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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.

o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa

Krajowego  oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 477)

USTAWA z dnia 8 maja 1997 r. O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELANYCH

PRZEZ SKARB PAŃSTWA ORAZ NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE (Dz. U. z 2003 r. Nr

174, poz. 1689, z późn. zm.)

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

1) udzielania poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa, tworzenia zasobu
majątkowego Skarbu Państwa oraz wykonywania zobowiązań z tych tytułów;

2) udzielania poręczeń i gwarancji przez niektóre osoby prawne;
[3) udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji ze środków

Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.]
<3) udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w

ramach programów rządowych.>
[2. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią jedyne dopuszczalne

formy, w jakich organy państwa mogą ustanawiać, w drodze umowy, odpowiedzialność
majątkową Skarbu Państwa za zobowiązania innych podmiotów.]

<2. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, stanowią jedyne
dopuszczalne formy, w jakich organy państwa oraz Bank Gospodarstwa
Krajowego, w zakresie określonym ustawą, mogą ustanawiać, w drodze umowy,
odpowiedzialność majątkową Skarbu Państwa za zobowiązania innych podmiotów.>

3.  (uchylony).

Art. 2.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) [poręczeniach udzielanych przez Skarb Państwa - należy przez to rozumieć
poręczenia:] <poręczeniach udzielanych przez Skarb Państwa – należy przez to
rozumieć udzielane przez Radę Ministrów, ministra właściwego do spraw
finansów publicznych lub Bank Gospodarstwa Krajowego, w imieniu i na
rachunek Skarbu Państwa, poręczenia:>

a) spłaty kredytów,
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b) wykonania zobowiązań wynikających z obligacji,
c) wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty

wystawowe,
d) wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed

ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z
poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją
obligacji;

2) [gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa - należy przez to rozumieć
gwarancje:] <gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa – należy przez to
rozumieć udzielane przez Radę Ministrów, ministra właściwego do spraw
finansów publicznych lub Bank Gospodarstwa Krajowego, w imieniu i na
rachunek Skarbu Państwa, gwarancje:>

a) spłaty kredytów,
b) wykonania zobowiązań wynikających z obligacji,
c) wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed

ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z
poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją
obligacji;

3) poręczeniach lub gwarancjach udzielanych przez niektóre osoby prawne - należy
przez to rozumieć poręczenia lub gwarancje udzielane przez niebędące bankami oraz
zakładami ubezpieczeń następujące podmioty, uprawnione na podstawie odrębnych
przepisów do udzielania poręczeń lub gwarancji w ramach powierzonych im zadań
publicznych lub w zakresie wykonywanej przez nie działalności gospodarczej:

a) państwowe osoby prawne utworzone w drodze ustawy,
b) spółki handlowe, w których akcje (udziały) stanowiące własność Skarbu

Państwa przekraczają połowę kapitału zakładowego,
c) spółdzielnie, w których wartość udziałów stanowiących własność Skarbu

Państwa przekracza połowę funduszu udziałowego,
d) osoby prawne, w których akcje (udziały) stanowiące własność Skarbu Państwa

lub osób prawnych, o których mowa w lit. a-c, przekraczają połowę kapitału
zakładowego lub funduszu udziałowego,

e) fundacje, w których fundatorami są osoby prawne, o których mowa w lit. a-c;
[4) poręczeniach lub gwarancjach udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego -

należy przez to rozumieć poręczenia lub gwarancje:
a) spłaty kredytów i pożyczek,
b) wykonania zobowiązań wynikających z obligacji

- udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu
Poręczeń Kredytowych;]

<4) poręczeniach lub gwarancjach udzielanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego – należy przez to rozumieć poręczenia lub gwarancje udzielane
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów rządowych:

a) spłaty kredytów i pożyczek,
b) wykonania zobowiązań wynikających z obligacji,
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c) wykonania innych zobowiązań, w szczególności dobrego wykonania
kontraktu lub wniesienia wadium;>

5) rezydencie - należy przez to rozumieć rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r.
Nr 83, poz. 931);

6) nierezydencie - należy przez to rozumieć nierezydenta w rozumieniu przepisów
ustawy, o której mowa w pkt 5;

7) kredycie - należy przez to rozumieć:
a) kredyt udzielony przez bank-kredytodawcę będący rezydentem,
b) kredyt lub pożyczkę udzielone przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę

będącego nierezydentem;
8) kredytobiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio kredytobiorcę lub

pożyczkobiorcę będącego rezydentem;
9) (uchylony);

[9a) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć
odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę
spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z
dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w
odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE
L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego
2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004);]

<9a) mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to
rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę
spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji
(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z
09.08.2008, str. 3);>

10) ustawie o obligacjach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824);

11) ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - należy przez
to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz.
2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844);

12) (uchylony);
13) (uchylony).

2. Kwoty wyrażone w ustawie w euro przelicza się na walutę polską według kursu
średniego, ogłoszonego w danym roku budżetowym przez Narodowy Bank Polski w
Tabeli nr 1 kursów średnich.

Art. 2c.
1. Skuteczność poręczenia lub gwarancji jest uzależniona od wniesienia opłaty prowizyjnej

od poręczenia lub gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Opłata prowizyjna jest naliczana od objętej poręczeniem lub gwarancją kwoty

zobowiązania, a w przypadku poręczeń i gwarancji udzielanych pod warunkiem
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przeznaczenia kredytu lub środków z emisji obligacji na cel, o którym mowa w art. 7 ust.
2 pkt 4 - od kwoty zwiększenia zobowiązania Skarbu Państwa, stanowiącej różnicę
między kwotą zobowiązania obejmowanego poręczeniem lub gwarancją a kwotą
istniejącego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób naliczania i pobierania opłaty
prowizyjnej od poręczenia i gwarancji oraz wysokość tej opłaty, uwzględniając w
szczególności:

1) uzależnienie wysokości opłaty prowizyjnej, z wyjątkiem opłaty od poręczeń i
gwarancji udzielanych pod warunkiem przeznaczenia kredytu lub środków z emisji
obligacji na cele, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3, od okresu, na który jest
udzielane poręczenie lub gwarancja;

2) obniżenie wysokości opłaty prowizyjnej od poręczeń w stosunku do wysokości
opłaty prowizyjnej od gwarancji;

3) obniżenie stawek opłaty prowizyjnej od poręczeń lub gwarancji, o których mowa w
art. 3 ust. 2 i art. 12 ust. 2a, oraz od poręczeń lub gwarancji udzielanych pod
warunkiem przeznaczenia kredytu lub środków z emisji obligacji na cele, o których
mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3;

4)  ustalenie stawek opłaty prowizyjnej od poręczeń i gwarancji, których udzielenie nie
stanowi pomocy publicznej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.

[4. Poręczenia i gwarancje udzielane pod warunkiem przeznaczenia kredytu lub środków z
emisji obligacji na cele, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, oraz poręczenia, o których
mowa w art. 23 ust. 1, są wolne od opłaty prowizyjnej.]

<4. Poręczenia i gwarancje udzielane pod warunkiem przeznaczenia kredytu lub
środków z emisji obligacji na cele, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 5, oraz
poręczenia, o których mowa w art. 23 ust. 1, są wolne od opłaty prowizyjnej.>

Art. 3.
[1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, lub

minister właściwy do spraw finansów publicznych mogą, w imieniu Skarbu Państwa,
udzielać kredytodawcom poręczenia lub gwarancji spłaty części lub całości kredytu wraz
z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tym kredytem.]

<1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
minister właściwy do spraw finansów publicznych lub Bank Gospodarstwa
Krajowego mogą, w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, udzielać
kredytodawcom poręczenia lub gwarancji spłaty części lub całości kredytu wraz
z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tym kredytem.>

2. W przypadku udzielenia poręczenia lub gwarancji, o których mowa w ust. 1, może być
również udzielone poręczenie lub gwarancja wykonania zobowiązań wynikających z
transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem
walutowym, związanej z kredytem objętym poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa,
jeżeli transakcja taka odpowiada standardom określonym przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Swapów i Instrumentów Pochodnych lub Związek Banków Polskich.

3. Poręczenie lub gwarancja mogą być udzielane również bankom lub międzynarodowym
instytucjom finansowym, jeżeli taki bank lub instytucja udzieliły kredytodawcy
poręczenia lub gwarancji za kredytobiorcę.
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[4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela poręczenia lub gwarancji,
jeżeli kwota poręczenia lub gwarancji przekracza równowartość 5.000.000 euro, z
zastrzeżeniem art. 5 ust. 2.]

<4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela poręczenia lub
gwarancji powyżej kwoty stanowiącej równowartość 10 000 000 euro i do
równowartości 30 000 000 euro, w przypadku gdy nie są spełnione warunki,
o których mowa w ust. 6.>

<4a. Przed udzieleniem poręczenia lub gwarancji dotyczących kontraktów krajowych, o
których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 6, minister właściwy do spraw finansów
publicznych jest obowiązany zasięgnąć opinii Ministra Obrony Narodowej.>

5. Rada Ministrów udziela poręczenia lub gwarancji, jeżeli kwota poręczenia lub gwarancji
przekracza równowartość 30.000.000 euro.

<6. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela poręczenia lub gwarancji, w imieniu i na
rachunek Skarbu Państwa, powyżej kwoty stanowiącej równowartość 10 000
000 euro i do równowartości 30 000 000 euro, jeżeli są spełnione następujące
warunki:

1) poręczenie lub gwarancja są udzielane za wynagrodzeniem odpowiadającym
wynagrodzeniu rynkowemu;

2) poręczenie lub gwarancja są udzielane do wysokości 60 % pozostającej
do spłaty kwoty zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją wraz z 60%
należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych
z tym zobowiązaniem.

7. Szczegółowe warunki i tryb udzielania, wykonywania i monitorowania poręczeń lub
gwarancji, o których mowa w ust. 6, a także wysokość, warunki i tryb pobierania
przez Bank Gospodarstwa Krajowego opłat prowizyjnych oraz wynagrodzenie
Banku Gospodarstwa Krajowego za wykonywane czynności określi umowa zawarta
między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem
Gospodarstwa Krajowego.>

[Art. 5.
1. Poręczenie i gwarancja mogą być udzielone do wysokości 60% pozostającej do spłaty

kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją oraz do wysokości 60% należnych
odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z tym kredytem.

2. Rada Ministrów może udzielić poręczenia lub gwarancji do wysokości wyższej niż
określona w ust. 1 w przypadku przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
narodowej.]

<Art. 5.
1. Rada Ministrów lub minister właściwy do spraw finansów publicznych mogą

udzielać poręczenia lub gwarancji do wysokości 50% pozostającej do spłaty kwoty
kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją wraz z 50% należnych odsetek od tej
kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z tym kredytem.

