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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31,
poz. 206) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.
z 1995 r. Nr 4, poz. 18), z uwzgl´dnieniem zmian wpro-
wadzonych:

1) ustawà z dnia 26 paêdziernika 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowe-
go oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133,
poz. 654), 

2) ustawà z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zmianie
ustawy — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 24,
poz. 119), 

3) ustawà z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwa-
rancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz
niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484
i Nr 80, poz. 511), 

4) ustawà z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszcz´d-
noÊciowo-budowlanych i wspieraniu przez paƒ-
stwo oszcz´dzania na cele mieszkaniowe (Dz. U.
Nr 85, poz. 538), 

5) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083), 

6) ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastaw-
nych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140,
poz. 940), 

7) ustawà z dnia 17 lipca 1998 r. o po˝yczkach i kre-
dytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685), 

8) ustawà z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu
przedsi´wzi´ç termomodernizacyjnych (Dz. U.
Nr 162, poz. 1121), 

9) ustawà z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 399)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia
31 grudnia 1999 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego
tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131),

10) 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),

11) ustawà z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu
banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i ban-
kach zrzeszajàcych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252 oraz
z 2003 r. Nr 137, poz. 1303),

12) ustawà z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz usta-
wy — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 122, poz. 1316),

13) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo
energetyczne, o partiach politycznych, o dostoso-
waniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjo-
nowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych, o zmianie niektórych ustaw zwiàza-
nych z funkcjonowaniem administracji publicznej,
Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, re-
strukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa
paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”,
o spó∏dzielniach mieszkaniowych, o jakoÊci hand-
lowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2001—2006, o zmianie ustawy o zamówieniach
publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych i wspieraniu
przez paƒstwo oszcz´dzania na cele mieszkanio-
we (Dz. U. Nr 154, poz. 1802),

14) ustawà z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏o-
Êciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535),

15) ustawà z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie usta-
wy o autostradach p∏atnych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124),

16) ustawà z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Roz-
woju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223,
poz. 2218),

17) ustawà z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
— Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 91, poz. 870),

18) ustawà z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Po-
r´czeƒ Unijnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1262),

19) ustawà z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwe-
stycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),

20) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych for-
mach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej
(Dz. U. Nr 179, poz. 1484),

21) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),
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22) ustawà z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119),

23) ustawà z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o finansowym
wsparciu rodzin w nabywaniu w∏asnego mieszka-
nia (Dz. U. Nr 183, poz. 1354)

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie
og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. Nr 70, poz. 474),

24) ustawà z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o zmianie
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. Nr 196, poz. 1214),

25) ustawà z dnia 23 paêdziernika 2008 r. o zmianie
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 209,
poz. 1315),

26) ustawà z dnia 6 marca 2008 r. o zmianie ustawy —
Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, ustawy o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 53,
poz. 434),

27) ustawà z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy
o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne, usta-
wy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 15 maja 2009 r.

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

1) art. 45—48 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r.
Nr 4, poz. 18), które stanowià: 

„Art. 45. Narodowy Bank Polski i Minister Finan-
sów w terminie 14 dni od dnia ukonstytu-
owania si´ Zarzàdu Bankowego Fundu-
szu Gwarancyjnego wp∏acajà na rzecz
Funduszu kwot´ po 50 000 000 z∏otych.

Art. 46. OdpowiedzialnoÊç Skarbu Paƒstwa z ty-
tu∏u wk∏adów oszcz´dnoÊciowych zgro-
madzonych w bankach, z zastrze˝eniem
art. 47 pkt 3, ocenia si´ wed∏ug przepi-
sów obowiàzujàcych w dniu og∏oszenia
upad∏oÊci banku.

Art. 47. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72,
poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28,
poz. 127 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r.
Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. Skarb Paƒstwa nie odpowia-
da za zobowiàzania banków,
z wyjàtkiem zobowiàzaƒ: 

1) z tytu∏u wk∏adów oszcz´d-
noÊciowych, na które wy-
stawiono dowody imienne,

zgromadzonych w bankach
Powszechna Kasa Oszcz´d-
noÊci — Bank Paƒstwowy,
Polska Kasa Opieki S.A.
i Bank Gospodarki ˚ywno-
Êciowej S.A., w zakresie
przekraczajàcym gwarancje
ustawowego systemu gwa-
rantowania Êrodków pie-
ni´˝nych, okreÊlone ustawà
z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U.
z 1995 r. Nr 4, poz. 18) — do
dnia 31 grudnia 1999 r., 

2) z tytu∏u wk∏adów oszcz´d-
noÊciowych zgromadzo-
nych na ksià˝eczkach
mieszkaniowych wystawio-
nych do dnia 23 paêdzierni-
ka 1990 r., w zakresie prze-
kraczajàcym gwarancje
ustawowego systemu gwa-
rantowania Êrodków pie-
ni´˝nych, okreÊlone ustawà
z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym — do dnia
31 grudnia 1999 r., 

3) za które przyjà∏ odpowie-
dzialnoÊç z tytu∏u gwarancji
i por´czeƒ.”;

2) po art. 105 dodaje si´ art. 1051

w brzmieniu: 

„Art. 1051. 1. Prezes Narodowego
Banku Polskiego, z za-
strze˝eniem art. 20 usta-
wy z dnia 14 grudnia
1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyj-
nym, mo˝e ustanowiç
kuratora nadzorujàcego
wykonanie programu
uzdrawiajàcego przez
bank.

2. Kuratorowi przys∏uguje
prawo uczestniczenia
w posiedzeniach orga-
nów banku oraz prawo
do uzyskiwania wszel-
kich informacji niezb´d-
nych do wykonywania
tej funkcji. Przepis
art. 102 pkt 2 stosuje si´
odpowiednio.

3. Kuratorowi przys∏uguje
prawo wniesienia sprze-
ciwu wobec uchwa∏ i de-
cyzji zarzàdu i rady (rady
nadzorczej) banku do
w∏aÊciwego sàdu gospo-
darczego. Wniesienie
sprzeciwu wstrzymuje
wykonanie uchwa∏y (de-
cyzji).
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4. Kurator mo˝e zaskar˝yç
uchwa∏´ walnego zgro-
madzenia akcjonariuszy
(walnego zgromadzenia)
naruszajàcà interes ban-
ku. Przepisy art. 414 i 415
rozporzàdzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 27 czerw-
ca 1934 r. — Kodeks
handlowy (Dz. U. Nr 57,
poz. 502, z 1946 r. Nr 57,
poz. 321, z 1950 r. Nr 34,
poz. 312, z 1964 r. Nr 16,
poz. 94, z 1969 r. Nr 13,
poz. 95, z 1988 r. Nr 41,
poz. 326, z 1990 r. Nr 17,
poz. 98 i Nr 51, poz. 298,
z 1991 r. Nr 35, poz. 155,
Nr 94, poz. 418 i Nr 111,
poz. 480 oraz z 1994 r.
Nr 121, poz. 591) stosuje
si´. W przypadku zaskar-
˝enia uchwa∏y walnego
zgromadzenia banku
spó∏dzielczego stosuje
si´ odpowiednio art. 42
ustawy z dnia 16 wrzeÊ-
nia 1982 r. — Prawo spó∏-
dzielcze (Dz. U. Nr 30,
poz. 210, z 1983 r. Nr 39,
poz. 176, z 1986 r. Nr 39,
poz. 192, z 1987 r. Nr 33,
poz. 181, z 1988 r. Nr 41,
poz. 324, z 1989 r. Nr 3,
poz. 12 i Nr 6, poz. 33,
z 1990 r. Nr 6, poz. 36 i 37
i Nr 14, poz. 87, z 1991 r.
Nr 83, poz. 373, Nr 111,
poz. 480 i Nr 115,
poz. 496, z 1992 r. Nr 21,
poz. 85 oraz z 1994 r.
Nr 90, poz. 419).

5. Decyzja Prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego
w sprawie ustanowienia
kuratora jest natych-
miast wykonalna i nie
podlega zaskar˝eniu.

6. Funkcj´ kuratora mo˝e
pe∏niç osoba posiadajà-
ca kwalifikacje i do-
Êwiadczenie zawodowe
w zakresie organizacji
i zasad dzia∏alnoÊci ban-
ku. Kuratorem mo˝e byç
równie˝ osoba prawna.

7. Kurator sk∏ada Prezeso-
wi Narodowego Banku
Polskiego kwartalne
sprawozdania ze swojej
dzia∏alnoÊci, zawierajàce
ocen´ realizacji przez za-
rzàd banku programu
uzdrawiajàcego.

8. Wynagrodzenie kuratora
ustala Prezes Narodowe-
go Banku Polskiego.
Koszty zwiàzane z wyko-
nywaniem funkcji kura-
tora obcià˝ajà koszty
dzia∏alnoÊci banku.”;

3) art. 115 otrzymuje brzmienie:

„Art. 115. Przy zaspokajaniu nale˝no-
Êci przypadajàcych od upad-
∏ego banku i nieobj´tych
przepisem art. 113 ust. 4 sto-
suje si´ odpowiednio
art. 1025 Kodeksu post´po-
wania cywilnego, z tym ˝e: 

1) nale˝noÊci Bankowego
Funduszu Gwarancyjne-
go, o których mowa
w art. 30 ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o Ban-
kowym Funduszu Gwa-
rancyjnym, oraz nale˝no-
Êci Skarbu Paƒstwa po-
wsta∏e wskutek zaspoko-
jenia roszczeƒ z tytu∏u je-
go odpowiedzialnoÊci za
wk∏ady oszcz´dnoÊciowe
zgromadzone w bankach
ulegajà zaspokojeniu po
zaspokojeniu nale˝noÊci
z art. 1025 § 1 pkt 1 i 2 Ko-
deksu post´powania cy-
wilnego, 

2) nale˝noÊci przypadajàce
z tytu∏u wk∏adów
oszcz´dnoÊciowych, lo-
kat i rachunków bie˝à-
cych ulegajà zaspokoje-
niu po zaspokojeniu na-
le˝noÊci, o których mowa
w pkt 1, 

3) nale˝noÊci Skarbu Paƒ-
stwa i Narodowego Ban-
ku Polskiego powsta∏e
z tytu∏u udzielonych gwa-
rancji na wyp∏at´ cz´Êci
wk∏adów oszcz´dnoÊcio-
wych ulegajà zaspokoje-
niu po zaspokojeniu na-
le˝noÊci, o których mowa
w pkt 2, przed zaspokoje-
niem nale˝noÊci z tytu∏u
podatków.”

Art. 48. W ustawie z dnia 5 czerwca 1992 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej przez osoby pe∏niàce funk-
cje publiczne (Dz. U. Nr 56, poz. 274)
w art. 4 w ust. 1 po wyrazach „byç cz∏on-
kami” dodaje si´ wyrazy „organów Ban-
kowego Funduszu Gwarancyjnego
oraz”.”;
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2) art. 44 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1995 r. o nie-
których formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 133, poz. 654), który stanowi: 

„Art. 44. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisów art. 35, 38 i 39, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1996 r.”;

3) art. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
i zmianie ustawy — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 24,
poz. 119), które stanowià:

„Art. 3. Minister Finansów og∏osi w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity
tekst ustawy o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym, z uwzgl´dnieniem zmian wy-
nikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisu
art. 1 pkt 15 lit. a), który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 lipca 1997 r.”;

4) art. 59 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484
i Nr 80, poz. 511), który stanowi: 

„Art. 59. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.”;

5) art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych i wspieraniu
przez paƒstwo oszcz´dzania na cele mieszkaniowe
(Dz. U. Nr 85, poz. 538), który stanowi: 

„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem art. 17, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1998 r.”;

6) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:

„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 1998 r.”; 

7) art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach
zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U.
Nr 140, poz. 940), który stanowi: 

„Art. 42. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1998 r.”;

8) art. 20 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o po˝yczkach
i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685),
który stanowi:

„Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

9) art. 19 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspiera-
niu przedsi´wzi´ç termomodernizacyjnych (Dz. U.
Nr 162, poz. 1121), który stanowi: 

„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

10) art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40,
poz. 399), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 4, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”; 

11) 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.”;

12) art. 32—38 i 44 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich
zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych (Dz. U.
Nr 119, poz. 1252 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1303),
które stanowià:

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

1) Êrodki, które w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy znajdowa∏y si´ na rachunku
BG˚ S.A., zostanà wraz z nale˝nymi
odsetkami przekazane do Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego z przezna-
czeniem na wsparcie procesów ∏àcze-
nia si´ banków spó∏dzielczych oraz re-
alizowane w tych bankach przedsi´-
wzi´cia inwestycyjne, o których mowa
w art. 35 ust. 3,

2) nale˝noÊci Funduszu Rozwoju Banków
Spó∏dzielczych z tytu∏u po˝yczek
udzielonych bankom spó∏dzielczym
niesp∏acone do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy zostajà umorzone.

