
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 25 listopada 2010 r.

o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1043)

USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176 oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 943)

Art. 1.
Ustawa określa:

[1) zasady tworzenia i funkcjonowania systemów obowiązkowego i umownego
gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub
należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez
banki;]

<1) zasady tworzenia i funkcjonowania systemów obowiązkowego i umownego
gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach
bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności;>

2) rodzaje działań, które mogą być podejmowane w celu udzielania podmiotom
objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych pomocy do
wysokości środków gwarantowanych w przypadkach powstania niebezpieczeństwa
niewypłacalności;

3) zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o podmiotach objętych systemem
gwarantowania.

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

[1) deponent - osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, oraz podmioty, 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 późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo bankowe", będące
stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z
czynności bankowych wierzytelność do banku objętego obowiązkowym systemem
gwarantowania, potwierdzoną wystawionym 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 wierzytelność do banku stała się wymagalna przed dniem
niedostępności środków, z wyłączeniem:
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a) Skarbu Państwa,
b) banków krajowych, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych - w

rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,
c) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.),
d) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o

działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),
e) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o

narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz.
202, z późn. zm.),

f) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),

g) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159,
poz. 1667, z późn. zm.),

h) jednostek organizacyjnych, które, zgodnie z treścią art. 50 ust. 2 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn.
zm.), nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku
zysków i strat, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego,

i) akcjonariuszy banku posiadających w dniu zawieszenia działalności banku
pakiet co najmniej 5 % akcji, a także osób, które w stosunku do nich są
podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy, o
której mowa w lit. c,

j) członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku
funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, jak również
dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy
osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zawieszenia działalności banku lub
spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego
(obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub
dzień spełnienia warunku gwarancji;

2) środki gwarantowane - środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na
rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności
bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień
zawieszenia działalności banku, potwierdzone wystawionymi przez ten bank
dokumentami imiennymi, powiększone o należne odsetki naliczone do dnia spełnienia
warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1
ustawy - Prawo bankowe, o ile stały się wymagalne przed dniem zawieszenia
działalności banku - do wysokości określonej ustawą, z wyłączeniem papierów
wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także
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 środków,
co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, że pochodzą z przestępstwa
przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego;]

<1) deponent – osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną
niemającą osobowości prawnej, o ile posiada ona zdolność prawną, oraz
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podmioty, 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 późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą – Prawo bankowe”, będące stroną umowy imiennego rachunku
bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność
do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania, oraz osoby, o
których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe,
z zastrzeżeniem art. 26q, o ile ich wierzytelność do banku stała się wymagalna
przed dniem spełnienia warunku gwarancji, z wyłączeniem:

a) Skarbu Państwa,
b) banków krajowych, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w

rozumieniu ustawy – Prawo bankowe,
c) spółek prowadzących giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system

obrotu, firm inwestycyjnych, zagranicznych firm inwestycyjnych,
zagranicznych osób prawnych prowadzących działalność maklerską oraz
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z późn. zm.),

d) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, krajowych i
zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr
126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858) oraz Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152, z późn. zm.),

e) narodowych funduszy inwestycyjnych, firm zarządzających w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych
i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.),

f) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy
zagranicznych, spółek zarządzających, oddziałów towarzystw
inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),

g) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych,
powszechnych towarzystw emerytalnych, pracowniczych towarzystw
emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189,
Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228),

h) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Krajowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z
1996 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.),

i) osób posiadających w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co
najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w
kapitale zakładowym, a także osób, które w stosunku do nich są
podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu art. 3 pkt 16 i 17
ustawy, o której mowa w lit. c, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje
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funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego
roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia
warunku gwarancji,

j) członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osób pełniących
w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku,
jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w
przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku
gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego)
lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,

k) dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub
oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie
warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia
warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego
(obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku
gwarancji;

2) środki gwarantowane – środki pieniężne zgromadzone w banku przez
deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych
czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na
dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi
wystawionymi przez ten bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi,
o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia
warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust.
1 ustawy – Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 26q, o ile stały się wymagalne
przed dniem spełnienia warunku gwarancji – do wysokości określonej ustawą,
z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na
wierzytelności pieniężne, a także 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 późn. zm.), oraz środków, o których mowa
w art. 26s ust. 2;>

3) podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania - zwane dalej
"podmiotami objętymi systemem gwarantowania":

a) banki krajowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,
b) oddziały banków zagranicznych w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, o ile

nie są uczestnikami systemu gwarantowania środków pieniężnych albo system
gwarantowania, w którym uczestniczą, nie zapewnia gwarantowania środków
pieniężnych co najmniej w zakresie i w wysokości określonych w ustawie;

[4) dzień spełnienia warunku gwarancji - dzień wydania postanowienia o ogłoszeniu
upadłości banku;]

<4) spełnienie warunku gwarancji:
a) w przypadku banku krajowego – wydanie przez Komisję Nadzoru

Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu
zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz
wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości,

b) w przypadku oddziału instytucji kredytowej – wydanie przez zagraniczny
sąd lub zagraniczny organ orzeczenia, postanowienia lub decyzji, którymi
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pozbawiono lub ograniczono podmiot objęty systemem gwarantowania w
prawie zarządu jego majątkiem lub poddano kontroli celem jego
reorganizacji lub likwidacji, w ramach postępowania upadłościowego w
państwie macierzystym,

c) w przypadku oddziału banku zagranicznego, wystąpienie jednego z
poniższych zdarzeń:
– wydanie przez sąd postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania

upadłościowego, o którym mowa w art. 379 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1361 i Nr 191, poz. 1484 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1037), wszczętego
wobec banku zagranicznego, który prowadzi działalność
w Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału,

– wszczęcie postępowania upadłościowego obejmującego majątek banku
zagranicznego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;>

<4a) dzień spełnienia warunku gwarancji:
a) w przypadku banku krajowego – dzień wskazany w decyzji Komisji

Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i
ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony
wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie
upadłości,

b) w przypadku oddziału instytucji kredytowej – dzień obwieszczenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odpowiedniego orzeczenia,
postanowienia lub decyzji, o których mowa w pkt 4 lit. b,

c) w przypadku oddziału banku zagranicznego, dzień wystąpienia jednego z
poniższych zdarzeń:
– wydania przez sąd postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania

upadłościowego, o którym mowa w art. 379 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, wszczętego wobec banku
zagranicznego, który prowadzi działalność w Rzeczypospolitej Polskiej w
formie oddziału,

– wszczęcia postępowania upadłościowego obejmującego majątek banku
zagranicznego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;>

[5) niedostępność środków - sytuację, w której środki gwarantowane są należne, lecz
nie mogą być wypłacone od dnia zawieszenia działalności banku (dzień
niedostępności środków);]

<5) niedostępność środków – sytuację, w której środki gwarantowane nie mogą
być wypłacone od dnia spełnienia warunku gwarancji (dzień niedostępności
środków);>

[6) saldo dodatnie - dodatnie saldo rachunku bankowego deponenta i jego należności
wynikających z czynności bankowych, po dokonaniu przez syndyka masy upadłości
potrąceń wierzytelności przysługujących wzajemnie deponentowi i bankowi;]

7) (uchylony);
[8) przejęcie banku - nabycie przedsiębiorstwa prowadzonego przez bank znajdujący

się w sytuacji niebezpieczeństwa niewypłacalności lub jego części, a także przejęcie
banku na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, wydanej na podstawie
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przepisów art. 147 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo art. 158 ust. 1 lub 3 ustawy - Prawo
bankowe.]

<8) przejęcie banku – nabycie przedsiębiorstwa prowadzonego przez bank
znajdujący się w sytuacji niebezpieczeństwa niewypłacalności lub jego części, a
także przejęcie banku na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego
wydanej na podstawie przepisów art. 147 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo art. 158 ust.
1, 2 lub  ust. 4 ustawy;>

<9) system gwarantowania – system utworzony i funkcjonujący na podstawie
ustawy;

10) oficjalnie uznany system gwarantowania – system gwarantowania środków
gwarantowanych, utworzony i urzędowo uznany w państwie macierzystym
oddziału instytucji kredytowej, do którego należy ta instytucja;

11) postępowanie upadłościowe w państwie macierzystym – prowadzone na
podstawie prawa innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) postępowanie sądowe
lub administracyjne, w tym także postępowanie zabezpieczające, w ramach
których mienie instytucji kredytowej jest poddane kontroli lub zarządowi sądu
lub innego organu w celu reorganizacji lub likwidacji tej instytucji, jeżeli
skutkiem tego postępowania jest zawieszenie lub ograniczenie realizacji
zobowiązań wobec deponentów;

12) system wyliczania – system informatyczny podmiotu objętego systemem
gwarantowania, przeznaczony do zapewnienia możliwości niezwłocznego
uzyskania wszelkich danych pozwalających na identyfikację deponentów oraz
określenie wysokości należnych poszczególnym deponentom środków
gwarantowanych;

13) lista deponentów – zbiór danych, o których mowa w art. 38g ust. 1;
14) dzień roboczy – dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i nie

przypada w sobotę.>

Art. 2a.
1. W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek

wspólny), deponentem jest każda z tych osób - w granicach określonych w umowie
rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie -
w częściach równych.

[2. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej lub
komandytowej - deponentem jest ta spółka.]

<2. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej,
partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej deponentem jest ta
spółka.>

Art. 2b.
1. Oddział banku zagranicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 lit. b, jest objęty systemem

gwarantowania w zakresie, w jakim system gwarantowania w państwie jego siedziby nie
zapewnia wypłaty środków gwarantowanych w granicach określonych w ustawie.
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2. Oddział instytucji kredytowej, w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, w przypadku gdy
kwota środków gwarantowanych przez system gwarantowania jego państwa
macierzystego jest niższa niż określona w ustawie, może, w celu podwyższenia tej kwoty
do wysokości określonej ustawą, przystąpić do obowiązkowego systemu gwarantowania.

[3. Warunki przystąpienia oddziału instytucji kredytowej, o którym mowa w ust. 2, do
systemu gwarantowania określa Zarząd Funduszu w porozumieniu z odpowiednią
instytucją wykonującą zadania w zakresie gwarantowania środków w państwie
macierzystym instytucji, z zachowaniem zasad systemu gwarantowania określonych w
ustawie.]