2. Rada Ministrów może udzielić poręczenia lub gwarancji do wysokości wyższej niż
określona w ust. 1 w przypadku przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla
gospodarki narodowej, bezpieczeństwa lub obronności państwa.>
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Art. 7.
1. Poręczenie lub gwarancja mogą być udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego

nimi kredytu na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających:
1) rozwój lub utrzymanie infrastruktury;
2) rozwój eksportu dóbr i usług;
3) ochronę środowiska;
4) tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją w ramach pomocy

regionalnej;
5) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych będących

wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych;
6) restrukturyzację przedsiębiorstw.

2. Poręczenie lub gwarancja mogą być także udzielane pod warunkiem przeznaczenia
objętego nimi kredytu na:

1) finansowanie zakupu materiałów lub wyrobów gotowych, przeznaczonych na
realizację przedsięwzięć polegających na wykonaniu dóbr inwestycyjnych na
eksport, o wartości kontraktowej powyżej 10.000.000 euro;

2) zasilenie funduszy utworzonych, na mocy odrębnych ustaw, w Banku Gospodarstwa
Krajowego, jeżeli środki przeznaczone na spłatę kredytu pochodzą ze źródeł innych
niż budżet państwa, z wyłączeniem środków budżetu państwa, które zostały
wydatkowane na dopłaty do kredytu objętego preferencyjnym oprocentowaniem;

3) utworzenie przez banki linii kredytowych w celu:
a)  finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu

terytorialnego oraz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
b) współfinansowania programów lub projektów w ramach programów

pomocowych Unii Europejskiej;
[4) spłatę, objętego już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, kredytu wraz z

odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tym kredytem.]
<4) spłatę, objętego już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, zobowiązania

wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tym
zobowiązaniem;>

<5) wspieranie eksportu polskich towarów i usług w ramach realizacji programów
rządowych;

6) finansowanie zakupów materiałów lub wyrobów gotowych, przeznaczonych na
produkcję, modernizację lub remonty uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego na
potrzeby kontraktów krajowych w sytuacji, gdy realizacja przedsięwzięcia jest
istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz gdy
przedsiębiorca będzie posiadał kontrakt zapewniający uzyskanie środków
niezbędnych do spłaty gwarantowanego lub poręczonego kredytu, a także
kontraktów zagranicznych, gdy przedsiębiorca będzie posiadał kontrakt
zapewniający uzyskanie środków niezbędnych do spłaty gwarantowanego lub
poręczonego kredytu.>

3. Przy udzielaniu poręczenia i gwarancji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się art.
2a ust. 2.

[4. Poręczenie i gwarancja, o których mowa w ust. 2 pkt 4, mogą być udzielone
jednokrotnie.]
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Art. 12.
[1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, lub

minister właściwy do spraw finansów publicznych mogą udzielać, w imieniu Skarbu
Państwa, poręczenia lub gwarancji spełnienia przez emitenta świadczeń pieniężnych
wynikających z wyemitowanych przez niego obligacji.]

<1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
minister właściwy do spraw finansów publicznych lub Bank Gospodarstwa
Krajowego mogą, w imieniu Skarbu Państwa, udzielać poręczenia lub gwarancji
spełnienia przez emitenta świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych
przez niego obligacji.>

1a. (uchylony).
2. Poręczenie lub gwarancja mogą obejmować zapłatę należności głównej lub należności

ubocznych albo obu tych należności.
2a. W przypadku udzielenia poręczenia lub gwarancji, o których mowa w ust. 1, może być

również udzielone poręczenie lub gwarancja wykonania zobowiązań wynikających z
transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem
walutowym, związanej z emisją obligacji objętą poręczeniem lub gwarancją Skarbu
Państwa, jeżeli transakcja taka odpowiada standardom określonym przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Instrumentów Pochodnych lub Związek
Banków Polskich.

3. Poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek emitenta obligacji.
4. Poręczenie lub gwarancja stanowią zabezpieczenie całkowite lub zabezpieczenie

częściowe w rozumieniu ustawy o obligacjach.

[Art. 16.
Do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 3 ust. 4 i 5, art. 5 oraz art. 8.]

<Art. 16.
Do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 3 ust. 4 – 7 oraz art. 8.>

<Rozdział 8a
Poręczenia i gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach

programów rządowych

Art. 34a.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny

rachunek, poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów społeczno-
gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego,
obejmujących w szczególności projekty:

1) realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii
Europejskiej,

2) infrastrukturalne,
3) związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw

– w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.
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2. W ramach programów rządowych, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa
Krajowego może obejmować lub nabywać akcje (udziały) podmiotów udzielających
poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz obejmować akcje (udziały)
we współtworzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotach mających
udzielać poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i
średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego.

Art. 34b.
1. Do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 2b ust. 1, art. 8 i art. 34.
2. Szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń lub gwarancji oraz warunki i tryb

pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji określi
umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a
Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

3. Informacje, o których mowa w art. 34 ust. 1, w zakresie poręczeń i gwarancji
udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w art. 34a, są
przekazywane w terminie 60 dni po upływie półrocza.

Art. 34c.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

finansów publicznych, przygotowuje plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją
programów rządowych.

2. Plan rzeczowo-finansowy określa w szczególności:
1) łączną kwotę, do wysokości której Bank Gospodarstwa Krajowego może

udzielać poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych;
2) przewidywane wydatki wynikające z udzielanych poręczeń i gwarancji;
3) planowaną kwotę zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego w akcje

(udziały) podmiotów, o których mowa w art. 34a ust. 2;
4) przewidywaną kwotę wypłat z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Art. 34d.
1. W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do spraw finansów

publicznych przekazuje środki na zwiększenie funduszu statutowego Banku
Gospodarstwa Krajowego.

2. W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa, w imieniu Skarbu Państwa, może, w drodze rozporządzenia, przekazać
nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcje lub udziały stanowiące
własność Skarbu Państwa.

3. Do przekazania akcji (udziałów), o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, dotyczących
trybu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa.

4. Środki finansowe w wysokości 50% przychodów ze sprzedaży przekazanych akcji
lub udziałów, o których mowa w ust. 2, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na udzielanie
wsparcia, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
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utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z  2007 r. Nr 42,
poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505).

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zastępuje przekazane nieodpłatnie
akcje lub udziały spółek, które:

1) w statucie lub umowie spółki zawierają ograniczenia w dysponowaniu akcjami
lub udziałami,

2) są w trakcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
3) posiadają ujemne kapitały własne lub w których mogła pojawić się konieczność

wydatkowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków w celu
podwyższenia kapitału lub dokonania dopłat do kapitału

– przekazując jednocześnie akcje lub udziały o łącznej wartości odpowiadającej
łącznej wartości zastępowanych akcji lub udziałów.

6. Czynności, o których mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa
dokonuje w drodze rozporządzenia.>

[Rozdział 9
Poręczenia i gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków

Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych
Art. 35.

1. Bank Gospodarstwa Krajowego tworzy Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych.
2. Na Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych składają się:

1) środki przekazywane z budżetu państwa, określane corocznie w ustawie budżetowej;
2) wpływy z inwestycji środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w papiery

wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski bądź
gwarantowane przez Skarb Państwa oraz listy zastawne emitowane na podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 98, poz. 919);

3) kwoty odzyskane w drodze dochodzenia wierzytelności powstałych w związku z
udzielonymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeniami lub gwarancjami ze
środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych;

4) 50% przychodów ze sprzedaży akcji lub udziałów przekazanych Bankowi
Gospodarstwa Krajowego przez Skarb Państwa w trybie ust. 3;

5) dywidendy z akcji lub udziałów, o których mowa w pkt 4;
6) darowizny i zapisy;
7) inne wpływy.

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w imieniu Skarbu Państwa, może, w drodze
rozporządzenia, przekazać nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcje lub
udziały stanowiące własność Skarbu Państwa.

3a.  Środki finansowe w wysokości 50 % przychodów ze sprzedaży przekazanych akcji lub
udziałów, o których mowa w ust. 3, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia, o którym
mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
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4. Do przekazania akcji (udziałów), o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, dotyczących trybu
zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa.

5.  Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wycofuje przekazane nieodpłatnie akcje lub
udziały spółek, które:

1) w statucie lub umowie spółki zawierają ograniczenia w dysponowaniu akcjami lub
udziałami,

2) są w trakcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
3) posiadają ujemne kapitały własne lub w których mogła pojawić się konieczność

wydatkowania przez BGK środków w celu podwyższenia kapitału lub dokonania
dopłat do kapitału,

zastępując je jednocześnie akcjami lub udziałami o łącznej wartości odpowiadającej
łącznej wartości wycofanych akcji lub udziałów.

Art. 36.
1. Środki Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przeznaczane są na:

1) zabezpieczenie spłaty kredytów bankowych i pożyczek bankowych oraz odsetek od
tych kredytów i pożyczek, a także wykonania zobowiązań wynikających z obligacji
poręczonych lub gwarantowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z
przepisami ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) zabezpieczenie spłaty kredytów studenckich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 550), poręczonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
zgodnie z przepisami ustawy;

3) pokrycie uzasadnionych kosztów związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji
oraz nabywaniem lub obejmowaniem akcji (udziałów), o których mowa w pkt 5;

4)  spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego za
zobowiązania podmiotów z tytułu wspierania działalności mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców poręczeniami lub gwarancjami spłaty pożyczek
udzielanych z udziałem środków publicznych lub kredytów;

5)  obejmowanie lub nabywanie akcji (udziałów) podmiotów udzielających poręczeń lub
gwarancji spłaty kredytów lub pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, małych i
średnich przedsiębiorców oraz obejmowanie akcji (udziałów) we współtworzonych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotach mających udzielać poręczeń lub
gwarancji spłaty kredytów lub pożyczek zaciąganych przez mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców.

1a. (uchylony).
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze umowy zawartej z Bankiem

Gospodarstwa Krajowego, może przeznaczyć środki Krajowego Funduszu Poręczeń
Kredytowych także na inne cele związane z udzielaniem poręczenia lub gwarancji.

Art. 37.
Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać poręczeń lub gwarancji, jeżeli kwota
poręczenia lub gwarancji nie przekracza równowartości 5.000.000 euro.

Art. 38.
1. Kredyty, pożyczki bankowe i środki uzyskane z wyemitowanych obligacji, o których mowa

w art. 36 ust. 1 pkt 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na:
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1) finansowanie inwestycji;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) tworzenie nowych miejsc pracy;
5) realizowanie kontraktów eksportowych;
6) zorganizowanie własnego miejsca pracy lub założenie spółdzielni przez absolwenta

lub absolwentów w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu;

7) zapobieżenie lub usunięcie skutków katastrof naturalnych lub awarii technicznych
noszących znamiona klęski żywiołowej;

8) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych będących wynikiem
badań naukowych lub prac rozwojowych;

9)  finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.

