
go, z uwzgl´dnieniem testów monitoringowych
in vitro,

b) krótkotrwa∏ej toksycznoÊci przewlek∏ej (co naj-
mniej 3 miesiàce),

c) d∏ugotrwa∏ej toksycznoÊci przewlek∏ej (u szczura
— co najmniej 2 lata, u myszy — co najmniej
80 tygodni),

d) dzia∏ania rakotwórczego,

e) dzia∏ania teratogennego, z uwzgl´dnieniem ba-
dania embiotoksycznoÊci,

f) wp∏ywu na reprodukcj´ i p∏odnoÊç, obejmujàce
dwa pokolenia zwierzàt.

3. Badania majàce na celu ustalenie bezpieczeƒ-
stwa stosowania materia∏u paszowego dla Êrodowiska
w zale˝noÊci od budowy chemicznej jego pozosta∏oÊci
(substratu, po˝ywki, rozpuszczalników i zanieczysz-

czeƒ) w wydalinach zwierzàt docelowych, obejmujàce
badania ustalajàce:

1) zachowania pozosta∏oÊci materia∏u paszowego
w nawozie oraz Êrodowisku glebowym i wodnym;

2) wp∏yw pozosta∏oÊci materia∏u paszowego na orga-
nizmy i roÊlinnoÊç Êrodowiska glebowego i wod-
nego.

4. Badania majàce na celu ustalenie bezpieczeƒ-
stwa stosowania materia∏u paszowego dla pracowni-
ków zatrudnionych przy produkcji, obs∏udze lub stoso-
waniu materia∏u paszowego lub materia∏u paszowego
w∏àczonego do premiksów i pasz, obejmujàce:

1) skutki dzia∏ania na uk∏ad oddechowy;

2) skutki dzia∏ania na oczy i skór´;

3) toksycznoÊç systemowà.
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒ-
stwa oraz niektóre osoby prawne

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595)
og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por´cze-
niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy
o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U.
Nr 80, poz. 511),

2) ustawà z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspiera-
nia rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550),

3) ustawà z dnia 7 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy
o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U.
Nr 60, poz. 693),

4) ustawà z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy
o autostradach p∏atnych oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 958),

5) ustawà z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego i ustawy o por´czeniach i gwa-

rancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz
niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 16, poz. 167),

6) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o po-
r´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 81,
poz. 876),

7) ustawà z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga-
nizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad-
ministracji rzàdowej i jednostek im podporzàdko-
wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923),

8) ustawà z dnia 4 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o po-
r´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U.
Nr 121, poz. 1032),

9) ustawà z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie usta-
wy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 216,
poz. 1824),

10) ustawà z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy
o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U.
Nr 83, poz. 758),



11) ustawà z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy
o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 139,
poz. 1325)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 10 wrzeÊnia 2003 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 48—58 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por´cze-
niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒ-
stwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79,
poz. 484), które stanowià:

„Art. 48. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. — Pra-
wo bud˝etowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72,
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121,
poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78,
poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132,
poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139,
poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) op∏aty od por´czeƒ i gwarancji,
udzielonych przez Skarb Paƒ-
stwa,”

b) w ust. 2 w pkt 10 wyrazy „udzielo-
nych na podstawie art. 23 i 23a” za-
st´puje si´ wyrazami „udzielonych
przez Skarb Paƒstwa na podstawie
odr´bnych przepisów”;

2) w art. 4 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „udzie-
lonych na podstawie art. 23” zast´puje
si´ wyrazami „i gwarancji, udzielonych
przez Skarb Paƒstwa”;

3) skreÊla si´ art. 23 i 23a;

4) w art. 24 w pkt 2 w lit. b) wyrazy „art. 23
i 23a” zast´puje si´ wyrazami „odr´b-
nych przepisów”;

5) w art. 26 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Êrodki na sp∏at´, obj´tych por´cze-
niami lub gwarancjami Skarbu Paƒ-
stwa, kredytów bankowych na in-
westycje”;

6) w art. 27 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „w tym
kredyt bankowy obj´ty por´czeniem,
o którym mowa w art. 23” zast´puje si´
wyrazami „w tym kredyt lub po˝yczka
obj´te por´czeniem albo gwarancjà
Skarbu Paƒstwa”;

7) w art. 34 w ust. 3 w pkt 6 wyrazy „na
podstawie art. 23 i 23a” zast´puje si´
wyrazami „przez Skarb Paƒstwa”;

8) w art. 57 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Nieodzyskanie w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci kwot wydatkowanych z bud˝e-

tu paƒstwa z tytu∏u por´czeƒ
i gwarancji udzielonych przez
Skarb Paƒstwa nie stanowi naru-
szenia dyscypliny bud˝etowej, je-
˝eli z okolicznoÊci sprawy wynika,
i˝ odzyskanie tych kwot w pe∏nej
wysokoÊci nie jest mo˝liwe.”

Art. 49. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o fi-
nansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600,
z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 124,
poz. 601 i Nr 154, poz. 794 oraz z 1996 r.
Nr 149, poz. 704 i Nr 156, poz. 774)
w art. 26 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów lub Minister Finan-
sów mogà udzielaç por´czeƒ i gwa-
rancji wykonania zobowiàzaƒ gmi-
ny, na podstawie ustawy z dnia
8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwa-
rancjach udzielanych przez Skarb
Paƒstwa oraz niektóre osoby praw-
ne (Dz. U. Nr 79, poz. 484).”,

2) skreÊla si´ ust. 2,

3) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Warunki i tryb udzielania por´czeƒ
i gwarancji, o których mowa
w ust. 1, okreÊlajà odr´bne przepisy.

4. Minister Finansów mo˝e dokony-
waç potràceƒ, z nale˝nej gminie
subwencji ogólnej, kwot nale˝nych
Skarbowi Paƒstwa z tytu∏u wykona-
nia por´czenia lub gwarancji, o któ-
rych mowa w ust. 1.”

Art. 50. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwaran-
towanych przez Skarb Paƒstwa ubezpie-
czeniach kontraktów eksportowych
(Dz. U. Nr 86, poz. 398 i Nr 106, poz. 496
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 154) w art. 13
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do por´czeƒ, o których mowa w ust. 2
pkt 1, nie stosuje si´ przepisów usta-
wy z dnia 8 maja 1997 r. o por´cze-
niach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby
prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484).”.

Art. 51. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami
rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 1995 r.
Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r.
Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156,
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349)
w art. 23 skreÊla si´ ust. 2 i oznaczenie
ust. 1.

Art. 52. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r.
o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r.
Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98,
poz. 473 oraz z 1997 r. Nr 41, poz. 255)
w art. 3 skreÊla si´ ust. 4.
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Art. 53. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134,
poz. 646, 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, z 1995 r. Nr 5,
poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478,
Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r.
Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90,
poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147,
poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 28,
poz. 153) w art. 17 w ust. 1 po pkt 4p do-
daje si´ pkt 4r i 4s w brzmieniu:

„4r) dochody Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, prowadzàcego Krajowy Fun-
dusz Por´czeƒ Kredytowych, stano-
wiàce równowartoÊç dochodu prze-
kazanego na ten Fundusz,

4s) dochody z tytu∏u wynagrodzenia
prowizyjnego otrzymywanego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego na
podstawie ustawy z dnia 8 maja
1997 r. o por´czeniach i gwaran-
cjach udzielanych przez Skarb Paƒ-
stwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. Nr 79, poz. 484).”

Art. 54. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.
z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654
oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119) w art. 14 do-
daje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nie nalicza si´ obowiàzkowej op∏aty
rocznej od aktywów Krajowego Fun-
duszu Por´czeƒ Kredytowych utwo-
rzonego w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego oraz od Êrodków zgromadzo-
nych na rachunku rezerw por´czenio-
wych i gwarancyjnych Skarbu Paƒ-
stwa w tym banku.”

Art. 55. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o Na-
rodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r.
Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29,
z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369,
Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703 oraz
z 1996 r. Nr 106, poz. 496) w art. 31 w ust. 3
skreÊla si´ kropk´ i dodaje wyrazy „oraz
Êrodki zgromadzone na rachunku rezerw
por´czeniowych i gwarancyjnych Skarbu
Paƒstwa w Banku Gospodarstwa Krajo-
wego.”