<3. Warunki uczestnictwa oddziału instytucji kredytowej, o którym mowa w ust. 2,
w systemie gwarantowania określa Zarząd Funduszu w porozumieniu z właściwym
organem w oficjalnie uznanym systemie gwarantowania, z zachowaniem zasad
systemu gwarantowania określonych w ustawie. Warunki uczestnictwa określają w
szczególności warunki dostępu do systemu wyliczania oddziału instytucji
kredytowej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w art. 3, w
sytuacji spełnienia warunku gwarancji oraz przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Warunki uczestnictwa w powyższym zakresie wymagają zasięgnięcia opinii
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.>

Art. 7.
1. Rada Funduszu sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Funduszu.
2. Do zadań Rady Funduszu ponadto należy:

1) wykonywanie nadzoru nad działalnością Zarządu Funduszu;
2) uchwalanie planów działalności i planu finansowego Funduszu;
3) przedkładanie Radzie Ministrów sprawozdania z działalności Funduszu za rok

poprzedni;
3a) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych,

Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesowi Narodowego Banku
Polskiego kwartalnych sprawozdań z działalności Funduszu, nie później niż w
terminie 40 dni od ostatniego dnia kwartału roku kalendarzowego, za który zostało
sporządzone;

3b) przyjmowanie przedstawionego przez Zarząd Funduszu rocznego sprawozdania
finansowego Funduszu oraz rocznego sprawozdania z działalności Funduszu;

[4) zatwierdzanie wniosków Zarządu Funduszu w sprawie zaciągania kredytu, o którym
mowa w art. 34 ust. 3;]

<4) zatwierdzanie wniosków Zarządu Funduszu w sprawie zaciągania kredytu, o
którym mowa w art. 16a ust. 5;>

5) określanie na wniosek Zarządu Funduszu wysokości stawek obowiązkowej opłaty
rocznej oraz funduszu ochrony środków gwarantowanych;

6) określanie zasad i form udzielania pomocy finansowej podmiotom objętym
systemem gwarantowania, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1;

7) określanie zasad i form zabezpieczania i dochodzenia zwrotu środków należnych
Funduszowi z tytułu udzielania pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1;

8) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Funduszu;
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9) reprezentowanie Funduszu w jego stosunkach prawnych z członkami Zarządu, w
szczególności powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków
Zarządu;

10) uchwalanie regulaminu określającego organizację pracy oraz zasady i tryb działania
Zarządu Funduszu.

Art. 9.
[1. W skład Zarządu Funduszu wchodzi pięciu członków, w tym prezes i jego zastępca.]
<1. W skład Zarządu Funduszu wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym prezes i

jego zastępca.>
2. Członkiem Zarządu Funduszu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada wyższe wykształcenie;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) posiada co najmniej 5-letni staż pracy w bankowości na stanowisku kierowniczym.

3. Zarząd jest powoływany przez Radę Funduszu.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata od dnia powołania przez Radę Funduszu.
5. Rada Funduszu wybiera prezesa Zarządu Funduszu i jego zastępcę spośród członków

Zarządu Funduszu.
6. Członek Zarządu Funduszu, w tym prezes lub jego zastępca, mogą być w każdej chwili

odwołani z pełnionej funkcji przez Radę Funduszu.
7. Mandaty członków Zarządu Funduszu wygasają z dniem upływu kadencji Zarządu

Funduszu albo z dniem zaistnienia innych okoliczności powodujących wygaśnięcie
mandatu członka Zarządu Funduszu, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 5.

Art. 15.
Źródłami finansowania Funduszu są:

1) obowiązkowe opłaty roczne, o których mowa w art. 13 ust. 1, wnoszone przez
podmioty objęte systemem gwarantowania;

2) kwoty przekazane z funduszu ochrony środków gwarantowanych, o którym mowa w
art. 25 ust. 1, pochodzące z wpłat podmiotów objętych systemem gwarantowania,
dokonywanych zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek
specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim;

3) dochody z oprocentowania pożyczek udzielanych przez Fundusz oraz dochody z
oprocentowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 3;

4) środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
5) środki z dotacji, udzielonych na wniosek Funduszu, z budżetu państwa na zasadach

określonych w przepisach o finansach publicznych;
[6) środki z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski

zgodnie z art. 34 ust. 3;]
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<6) środki z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski
zgodnie z art. 16a ust. 5;>

6a) udzielone pożyczki ze środków budżetu państwa;
7) inne dochody.

Art. 16.
1. Środki Funduszu przeznacza się na:

1) finansowanie zadań Funduszu związanych z gwarantowaniem środków pieniężnych;
2) finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania podmiotom objętym systemem

gwarantowania pomocy, o której mowa w rozdziale 3, przy czym pomoc ta może być
udzielana jedynie ze środków, o których mowa w art. 15 pkt 1, 3, 4 i 7,
pomniejszonych o kwoty wydatków, o których mowa w ust. 5;

[3) pokrywanie kosztów postępowania, o których mowa w art. 428 ust. 3 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn.
zm.).]

2. Nadwyżka bilansowa Funduszu w danym roku powiększa jego fundusz własny, tworzony
w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania
pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b.

2a. Nadwyżka bilansowa Funduszu może zostać przekazana na fundusz własny, tworzony w
celu zapewnienia środków na nabycie rzeczowego majątku trwałego Funduszu oraz
wypłat środków gwarantowanych - wyłącznie w celu zwiększenia jego wysokości do
kwoty odpowiadającej jego wartości na dzień 31 grudnia 2007 r.

2b. Nadwyżka bilansowa Funduszu może zostać przekazana na fundusz własny, tworzony w
celu zapewnienia środków na pokrycie ewentualnych strat bilansowych i na realizację
zadań statutowych - wyłącznie w celu zwiększenia jego wysokości do kwoty
odpowiadającej 1/3 wartości funduszu własnego, o którym mowa w ust. 2a.

3. Fundusz może nabywać jedynie papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak również jednostki
uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

4. Środki Funduszu są gromadzone na rachunkach bieżących, wyodrębnionych oraz
rachunkach lokat jednodniowych i innych lokat terminowych w Narodowym Banku
Polskim. Fundusz może także posiadać rachunki w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A.

4a. Fundusz może uczestniczyć w obrocie skarbowymi papierami wartościowymi także za
pośrednictwem firmy inwestycyjnej i posiadać rachunek bankowy do przeprowadzania
tych rozliczeń.

5. Koszty działalności biura Funduszu oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań
Funduszu pokrywane są ze środków, o których mowa w art. 15 pkt 1 i pkt 3-7.

<Art. 16a.
1. Wypłaty środków gwarantowanych są dokonywane przez Fundusz z następujących

środków, w określonej poniżej kolejności:



- 10 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1) funduszu ochrony środków gwarantowanych banku, w przypadku którego
nastąpiło spełnienie warunku gwarancji;

2) funduszy ochrony środków gwarantowanych podmiotów objętych
obowiązkowym systemem gwarantowania.

2. W przypadku gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych
przewyższa sumę środków, o których mowa w ust. 1, Fundusz dokonuje wypłat
środków gwarantowanych ze środków funduszu własnego Funduszu
przeznaczonego do ewidencjonowania środków odzyskanych z mas upadłości
banków.

3. W przypadku gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych
przewyższa sumę środków, o których mowa w ust. 1 i 2, Fundusz dokonuje wypłat
środków gwarantowanych ze środków funduszu własnego Funduszu,
przeznaczonego do ewidencjonowania środków uzyskanych z opłat rocznych. Kwota
wypłat nie może przewyższać wartości funduszu pomniejszonego o wartość
bilansową wierzytelności sfinansowanych z tego funduszu.

4. W przypadku gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych
przewyższa sumę środków, o których mowa w ust. 1–3, Fundusz dokonuje wypłat
środków gwarantowanych z innych źródeł, o których mowa w art. 15, z wyłączeniem
art. 15 pkt 6, oraz ze środków pozostałych funduszy własnych, z wyłączeniem:

1) części funduszu własnego, tworzonego w celu zapewnienia środków na nabycie
rzeczowego majątku trwałego;

2) funduszy własnych utworzonych wyłącznie w celu ewidencjonowania środków
pieniężnych uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw;

3) funduszu z aktualizacji wyceny;
4) niezatwierdzonego zysku z lat ubiegłych;
5) zysku roku obrotowego.

5. Po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1–4, w sytuacji wystąpienia zagro-
żenia stabilności finansowej oraz w celu pokrycia pilnych potrzeb Funduszu
Narodowy Bank Polski na wniosek Zarządu Funduszu może udzielić Funduszowi
kredytu krótkoterminowego, o którym mowa w art. 15 pkt 6, pod warunkiem
ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.

6. Po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
instytucji finansowych może, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii
Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego, podwyższyć wysokość stawki tworzenia funduszy ochrony środków
gwarantowanych przez podmioty objęte systemem gwarantowania, nie więcej
jednak niż do wysokości 0,8 %. Wysokość i termin wniesienia kolejnej
obowiązkowej wpłaty określa Zarząd Funduszu w drodze uchwały.

7. Po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
instytucji finansowych może, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii
Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego, podwyższyć wysokość stawki opłaty rocznej na rok bieżący, nie więcej
jednak niż do wysokości 0,6 %. Wydając rozporządzenie, minister właściwy do
spraw instytucji finansowych określi dzień, na który oblicza się wysokość stawki
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opłaty rocznej, oraz termin jej wniesienia. Przepis art. 13 ust. 4 stosuje się
odpowiednio.

8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wydając rozporządzenia, o
których mowa w ust. 6 i 7, uwzględni w szczególności wysokość niezaspokojonych
zobowiązań Funduszu z tytułu środków gwarantowanych.>

Art. 17.
1. Roczne sprawozdanie finansowe Fundusz sporządza do dnia 31 marca każdego roku za

poprzedni rok obrotowy.
2. Sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez uprawniony, w trybie

odrębnych przepisów, podmiot wybrany w drodze przetargu przez Radę Funduszu. Koszt
badania ponosi Fundusz.

3. Do dnia 30 czerwca każdego roku Rada Funduszu przedstawia Radzie Ministrów do
zatwierdzenia, zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,
sprawozdanie z działalności Funduszu za rok poprzedni i załączone do niego
sprawozdanie finansowe, wraz z wynikami badania, o którym mowa w ust. 2.

4. Rada Ministrów zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w
ust. 3, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.

5. Odmowa zatwierdzenia przez Radę Ministrów sprawozdania z działalności Funduszu za
rok poprzedni jest równoznaczna z wygaśnięciem mandatu wszystkich członków
organów Funduszu, z zastrzeżeniem, że pełnią oni swoje funkcje do czasu powołania
nowych członków organów Funduszu.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do członków organów Funduszu, których kadencji nie
dotyczy sprawozdanie z działalności Funduszu, o którym mowa w ust. 3.

7. W zakresie rachunkowości Fundusz stosuje przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa
Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
określi, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady rachunkowości Funduszu, w tym
zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.

<Art. 17a.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką
sektora finansów publicznych.>

Rozdział 4
[Obowiązkowy system gwarantowania środków pieniężnych]

<Obowiązkowy system gwarantowania>

[Art. 21.
Celem obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych jest zapewnienie
deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich
niedostępności.
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Art. 22.
1. Podmiotami stosunku gwarancji są:

1) Fundusz;
2) deponent.