2. Do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 2b ust. 1, art. 8 i art. 34.
3. Szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń lub gwarancji, a także nabywania lub

obejmowania akcji (udziałów), o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5, oraz wysokość,
warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
określi umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a
Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Art. 39.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy

Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, opracowany w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych.

1a. Projekt planu finansowego Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych podlega
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym
w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100,
poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz.
596 i Nr 230, poz. 1921 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774).

1b. Plan finansowy Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych określa w szczególności:
1) łączną kwotę, do wysokości której przewiduje się udzielanie poręczeń i gwarancji;
2) łączną kwotę przeznaczoną na nabycie lub objęcie akcji (udziałów), o których mowa

w art. 36 ust. 1 pkt 5;
3) przewidywane dochody i koszty;
4) przewidywane wydatki wynikające z udzielanych poręczeń i gwarancji;
5) prognozowaną łączną kwotę należności nieściągalnych zapisywanych w ciężar

Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Krajowego Funduszu Poręczeń

Kredytowych odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat.]

Art. 42c.
[1. W czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej, zwanego dalej "zakładem", wszczętego na podstawie ustawy z dnia 15
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kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684), Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielić
zakładowi, ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, poręczenia
dokonania zapłaty odsetek od obligacji.]

<1. W czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, zwanego dalej „zakładem”, wszczętego na podstawie ustawy z dnia 15
kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.), Bank Gospodarstwa
Krajowego może udzielić zakładowi poręczenia dokonania zapłaty odsetek
od obligacji.>

2. Poręczenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone pod warunkiem, że:
[1) program restrukturyzacyjny zakładu przewiduje ubieganie się o poręczenie Banku

Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń
Kredytowych;]

<1) program restrukturyzacyjny zakładu przewiduje ubieganie się o poręczenie
Banku Gospodarstwa Krajowego;>

2) wyemitowane obligacje oraz środki uzyskane z obligacji zostaną przeznaczone na
cele określone w ustawie, o której mowa w ust. 1;

3) zakład lub jednostka samorządu terytorialnego będąca podmiotem, który utworzył
zakład, ustanowi zabezpieczenia na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego na
wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela.

3. Poręczenie, o którym mowa w ust. 1:
1) jest udzielane na wniosek zakładu;
2) może być udzielone zakładowi tylko jeden raz.

4. Od poręczenia, o którym mowa w ust. 1, jest pobierana opłata prowizyjna w wysokości:
1) 1,0 % kwoty objętej poręczeniem, jeżeli okres, na który udzielono poręczenia, nie

przekracza 2 lat;
2) 1,5 % kwoty objętej poręczeniem, jeżeli okres, na który udzielono poręczenia,

przekracza 2 lata.
5. Do poręczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 2b ust. 1, art. 34, 38

ust. 3 oraz art. 39.
6. Poręczenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone na okres nie dłuższy niż do dnia

31 grudnia 2010 r.
7. Poręczenie, o którym mowa w ust. 1, zwalnia się z opłaty skarbowej.

Art. 42d.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w imieniu Skarbu Państwa udziela

Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia dokonania zapłaty odsetek od obligacji
objętych poręczeniem, o którym mowa w art. 42c ust. 1.

2. Kwota poręczenia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1, wynosi 500 mln zł.
[3. Środki przeznaczone na wykonanie poręczenia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1,

zasilają Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.]
<3. Środki przeznaczone na wykonanie poręczenia Skarbu Państwa, o którym mowa

w ust. 1, są przekazywane do Banku Gospodarstwa Krajowego.>
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4. Warunki wykonania poręczenia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1, określi umowa
zawarta między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem
Gospodarstwa Krajowego.

5. Poręczenie Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1, wygasa z dniem 31 grudnia 2010 r.
6. Poręczenie Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1, zwalnia się z opłaty prowizyjnej.
7. Do poręczenia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio

przepisy art. 31, 43 ust. 1 i 2, art. 43a, 44-44b, 45 pkt 1 i art. 47.
8. W przypadku gdy minister właściwy do spraw finansów publicznych nie podejmie

czynności zmierzających do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu poręczenia Skarbu
Państwa, o którym mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego jest obowiązany do
podejmowania tych czynności, na warunkach określonych w umowie z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych, za wynagrodzeniem.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, przysługuje w wysokości 3 %
wyegzekwowanej kwoty; nie może ono być jednak niższe od rzeczywistych kosztów
niezbędnych działań windykacyjnych. Wynagrodzenie jest potrącane z wyegzekwowanej
kwoty, a sposób jego ustalania określa umowa.

10. Przy podejmowaniu działań, o których mowa w ust. 8, Bank Gospodarstwa Krajowego ma
prawo, bez uzyskania pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wystawić
bankowy tytuł egzekucyjny stosownie do art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).

Art. 43.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w imieniu Skarbu Państwa, wykonuje

czynności zmierzające do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umowy
poręczenia lub gwarancji na zasadach, warunkach i w trybie określonych w innych
ustawach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb sprzedaży
wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych
wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia
wierzytelności w całości lub w części, z uwzględnieniem zróżnicowanej sytuacji
finansowo-ekonomicznej dłużników, ich znaczenia dla gospodarki narodowej lub dla
regionu kraju.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić Bank Gospodarstwa
Krajowego do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.

4. Z tytułu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa
Krajowego otrzymuje prowizję w wysokości określonej w umowie zawartej pomiędzy
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa
Krajowego.

<5. Bank Gospodarstwa Krajowego przy podejmowaniu działań, o których mowa w
ust. 1, po uzyskaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, ma prawo, bez
uzyskania pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wystawić bankowy
tytuł egzekucyjny stosownie do art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe.>
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Art. 45.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi ewidencje należności i
zobowiązań:

[1) Skarbu Państwa - z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;]
<1) Skarbu Państwa – z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb

Państwa;>
2) osób prawnych, wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 3 - z tytułu udzielonych poręczeń i

gwarancji;
[3) Banku Gospodarstwa Krajowego - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych ze
środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.]

<3) Banku Gospodarstwa Krajowego – z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych
w ramach programów rządowych.>

Art. 46.
Rada Ministrów przedstawia corocznie Sejmowi w terminie właściwym do przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu państwa za dany rok informację o:

1) poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa;
2) poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez niektóre osoby prawne;
[3) poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ze
środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych;]

<3) poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
w ramach programów rządowych;>

4) liczbie i wartości akcji (udziałów) składających się na zasób;
5) wykorzystaniu środków gromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 29 ust. 2.

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. O BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Dz. U.

Nr 65, poz. 594, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", utworzony rozporządzeniem

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) Państwowych
Instytucji Kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 46, poz. 477), jest
bankiem państwowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz.
1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr
50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594).

2. Siedzibą BGK jest miasto stołeczne Warszawa.
3.  Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego,
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nadaje, w drodze rozporządzenia, statut BGK. W rozporządzeniu minister określi w
szczególności:

1) organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez
BGK;

2) szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej i Zarządu;
[3) osoby uprawnione do reprezentowania BGK;]
4) fundusze własne BGK i zasady prowadzenia gospodarki finansowej.

4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, nadając statut BGK, zasięga opinii
ministrów właściwych ze względu na nadzór nad funduszami utworzonymi,
powierzonymi lub przekazanymi BGK na podstawie odrębnych ustaw.

[Art. 4.
Do podstawowych celów działalności BGK, w zakresie określonym ustawą oraz odrębnymi
przepisami, należy wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz
programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych z wykorzystaniem
środków publicznych.]

<Art. 4.
Do podstawowych celów działalności BGK, w zakresie określonym ustawą oraz
odrębnymi przepisami, należy wspieranie rządowych programów społeczno-
gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego,
obejmujących w szczególności projekty:

1) realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii
Europejskiej,

2) infrastrukturalne,
3) związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw

– w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.>

Art. 5.
1. Do zadań BGK należy:

1) wykonywanie czynności określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe;

2) obsługa funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie
odrębnych ustaw;

[3) obsługa transakcji eksportowych z zastosowaniem instrumentów wspierania
eksportu, zgodnie z odrębnymi przepisami;]

<3) obsługa transakcji eksportowych z zastosowaniem instrumentów wspierania
eksportu oraz wspieranie eksportu polskich towarów i usług, zgodnie z
odrębnymi przepisami lub w ramach realizacji programów rządowych;>

4) wykonywanie czynności dotyczących instytucji kredytowych zlikwidowanych lub
uznanych za zlikwidowane na podstawie:

a) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych
przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. Nr 52, poz. 410, z 1949 r. Nr 35, poz. 256
oraz z 1951 r. Nr 31, poz. 240),



- 16 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

b) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych
instytucyj kredytu długoterminowego (Dz. U. Nr 52, poz. 411 oraz z 1951 r. Nr
31, poz. 241),

c) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr
36, poz. 279 oraz z 1957 r. Nr 31, poz. 136)[.]<;>

<5) prowadzenie – bezpośrednio lub pośrednio – działalności gwarancyjnej lub
poręczeniowej w ramach realizacji programów rządowych lub w imieniu i na
rachunek Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o
poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.), w szczególności
dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw;

6) wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu
art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg
wieczystych lub zbiorów dokumentów, dokonanych na rzecz:

a) instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na
podstawie dekretów, o których mowa w pkt 4,

b) Skarbu Państwa z tytułu:
– nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego

dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.
U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13, z późn. zm.),

– udzielonych w latach 1945 – 1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i
naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę
budynków oraz sprzedaż przez państwo domów jednorodzinnych i
wielorodzinnych,

c) Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą jest Skarb Państwa,
dokonanych przed dniem 1 września 1939 r.;

7) wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w szczególności
budownictwa mającego na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem,
zgodnie z odrębnymi przepisami lub w ramach realizacji rządowych
programów.>

[2. Szczegółowy zakres czynności, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy oraz
umowy zawarte z właściwymi ministrami.]

<2. Szczegółowy zakres czynności, o których mowa w ust. 1, określają odrębne
przepisy lub umowy zawarte z właściwymi ministrami.>

<3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 6, BGK wydaje na wniosek właścicieli
nieruchomości obciążonych, po dokonaniu przez nich spłaty ujawnionej
wierzytelności. BGK w celu określenia aktualnej wysokości ujawnionej
wierzytelności uwzględnia odpowiednie przepisy dotyczące systemu pieniężnego, w
tym przepisy dotyczące denominacji świadczeń.