Art. 56. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj-
wy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1995 r.
Nr 13, poz. 59, z 1996 r. Nr 64, poz. 315
i Nr 89, poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 28,
poz. 153) w art. 2 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje
brzmienie:

„5) korzystajà z indywidualnie przyznanej
pomocy, por´czenia lub gwarancji
udzielonych przez paƒstwo, samorzàd
terytorialny lub podmioty okreÊlone

w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o po-
r´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre
osoby prawne (Dz. U. Nr 79,
poz. 484).”

Art. 57. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ przez okres 3 miesi´cy od
dnia jej wejÊcia w ˝ycie, zachowujà moc
przepisy wydane na podstawie art. 23
i 23a Prawa bud˝etowego, je˝eli nie sà
z nià sprzeczne.

Art. 58. W okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
do dnia 31 grudnia 1997 r. por´czenia
i gwarancje Skarbu Paƒstwa mogà byç
udzielane do kwoty, o której mowa
w art. 8 ustawy bud˝etowej na rok 1997
z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19,
poz. 106).”;

2) art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie usta-
wy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. Nr 80, poz. 511), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

3) art. 57 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550), który stanowi:

„Art. 57. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

4) art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2000 r. o zmianie
ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. Nr 60, poz. 693), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

5) art. 12 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie
ustawy o autostradach p∏atnych oraz o zmianie in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 958), który stanowi:

„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

6) art. 3 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie usta-
wy o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego i ustawy o por´czeniach i gwa-
rancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz
niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 16, poz. 167), któ-
ry stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie usta-
wy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. Nr 81, poz. 876), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
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8) art. 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych orga-
nów administracji rzàdowej i jednostek im podpo-
rzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923), który stanowi:

„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 31, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1,
art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6
i art. 10 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4,
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1
oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,

6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie doty-
czàcym art. 33a ust. 1 pkt 9, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35,
art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54 oraz
art. 63 pkt 3, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

9) art. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lipca 2002 r. o zmianie usta-
wy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. Nr 121, poz. 1032), które stanowià:

„Art. 2. Przepis art. 42a ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, stosuje si´ równie˝ do kredytów
zaciàgni´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

10) art. 11—14 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy o por´czeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre
osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 216, poz. 1824), które stanowià:

„Art. 11. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w przypadku gdy wierzytelnoÊç
g∏ówna Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wykona-
nia umowy por´czenia zawartej do dnia
31 grudnia 1990 r. zosta∏a sp∏acona bàdê
zamieniona na akcje (udzia∏y), mo˝e umo-
rzyç odsetki ustawowe naliczone od tej
wierzytelnoÊci.

Art. 12. 1. Post´powania egzekucyjne zmierzajà-
ce do wyegzekwowania wierzytelnoÊci
Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wykonania
umowy por´czenia lub gwarancji, 

wszcz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, umarza si´.

2. Egzekucj´ wierzytelnoÊci umorzonà na
podstawie ust. 1 wszczyna si´ ponow-
nie i prowadzi zgodnie z przepisami
art. 44, 44a i 44b ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, z tym ˝e do egzekucji tych
wierzytelnoÊci nie stosuje si´ wymogu
z∏o˝enia oÊwiadczenia o poddaniu si´
egzekucji.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio
do egzekucji wierzytelnoÊci Skarbu
Paƒstwa z tytu∏u wykonania umowy
por´czenia lub gwarancji, powsta∏ych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, co
do których przed tym dniem nie zosta-
∏o wszcz´te post´powanie egzekucyj-
ne.

Art. 13. Akty wykonawcze wydane na podstawie
uchylonych lub zmienionych przepisów
ustawy, o której mowa w art. 1, pozostajà
w mocy do czasu zastàpienia ich nowymi
przepisami wykonawczymi, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, o ile nie sà
z nià sprzeczne.

Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 1 pkt 3 — w zakresie dotyczàcym
art. 2d, art. 1 pkt 25 i 26, art. 6 pkt 2 oraz
art. 8, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.”;

11) art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie
ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. Nr 83, poz. 758), które stanowià:

„Art. 2. Przepis art. 42a ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, stosuje si´ równie˝ do kredytów
zaciàgni´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

12) art. 5 i 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie
ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 139,
poz. 1325), które stanowià:

„Art. 5. Rozporzàdzenie wydane na podstawie
upowa˝nienia zmienionego w art. 1 pkt 2
niniejszej ustawy zachowuje moc do czasu
wydania nowego rozporzàdzenia, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia ustawy w ˝ycie.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski

Dziennik Ustaw Nr 174 — 11951 — Poz. 1689



Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady, ogólne warunki
i tryb:

1) udzielania por´czeƒ i gwarancji przez Skarb Paƒ-
stwa, tworzenia zasobu majàtkowego Skarbu Paƒ-
stwa oraz wykonywania zobowiàzaƒ z tych tytu-
∏ów;

2) udzielania por´czeƒ i gwarancji przez niektóre oso-
by prawne;

3)1) udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego
por´czeƒ i gwarancji ze Êrodków Krajowego Fun-
duszu Por´czeƒ Kredytowych.

2. Por´czenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1
pkt 1, stanowià jedyne dopuszczalne formy, w jakich
organy paƒstwa mogà ustanawiaç, w drodze umowy,
odpowiedzialnoÊç majàtkowà Skarbu Paƒstwa za zo-
bowiàzania innych podmiotów.

3.2) Por´czenia i gwarancje, o których mowa
w ust. 1, nie mogà byç udzielane w sposób sprzeczny
z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach
dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej
dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 oraz
z 2003 r. Nr 159, poz. 1537), zwanej dalej „ustawà o po-
mocy publicznej dla przedsi´biorców”.

Art. 2. 1.3) Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) por´czeniach udzielanych przez Skarb Paƒstwa —
nale˝y przez to rozumieç por´czenia:

a) sp∏aty kredytów,

b) wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych z obligacji,

c) wyp∏aty odszkodowania za zniszczone, uszko-
dzone lub skradzione eksponaty wystawowe,

d)4) wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych z trans-
akcji zabezpieczajàcych przed ryzykiem zmiany
stopy procentowej lub ryzykiem walutowym,
zwiàzanych z por´czonym lub gwarantowanym
przez Skarb Paƒstwa kredytem lub emisjà obli-
gacji;

2)5) gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa —
nale˝y przez to rozumieç gwarancje:

a) sp∏aty kredytów,

b) wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych z obligacji,

c) wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych z transak-
cji zabezpieczajàcych przed ryzykiem zmiany
stopy procentowej lub ryzykiem walutowym,
zwiàzanych z por´czonym lub gwarantowanym
przez Skarb Paƒstwa kredytem lub emisjà obli-
gacji;

3)5) por´czeniach lub gwarancjach udzielanych przez
niektóre osoby prawne — nale˝y przez to rozumieç
por´czenia lub gwarancje udzielane przez nieb´dà-
ce bankami oraz zak∏adami ubezpieczeƒ nast´pujà-
ce podmioty, uprawnione na podstawie odr´bnych
przepisów do udzielania por´czeƒ lub gwarancji
w ramach powierzonych im zadaƒ publicznych lub
w zakresie wykonywanej przez nie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej:

a) paƒstwowe osoby prawne utworzone w drodze
ustawy,

b) spó∏ki handlowe, w których akcje (udzia∏y) sta-
nowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa przekraczajà
po∏ow´ kapita∏u zak∏adowego,

c) spó∏dzielnie, w których wartoÊç udzia∏ów stano-
wiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa przekracza
po∏ow´ funduszu udzia∏owego,

d) osoby prawne, w których akcje (udzia∏y) stano-
wiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub osób praw-
nych, o których mowa w lit. a—c, przekraczajà
po∏ow´ kapita∏u zak∏adowego lub funduszu
udzia∏owego,
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USTAWA

z dnia 8 maja 1997 r.

o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 10 wrzeÊnia 2003 r. (poz. 1689)

———————
1) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o por´czeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz nie-
które osoby prawne (Dz. U. Nr 81, poz. 876), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 22 sierpnia 2001 r.

2) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o por´cze-
niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz
niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 216, poz. 1824), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

3) Oznaczenie nadane przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia
23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o por´czeniach i gwa-
rancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre
osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 216, poz. 1824), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

———————
4) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b tiret drugie

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.



e) fundacje, w których fundatorami sà osoby praw-
ne, o których mowa w lit. a—c;

4)5) por´czeniach lub gwarancjach udzielanych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego — nale˝y przez to
rozumieç por´czenia lub gwarancje:

a) sp∏aty kredytów i po˝yczek,

b) wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych z obligacji

— udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego
ze Êrodków Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredy-
towych;

5)6) rezydencie — nale˝y przez to rozumieç rezydenta
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063
oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931) 7);

6)6) nierezydencie — nale˝y przez to rozumieç nierezy-
denta w rozumieniu przepisów ustawy, o której
mowa w pkt 5;

7) kredycie — nale˝y przez to rozumieç:

a) kredyt udzielony przez bank-kredytodawc´ b´-
dàcy rezydentem8),

b) kredyt lub po˝yczk´ udzielone przez kredyto-
dawc´ lub po˝yczkodawc´ b´dàcego nierezy-
dentem9);

8) kredytobiorcy — nale˝y przez to rozumieç odpo-
wiednio kredytobiorc´ lub po˝yczkobiorc´ b´dàce-
go rezydentem8);

9) (uchylony);10)

9a)11) ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcy — nale˝y
przez to rozumieç ma∏ego lub Êredniego przedsi´-
biorc´ w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114,
poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679,
Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1,
poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112 oraz
z 2003 r. Nr 86, poz. 789 i Nr 128, poz. 1176);

10) ustawie o obligacjach — nale˝y przez to rozumieç
ustaw´ z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 oraz z 2002 r.
Nr 216, poz. 1824);

11) ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´-
biorstw paƒstwowych12) — nale˝y przez to rozu-
mieç ustaw´ z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercja-
lizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwo-
wych12) (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240,
poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90,
poz. 844);

12) (uchylony);13)

13) (uchylony).13)

2.14) Kwoty wyra˝one w ustawie w euro przelicza
si´ na walut´ polskà wed∏ug kursu Êredniego, og∏oszo-
nego w danym roku bud˝etowym przez Narodowy
Bank Polski w Tabeli nr 1 kursów Êrednich.

Rozdzia∏ 1a15)

Ogólne zasady udzielania por´czeƒ 
i gwarancji Skarbu Paƒstwa

Art. 2a. 1. Por´czenie i gwarancja mogà byç udzie-
lane po dokonaniu analizy ryzyka wyp∏at przez Skarb
Paƒstwa z tytu∏u udzielanych por´czeƒ i gwarancji.

2. Por´czenia lub gwarancji nie udziela si´, je˝eli
z analizy, o której mowa w ust. 1, wynika, ˝e podmiot,
którego zobowiàzania majà byç obj´te por´czeniem
lub gwarancjà, nie b´dzie w stanie wykonaç tych zobo-
wiàzaƒ.

Art. 2b. 1. Por´czenie i gwarancja sà, z zastrze˝e-
niem ust. 2, terminowe i udzielane do kwoty z góry
oznaczonej.

2. W przypadku por´czenia lub gwarancji udziela-
nych mi´dzynarodowej instytucji finansowej, której
Rzeczpospolita Polska jest cz∏onkiem lub z którà podpi-
sa∏a umow´ o wspó∏pracy, Rada Ministrów, na wnio-
sek ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych, mo˝e odstàpiç od wymogu, o którym mowa
w ust. 1.

Art. 2c. 1. SkutecznoÊç por´czenia lub gwarancji
jest uzale˝niona od wniesienia op∏aty prowizyjnej od
por´czenia lub gwarancji, z zastrze˝eniem ust. 4.
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6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o por´czeniach i gwa-
rancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre
osoby prawne (Dz. U. Nr 60, poz. 693), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 11 sierpnia 2000 r.

7) Obecnie: ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizo-
we (Dz. U. Nr 141, poz. 1178), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2002 r., stosownie do art. 60 tej ustawy.

8) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 6.

9) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 6.

10) Przez art. 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.

11) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b tiret czwarte ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

———————
12) Obecnie: ustaw´ o komercjalizacji i prywatyzacji, stosow-

nie do art. 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie
ustawy o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujà-
cych Skarbowi Paƒstwa, ustawy o komercjalizacji i prywa-
tyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 15 stycznia 2003 r.

13) Dodany przez art. 6 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 8 wrzeÊnia
2000 r. o zmianie ustawy o autostradach p∏atnych oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 958), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 17 listopada 2000 r.; uchylony przez
art. 42 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad-
ministracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

14) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 3.

15) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 3.



2. Op∏ata prowizyjna jest naliczana od obj´tej por´-
czeniem lub gwarancjà kwoty zobowiàzania, a w przy-
padku por´czeƒ i gwarancji udzielanych pod warun-
kiem przeznaczenia kredytu lub Êrodków z emisji obli-
gacji na cel, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4 — od
kwoty zwi´kszenia zobowiàzania Skarbu Paƒstwa, sta-
nowiàcej ró˝nic´ mi´dzy kwotà zobowiàzania obejmo-
wanego por´czeniem lub gwarancjà a kwotà istniejà-
cego zobowiàzania z tytu∏u udzielonego por´czenia lub
gwarancji. 

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób naliczania i pobierania op∏aty prowizyjnej
od por´czenia i gwarancji oraz wysokoÊç tej op∏aty,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:

1) uzale˝nienie wysokoÊci op∏aty prowizyjnej, z wyjàt-
kiem op∏aty od por´czeƒ i gwarancji udzielanych
pod warunkiem przeznaczenia kredytu lub Êrod-
ków z emisji obligacji na cele, o których mowa
w art. 7 ust. 2 pkt 3, od okresu, na który jest udzie-
lane por´czenie lub gwarancja;

2) obni˝enie wysokoÊci op∏aty prowizyjnej od por´-
czeƒ w stosunku do wysokoÊci op∏aty prowizyjnej
od gwarancji;

3) obni˝enie stawek op∏aty prowizyjnej od por´czeƒ
lub gwarancji, o których mowa w art. 3 ust. 2
i art. 12 ust. 2a, oraz od por´czeƒ lub gwarancji
udzielanych pod warunkiem przeznaczenia kredytu
lub Êrodków z emisji obligacji na cele, o których
mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3;

4) ustalenie stawek op∏aty prowizyjnej od por´czeƒ
lub gwarancji, których udzielenie nie stanowi po-
mocy publicznej w rozumieniu ustawy o pomocy
publicznej dla przedsi´biorców, na poziomie sta-
wek rynkowych. 

4. Por´czenia i gwarancje udzielane pod warun-
kiem przeznaczenia kredytu lub Êrodków z emisji obli-
gacji na cele, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, oraz
por´czenia, o których mowa w art. 23 ust. 1, sà wolne
od op∏aty prowizyjnej.

Art. 2d. Op∏ata prowizyjna od por´czenia lub gwa-
rancji jest wp∏acana na rachunek, o którym mowa
w art. 30 ust. 1.

Art. 2e. 1. Warunkiem udzielenia por´czenia lub
gwarancji jest z∏o˝enie wniosku o udzielenie por´cze-
nia lub gwarancji zawierajàcego dane umo˝liwiajàce
dokonanie analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´
dokumenty potwierdzajàce dane zawarte we wniosku,
w tym zaÊwiadczenia w∏aÊciwych organów dotyczàce
wykonywania obowiàzków publicznoprawnych pod-
miotów, których zobowiàzania majà byç obj´te por´-
czeniem lub gwarancjà.

Art. 2f. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy zakres danych zawartych we
wniosku o udzielenie por´czenia lub gwarancji, rodza-
je dokumentów do∏àczanych do tego wniosku oraz tryb

udzielania przez Skarb Paƒstwa por´czenia i gwarancji,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zakres niezb´dnej ana-
lizy, o której mowa w art. 2a ust. 1, przy udzielaniu okre-
Êlonych por´czeƒ lub gwarancji oraz zapewnienie
sprawnoÊci rozpatrywania wniosków.