2. Przedmiotem gwarancji jest wierzytelność deponenta, w związku z którą z dniem
spełnienia warunków gwarancji nabywa on w stosunku do Funduszu, na warunkach
określonych w ustawie, uprawnienie do świadczenia pieniężnego.

3. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 2, jest wypłacane w złotych, według
terminarza wypłat ustalonego w trybie przewidzianym w art. 28 ust. 3, w terminie 30 dni
od otrzymania przez syndyka lub zarządcę masy upadłości banku kwoty przekazanej przez
Fundusz na wypłaty środków gwarantowanych, nie później jednak niż w terminie trzech
miesięcy od dnia niedostępności środków, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie może być wypłacone przed dniem
spełnienia warunku gwarancji.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę środków
gwarantowanych w terminie określonym w ust. 3, w szczególności ze względu na
nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg banku lub znaczną liczbę prowadzonych przez
bank rachunków, sąd prowadzący postępowanie upadłościowe może, na wniosek Zarządu
Funduszu, przedłużyć termin wypłat, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych.

6. (uchylony).
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, sąd rozpatruje nie później niż w terminie 7 dni od dnia

wniesienia.]
<Art. 21.

Celem obowiązkowego systemu gwarantowania jest zapewnienie deponentom wypłaty,
do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.

Art. 22.
1. Podmiotami stosunku gwarancji są:

1) Fundusz;
2) deponent.

2. Przedmiotem gwarancji jest wierzytelność deponenta, w związku z którą z dniem
spełnienia warunku gwarancji nabywa on w stosunku do Funduszu, na warunkach
określonych w ustawie, uprawnienie do świadczenia pieniężnego.

3. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 2, jest płatne w złotych, w terminie 20
dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę świadczenia
pieniężnego, w terminie określonym w ust. 3, w szczególności ze względu na
nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych banku lub
w funkcjonowaniu systemu wyliczania podmiotu objętego systemem
gwarantowania, Komisja Nadzoru Finansowego przedłuża na wniosek Zarządu
Funduszu termin wypłat, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych, liczonych od
dnia, w którym upływa termin, o którym mowa w ust. 3.

5. Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje decyzję w sprawie wniosku, o którym
mowa w ust. 4, w terminie 2 dni roboczych od dnia jego wniesienia.
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6. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za wypłatę środków gwarantowanych osobom
nieuprawnionym ani za wypłatę środków gwarantowanych w niewłaściwej
wysokości, dokonaną zgodnie z listą deponentów, a także za niedokonanie wypłaty
osobie uprawnionej w wyniku nieujawnienia jej na tej liście.

7. Członkowie Zarządu Funduszu działający z należytą starannością nie ponoszą
odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewłaściwej realizacji wypłat środków
gwarantowanych.

8. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie wypłaty środków
gwarantowanych w terminach określonych w niniejszej ustawie, jeżeli było to
spowodowane siłą wyższą.>

Art. 23.
[1. Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich

wniesienia na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zawieszenia działalności banku, a w przypadku należności wynikających z czynności
bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem zawieszenia działalności
banku - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową - do dnia
spełnienia warunku gwarancji) równowartości w złotych 50.000 euro - w 100 %.]

<1. Środki gwarantowane są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia
ich wniesienia na rachunek bankowy, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności
bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku
gwarancji – do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia
warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie
od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych 100 000 euro – w 100 %.>

2. (uchylony).
3. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia

warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
4. Kwota, o której mowa w ust. 1, określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w

stosunku do Funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach
posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym
banku.

5. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia
warunku gwarancji; dotyczy to także roszczeń powstałych przed dniem 15 kwietnia
1997 r.

[6. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, może, w drodze rozporządzenia,
czasowo określić wyższą niż określona w ustawie górną granicę środków
gwarantowanych, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i
stabilności systemu bankowego oraz ochronę interesu deponentów.]

Art. 25.
1. Podmiot objęty systemem gwarantowania obowiązany jest tworzyć fundusz ochrony

środków gwarantowanych na zaspokojenie roszczeń deponentów w przypadku spełnienia
warunków gwarancji przez którykolwiek podmiot objęty tym systemem.
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1a. Fundusz ochrony środków gwarantowanych jest tworzony w ostatnim sprawozdawczym
dniu miesiąca, w którym podmiot objęty systemem gwarantowania uzyskał zezwolenie
na rozpoczęcie działalności. W przypadku oddziału instytucji kredytowej
przystępującego do systemu gwarantowania, dzień utworzenia funduszu ochrony
środków gwarantowanych określa Zarząd Funduszu w trybie określonym w art. 2b ust. 3.

[2. Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych w kolejnym roku jest ustalana, z
zastrzeżeniem ust. 3, nie później niż do końca poprzedniego roku kalendarzowego, jako
iloczyn stawki w wysokości do 0,4 % i sumy środków pieniężnych zgromadzonych w
banku na wszystkich rachunkach, stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezerwy
obowiązkowej 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 późn. zm.), za październik.]

<2. Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych w kolejnym roku jest
ustalana, z zastrzeżeniem ust. 3, nie później niż do końca poprzedniego roku
kalendarzowego, jako iloczyn stawki w wysokości do 0,55 % i sumy środków
pieniężnych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach, stanowiącej
podstawę obliczania kwoty rezerwy obowiązkowej 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 późn. zm.), za październik.>

3. Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych w odniesieniu do banków:
Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy, Polska Kasa Opieki S.A., Bank
Gospodarki Żywnościowej S.A. do dnia 31 grudnia 1999 r. ustalana jest, z zastrzeżeniem
ust. 4, jako iloczyn połowy stawki i sumy środków pieniężnych, o których mowa w ust.
2.

4. Banki, o których mowa w ust. 3, w przypadku przejęcia innych banków, tworzą na rok
1999 fundusz ochrony środków gwarantowanych od łącznej sumy środków pieniężnych,
o których mowa w ust. 2, łączących się banków, z zastosowaniem stawki określonej w
ust. 3 wyłącznie do sumy własnych środków pieniężnych przed przejęciem.

5. Fundusz ochrony środków gwarantowanych jest zwiększany lub zmniejszany w dniu 1
lipca każdego roku, odpowiednio do wysokości sumy, o której mowa w ust. 2,
stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezerwy obowiązkowej za kwiecień każdego
roku.

6. Z dniem spełnienia warunków gwarancji podmiot objęty systemem gwarantowania jest
zwolniony z obowiązku tworzenia funduszu ochrony środków gwarantowanych i zmiany
jego wysokości, o której mowa w ust. 5.

Art. 26.
1. Banki są obowiązane:

1) lokować aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych
w:

a) skarbowych papierach wartościowych,
b) bonach pieniężnych Narodowego Banku Polskiego i obligacjach emitowanych

przez Narodowy Bank Polski - o ile mogą być one przedmiotem obrotu,
c) jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego;

2) deponować określone w pkt 1 lit. a i b aktywa na wyodrębnionym dla każdego banku
rachunku:
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a) w Narodowym Banku Polskim,
b) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
c) w podmiocie prowadzącym rachunki papierów wartościowych i rachunki

pieniężne służące do ich obsługi
- a w przypadku braku takiej możliwości - lokować te aktywa na oprocentowanym
rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim.

2. Banki spółdzielcze - członkowie zrzeszeń - obowiązane są deponować aktywa stanowiące
pokrycie funduszy ochrony środków gwarantowanych zrzeszenia na wyodrębnionym
rachunku w banku zrzeszającym.

3. Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych nie mogą być
przedmiotem zastawu ani być obciążane w jakikolwiek sposób oraz nie podlegają
egzekucji sądowej ani administracyjnej.

4. Banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych przekazują
Zarządowi Funduszu informacje o sumie wkładów na rachunkach objętych
obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych i wysokości funduszu
ochrony środków gwarantowanych w terminach:

1) do dnia 15 grudnia każdego roku, według stanu określanego zgodnie z art. 25 ust. 2,
2) do dnia 15 czerwca każdego roku, według stanu stanowiącego podstawę obliczenia

kwoty rezerwy obowiązkowej za kwiecień
- według wzoru określonego przez Zarząd Funduszu.

5. W przypadku banków spółdzielczych, o których mowa w ust. 2, obowiązki określone w
ust. 4 wykonują banki zrzeszające.

<Art. 26a.
1. W przypadku spełnienia warunku gwarancji, zarząd komisaryczny banku

krajowego lub zarządca zagraniczny w rozumieniu art. 379 pkt 4 ustawy – Prawo
upadłościowe i naprawcze lub inny organ uprawniony do reprezentacji niezwłocznie
przekazuje Funduszowi środki funduszu ochrony środków gwarantowanych.

2. Fundusz zawiadamia podmioty objęte systemem gwarantowania, w trybie
określonym w art. 26l, o obowiązku wniesienia na rzecz Funduszu kwot
przeznaczonych na wypłatę środków gwarantowanych (łączna kwota obowiązkowej
wpłaty podmiotów objętych systemem gwarantowania). W zawiadomieniu Fundusz
wskazuje rachunek bankowy, na który mają zostać dokonane wpłaty, oraz tytuł
płatności. Wpłaty, do których są zobowiązane banki spółdzielcze – zrzeszone w
bankach zrzeszających – wnoszą, w imieniu tych banków, banki zrzeszające.

3. Kwota, którą obowiązany jest wnieść każdy podmiot objęty systemem
gwarantowania (obowiązkowa wpłata podmiotu objętego systemem
gwarantowania), zostaje ustalona jako kwota pozostająca w takiej proporcji do
łącznej kwoty obowiązkowej wpłaty podmiotów objętych systemem gwarantowania,
w jakiej pozostawała wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych
podmiotu objętego systemem gwarantowania do sumy funduszy ochrony środków
gwarantowanych wszystkich podmiotów objętych systemem gwarantowania, z
wyłączeniem podmiotu objętego systemem gwarantowania, w przypadku którego
nastąpiło spełnienie warunku gwarancji.
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4. Środki pochodzące z obowiązkowych wpłat podmiotów objętych systemem
gwarantowania przechodzą na własność Funduszu.

5. W dniu następującym po dniu dokonania obowiązkowej wpłaty, podmiot objęty
systemem gwarantowania pomniejsza fundusz ochrony środków gwarantowanych
o wartość odpowiadającą wpłacie.

Art. 26b.
Obowiązkowa wpłata podmiotu objętego systemem gwarantowania stanowi dla niego
koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 26c.
Przepisy dotyczące obowiązkowych wpłat podmiotów objętych systemem
gwarantowania stosuje się odpowiednio w przypadku dokonania przez Fundusz wypłat
uzupełniających, o których mowa w rozdz. 4a.

Art. 26d.
1. Z tytułu wypłat środków gwarantowanych Funduszowi przysługuje roszczenie do

podmiotu objętego obowiązkowym systemem gwarantowania, co do którego
nastąpiło spełnienie warunku gwarancji o zapłatę kwot odpowiadających wartości
sumy środków gwarantowanych, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.
16a ust. 1 pkt 1. Funduszowi przysługuje roszczenie także po ogłoszeniu upadłości
podmiotu.