4. W celu realizacji programów rządowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5 i 7,
minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki na zwiększenie
funduszu statutowego BGK.

5. BGK w celu realizacji programów rządowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5 i 7,
może również pozyskiwać środki z innych źródeł, w szczególności zaciągać kredyty i
pożyczki oraz emitować obligacje w kraju i za granicą.>
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<Art. 5a.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać skarbowe

papiery wartościowe na zwiększenie funduszu statutowego BGK.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, przez wydanie listu

emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa
w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

3. List emisyjny zawiera w szczególności:
1) datę emisji;
2) powołanie podstawy prawnej emisji;
3) jednostkową wartość nominalną;
4) walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;
5) cenę lub sposób jej ustalenia;
6) stopę procentową lub sposób jej obliczania;
7) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności

ubocznych;
8) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych

tej emisji;
9) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego

wykupu.
4. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z

dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów
wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych
papierów wartościowych.

5. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje
się przepisów art. 89, art. 90 i art. 94 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

6. Emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się
do limitów określonych w ustawie budżetowej.

7. Wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów
wartościowych, o których mowa w ust. 1, zalicza się do długu Skarbu Państwa,
zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.>

[Art. 8.
1. Rada Nadzorcza składa się z przewodniczącego oraz od 8 do 12 członków, powoływanych

na okres 4 lat spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu finansów.
2. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej powołuje minister właściwy do spraw

instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa, spośród osób niebędących członkami Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
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3) dwaj przedstawiciele ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej,

4)  przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych odwołuje przewodniczącego lub

członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w przypadku skazania go
prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może odwołać przewodniczącego lub
członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, jeżeli:

1) nie wypełnia on obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6
miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

2) jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne lub karne skarbowe;
3) dalsze pełnienie przez niego funkcji nie daje rękojmi należytego wykonywania

czynności nadzorczych;
4) nie realizuje on zaleceń dotyczących działalności BGK, zgodnie z aktualną polityką

społeczno-gospodarczą państwa, o których mowa w art. 12.]
<Art. 8.

l. Rada Nadzorcza składa się z przewodniczącego oraz od 8 do 12 członków,
powoływanych spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu
finansów.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, powołuje się nowego

członka na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Przepisy ust. 1, 4 i 5 stosuje
się odpowiednio.

4. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej powołuje minister właściwy do
spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
Skarbu Państwa, spośród osób niebędących członkami Zarządu, z zastrzeżeniem
ust. 5. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej odwołuje minister właściwy
do spraw instytucji finansowych.

5. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki

przestrzennej i mieszkaniowej;
4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;
5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, wskutek śmierci,
rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

7. Po upływie kadencji Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani
do pełnienia swoich obowiązków do dnia powołania nowej Rady Nadzorczej.>

[Art. 10.
1. Zarząd kieruje działalnością BGK.
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2. Zarząd składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa -
pierwszego zastępcy prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.

3. Liczbę wiceprezesów i członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4.  Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek ministra właściwego do spraw

instytucji finansowych.
5.  Wiceprezesa - pierwszego zastępcę prezesa powołuje Rada Nadzorcza, na wniosek

ministra właściwego do spraw transportu, a wiceprezesów i pozostałych członków
Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, na wniosek prezesa Zarządu.

6.  Powołanie prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu następuje za zgodą Komisji
Nadzoru Finansowego. Przepisy art. 22a i 22b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe stosuje się odpowiednio.

7. Prezes Zarządu reprezentuje BGK na zewnątrz, przewodniczy obradom Zarządu oraz
organizuje działalność BGK.

Art. 11.
1. Kadencja członków Zarządu trwa 5 lat.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych odwołuje członka Zarządu przed

upływem kadencji w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem sądowym za
przestępstwo z winy umyślnej.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek Rady Nadzorczej, może
odwołać członka Zarządu przed upływem kadencji, jeżeli:

1) nie wypełnia on obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6
miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

2) jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne lub karne skarbowe;
3) dalsze pełnienie przez niego funkcji nie daje rękojmi ostrożnego i stabilnego

zarządzania bankiem;
4) nie realizuje on wytycznych Rady Nadzorczej dotyczących działalności BGK,

wydanych w związku z zaleceniami, o których mowa w art. 12.
4. Rada Nadzorcza może, z ważnych powodów, zawiesić w czynnościach członka Zarządu.

Art. 12.
W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw instytucji finansowych może
udzielać Radzie Nadzorczej wiążących zaleceń w zakresie realizacji zadań z wykorzystaniem
środków publicznych, o których mowa w art. 4-6, zgodnie z aktualną polityką społeczno-
gospodarczą państwa.]

<Art. 10.
1. Zarząd kieruje działalnością BGK.
2. Zarząd składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 członków, w tym prezesa,

wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa i wiceprezesów.
3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w

imieniu BGK uprawnieni są:
1) prezes Zarządu samodzielnie;
2) dwóch członków Zarządu działających łącznie spośród pozostałych członków

Zarządu.
4. Liczbę wiceprezesów i członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
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5. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek ministra właściwego do
spraw instytucji finansowych, a odwołuje – minister właściwy do spraw instytucji
finansowych na wniosek Rady Nadzorczej.

6. Wiceprezesa – pierwszego zastępcę prezesa powołuje Rada Nadzorcza na wniosek
ministra właściwego do spraw transportu, a wiceprezesów i pozostałych członków
Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek prezesa Zarządu. Wiceprezesa –
pierwszego zastępcę prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu
odwołuje Rada Nadzorcza.

7. Powołanie prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu następuje za zgodą Komisji
Nadzoru Finansowego. Przepisy art. 22a ust. 2 i art. 22b ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe stosuje się odpowiednio.

8. Prezes Zarządu reprezentuje BGK na zewnątrz, przewodniczy obradom Zarządu
oraz organizuje działalność BGK.

Art. 11.
1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
2. Po upływie kadencji Zarządu, członkowie Zarządu są zobowiązani do pełnienia

swoich obowiązków do dnia powołania nowego Zarządu.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, powołuje się nowego członka

na okres do końca kadencji Zarządu. Przepisy art. 10 ust. 5 –7 stosuje się
odpowiednio.

4. Rada Nadzorcza może, z ważnych powodów, zawiesić w czynnościach
poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, na okres nie dłuższy niż 3
miesiące.

5. W okresie zawieszenia członek Zarządu otrzymuje połowę przysługującego mu
wynagrodzenia.

6. Rada Nadzorcza może delegować, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, członków
Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członków Zarządu:

1) którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą
sprawować swoich czynności;

2) jeżeli uzna takie działanie za niezbędne w celu ostrożnego i stabilnego
zarządzania bankiem.

7. W okresie delegowania, o którym mowa w ust. 6, mandat członka Rady Nadzorczej
ulega zawieszeniu.

8. Mandat członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, wskutek śmierci, rezygnacji
albo odwołania go ze składu Zarządu.

9. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy
o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

Art. 12.
W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw instytucji finansowych
może udzielać Radzie Nadzorczej wiążących zaleceń w zakresie realizacji rządowych
programów oraz zadań z wykorzystaniem środków publicznych, o których mowa w art.
4–6, zgodnie z aktualną polityką społeczno-gospodarczą państwa.>
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USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

PRAWNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Art. 16.
UWAGA: ust. 1-2a pominięto

2b. Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych przez bank
gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, wymienionych w ust. 1 pkt 26,
pomniejsza się, z zastrzeżeniem ust. 2c, o wartość:

1) gwarancji lub poręczeń Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

2) gwarancji lub poręczeń banku centralnego lub rządu kraju będącego członkiem
OECD,

3) gwarancji lub poręczeń banku mającego siedzibę w kraju będącym członkiem
OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi
obaw,

4) gwarancji lub poręczeń państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem banków i
zakładów ubezpieczeń, uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do ich
udzielania w ramach realizacji powierzonych jej zadań państwowych, w przypadku
gdy w budżecie państwa określono źródła sfinansowania ewentualnych zobowiązań,

5) przelewu wierzytelności z akredytywy zabezpieczającej (akredytywa typu stand-by)
otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju będącego członkiem OECD, w
przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw,

6) umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej na podstawie
przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych,
dla określonej umowy kredytowej lub zobowiązania pozabilansowego - do 100%
sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia
rezerwy celowej jest następstwem zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub
gwarancją,

[7) gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego
Funduszu Poręczeń Kredytowych wydanych na podstawie przepisów o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,]

<7) gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonych na
podstawie przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne,>

8) gwarancji lub poręczeń jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej
(gmin, powiatów i województw) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy
czym uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wynikać z uchwały właściwego
organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ustalania maksymalnej
wysokości pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku
budżetowym,

9) wpłaty określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek
banku, który zobowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz
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z należnymi odsetkami i prowizją, do wysokości tej kwoty, przy czym przeliczenia
na złote należy dokonać według kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień dokonywania klasyfikacji,

10)  zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku:
a)  posiadającym ekspozycję kredytową lub
b)  mającym siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w przypadku gdy

sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw
- wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania
środków z rachunku lokaty,

11)  przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności:

a)  papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski,

b)  papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy krajów
będących członkiem OECD,

c)  bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki
- według ich wartości godziwej,

12)  hipoteki ustanowionej na:
a)  nieruchomości,
b)  użytkowaniu wieczystym,
c)  własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,
d)  spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego,
e)  prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
f)  prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię

mieszkaniową w celu przeniesienia jej własności na członka,
13)  gwarancji lub poręczeń podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jeżeli

łączna kwota gwarancji i poręczeń udzielonych przez gwaranta (poręczyciela)
jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego gwaranta
(poręczyciela), pomniejszonych o należne, lecz niewniesione wkłady na poczet
kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni,

14)  przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na warunkach określonych
przez strony w umowie,

15)  przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności papierów wartościowych, niewymienionych
w pkt 11, będących w obrocie giełdowym w krajach będących członkiem OECD,

16)  hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego,
17)  zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru państwowego statków

powietrznych,
18)  zastawu rejestrowego na:

a)  prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 11, według ich
wartości godziwej,

b)  prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 15,
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19)  zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej,
20)  przelewu wierzytelności z rachunku lokaty założonej w banku innym niż bank

posiadający należność lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego, wraz z
oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z
rachunku lokaty,

21)  oświadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
zawierającego zobowiązanie wystawcy do podjęcia działań wobec dłużnika,
mających na celu utrzymanie terminowej obsługi ekspozycji kredytowej banku oraz
utrzymanie niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, pod
warunkiem że:

a)  treść oświadczenia zapewnia możliwość dochodzenia wobec wystawcy roszczeń
w przypadku konieczności utworzenia rezerwy celowej,

b)  bank posiada opinię prawną dotyczącą skuteczności dochodzenia ewentualnych
roszczeń wobec wystawcy oświadczenia,

c)  zobowiązanie ciążące na wystawcy oświadczenia jest ujęte w jego księgach,
d)  łączna kwota oświadczeń patronackich, gwarancji i poręczeń udzielonych przez

wystawcę jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego
wystawcy, pomniejszonych o należne, lecz niewniesione, wkłady na poczet
kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni.