Rozdzia∏ 2

Por´czenia i gwarancje sp∏aty kredytów

Art. 3.16) 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, lub mini-
ster w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mogà,
w imieniu Skarbu Paƒstwa, udzielaç kredytodawcom
por´czenia lub gwarancji sp∏aty cz´Êci lub ca∏oÊci kre-
dytu wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpoÊrednio
zwiàzanymi z tym kredytem. 

2. W przypadku udzielenia por´czenia lub gwaran-
cji, o których mowa w ust. 1, mo˝e byç równie˝ udzie-
lone por´czenie lub gwarancja wykonania zobowiàzaƒ
wynikajàcych z transakcji zabezpieczajàcej przed ryzy-
kiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem waluto-
wym, zwiàzanej z kredytem obj´tym por´czeniem lub
gwarancjà Skarbu Paƒstwa, je˝eli transakcja taka od-
powiada standardom okreÊlonym przez Mi´dzynaro-
dowe Stowarzyszenie Swapów i Instrumentów Po-
chodnych lub Zwiàzek Banków Polskich.

3. Por´czenie lub gwarancja mogà byç udzielane
równie˝ bankom lub mi´dzynarodowym instytucjom
finansowym, je˝eli taki bank lub instytucja udzieli∏y
kredytodawcy por´czenia lub gwarancji za kredyto-
biorc´.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych udziela por´czenia lub gwarancji, je˝eli kwota po-
r´czenia lub gwarancji przekracza równowartoÊç 
5 000 000 euro, z zastrze˝eniem art. 5 ust. 2.

5. Rada Ministrów udziela por´czenia lub gwaran-
cji, je˝eli kwota por´czenia lub gwarancji przekracza
równowartoÊç 30 000 000 euro.

Art. 4. (uchylony).17)

Art. 5. 1.18) Por´czenie i gwarancja mogà byç udzie-
lone do wysokoÊci 60 % pozostajàcej do sp∏aty kwoty
kredytu obj´tego por´czeniem lub gwarancjà oraz do
wysokoÊci 60 % nale˝nych odsetek od tej kwoty i in-
nych kosztów bezpoÊrednio zwiàzanych z tym kredy-
tem.

2.19) Rada Ministrów mo˝e udzieliç por´czenia lub
gwarancji do wysokoÊci wy˝szej ni˝ okreÊlona w ust. 1
w przypadku przedsi´wzi´cia o szczególnym znaczeniu
dla gospodarki narodowej.
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16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 3.
17) Przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
19) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.



Art. 6. (uchylony).20)

Art. 7.21) 1. Por´czenie lub gwarancja mogà byç
udzielane pod warunkiem przeznaczenia obj´tego nimi
kredytu na finansowanie przedsi´wzi´ç inwestycyj-
nych zapewniajàcych:

1) rozwój lub utrzymanie infrastruktury;

2) rozwój eksportu dóbr i us∏ug;

3) ochron´ Êrodowiska;

4) tworzenie nowych miejsc pracy zwiàzanych z danà
inwestycjà w ramach pomocy regionalnej;

5) wdra˝anie nowych rozwiàzaƒ technicznych lub
technologicznych b´dàcych wynikiem badaƒ na-
ukowych lub prac rozwojowych;

6) restrukturyzacj´ przedsi´biorstw.

2. Por´czenie lub gwarancja mogà byç tak˝e udzie-
lane pod warunkiem przeznaczenia obj´tego nimi kre-
dytu na:

1) finansowanie zakupu materia∏ów lub wyrobów go-
towych, przeznaczonych na realizacj´ przedsi´-
wzi´ç polegajàcych na wykonaniu dóbr inwesty-
cyjnych na eksport, o wartoÊci kontraktowej powy-
˝ej 10 000 000 euro;

2) zasilenie funduszy utworzonych, na mocy odr´b-
nych ustaw, w Banku Gospodarstwa Krajowego,
je˝eli Êrodki przeznaczone na sp∏at´ kredytu pocho-
dzà ze êróde∏ innych ni˝ bud˝et paƒstwa, z wy∏àcze-
niem Êrodków bud˝etu paƒstwa, które zosta∏y wy-
datkowane na dop∏aty do kredytu obj´tego prefe-
rencyjnym oprocentowaniem;

3) utworzenie przez banki linii kredytowych w celu:

a) finansowania przedsi´wzi´ç inwestycyjnych jed-
nostek samorzàdu terytorialnego oraz ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców,

b) wspó∏finansowania programów lub projektów
w ramach programów pomocowych Unii Euro-
pejskiej;

4) sp∏at´, obj´tego ju˝ por´czeniem lub gwarancjà
Skarbu Paƒstwa, kredytu wraz z odsetkami i inny-
mi kosztami bezpoÊrednio zwiàzanymi z tym kre-
dytem.

3. Przy udzielaniu por´czenia i gwarancji, o których
mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje si´ art. 2a ust. 2.

4. Por´czenie i gwarancja, o których mowa w ust. 2
pkt 4, mogà byç udzielone jednokrotnie.

Art. 8. Warunkiem udzielenia por´czenia lub gwa-
rancji jest ustanowienie przez kredytobiorc´ zabezpie-

czenia na rzecz Skarbu Paƒstwa, na wypadek roszczeƒ
wynikajàcych z tytu∏u wykonania obowiàzków por´-
czyciela lub gwaranta.

Art. 9. 1.22) Wykonanie zobowiàzaƒ z tytu∏u por´-
czenia nast´puje na wniosek kredytodawcy w przypad-
ku utraty przez kredytobiorc´ zdolnoÊci kredytowej, po
przedstawieniu przez kredytodawc´ dokumentów i in-
formacji potwierdzajàcych brak tej zdolnoÊci.

2.23) Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do por´czeƒ,
o których mowa w art. 2b ust. 2 oraz w art. 7 ust. 2
pkt 2.

Art. 10. (uchylony).24)

Art. 11. (uchylony).24)

Rozdzia∏ 3

Por´czenia i gwarancje wykonania zobowiàzaƒ 
wynikajàcych z obligacji25)

Art. 12. 1.26) Rada Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych27), lub mi-
nister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych27) mo-
gà udzielaç, w imieniu Skarbu Paƒstwa, por´czenia lub
gwarancji spe∏nienia przez emitenta Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych wynikajàcych z wyemitowanych przez niego
obligacji.

1a. (uchylony).28)

2.29) Por´czenie lub gwarancja mogà obejmowaç
zap∏at´ nale˝noÊci g∏ównej lub nale˝noÊci ubocznych
albo obu tych nale˝noÊci.

2a.30) W przypadku udzielenia por´czenia lub gwa-
rancji, o których mowa w ust. 1, mo˝e byç równie˝
udzielone por´czenie lub gwarancja wykonania zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z transakcji zabezpieczajàcej
przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem
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———————
20) Przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 3.

———————
22) Oznaczenie nadane przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lute-

go 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popie-
rania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o por´cze-
niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 16, poz. 167), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 marca 2001 r.

23) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 22, ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 9 usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 3.

24) Przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
25) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 3 ustawy wy-

mienionej w odnoÊniku 13 jako pierwsza.
26) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
27) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
28) Dodany przez art. 6 pkt 4 ustawy wymienionej w odnoÊni-

ku 13 jako pierwsza; uchylony przez art. 42 pkt 3 ustawy
wymienionej w odnoÊniku 13 jako druga.

29) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

30) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.



walutowym, zwiàzanej z emisjà obligacji obj´tà por´-
czeniem lub gwarancjà Skarbu Paƒstwa, je˝eli transak-
cja taka odpowiada standardom okreÊlonym przez Mi´-
dzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Instrumentów
Pochodnych lub Zwiàzek Banków Polskich.

3.31) Por´czenie lub gwarancja sà udzielane na
wniosek emitenta obligacji.

4.32) Por´czenie lub gwarancja stanowià zabezpie-
czenie ca∏kowite lub zabezpieczenie cz´Êciowe w rozu-
mieniu ustawy o obligacjach.

Art. 13. (uchylony).33)

Art. 14.34) Por´czenie lub gwarancja mogà byç
udzielone pod warunkiem przeznaczenia Êrodków po-
chodzàcych z emisji obligacji na cele okreÊlone w art. 7.

Art. 15. (uchylony).35)

Art. 16.36) Do por´czenia i gwarancji stosuje si´ od-
powiednio art. 3 ust. 4 i 5, art. 5 oraz art. 8.