2. Wypłata środków gwarantowanych pomniejsza proporcjonalnie poszczególne
wierzytelności deponenta będące podstawą wyliczenia środków gwarantowanych.

Art. 26e.
Aktywa, które stanowiły fundusz ochrony środków gwarantowanych podmiotu objętego
systemem gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, nie
wchodzą do masy upadłości podmiotu objętego systemem gwarantowania.

Art. 26f.
1. Na Fundusz przechodzą, z mocy prawa, wierzytelności przysługujące deponentowi w

stosunku do masy upadłości, w wysokości środków gwarantowanych.
2. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 437 ust. 2 i 3

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, na nabywcę nie
przechodzą zobowiązania wynikające z wierzytelności Funduszu, o których mowa w
ust. 1.>

<Rozdział 4a
Sposób przeprowadzania wypłat środków gwarantowanych. Wypłaty uzupełniające

Art. 26g.
1. W przypadku spełnienia warunku gwarancji, w odniesieniu do:

1) podmiotu objętego systemem gwarantowania będącego bankiem krajowym –
zarząd komisaryczny, po ustaleniu stanu ksiąg rachunkowych banku na dzień
spełnienia warunku gwarancji, sporządza listę deponentów w oparciu o system
wyliczania banku;
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2) podmiotu objętego systemem gwarantowania będącego oddziałem banku
zagranicznego lub oddziałem instytucji kredytowej – dyrektor oddziału,
zarządca zagraniczny, o którym mowa w art. 379 pkt 4 ustawy – Prawo
upadłościowe i naprawcze, lub inny organ uprawniony do reprezentacji
oddziału w przypadku spełnienia warunku gwarancji, zwany dalej „podmiotem
uprawnionym do reprezentacji”, po ustaleniu stanu ksiąg rachunkowych banku
na dzień spełnienia warunku gwarancji, sporządzają listę deponentów w
oparciu o system wyliczania oddziału.

2. Zarząd komisaryczny banku lub podmiot uprawniony do reprezentacji są
odpowiedzialni za sporządzenie listy deponentów zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 38j.

3. Odpowiedzialność za zgodność danych zawartych w systemie wyliczania z zapisami
w księgach rachunkowych banku oraz z rzeczywistym stanem prawnym ponosi
zarząd podmiotu objętego systemem gwarantowania, a w przypadku uczestnika
będącego oddziałem banku zagranicznego lub oddziałem instytucji kredytowej –
osoby pełniące funkcję dyrektora oddziału – w przypadku gdy osoby te pełniły
swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku
obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku
gwarancji.

Art. 26h.
1. Zarząd Funduszu sprawuje bieżącą kontrolę przygotowania listy deponentów przez

zarząd komisaryczny lub podmiot uprawniony do reprezentacji.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności dane deponentów

znajdujące się na liście deponentów.
3. W celu realizacji kontroli, o której mowa w ust. 1, Funduszowi są udostępniane dane

dotyczące deponentów zawarte w zbiorach prowadzonych przez podmioty lub osoby
trzecie, w szczególności dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru danych osobowych
PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o których
mowa w odrębnych przepisach.

4. O nieprawidłowościach ujawnionych w toku kontroli, o której mowa w ust. 1,
Fundusz zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego, wzywając zarząd
komisaryczny lub podmiot uprawniony do reprezentacji do ich usunięcia.

Art. 26i.
1. Zarząd komisaryczny banku lub podmiot uprawniony do reprezentacji

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia spełnienia
warunku gwarancji, przekazuje Funduszowi listę deponentów.

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poprawności poszczególnych danych
na liście deponentów Fundusz dokonuje odpowiednich wypłat niezwłocznie po
potwierdzeniu poprawności danych przez zarząd komisaryczny lub podmiot
uprawniony do reprezentacji. Kolejność uruchamiania środków, o których mowa w
art. 16a ust. 1–4, jest określana w trybie wskazanym w art. 26p ust. 2.

Art. 26j.
1. Wypłat środków gwarantowanych dokonuje w imieniu i na rachunek Funduszu

zarząd komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji lub podmiot, z którym
Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych.
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Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Funduszu. Przy wyborze trybu wypłaty
środków gwarantowanych Zarząd Funduszu powinien uwzględnić konieczność
zapewnienia ochrony interesów deponentów, w tym terminowości wypłat, a także
poziom kosztów przewidzianych do poniesienia w celu wypłaty środków
gwarantowanych.

2. Zarządowi komisarycznemu, podmiotowi uprawnionemu do reprezentacji lub
podmiotowi, który będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanych, Zarząd
Funduszu przekazuje listę wypłat, zawierającą dane niezbędne do dokonywania
wypłat.

3. Zarząd Funduszu sprawuje bieżącą kontrolę dokonywania wypłat środków
gwarantowanych. W przypadku wypłat dokonywanych przez zarząd komisaryczny
lub podmiot uprawniony do reprezentacji przepisy art. 26h ust. 4 stosuje się
odpowiednio.

Art. 26k.
W przypadku ogłoszenia upadłości w trakcie dokonywania przez zarząd komisaryczny
wypłat, o których mowa w art. 26j ust. 1, obowiązki związane z kontynuacją wypłat
realizuje zarządca albo syndyk.

Art. 26l.
1. Zarząd Funduszu określa, w drodze uchwały:

1) informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty
środków gwarantowanych;

2) sposób dokonywania wypłat;
3) kwotę stanowiącą sumę środków gwarantowanych przekazywaną podmiotowi, o

którym mowa w pkt 1, na wypłaty środków gwarantowanych;
4) wysokość kwot obowiązkowych wpłat podmiotów objętych systemem

gwarantowania, o których mowa w art. 26a ust. 2, oraz termin ich wniesienia.
2. Zarząd Funduszu, określając na podstawie ust. 1 pkt 2 sposób dokonywania wypłat,

ustala także zasady i tryb stwierdzania tożsamości deponenta, a w szczególności:
1) dane identyfikujące deponenta, których umieszczenie na liście deponentów jest

niezbędne do ustalenia tożsamości deponenta przez podmiot dokonujący wypłat,
mając na uwadze powszechność posługiwania się tymi danymi przez
deponentów, możliwość dokonania za pomocą tych danych jednoznacznej
identyfikacji deponenta;

2) rodzaje dokumentów stwierdzających tożsamość, za pomocą których podmiot
dokonujący wypłat będzie identyfikował deponentów ubiegających się o wypłatę
świadczeń gwarantowanych.

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, Zarząd Funduszu podaje do publicznej
wiadomości, w drodze ogłoszenia, w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym oraz
przekazuje podmiotom objętym systemem gwarantowania i zarządowi
komisarycznemu, podmiotowi uprawnionemu do reprezentacji lub podmiotowi,
który będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanych.

Art. 26m.
Środki na wypłatę środków gwarantowanych, przekazane podmiotowi, o którym mowa
w art. 26l ust. 1 pkt 1, na podstawie uchwały Zarządu Funduszu, nie mogą być
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wykorzystane na żaden inny cel niż wypłata środków gwarantowanych. Środki te nie
wchodzą do masy upadłości oraz nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.

Art. 26n.
1. Koszty czynności związanych z przygotowaniem i dokonaniem wypłat środków

gwarantowanych obciążają podmiot objęty obowiązkowym systemem
gwarantowania, co do którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji.

2. W przypadku realizacji wypłat przez podmiot, z którym Fundusz zawarł
odpowiednią umowę w tym zakresie, Fundusz pokrywa koszty tych czynności.

3. Z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 2, Funduszowi przysługuje roszczenie do
podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

4. Po ogłoszeniu upadłości podmiotu, o którym mowa w ust. 1, przepis ust. 3 stosuje się
odpowiednio.

Art. 26o.
Po zakończeniu wypłat podmiot, o którym mowa w art. 26l ust. 1 pkt 1, lub zarządca
albo syndyk, w terminie 5 dni roboczych od ostatniego dnia wypłat, dokonuje rozliczenia
przeprowadzonych wypłat, przekazując Funduszowi w szczególności:

1) listę wypłat wraz z oznaczeniem świadczeń wypłaconych i niewypłaconych;
2) dokumentację potwierdzającą dokonanie wypłat;
3) niewypłacone kwoty.

Art. 26p.
1. Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji, nieujawnione w ramach listy

deponentów, Fundusz zaspokaja w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania
uzupełnionej listy deponentów przez zarządcę albo syndyka lub ustalonej listy
wierzytelności lub wierzytelności wobec podmiotu objętego obowiązkowym
systemem gwarantowania, w stosunku do którego nastąpiło spełnienie warunku
gwarancji, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. W przypadku dokonania wypłat środków gwarantowanych, o których mowa w ust.
1, Zarząd Funduszu określa kolejność uruchamiania środków, o których mowa w
art. 16a ust. 1– 4.

3. W przypadku dokonania wypłat środków gwarantowanych, o których mowa w ust.
1, po ogłoszeniu upadłości banku, Fundusz zgłasza sędziemu-komisarzowi
wierzytelność z tego tytułu.

Art. 26q.
1. Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków

gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o
których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, i –
niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej – nie zostały wykazane w systemie
wyliczania podmiotu objętego systemem gwarantowania jako uprawnienia innej
osoby lub innych osób, Fundusz jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego
świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy
lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust.
1 ustawy – Prawo bankowe.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
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1) wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków
gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o
których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, z
tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą
powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego;

2) uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach
ogólnych zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa
prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika
prawnego.

Art. 26r.
Jeżeli w dniu wypłaty środków gwarantowanych przysługiwały one wyłącznie
deponentowi, a następnie weszły do majątku, do którego uprawnienia przysługują
następcy lub następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55
ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, uprawnienia do odbioru środków
gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami określającymi
skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasadami dysponowania majątkiem,
jaki należał do poprzednika prawnego.

Art. 26s.
1. W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na

podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, zawiesza się wypłatę deponentowi środków gwarantowanych, na czas
trwania blokady.