2c. Przepisy ust. 2b stosuje się w takim zakresie, w jakim bank pomniejszy podstawę
tworzenia rezerw zaliczanych do kosztów banku, na podstawie przepisów o
rachunkowości, o wartość zabezpieczeń wymienionych w tych przepisach.

2d. Za ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 2b pkt 10 lit. a) oraz pkt 21, rozumie
się:

a)  należności, z wyłączeniem odsetek, także skapitalizowanych,
b)  udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i

gwarancyjnym.
3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,

utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
3a. (uchylony).
3b. Przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie

umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1.
3c. Przepisów ust. 1 pkt 26 nie stosuje się w przypadku rezerw utworzonych na pokrycie

kredytów (pożyczek), gwarancji (poręczeń) wymienionych w ust. 1 pkt 26, które zostały
udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno być stwierdzone
prawomocnym wyrokiem sądu.

3d. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c) ma zastosowanie do banków uczestniczących w
realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, pod warunkiem
przeznaczenia i wydatkowania równowartości 100% kwoty wierzytelności podlegającej
umorzeniu na uruchomienie kredytów (pożyczek) dla podmiotów objętych tym
programem.

3e. Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosują banki uczestniczące w programie restrukturyzacji na
podstawie odrębnych ustaw, w zakresie rezerw na wierzytelności z tytułu
zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) oraz wierzytelności z tytułu
gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) - udzielonych przez bank.
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3f. W przypadku zakwalifikowania kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty
kredytów i pożyczek udzielonych przez bank, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 26 lit. a) tiret
drugie i lit. c), do kategorii straconych, a których nieściągalność nie została
uprawdopodobniona, za koszty uzyskania przychodów uważa się wysokość rezerwy
ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 26 lit. d).

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się
przez to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio
pojemność silnika.

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien być, z wyłączeniem
ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej
przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna
zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby
używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer
wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych
kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia
liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz
podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu
używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

6. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych przez
udziałowców (akcjonariuszy) udziałów (akcji) w spółce określa się na podstawie liczby
praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują tym
udziałowcom (akcjonariuszom).

7. Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, funduszu udziałowego w spółdzielni lub
kapitału zakładowego spółki określa się bez uwzględnienia tej części tego funduszu lub
kapitału, jaka nie została na ten fundusz lub kapitał faktycznie przekazana lub jaka
została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od
tych pożyczek (kredytów), przysługującymi członkom wobec tej spółdzielni lub
udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi
lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-
16m.

7a. (uchylony).
7b. Przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie się każdą

umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego
określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy;
przez pożyczkę tę rozumie się także emisję papierów wartościowych o charakterze
dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę.

7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c) stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art.
91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15
ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.

7e. Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z ustawą z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
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7f. Przez fundusze kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie się fundusze
inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004
r. o funduszach inwestycyjnych.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za
koszt uzyskania przychodów.

9. Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 3 do ustawy.

Art. 17.
1. Wolne od podatku są:

UWAGA: pkt 1-49 pominięto
50) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych

na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane
przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2[.]<,>

<51) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego:
a) osiągnięte w związku z realizacją programów rządowych, w tym dochody ze

zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych przekazanych
Bankowi Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania tych programów,

b) ze zbycia udziałów lub akcji przekazanych nieodpłatnie Bankowi
Gospodarstwa Krajowego przez ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa przed dniem likwidacji Krajowego Funduszu Poręczeń
Kredytowych

- w części przeznaczonej wyłącznie na realizację programów rządowych.>
1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:
1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów

przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego,
piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu
powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub
dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak
dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych
przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu
elektronicznego,

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach
określonych w art. 17a-17k,

2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż
wymienione w tych przepisach.

1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody
na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli
dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w
tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków
niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.
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1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:
1) przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,
2) przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję

organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki
pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

3) zakładach budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób
prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb
publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i
kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz
transportu zbiorowego.

1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów
osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów
uzyskanych:

1) w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych
wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji,

2) ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące
się produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części odpowiadającej cenie
nabycia tych produktów.

1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody
na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w
przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów
skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
po dniu 1 stycznia 1997 r.,

2) papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), o ile
nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75
tej ustawy, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub
instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony
podmiot w rozumieniu powołanej ustawy,

3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.
1546).

1f. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany
i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych  w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
wydatków, które mogą być uznane za poniesione na cele szkoły w rozumieniu ust. 1 pkt
7.

3. (uchylony).
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
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5. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do
zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia
podatkowego.

6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do
zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił
prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w
rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w
którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek
danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot
wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego
przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub
za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce
handlowej.

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody
przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na:

1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń
niezbędnych do prowadzenia szkoły,

2) organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej
wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte
przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na:
1) zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych,
2) szkolenie członków grupy producentów rolnych.

10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt
49.

USTAWA 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)

Art. 14.
1. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy oraz

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. wnoszą, do dnia 31 grudnia 1999 r., obowiązkowe
opłaty roczne naliczone z zastosowaniem połowy stawek, o których mowa w art. 13, z
zastrzeżeniem ust. 5.

1a. (uchylony).
2. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od aktywów z umów o kredyt kontraktowy

w bankach prowadzących kasy mieszkaniowe według zasad określonych odrębnymi
przepisami.

[3. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od aktywów Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego, Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Funduszu
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Termomodernizacji, Funduszu Dopłat oraz Krajowego Funduszu Drogowego,
utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz od środków zgromadzonych na
rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa w tym banku.]

<3. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej:
1) dla funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi

Gospodarstwa Krajowego na mocy odrębnych ustaw;
2) dla działalności realizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach

programów rządowych oraz od środków zgromadzonych na rachunku rezerw
poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa w tym banku.>

[3a. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od aktywów Funduszu Pożyczek i Kredytów
Studenckich oraz Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych utworzonych w Banku
Gospodarstwa Krajowego.

3b.  Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od aktywów Funduszu Poręczeń Unijnych
utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od zobowiązań pozabilansowych
przypisanych do tego Funduszu.

3c. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od aktywów Funduszu Kredytu
Technologicznego utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.]

4. Od aktywów pochodzących z emisji hipotecznych listów zastawnych i publicznych listów
zastawnych nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej i nie tworzy się funduszu
ochrony środków gwarantowanych.

5. Banki, o których mowa w ust. 1, w przypadku przejęcia innych banków, wnoszą
obowiązkowe opłaty roczne za rok 1999 od łącznej sumy aktywów i zobowiązań
pozabilansowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, naliczone z zastosowaniem stawki
określonej w ust. 1 wyłącznie do sumy własnych aktywów bilansowych i zobowiązań
pozabilansowych, według stanu przed przejęciem.

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. O NIEKTÓRYCH FORMACH POPIERANIA

BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

[Art. 1.
Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności i udzielania kredytów kontraktowych na
cele mieszkaniowe, zasady działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i towarzystw
budownictwa społecznego oraz organ właściwy w sprawach mieszkalnictwa i rozwoju miast.]

<Art. 1.
Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności i udzielania niektórych kredytów na
cele mieszkaniowe oraz zasady działania towarzystw budownictwa społecznego.>

Art. 5.
1. Przychodami kasy mieszkaniowej są:

1) odsetki i prowizje od udzielonych kredytów kontraktowych,
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2) opłaty manipulacyjne od wpłat dokonywanych na rachunki oszczędnościowo-
kredytowe,

3) odsetki od lokat środków kasy na rachunkach terminowych w bankach,
4)  wpływy z inwestycji kasy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa

lub Narodowy Bank Polski bądź poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa
oraz w listy zastawne emitowane na podstawie 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 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702),

5)  wpływy z inwestycji kasy w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o
których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546).

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w jednym banku lub w grupie banków,
powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy
środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasie
mieszkaniowej.

3. Przychody kasy mieszkaniowej są przeznaczane na pokrycie:
1) odsetek od gromadzonych w kasie oszczędności,
[2) odsetek od pożyczek zaciągniętych ze środków Krajowego Funduszu

Mieszkaniowego lub innego banku,]
<2) odsetek od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w

innym banku,>
3) kosztów prowadzenia kasy,
4) wynagrodzenia banku prowadzącego kasę, w wysokości do 1% wpłat dokonywanych

na rachunki oszczędnościowo-kredytowe.
4. Przychody kasy mieszkaniowej, pomniejszone o wydatki, o których mowa w ust. 3,

przeznacza się w całości na kredyty kontraktowe i utrzymanie bieżącej płynności
płatniczej w zakresie związanym z działalnością kasy.

5. Nadwyżka zgromadzonych środków nad wymagalnymi zobowiązaniami kasy
mieszkaniowej wynikającymi z umów o kredyt kontraktowy może być przeznaczona na:

1)  nabycie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski bądź poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz
nabycie listów zastawnych emitowanych na podstawie ustawy, o której mowa w ust.
1 pkt 4,

2) lokaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
3)  nabycie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art.

178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

[Art. 6.
1. W celu zapewnienia bieżącej płynności płatniczej, o której mowa w art. 5 ust. 4, bank

prowadzący kasę mieszkaniową może wystąpić o udzielenie pożyczki ze środków
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

2. Wysokość pożyczki oraz warunki jej spłaty określa umowa.]
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Art. 6a.
[1. W celu zapewnienia bieżącej płynności płatniczej, o której mowa w art. 5 ust. 4, bank

prowadzący kasę mieszkaniową może również udostępniać środki z innej działalności, a
także zaciągać pożyczki w innym banku.

2. Część lub całość odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową
wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy mieszkaniowej oraz
dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym banku pokrywa Krajowy
Fundusz Mieszkaniowy.

3. Wysokość odsetek od środków, o których mowa w ust. 1, objętych zwrotem z Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego, oraz terminy ich spłaty określa umowa między bankiem
prowadzącym kasę mieszkaniową a Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawarta przed
udzieleniem pożyczki.]

<1. W celu zapewnienia bieżącej płynności płatniczej, o której mowa w art. 5 ust. 4,
bank prowadzący kasę mieszkaniową może udostępniać środki z innej działalności,
a także zaciągać pożyczki w innym banku.

