa de-
pozytowego okreÊlajàcego aktualny stan posiada-
nych przez bank obligacji, wynikajàcy z ich umorze-
nia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, po ustaleniu wysokoÊci Êrodków wyp∏aconych
przez bud˝et paƒstwa z tytu∏u obs∏ugi obligacji niewy-
korzystanych w wyniku odstàpienia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, powiadamia o tym niezw∏ocznie Banko-
wy Fundusz Gwarancyjny, agenta emisji oraz bank,
który odstàpi∏ od restrukturyzacji wierzytelnoÊci zrze-
szonych banków spó∏dzielczych.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: J. Bauc
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 27 lutego 2001 r. (poz. 176)

WYKAZ
PODLEGAJÑCYCH UMORZENIU NIEWYKORZYSTANYCH OBLIGACJI RESTRUKTURYZACYJNYCH SERII D

ZNAJDUJÑCYCH SI¢ W BANKACH REGIONALNYCH I W BG˚ S.A. ORAZ ÂRODKÓW WYP¸ACONYCH PRZEZ
BUD˚ET PA¡STWA Z TYTU¸U ICH OBS¸UGI
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1 8 5 628,01 3 213,63 8 841,64

2 9 6 331,50 3 615,33 9 946,83

3 100 70 350,04 40 170,33 110 520,37

4 138 97 083,05 55 435,06 152 518,11

5 5283 3 716 592,73 2 122 198,78 5 838 791,51

6 684 481 194,29 274 765,08 755 959,37

6 222 4 377 179,62 2 499 398,21 6 876 577,83

7 101 768 71 593 831,01 40 880 546,03 112 474 377,04

107 990 75 971 010,63 43 379 944,24 119 350 954,87
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 lutego 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 14 grud-
nia 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) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
25 paêdziernika 1999 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoÊci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
(Dz. U. Nr 90, poz. 1006) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawa — ustaw´ z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,”

b) skreÊla si´ pkt 5;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W celu zabezpieczenia nale˝noÊci zagro˝o-
nych z tytu∏u udzielonych po˝yczek, gwa-
rancji, por´czeƒ oraz nabytych wierzytel-
noÊci, tworzone sà rezerwy w ci´˝ar fundu-
szu pomocowego, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W celu zabezpieczenia nale˝noÊci zagro˝o-
nych z tytu∏u udzielonych po˝yczek z fun-
duszu restrukturyzacji banków spó∏dziel-
czych, tworzone sà rezerwy w ci´˝ar tego
funduszu.

3. Rezerwy na nale˝noÊci zagro˝one inne ni˝
okreÊlone w ust. 1 i 2 tworzone sà w ci´˝ar

Nazwa banku

DolnoÊlàski Bank Regionalny S.A. we Wroc∏awiu

Lubelski Bank Regionalny S.A. w Lublinie

Ma∏opolski Bank Regionalny S.A. w Krakowie

Rzeszowski Bank Regionalny S.A. w Rzeszowie

Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny S.A. 
w Bydgoszczy

Warmiƒsko-Mazurski Bank Regionalny S.A. 
w Olsztynie

Razem w bankach regionalnych

Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A. w Warszawie

RAZEM