Art. 17. 1.37) W przypadku gdy liczba nabywców ob-
ligacji obj´tych por´czeniem lub gwarancjà jest wy˝sza
ni˝ 15, wykonanie zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa z tytu-
∏u udzielonego por´czenia lub gwarancji nast´puje na
wniosek i za poÊrednictwem banku-reprezentanta
w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.

2. Bank-reprezentant obowiàzany jest do sk∏adania
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicz-
nych27) oÊwiadczeƒ i zawiadomieƒ, o których mowa
w art. 34 pkt 3 i 4 oraz art. 35 ust. 1 ustawy o obligacjach.

Art. 18. (uchylony).38)

Rozdzia∏ 4 

(uchylony).39)

Rozdzia∏ 5

Por´czenia wyp∏aty odszkodowania za zniszczone,
uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe

Art. 23. 1.40) Rada Ministrów mo˝e udzielaç, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochro-

ny dziedzictwa narodowego, w imieniu Skarbu Paƒ-
stwa, nierezydentom9) por´czeƒ wyp∏aty odszkodowa-
nia z tytu∏u zniszczenia, uszkodzenia lub kradzie˝y nie-
ubezpieczonych eksponatów, których w∏aÊcicielami
lub uprawnionymi posiadaczami sà te osoby, je˝eli
eksponaty te sk∏adajà si´ na wystaw´ artystycznà, or-
ganizowanà w Rzeczypospolitej Polskiej, a ich ∏àczna
wartoÊç przekracza równowartoÊç 500 000 euro.

2. Por´czenie jest udzielane na wniosek organizato-
ra wystawy. 

3. (uchylony).41)

Art. 24. (uchylony).42)

Rozdzia∏ 6

Zasady tworzenia zasobu majàtkowego 
przeznaczonego na zaspokojenie roszczeƒ 
z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielanych 

przez Skarb Paƒstwa

Art. 25. 1. Tworzy si´ zasób majàtkowy Skarbu Paƒ-
stwa, zwany dalej „zasobem”, przeznaczony na zaspo-
kojenie roszczeƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udziela-
nych przez Skarb Paƒstwa.

2. Na zasób sk∏adajà si´, wyodr´bnione zgodnie
z art. 26 ust. 4, akcje i udzia∏y w spó∏kach stanowiàce
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa.

3. Zasób powi´kszajà akcje i udzia∏y uzyskane
w wyniku dochodzenia przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych27), w imieniu Skarbu Paƒ-
stwa, wierzytelnoÊci z tytu∏u udzielonych por´czeƒ lub
gwarancji.

4.43) Uprawnienia wynikajàce z akcji i udzia∏ów,
o których mowa w ust. 3, wykonuje minister w∏aÊciwy
do spraw Skarbu Paƒstwa.

Art. 26. 1. ̧ àczna wartoÊç akcji (udzia∏ów) podlega-
jàcych wyodr´bnieniu w danym roku powinna wyno-
siç nie mniej ni˝ 0,5 % ∏àcznej kwoty por´czeƒ i gwa-
rancji udzielonych w roku poprzednim, z zastrze˝eniem
ust. 2.

1a.44) Do ustalenia ∏àcznej kwoty por´czeƒ i gwa-
rancji, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do por´-
czenia i gwarancji, o których mowa w art. 2b ust. 2,
przyjmuje si´ wartoÊç kredytu powi´kszonà o skumu-
lowane odsetki za okres sp∏aty w zakresie, w jakim kre-
dyt oraz odsetki sà obj´te por´czeniem lub gwarancjà.

2. ¸àczna wartoÊç akcji (udzia∏ów) sk∏adajàcych si´
na zasób nie mo˝e przekroczyç 15 % ∏àcznej wartoÊci

Dziennik Ustaw Nr 174 — 11956 — Poz. 1689

———————
31) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. e ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
33) Przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
35) Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
38) Przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
39) Przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
40) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 6 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6, i przez art. 1 pkt 19
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
41) Przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 3.
42) Przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
43) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 3.
44) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.



wszystkich zobowiàzaƒ wynikajàcych z udzielonych
por´czeƒ i gwarancji wed∏ug stanu na koniec ubieg∏e-
go roku.

3. Dla potrzeb wyodr´bnienia, o którym mowa
w ust. 1, wartoÊç akcji ustala si´ na podstawie ich war-
toÊci rynkowej; wartoÊç akcji nieb´dàcych przedmio-
tem obrotu publicznego oraz udzia∏ów ustala si´ na
podstawie wartoÊci ksi´gowej spó∏ki.

4.45) Rada Ministrów wyodr´bnia, na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa46), uzgod-
niony z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych27), w drodze rozporzàdzenia, do dnia
30 czerwca ka˝dego roku, akcje lub udzia∏y, o których
mowa w art. 25 ust. 2, oraz okreÊla ich liczb´ i ∏àcznà
wartoÊç, zgodnie z ust. 3.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa46)

mo˝e wycofywaç z zasobu akcje lub udzia∏y, o których
mowa w art. 25 ust. 2, zast´pujàc je jednoczeÊnie akcja-
mi lub udzia∏ami o ∏àcznej wartoÊci odpowiadajàcej
∏àcznej wartoÊci wycofanych akcji lub udzia∏ów.

Art. 27.47) Ârodki uzyskane ze zbycia akcji (udzia-
∏ów) sk∏adajàcych si´ na zasób mogà byç przeznaczo-
ne jedynie na zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u por´czeƒ
i gwarancji udzielonych przez Skarb Paƒstwa.

Art. 28. 1.48) Akcje i udzia∏y sk∏adajàce si´ na zasób
zbywa, z zastrze˝eniem ust. 1a, Bank Gospodarstwa
Krajowego na zlecenie ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa wydane w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych.

1a.49) Akcje sk∏adajàce si´ na zasób, dopuszczone
do publicznego obrotu na rynku regulowanym, zbywa
minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa na wnio-
sek ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych.

2. O zbyciu akcji (udzia∏ów) Bank Gospodarstwa
Krajowego zawiadamia ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa46) oraz ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych27).

2a.50) O zbyciu akcji, o których mowa w ust. 1a, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa niezw∏ocz-
nie zawiadamia ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych.

3.51) Do zbywania akcji (udzia∏ów) sk∏adajàcych si´
na zasób nie stosuje si´ przepisów o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych12) oraz
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach
wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi
Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253 i Nr 240, poz. 2055).

4. Z tytu∏u wykonywania czynnoÊci, o których mo-
wa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymu-
je prowizj´ w wysokoÊci okreÊlonej przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw Skarbu Paƒstwa46) w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych27), nie wy˝szà jednak ni˝ 1 % dochodu uzyskane-
go ze zbycia akcji (udzia∏ów).

Rozdzia∏ 7

Ustalanie limitu i wykonywanie zobowiàzaƒ z tytu∏u
por´czeƒ i gwarancji udzielanych 

przez Skarb Paƒstwa

Art. 29. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych27) wykonuje, ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa, zobowiàzania z tytu∏u udzielonych przez Skarb
Paƒstwa por´czeƒ lub gwarancji, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach minister w∏aÊci-
wy do spraw finansów publicznych27) wykonuje zobo-
wiàzania z tytu∏u por´czeƒ lub gwarancji udzielonych
przez Skarb Paƒstwa tak˝e ze Êrodków zgromadzonych
na rachunku rezerw por´czeniowych i gwarancyjnych
Skarbu Paƒstwa w Banku Gospodarstwa Krajowego.

3. Gospodarka finansowa Êrodkami gromadzony-
mi na rachunku, o którym mowa w ust. 2, prowadzona
jest przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych27), w imieniu Skarbu Paƒstwa, na zasadach
okreÊlonych w przepisach ustawy.

Art. 30. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych27) otworzy w Banku Gospodarstwa Krajo-
wego rachunek rezerw por´czeniowych i gwarancyj-
nych Skarbu Paƒstwa.

2. Na rachunku, o którym mowa w ust. 1, groma-
dzone sà:

1) przychody ze sprzeda˝y akcji i udzia∏ów, o których
mowa w art. 25;

2) odsetki z tytu∏u oprocentowania Êrodków zgroma-
dzonych na tym rachunku;

3)52) op∏aty prowizyjne, o których mowa w art. 2c
ust. 1.
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———————
45) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
46) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
49) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
50) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.