2. Jeżeli środki zdeponowane na rachunku zostaną uznane w całości lub w części
prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo
pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego
albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość, przy obliczaniu
świadczenia z tytułu środków gwarantowanych nie uwzględnia się środków
zdeponowanych na rachunku lub odpowiedniej ich części. Środki te nie korzystają z
ochrony systemu gwarantowania w części, co do której orzeczono przepadek.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty środków
gwarantowanych deponentom w przypadku określonym w ust. 1. Minister właściwy
do spraw instytucji finansowych, wydając rozporządzenie, uwzględni dane, jakie
powinno zawierać zawiadomienie Funduszu o prowadzonym postępowaniu karnym
oraz zawiadomienie o jego zakończeniu, termin i sposób wysłania zawiadomienia,
dane, jakie powinna zawierać informacja o zawieszeniu wypłaty środków
gwarantowanych wysłana deponentowi, termin i sposób wysłania informacji oraz
dane, jakie powinien zawierać rejestr zawieszonych wypłat środków
gwarantowanych prowadzony przez Fundusz.>

[Art. 27.
1. Syndyk lub zarządca masy upadłości jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia

ogłoszenia upadłości banku, ustalić na podstawie ksiąg banku i przedstawić w formie
pisemnej Funduszowi:

1) listę deponentów, wraz z wyszczególnieniem kwot środków gwarantowanych
należnych każdemu deponentowi, sporządzoną według wzoru określonego przez
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Zarząd Funduszu; wysokość kwot środków gwarantowanych należnych
poszczególnym deponentom syndyk lub zarządca masy upadłości ustala w wysokości
odpowiednich sald dodatnich, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) kwotę płynnych środków banku wchodzących w skład masy upadłości, według stanu
na dzień ogłoszenia upadłości banku;

3) wysokość utworzonego przez ten bank funduszu ochrony środków gwarantowanych
oraz wysokość niewykorzystanej części tego funduszu, według stanu na dzień
sporządzenia listy deponentów;

4) wysokość wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom upadłego
banku i wysokość bieżących wydatków związanych z kosztami postępowania
upadłościowego, poniesionych do dnia sporządzenia listy deponentów -
powiększonych o wysokość niezbędnych wydatków związanych z wypłatą środków
gwarantowanych - wraz z aktualną wysokością środków płynnych banku
znajdujących się w dyspozycji syndyka lub zarządcy.

2. W przypadku stwierdzenia wymagalnych wierzytelności osób, o których mowa w art. 55
ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, nieobjętych przepisami art. 2 pkt 1 i 2,
syndyk masy upadłości, przy ustalaniu należności spadkobierców, pomniejsza saldo
dodatnie o te wierzytelności.

Art. 27a.
1. Zarząd Funduszu, w terminie 14 dni, sprawdza przedstawioną przez syndyka lub zarządcę

masy upadłości listę deponentów oraz wyliczenie kwot środków gwarantowanych pod
względem zgodności z ustawą i wymaganiami określonymi w art. 27 ust. 1 pkt 1.

2. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do podanej przez syndyka lub
zarządcę masy upadłości wysokości wydatków określonych w art. 27 ust. 1 pkt 4, Zarząd
Funduszu zwraca się do sędziego-komisarza o zatwierdzenie wydatków w trybie art. 168
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, co nie wstrzymuje
powzięcia przez Zarząd Funduszu uchwały o przekazaniu kwot na wypłatę środków
gwarantowanych.

3. Jeżeli Zarząd Funduszu stwierdzi, że lista deponentów nie odpowiada warunkom
określonym w ust. 1, odmawia jej przyjęcia i zwraca ją syndykowi lub zarządcy masy
upadłości, o czym niezwłocznie powiadamia sędziego-komisarza.

4. Syndyk lub zarządca masy upadłości jest obowiązany do usunięcia braków wskazanych
przez Zarząd Funduszu - w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Art. 28.
1. Zarząd Funduszu po przyjęciu listy, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, nie później niż w

ciągu 7 dni, podejmuje i podaje do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia w piśmie
o zasięgu ogólnokrajowym, oraz przekazuje podmiotom objętym systemem
gwarantowania uchwałę o przekazaniu syndykowi lub zarządcy kwot na wypłatę środków
gwarantowanych.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa:
1) kwotę środków przekazywaną syndykowi lub zarządcy na wypłatę środków

gwarantowanych, stanowiącą różnicę sumy środków gwarantowanych i środków
płynnych banku, pomniejszonych o wydatki określone w art. 27 ust. 1 pkt 4;

2) udział w kwocie, o której mowa w ust. 1, poszczególnych podmiotów objętych
systemem gwarantowania proporcjonalnie do wysokości utworzonego funduszu
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ochrony środków gwarantowanych w danym podmiocie, z zastrzeżeniem, że
niewykorzystaną część funduszu ochrony środków gwarantowanych banku w stanie
upadłości uwzględnia się w tej kwocie w całości;

3) szczegółowe zasady dokonywania przez syndyka lub zarządcę masy upadłości wypłat
środków gwarantowanych;

4) wysokość wpłat dokonywanych przez podmioty objęte systemem gwarantowania na
wyodrębniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim.

3. Syndyk lub zarządca masy upadłości jest obowiązany do dokonywania wypłat środków
gwarantowanych na warunkach określonych ustawą oraz w uchwale Zarządu Funduszu,
o której mowa w ust. 1, zgodnie z terminarzem wypłat przez niego sporządzonym i
zatwierdzonym przez Zarząd Funduszu.

3a. W przypadku gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne, z
którego wynika, że środki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania mogą
pochodzić z przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego, syndyk lub
zarządca masy upadłości zawiesza ich wypłatę do czasu zakończenia postępowania.
Środki te są wypłacane deponentowi, jeżeli w toku postępowania karnego nie zostanie
ustalone, że pochodzą z przestępstwa.

3b. Prokuratura lub sąd mają obowiązek zawiadomienia syndyka lub zarządcy masy
upadłości o toczącym się postępowaniu karnym przeciwko deponentowi, o którym mowa
w ust. 3a.

3c. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki i tryb zawieszania przez syndyka lub zarządcę masy upadłości
wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku określonym w ust. 3a.
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości, wydając rozporządzenie, uwzględni dane,
jakie powinno zawierać zawiadomienie syndyka lub zarządcy masy upadłości o
prowadzonym postępowaniu karnym, termin i sposób wysłania zawiadomienia, dane,
jakie powinna zawierać informacja o zawieszeniu wypłaty środków gwarantowanych
wysłana deponentowi, termin i sposób wysłania informacji oraz dane, jakie powinien
zawierać rejestr zawieszonych wypłat środków gwarantowanych prowadzony przez
syndyka lub zarządcę masy upadłości.

3d. Przepisy ust. 3a-3c stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wypłaty środków
gwarantowanych dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

4. Po zakończeniu wypłat syndyk lub zarządca masy upadłości dokonuje rozliczenia
wypłaconych kwot i sporządza sprawozdanie, które przekazuje Funduszowi w terminie 21
dni od dnia zakończenia wypłat.

5. W terminie określonym w ust. 4 syndyk lub zarządca zwraca Funduszowi kwoty
niewypłacone deponentom oraz odsetki naliczone od kwoty przekazanej przez Fundusz na
wypłatę środków gwarantowanych przez bank prowadzący rachunek, na który wpłacono
tę kwotę.

6. Zarząd Funduszu sprawuje bieżącą kontrolę przestrzegania przez syndyka lub zarządcę
masy upadłości banku warunków wypłat środków gwarantowanych, określonych w
ustawie oraz w uchwale Zarządu, o której mowa w ust. 1.

7. O nieprawidłowościach ujawnionych w toku kontroli Fundusz zawiadamia sędziego-
komisarza, wzywając syndyka lub zarządcę do ich usunięcia.
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Art. 29.
1. Dokonywane przez podmioty objęte systemem gwarantowania wpłaty środków

przeznaczonych na wypłatę środków gwarantowanych, w wysokości określonej zgodnie z
art. 28 ust. 2 pkt 2, podmioty obowiązane są wnieść na wyodrębniony rachunek specjalny
Funduszu w Narodowym Banku Polskim w terminie 7 dni roboczych od podania do
publicznej wiadomości uchwały Zarządu w drodze ogłoszenia w piśmie o zasięgu
ogólnokrajowym, z tym że wpłaty, do których zobowiązane są banki spółdzielcze -
zrzeszone w bankach zrzeszających - wnoszą, w imieniu tych banków, banki zrzeszające.

2. Środki pochodzące z wpłat, o których mowa w ust. 1, wniesione na wyodrębniony
rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim, przechodzą na własność
Funduszu.

3. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, pomniejszają fundusz ochrony środków
gwarantowanych podmiotu objętego systemem gwarancji, do chwili likwidacji tego
funduszu w związku z upadłością banku i przekazania przez Fundusz kwot na wypłatę
środków gwarantowanych.

Art. 30.
1. Z tytułu przekazania środków syndykowi lub zarządcy masy upadłości Funduszowi

przysługuje roszczenie do masy upadłości o zwrot przekazanych kwot, które podlegają
zaspokojeniu w kolejności ustalonej w art. 440 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe i naprawcze.

2. Kwoty zwrócone Funduszowi przez syndyka lub zarządcę masy upadłości w trybie
określonym w art. 28 ust. 5 nie zmniejszają wierzytelności Funduszu do masy upadłości z
tytułu przekazania środków pieniężnych na wypłatę środków gwarantowanych.

Art. 31.
Środki na wypłatę depozytów, przekazane na podstawie uchwały Zarządu Funduszu
syndykowi lub zarządcy masy upadłości, nie wchodzą do masy upadłości i nie mogą być
wykorzystane przez syndyka lub zarządcę na żaden inny cel niż wypłata środków
gwarantowanych.

Art. 32.
Kwota na wypłatę środków gwarantowanych, przekazana na podstawie uchwały Zarządu
Funduszu, o której mowa w art. 28, na wyodrębniony rachunek specjalny Funduszu w
Narodowym Banku Polskim, stanowi dla podmiotu objętego 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 wierzytelności przez syndyka, nadzorcę sądowego lub zarządcę lub po

stwierdzeniu wierzytelności prawomocnym orzeczeniem sądu listę deponentów uzupełnia
się o wierzytelności deponentów nieobjęte listą, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1.

2. W przypadku uzupełnienia listy deponentów podmioty objęte systemem gwarancji
dokonują dodatkowych wpłat na rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku
Polskim. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio, z tym że wypłata należności
deponentów następuje w pierwszej kolejności z bieżących wpływów powiększających
masę upadłości.
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Art. 34.
1. W przypadku gdy wielkość roszczeń z tytułu gwarantowanych środków pieniężnych

przekroczy kwotę, o której mowa w art. 15 pkt 2, roszczenia te Fundusz pokrywa z innych
źródeł, o których mowa w art. 15.

2. Po wyczerpaniu środków finansowych Funduszu wypłaty na podstawie roszczeń
deponentów zaspokajane są ze środków własnych Funduszu, o których mowa w art. 45.

3. Po wyczerpaniu środków, o których mowa w art. 45, i wystąpieniu zagrożenia stabilności
systemu bankowego, Narodowy Bank Polski może udzielić Funduszowi kredytu
krótkoterminowego, pod warunkiem ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.

4. Po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw
instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa
Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, może
podwyższyć poziom obciążeń, o których mowa w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2, stosując
stawkę opłaty rocznej do wysokości 0,6 % oraz stawkę funduszu ochrony środków
gwarantowanych do wysokości 0,8 %.

Art. 35.
1. Na Fundusz przechodzą, z mocy prawa, wierzytelności przysługujące deponentowi w

stosunku do masy upadłości, w wysokości kwot wypłaconych z tytułu gwarantowania
środków pieniężnych.

