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Poz. 1069 i 1070
Za∏àcznik do ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (poz. 1069)

WYKAZ TYTU¸ÓW ZAWODOWYCH UZYSKANYCH W PA¡STWACH CZ¸ONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
ODPOWIADAJÑCYCH ZAWODOWI ADWOKATA LUB RADCY PRAWNEGO
— w Republice Austrii — Rechtsanwalt,
— w Królestwie Belgii — Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt,
— w Królestwie Danii — Advokat,
— w Republice Finlandii — Asianajaja/Advocat,
— w Republice Francuskiej — Avocat,
— w Republice Greckiej — διχηγóϕος,
— w Królestwie Hiszpanii — Abogado/Advocat/Advogad/Abokatu,

— w Królestwie Niderlandów — Advocaat,
— w Republice Irlandii — Barrister/Solicitor,
— w Wielkim Ksi´stwie Luksemburga — Avocat,
— w Republice Federalnej Niemiec— Rechtsanwalt,
— w Republice Portugalii — Advogado,
— w Królestwie Szwecji — Advokat,
— w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej — Advocate/Barrister/Solicitor,
— w Republice W∏oskiej — Avvocato.

1070
USTAWA
z dnia 5 lipca 2002 r.
o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U.
Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r.
Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 15,
poz. 148 i Nr 39, poz. 459) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 w pkt 2 wyrazy „nadzorowania banków hipotecznych” zast´puje si´ wyrazami „szczególnego nadzoru nad bankami hipotecznymi”;
2) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) bankowo-hipotecznej wartoÊci nieruchomoÊci
— nale˝y przez to rozumieç ustalonà zgodnie
z przepisami ustawy wartoÊç, która w ocenie
banku hipotecznego odzwierciedla poziom ryzyka zwiàzanego z nieruchomoÊcià jako przedmiotem zabezpieczenia kredytów udzielanych
przez bank hipoteczny,”;
3) w art. 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Publiczny list zastawny jest papierem wartoÊciowym imiennym lub na okaziciela, którego podstaw´ emisji stanowià wierzytelnoÊci
banku hipotecznego z tytu∏u:
1) kredytów w cz´Êci zabezpieczonej wraz
z nale˝nymi odsetkami, gwarancjà lub por´czeniem Narodowego Banku Polskiego,
Europejskiego Banku Centralnego, rzàdów
lub banków centralnych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju, z wy∏àczeniem paƒstw, które restrukturyzujà lub restrukturyzowa∏y swoje zad∏u˝enie zagraniczne w ciàgu ostatnich 5 lat, oraz gwaran-