2. Część lub całość odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową
wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy mieszkaniowej
oraz dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym banku pokrywa
Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat.

3. Wysokość odsetek od środków, o których mowa w ust. 1, objętych zwrotem z
Funduszu Dopłat, oraz terminy ich spłaty określa umowa między bankiem
prowadzącym kasę mieszkaniową a Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawarta
przed udzieleniem pożyczki.>

4. Wysokość dopłat do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym banku, o których
mowa w ust. 2, oraz terminy pokrycia należnych odsetek określa umowa zawarta między
bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową a Bankiem Gospodarstwa Krajowego i
bankiem udzielającym pożyczki.

<Rozdział 2a
Kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji

programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego

Art. 15a.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów w ramach realizacji programów

rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje programy, o których mowa w ust. 1,

poprzez:
1) udzielanie, na warunkach preferencyjnych, kredytów towarzystwom

budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali
mieszkalnych na wynajem, z zastrzeżeniem art. 15e,

2) udzielanie gminom, na warunkach preferencyjnych, kredytów na realizację
komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu
mieszkaniowemu.
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3. Do wyboru wykonawcy zamówienia w zakresie usług, dostaw i robót budowlanych w
ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego realizowanego przez
towarzystwa budownictwa społecznego lub spółdzielnie mieszkaniowe z udziałem
kredytu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące zamówień
publicznych.

Art. 15b.
1. Kredytów, o których mowa w art. 15a, Bank Gospodarstwa Krajowego udziela we

własnym imieniu i na własny rachunek.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość oprocentowania kredytów udzielanych w ramach realizacji
programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego, z tym że
wysokość oprocentowania tych kredytów nie może być wyższa niż stopa
redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim;

2) rodzaje dokumentów składanych przez wnioskodawców, umożliwiających
dokonanie oceny wniosków;

3) warunki i tryb udzielania kredytów oraz warunki ich spłaty, mając na względzie
zapewnienie wyboru przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności społecznej oraz
sprawność udzielania kredytów.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinny
spełniać lokale i budynki budowane, odbudowywane, rozbudowywane i
przebudowywane lub adaptowane przy wykorzystaniu kredytów udzielanych w
ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego,
w zakresie:

1) właściwości energetycznych budynków,
2) minimalnych powierzchni mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia przez

określoną liczbę osób,
3) wyposażenia technicznego budynków i mieszkań

– uwzględniając racjonalne zużycie energii oraz powszechnie uznawane standardy
mieszkaniowe.

Art. 15c.
Bank Gospodarstwa Krajowego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych, przygotowuje plan rzeczowo-finansowy związany z
realizacją programów, o których mowa w art. 15a.

Art. 15d.
1. W celu realizacji programów, o których mowa w art. 15a, minister właściwy do

spraw finansów publicznych przekazuje z budżetu państwa środki na zwiększenie
funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Kwotę środków, o których mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.
Art. 15e.

1. Jeżeli kredyt, o którym mowa w art. 15a ust. 1, został udzielony spółdzielni
mieszkaniowej, lokale mieszkalne w budynku wzniesionym przy jego wykorzystaniu
mogą być wynajęte lub może być do nich ustanowione spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego wyłącznie na rzecz osób fizycznych, o których mowa
w art. 30 i art. 30a.
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2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, o którym mowa w art.
15a ust. 1, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność, a
także nie może być do nich ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu.>

[Rozdział 3
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

Art. 16.
1. Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, zwany dalej "Funduszem", służy realizacji zadań

wynikających z polityki państwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz rozwoju
budownictwa mieszkaniowego.

2. Rada Ministrów utworzy Fundusz w Banku Gospodarstwa Krajowego, dostosowując
statut Banku do przepisów niniejszego rozdziału.

Art. 17.
1. Na Fundusz składają się:

1) środki budżetowe określone w ustawie budżetowej,
2) odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek,
3) odsetki od lokat środków Funduszu w bankach,

3a) wpływy ze sprzedaży bankom hipotecznym wierzytelności z tytułu kredytów
udzielonych ze środków Funduszu,

3b) wpływy ze sprzedaży funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności z tytułu kredytów
udzielonych ze środków Funduszu,

4) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski bądź poręczone lub gwarantowane przez
Skarb Państwa oraz w listy zastawne emitowane na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 4,

4a) wpływy z inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu rynku
pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych,

4b) wpływy z tytułu transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy
procentowej oraz ryzykiem walutowym, w związku z zaciągnięciem kredytu lub
pożyczki na rzecz Funduszu,

5) darowizny i zapisy,
6) (skreślony),
7) inne wpływy.

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w jednym banku lub w grupie banków,
powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% środków
Funduszu nie zaangażowanych w kredyty i pożyczki.

2a.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do lokat środków Funduszu w bankach, dokonywanych w
związku z transakcjami zabezpieczającymi przed ryzykiem zmiany stopy procentowej oraz
ryzykiem walutowym.

3. Na Fundusz przeznacza się także:
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1)  wpływy z emisji przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji na zasilenie
Funduszu na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów
publicznych i Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

2)  środki z pożyczek zagranicznych przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowego
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej,

3)  środki z pożyczek oraz kredytów krajowych i zagranicznych zaciąganych na
zasilenie Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

4.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ustala
warunki spłaty pożyczek, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

Art. 18.
Środki Funduszu przeznacza się na:

1) udzielanie, na warunkach preferencyjnych, kredytów towarzystwom budownictwa
społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-
budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, z zastrzeżeniem
art. 20,

2) udzielanie pożyczek, o których mowa w art. 6, bankom prowadzącym kasy
mieszkaniowe w zakresie niezbędnym do utrzymania bieżącej płynności płatniczej
oraz dopłaty do oprocentowania pożyczek, o których mowa w art. 6a ust. 1,
udzielonych przez inne banki lub przez bank prowadzący kasę mieszkaniową,

3) udzielanie gminom, na warunkach preferencyjnych, kredytów na realizację
komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu,

4)  nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski bądź poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa
oraz nabywanie listów zastawnych emitowanych na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 4,

4a)  nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego,
5)  pokrywanie kosztów emisji oraz wykupu obligacji a także realizację zobowiązań

powstałych z tytułu spłaconych przez Skarb Państwa poręczonych lub
gwarantowanych obligacji, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1,

6) spłatę pożyczek, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2, wraz z odsetkami i innymi
kosztami obsługi pożyczek,

7) (skreślony),
8) pokrycie kosztów udzielania i windykacji kredytów i pożyczek wymienionych w pkt 1-

3,
9)  pokrycie innych kosztów realizacji zadań wymienionych w pkt 1-6, określonych

przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych,

10) pokrycie kosztów udzielania dotacji, pożyczek i kredytów oraz kosztów windykacji
pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 21a ust. 2,

11) dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów, udzielonych ze środków Funduszu i
nabytych przez banki hipoteczne,
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11a) dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów, udzielonych ze środków Funduszu i
nabytych przez fundusz sekurytyzacyjny,

12)  dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów udzielonych gminom przez banki na
realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu
mieszkaniowemu,

13)  spłatę pożyczek oraz kredytów, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 3, wraz z
odsetkami i innymi kosztami ich obsługi,

14)  realizację zobowiązań powstałych z tytułu spłaconych przez Skarb Państwa
poręczonych lub gwarantowanych kredytów lub pożyczek, o których mowa w art. 17
ust. 3 pkt 3,

15)  realizację zobowiązań z tytułu transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany
stopy procentowej oraz ryzykiem walutowym, w związku z zaciągnięciem kredytu lub
pożyczki na rzecz Funduszu.

Art. 19.
1. Kredyty, o których mowa w art. 18 pkt 1, mogą być udzielane na sfinansowanie nie więcej

niż 70% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pod warunkiem, że kredyty
te zostaną przeznaczone na realizację projektów budowlanych uwzględniających
wymagania określone przepisami, o których mowa w ust. 4.

2. Do kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego zalicza się koszty budowy,
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz adaptacji budynków lub ich części na cele
mieszkalne oraz koszty:

1)  pozyskania nieruchomości pod budowę, w tym również zakupu nieruchomości, wraz
ze znajdującą się na niej inwestycją będącą w trakcie realizacji lub budynkiem, który
zostanie poddany adaptacji na cele mieszkalne, pod warunkiem że nieruchomości te
lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nie są obciążone hipoteką,

2) wykonania przyłączy technicznych,
3) wykonania urządzeń i obiektów budowlanych związanych z budynkami mieszkalnymi,
4) wykonania niezbędnego zakresu uzbrojenia terenu,
5) czynności specjalistycznych wynikających z obowiązków inwestora, a wykonanych na

jego zlecenie, w tym koszty programowania, projektowania, nadzoru, kierowania
budową i rozliczania robót.

2a.  Do kosztów pozyskania nieruchomości, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zalicza się
również wartość nieruchomości, jeżeli nieruchomość ta została wniesiona jako wkład
niepieniężny i jest przeznaczona do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-
budowlanego. Wartość nieruchomości określa się na zasadach ustalonych w przepisach o
gospodarce nieruchomościami.

2b.  Do kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego nie zalicza się kosztu zakupu
nieruchomości, na której znajduje się inwestycja będąca w trakcie realizacji:

1) od podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie,
2) gdy sprzedawca otrzymał środki na prowadzenie inwestycji od osoby

zainteresowanej uzyskaniem od sprzedawcy tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
jaki powstałby po zakończeniu inwestycji.

2c.  Wartość nieruchomości gruntowej wniesionej jako wkład niepieniężny jest zaliczana do
kosztów pozyskania nieruchomości pod budowę do wysokości 7 % wartości
kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego.
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2d.  Koszt przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na:
1) zakupie nieruchomości wraz z budynkiem i adaptacji tego budynku na cele

mieszkalne lub adaptacji na cele mieszkalne budynku wniesionego jako wkład
niepieniężny,

2) zakupie nieruchomości wraz z inwestycją będącą w trakcie realizacji i dokończeniu
tej inwestycji lub dokończeniu inwestycji będącej w trakcie realizacji wniesionej jako
wkład niepieniężny

- w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, nie może być wyższy niż 70 %
wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 71, poz. 733, z późn. zm.), właściwego dla miejsca położenia nieruchomości wraz z
inwestycją w trakcie realizacji lub nieruchomości wraz z budynkiem przeznaczonym do
adaptacji na cele mieszkalne.

3. Kredyty, o których mowa w art. 18 pkt 3, mogą być udzielane na sfinansowanie nie więcej
niż 70% kosztów wykonania komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej
budownictwu mieszkaniowemu. Do tych kosztów zalicza się koszty wykonania
infrastruktury wraz z kosztem pozyskania gruntu pod jej budowę oraz koszty czynności
specjalistycznych wynikających z obowiązków inwestora.