1a. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 437 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, na nabywcę nie przechodzą
zobowiązania wynikające z wierzytelności Funduszu, o których mowa w ust. 1.

2. Kwoty uzyskane przez Fundusz z masy upadłości przekazywane są w pierwszej kolejności
na spłatę kredytu, o którym mowa w art. 34 ust. 3, oraz uzupełnienie środków Funduszu,
o których mowa w art. 45.

3. Pozostałe kwoty Zarząd Funduszu wykorzystuje jedynie na cele związane z realizacją
zadań w zakresie wypłat środków gwarantowanych, a mianowicie:

1) wykorzystuje w przypadkach konieczności powiększenia środków przekazanych
syndykom lub zarządcom na podstawie dotychczas powziętych uchwał w trybie art.
28 ust. 1;

2) uwzględnia - w całości lub w części - przy podejmowaniu kolejnych uchwał o
przekazaniu syndykowi lub zarządcy kwot na wypłatę środków gwarantowanych.

4. Do uchwał Zarządu Funduszu w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1 nie stosuje się
przepisu art. 28 ust. 1.]

[Art. 36.
Z tytułu opóźnienia w dokonywaniu opłat rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz
wpłat, o których mowa w art. 29 i 33 ust. 2, Funduszowi przysługują odsetki w wysokości
odsetek pobieranych od zaległości podatkowych.]

<Art. 36.
Z tytułu opóźnienia w dokonywaniu opłat rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1,
oraz wpłat, o których mowa w art. 26a ust. 2 i art. 26c, Funduszowi przysługują odsetki
w wysokości odsetek pobieranych od zaległości podatkowych.>
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Art. 38.
1. Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Zarządu Funduszu, przekazuje Funduszowi

posiadane informacje o sytuacji podmiotów objętych systemem gwarantowania, które
wystąpiły do Funduszu z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej, w zakresie
niezbędnym do oceny planu wykorzystania pomocy Funduszu w celu uzdrowienia
gospodarki banku lub połączenia z innym bankiem.

2. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi roczne sprawozdania finansowe
banków objętych systemem gwarantowania środków pieniężnych w terminie 30 dni od
dnia ich otrzymania oraz analizy funkcjonowania sektora bankowego.

3. Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego przekazują Funduszowi
informacje o stanie finansowym podmiotu objętego systemem gwarantowania i
podejmowanych w stosunku do niego działaniach na podstawie odrębnych przepisów, w
razie powzięcia wiadomości, że w banku powstała strata, groźba jej wystąpienia lub
powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności banku.

<3a. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi informacje o zaistnieniu
okoliczności, mogących skutkować powstaniem zobowiązań Funduszu wobec
deponentów z tytułu środków gwarantowanych.>

4. Funduszowi przysługuje prawo uzyskiwania informacji dotyczących podmiotów objętych
systemem gwarantowania, mających wpływ na realizację jego zadań, posiadanych przez
Narodowy Bank Polski, ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, Komisję
Nadzoru Finansowego i Najwyższą Izbę Kontroli.

<4a. Fundusz przekazuje Narodowemu Bankowi Polskiemu informacje niezbędne do
oceny stabilności i ryzyka systemu bankowego.>

[5. Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 4,
określają odrębne porozumienia zawarte między Funduszem a Prezesem Narodowego
Banku Polskiego, ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych i Prezesem
Najwyższej Izby Kontroli, a także umowa o współpracy oraz o wymianie informacji
między Funduszem a Komisją Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 17 ustawy z
dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 z
późn. zm.).]

<5. Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa w
ust. 4 i 4a, określają odrębne porozumienia zawarte między Funduszem a Prezesem
Narodowego Banku Polskiego, ministrem właściwym do spraw instytucji
finansowych i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli, a także umowa o współpracy
oraz o wymianie informacji między Funduszem a Komisją Nadzoru Finansowego, o
której mowa w art. 17 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.).>

6. Banki objęte systemem gwarantowania są obowiązane do przekazywania Funduszowi
informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego, niezbędnych do
wykonywania zadań Funduszu.

7. Zakres, tryb i terminy przekazywania przez banki informacji, o których mowa w ust. 6,
określa, w drodze zarządzenia, Prezes Narodowego Banku Polskiego, na wniosek
Funduszu.
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8. W przypadku banków spółdzielczych zrzeszonych w innych bankach informacje, o
których mowa w ust. 6, dotyczące poszczególnych banków, przekazują Funduszowi
banki zrzeszające.

9. (uchylony).
10. Uzyskiwane informacje dotyczące podmiotów objętych systemem gwarantowania

Fundusz może wykorzystywać tylko w celu realizacji zadań określonych w niniejszej
ustawie.

Art. 38c.
1. Fundusz, na zasadzie wzajemności, współpracuje z podmiotami odpowiedzialnymi za

oficjalnie uznane systemy gwarantowania w państwach, w których:
1) banki krajowe prowadzą działalność poprzez oddział, w przypadku gdy oddział ten

utworzony został na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego;

2) mają siedziby instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział.

2. Fundusz może zawierać porozumienia, określające w szczególności zasady współpracy, o
której mowa w ust. 1, zakres wymiany informacji oraz zasady ochrony tych informacji.

3. Fundusz jest uprawniony do przekazywania podmiotom, o których mowa w ust. 1,
również informacji prawem chronionych, pod warunkiem że podczas przekazywania
zapewnione zostaną odpowiednie środki niezbędne do ich ochrony przed
nieuprawnionym ujawnieniem lub utratą oraz że przekazywanie następuje w celu
ustalenia lub weryfikacji należnych, potencjalnych lub spornych świadczeń na rzecz
deponentów albo w związku z realizacją obowiązku wypłaty świadczeń gwarancyjnych.

4. Informacje otrzymane przez Fundusz w ramach współpracy od podmiotów, o których
mowa w ust. 1, nie mogą być udostępniane innym osobom, z wyjątkiem syndyka lub
zarządcy masy upadłości podmiotu objętego systemem gwarantowania. Ograniczenie to
nie dotyczy przypadków, w których informacje nie są objęte ochroną prawną na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa, w którym funkcjonuje
system gwarantowania przekazujący informacje.

<Rozdział 4b
Tryb pozyskiwania informacji o środkach gwarantowanych. Systemy wyliczania

podmiotów objętych systemem gwarantowania

Art. 38d.
Środki gwarantowane są płatne na podstawie danych znajdujących się w systemie
wyliczania podmiotu objętego systemem gwarantowania.

Art. 38e.
1. Za wdrożenie i utrzymywanie prawidłowo funkcjonującego systemu wyliczania jest

odpowiedzialny zarząd banku, a w przypadku oddziału banku zagranicznego lub
oddziału instytucji kredytowej – dyrektor oddziału.
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2. Za przekazywanie Funduszowi danych, o których mowa w art. 38g ust. 1,
znajdujących się w systemie wyliczania, w okresie do dnia spełnienia warunku
gwarancji, jest odpowiedzialny odpowiednio – zarząd albo dyrektor oddziału.

Art. 38f.
W przypadku spełnienia warunku gwarancji, w odniesieniu do:

1) podmiotu objętego systemem gwarantowania będącego bankiem krajowym –
zapewnienie funkcjonowania systemu wyliczania oraz przekazywania
Funduszowi danych znajdujących się w systemie wyliczania jest zadaniem
zarządu komisarycznego;

2) podmiotu objętego systemem gwarantowania będącego oddziałem banku
zagranicznego lub oddziałem instytucji kredytowej – zapewnienie
funkcjonowania systemu wyliczania oraz przekazywania Funduszowi danych
znajdujących się w systemie wyliczania jest zadaniem dyrektora oddziału,
zarządcy zagranicznego, o którym mowa w art. 379 pkt 4 ustawy – Prawo
upadłościowe i naprawcze, lub innego organu uprawnionego do reprezentacji
oddziału w przypadku spełnienia warunku gwarancji.

Art. 38g.
1. Dane pozwalające na identyfikację deponentów, miejsca ich zamieszkania lub

siedziby oraz na określenie wysokości należnych poszczególnym deponentom
środków gwarantowanych, zwane dalej „danymi”, są sporządzane w systemie
wyliczania, codziennie, według stanu na koniec dnia.

2. Podmiot objęty systemem gwarantowania przechowuje dane w systemie wyliczania,
w sposób zapewniający ich odtworzenie oraz dostęp do nich Komisji Nadzoru
Finansowego oraz Funduszowi.

3. Funduszowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości danych zawartych w
systemach wyliczania.

4. System wyliczania ani uzyskiwane i przetwarzane w nim dane nie mogą znajdować
się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Podmiot objęty systemem gwarantowania stosuje odpowiednie zabezpieczenia, które
zapewniają prawidłowe funkcjonowanie systemu wyliczania.

6. Podmiot objęty obowiązkowym systemem gwarantowania przeprowadza co
najmniej raz na 6 miesięcy test systemu wyliczania, w szczególności w zakresie
ustalenia, czy spełnione zostały warunki dla wykonania obowiązków ustawowych na
wypadek spełnienia warunku gwarancji oraz czy zapewniona jest prawidłowość
sporządzania przez podmiot objęty systemem gwarantowania danych o
deponentach i środkach gwarantowanych. Wyniki testów są przekazywane do
Funduszu i do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 14 dni od dnia ich
zakończenia.

Art. 38h.
1. Podmiot objęty systemem gwarantowania przekazuje Funduszowi na każde jego

żądanie dane znajdujące się w systemie wyliczania pozwalające na identyfikację
deponentów oraz wysokości środków gwarantowanych należnych poszczególnym
deponentom. Funduszowi przysługuje prawo kontroli otrzymanych danych.

2. W celu realizacji kontroli, o której mowa w ust. 1, Funduszowi udostępniane są dane
dotyczące deponentów zawarte w zbiorach prowadzonych przez podmioty lub osoby
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trzecie, w szczególności dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru danych osobowych
PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o których
mowa w odrębnych przepisach.

Art. 38i.
1. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemów wyliczania sprawuje

Komisja Nadzoru Finansowego.
2. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez podmiot

objęty systemem gwarantowania obowiązków związanych z wdrożeniem i
utrzymywaniem prawidłowo funkcjonującego systemu wyliczania, Komisja
Nadzoru Finansowego może zastosować środki nadzorcze określone w art. 138 ust. 3
pkt 1–3 i 4 ustawy – Prawo bankowe.

3. W przypadku gdy podmiot objęty systemem gwarantowania nie posiada systemu
wyliczania lub posiada nieprawidłowo funkcjonujący system wyliczania, Komisja
Nadzoru Finansowego może nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości do 0,4 %
podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej podmiotu objętego systemem
gwarantowania za miesiąc, w którym stwierdzono niewykonywanie obowiązków, o
których mowa w ust. 2, a w przypadku podmiotu objętego systemem
gwarantowania, który nie podlega obowiązkowi utrzymywania rezerwy
obowiązkowej – w wysokości do równowartości w złotych kwoty 1 mln euro, według
kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia wydania decyzji o nałożeniu kary.

4. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków, o
których mowa w ust. 2, przez osoby odpowiedzialne za wdrożenie i funkcjonowanie
systemów wyliczania, Komisja Nadzoru Finansowego może stosować kary pieniężne,
o których mowa w art. 141 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe. Kara może zostać
nałożona na członka zarządu banku lub dyrektora oddziału banku zagranicznego,
lub dyrektora oddziału instytucji kredytowej.

5. Komisja Nadzoru Finansowego odprowadza kwoty wyegzekwowane z tytułu kar
pieniężnych, o których mowa w ust. 3 i 4, na rzecz Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego.

6. Podmiot objęty systemem gwarantowania informuje Komisję Nadzoru Finansowego
o członku zarządu banku albo o dyrektorze banku zagranicznego, albo o dyrektorze
oddziału instytucji kredytowej, do których zakresu obowiązków należy zapewnienie
wdrożenia i funkcjonowania systemu wyliczania.

7. Fundusz może wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o podjęcie środków w
ramach nadzoru, w zakresie kontroli prawidłowości funkcjonowania systemów
wyliczania.

Art. 38j.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji
Nadzoru Finansowego oraz Zarządu Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia:

1) mininalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania,
2) szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania, a także

standard techniczny ich przygotowania i zapisu,
3) format i tryb przekazywania danych do Funduszu, uwzględniając ich

zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem,
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4) sposób oznaczenia środków gwarantowanych, których dotyczy postępowanie
w sprawach określonych w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,

5) tryb i sposób weryfikacji prawidłowości danych zawartych w systemie
wyliczania

– mając na względzie w szczególności potrzebę zapewnienia otrzymywania przez
Fundusz należycie przygotowanych i zweryfikowanych danych na potrzeby realizacji
ustawowych zadań Funduszu oraz warunki wykonywania czynności faktycznych
związanych z działalnością bankową.

Art. 38k.
Fundusz, co najmniej raz w roku oraz na żądanie ministra właściwego do spraw
instytucji finansowych, przeprowadza testy efektywności swoich systemów,
w szczególności w zakresie możliwości wypłaty świadczeń pieniężnych, o których mowa
w art. 22 ust. 2, w ustawowo określonym terminie. Wyniki testów są przekazywane
ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych w terminie 14 dni od dnia ich
zakończenia.>

Rozdział 5
[Umowny system gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach

bankowych]
<Umowny system gwarantowania>

[Art. 44.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest państwową osobą prawną i nie jest jednostką sektora
finansów publicznych.]

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O NARODOWYM BANKU POLSKIM (Dz. U. z 2005

r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.)

[Art. 43.
W przypadku i na warunkach, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994
r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 oraz z 2008 r. Nr
196, poz. 1214 i Nr 209, poz. 1315), NBP może udzielać kredytu Bankowemu Funduszowi
Gwarancyjnemu..]

<Art. 43.
W przypadkach uregulowanych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176 oraz z
2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr …, poz. ….) NBP może udzielać kredytu
krótkoterminowego Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.>
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,

poz. 665, z późn. zm.)

Art. 36.
1. Bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru

Finansowego.
2. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na rozpoczęcie przez bank działalności występuje

zarząd banku.
3. Zezwolenie na rozpoczęcie przez bank działalności wydaje się po stwierdzeniu, że bank:

1) jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności,
2) zgromadził w całości kapitał założycielski,
3) dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i

innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności
bankowej,

4) spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie
banku.

<4. Bank powiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny o uzyskaniu wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego.>

Art. 40.
1. Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju następuje na podstawie zezwolenia

Komisji Nadzoru Finansowego, wydanego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na
wniosek zainteresowanego banku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) firmę i siedzibę banku występującego z wnioskiem oraz charaktekterystykę jego

działalności,
2) rodzaje czynności bankowych, do których wykonywania ma być upoważniony

oddział banku, oraz siedzibę oddziału,
3) wielkość funduszy przydzielonych do dyspozycji oddziału,
4) dane dotyczące co najmniej 2 osób przewidzianych do objęcia w oddziale stanowisk

dyrektora lub jego zastępcy.
<5) w przypadku podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, warunki dostępu do systemu wyliczania,
o którym mowa w art. 38d ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176
oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr …, poz. …), przez Komisję Nadzoru
Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w szczególności na
wypadek spełnienia warunku gwarancji.>

3. Do wniosku załącza się projekt regulaminu oddziału oraz zobowiązanie występującego z
wnioskiem banku zagranicznego o zaspokajaniu wszelkich roszczeń, jakie mogą powstać
w stosunkach między oddziałem i innymi podmiotami. Przepis art. 31 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
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[4. W zezwoleniu na utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju Komisja Nadzoru
Finansowego ustala w szczególności siedzibę oddziału, rodzaj czynności bankowych, do
wykonywania których odział jest upoważniony, minimalną wysokość funduszy
niezbędnych do działalności oddziału, a także zatwierdza projekt regulaminu oddziału.]

<4. W zezwoleniu na utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju Komisja
Nadzoru Finansowego ustala w szczególności siedzibę oddziału, rodzaj czynności
bankowych, do wykonywania których oddział jest upoważniony, minimalną
wysokość funduszy niezbędnych do działalności oddziału, warunki dostępu do
systemu wyliczania przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, w szczególności na wypadek spełnienia warunku gwarancji, a także
zatwierdza projekt regulaminu oddziału. O wydaniu zezwolenia Komisja Nadzoru
Finansowego powiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.>

5. Oddziały banków zagranicznych podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców.
6. Do postępowania przy tworzeniu oddziału banku zagranicznego w kraju stosuje się

odpowiednio przepisy art. 32-38.
7. Oddział banku zagranicznego działa na podstawie regulaminu nadanego przez bank

zagraniczny.
8. Zmiany regulaminu, o którym mowa w ust. 7, wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru

Finansowego.
9. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zmianę regulaminu przepisy art. 34 ust. 2, 2a i 3

stosuje się odpowiednio.
10. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9, występuje bank zagraniczny.

Art. 105.
1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie:

1) innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są
niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i
zbywaniem wierzytelności,

1a) na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do
udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków
bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem
kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń,

1b) innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie
niezbędnym dla:

a) wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru
skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych, obejmujących także bank,

b) zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań,
c) stosowania metod statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6,

1c) instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym dla stosowania metod
statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6,

2) na żądanie:
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a) Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie
niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), pracowników Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego w zakresie, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób
upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie określonym
w tym upoważnieniu,

b) sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe:
- przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w

zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej,
- popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji
dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej;

c) sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy
prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy
międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o
udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową,

d) sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział
majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej
będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze
alimentacyjnym,

e) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącą się:
– sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną

umowy zawartej z bankiem,
– sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie

działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej, która jest posiadaczem rachunku,

f) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o
Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271),

g) (uchylona),
[h) Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym

ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.
z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z późn. zm.),]

<h) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z
dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,>

i) biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku
na podstawie zawartej z bankiem umowy,

j) (uchylona),
k) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby
Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie
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funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji
niejawnych,

l) Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich
wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie
określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

ł) komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia
postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz
wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań,

m)wydawców elektronicznych instrumentów płatniczych niebędących bankami w
zakresie określonym ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych
instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385),

n) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym
do realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285),

o) koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego
nad konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze
uzupełniającym,

p) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych
w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708),

q) właściwej władzy nadzorczej, z którą Komisja Nadzoru Bankowego zawarła
porozumienie, o którym mowa w art. 131 ust. 2 lub w art. 141f ust. 3, w związku
z wykonywaniem przez tę władzę nadzoru skonsolidowanego,

r) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie określonym
ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411 i
Nr 245, poz. 1775),

s) prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia
postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78
ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),

t) organu Służby Celnej na zasadach i w trybie określonych w art. 75 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323)[.]<,>

<u) podmiotu, o którym mowa w art. 26l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie niezbędnym do
zapewnienia prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych,>

3) Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz
zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do
pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę
oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27
lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178).
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2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym,
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz
powiernikowi i jego zastępcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107,
poz. 669, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz.
459 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070), regulują odrębne ustawy.

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do
sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych
płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy
tych rachunków.

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia
społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są
obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację
współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane
świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy.

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy
państwowe i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są
obowiązane wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia
określonego w ust. 1.

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje
upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

1) bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim
informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz
w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3
oraz w art. 128d ust. 1,

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji
stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w
związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i
poręczeń.

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a1 i 4a2,
biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010
r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U.
Nr 81, poz. 530) dane w drodze teletransmisji.

4a1. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący
o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te
dane. Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia.

4a2. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną
na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór
upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a1.

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach
powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli
umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur.

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki
przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w
ust. 4a.
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4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym,
będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z
tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te
zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji
finansowych.

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i
wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy
bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków
udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową.

[Art. 158.
1. Jeżeli według bilansu aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań,

zarząd banku, zarząd komisaryczny lub likwidator powiadamia o tym niezwłocznie
Komisję Nadzoru Finansowego, która podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności
banku, a następnie decyzję o jego przejęciu przez inny bank, za zgodą banku
przejmującego, albo występuje do właściwego sądu wojewódzkiego z wnioskiem o
ogłoszenie upadłości, o czym zawiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

2. W przypadku banku spółdzielczego powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być
złożone także przez zarząd banku zrzeszającego, którego bank spółdzielczy jest
akcjonariuszem.

3. Decyzję o zawieszeniu działalności banku oraz jego przejęciu albo wystąpieniu z
wnioskiem o ogłoszenie upadłości Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć także z
własnej inicjatywy, jeżeli nie nastąpi powiadomienie, o którym mowa w ust. 1.

4. Decyzja o zawieszeniu działalności banku jest podawana do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.

5. Komisja Nadzoru Finansowego podejmując decyzję wymienioną w ust. 1, może ustanowić
w banku zarząd komisaryczny; przepisy art. 145 ust. 1-3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

6. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 5, nie podlegają zaskarżeniu.]
<Art. 158.