Art. 33. 1. Nieprzekazane przez BG˚ S.A. obliga-
cje restrukturyzacyjne serii D na rzecz
banków, o których mowa w art. 39
ust. 2 ustawy o restrukturyzacji ban-
ków spó∏dzielczych i Banku Gospodar-
ki ˚ywnoÊciowej oraz o zmianie nie-
których ustaw, oraz obligacje przekaza-
ne na rzecz tych banków, które nie zo-
sta∏y wykorzystane, zgodnie z ich prze-
znaczeniem, na restrukturyzacj´ wie-
rzytelnoÊci zrzeszonych banków spó∏-
dzielczych, podlegajà, z zastrze˝eniem
ust. 4, z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
umorzeniu. Ârodki pieni´˝ne o warto-
Êci odpowiadajàcej Êrodkom otrzyma-
nym przez banki z tytu∏u obligacji, któ-
re zostajà umorzone, przeznacza si´ na
udzielanie pomocy finansowej wspie-
rajàcej procesy ∏àczenia banków spó∏-
dzielczych oraz realizowane w tych



Dziennik Ustaw Nr 84 — 6689 — Poz. 711

bankach przedsi´wzi´cia inwestycyj-
ne, o których mowa w art. 35 ust. 3.

2. Ârodki pieni´˝ne, o których mowa
w ust. 1, podlegajà przekazaniu do
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

3. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zasto-
sowanie do otrzymanych przez BG˚
S.A. obligacji restrukturyzacyjnych se-
rii D, w cz´Êci stanowiàcej równowar-
toÊç nieprzekazanej w formie wk∏adów
niepieni´˝nych na rzecz banków, wy-
mienionych w ust. 1, cz´Êci majàtku
BG˚ S.A.

4. W przypadku odstàpienia przez bank
zrzeszajàcy od restrukturyzacji wierzy-
telnoÊci banku spó∏dzielczego, prowa-
dzonej przy wykorzystaniu obligacji re-
strukturyzacyjnych serii D, umorzeniu
podlegajà równie˝ obligacje przezna-
czone na restrukturyzacje tych wierzy-
telnoÊci, od których prowadzenia bank
zrzeszajàcy odstàpi∏. Przepis ust. 1 i 2
stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e za
dzieƒ umorzenia si´ obligacji przyjmu-
je si´ dzieƒ odstàpienia przez bank
zrzeszajàcy od restrukturyzacji wierzy-
telnoÊci.

5. Umorzeniu nie podlegajà obligacje
przekazane na zwi´kszenie kapita∏u re-
zerwowego banków, o których mowa
w ust. 1.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w terminie 30 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, w drodze roz-
porzàdzenia, okreÊli warunki i tryb roz-
liczenia podlegajàcych umorzeniu nie-
wykorzystanych obligacji restruktury-
zacyjnych serii D, podajàc:

1) liczb´ obligacji przekazanych do
banków regionalnych i depozytu
BG˚ S.A. oraz obligacji posiadanych
przez BG˚ S.A., o których mowa
w ust. 1, 3 i 4, na podstawie informa-
cji uzyskanych od tych banków,

2) kwoty Êrodków podlegajàcych prze-
kazaniu do Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z tytu∏u dokonanych
przez bud˝et paƒstwa wyp∏at rat ka-
pita∏owych i odsetek od obligacji
okreÊlonych w pkt 1, od dnia emisji
do dnia ich umorzenia.

Art. 34. Przekazane Bankowemu Funduszowi
Gwarancyjnemu Êrodki, o których mowa
w art. 32 pkt 1 i art. 33 ust. 1, 3 i 4, stano-
wià êród∏o finansowania Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu
art. 15 ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym i sà gromadzone na fun-
duszu restrukturyzacji banków spó∏-
dzielczych wyodr´bnionym jako fundusz
w∏asny.

Art. 35. 1. Ârodki pieni´˝ne, o których mowa
w art. 32 pkt 1 i art. 33 ust. 1, 3 i 4 Ban-
kowy Fundusz Gwarancyjny mo˝e
przeznaczyç wy∏àcznie na udzielanie
bankom spó∏dzielczym, w których nie
wyst´puje niebezpieczeƒstwo niewy-
p∏acalnoÊci, zwrotnej pomocy finanso-
wej na warunkach korzystniejszych ni˝
ogólnie stosowane dla tych banków.

2. Pomoc finansowa, o której mowa
w ust. 1, jest udzielana, je˝eli w ocenie
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
sytuacja banku spó∏dzielczego pozwala
na uznanie braku zagro˝enia sp∏aty po-
˝yczki, a ponadto bank spó∏dzielczy
ustanowi odpowiednie prawne zabez-
pieczenia wierzytelnoÊci Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego.

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

a) unifikacj´ programów i sprz´tu in-
formatycznego,

b) ujednolicenie technologii bankowej,

c) ujednolicenie procedur finansowo-
-ksi´gowych,

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

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

Art. 36. 1. Formy, tryb oraz szczegó∏owe warunki
udzielania pomocy, o której mowa
w art. 35 ust. 1, w tym zasady oprocen-
towania, pobierania prowizji i zabez-
pieczenia sp∏aty, okreÊla Rada Ban-
kowego Funduszu Gwarancyjnego,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Bank spó∏dzielczy w okresie korzysta-
nia z pomocy, o której mowa w art. 35
przeznacza nie mniej ni˝ 80 % nadwy˝-
ki bilansowej na zwi´kszanie funduszu
zasobowego lub rezerwowego.

3. Udzielajàc pomocy Bankowy Fundusz
Gwarancyjny mo˝e zastrzec dla banku
obowiàzek przekazywania okreÊlo-
nych przez Bankowy Fundusz Gwaran-
cyjny informacji oraz poddanie dzia-
∏alnoÊci banku kontroli w zakresie ce-
lowoÊci wykorzystania udzielonej po-
˝yczki.

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

Art. 38. 1. Rada Ministrów dokona, w drodze roz-
porzàdzenia, w terminie 30 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, zmian w statu-
cie Bankowego Funduszu Gwarancyj-
nego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych, po zasi´gni´ciu opinii
Komisji Nadzoru Bankowego, w dro-
dze rozporzàdzenia, w terminie 30 dni
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, doko-
na zmian szczególnych zasad rachun-
kowoÊci Bankowego Funduszu Gwa-
rancyjnego.”

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

13) art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz ustawy — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 122,
poz. 1316), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z wyjàtkiem przepisów
art. 2b ust. 2 i 3 ustawy zmienianej
w art. 1, które wchodzà w ˝ycie z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”;

14) art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie
ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
Prawo energetyczne, o partiach politycznych,
o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynko-
wej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw
zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji
publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercja-
lizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´bior-
stwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”,
o spó∏dzielniach mieszkaniowych, o jakoÊci hand-
lowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2001—2006, o zmianie ustawy o zamówieniach
publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych i wspieraniu
przez paƒstwo oszcz´dzania na cele mieszkanio-
we (Dz. U. Nr 154, poz. 1802), który stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjàtkiem art. 12, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2001 r.”;

15) art. 542 i 546 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —
Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60,
poz. 535), które stanowià:

„Art. 542. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 38 ust. 7 usta-

wy nowelizowanej w art. 528 zachowu-
jà moc do czasu wydania nowych prze-
pisów wykonawczych.”

„Art. 546. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2003 r., z tym ˝e:

1) w przypadku przedsi´biorców, którzy
z∏o˝yli wnioski, o których mowa
w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 paê-
dziernika 2002 r. o pomocy publicznej
dla przedsi´biorców o szczególnym
znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U.
Nr 213, poz. 1800), oraz d∏u˝ników
odpowiadajàcych solidarnie wraz
z przedsi´biorcami, b´dàcych stronà
post´powania restrukturyzacyjnego
prowadzonego na podstawie tej usta-
wy, przepisy niniejszej ustawy o po-
st´powaniu naprawczym wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia, z tym ˝e post´powanie
naprawcze nie obejmuje zobowiàzaƒ
cywilnoprawnych i publicznopraw-
nych obj´tych post´powaniem toczà-
cym si´ na podstawie przepisów
o pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców o szczególnym znaczeniu dla
rynku pracy, je˝eli przedsi´biorca jest
stronà takiego post´powania w chwi-
li og∏oszenia oÊwiadczenia o wszcz´-
ciu post´powania naprawczego
w Monitorze Sàdowym i Gospodar-
czym;

2) przepisy art. 451, art. 454—470,
art. 481 i art. 482 stosuje si´ z dniem
przystàpienia Rzeczypospolitej Pol-
skiej do Unii Europejskiej.”;

16) art. 17 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmia-
nie ustawy o autostradach p∏atnych oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124),
który stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.”;

17) art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o Fundu-
szu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U.
Nr 223, poz. 2218), który stanowi:

„Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.”;

18) art. 22 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy — Prawo bankowe oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870), który stanowi:

„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem art. 61, 71, 127
i art. 128 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.”;

19) art. 27 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Fundu-
szu Por´czeƒ Unijnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1262),
który stanowi:

„Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;
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20) art. 331 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),
który stanowi:

„Art. 331. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 32
ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5,
art. 61 ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89
ust. 6 i 7, art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 228
ust. 7, art. 236 ust. 2 oraz dzia∏u XII, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

21) art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych
formach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej
(Dz. U. Nr 179, poz. 1484), który stanowi:

„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisów art. 12—22 oraz art. 26, 27 i 29,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.”;

22) art. 225 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538), który stanowi:

„Art. 225. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

23) art. 82 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157,
poz. 1119), który stanowi:

„Art. 82. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 79, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia;

2) art. 25 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a,
art. 27—30, art. 33 pkt 1 i 5—10,
art. 34, art. 35 pkt 1, 2 i 4—7, art. 41
pkt 1, art. 42, art. 45, art. 47, art. 49,
art. 50 pkt 2 i art. 51, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.”;

24) art. 17 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o finanso-
wym wsparciu rodzin w nabywaniu w∏asnego
mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354), który sta-
nowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

25) art. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym (Dz. U. Nr 196, poz. 1214), które stano-
wià:

„Art. 2. Do obliczania obowiàzkowej op∏aty rocz-
nej, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 1, wnoszonej na rzecz
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
w roku 2008 stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe. Przepisy art. 13 ust. 1 i 1a ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, majà po raz pierwszy za-
stosowanie do obliczania obowiàzkowej
op∏aty rocznej wnoszonej przez banki
w roku 2009.

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

26) art. 6—8 ustawy z dnia 23 paêdziernika 2008 r.
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
Nr 209, poz. 1315), które stanowià:

„Art. 6. 1. Do Rady Funduszu oraz Zarzàdu Fundu-
szu dzia∏ajàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Kadencja Rady Funduszu powo∏anej na
podstawie dotychczas obowiàzujàcych
przepisów wygasa z dniem 30 czerwca
2009 r.

3. Kadencja Zarzàdu Funduszu powo∏ane-
go na podstawie dotychczas obowiàzu-
jàcych przepisów wygasa z dniem
31 marca 2010 r.

Art. 7. 1. Do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie
art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 2a i 3, art. 6 ust. 6
i art. 8 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, zachowujà moc przepisy dotychcza-
sowe, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
12 miesi´cy.