———————
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
52) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 3.



3. Ârodki gromadzone na rachunku, o którym mo-
wa w ust. 1, przeznaczane sà na:

1) wykonywanie zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ lub
gwarancji udzielonych przez Skarb Paƒstwa;

2) pokrycie kosztów dochodzenia wierzytelnoÊci Skar-
bu Paƒstwa powsta∏ych z tytu∏u wykonania umowy
por´czenia lub gwarancji;

3) zap∏at´ prowizji, o której mowa w art. 28 ust. 4.

Art. 31.53) 1. ̧ àcznà kwot´, do wysokoÊci której mo-
gà byç udzielane przez Skarb Paƒstwa por´czenia
i gwarancje, okreÊla ustawa bud˝etowa, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje po-
r´czeƒ i gwarancji Skarbu Paƒstwa udzielonych na wy-
konanie zobowiàzaƒ obj´tych ju˝ por´czeniem lub
gwarancjà Skarbu Paƒstwa, w zakresie, w jakim nie po-
woduje to zwi´kszenia zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa
z tytu∏u udzielonych por´czeƒ i gwarancji.

Rozdzia∏ 8

Udzielanie por´czeƒ i gwarancji przez 
niektóre osoby prawne

Art. 32.54) Do por´czeƒ i gwarancji udzielanych
przez niektóre osoby prawne stosuje si´ art. 2b ust. 1
oraz odpowiednio przepis art. 8.

Art. 33. 1.55) Osoby prawne wymienione w art. 2
ust. 1 pkt 3 mogà udzielaç por´czenia lub gwarancji do
wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ 60 % wartoÊci kapita∏ów
(funduszy) w∏asnych, okreÊlonych wed∏ug stanu na ko-
niec roku obrotowego poprzedzajàcego udzielenie po-
r´czenia lub gwarancji, z zastrze˝eniem ˝e kwota por´-
czenia lub gwarancji udzielanych za zobowiàzania
okreÊlonego podmiotu nie mo˝e przekroczyç 20 % war-
toÊci tych kapita∏ów (funduszy).

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych27) mo˝e wyraziç zgod´ na udzielanie por´czeƒ lub
gwarancji do wysokoÊci wy˝szej ni˝ okreÊlona w ust. 1
lub ustaliç w inny sposób ni˝ okreÊlony w ust. 1 do-
puszczalnà ∏àcznà wysokoÊç udzielanych por´czeƒ
i gwarancji oraz dopuszczalnà wysokoÊç por´czenia
lub gwarancji za zobowiàzania okreÊlonego podmiotu.

Art. 34. 1. Osoby prawne, wymienione w art. 2
ust. 1 pkt 3, które udzieli∏y por´czenia lub gwarancji,
przekazujà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych pó∏roczne informacje o:56)

1) liczbie i wartoÊci udzielonych por´czeƒ i gwarancji;

2) aktualnym stanie nale˝noÊci i zobowiàzaƒ z tytu∏u
udzielonych por´czeƒ i gwarancji;

3) podmiotach, na rzecz których oraz za zobowiàzania
których por´czenia lub gwarancje zosta∏y udzielo-
ne, oraz przeznaczeniu kwot obj´tych por´czeniem
lub gwarancjà;

4) przebiegu dochodzenia wierzytelnoÊci powsta∏ych
w zwiàzku z wykonaniem udzielonych por´czeƒ
i gwarancji.

2.57) Informacje, o których mowa w ust. 1, sà prze-
kazywane w terminie 30 dni po up∏ywie pó∏rocza.

Rozdzia∏ 9

Por´czenia i gwarancje udzielane przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego ze Êrodków Krajowego

Funduszu Por´czeƒ Kredytowych58)

Art. 35. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego tworzy
Krajowy Fundusz Por´czeƒ Kredytowych.

2. Na Krajowy Fundusz Por´czeƒ Kredytowych
sk∏adajà si´:

1) Êrodki przekazywane z bud˝etu paƒstwa, okreÊlane
corocznie w ustawie bud˝etowej;

2)59) wp∏ywy z inwestycji Êrodków Krajowego Fundu-
szu Por´czeƒ Kredytowych w papiery wartoÊciowe
emitowane przez Skarb Paƒstwa lub Narodowy
Bank Polski bàdê gwarantowane przez Skarb Paƒ-
stwa oraz listy zastawne emitowane na podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastaw-
nych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 98,
poz. 919);

3)60) kwoty odzyskane w drodze dochodzenia wierzy-
telnoÊci powsta∏ych w zwiàzku z udzielonymi przez
Bank Gospodarstwa Krajowego por´czeniami lub
gwarancjami ze Êrodków Krajowego Funduszu Po-
r´czeƒ Kredytowych;

4)61) 50 % przychodów ze sprzeda˝y akcji lub udzia∏ów
przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego
przez Skarb Paƒstwa w trybie ust. 3;

5) dywidendy z akcji lub udzia∏ów, o których mowa
w pkt 4;

6) darowizny i zapisy;

7) inne wp∏ywy.
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———————
53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
54) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
55) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
56) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29

lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
57) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
58) Tytu∏ ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
60) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
61) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.



3.62) Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa46), w imieniu Skarbu Paƒstwa, mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, przekazaç nieodp∏atnie Bankowi Go-
spodarstwa Krajowego akcje lub udzia∏y stanowiàce
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa.

3a.63) Ârodki finansowe w wysokoÊci 50 % przycho-
dów ze sprzeda˝y przekazanych akcji lub udzia∏ów,
o których mowa w ust. 3, Bank Gospodarstwa Krajowe-
go przekazuje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´bior-
czoÊci, z przeznaczeniem na udzielanie dotacji, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 9 li-
stopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 258, Nr 66, poz. 596 i Nr 216,
poz. 1824).

4. Do przekazania akcji (udzia∏ów), o którym mowa
w ust. 3, nie stosuje si´ przepisów ustawy o komercja-
lizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych12),
dotyczàcych trybu zbywania akcji i udzia∏ów Skarbu
Paƒstwa.

Art. 36. 1.64) Ârodki Krajowego Funduszu Por´czeƒ
Kredytowych przeznaczane sà na:

1) zabezpieczenie sp∏aty kredytów bankowych i po˝y-
czek bankowych oraz odsetek od tych kredytów
i po˝yczek, a tak˝e wykonania zobowiàzaƒ wynika-
jàcych z obligacji por´czonych lub gwarantowa-
nych przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgod-
nie z przepisami ustawy, z zastrze˝eniem ust. 2;

2) zabezpieczenie sp∏aty kredytów studenckich w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lipca 1998 r.
o po˝yczkach i kredytach studenckich (Dz. U.
Nr 108, poz. 685 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550), po-
r´czonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
zgodnie z przepisami ustawy;

3)65) pokrycie uzasadnionych kosztów zwiàzanych
z udzielaniem por´czeƒ i gwarancji oraz nabywa-
niem lub obejmowaniem akcji (udzia∏ów), o któ-
rych mowa w pkt 5;

4)66) sp∏at´ zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji
Banku Gospodarstwa Krajowego za zobowiàzania
podmiotów z tytu∏u wspierania dzia∏alnoÊci ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorców por´czeniami lub
gwarancjami sp∏aty po˝yczek udzielanych z udzia-
∏em Êrodków publicznych lub kredytów;

5)66) obejmowanie lub nabywanie akcji (udzia∏ów)
podmiotów udzielajàcych por´czeƒ lub gwarancji
sp∏aty kredytów lub po˝yczek dla ma∏ych i Êrednich

przedsi´biorców oraz obejmowanie akcji (udzia-
∏ów) we wspó∏tworzonych przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego podmiotach majàcych udzielaç
por´czeƒ lub gwarancji sp∏aty kredytów lub po˝y-
czek zaciàganych przez ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorców.

1a. (uchylony).67)

2.68) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych27), w drodze umowy zawartej z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego, mo˝e przeznaczyç Êrodki Krajowe-
go Funduszu Por´czeƒ Kredytowych tak˝e na inne ce-
le zwiàzane z udzielaniem por´czenia lub gwarancji. 