cjà lub por´czeniem Skarbu Paƒstwa zgodnie z przepisami odr´bnych ustaw, albo
2) kredytów udzielonych podmiotom wymienionym w pkt 1, albo
3) kredytów w cz´Êci zabezpieczonej wraz
z nale˝nymi odsetkami, gwarancjà lub por´czeniem jednostek samorzàdu terytorialnego oraz kredytów udzielonych jednostkom samorzàdu terytorialnego.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Do publicznych listów zastawnych stosuje
si´ odpowiednio przepisy dotyczàce hipotecznych listów zastawnych, z wy∏àczeniem
przepisów ustawy w zakresie zabezpieczenia
hipotekà.
4. Bank hipoteczny, udzielajàc kredytu jednostce samorzàdu terytorialnego, jak równie˝ nabywajàc papiery wartoÊciowe emitowane
przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego,
jest obowiàzany uzyskaç pozytywnà, na
dzieƒ przyznania kredytu lub nabycia papierów wartoÊciowych, opini´ regionalnej izby
obrachunkowej o mo˝liwoÊci sp∏aty kredytu
lub wykupu papierów wartoÊciowych, o której mowa w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 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, z 2000 r. Nr 6, poz. 69,
Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46,
poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070,
Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125,
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poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r.
Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113,
poz. 984).”;
4) w art. 5 wyrazy „ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. —
Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 703, z 1995 r.
Nr 132, poz. 641, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r.
Nr 71, poz. 449)” zast´puje si´ wyrazami „Prawa
dewizowego”;
5) w art. 7 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „przez bank hipoteczny”;
6) w art. 8 w ust. 1:
a) w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „i funduszach powierniczych”,
b) w pkt 2 wyrazy „(Dz. U. Nr 83, poz. 420 i Nr 118,
poz. 574, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 118,
poz. 754, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r.
Nr 60, poz. 702)” zast´puje si´ wyrazami
„(Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300)”;
7) po art. 11, w rozdziale 2, dodaje si´ art. 11a w brzmieniu:
„Art. 11a. Bank hipoteczny mo˝e wykonywaç wy∏àcznie czynnoÊci okreÊlone w niniejszej
ustawie.”;
8) w art. 12:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) udzielanie kredytów niezabezpieczonych hipotekà, o których mowa w art. 3 ust. 2, ”
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) emitowanie publicznych listów zastawnych,
których podstaw´ stanowià:
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1) przyjmowanie lokat terminowych,
2) zaciàganie kredytów i po˝yczek,
3) emitowanie obligacji,
4) przechowywanie papierów wartoÊciowych,
5) nabywanie i obejmowanie akcji lub
udzia∏ów innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialnoÊci banku hipotecznego do wysokoÊci zainwestowanych Êrodków, o ile s∏u˝y to
wykonywaniu czynnoÊci banku hipotecznego, przy czym ogólna wartoÊç
nabytych i obj´tych akcji i udzia∏ów
nie mo˝e przekroczyç 10% wysokoÊci funduszy w∏asnych banku hipotecznego,
6) prowadzenie rachunków bankowych
s∏u˝àcych obs∏udze projektów inwestycyjnych realizowanych z wykorzystaniem kredytów udzielonych przez
bank hipoteczny,
7) Êwiadczenie us∏ug konsultacyjno-doradczych zwiàzanych z rynkiem
nieruchomoÊci, w tym tak˝e w zakresie ustalania bankowo-hipotecznej
wartoÊci nieruchomoÊci,
8) zarzàdzanie wierzytelnoÊciami banku hipotecznego oraz innych banków, z tytu∏u kredytów, o których
mowa w art. 12, jak równie˝ udzielanie tych kredytów w imieniu innych
banków na podstawie zawartych
z nimi umów.

a) wierzytelnoÊci banku hipotecznego z tytu∏u udzielonych kredytów niezabezpieczonych hipotekà, o których mowa w pkt 2,

2. WysokoÊç zobowiàzaƒ wynikajàcych
z czynnoÊci, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3, nie mo˝e przekroczyç ∏àcznie:

b) nabyte przez bank hipoteczny wierzytelnoÊci innych banków z tytu∏u udzielonych
przez nie kredytów niezabezpieczonych
hipotekà, o których mowa w pkt 2.”;

1) w okresie pi´ciu lat od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci operacyjnej przez
bank hipoteczny — dziesi´ciokrotnej
wysokoÊci funduszy w∏asnych banku
hipotecznego,

9) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Ogólna kwota wierzytelnoÊci z tytu∏u
czynnoÊci, o których mowa w art. 12
pkt 1 i 3, w cz´Êci przekraczajàcej 60%
bankowo-hipotecznej wartoÊci nieruchomoÊci nie mo˝e przekroczyç 30%
ogólnej kwoty wierzytelnoÊci banku hipotecznego zabezpieczonych hipotekà.
2. WysokoÊç pojedynczego kredytu zabezpieczonego hipotekà nie mo˝e przekroczyç bankowo-hipotecznej wartoÊci
nieruchomoÊci.”;
10) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. Poza czynnoÊciami, o których mowa
w art. 12, banki hipoteczne mogà wykonywaç nast´pujàce czynnoÊci:

2) po up∏ywie okresu, o którym mowa
w pkt 1 — szeÊciokrotnej wysokoÊci
funduszy w∏asnych banku hipotecznego.
3. Ârodki uzyskane z wykonywania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3,
mogà byç przeznaczone wy∏àcznie na
refinansowanie czynnoÊci, o których
mowa w art. 12.”;
11) po art. 15 dodaje si´ art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. Banki hipoteczne mogà podejmowaç
dzia∏ania s∏u˝àce wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa w art. 12 i art. 15
ust. 1 pkt 1—3 i 5, a w szczególnoÊci:
1) wykonywaç czynnoÊci obrotu dewizowego,
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2) wykonywaç czynnoÊci ograniczajàce
ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, z zastrze˝eniem art. 19
ust. 2.”;
12) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wolne Êrodki pieni´˝ne bank hipoteczny mo˝e
przeznaczyç na:
1) lokaty w bankach posiadajàcych fundusze
w∏asne w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ równowartoÊç w z∏otych kwoty 10 000 000 euro
przeliczonej wed∏ug kursu Êredniego og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski,
2) nabycie wyemitowanych przez siebie listów
zastawnych w celu ich zdeponowania pod
nadzorem powiernika, o ile jest to zwiàzane
z wype∏nieniem przez bank hipoteczny wymogu, o którym mowa w art. 18 ustawy, lub
w celu umorzenia,
3) nabycie papierów wartoÊciowych emitowanych lub gwarantowanych przez podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1,
4) nabycie papierów wartoÊciowych emitowanych przez jednostki samorzàdu terytorialnego,
5) nabycie listów zastawnych emitowanych
przez inne banki hipoteczne.”;
13) w art. 17:
a) w ust. 1 po wyrazach „jego funduszy w∏asnych”
dodaje si´ przecinek i wyrazy „z zastrze˝eniem
ust. 2”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na potrzeby ustalenia limitu, o którym mowa
w ust. 1, do funduszy w∏asnych dolicza si´
kwot´ rezerwy na ryzyko ogólne, o której
mowa w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665).”,
c) skreÊla si´ ust. 3;
14) w art. 18:
a) w ust. 2 wyrazy „sumy zobowiàzaƒ banku” zast´puje si´ wyrazem „kosztów”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przy okreÊlaniu kwot, o których mowa
w ust. 1—3, uwzgl´dnia si´ wartoÊç nabytych instrumentów finansowych zabezpieczajàcych, spe∏niajàcych warunki wymienione w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694), oraz zmiany ich wartoÊci.”;
15) w art. 20 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Bank hipoteczny przed zabezpieczeniem hipotekà wierzytelnoÊci z tytu∏u udzielonego kredytu mo˝e oddaç do dyspozycji kredytobiorcy
okreÊlonà w umowie kredytowej kwot´ Êrodków pieni´˝nych, je˝eli do sàdu zosta∏ z∏o˝ony
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wniosek o wpis hipoteki zabezpieczajàcej t´
wierzytelnoÊç i ustanowione zosta∏o, do czasu
powstania hipoteki, dodatkowe zabezpieczenie
udzielonego kredytu, w szczególnoÊci:
1) gwarancja lub por´czenie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1,
2) gwarancja lub por´czenie banków spe∏niajàcych warunek, o którym mowa w art. 16
ust. 1 pkt 1,
3) ubezpieczenie kredytu.
5. Bank hipoteczny mo˝e równie˝ oddaç do dyspozycji kredytobiorcy okreÊlonà w umowie kredytowej kwot´ Êrodków pieni´˝nych przed zabezpieczeniem hipotekà wierzytelnoÊci z tytu∏u udzielonego kredytu, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa
w ust. 4, je˝eli w ksi´dze wieczystej prowadzonej dla nieruchomoÊci, na której realizowane
jest przedsi´wzi´cie budowlane, ujawnione zosta∏o roszczenie banku hipotecznego o ustanowienie na jego rzecz hipoteki, dla zabezpieczenia sp∏aty kredytu, na nieruchomoÊci lokalowej
jednoczeÊnie z wyodr´bnieniem lokalu. WykreÊlenie roszczenia z ksi´gi wieczystej wymaga
zgody banku hipotecznego, na rzecz którego
ma byç ustanowiona hipoteka.”;

16) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. 1. Ustalanie bankowo-hipotecznej wartoÊci
nieruchomoÊci jest dokonywane z zachowaniem nale˝ytej starannoÊci i ostro˝noÊci, w szczególnoÊci z uwzgl´dnieniem
jedynie tych cech nieruchomoÊci oraz
zwiàzanych z nià dochodów, które przy
za∏o˝eniu racjonalnej eksploatacji mogà
mieç trwa∏y charakter i które mo˝e uzyskaç ka˝dy posiadacz nieruchomoÊci.
2. Bankowo-hipotecznà wartoÊç nieruchomoÊci ustala bank hipoteczny na
podstawie ekspertyzy.
3. Ekspertyz´ bankowo-hipotecznej wartoÊci nieruchomoÊci, o której mowa
w ust. 2, wykonujà zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem banku hipotecznego:
1) bank hipoteczny albo
2) inne podmioty, na zlecenie banku hipotecznego, po uzgodnieniu z kredytobiorcà, w szczególnoÊci podmioty,
o których mowa w art. 174 ust. 2 i 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r.
Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 676 i Nr 113, poz. 984).
4. Ekspertyza, o której mowa w ust. 2, sporzàdzana jest na piÊmie i opatrzona
podpisem osoby jà sporzàdzajàcej. Ekspertyza ta powinna umo˝liwiaç nale˝y-
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tà kontrol´, przez Komisj´ Nadzoru
Bankowego i powiernika, podejmowanego przez bank hipoteczny ryzyka
zwiàzanego z nieruchomoÊcià jako
przedmiotem zabezpieczenia kredytów
udzielanych przez bank hipoteczny.
5. Szczegó∏owe zasady ustalania bankowo-hipotecznej wartoÊci nieruchomoÊci
okreÊla regulamin wydawany przez bank
hipoteczny. Regulamin, a tak˝e ka˝da jego zmiana, wymagajà zatwierdzenia
przez Komisj´ Nadzoru Bankowego.” ;
17) w art. 24:
a) w ust. 1 wyrazy „oraz Êrodki, o których mowa
w art. 18 ust. 3” zast´puje si´ wyrazami „oraz prawa i Êrodki, o których mowa w art. 18 ust. 3 i 4”,
b) skreÊla si´ ust. 5;
18) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. Bank hipoteczny prowadzi rachunek zabezpieczenia listów zastawnych w celu
monitorowania wype∏niania, w perspektywie d∏ugookresowej, wymogów, o których mowa w art. 18.”;
19) w art. 26 w zdaniu wst´pnym wyrazy „do dnia
31 marca ka˝dego roku kalendarzowego” zast´puje si´ wyrazami „przed up∏ywem trzech miesi´cy
od zakoƒczenia roku obrotowego”;
20) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Powiernika i jego zast´pc´ powo∏uje na okres
6 lat, na wniosek rady nadzorczej banku hipotecznego, Komisja Nadzoru Bankowego. Ta sama osoba mo˝e byç ponownie powo∏ana na
powiernika lub jego zast´pc´ tylko raz.”;
21) w art. 30:
a) w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „w ka˝dym czasie”,
b) w pkt 2 wyraz „okreÊlona” zast´puje si´ wyrazem „ustalona”,
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) bank hipoteczny przestrzega limitów okreÊlonych w art. 18; w przypadku stwierdzenia
nieprzestrzegania przez bank tych limitów,
powiernik niezw∏ocznie zawiadamia o tym
Komisj´ Nadzoru Bankowego,”;
22) w art. 31 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Komisja Nadzoru Bankowego przechowuje
odpisy co najmniej przez 10 lat.”;
23) w art. 32 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Powiernikowi i jego zast´pcy, w zwiàzku z wykonywaniem ich zadaƒ, bank hipoteczny,
w zakresie okreÊlonym w ust. 1, udziela informacji stanowiàcych tajemnic´ bankowà.
1b. Powiernik i jego zast´pca sà obowiàzani do
nieujawniania informacji, które uzyskali
w czasie pe∏nienia przez nich funkcji.”;
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24) art. 33 otrzymuje brzmienie:
„Art. 33. 1. Powiernik i jego zast´pca otrzymujà
wynagrodzenie, którego wysokoÊç
ustala Komisja Nadzoru Bankowego
w akcie powo∏ania. Koszty zwiàzane
z wykonywaniem funkcji powiernika
i jego zast´pcy, w tym wynagrodzenie,
stanowià koszt dzia∏alnoÊci banku.
2. Bank hipoteczny zapewnia powiernikowi
i jego zast´pcy warunki pracy odpowiednie do wykonywanych przez nich zadaƒ.
3. Powiernikowi i jego zast´pcy przys∏uguje prawo do urlopu wypoczynkowego na zasadach okreÊlonych w Kodeksie pracy, w terminie uzgodnionym
z bankiem hipotecznym.
4. Okres pe∏nienia funkcji powiernika i jego zast´pcy zalicza si´ do okresów pracy oraz innych okresów, od których zale˝y nabycie uprawnieƒ pracowniczych. Do osób pe∏niàcych funkcj´ powiernika i jego zast´pcy majà zastosowanie przepisy o ubezpieczeniu spo∏ecznym i zdrowotnym, o ile osoby te
nie sà obj´te tymi ubezpieczeniami z innych tytu∏ów.”;
25) w art. 34:
a) skreÊla si´ ust. 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sprawdzanie prawid∏owoÊci dokonywanych
przez bank hipoteczny wpisów do rejestru
zabezpieczenia listów zastawnych, w tym
równie˝ zgodnoÊç ustalania bankowo-hipotecznej wartoÊci nieruchomoÊci z zasadami,
o których mowa w regulaminie wydanym na
podstawie art. 22 ust. 5, Komisja Nadzoru
Bankowego mo˝e zleciç niezale˝nemu bieg∏emu na koszt kontrolowanego banku.”;
26) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie og∏oszenia upad∏oÊci banku hipotecznego, wierzytelnoÊci, prawa i Êrodki, o których
mowa w art. 18 ust. 3 i 4, wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, tworzà odr´bnà mas´, która s∏u˝y przede wszystkim zaspokojeniu roszczeƒ wierzycieli z listów zastawnych;
po zaspokojeniu roszczeƒ wierzycieli z listów zastawnych nadwy˝k´ Êrodków z odr´bnej masy
zalicza si´ do masy upad∏oÊci banku.”
Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r.
Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r.
Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4,
poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34,
poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79,
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poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115,
poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105,
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348,
Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752,
Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84,
poz. 764 i Nr 126, poz. 1069) w art. 1025 w § 1 pkt 4
otrzymuje brzmienie:

Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800)
w art. 38 w ust. 2 po wyrazach „ze sprzeda˝y papierów
wartoÊciowych” dodaje si´ wyrazy „ , z wyjàtkiem papierów wartoÊciowych zabezpieczonych hipotecznie
o okresie wykupu powy˝ej pi´ciu lat oraz listów zastawnych o okresie wykupu powy˝ej pi´ciu lat,”.
Art. 5. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) w art.105
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez
banki organom podatkowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, organom
kontroli skarbowej oraz powiernikowi i jego zast´pcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940,
z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr 6, poz. 70
i Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39,
poz. 459 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070), regulujà odr´bne ustawy.”

„4) nale˝noÊci wynikajàce z wierzytelnoÊci zabezpieczonych hipotekà morskà,”.
Art. 3. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 113,
poz. 984) w art. 150:
1) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 4;
2) skreÊla si´ ust. 6.
Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938,
z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648,
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Art. 6. W stosunku do osób, które zosta∏y powo∏ane na powiernika lub jego zast´pc´ na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, uznaje si´, ˝e
okres szeÊcioletni pe∏nienia przez te osoby funkcji powiernika lub jego zast´pcy rozpoczyna si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TA W A
z dnia 5 lipca 2002 r.
o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356
i Nr 93, poz. 1027 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 3 w ust. 2 na koƒcu zdania dodaje si´ wyrazy
„oraz organizowanie systemu sprzeda˝y lawinowej”;
2) w art. 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych
informacji stanowiàcych tajemnic´ przedsi´-

biorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, je˝eli zagra˝a lub narusza interes przedsi´biorcy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przez tajemnic´ przedsi´biorstwa rozumie
si´ nieujawnione do wiadomoÊci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi´biorstwa lub inne informacje posiadajàce wartoÊç gospodarczà, co
do których przedsi´biorca podjà∏ niezb´dne
dzia∏ania w celu zachowania ich poufnoÊci.”;
3) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest
utrudnianie innym przedsi´biorcom