2. Do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie
art. 17 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1
zachowujà moc przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 17 ust. 6 tej
ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
18 miesi´cy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 11, 15 i 16, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

27) art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2008 r. o zmianie
ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, usta-
wy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U.
Nr 53, poz. 434), który stanowi:
„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

30 dni od dnia og∏oszenia.”;

28) art. 16 i 25 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmia-
nie ustawy o por´czeniach i gwarancjach udziela-
nych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowe-
go oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65,
poz. 545), które stanowià:
„Art. 16. Nie nalicza si´ obowiàzkowej op∏aty

rocznej, o której mowa w ustawie z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Fundu-
szu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 474, z 2008 r. Nr 196,
poz. 1214 i Nr 209, poz. 1315 oraz
z 2009 r. Nr 53, poz. 434) od aktywów
Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredyto-
wych, Funduszu Por´czeƒ Unijnych oraz
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
przekazanych w wyniku ich likwidacji na
fundusz statutowy Banku Gospodarstwa
Krajowego.”
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zasady tworzenia i funkcjonowania systemów
obowiàzkowego i umownego gwarantowania
Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych na rachun-
kach bankowych lub nale˝nych z tytu∏u wierzytel-
noÊci potwierdzonych dokumentami wystawiony-
mi przez banki;

2) rodzaje dzia∏aƒ, które mogà byç podejmowane
w celu udzielania podmiotom obj´tym obowiàz-
kowym systemem gwarantowania Êrodków pie-
ni´˝nych pomocy do wysokoÊci Êrodków gwaran-
towanych w przypadkach powstania niebezpie-
czeƒstwa niewyp∏acalnoÊci;

3) zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji
o podmiotach obj´tych systemem gwarantowa-
nia.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) deponent — osob´ fizycznà, osob´ prawnà, jed-
nostk´ organizacyjnà niemajàcà osobowoÊci
prawnej, o ile posiada zdolnoÊç prawnà, oraz pod-
mioty, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.1)), zwa-
nej dalej „ustawà — Prawo bankowe”, b´dàce stro-
nà umowy imiennego rachunku bankowego lub
posiadajàce wynikajàcà z czynnoÊci bankowych
wierzytelnoÊç do banku obj´tego obowiàzkowym
systemem gwarantowania, potwierdzonà wysta-
wionym przez ten bank dokumentem imiennym,

oraz osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz
art. 56 ust. 1 ustawy — Prawo bankowe, o ile ich
wierzytelnoÊç do banku sta∏a si´ wymagalna przed
dniem niedost´pnoÊci Êrodków, z wy∏àczeniem:

a) Skarbu Paƒstwa,

b)2) banków krajowych, banków zagranicznych
oraz instytucji kredytowych — w rozumieniu
ustawy — Prawo bankowe,

c) podmiotów dzia∏ajàcych na podstawie ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póên.
zm.3)),

d)4) podmiotów dzia∏ajàcych na podstawie ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z póên. zm.5)),

e) podmiotów dzia∏ajàcych na podstawie ustawy
z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych fundu-
szach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U.
Nr 44, poz. 202, z póên. zm.6)),

f) podmiotów dzia∏ajàcych na podstawie ustawy
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyj-
nych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z póên. zm.7)),

„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 1 pkt 10, art. 5 pkt 6, art. 15 oraz
art. 24, które wchodzà w ˝ycie z ostatnim

dniem miesiàca, w którym ustawa we-
sz∏a w ˝ycie.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. (poz. 711)

USTAWA

z dnia 14 grudnia 1994 r.

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,
Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42,
poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,
Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65,
poz. 545 i Nr 71, poz. 609.

———————
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierw-

sze ustawy z dnia 23 paêdziernika 2008 r. o zmianie usta-
wy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1315), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 13 grudnia 2008 r.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42,
poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 78, poz. 659.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691
i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234,
poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47,
poz. 298 i Nr 107, poz. 691, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319,
z 2001 r. Nr 63, poz. 637, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055,
z 2004 r. Nr 281, poz. 2775 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331. 

7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112,
poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 42, poz. 341.
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g) podmiotów dzia∏ajàcych na podstawie ustawy
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjo-
nowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z póên. zm.8)),

h)9) jednostek organizacyjnych, które, zgodnie
z treÊcià art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z póên. zm.10)), nie sà uprawnione do
sporzàdzania uproszczonego bilansu oraz ra-
chunku zysków i strat, z wyjàtkiem jednostek
samorzàdu terytorialnego,

i) akcjonariuszy banku posiadajàcych w dniu za-
wieszenia dzia∏alnoÊci banku pakiet co najmniej
5 % akcji, a tak˝e osób, które w stosunku do
nich sà podmiotami dominujàcymi lub zale˝ny-
mi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy, o której
mowa w lit. c11),

j) cz∏onków zarzàdu i rady nadzorczej banku oraz
osób pe∏niàcych w tym banku funkcje dyrekto-
rów i zast´pców dyrektorów departamentów,
jak równie˝ dyrektorów i zast´pców dyrektorów
oddzia∏ów tego banku, w przypadku gdy osoby
te pe∏ni∏y swoje funkcje w dniu zawieszenia
dzia∏alnoÊci banku lub spe∏nienia warunku
gwarancji, bàdê w okresie bie˝àcego roku obro-
towego (obrachunkowego) lub poprzedzajàce-
go zawieszenie dzia∏alnoÊci banku lub dzieƒ
spe∏nienia warunku gwarancji;

2) Êrodki gwarantowane — Êrodki pieni´˝ne zgroma-
dzone w banku przez deponenta na rachunkach
imiennych oraz jego nale˝noÊci wynikajàce z in-
nych czynnoÊci bankowych, w walucie polskiej lub
walutach obcych, wed∏ug stanu na dzieƒ zawie-
szenia dzia∏alnoÊci banku, potwierdzone wysta-
wionymi przez ten bank dokumentami imiennymi,
powi´kszone o nale˝ne odsetki naliczone do dnia
spe∏nienia warunku gwarancji, a tak˝e kwoty,
o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 usta-
wy — Prawo bankowe, o ile sta∏y si´ wymagalne
przed dniem zawieszenia dzia∏alnoÊci banku — do
wysokoÊci okreÊlonej ustawà, z wy∏àczeniem pa-
pierów wartoÊciowych innych ni˝ opiewajàce wy-
∏àcznie na wierzytelnoÊci pieni´˝ne, a tak˝e listów

zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach
hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919,
z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104 oraz
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119), oraz Êrodków, co do
których orzeczono prawomocnym wyrokiem, ˝e
pochodzà z przest´pstwa przewidzianego
w art. 299 Kodeksu karnego;

3) podmioty obj´te obowiàzkowym systemem gwa-
rantowania — zwane dalej „podmiotami obj´tymi
systemem gwarantowania”:

a) banki krajowe w rozumieniu ustawy — Prawo
bankowe,

b)12) oddzia∏y banków zagranicznych w rozumie-
niu ustawy — Prawo bankowe, o ile nie sà
uczestnikami systemu gwarantowania Êrodków
pieni´˝nych albo system gwarantowania, w któ-
rym uczestniczà, nie zapewnia gwarantowania
Êrodków pieni´˝nych co najmniej w zakresie
i w wysokoÊci okreÊlonych w ustawie;

4) dzieƒ spe∏nienia warunku gwarancji — dzieƒ wy-
dania postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci ban-
ku;

5) niedost´pnoÊç Êrodków — sytuacj´, w której Êrod-
ki gwarantowane sà nale˝ne, lecz nie mogà byç
wyp∏acone od dnia zawieszenia dzia∏alnoÊci banku
(dzieƒ niedost´pnoÊci Êrodków);

6) saldo dodatnie — dodatnie saldo rachunku ban-
kowego deponenta i jego nale˝noÊci wynikajàcych
z czynnoÊci bankowych, po dokonaniu przez syn-
dyka masy upad∏oÊci potràceƒ wierzytelnoÊci
przys∏ugujàcych wzajemnie deponentowi i ban-
kowi;

7) (uchylony);13)

8)14) przej´cie banku — nabycie przedsi´biorstwa
prowadzonego przez bank znajdujàcy si´ w sytu-
acji niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci lub jego
cz´Êci, a tak˝e przej´cie banku na podstawie decy-
zji Komisji Nadzoru Finansowego, wydanej na
podstawie przepisów art. 147 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2
albo art. 158 ust. 1 lub 3 ustawy — Prawo ban-
kowe.

Art. 2a. 1. W przypadku prowadzenia przez bank
jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny),
deponentem jest ka˝da z tych osób — w granicach
okreÊlonych w umowie rachunku, a w przypadku bra-
ku postanowieƒ umownych lub przepisów w tym za-
kresie — w cz´Êciach równych.

2. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku
dla spó∏ki cywilnej, jawnej lub komandytowej — de-
ponentem jest ta spó∏ka.

———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157,
poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret trze-
cie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223,
poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 77, poz. 649.

11) Dotyczy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U.
z 2005 r. Nr 111, poz. 937, Nr 132, poz. 1108, Nr 143,
poz. 1199 i Nr 163, poz. 1362), która utraci∏a moc na pod-
stawie art. 224 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 paêdziernika 2005 r.

———————
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
13) Przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r.

o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. Nr 196, poz. 1214), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
3 listopada 2008 r.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 2b.15) 1. Oddzia∏ banku zagranicznego, o któ-
rym mowa w art. 2 pkt 3 lit. b, jest obj´ty systemem
gwarantowania w zakresie, w jakim system gwaranto-
wania w paƒstwie jego siedziby nie zapewnia wyp∏a-
ty Êrodków gwarantowanych w granicach okreÊlo-
nych w ustawie.

2. Oddzia∏ instytucji kredytowej, w rozumieniu
ustawy — Prawo bankowe, w przypadku gdy kwota
Êrodków gwarantowanych przez system gwarantowa-
nia jego paƒstwa macierzystego jest ni˝sza ni˝ okreÊ-
lona w ustawie, mo˝e, w celu podwy˝szenia tej kwoty
do wysokoÊci okreÊlonej ustawà, przystàpiç do obo-
wiàzkowego systemu gwarantowania.

3. Warunki przystàpienia oddzia∏u instytucji kredy-
towej, o którym mowa w ust. 2, do systemu gwaran-
towania okreÊla Zarzàd Funduszu w porozumieniu
z odpowiednià instytucjà wykonujàcà zadania w za-
kresie gwarantowania Êrodków w paƒstwie macierzy-
stym instytucji, z zachowaniem zasad systemu gwa-
rantowania okreÊlonych w ustawie.

Rozdzia∏ 2

Tworzenie, organizacja, zadania,
êród∏a finansowania i nadzór nad dzia∏alnoÊcià

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego16)

Art. 3. 1. Tworzy si´ Bankowy Fundusz Gwarancyj-
ny, zwany dalej „Funduszem”.

2. Fundusz posiada osobowoÊç prawnà.

3. Siedzibà Funduszu jest Warszawa.

4.17) Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego
Banku Polskiego i Przewodniczàcego Komisji Nadzoru
Finansowego, w drodze rozporzàdzenia, majàc na
uwadze sprawne dzia∏anie Funduszu oraz specyfik´
jego dzia∏alnoÊci, nadaje Funduszowi statut, w którym
okreÊla szczegó∏owo jego zadania, sposób organiza-
cji, rodzaje i sposób tworzenia funduszy w∏asnych
oraz zasady gospodarki finansowej.

5. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Funduszu sprawuje
minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych
w oparciu o kryterium legalnoÊci i zgodnoÊci ze statu-
tem.

6.18) Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych, w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 5,
w przypadku stwierdzenia, ˝e zadania Funduszu sà
wykonywane z naruszeniem prawa, mo˝e:

1) za˝àdaç usuni´cia nieprawid∏owoÊci w wyznaczo-
nym terminie;

2) wnioskowaç do Rady Funduszu o odwo∏anie z pe∏-
nionej funkcji cz∏onka Zarzàdu Funduszu odpowie-
dzialnego za powsta∏e nieprawid∏owoÊci.

Art. 4. 1. Do zadaƒ Funduszu w zakresie funkcjo-
nowania systemów obowiàzkowego i umownego
gwarantowania zgromadzonych Êrodków pieni´˝nych
nale˝y:

1) okreÊlanie na dany rok, zgodnie z art. 25, wysoko-
Êci Êrodków wyodr´bnionych przez podmioty ob-
j´te systemem gwarantowania, w zwiàzku z obo-
wiàzkiem tworzenia funduszu ochrony Êrodków
gwarantowanych;

2) wykonywanie obowiàzków wynikajàcych z gwa-
rantowania Êrodków pieni´˝nych na zasadach
okreÊlonych w ustawie;

3) (uchylony);19)

4) nadzór nad umownym systemem gwarantowania
Êrodków pieni´˝nych.

1a.20) Do zadaƒ Funduszu w zakresie gromadzenia
i analizowania informacji o podmiotach obj´tych sys-
temem gwarantowania nale˝y w szczególnoÊci opra-
cowywanie analiz i prognoz dotyczàcych sektora ban-
kowego.