Art. 37.69) Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e
udzielaç por´czeƒ lub gwarancji, je˝eli kwota por´cze-
nia lub gwarancji nie przekracza równowartoÊci 
5 000 000 euro.

Art. 38.70) 1. Kredyty, po˝yczki bankowe i Êrodki
uzyskane z wyemitowanych obligacji, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1, mogà byç przeznaczone wy∏àcz-
nie na:

1) finansowanie inwestycji;

2) (uchylony);71)

3) (uchylony);71)

4) tworzenie nowych miejsc pracy;

5) realizowanie kontraktów eksportowych;

6)72) zorganizowanie w∏asnego miejsca pracy lub za-
∏o˝enie spó∏dzielni przez absolwenta lub absol-
wentów w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu;

7)72) zapobie˝enie lub usuni´cie skutków katastrof na-
turalnych lub awarii technicznych noszàcych zna-
miona kl´ski ˝ywio∏owej;

8)72) wdra˝anie nowych rozwiàzaƒ technicznych lub
technologicznych b´dàcych wynikiem badaƒ na-
ukowych lub prac rozwojowych;

9)72) finansowanie dzia∏alnoÊci gospodarczej ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców.

2.73) Do por´czenia i gwarancji stosuje si´ odpo-
wiednio art. 2b ust. 1, art. 8 i art. 34.
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———————
62) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
63) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
65) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 31 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
66) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
67) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1; uchylony przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

68) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 31 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

69) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

71) Przez art. 1 pkt 33 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mo-
wa w odnoÊniku 3.

72) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. a tiret drugie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

73) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.



3.73) Szczegó∏owe warunki i tryb udzielania por´-
czeƒ lub gwarancji, a tak˝e nabywania lub obejmowa-
nia akcji (udzia∏ów), o których mowa w art. 36 ust. 1
pkt 5, oraz wysokoÊç, warunki i tryb pobierania op∏at
prowizyjnych z tytu∏u udzielonych por´czeƒ i gwaran-
cji okreÊli umowa zawarta mi´dzy ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych a Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego.

Art. 39. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego wyod-
r´bnia w swoim planie finansowym plan finansowy
Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredytowych, opraco-
wany w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych27).

1a.74) Projekt planu finansowego Krajowego Fun-
duszu Por´czeƒ Kredytowych podlega uzgodnieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalne-
go w trybie okreÊlonym w ustawie z dnia 12 maja
2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109,
poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085,
Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921 oraz
z 2003 r. Nr 84, poz. 774).

1b.75) Plan finansowy Krajowego Funduszu Por´-
czeƒ Kredytowych okreÊla w szczególnoÊci:

1) ∏àcznà kwot´, do wysokoÊci której przewiduje si´
udzielanie por´czeƒ i gwarancji;

2) ∏àcznà kwot´ przeznaczonà na nabycie lub obj´cie
akcji (udzia∏ów), o których mowa w art. 36 ust. 1
pkt 5;

3) przewidywane dochody i koszty;

4) przewidywane wydatki wynikajàce z udzielanych
por´czeƒ i gwarancji;

5) prognozowanà ∏àcznà kwot´ nale˝noÊci nieÊciàgal-
nych zapisywanych w ci´˝ar Krajowego Funduszu
Por´czeƒ Kredytowych.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego sporzàdza dla
Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredytowych odr´bny
bilans oraz rachunek zysków i strat.

Rozdzia∏ 10

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 40. Rada Ministrów dostosuje statut Banku Go-
spodarstwa Krajowego do przepisów ustawy.

Art. 41. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przenie-
sie Êrodki Funduszu Por´czeƒ Kredytowych na rachu-
nek Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredytowych.

2. Sp∏ata zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ, udzielo-
nych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze Êrodków
Funduszu Por´czeƒ Kredytowych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, nast´puje ze Êrodków Krajowego Fun-
duszu Por´czeƒ Kredytowych.

Art. 42. Sp∏ata zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ lub
gwarancji Skarbu Paƒstwa, powsta∏ych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, nast´puje zgodnie z przepisa-
mi rozdzia∏u 7.

Art. 42a.76) 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. Rada Mi-
nistrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych, mo˝e udzielaç, w imieniu Skarbu
Paƒstwa, kredytodawcom por´czeƒ lub gwarancji
sp∏aty cz´Êci lub ca∏oÊci kredytów bankowych wraz
z odsetkami, zaciàganych przez Agencj´ Rynku Rolne-
go, pod warunkiem przeznaczenia ich na finansowanie
nast´pujàcych zadaƒ Agencji Rynku Rolnego:

1) interwencyjnych na rynkach krajowych pszenicy,
˝yta, mi´sa wieprzowego, mi´sa wo∏owego, mleka
i przetworów mlecznych, tytoniu, skrobi ziemnia-
czanej i cukru;

2) okreÊlonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r.
o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U.
Nr 11, poz. 83), w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych
(Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797 oraz
z 2002 r. Nr 107, poz. 937) oraz w ustawie z dnia
21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U.
Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322 oraz z 2002 r.
Nr 127, poz. 1086);

3) zwiàzanych z przygotowaniem do pe∏nienia funkcji
agencji p∏atniczej, o której mowa w art. 8 pkt 2 usta-
wy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o In-
spekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji
Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy —
Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o admini-
strowaniu obrotem z zagranicà towarami i us∏uga-
mi (Dz. U. Nr 29, poz. 320), z wy∏àczeniem kosztów
administracyjnych i wynagrodzeƒ.

2. Por´czenia lub gwarancje, o których mowa
w ust. 1, mogà byç równie˝ udzielane pod warunkiem
przeznaczenia obj´tych nimi kredytów na sp∏at´ kredy-
tów wraz z odsetkami zaciàgni´tych na finansowanie
zadaƒ wymienionych w ust. 1.

3. ¸àczna kwota por´czeƒ i gwarancji, o których
mowa w ust. 1 i 2, udzielonych w roku 2003 nie mo˝e
przekroczyç 1 260 000 000 z∏otych.
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———————
74) Dodany przez art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasa-

dach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 lipca 2000 r.

75) Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 3.

———————
76) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2002 r. o zmianie

ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 121,
poz. 1032), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 lipca 2002 r.;
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o zmianie ustawy o por´czeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby
prawne (Dz. U. Nr 83, poz. 758), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 13 maja 2003 r.



4. Por´czenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1
i 2, sà udzielane na wniosek kredytobiorcy.

5. Od por´czeƒ i gwarancji, o których mowa
w ust. 1 i 2, nie wnosi si´ op∏aty prowizyjnej.

6. Do udzielania por´czeƒ i gwarancji, o których
mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ art. 2b ust. 1, art. 5 i art. 8.

Art. 42b.77) 1. Do dnia 31 grudnia 2004 r. Rada Mi-
nistrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych, mo˝e udzielaç, w imieniu Skarbu
Paƒstwa, por´czeƒ lub gwarancji sp∏aty cz´Êci lub ca-
∏oÊci kredytów wraz z odsetkami oraz spe∏nienia przez
emitenta Êwiadczeƒ pieni´˝nych wynikajàcych z wy-
emitowanych przez niego obligacji, je˝eli Êrodki uzy-
skane z kredytu lub emisji obligacji zostanà przezna-
czone na finansowanie: 

1) restrukturyzacji zatrudnienia w przedsi´biorstwach
górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla ka-
miennego do funkcjonowania w warunkach go-
spodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnie-
niach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162,
poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802,
z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020 oraz
z 2003 r. Nr 90, poz. 844);

2) likwidacji kopalni;

3) usuwania szkód górniczych.

2. ¸àczna kwota por´czeƒ i gwarancji, o których
mowa w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç 2 500 000 000 z∏o-
tych, w tym suma kwot por´czonych lub gwarantowa-
nych kredytów oraz kwot por´czonych lub gwaranto-
wanych Êwiadczeƒ pieni´˝nych, o których mowa
w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç 1 692 100 000 z∏otych.

3. Por´czenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1,
sà udzielane na wniosek kredytobiorcy lub emitenta
obligacji.