4.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Funduszu,
2) rodzaje dokumentów składanych przez wnioskodawców,
3) warunki i tryb udzielania kredytów i pożyczek ze środków Funduszu oraz ich spłaty,

tak aby zapewnić wybór przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności społecznej,
sprawność udzielania kredytów i pożyczek oraz racjonalne wykorzystanie środków
Funduszu,

4) wymagania, jakie powinny spełniać lokale i budynki budowane, odbudowywane,
rozbudowywane i przebudowywane lub adaptowane przy wykorzystaniu kredytu ze
środków Funduszu w zakresie:

a) właściwości energetycznych budynków,
b) minimalnych powierzchni mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia przez

określoną liczbę osób,
c) wyposażenia technicznego budynków i mieszkań

- uwzględniając racjonalne zużycie energii oraz powszechnie uznawane standardy
mieszkaniowe.

5. Wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie może
być wyższa niż stopa redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim.

6. Rodzaje dokumentów składanych przez wnioskodawców, o których mowa w ust. 4 pkt 2,
muszą być tak określone, aby umożliwić Bankowi Gospodarstwa Krajowego ocenę
zdolności kredytowej wnioskodawcy.

7. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z kredytobiorcą umowę kredytu, z tym że:
1) spłaty kredytu mogą być, na wniosek kredytobiorcy, wyższe niż określone w

rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4,
2) na wniosek kredytobiorcy spłata kredytu może być odroczona na okres nie dłuższy

niż 30 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu.
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8. Bank Gospodarstwa Krajowego może uznać hipotekę ustanowioną na kredytowanej
nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej i cesją należności z czynszów
za wystarczające zabezpieczenie spłaty kredytu, o którym mowa w art. 18 pkt 1.

9.  (uchylony).
10.  Na spłatę kredytu towarzystwo budownictwa społecznego może przeznaczać wpływy z

czynszów za najem lokali oraz dochody z działalności, o której mowa w art. 27 ust. 2, a
także środki uzyskane z partycypacji, o której mowa w art. 29 oraz w art. 29a.

11.  Suma udzielonych kredytów, o których mowa w art. 18 pkt 1 i 3, oraz innych
wierzytelności Funduszu w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych
kapitałowo i organizacyjnie, ponoszących wspólne ryzyko gospodarcze, w rozumieniu
przepisu art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr
140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i
Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116,
poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64), nie może
przekroczyć 15% środków Funduszu.

Art. 19a.
Do wyboru wykonawcy zamówienia w zakresie usług, dostaw i robót budowlanych w ramach
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, realizowanego przez towarzystwa budownictwa
społecznego lub spółdzielnie mieszkaniowe z udziałem środków Funduszu, stosuje się przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr
96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

Art. 20.
1. Jeżeli kredyt, o którym mowa w art. 18 pkt 1, został udzielony spółdzielni mieszkaniowej,

lokale mieszkalne w budynku wzniesionym przy jego wykorzystaniu mogą być wynajęte
lub może być do nich ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
wyłącznie na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 30.

2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, o którym mowa w art. 18 pkt
1, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność, a także nie może
być do nich ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo.

3. (uchylony).
Art. 21.

(skreślony).
Art. 21a.

1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pomoc w  remontach, a także odbudowie
lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz obiektów towarzyszącej infrastruktury
komunalnej, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi, która miała miejsce w
lipcu 1997 r.

2. Ze środków, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane dotacje, pożyczki i
preferencyjne kredyty właścicielom lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz
obiektów towarzyszącej infrastruktury komunalnej.

3. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, powinien być złożony do dnia 31
grudnia 1997 r.

4.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb udzielania
dotacji, pożyczek i kredytów, o których mowa w ust. 2, oraz warunki spłaty pożyczek i
kredytów, uwzględniając zapewnienie realizacji celów, o których mowa w ust. 1.



- 37 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

5. Pożyczki i kredyty, o których mowa w ust. 2, mogą być częściowo umarzane na
warunkach określonych przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia.

6. Pełnomocnik Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi może wskazać Bankowi
Gospodarstwa Krajowego inny bank, któremu ten powierzy czynności związane z
udzielaniem dotacji, pożyczek i kredytów, o których mowa w ust. 2.

Art. 21b.
1. Ze środków Funduszu mogą być dokonywane dopłaty do odsetek od kredytu udzielonego

na zasadach określonych w art. 19 i 20, jeżeli kredyt ten został udzielony:
1)  ze środków Funduszu na cele wskazane w art. 18 pkt 1 lub 3, a wierzytelność z tego

tytułu została sprzedana przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi
hipotecznemu lub funduszowi sekurytyzacyjnemu,

2) z własnych środków przez inny bank na cele wskazane w art. 18 pkt 3
- na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

2. Dopłata do odsetek od kredytu nie może być większa, niż wynosi różnica pomiędzy
wysokością odsetek wynikającą z umowy, o której mowa w ust. 1, a odsetkami
naliczonymi według stopy oprocentowania kredytu określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 19 ust. 4.

3. Dopłaty dokonywane są pod warunkiem spłacania przez kredytobiorcę zadłużenia w
sposób i w wysokości ustalonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 4.

4.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w
drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb dokonywania dopłat do odsetek od kredytów, o których mowa w ust. 1,
2) przesłanki zawierania umów, o których mowa w ust. 1, oraz ich warunki

- mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków publicznych.
Art. 22.

1.  Nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu sprawuje Rada Nadzorcza Banku
Gospodarstwa Krajowego.

2.  Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w planie finansowym plan finansowy
Funduszu, opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych.

2a.  (uchylony).
3. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek

zysków i strat.
4.  Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw

budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministrowi właściwemu do
spraw finansów publicznych:

1) informacje o realizacji planu finansowego Funduszu w pierwszym, drugim i trzecim
kwartale, zawierające również dane o liczbie i kwotach kredytów i pożyczek
udzielonych na poszczególne cele, w terminie do końca miesiąca następującego po
kwartale, którego dana informacja dotyczy,
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2) roczną informację o realizacji planu finansowego Funduszu, zawierającą również
dane, o których mowa w pkt 1, w terminie do końca pierwszego kwartału następnego
roku.]

Art. 31.
1. Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki

albo statut towarzystwa. Zasady współdziałania towarzystwa z gminą lub gminami
określa umowa.

[2. Pierwszeństwo w zasiedlaniu mieszkań wybudowanych z udziałem kredytu z Funduszu
przez spółdzielnie mieszkaniowe lub towarzystwa, w których większość udziałów (akcji)
posiada spółdzielnia mieszkaniowa, mają członkowie przyjęci do spółdzielni
mieszkaniowych nie później niż do dnia 29 listopada 1991 r. i oczekujący na przydział
mieszkania oraz kandydaci na członków do spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa
w art. 7 ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków
przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 103, poz. 446 oraz z 1994 r. Nr 84, poz. 384 i Nr 89,
poz. 415), którzy w terminie do 31 grudnia 1995 r. nie nabyli uprawnień do otrzymania
rekompensaty pieniężnej i nie nabyli działki budowlanej, uzbrojonej przy pomocy dotacji
z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe, w trybie publicznego przetargu ustnego, ograniczonego do tych osób, a po
tym terminie nie nabyli działki budowlanej, uzbrojonej przy pomocy dotacji z budżetu
państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, w
trybie publicznego przetargu ustnego, ograniczonego do tych osób.]

USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. O POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE

NIEKTÓRYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, UDZIELANIU PREMII

GWARANCYJNYCH ORAZ REFUNDACJI BANKOM WYPŁACONYCH PREMII

GWARANCYJNYCH (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia gwarancyjna w związku z

dokonaniem jednej z następujących czynności:
1)  uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej

własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem
uzyskania prawa odrębnej własności w trybie art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004
r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591), zwanej dalej "ustawą o spółdzielniach
mieszkaniowych";

2) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z
wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej;
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3) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego,
stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem
nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach
współwłasności w częściach ułamkowych;

4) przystąpieniem do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego na
warunkach określonych odrębnymi przepisami;

5) uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy
zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu
jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego, bądź w związku z budową budynku
wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki
mieszkaniowej;

6) uzyskaniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze
przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź pomieszczeń
niemieszkalnych;

7) uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię
mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków własności domów
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;

[8) wpłaceniem kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3% wartości
odtworzeniowej lokalu, którego budowa była finansowana przy udziale kredytu
zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego;]

<8) wpłaceniem kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3%
wartości odtworzeniowej lokalu, którego budowa była finansowana przy udziale
kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych
programów popierania budownictwa mieszkaniowego,>

9)  dokonaniem wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której mowa w
art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), w
wysokości nie niższej niż 20 % ostatecznych kosztów budowy, przypadających na
dany lokal mieszkalny.

2. Premia gwarancyjna przysługuje, jeżeli czynność wymieniona w ust. 1 dotyczy rzeczy
znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa obciążającego taką
rzecz.

3. Premię gwarancyjną oblicza i wypłaca bank prowadzący obsługę rachunków wkładów
oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23
października 1990 r.

4. Warunkiem wypłaty premii gwarancyjnej jest złożenie przez właściciela książeczki
mieszkaniowej wniosku o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej w terminie 90 dni
od dnia dokonania czynności wymienionej w ust. 1.

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powstanie prawa do uzyskania
premii gwarancyjnej. W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku, bank, o
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którym mowa w ust. 3, wyznacza termin na uzupełnienie dokumentów, nie dłuższy niż
30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu bank zwraca wniosek
bez rozpatrzenia.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. - PRAWO BANKOWE (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.

665, z późn. zm.)

[Art. 128b.
Komisja Nadzoru Finansowego może, na wniosek banku państwowego, wyłączyć część
działalności lub całą działalność tego banku, związaną z obsługą funduszy utworzonych,
powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, z obowiązku
spełniania niektórych wymogów i norm, o których mowa w ustawie, pod warunkiem że:

1) działalność ta jest wyodrębniona finansowo, a w szczególności bank nie uczestniczy
w jej finansowaniu,

2) ryzyko związane z tą działalnością w żaden sposób nie obciąża banku, a w
szczególności bank nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z tej
działalności.]