2. Do zadaƒ Funduszu w zakresie udzielania po-
mocy podmiotom obj´tym systemem gwarantowania
nale˝y:

1) udzielanie zwrotnej pomocy finansowej, zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w art. 19 i art. 20 ustawy,
w przypadku powstania niebezpieczeƒstwa nie-
wyp∏acalnoÊci bàdê na nabycie akcji lub udzia∏ów
banków;

1a) nabywanie wierzytelnoÊci banków, w których po-
wsta∏o niebezpieczeƒstwo niewyp∏acalnoÊci;

2)21) kontrola prawid∏owoÊci wykorzystania pomocy,
o której mowa w pkt 1, oraz monitorowanie sytu-
acji ekonomiczno-finansowej i systemu zarzàdza-
nia banku korzystajàcego z pomocy finansowej;

3) okreÊlanie wysokoÊci obowiàzkowych op∏at rocz-
nych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14,
wnoszonych przez podmioty obj´te systemem
gwarantowania na rzecz Funduszu;

4) kontrola realizacji programu post´powania na-
prawczego podmiotu obj´tego systemem gwa-
rantowania, w sytuacjach okreÊlonych w ustawie.

2a.22) Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego
Banku Polskiego i Przewodniczàcego Komisji Nadzoru
Finansowego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,

———————
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
16) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
18) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.

———————
19) Przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 2.
20) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
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szczegó∏owe warunki, zakres i tryb obrotu przez Fun-
dusz wierzytelnoÊciami, o których mowa w ust. 2
pkt 1a, uwzgl´dniajàc zapewnienie skutecznoÊci
udzielania pomocy podmiotom obj´tym systemem
gwarantowania.

3.22) Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych, kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia sta-
bilnoÊci systemu bankowego, po zasi´gni´ciu opinii
Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodni-
czàcego Komisji Nadzoru Finansowego, mo˝e okreÊ-
liç, w drodze rozporzàdzenia, dodatkowe dzia∏ania
Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom
obj´tym systemem gwarantowania oraz tryb ich wy-
konania.

Art. 5. 1. Organami Funduszu sà: Rada Funduszu
i Zarzàd Funduszu.

2. Osoby pe∏niàce funkcje w organach Funduszu
nie mogà pe∏niç funkcji w organach lub byç pracow-
nikami banków.

Art. 6.23) 1. Rada Funduszu sk∏ada si´ z przewodni-
czàcego oraz siedmiu cz∏onków.

2. Przewodniczàcym i cz∏onkiem Rady Funduszu
mo˝e byç osoba, która spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce
warunki:

1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;

3) nie by∏a karana za umyÊlne przest´pstwo lub prze-
st´pstwo skarbowe;

4) posiada wiedz´ i doÊwiadczenie w zakresie ban-
kowoÊci.

3. Przewodniczàcego Rady Funduszu powo∏uje
i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego i Przewodniczàcego Komisji
Nadzoru Finansowego.

4. Cz∏onków Rady Funduszu powo∏uje i odwo∏uje:

1) dwóch — minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych;

2) dwóch — Prezes Narodowego Banku Polskiego;

3) jednego — Przewodniczàcy Komisji Nadzoru
Finansowego;

4) dwóch — Zwiàzek Banków Polskich, na zasadach
okreÊlonych w statucie Funduszu.

5. Za udzia∏ w posiedzeniu Rady Funduszu oso-
bom wchodzàcym w sk∏ad Rady Funduszu przys∏ugu-
je wynagrodzenie.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego
Banku Polskiego i Przewodniczàcego Komisji Nadzoru

Finansowego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób ustalenia wynagrodzenia osób wchodzàcych
w sk∏ad Rady Funduszu, uwzgl´dniajàc zakres wyko-
nywanych zadaƒ.

7. Kadencja Rady Funduszu, z zastrze˝eniem
art. 17 ust. 5, trwa 3 lata.

8. Kadencja Rady Funduszu jest wspólna.

Art. 7. 1. Rada Funduszu sprawuje kontrol´ i nad-
zór nad dzia∏alnoÊcià Funduszu.

2. Do zadaƒ Rady Funduszu ponadto nale˝y:

1) wykonywanie nadzoru nad dzia∏alnoÊcià Zarzàdu
Funduszu;

2) uchwalanie planów dzia∏alnoÊci i planu finanso-
wego Funduszu;

3) przedk∏adanie Radzie Ministrów sprawozdania
z dzia∏alnoÊci Funduszu za rok poprzedni;

3a)24) przedk∏adanie ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw instytucji finansowych, Przewodniczàce-
mu Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesowi Na-
rodowego Banku Polskiego kwartalnych sprawo-
zdaƒ z dzia∏alnoÊci Funduszu, nie póêniej ni˝
w terminie 40 dni od ostatniego dnia kwarta∏u
roku kalendarzowego, za który zosta∏o sporzà-
dzone;

3b)24) przyjmowanie przedstawionego przez Zarzàd
Funduszu rocznego sprawozdania finansowego
Funduszu oraz rocznego sprawozdania z dzia∏al-
noÊci Funduszu;

4) zatwierdzanie wniosków Zarzàdu Funduszu
w sprawie zaciàgania kredytu, o którym mowa
w art. 34 ust. 3;

5) okreÊlanie na wniosek Zarzàdu Funduszu wysoko-
Êci stawek obowiàzkowej op∏aty rocznej oraz fun-
duszu ochrony Êrodków gwarantowanych;

6) okreÊlanie zasad i form udzielania pomocy finan-
sowej podmiotom obj´tym systemem gwaranto-
wania, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1;

7) okreÊlanie zasad i form zabezpieczania i docho-
dzenia zwrotu Êrodków nale˝nych Funduszowi
z tytu∏u udzielania pomocy, o której mowa w art. 4
ust. 2 pkt 1;

8) ustalanie wynagrodzeƒ cz∏onków Zarzàdu Fundu-
szu;

9) reprezentowanie Funduszu w jego stosunkach
prawnych z cz∏onkami Zarzàdu, w szczególnoÊci
powo∏ywanie, zawieszanie w czynnoÊciach i od-
wo∏ywanie cz∏onków Zarzàdu;

10) uchwalanie regulaminu okreÊlajàcego organizacj´
pracy oraz zasady i tryb dzia∏ania Zarzàdu Fundu-
szu.

———————
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
24) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
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Art. 8.25) 1. Rada podejmuje uchwa∏y wi´kszoÊcià
g∏osów przy obecnoÊci co najmniej czterech osób
wchodzàcych w jej sk∏ad. W przypadku równego roz-
k∏adu g∏osów w g∏osowaniu decyduje g∏os przewod-
niczàcego Rady Funduszu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego
Banku Polskiego i Przewodniczàcego Komisji Nadzoru
Finansowego, w drodze rozporzàdzenia, ustala regula-
min okreÊlajàcy organizacj´ pracy oraz zasady i tryb
dzia∏ania Rady Funduszu, uwzgl´dniajàc realizowane
przez Fundusz zadania oraz specyfik´ jego dzia∏alnoÊci.

Art. 9.25) 1. W sk∏ad Zarzàdu Funduszu wchodzi
pi´ciu cz∏onków, w tym prezes i jego zast´pca.

2. Cz∏onkiem Zarzàdu Funduszu mo˝e byç osoba,
która spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;

3) nie by∏a karana za umyÊlne przest´pstwo lub prze-
st´pstwo skarbowe;

4) posiada co najmniej 5-letni sta˝ pracy w bankowo-
Êci na stanowisku kierowniczym.

3. Zarzàd jest powo∏ywany przez Rad´ Funduszu. 

4. Kadencja Zarzàdu trwa 3 lata od dnia powo∏ania
przez Rad´ Funduszu.

5. Rada Funduszu wybiera prezesa Zarzàdu Fun-
duszu i jego zast´pc´ spoÊród cz∏onków Zarzàdu Fun-
duszu.

6. Cz∏onek Zarzàdu Funduszu, w tym prezes lub je-
go zast´pca, mogà byç w ka˝dej chwili odwo∏ani
z pe∏nionej funkcji przez Rad´ Funduszu.

7. Mandaty cz∏onków Zarzàdu Funduszu wygasajà
z dniem up∏ywu kadencji Zarzàdu Funduszu albo
z dniem zaistnienia innych okolicznoÊci powodujà-
cych wygaÊni´cie mandatu cz∏onka Zarzàdu Fundu-
szu, z zastrze˝eniem art. 17 ust. 5.

Art. 10. 1. Zarzàd Funduszu kieruje Funduszem
i reprezentuje go na zewnàtrz.

2. Do zadaƒ Zarzàdu Funduszu nale˝y:

1) opracowywanie projektów planów dzia∏alnoÊci
i planu finansowego Funduszu;

2) gospodarowanie Êrodkami Funduszu, z zastrze˝e-
niem uprawnieƒ Rady Funduszu;

3) sk∏adanie Radzie Funduszu kwartalnych i rocznych
sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci;

4) sk∏adanie wniosków do Rady Funduszu w spra-
wach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4;

5) wykonywanie innych czynnoÊci niezastrze˝onych
dla Rady Funduszu.

Art. 11. Do sk∏adania oÊwiadczeƒ w zakresie praw
i obowiàzków majàtkowych Funduszu upowa˝nieni sà
dwaj cz∏onkowie Zarzàdu Funduszu dzia∏ajàcy ∏àcznie.

Art. 12. Rada Funduszu i Zarzàd Funduszu wykonu-
jà swoje funkcje przy pomocy Biura Funduszu, którego
struktur´ organizacyjnà oraz zasady dzia∏ania okreÊla
Zarzàd Funduszu w uzgodnieniu z Radà Funduszu.

Art. 13. 1.26) Podmioty obj´te systemem gwaran-
towania wnoszà na rzecz Funduszu obowiàzkowe
op∏aty roczne w wysokoÊci iloczynu stawki nieprze-
kraczajàcej 0,3 % i podstawy naliczania op∏aty rocz-
nej, o której mowa w ust. 1a.

1a.27) Podstaw´ naliczania op∏aty rocznej stanowi
kwota odpowiadajàca 12,5-krotnoÊci sumy wymogów
kapita∏owych z tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka
oraz wymogów kapita∏owych z tytu∏u przekroczenia li-
mitów i naruszenia innych norm okreÊlonych w usta-
wie — Prawo bankowe, obliczona przez bank wed∏ug
zasad okreÊlonych na podstawie przepisów tej ustawy.

2.28) WysokoÊç stawki, o której mowa w ust. 1, na
kolejny rok okreÊla i przekazuje podmiotom obj´tym
systemem gwarantowania Rada Funduszu, nie póê-
niej ni˝ do koƒca roku kalendarzowego poprzedzajà-
cego rok, w którym op∏ata ma byç wniesiona.

3. Podmioty obj´te systemem gwarantowania
obowiàzane sà do wnoszenia op∏aty, o której mowa
w ust. 1, w terminach okreÊlonych przez Fundusz, nie
póêniej ni˝ do dnia 31 marca ka˝dego roku, z tym ˝e
op∏aty nale˝ne od banków spó∏dzielczych — zrzeszo-
nych w bankach zrzeszajàcych — wnoszà, w imieniu
tych banków, banki zrzeszajàce.

3a. (uchylony).29)

3b. (uchylony).29) 

4. Wniesiona op∏ata roczna, o której mowa
w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póên. zm.30)).

———————
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 13.
27) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 13.
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 13.
29) Przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957,
Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546,
Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684,
Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419
i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353,
Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165,
poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545,
Nr 69, poz. 587 i Nr 79, poz. 666.
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5. Z dniem spe∏nienia warunków gwarancji przez
podmiot obj´ty systemem gwarantowania podmiot
ten jest zwolniony z obowiàzku wnoszenia op∏at rocz-
nych, o których mowa w ust. 1.

Art. 14. 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Po-
wszechna Kasa Oszcz´dnoÊci — Bank Paƒstwowy
oraz Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A. wnoszà, do
dnia 31 grudnia 1999 r., obowiàzkowe op∏aty roczne
naliczone z zastosowaniem po∏owy stawek, o których
mowa w art. 13, z zastrze˝eniem ust. 5.

1a. (uchylony).31)

2. Nie nalicza si´ obowiàzkowej op∏aty rocznej od
aktywów z umów o kredyt kontraktowy w bankach
prowadzàcych kasy mieszkaniowe wed∏ug zasad
okreÊlonych odr´bnymi przepisami.

3.32) Nie nalicza si´ obowiàzkowej op∏aty rocznej:

1) dla funduszy utworzonych, powierzonych lub
przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego
na mocy odr´bnych ustaw;

2) dla dzia∏alnoÊci realizowanej przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego w ramach programów rzàdo-
wych oraz od Êrodków zgromadzonych na rachun-
ku rezerw por´czeniowych i gwarancyjnych Skar-
bu Paƒstwa w tym banku.

3a. (uchylony).33)

3b. (uchylony).33)

3c. (uchylony).33)

4. Od aktywów pochodzàcych z emisji hipotecz-
nych listów zastawnych i publicznych listów zastaw-
nych nie nalicza si´ obowiàzkowej op∏aty rocznej i nie
tworzy si´ funduszu ochrony Êrodków gwarantowa-
nych.