4. Do por´czeƒ i gwarancji, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 1 i 1a oraz
art. 5, art. 8, art. 17, art. 31, art. 43—44b, art. 45 pkt 1,
art. 46 pkt 1 i art. 47, z zastrze˝eniem ust. 5 i 6.

5. Por´czenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1,
zwalnia si´ z op∏aty prowizyjnej.

6. Por´czenia lub gwarancje mogà byç udzielane
na cele okreÊlone w ust. 1 tak˝e w przypadku, gdy
z analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1, wynika, ̋ e pod-
miot, którego zobowiàzania majà zostaç obj´te por´-
czeniem lub gwarancjà, nie uzyska∏by takiego por´cze-
nia lub gwarancji, zgodnie z art. 2a ust. 2.

Art. 43. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych27), w imieniu Skarbu Paƒstwa, wykonuje
czynnoÊci zmierzajàce do odzyskania kwot zap∏aco-
nych z tytu∏u wykonania umowy por´czenia lub gwa-
rancji na zasadach, warunkach i w trybie okreÊlonych
w innych ustawach, z zastrze˝eniem ust. 2.

2.78) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki i tryb sprzeda˝y wierzytelnoÊci Skarbu
Paƒstwa z tytu∏u udzielonych por´czeƒ i gwarancji, za-
miany tych wierzytelnoÊci na akcje (udzia∏y), roz∏o˝e-
nia ich sp∏aty na raty oraz umorzenia wierzytelnoÊci
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, z uwzgl´dnieniem zró˝nicowa-
nej sytuacji finansowo-ekonomicznej d∏u˝ników, ich
znaczenia dla gospodarki narodowej lub dla regionu
kraju.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych27) mo˝e upowa˝niç Bank Gospodarstwa Krajowe-
go do wykonywania czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1.

4. Z tytu∏u wykonywania czynnoÊci, o których mo-
wa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymu-
je prowizj´ w wysokoÊci okreÊlonej w umowie zawar-
tej pomi´dzy ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych27) a Bankiem Gospodarstwa Krajowe-
go.

Art. 43a.79) Je˝eli odzyskanie wierzytelnoÊci Skar-
bu Paƒstwa, powsta∏ych z tytu∏u udzielonego por´cze-
nia lub gwarancji, nie jest mo˝liwe w pe∏nej wysoko-
Êci, Rada Ministrów mo˝e wyraziç zgod´ na ich sprze-
da˝ poni˝ej kwoty wynikajàcej z prawid∏owego obli-
czenia.

Art. 43b.80) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych wykonuje czynnoÊci zmierzajàce do odzy-
skania kwot zap∏aconych z tytu∏u wykonania umowy
por´czenia lub gwarancji zawartej pod warunkiem
przeznaczenia kredytu lub Êrodków pochodzàcych
z emisji obligacji na cele, o których mowa w art. 7 ust. 2
pkt 2, dochodzàc sp∏aty tych kwot ze Êrodków fundu-
szu, który zosta∏ zasilony kredytem obj´tym tym por´-
czeniem lub gwarancjà, lub Êrodkami pochodzàcymi
z emisji obligacji obj´tej tym por´czeniem lub gwaran-
cjà.

Art. 44.81) 1. Na podstawie dokumentów zwiàza-
nych z wierzytelnoÊcià Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wyko-
nania umowy por´czenia lub gwarancji minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicznych mo˝e wystawiç
tytu∏ wykonawczy. 
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———————
77) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r.

o zmianie ustawy o por´czeniach i gwarancjach udziela-
nych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 139, poz. 1325),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 sierpnia 2003 r.

———————
78) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 77.
79) Dodany przez art. 2 pkt 6 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 22; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 3.

80) Dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 3.

81) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.



2. W tytule wykonawczym nale˝y oznaczyç:

1) organ, który go wystawi∏ i na rzecz którego egzeku-
cja ma byç prowadzona;

2) d∏u˝nika zobowiàzanego do zap∏aty;

3) wysokoÊç zobowiàzaƒ d∏u˝nika wraz z odsetkami
i terminami ich p∏atnoÊci;

4) dat´ wystawienia tytu∏u wykonawczego;

5) umow´, z której wynikajà dochodzone roszczenia;

6) wzmiank´ o wymagalnoÊci dochodzonego roszcze-
nia.

3. Tytu∏ wykonawczy nale˝y opatrzyç piecz´cià or-
ganu wystawiajàcego tytu∏ oraz podpisami osób
uprawnionych do dzia∏ania w jego imieniu.

4. W przypadku egzekucji przeciwko kilku osobom
lub z kilku cz´Êci sk∏adowych majàtku d∏u˝nika mo˝na
wystawiç dalsze tytu∏y wykonawcze.

Art. 44a.82) 1. Tytu∏ wykonawczy jest podstawà pro-
wadzenia egzekucji, w trybie przepisów o post´powa-
niu egzekucyjnym w administracji, przeciwko osobie
b´dàcej d∏u˝nikiem Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wykona-
nia przez Skarb Paƒstwa umowy por´czenia lub gwa-
rancji, która z∏o˝y∏a oÊwiadczenie o poddaniu si´ egze-
kucji, z zastrze˝eniem art. 44b.

2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no okreÊlaç kwot´, do której d∏u˝nik poddaje si´ egze-
kucji, wraz z ostatecznym terminem, do którego mini-
ster w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e
wystawiç tytu∏ wykonawczy. D∏u˝nik mo˝e si´ rów-
nie˝ poddaç egzekucji wydania rzeczy, w przypadku
gdy ustanowiono zastaw rejestrowy lub dokonano
przeniesienia w∏asnoÊci w celu zabezpieczenia rosz-
czenia.

Art. 44b.82) Je˝eli d∏ug zwiàzany z wykonaniem
przez Skarb Paƒstwa umowy por´czenia lub gwarancji
przejdzie na osob´ trzecià lub gdy obowiàzek spe∏nie-
nia Êwiadczenia z tytu∏u wykonania przez Skarb Paƒ-
stwa umowy por´czenia lub gwarancji przeszed∏ na t´
osob´ w wyniku spadkobrania lub przekszta∏cenia oso-
by prawnej albo gdy zachodzi potrzeba egzekucji z ma-
jàtku wspólnego ma∏˝onków, podstawà prowadzenia
egzekucji przeciwko takiej osobie mo˝e byç tytu∏ wyko-
nawczy, oparty na tytule wykonawczym, o którym mo-
wa w art. 44.

Art. 45. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych27) prowadzi ewidencje nale˝noÊci i zobowià-
zaƒ:

1) Skarbu Paƒstwa — z tytu∏u udzielonych por´czeƒ
i gwarancji;

2)83) osób prawnych, wymienionych w art. 2 ust. 1
pkt 3 — z tytu∏u udzielonych por´czeƒ i gwarancji;

3)84) Banku Gospodarstwa Krajowego — z tytu∏u po-
r´czeƒ i gwarancji udzielonych ze Êrodków Krajo-
wego Funduszu Por´czeƒ Kredytowych.

Art. 46. Rada Ministrów przedstawia corocznie Sej-
mowi w terminie w∏aÊciwym do przedstawienia spra-
wozdania z wykonania bud˝etu paƒstwa za dany rok in-
formacj´ o:

1) por´czeniach i gwarancjach udzielonych przez
Skarb Paƒstwa;

2) por´czeniach i gwarancjach udzielonych przez nie-
które osoby prawne;

3)85) por´czeniach i gwarancjach udzielonych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego, ze Êrodków Krajo-
wego Funduszu Por´czeƒ Kredytowych;

4) liczbie i wartoÊci akcji (udzia∏ów) sk∏adajàcych si´
na zasób;

5) wykorzystaniu Êrodków gromadzonych na rachun-
ku, o którym mowa w art. 29 ust. 2.

Art. 47. Por´czenia i gwarancje udzielane przez
Skarb Paƒstwa zwalnia si´ z op∏aty skarbowej.

Art. 48—58. (pomini´te).86)

Art. 59.87) Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.88)
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———————
82) Dodany przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 3.

———————
83) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 40 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
84) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
85) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
86) Zamieszczone w obwieszczeniu.
87) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 17 lipca

1997 r. o zmianie ustawy o por´czeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby
prawne (Dz. U. Nr 80, poz. 511), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 18 lipca 1997 r.

88) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 17 lipca 1997 r.