<Art. 128b.
Komisja Nadzoru Finansowego może, na wniosek banku państwowego, wyłączyć część
działalności lub całą działalność tego banku, związaną z obsługą funduszy utworzonych,
powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, lub w
ramach realizacji przez ten bank programów rządowych, z obowiązku spełniania
niektórych wymogów i norm, o których mowa w ustawie.>

USTAWA z dnia 8 lipca 1999 r. O DOPŁATACH DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW

BANKOWYCH UDZIELANYCH NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI (Dz. U. Nr 62,

poz. 690 oraz z 2001 r. Nr 84, poz. 907)

Art. 6.
1. Dopłaty nie mogą być stosowane, jeżeli bank, który udzielił kredytu, stwierdził, że:

1) kredyt został w części lub w całości wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem,
2) wybudowane przez gminę mieszkania komunalne nie zostały przydzielone osobom,

które w wyniku powodzi utraciły lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, kredytobiorca jest obowiązany do spłaty

odsetek w pełnej wysokości wynikającej z umowy kredytu za okres korzystania z
kredytu, a bank udzielający kredytu zwróci niezwłocznie Bankowi Gospodarstwa
Krajowego kwotę otrzymanych dotychczas dopłat do oprocentowania tego kredytu.
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3. Środki, o których mowa w ust. 2, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje
niezwłocznie do budżetu państwa.

[4. Dopłaty nie mogą być stosowane do oprocentowania kredytu udzielonego na roboty, o
których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, jeżeli na ich wykonanie w danym obiekcie była
udzielona pożyczka lub kredyt ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego albo
kredyt z dopłatami do oprocentowania na podstawie niniejszej ustawy lub przepisów
odrębnych; nie dotyczy to szkód powstałych w wyniku kolejnej powodzi.]

<4. Dopłaty nie mogą być stosowane do oprocentowania kredytu udzielonego na
roboty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, jeżeli na ich wykonanie w danym obiekcie
była udzielona pożyczka lub kredyt ze środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego lub kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w
ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego
albo kredyt z dopłatami do oprocentowania na podstawie niniejszej ustawy lub
przepisów odrębnych; nie dotyczy to szkód powstałych w wyniku kolejnej
powodzi.>

5.  Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku kredytu na zakup lokalu
mieszkalnego albo budynku mieszkalnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH (Dz. U. z

2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.)

Art. 121.
1. Statut spółdzielni może przewidywać ograniczenie możliwości przeniesienia przez

spółdzielnię na inne osoby własności lokali mieszkalnych w domach dla inwalidów, osób
samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu.

[2. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez spółdzielnię na inną osobę własności lokalu
mieszkalnego w budynku wybudowanym z udziałem środków z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego.]

<2. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez spółdzielnię na inną osobę własności
lokalu mieszkalnego oraz ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu w budynku wybudowanym z udziałem środków pochodzących z kredytu
udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów
popierania budownictwa mieszkaniowego.>
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USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. O DOPŁATACH DO OPROCENTOWANIA

KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ (Dz. U. Nr 230,

poz. 1922, z późn. zm.)

Art. 5.
1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Dopłat, zwany dalej

"Funduszem".
2. Środki Funduszu tworzą:

1) nadwyżki, o których mowa w art. 8 ust. 3;
2) zwroty dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 2;
3)  dochody z tytułu inwestowania przejściowo wolnych środków Funduszu w lokaty

bankowe i papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski, bądź poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, w listy
zastawne oraz w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o którym
mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.
U. Nr 146, poz. 1546);

4) środki z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej;
5) inne wpływy.

3. Środki Funduszu przeznacza się na:
1) dopłaty;

1a) dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, o których mowa w ustawie z
dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego
mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354);

1b) finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o
finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844);

<1c) dopłaty do odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową
wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy
mieszkaniowej oraz dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym
banku, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1070, z późn. zm.).>

2) pokrycie kosztów działania Funduszu.
4. Bank Gospodarstwa Krajowego:

1) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat;
2) wyodrębnia plan finansowy Funduszu w planie finansowym Banku Gospodarstwa

Krajowego;
3) przekazuje organom, o których mowa w ust. 5, kwartalne informacje o realizacji

planu finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po
danym kwartale.

5. Plan finansowy Funduszu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest opracowywany w
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz Prezesem
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
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6.  Projekt planu finansowego na dany rok jest przekazywany do uzgodnienia organom
wymienionym w ust. 5, nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego.

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z

2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505

oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101)

Art. 4.
Ustawy nie stosuje się do:

1) zamówień udzielanych na podstawie:
a)  szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w

ustawie,
b)  umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa
procedury udzielania zamówień,

c)  umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym
lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej
wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa
ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień;

2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z:
a)  wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w

szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą,
kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów
finansowych,

b)  obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,
c)  obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,
d)  emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami,
e)  gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,
f)  gromadzeniem złota i metali szlachetnych,
g)  prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych

rozliczeń pieniężnych;
<2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:

a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych,
powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na
podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części
dotyczącej:
– prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych

rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,
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– pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności
finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i
programów oraz refinansowania akcji kredytowej,

b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących
zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa;>

3) zamówień, których przedmiotem są:
a)  usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
b)  usługi Narodowego Banku Polskiego,
c)  (uchylona),
d)  (uchylona),
e)  usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług

badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego i których
rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności,

f)  dostawy i usługi, do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską,

g)  nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych
przeznaczonych do emisji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych,

h)  zakup czasu antenowego,
i)  nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w

szczególności dzierżawy i najmu,
j)  usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów

wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności
związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego
środków pieniężnych lub kapitału,

k)  dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji
emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza
gazów cieplarnianych i innych substancji[;]<,>

<l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek
samorządu terytorialnego,>

4) umów z zakresu prawa pracy;
4a)  (uchylony);

5) zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji
niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, albo
zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes
publiczny lub istotny interes państwa;

5a) zamówień w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej udzielanych przez
jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust.
1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej,
wyłączne prawo do świadczenia tych usług;
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7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na
podstawie ustaw;

8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 euro;

9) (uchylony);
10)  zamówień udzielanych przez podmioty wykonujące co najmniej jeden z

następujących rodzajów działalności:
a)  udostępnianie publicznej sieci telekomunikacyjnej,
b)  eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej,
c)  świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą

publicznej sieci telekomunikacyjnej lub usług poczty elektronicznej za pomocą
takiej sieci

- jeżeli zamówienie jest udzielane wyłącznie w celu wykonywania jednego z tych
rodzajów działalności;

11)  nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub
od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego,

12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. O KRAJOWYM FUNDUSZU KAPITAŁOWYM (Dz. U.

Nr 57, poz. 491)

Art. 7.
[1. Rada Nadzorcza Krajowego Funduszu Kapitałowego składa się z pięciu członków.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki oraz minister właściwy do spraw nauki powołują

po jednym członku Rady Nadzorczej. Ministrom tym przysługuje również odpowiednio
uprawnienie do odwołania powołanego członka Rady Nadzorczej.]

<l .W skład Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego wchodzi od trzech
do siedmiu członków.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw instytucji
finansowych oraz minister właściwy do spraw nauki powołują po jednym członku
Rady Nadzorczej. Ministrom tym przysługuje również odpowiednio uprawnienie do
odwołania powołanego członka Rady Nadzorczej.>

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.



- 46 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn.

zm.)

Art. 34.
1. W celu uzyskania środków finansowych na restrukturyzację finansową zakład może:

1) emitować obligacje;
2)  zaciągnąć pożyczkę, o której mowa w art. 35 i 35a;
3) zaciągać kredyty bankowe;
4) występować do jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie poręczenia spłaty

należności głównej od wyemitowanych przez ten zakład obligacji;
[5) występować do BGK o udzielenie poręczenia zapłaty odsetek od obligacji ze
środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.]

<5) występować do BGK o udzielanie poręczenia zapłaty odsetek od obligacji.>
2. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw finansów

publicznych udziela BGK poręczenia zapłaty odsetek od obligacji objętych poręczeniem,
o którym mowa w ust. 1 pkt 5.

3. Do poręczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 42c-
42e ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.).

4. Jednostka samorządu terytorialnego może udzielić zakładowi poręczenia spłaty
należności głównej od obligacji.

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. O FINANSOWYM WSPARCIU TWORZENIA LOKALI

SOCJALNYCH, MIESZKAŃ CHRONIONYCH, NOCLEGOWNI I DOMÓW DLA

BEZDOMNYCH (Dz. U. Nr 251, poz. 1844)

Art. 5.
1. Finansowego wsparcia udziela się gminie albo związkowi międzygminnemu na pokrycie

części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych
powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego:

1) budowy budynku;
2) remontu lub przebudowy budynku przeznaczonego na pobyt ludzi albo części

takiego budynku;
3) zmiany sposobu użytkowania budynku albo jego części, jeżeli taka zmiana wymaga

dokonania remontu lub przebudowy.
2. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się, jeżeli budynek położony jest

lub ma powstać na nieruchomości stanowiącej własność lub będącej w użytkowaniu
wieczystym:
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1) gminy lub towarzystwa budownictwa społecznego realizującego inwestycję - jeżeli
wsparcia udziela się gminie;

2) związku międzygminnego, gminy uczestniczącej w tym związku międzygminnym
lub towarzystwa budownictwa społecznego realizującego inwestycję - jeżeli
wsparcia udziela się związkowi międzygminnemu.

3. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się pod warunkiem:
1) zawarcia przez gminę lub związek międzygminny z towarzystwem budownictwa

społecznego umowy przewidującej w szczególności:
a) udział gminy lub związku międzygminnego w kosztach tworzenia części lokali

mieszkalnych,
b) prawo gminy lub związku międzygminnego do najmu lokali mieszkalnych

utworzonych z udziałem gminy lub związku międzygminnego, z prawem do
podnajmowania osobom fizycznym bez zgody towarzystwa;

2) zobowiązania się przez gminę lub związek międzygminny do podnajmowania lokali,
o których mowa w pkt 1 lit. b, osobom spełniającym warunki otrzymania lokalu
socjalnego, określone przez gminę, na terenie której położony jest wynajmowany
lokal;

3) zobowiązania się przez gminę lub związek międzygminny, że osoby, o których
mowa w pkt 2, będą ponosić z tytułu używania lokali, o których mowa w pkt 1 lit. b,
opłaty, jakie ponoszą najemcy lokali socjalnych w gminie, na terenie której położony
jest wynajmowany lokal.

4. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się, jeżeli liczba lokali
mieszkalnych tworzonych z udziałem gminy lub związku międzygminnego nie
przekracza połowy liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w tym
budynku.

[5. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się, jeżeli tworzenie lokali z
udziałem gminy lub związku międzygminnego nie jest realizowane przy udziale kredytu ze
środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.]

<5. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się, jeżeli tworzenie lokali
z udziałem gminy lub związku międzygminnego nie jest realizowane przy udziale
kredytu udzielonego przez Bank ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa
mieszkaniowego.>