5. Banki, o których mowa w ust. 1, w przypadku
przej´cia innych banków, wnoszà obowiàzkowe op∏a-
ty roczne za rok 1999 od ∏àcznej sumy aktywów i zo-
bowiàzaƒ pozabilansowych, o których mowa w art. 13
ust. 1, naliczone z zastosowaniem stawki okreÊlonej
w ust. 1 wy∏àcznie do sumy w∏asnych aktywów bilan-
sowych i zobowiàzaƒ pozabilansowych, wed∏ug stanu
przed przej´ciem.

Art. 15. èród∏ami finansowania Funduszu sà:

1) obowiàzkowe op∏aty roczne, o których mowa
w art. 13 ust. 1, wnoszone przez podmioty obj´te
systemem gwarantowania;

2) kwoty przekazane z funduszu ochrony Êrodków
gwarantowanych, o którym mowa w art. 25 ust. 1,
pochodzàce z wp∏at podmiotów obj´tych syste-
mem gwarantowania, dokonywanych zgodnie
z uchwa∏à Zarzàdu Funduszu na wyodr´bniony ra-
chunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku
Polskim;

3) dochody z oprocentowania po˝yczek udzielanych
przez Fundusz oraz dochody z oprocentowania pa-
pierów wartoÊciowych, o których mowa w art. 16
ust. 3;

4) Êrodki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy
zagranicznej;

5)34) Êrodki z dotacji, udzielonych na wniosek Fundu-
szu, z bud˝etu paƒstwa na zasadach okreÊlonych
w przepisach o finansach publicznych;

6)34) Êrodki z kredytu krótkoterminowego udzielone-
go przez Narodowy Bank Polski zgodnie z art. 34
ust. 3;

6a)35) udzielone po˝yczki ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa;

7) inne dochody.

Art. 16. 1.36) Ârodki Funduszu przeznacza si´ na:

1) finansowanie zadaƒ Funduszu zwiàzanych z gwa-
rantowaniem Êrodków pieni´˝nych;

2) finansowanie zadaƒ Funduszu w zakresie udziela-
nia podmiotom obj´tym systemem gwarantowa-
nia pomocy, o której mowa w rozdziale 3, przy
czym pomoc ta mo˝e byç udzielana jedynie ze
Êrodków, o których mowa w art. 15 pkt 1, 3, 4 i 7,
pomniejszonych o kwoty wydatków, o których
mowa w ust. 5;

———————
31) Przez art. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie

ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo
energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu
górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w wa-
runkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych upraw-
nieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji
publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒ-
stwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, o spó∏dzielniach
mieszkaniowych, o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finanso-
waniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2001—2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicz-
nych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszcz´dno-
Êciowo-budowlanych i wspieraniu przez paƒstwo
oszcz´dzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 154,
poz. 1802), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.

32) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o por´czeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz nie-
które osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Kra-
jowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65,
poz. 545), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 maja 2009 r.

33) Przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 32.

———————
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 listopada 2008 r.

35) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 listopada
2008 r.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 6 mar-
ca 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i na-
prawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U.
Nr 53, poz. 434), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 2 maja
2009 r.
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3) pokrywanie kosztów post´powania, o których mo-
wa w art. 428 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U.
Nr 60, poz. 535, z póên. zm.37)).

2.38) Nadwy˝ka bilansowa Funduszu w danym ro-
ku powi´ksza jego fundusz w∏asny, tworzony w celu
zapewnienia Êrodków na finansowanie zadaƒ Fundu-
szu w zakresie udzielania pomocy podmiotom obj´-
tym systemem gwarantowania, z zastrze˝eniem
ust. 2a i 2b.

2a.39) Nadwy˝ka bilansowa Funduszu mo˝e zostaç
przekazana na fundusz w∏asny, tworzony w celu za-
pewnienia Êrodków na nabycie rzeczowego majàtku
trwa∏ego Funduszu oraz wyp∏at Êrodków gwaranto-
wanych — wy∏àcznie w celu zwi´kszenia jego wyso-
koÊci do kwoty odpowiadajàcej jego wartoÊci na
dzieƒ 31 grudnia 2007 r.

2b.39) Nadwy˝ka bilansowa Funduszu mo˝e zostaç
przekazana na fundusz w∏asny, tworzony w celu za-
pewnienia Êrodków na pokrycie ewentualnych strat
bilansowych i na realizacj´ zadaƒ statutowych — wy-
∏àcznie w celu zwi´kszenia jego wysokoÊci do kwoty
odpowiadajàcej 1/3 wartoÊci funduszu w∏asnego,
o którym mowa w ust. 2a.

3. Fundusz mo˝e nabywaç jedynie papiery warto-
Êciowe emitowane, por´czone lub gwarantowane
przez Skarb Paƒstwa lub Narodowy Bank Polski, jak
równie˝ jednostki uczestnictwa funduszy rynku pie-
ni´˝nego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

4.40) Ârodki Funduszu sà gromadzone na rachun-
kach bie˝àcych, wyodr´bnionych oraz rachunkach lo-
kat jednodniowych i innych lokat terminowych w Na-
rodowym Banku Polskim. Fundusz mo˝e tak˝e posia-
daç rachunki w Krajowym Depozycie Papierów War-
toÊciowych S.A.

4a. Fundusz mo˝e uczestniczyç w obrocie skarbo-
wymi papierami wartoÊciowymi tak˝e za poÊrednic-
twem firmy inwestycyjnej i posiadaç rachunek ban-
kowy do przeprowadzania tych rozliczeƒ.

5. Koszty dzia∏alnoÊci biura Funduszu oraz inne
wydatki zwiàzane z wykonywaniem zadaƒ Funduszu
pokrywane sà ze Êrodków, o których mowa w art. 15
pkt 1 i pkt 3—7.

Art. 17.41) 1. Roczne sprawozdanie finansowe Fun-
dusz sporzàdza do dnia 31 marca ka˝dego roku za po-
przedni rok obrotowy.

2. Sprawozdanie finansowe Funduszu podlega ba-
daniu przez uprawniony, w trybie odr´bnych przepi-
sów, podmiot wybrany w drodze przetargu przez Ra-
d´ Funduszu. Koszt badania ponosi Fundusz.

3. Do dnia 30 czerwca ka˝dego roku Rada Fundu-
szu przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia,
zaopiniowane przez ministra w∏aÊciwego do spraw in-
stytucji finansowych, sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Fun-
duszu za rok poprzedni i za∏àczone do niego sprawo-
zdanie finansowe, wraz z wynikami badania, o którym
mowa w ust. 2.

4. Rada Ministrów zatwierdza albo odmawia za-
twierdzenia sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 3,
w terminie do dnia 31 sierpnia ka˝dego roku.

5. Odmowa zatwierdzenia przez Rad´ Ministrów
sprawozdania z dzia∏alnoÊci Funduszu za rok poprzed-
ni jest równoznaczna z wygaÊni´ciem mandatu
wszystkich cz∏onków organów Funduszu, z zastrze˝e-
niem, ˝e pe∏nià oni swoje funkcje do czasu powo∏ania
nowych cz∏onków organów Funduszu.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si´ do cz∏onków orga-
nów Funduszu, których kadencji nie dotyczy sprawo-
zdanie z dzia∏alnoÊci Funduszu, o którym mowa
w ust. 3.

7. W zakresie rachunkowoÊci Fundusz stosuje
przepisy ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachun-
kowoÊci, z zastrze˝eniem ust. 8.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego
Banku Polskiego i Przewodniczàcego Komisji Nadzoru
Finansowego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczególne zasady rachunkowoÊci Funduszu, w tym
zakres informacji wykazywanych w informacji dodat-
kowej sprawozdania finansowego.

Art. 18. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwolnio-
ny jest od podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdzia∏ 3

Udzielanie pomocy podmiotom obj´tym systemem
gwarantowania

Art. 19. 1. Realizujàc zadania Funduszu, o których
mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1, Fundusz mo˝e w szczegól-
noÊci udzielaç podmiotom obj´tym systemem gwa-
rantowania po˝yczek, gwarancji lub por´czeƒ na wa-
runkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych
przez banki.

2. Ârodki uzyskane przez podmioty obj´te syste-
mem gwarantowania w wyniku udzielenia przez Fun-
dusz po˝yczek, gwarancji lub por´czeƒ, o których mo-
wa w ust. 1, mogà byç przeznaczone tylko na usuni´-

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

z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94,
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279, z 2008 r.
Nr 96, poz. 606, Nr 116, poz. 731 i Nr 234, poz. 1572 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 53, poz. 434. 

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

39) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
41) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



Dziennik Ustaw Nr 84 — 6699 — Poz. 711

cie niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci lub zakup
udzia∏ów albo akcji banku przez nowych udzia∏owców
lub akcjonariuszy, o ile spe∏nione zosta∏y warunki,
o których mowa w art. 20.

3. Do gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio przepisy dotyczàce gwarancji udzie-
lanych przez banki.

4. CzynnoÊci cywilnoprawne, poprzez które do-
chodzi do realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 1
oraz w art. 4 ust. 2 pkt 1a, wolne sà od op∏aty skarbo-
wej.

Art. 20. Warunkiem udzielenia przez Fundusz po-
mocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 1a, jest
w szczególnoÊci:

1) uznanie przez Zarzàd Funduszu przedstawionych
przez podmiot obj´ty systemem gwarantowania,
wnioskujàcy o udzielenie pomocy, wyników bada-
nia sprawozdania finansowego dotyczàcego jego
dzia∏alnoÊci, a w przypadku wniosku o udzielenie
pomocy na przej´cie banku, po∏àczenie si´ ban-
ków lub zakup akcji (udzia∏ów) innego banku —
wyników badania sprawozdaƒ finansowych obu
banków;

2) przedstawienie Zarzàdowi Funduszu przez pod-
miot obj´ty systemem gwarantowania pozytyw-
nej opinii Komisji Nadzoru Finansowego o progra-
mie post´powania uzdrawiajàcego lub o celowo-
Êci przej´cia, po∏àczenia si´ banków lub zakupu
akcji (udzia∏ów) innego banku;

2a) przedstawienie Zarzàdowi Funduszu przez bank
ubiegajàcy si´ o pomoc pozytywnej opinii Komisji
Nadzoru Finansowego o programie post´powania
naprawczego;

3) wykazanie, ˝e wysokoÊç wnioskowanych przez
podmiot obj´ty systemem gwarantowania po˝y-
czek, gwarancji, por´czeƒ oraz Êrodków wydatko-
wanych przez Fundusz na wykup wierzytelnoÊci
by∏aby nie wy˝sza ni˝ ∏àczna maksymalna kwota
z tytu∏u gwarancji w tym podmiocie, liczona jako
suma Êrodków gwarantowanych na rachunkach
deponentów banku, a w przypadkach wniosku
o udzielenie pomocy finansowej w celu przej´cia
lub po∏àczenia z innym bankiem — nie wy˝sza ni˝
suma Êrodków gwarantowanych na rachunkach
deponentów w banku przejmowanym;

4) wykorzystanie dotychczasowych funduszy w∏as-
nych banku na pokrycie strat banku ubiegajàcego
si´ o pomoc lub przejmowanego.

Art. 20a. 1. Komisja Nadzoru Finansowego infor-
muje niezw∏ocznie Zarzàd Funduszu o wystàpieniu
koniecznoÊci wszcz´cia przez zarzàd banku post´po-
wania naprawczego, o którym mowa w art. 142 usta-
wy — Prawo bankowe.

2. Fundusz na swój wniosek skierowany do Komi-
sji Nadzoru Finansowego jest ustanawiany kurato-
rem, o którym mowa w art. 144 ustawy — Prawo ban-
kowe, w stosunku do banku obj´tego systemem gwa-
rantowania, o ile udzieli∏ temu bankowi pomocy,

o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 1a. Funduszowi
nie przys∏uguje wynagrodzenie, o którym mowa
w art. 144 ust. 8 ustawy — Prawo bankowe.

3. Do wierzytelnoÊci Funduszu zwiàzanych z udzie-
leniem pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1,
stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych
ustaw regulujàcych rodzaje i sposoby zabezpieczeƒ
wierzytelnoÊci banków.

Art. 20b.42) 1. Podmiot obj´ty systemem gwaran-
towania, korzystajàcy z pomocy finansowej Fundu-
szu, jest obowiàzany udzielaç na ˝àdanie Funduszu in-
formacji niezb´dnych do wykonywania dzia∏aƒ, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 4, z zastrze˝eniem
przepisów dotyczàcych informacji prawem chronio-
nych.