1. Jeżeli według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa
banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd banku, zarząd
komisaryczny lub likwidator powiadamiają o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru
Finansowego, która podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku i
ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej,
oraz jednocześnie podejmuje decyzję o jego przejęciu przez inny bank, za zgodą
banku przejmującego, albo występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie
upadłości. O podjętych decyzjach Komisja Nadzoru Finansowego zawiadamia
Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

2. Jeżeli z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie reguluje
on swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków, o których mowa w art. 2 pkt 2
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wobec deponentów w rozumieniu
art. 2 pkt 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego, w terminie 5 dni roboczych
od dnia stwierdzenia tej okoliczności, podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności
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banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony
wcześniej, oraz jednocześnie podejmuje decyzję o jego przejęciu przez inny bank, za
zgodą banku przejmującego, albo występuje do właściwego sądu z wnioskiem o
ogłoszenie upadłości. O podjętych decyzjach Komisja Nadzoru Finansowego
zawiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

3. W przypadku banku spółdzielczego powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może
być złożone także przez zarząd banku zrzeszającego, który podpisał umowę
zrzeszeniową z danym bankiem spółdzielczym.

4. Decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego
oraz przejęciu banku albo wystąpieniu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Komisja
Nadzoru Finansowego może podjąć także z własnej inicjatywy, jeżeli nie nastąpi
powiadomienie, o którym mowa w ust. 1.

5. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, są podawane do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.

6. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają zaskarżeniu.
7. Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 146 ust. 3 ustala wysokość

wynagrodzenia, które przysługuje zarządowi komisarycznemu. Do kosztów
działalności zarządu komisarycznego przepis art. 146 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

8. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do oddziału banku zagranicznego, który
przystąpił do polskiego systemu gwarantowania, z tym że:

1) powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest dokonać dyrektor
oddziału,

2) w stosunku do oddziału nie podejmuje się decyzji o przejęciu przez inny bank za
zgodą banku przejmującego.>

Art. 159.
1. W okresie zawieszenia działalności bank:

1) nie reguluje swoich zobowiązań, z wyjątkiem związanych z ponoszeniem
uzasadnionych kosztów bieżącej działalności, i nie prowadzi działalności bankowej
poza windykacją należności oraz realizacją poleceń przelewu na rachunki organów
podatkowych z tytułu należności, o których mowa w art. 112a ust. 1,

2) nie wypłaca środków pochodzących z nadwyżki bilansowej ani oprocentowania
wkładów.

2. W okresie zawieszenia w stosunku do banku nie może zostać wszczęte postępowanie
egzekucyjne, a wszczęte wcześniej ulega zawieszeniu. Zawieszeniu ulega również
egzekucja z rachunków bankowych prowadzonych przez ten bank.

[3. Warunki i zakres działalności banku w okresie zawieszenia określa decyzja, o której
mowa w art. 158 ust. 1.]

<3. Warunki i zakres działalności banku w okresie zawieszenia działalności określają
decyzje, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 2.>
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USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 i Nr 191, poz. 1484 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1037)

Art. 427.
[1. Przed ogłoszeniem upadłości banku, sąd wysłuchuje co do podstaw ogłoszenia upadłości

oraz co do osoby syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy: przedstawiciela Komisji
Nadzoru Finansowego, przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, prezesa
oraz innych członków ostatniego zarządu albo zarządu komisarycznego, względnie
likwidatora banku, którego dotyczy wniosek. W przypadku postępowania dotyczącego
upadłości banku państwowego lub banku będącego podmiotem zależnym od Skarbu
Państwa, sąd wysłuchuje także przedstawiciela ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa.]

<1. Przed ogłoszeniem upadłości banku, sąd wysłuchuje co do podstaw ogłoszenia
upadłości oraz co do osoby syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy:
przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego, prezesa oraz innych członków
ostatniego zarządu albo zarządu komisarycznego, względnie likwidatora banku,
którego dotyczy wniosek. W przypadku postępowania dotyczącego upadłości banku
państwowego lub banku będącego podmiotem zależnym od Skarbu Państwa, sąd
wysłuchuje także przedstawiciela ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.>

2. Sąd może odstąpić od wysłuchania prezesa oraz innych członków zarządu banku, jeżeli
ich wysłuchanie spowodowałoby zwłokę w rozpoznaniu sprawy.

3. Syndykiem może być także inny bank.
[4. O ogłoszeniu upadłości orzeka sąd najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania

wniosku.]

[Art. 428.
1. Wniosek o ogłoszenie upadłości banku nie może być oddalony z przyczyn, o których mowa

w art. 13 ust. 1 i 2.
2. Przepisu art. 361 pkt 1 nie stosuje się.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, koszty postępowania pokrywa Bankowy

Fundusz Gwarancyjny.]

[Art. 430.
1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest uczestnikiem postępowania upadłościowego.
2. Wypłaty środków gwarantowanych dokonuje syndyk albo zarządca w imieniu i na

rachunek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Przepis ust. 2 stosuje się do kuratora ustanowionego zgodnie z art. 429 ust. 3, jeżeli

powierzono mu zarząd masą upadłości.]

[Art. 431.
Wierzytelności, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176), zaspokaja
się bez ich zgłoszenia do masy upadłości.]
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[Art. 432.
Sprawozdania, o których mowa w art. 168, syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca
przekazuje do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowemu Funduszowi
Gwarancyjnemu.]

<Art. 432.
Sprawozdania, o których mowa w art. 168, syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca
przekazuje do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego.>

[Art. 435.
1. Syndyk albo zarządca obowiązany jest do wykonywania czynności związanych z wypłatą
środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, określonych w
przepisach odrębnych.

2. Koszty czynności, o których mowa w ust. 1, zalicza się do kosztów postępowania
upadłościowego.]

Art. 440.
1. Zaspokojenie wierzytelności i należności przypadających od upadłego banku, nieobjętych

przepisem art. 438 ust. 1, następuje zgodnie z art. 342.
[2. Należności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu przekazania kwot na wypłatę
środków gwarantowanych, o których mowa w art. 430 ust. 2, ulegają zaspokojeniu w
kategorii pierwszej bezpośrednio po kosztach postępowania upadłościowego oraz po
zaspokojeniu należności za pracę.]

<2. Należności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu wypłaty środków
gwarantowanych ulegają zaspokojeniu w kategorii drugiej.>

[3. Wierzytelności z rachunków bankowych ulegają zaspokojeniu po zaspokojeniu
należności, o których mowa w ust. 2.]

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O INDYWIDUALNYCH KONTACH

EMERYTALNYCH (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.)

Art. 14.
[1. W przypadku:

1) otwarcia likwidacji instytucji finansowej,
2) ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości

lub umorzenia postępowania upadłościowego instytucji finansowej, jeżeli jej majątek
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

3) ostatecznej decyzji organu nadzoru o cofnięciu zezwolenia albo w przypadku
wygaśnięcia zezwolenia, na prowadzenie działalności instytucji finansowej
prowadzącej IKE
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- instytucja ta lub syndyk są obowiązane, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia
zdarzenia, powiadomić o tym oszczędzającego, z zastrzeżeniem art. 28.]

<1. W przypadku:
1) otwarcia likwidacji instytucji finansowej,
2) ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie

upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego instytucji finansowej,
jeżeli jej majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

3) ostatecznej decyzji organu nadzoru o cofnięciu zezwolenia albo w przypadku
wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności instytucji finansowej
prowadzącej IKE,

4) wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności
banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony
wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie
upadłości

– instytucja ta, zarząd komisaryczny lub syndyk są obowiązane, w terminie 30 dni
od dnia wystąpienia zdarzenia, powiadomić o tym oszczędzającego, z zastrzeżeniem
art. 28.>

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno ponadto zawierać co najmniej
informację o:

1) terminie, w którym oszczędzający jest obowiązany do dostarczenia potwierdzenia
zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego
podmiotom wymienionym w ust. 3, w celu dokonania wypłaty transferowej, oraz

2) skutkach niedostarczenia potwierdzeń, o których mowa w pkt 1, w terminie 45 dni
od dnia otrzymania powiadomienia.

3. W celu dokonania wypłaty transferowej oszczędzający, w terminie 45 dni od dnia
otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zawarcia
umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową i do dostarczenia potwierdzenia
zawarcia umowy lub w przypadku przystąpienia do programu emerytalnego do
dostarczenia potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego, odpowiednio
instytucji dotychczas prowadzącej IKE oszczędzającego lub syndykowi.

[4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 3,
przez oszczędzającego, jeżeli nie spełnia on warunków do wypłaty, o których mowa w art.
34 ust. 1 pkt 1 lub w art. 46, następuje zwrot środków przyznanych w postępowaniu
likwidacyjnym lub upadłościowym na podstawie przepisów właściwych dla danych
instytucji finansowych prowadzących IKE.

5. W przypadku spełnienia przez oszczędzającego warunków, o których mowa w ust. 3,
odpowiednio instytucja finansowa, syndyk lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o
którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 225 i Nr 96, poz.
959), w przypadku zaspokajania roszczeń z umów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3,
lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z późn. zm.), w
przypadku zaspokajania roszczeń z umów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4, są
obowiązani do dokonania wypłaty transferowej środków przyznanych oszczędzającemu w
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postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na IKE wskazane w potwierdzeniu
zawarcia umowy.

6. Po dostarczeniu potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do
programu emerytalnego odpowiednio instytucja dotychczas prowadząca IKE
oszczędzającego lub syndyk przesyła, w ciągu 14 dni, liczonych od dnia dostarczenia
potwierdzenia, do:

1) instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE, lub
2) zarządzającego programem emerytalnym, w rozumieniu przepisów o pracowniczych

programach emerytalnych, do którego oszczędzający przystąpił, zwanego dalej
"zarządzającym"

- informację, o której mowa w art. 21 ust. 2.]
<4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa

w ust. 3, przez oszczędzającego, jeżeli nie spełnia on warunków do wypłaty, o
których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub w art. 46, następuje zwrot środków
przyznanych w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub postępowaniu
określającym sposób przeprowadzania wypłat środków gwarantowanych, o którym
mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176 oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i
Nr …, poz. ….) na podstawie przepisów właściwych dla danych instytucji
finansowych prowadzących IKE.

5. W przypadku spełnienia przez oszczędzającego warunków, o których mowa w ust. 3,
odpowiednio instytucja finansowa, zarząd komisaryczny, syndyk lub
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152, z późn. zm.), w przypadku zaspokajania roszczeń z umów, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w
ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w
przypadku zaspokajania roszczeń z umów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4, są
obowiązani do dokonania wypłaty transferowej środków przyznanych
oszczędzającemu w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub postępowaniu
określającym sposób przeprowadzania wypłat środków gwarantowanych, o którym
mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
na IKE wskazane w potwierdzeniu zawarcia umowy.

6. Po dostarczeniu potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia
do programu emerytalnego odpowiednio instytucja dotychczas prowadząca IKE
oszczędzającego, zarząd komisaryczny lub syndyk przesyła, w ciągu 14 dni,
liczonych od dnia dostarczenia potwierdzenia, do:

1) instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE,
lub

2) zarządzającego programem emerytalnym w rozumieniu przepisów o
pracowniczych programach emerytalnych, do którego oszczędzający przystąpił,
zwanego dalej „zarządzającym”

– informację, o której mowa w art. 21 ust. 2.>


