
Dziennik Ustaw Nr 127 — 9151 — Poz. 1050

Art. 1. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funk-
cjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´
i bankach zrzeszajàcych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. Za zgodà banku zrzeszajàcego banki spó∏-

dzielcze mogà wykonywaç czynnoÊci ban-
kowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5
i ust. 2 pkt 7 i 10 ustawy — Prawo banko-
we.”;

2) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za zgodà banku zrzeszajàcego banki spó∏dziel-

cze mogà wykonywaç czynnoÊci, o których
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy — Prawo banko-
we.”;

3) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. OÊwiadczenie woli w imieniu banku
spó∏dzielczego sk∏adajà 2 cz∏onkowie
zarzàdu lub cz∏onek zarzàdu i pe∏no-
mocnik lub 2 pe∏nomocników, ustano-
wionych bezpoÊrednio przez zarzàd,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. OÊwiadczenie woli w imieniu banku
spó∏dzielczego przy zawieraniu umów
rachunku bankowego, o których mo-
wa w art. 49 ust. 1 ustawy — Prawo
bankowe, sk∏ada cz∏onek zarzàdu lub
pe∏nomocnik ustanowiony bezpoÊred-
nio przez zarzàd.”.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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USTAWA

z dnia 1 lipca 2009 r. 

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

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178
i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 137, poz. 1303 i Nr 228,
poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, z 2007 r. Nr 52, poz. 344 oraz z 2008 r. Nr 209,
poz. 1315.
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