2. Do podmiotu, którego udzia∏y albo akcje zosta-
∏y nabyte z wykorzystaniem Êrodków pochodzàcych
z pomocy finansowej Funduszu, przepisy ust. 1 stosu-
je si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 4

Obowiàzkowy system gwarantowania Êrodków
pieni´˝nych

Art. 21. Celem obowiàzkowego systemu gwaran-
towania Êrodków pieni´˝nych jest zapewnienie depo-
nentom wyp∏aty, do wysokoÊci okreÊlonej ustawà,
Êrodków gwarantowanych w razie ich niedost´p-
noÊci.

Art. 22. 1. Podmiotami stosunku gwarancji sà:

1) Fundusz;

2) deponent.

2. Przedmiotem gwarancji jest wierzytelnoÊç de-
ponenta, w zwiàzku z którà z dniem spe∏nienia warun-
ków gwarancji nabywa on w stosunku do Funduszu,
na warunkach okreÊlonych w ustawie, uprawnienie
do Êwiadczenia pieni´˝nego.

3. Âwiadczenie pieni´˝ne, o którym mowa
w ust. 2, jest p∏atne w z∏otych, wed∏ug terminarza wy-
p∏at ustalonego w trybie przewidzianym w art. 28
ust. 3, w terminie 30 dni od otrzymania przez syndyka
lub zarzàdc´ masy upad∏oÊci banku kwoty przekaza-
nej przez Fundusz na wyp∏aty Êrodków gwarantowa-
nych, nie póêniej jednak ni˝ w terminie trzech miesi´-
cy od dnia niedost´pnoÊci Êrodków, z zastrze˝eniem
ust. 4—6.

4. Âwiadczenie pieni´˝ne, o którym mowa w ust. 2
i 3, nie mo˝e byç wyp∏acone przed dniem spe∏nienia
warunku gwarancji.

5. W przypadku wystàpienia okolicznoÊci uniemo˝-
liwiajàcych wyp∏at´ Êrodków gwarantowanych w ter-
minie okreÊlonym w ust. 3, w szczególnoÊci ze wzgl´-
du na nieprawid∏owoÊci w prowadzeniu ksiàg banku
lub znacznà liczb´ prowadzonych przez bank rachun-

———————
42) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
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ków, sàd prowadzàcy post´powanie upad∏oÊciowe
mo˝e, na wniosek Zarzàdu Funduszu, przed∏u˝yç ter-
min wyp∏at, nie d∏u˝ej jednak ni˝ o trzy miesiàce.

6. Sàd, o którym mowa w ust. 5, mo˝e, na kolejny
wniosek Zarzàdu Funduszu, przed∏u˝yç termin wyp∏at
Êrodków gwarantowanych o nast´pne trzy miesiàce,
jednak nie wi´cej ni˝ dwukrotnie.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 5 i 6, sàd rozpa-
truje nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia ich
wniesienia.

Art. 23. 1.43) Ârodki gwarantowane obj´te sà obo-
wiàzkowym systemem gwarantowania od dnia ich
wniesienia na rachunek bankowy nie póêniej ni˝
w dniu poprzedzajàcym dzieƒ zawieszenia dzia∏alno-
Êci banku, a w przypadku nale˝noÊci wynikajàcych
z czynnoÊci bankowych, o ile czynnoÊç ta zosta∏a do-
konana przed dniem zawieszenia dzia∏alnoÊci banku
— do wysokoÊci (∏àcznie z odsetkami naliczonymi
zgodnie z umowà — do dnia spe∏nienia warunku gwa-
rancji) równowartoÊci w z∏otych 50 000 euro —
w 100 %.

2. (uchylony).44)

3. Do obliczenia wartoÊci euro w z∏otych przyjmu-
je si´ kurs Êredni z dnia spe∏nienia warunku gwaran-
cji, og∏aszany przez Narodowy Bank Polski.

4.45) Kwota, o której mowa w ust. 1, okreÊla mak-
symalnà wysokoÊç roszczeƒ deponenta w stosunku
do Funduszu, niezale˝nie od tego, w jakiej wysokoÊci
i na ilu rachunkach posiada∏ Êrodki pieni´˝ne lub z ilu
wierzytelnoÊci przys∏ugujà mu nale˝noÊci w danym
banku.

5. Roszczenia z tytu∏u gwarancji przedawniajà si´
po up∏ywie 5 lat od dnia spe∏nienia warunku gwaran-
cji; dotyczy to tak˝e roszczeƒ powsta∏ych przed dniem
15 kwietnia 1997 r.

6.46) Rada Ministrów, po zasi´gni´ciu opinii Preze-
sa Narodowego Banku Polskiego oraz Przewodniczà-
cego Komisji Nadzoru Finansowego, mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, czasowo okreÊliç wy˝szà ni˝ okreÊlo-
na w ustawie górnà granic´ Êrodków gwarantowa-
nych oraz procent Êrodków gwarantowanych, majàc
na uwadze koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa
i stabilnoÊci systemu bankowego oraz ochron´ intere-
su deponentów.

Art. 24.47) Deponent nie traci prawa do dochodze-
nia swych roszczeƒ od banku ponad kwot´ okreÊlonà
w art. 23 ust. 1.

Art. 25. 1. Podmiot obj´ty systemem gwarantowa-
nia obowiàzany jest tworzyç fundusz ochrony Êrod-
ków gwarantowanych na zaspokojenie roszczeƒ de-
ponentów w przypadku spe∏nienia warunków gwa-
rancji przez którykolwiek podmiot obj´ty tym syste-
mem.

1a.48) Fundusz ochrony Êrodków gwarantowanych
jest tworzony w ostatnim sprawozdawczym dniu mie-
siàca, w którym podmiot obj´ty systemem gwaranto-
wania uzyska∏ zezwolenie na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci.
W przypadku oddzia∏u instytucji kredytowej przyst´-
pujàcego do systemu gwarantowania, dzieƒ utworze-
nia funduszu ochrony Êrodków gwarantowanych
okreÊla Zarzàd Funduszu w trybie okreÊlonym
w art. 2b ust. 3.

2. WysokoÊç funduszu ochrony Êrodków gwa-
rantowanych w kolejnym roku jest ustalana, z za-
strze˝eniem ust. 3, nie póêniej ni˝ do koƒca po-
przedniego roku kalendarzowego, jako iloczyn stawki
w wysokoÊci do 0,4 % i sumy Êrodków pieni´˝-
nych zgromadzonych w banku na wszystkich rachun-
kach, stanowiàcej podstaw´ obliczania kwoty rezerwy
obowiàzkowej stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z póên. zm.49)),
za paêdziernik.

3. WysokoÊç funduszu ochrony Êrodków gwaran-
towanych w odniesieniu do banków: Powszechna Ka-
sa Oszcz´dnoÊci — Bank Paƒstwowy, Polska Kasa
Opieki S.A., Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A. do
dnia 31 grudnia 1999 r. ustalana jest, z zastrze˝eniem
ust. 4, jako iloczyn po∏owy stawki i sumy Êrodków pie-
ni´˝nych, o których mowa w ust. 2.

4. Banki, o których mowa w ust. 3, w przypadku
przej´cia innych banków, tworzà na rok 1999 fundusz
ochrony Êrodków gwarantowanych od ∏àcznej sumy
Êrodków pieni´˝nych, o których mowa w ust. 2, ∏àczà-
cych si´ banków, z zastosowaniem stawki okreÊlonej
w ust. 3 wy∏àcznie do sumy w∏asnych Êrodków pie-
ni´˝nych przed przej´ciem.

5. Fundusz ochrony Êrodków gwarantowanych
jest zwi´kszany lub zmniejszany w dniu 1 lipca ka˝-
dego roku, odpowiednio do wysokoÊci sumy, o któ-
rej mowa w ust. 2, stanowiàcej podstaw´ obliczania
kwoty rezerwy obowiàzkowej za kwiecieƒ ka˝dego
roku.

6. Z dniem spe∏nienia warunków gwarancji pod-
miot obj´ty systemem gwarantowania jest zwolniony
z obowiàzku tworzenia funduszu ochrony Êrodków
gwarantowanych i zmiany jego wysokoÊci, o której
mowa w ust. 5.

———————
43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 listopada 2008 r.

44) Przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 listopada 2008 r.

45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 listopada 2008 r.

46) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 listopada
2008 r.

47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
28 listopada 2008 r.

———————
48) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
49) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61,
poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r.
Nr 69, poz. 589.
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Art. 26. 1. Banki sà obowiàzane:

1) lokowaç aktywa stanowiàce pokrycie funduszu
ochrony Êrodków gwarantowanych w:

a) skarbowych papierach wartoÊciowych,

b) bonach pieni´˝nych Narodowego Banku Pol-
skiego i obligacjach emitowanych przez Naro-
dowy Bank Polski — o ile mogà byç one przed-
miotem obrotu,

c) jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pie-
ni´˝nego;

2) deponowaç okreÊlone w pkt 1 lit. a i b aktywa na
wyodr´bnionym dla ka˝dego banku rachunku:

a) w Narodowym Banku Polskim,

b) w Krajowym Depozycie Papierów WartoÊcio-
wych,

c) w podmiocie prowadzàcym rachunki papierów
wartoÊciowych i rachunki pieni´˝ne s∏u˝àce do
ich obs∏ugi

— a w przypadku braku takiej mo˝liwoÊci — loko-
waç te aktywa na oprocentowanym rachunku bie-
˝àcym w Narodowym Banku Polskim.

2. Banki spó∏dzielcze — cz∏onkowie zrzeszeƒ —
obowiàzane sà deponowaç aktywa stanowiàce pokry-
cie funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych zrze-
szenia na wyodr´bnionym rachunku w banku zrzesza-
jàcym.

3. Aktywa stanowiàce pokrycie funduszu ochrony
Êrodków gwarantowanych nie mogà byç przedmiotem
zastawu ani byç obcià˝ane w jakikolwiek sposób oraz
nie podlegajà egzekucji sàdowej ani administracyjnej.

4. Banki obj´te obowiàzkowym systemem gwa-
rantowania Êrodków pieni´˝nych przekazujà Zarzàdo-
wi Funduszu informacje o sumie wk∏adów na rachun-
kach obj´tych obowiàzkowym systemem gwaranto-
wania Êrodków pieni´˝nych i wysokoÊci funduszu
ochrony Êrodków gwarantowanych w terminach:

1) do dnia 15 grudnia ka˝dego roku, wed∏ug stanu
okreÊlanego zgodnie z art. 25 ust. 2,

2) do dnia 15 czerwca ka˝dego roku, wed∏ug stanu
stanowiàcego podstaw´ obliczenia kwoty rezerwy
obowiàzkowej za kwiecieƒ

— wed∏ug wzoru okreÊlonego przez Zarzàd Fundu-
szu.

5. W przypadku banków spó∏dzielczych, o których
mowa w ust. 2, obowiàzki okreÊlone w ust. 4 wykonu-
jà banki zrzeszajàce.

Art. 27. 1. Syndyk lub zarzàdca masy upad∏oÊci
jest obowiàzany, w terminie 30 dni od dnia og∏oszenia
upad∏oÊci banku, ustaliç na podstawie ksiàg banku
i przedstawiç w formie pisemnej Funduszowi:

1) list´ deponentów, wraz z wyszczególnieniem kwot
Êrodków gwarantowanych nale˝nych ka˝demu
deponentowi, sporzàdzonà wed∏ug wzoru okreÊ-

lonego przez Zarzàd Funduszu; wysokoÊç kwot
Êrodków gwarantowanych nale˝nych poszczegól-
nym deponentom syndyk lub zarzàdca masy upa-
d∏oÊci ustala w wysokoÊci odpowiednich sald do-
datnich, z zastrze˝eniem ust. 2;

2) kwot´ p∏ynnych Êrodków banku wchodzàcych
w sk∏ad masy upad∏oÊci, wed∏ug stanu na dzieƒ
og∏oszenia upad∏oÊci banku;

3) wysokoÊç utworzonego przez ten bank funduszu
ochrony Êrodków gwarantowanych oraz wysokoÊç
niewykorzystanej cz´Êci tego funduszu, wed∏ug
stanu na dzieƒ sporzàdzenia listy deponentów;

4) wysokoÊç wydatków zwiàzanych z wyp∏atà wyna-
grodzeƒ pracownikom upad∏ego banku i wyso-
koÊç bie˝àcych wydatków zwiàzanych z kosztami
post´powania upad∏oÊciowego, poniesionych do
dnia sporzàdzenia listy deponentów — powi´k-
szonych o wysokoÊç niezb´dnych wydatków zwià-
zanych z wyp∏atà Êrodków gwarantowanych —
wraz z aktualnà wysokoÊcià Êrodków p∏ynnych
banku znajdujàcych si´ w dyspozycji syndyka lub
zarzàdcy.

2. W przypadku stwierdzenia wymagalnych wie-
rzytelnoÊci osób, o których mowa w art. 55 ust. 1
i art. 56 ust. 1 ustawy — Prawo bankowe, nieobj´tych
przepisami art. 2 pkt 1 i 2, syndyk masy upad∏oÊci,
przy ustalaniu nale˝noÊci spadkobierców, pomniejsza
saldo dodatnie o te wierzytelnoÊci.

Art. 27a. 1. Zarzàd Funduszu, w terminie 14 dni,
sprawdza przedstawionà przez syndyka lub zarzàdc´
masy upad∏oÊci list´ deponentów oraz wyliczenie
kwot Êrodków gwarantowanych pod wzgl´dem zgod-
noÊci z ustawà i wymaganiami okreÊlonymi w art. 27
ust. 1 pkt 1.

2. W przypadku powstania uzasadnionych wàtpli-
woÊci co do podanej przez syndyka lub zarzàdc´ ma-
sy upad∏oÊci wysokoÊci wydatków okreÊlonych
w art. 27 ust. 1 pkt 4, Zarzàd Funduszu zwraca si´ do
s´dziego-komisarza o zatwierdzenie wydatków w try-
bie art. 168 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upad∏oÊciowe i naprawcze, co nie wstrzymuje po-
wzi´cia przez Zarzàd Funduszu uchwa∏y o przekazaniu
kwot na wyp∏at´ Êrodków gwarantowanych.

3. Je˝eli Zarzàd Funduszu stwierdzi, ˝e lista depo-
nentów nie odpowiada warunkom okreÊlonym
w ust. 1, odmawia jej przyj´cia i zwraca jà syndykowi
lub zarzàdcy masy upad∏oÊci, o czym niezw∏ocznie po-
wiadamia s´dziego-komisarza.

4. Syndyk lub zarzàdca masy upad∏oÊci jest obo-
wiàzany do usuni´cia braków wskazanych przez Za-
rzàd Funduszu — w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni.

Art. 28. 1. Zarzàd Funduszu po przyj´ciu listy,
o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, nie póêniej ni˝
w ciàgu 7 dni, podejmuje i podaje do publicznej wia-
domoÊci, w drodze og∏oszenia w piÊmie o zasi´gu
ogólnokrajowym, oraz przekazuje podmiotom obj´-
tym systemem gwarantowania uchwa∏´ o przekaza-
niu syndykowi lub zarzàdcy kwot na wyp∏at´ Êrodków
gwarantowanych.
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2. Uchwa∏a, o której mowa w ust. 1, okreÊla:

1) kwot´ Êrodków przekazywanà syndykowi lub za-
rzàdcy na wyp∏at´ Êrodków gwarantowanych, sta-
nowiàcà ró˝nic´ sumy Êrodków gwarantowanych
i Êrodków p∏ynnych banku, pomniejszonych o wy-
datki okreÊlone w art. 27 ust. 1 pkt 4;

2) udzia∏ w kwocie, o której mowa w ust. 1, poszcze-
gólnych podmiotów obj´tych systemem gwaran-
towania proporcjonalnie do wysokoÊci utworzo-
nego funduszu ochrony Êrodków gwarantowa-
nych w danym podmiocie, z zastrze˝eniem, ˝e nie-
wykorzystanà cz´Êç funduszu ochrony Êrodków
gwarantowanych banku w stanie upad∏oÊci
uwzgl´dnia si´ w tej kwocie w ca∏oÊci;

3) szczegó∏owe zasady dokonywania przez syndyka
lub zarzàdc´ masy upad∏oÊci wyp∏at Êrodków
gwarantowanych;

4) wysokoÊç wp∏at dokonywanych przez podmioty
obj´te systemem gwarantowania na wyodr´bnio-
ny rachunek specjalny Funduszu w Narodowym
Banku Polskim.

3. Syndyk lub zarzàdca masy upad∏oÊci jest obo-
wiàzany do dokonywania wyp∏at Êrodków gwaranto-
wanych na warunkach okreÊlonych ustawà oraz
w uchwale Zarzàdu Funduszu, o której mowa w ust. 1,
zgodnie z terminarzem wyp∏at przez niego sporzàdzo-
nym i zatwierdzonym przez Zarzàd Funduszu.

3a. W przypadku gdy przeciwko deponentowi jest
prowadzone post´powanie karne, z którego wynika,
˝e Êrodki obj´te obowiàzkowym systemem gwaranto-
wania mogà pochodziç z przest´pstwa przewidziane-
go w art. 299 Kodeksu karnego, syndyk lub zarzàdca
masy upad∏oÊci zawiesza ich wyp∏at´ do czasu zakoƒ-
czenia post´powania. Ârodki te sà wyp∏acane depo-
nentowi, je˝eli w toku post´powania karnego nie zo-
stanie ustalone, ˝e pochodzà z przest´pstwa.

3b. Prokuratura lub sàd majà obowiàzek zawiado-
mienia syndyka lub zarzàdcy masy upad∏oÊci o toczà-
cym si´ post´powaniu karnym przeciwko deponento-
wi, o którym mowa w ust. 3a.

3c. Minister w∏aÊciwy do spraw sprawiedliwoÊci
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wa-
runki i tryb zawieszania przez syndyka lub zarzàdc´
masy upad∏oÊci wyp∏aty Êrodków gwarantowanych
deponentom w przypadku okreÊlonym w ust. 3a.
Minister w∏aÊciwy do spraw sprawiedliwoÊci, wyda-
jàc rozporzàdzenie, uwzgl´dni dane, jakie powinno za-
wieraç zawiadomienie syndyka lub zarzàdcy masy
upad∏oÊci o prowadzonym post´powaniu karnym,
termin i sposób wys∏ania zawiadomienia, dane, jakie
powinna zawieraç informacja o zawieszeniu wyp∏aty
Êrodków gwarantowanych wys∏ana deponentowi, ter-
min i sposób wys∏ania informacji oraz dane, jakie po-
winien zawieraç rejestr zawieszonych wyp∏at Êrodków
gwarantowanych prowadzony przez syndyka lub za-
rzàdc´ masy upad∏oÊci.

3d. Przepisy ust. 3a—3c stosuje si´ odpowiednio
w przypadku, gdy wyp∏aty Êrodków gwarantowanych
dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

4. Po zakoƒczeniu wyp∏at syndyk lub zarzàdca ma-
sy upad∏oÊci dokonuje rozliczenia wyp∏aconych kwot
i sporzàdza sprawozdanie, które przekazuje Funduszo-
wi w terminie 21 dni od dnia zakoƒczenia wyp∏at.

5. W terminie okreÊlonym w ust. 4 syndyk lub za-
rzàdca zwraca Funduszowi kwoty niewyp∏acone de-
ponentom oraz odsetki naliczone od kwoty przekaza-
nej przez Fundusz na wyp∏at´ Êrodków gwarantowa-
nych przez bank prowadzàcy rachunek, na który wp∏a-
cono t´ kwot´.

6. Zarzàd Funduszu sprawuje bie˝àcà kontrol´
przestrzegania przez syndyka lub zarzàdc´ masy upa-
d∏oÊci banku warunków wyp∏at Êrodków gwaranto-
wanych, okreÊlonych w ustawie oraz w uchwale Za-
rzàdu, o której mowa w ust. 1.

7. O nieprawid∏owoÊciach ujawnionych w toku
kontroli Fundusz zawiadamia s´dziego-komisarza,
wzywajàc syndyka lub zarzàdc´ do ich usuni´cia.

Art. 29. 1. Dokonywane przez podmioty obj´te
systemem gwarantowania wp∏aty Êrodków przezna-
czonych na wyp∏at´ Êrodków gwarantowanych, w wy-
sokoÊci okreÊlonej zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 2, pod-
mioty obowiàzane sà wnieÊç na wyodr´bniony rachu-
nek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Pol-
skim w terminie 7 dni roboczych od podania do
publicznej wiadomoÊci uchwa∏y Zarzàdu w drodze
og∏oszenia w piÊmie o zasi´gu ogólnokrajowym,
z tym ˝e wp∏aty, do których zobowiàzane sà banki
spó∏dzielcze — zrzeszone w bankach zrzeszajàcych —
wnoszà, w imieniu tych banków, banki zrzeszajàce.

2. Ârodki pochodzàce z wp∏at, o których mowa
w ust. 1, wniesione na wyodr´bniony rachunek spe-
cjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim, prze-
chodzà na w∏asnoÊç Funduszu.

3. Wp∏aty, o których mowa w ust. 1, pomniejszajà
fundusz ochrony Êrodków gwarantowanych podmio-
tu obj´tego systemem gwarancji, do chwili likwidacji
tego funduszu w zwiàzku z upad∏oÊcià banku i przeka-
zania przez Fundusz kwot na wyp∏at´ Êrodków gwa-
rantowanych.

Art. 30. 1. Z tytu∏u przekazania Êrodków syndyko-
wi lub zarzàdcy masy upad∏oÊci Funduszowi przys∏u-
guje roszczenie do masy upad∏oÊci o zwrot przekaza-
nych kwot, które podlegajà zaspokojeniu w kolejnoÊci
ustalonej w art. 440 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —
Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze.

2. Kwoty zwrócone Funduszowi przez syndyka lub
zarzàdc´ masy upad∏oÊci w trybie okreÊlonym
w art. 28 ust. 5 nie zmniejszajà wierzytelnoÊci Fundu-
szu do masy upad∏oÊci z tytu∏u przekazania Êrodków
pieni´˝nych na wyp∏at´ Êrodków gwarantowanych.

Art. 31. Ârodki na wyp∏at´ depozytów, przekazane
na podstawie uchwa∏y Zarzàdu Funduszu syndykowi
lub zarzàdcy masy upad∏oÊci, nie wchodzà do masy
upad∏oÊci i nie mogà byç wykorzystane przez syndyka
lub zarzàdc´ na ˝aden inny cel ni˝ wyp∏ata Êrodków
gwarantowanych.
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Art. 32. Kwota na wyp∏at´ Êrodków gwarantowa-
nych, przekazana na podstawie uchwa∏y Zarzàdu Fun-
duszu, o której mowa w art. 28, na wyodr´bniony ra-
chunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku
Polskim, stanowi dla podmiotu obj´tego systemem
gwarancji koszt uzyskania przychodów w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych.

Art. 33. 1. Po ustaleniu listy wierzytelnoÊci przez
syndyka, nadzorc´ sàdowego lub zarzàdc´ lub po
stwierdzeniu wierzytelnoÊci prawomocnym orzecze-
niem sàdu list´ deponentów uzupe∏nia si´ o wierzy-
telnoÊci deponentów nieobj´te listà, o której mowa
w art. 27 ust. 1 pkt 1.

2. W przypadku uzupe∏nienia listy deponentów
podmioty obj´te systemem gwarancji dokonujà do-
datkowych wp∏at na rachunek specjalny Funduszu
w Narodowym Banku Polskim. Przepisy art. 28 stosu-
je si´ odpowiednio, z tym ˝e wyp∏ata nale˝noÊci depo-
nentów nast´puje w pierwszej kolejnoÊci z bie˝àcych
wp∏ywów powi´kszajàcych mas´ upad∏oÊci.

Art. 34. 1. W przypadku gdy wielkoÊç roszczeƒ z ty-
tu∏u gwarantowanych Êrodków pieni´˝nych przekro-
czy kwot´, o której mowa w art. 15 pkt 2, roszczenia te
Fundusz pokrywa z innych êróde∏, o których mowa
w art. 15.

2. Po wyczerpaniu Êrodków finansowych Fundu-
szu wyp∏aty na podstawie roszczeƒ deponentów za-
spokajane sà ze Êrodków w∏asnych Funduszu, o któ-
rych mowa w art. 45.

3.50) Po wyczerpaniu Êrodków, o których mowa
w art. 45, i wystàpieniu zagro˝enia stabilnoÊci syste-
mu bankowego, Narodowy Bank Polski mo˝e udzieliç
Funduszowi kredytu krótkoterminowego, pod warun-
kiem ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.

4.50) Po wyczerpaniu Êrodków, o których mowa
w ust. 1 i 2, minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych, w drodze rozporzàdzenia, po zasi´gni´-
ciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Prze-
wodniczàcego Komisji Nadzoru Finansowego, mo˝e
podwy˝szyç poziom obcià˝eƒ, o których mowa
w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2, stosujàc stawk´ op∏aty
rocznej do wysokoÊci 0,6 % oraz stawk´ funduszu
ochrony Êrodków gwarantowanych do wysokoÊci
0,8 %.

Art. 35. 1. Na Fundusz przechodzà, z mocy prawa,
wierzytelnoÊci przys∏ugujàce deponentowi w stosun-
ku do masy upad∏oÊci, w wysokoÊci kwot wyp∏aco-
nych z tytu∏u gwarantowania Êrodków pieni´˝nych.

1a. W przypadku nabycia przedsi´biorstwa ban-
kowego w trybie art. 437 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lu-
tego 2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, na
nabywc´ nie przechodzà zobowiàzania wynikajàce
z wierzytelnoÊci Funduszu, o których mowa w ust. 1.

2. Kwoty uzyskane przez Fundusz z masy upad∏o-
Êci przekazywane sà w pierwszej kolejnoÊci na sp∏at´
kredytu, o którym mowa w art. 34 ust. 3, oraz uzupe∏-
nienie Êrodków Funduszu, o których mowa w art. 45.

3. Pozosta∏e kwoty Zarzàd Funduszu wykorzystuje
jedynie na cele zwiàzane z realizacjà zadaƒ w zakresie
wyp∏at Êrodków gwarantowanych, a mianowicie:

1) wykorzystuje w przypadkach koniecznoÊci po-
wi´kszenia Êrodków przekazanych syndykom lub
zarzàdcom na podstawie dotychczas powzi´tych
uchwa∏ w trybie art. 28 ust. 1;

2)51) uwzgl´dnia — w ca∏oÊci lub w cz´Êci — przy po-
dejmowaniu kolejnych uchwa∏ o przekazaniu syn-
dykowi lub zarzàdcy kwot na wyp∏at´ Êrodków
gwarantowanych.

4. Do uchwa∏ Zarzàdu Funduszu w zakresie okreÊ-
lonym w ust. 3 pkt 1 nie stosuje si´ przepisu art. 28
ust. 1.

Art. 36. Z tytu∏u opóênienia w dokonywaniu op∏at
rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz wp∏at,
o których mowa w art. 29 i 33 ust. 2, Funduszowi przy-
s∏ugujà odsetki w wysokoÊci odsetek pobieranych od
zaleg∏oÊci podatkowych.

Art. 37. 1. Wyciàgi z ksiàg Funduszu, podpisane
przez upowa˝nionych cz∏onków Zarzàdu Funduszu
i opatrzone jego piecz´cià, stwierdzajàce istnienie zo-
bowiàzania podmiotu obj´tego systemem gwarancji
na rzecz Funduszu i zaopatrzone w oÊwiadczenie, ˝e
oparte na nich roszczenia sà wymagalne, majà moc
tytu∏ów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla
nich klauzul wykonalnoÊci.

2. Egzekucja nale˝noÊci stwierdzonych dokumen-
tami wymienionymi w ust. 1 odbywa si´, w zale˝noÊci
od charakteru zobowiàzaƒ, w trybie okreÊlonym
w Kodeksie post´powania cywilnego bàdê w przepi-
sach o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

3. D∏u˝nik, w drodze powództwa, mo˝e ˝àdaç
umorzenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci egzekucji prowadzo-
nej przez Fundusz, wed∏ug Kodeksu post´powania cy-
wilnego bàdê przepisów o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji, je˝eli egzekwowana wierzytel-
noÊç nie istnieje lub istnieje w kwocie mniejszej albo
gdy d∏u˝nik zg∏asza wzajemne roszczenia nadajàce si´
do potràcenia z wierzytelnoÊci egzekwowanej.

4. W trybie zabezpieczenia powództwa sàd na
wniosek powoda mo˝e zawiesiç post´powanie egze-
kucyjne.

Art. 38. 1.52) Komisja Nadzoru Finansowego, na
wniosek Zarzàdu Funduszu, przekazuje Funduszowi
posiadane informacje o sytuacji podmiotów obj´tych
systemem gwarantowania, które wystàpi∏y do Fundu-
szu z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej,
w zakresie niezb´dnym do oceny planu wykorzystania
pomocy Funduszu w celu uzdrowienia gospodarki
banku lub po∏àczenia z innym bankiem.

2.52) Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje
Funduszowi roczne sprawozdania finansowe banków

———————
50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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obj´tych systemem gwarantowania Êrodków pieni´˝-
nych w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania oraz
analizy funkcjonowania sektora bankowego.

3.52) Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru
Finansowego przekazujà Funduszowi informacje
o stanie finansowym podmiotu obj´tego systemem
gwarantowania i podejmowanych w stosunku do nie-
go dzia∏aniach na podstawie odr´bnych przepisów,
w razie powzi´cia wiadomoÊci, ˝e w banku powsta∏a
strata, groêba jej wystàpienia lub powsta∏o niebezpie-
czeƒstwo niewyp∏acalnoÊci banku.

4.52) Funduszowi przys∏uguje prawo uzyskiwania
informacji dotyczàcych podmiotów obj´tych syste-
mem gwarantowania, majàcych wp∏yw na realizacj´
jego zadaƒ, posiadanych przez Narodowy Bank Pol-
ski, ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji finanso-
wych, Komisj´ Nadzoru Finansowego i Najwy˝szà
Izb´ Kontroli.

5.52) Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywa-
nia informacji, o których mowa w ust. 4, okreÊlajà od-
r´bne porozumienia zawarte mi´dzy Funduszem
a Prezesem Narodowego Banku Polskiego, ministrem
w∏aÊciwym do spraw instytucji finansowych i Preze-
sem Najwy˝szej Izby Kontroli, a tak˝e umowa
o wspó∏pracy oraz o wymianie informacji mi´dzy Fun-
duszem a Komisjà Nadzoru Finansowego, o której
mowa w art. 17 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nad-
zorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157,
poz. 1119, z póên. zm.53)).

6. Banki obj´te systemem gwarantowania sà obo-
wiàzane do przekazywania Funduszowi informacji in-
nych ni˝ przekazywane do Narodowego Banku Pol-
skiego, niezb´dnych do wykonywania zadaƒ Fundu-
szu.

7. Zakres, tryb i terminy przekazywania przez ban-
ki informacji, o których mowa w ust. 6, okreÊla, w dro-
dze zarzàdzenia, Prezes Narodowego Banku Polskie-
go, na wniosek Funduszu.

8. W przypadku banków spó∏dzielczych zrzeszo-
nych w innych bankach informacje, o których mowa
w ust. 6, dotyczàce poszczególnych banków, przeka-
zujà Funduszowi banki zrzeszajàce.

9. (uchylony).54)

10. Uzyskiwane informacje dotyczàce podmiotów
obj´tych systemem gwarantowania Fundusz mo˝e
wykorzystywaç tylko w celu realizacji zadaƒ okreÊlo-
nych w niniejszej ustawie.

Art. 38a. 1. Informacje uzyskane w trybie okreÊlo-
nym w art. 38 mogà byç wykorzystywane przez Fun-
dusz do opracowywania analiz i prognoz dotyczàcych
sektora bankowego. 

2. Informacje okreÊlone w ust. 1 nie mogà byç
udost´pniane przez Fundusz innym podmiotom.

3. Analizy i prognozy, o których mowa w ust. 1,
mogà byç publikowane. Fundusz mo˝e je tak˝e udo-
st´pniaç zainteresowanym podmiotom.

Art. 38b. 1. Podmioty obj´te systemem gwaranto-
wania sà obowiàzane do informowania osób korzy-
stajàcych z jego us∏ug o swojej sytuacji ekonomiczno-
-finansowej oraz o uczestnictwie w obowiàzkowym
systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjono-
wania, w sposób, w jaki sà podawane informacje
o Êwiadczonych us∏ugach.

2. Informacje o uczestnictwie w obowiàzkowym
systemie gwarantowania nie mogà byç wykorzysty-
wane w celach reklamowych i powinny byç ograni-
czone wy∏àcznie do informacji o przynale˝noÊci do
systemu gwarantowania i jego podstawowych zasa-
dach funkcjonowania.

Rozdzia∏ 5

Umowny system gwarantowania
Êrodków pieni´˝nych

zgromadzonych na rachunkach bankowych

Art. 39. 1. Podmioty obj´te systemem gwaranto-
wania, które wywiàzujà si´ z obowiàzków na∏o˝onych
na nie zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, mogà
w ramach ustawowego systemu gwarantowania
Êrodków pieni´˝nych zobowiàzaç si´ do rozszerzenia
obowiàzku gwarancji Êrodków pieni´˝nych ponad mi-
nimum okreÊlone w obowiàzkowym systemie gwa-
rantowania Êrodków pieni´˝nych.

2. Ârodki obj´te umownym systemem gwaranto-
wania przekazywane sà na zaspokajanie roszczeƒ de-
ponentów po wykorzystaniu Êrodków obowiàzkowe-
go systemu gwarantowania.

Art. 40. 1. Umowa o utworzeniu umownego fun-
duszu gwarantowania Êrodków pieni´˝nych i zasa-
dach jego dzia∏ania powinna w szczególnoÊci okreÊ-
laç:

1) uczestników funduszu;

2) zasady przyst´powania i wyst´powania z fundu-
szu, w tym wysokoÊç op∏aty na ten fundusz;

3) zasady wykorzystywania Êrodków funduszu
ochrony wk∏adów i lokat bankowych.

2. Umowa o powo∏aniu umownego funduszu
gwarantowania Êrodków pieni´˝nych mo˝e stanowiç
o obj´ciu ochronà tak˝e Êrodków pieni´˝nych groma-
dzonych na rachunkach bankowych innych ni˝ te,
o których mowa w art. 2 pkt 2.

Art. 41. Umowa o utworzeniu umownego fundu-
szu gwarantowania Êrodków pieni´˝nych i zasadach
jego dzia∏ania wymaga, dla swej wa˝noÊci, zatwier-
dzenia przez Rad´ Bankowego Funduszu Gwarancyj-
nego.

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

z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209,
poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 77, poz. 649.

54) Przez art. 528 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
— Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60,
poz. 535), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika
2003 r.
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Rozdzia∏ 6

OdpowiedzialnoÊç karna

Art. 42. 1. Kto b´dàc cz∏onkiem zarzàdu lub rady
banku obj´tego ustawowym systemem gwarantowa-
nia Êrodków pieni´˝nych doprowadza do powstania
straty po stronie Funduszu w wyniku tego, i˝ bank nie
utworzy∏ funduszu ochrony Êrodków gwarantowa-
nych albo nie utworzy∏ go w odpowiedniej wysokoÊci
lub aktywa przeznaczone na fundusz ochrony Êrod-
ków gwarantowanych nie by∏y lokowane w skarbo-
wych papierach wartoÊciowych lub bonach pieni´˝-
nych Narodowego Banku Polskiego lub deponowane
w sposób, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega cz∏onek zarzàdu lub ra-
dy banku obj´tego ustawowym systemem gwaranto-
wania depozytów bankowych, który doprowadza do
powstania straty po stronie Funduszu, obcià˝ajàc ak-
tywa stanowiàce pokrycie funduszu ochrony Êrodków
gwarantowanych prawami osób trzecich.

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 43. 1. (uchylony).55)

2. (uchylony).56)

3. W przypadku spe∏nienia warunku gwarancji przez
podmioty obj´te ustawowym systemem gwarantowa-
nia Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych na rachun-
kach bankowych przed utworzeniem funduszy ochrony
Êrodków gwarantowanych, z zachowaniem terminów
okreÊlonych w niniejszej ustawie, terminy dokony-
wania wyp∏at, zgodnie z procedurà, o której mowa
w art. 27 i 28, liczone sà od dnia utworzenia fundu-
szy gwarantowania Êrodków pieni´˝nych, zgodnie
z ustawà.

Art. 43a. (uchylony).57)

Art. 44.58) Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest
paƒstwowà osobà prawnà i nie jest jednostkà sektora
finansów publicznych.

Art. 45—48. (pomini´te).59)

Art. 49. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia60).

———————
55) Przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
56) Przez art. 25 pkt 9 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funk-

cjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´
i bankach zrzeszajàcych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 28 stycznia 2001 r.

57) Przez art. 25 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 56.

58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

59) Zamieszczone w obwieszczeniu.
60) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 17 stycznia 1995 r.




