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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Senat

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Senat

Materiał porównawczy

do projektu ustawy

o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o Bankowym

Funduszu Gwarancyjnym

(druk nr 380 S)

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – PRAWO O NOTARIACIE (Dz. U. z 2008 r. Nr 189,
poz. 1158 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz.1317)

Art. 49.
<§ 1.> Notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu

czynności notarialnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z
uwzględnieniem szczególnej staranności, do jakiej jest obowiązany przy
wykonywaniu tych czynności.

<§ 2. Notariusz nie ponosi odpowiedzialności za szkodę związaną z depozytem
pieniężnym, jeżeli szkoda powstała z przyczyn leżących po stronie banku
prowadzącego specjalny rachunek założony przez notariusza dla depozytów
pieniężnych, w szczególności w przypadku zawieszenia działalności banku.>

Art. 108.
§ 1. Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na

przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy
prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla
udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe.

§ 2. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia,
ustala tożsamość osoby składającej, datę mającego nastąpić wydania oraz imię,
nazwisko i miejsce zamieszkania osoby odbierającej depozyt. Wydanie depozytu
następuje za pokwitowaniem.

<Art. 108a.
§ 1. Jeżeli dokonywana przed notariuszem czynność obejmuje przeniesienie prawa za

zapłatą ceny, wynagrodzenia lub innych należności, na żądanie jednej ze stron
czynności, kwota przypadająca do zapłaty w związku z treścią czynności powinna
zostać złożona na prowadzonym przez notariusza rachunku powierniczym, o
którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), w celu wydania osobie uprawnionej do
odbioru lub jej następcy prawnemu.

§ 2. Na żądanie jednej ze stron czynności notariusz z przyjęcia depozytu spisuje
protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej,
termin wydania, osobę uprawnioną do odbioru oraz wskazuje ustalone przez
strony warunki wydania. Zmiana dyspozycji zawartych w protokole wymaga
spisania nowego protokołu, chyba że oświadczenie w tym zakresie złożone zostało
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przez osobę składającą depozyt w innym akcie notarialnym. Protokół z przyjęcia
depozytu powinien zawierać numer rachunku bankowego, o którym mowa w § 1.

§ 3. Notariusz ma obowiązek poinformować każdą ze stron czynności
o przysługujących jej uprawnieniach, o których mowa w § 1 i 2.

§ 4. Przyjęcie pieniędzy do depozytu uważa się za dokonane z chwilą ich wpływu na
wskazany rachunek bankowy.

§ 5. Notariusz, z zastrzeżeniem § 2, obowiązany jest do wydania depozytu,
na warunkach określonych przez strony, osobie uprawnionej do odbioru lub jej
następcy prawnemu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia podpisania aktu
notarialnego dotyczącego czynności, o której mowa w § 1. Jeżeli strony ustaliły
inne warunki wydania depozytu, następuje ono w terminie nie dłuższym niż 3 dni
od dnia wpływu kwoty przypadającej do zapłaty albo jej części na prowadzony
przez notariusza rachunek powierniczy.

Art. 108b.
§ 1. Jeżeli odbiór depozytu nie nastąpi w ciągu tygodnia od daty wydania lub  dnia

upływu terminu wydania określonych w protokole albo dnia upływu terminu, o
którym mowa w art. 108a § 5, notariusz składa pieniądze lub papiery wartościowe
do depozytu sądowego.

§ 2. W razie zaprzestania prowadzenia kancelarii notarialnej przez notariusza
przechowywane dokumenty lub pieniądze przekazuje się do depozytu sądowego.
W celu dokonania tej czynności rada właściwej izby notarialnej niezwłocznie
wyznacza notariusza prowadzącego kancelarię notarialną na obszarze jej
właściwości.>

USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84. poz. 711 i Nr 144, poz. 1176)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) deponent - osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości

prawnej, o ile posiada zdolność prawną, oraz podmioty, o których mowa w art. 49 ust. 3
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z
późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo bankowe", będące stroną umowy imiennego
rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność
do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania, potwierdzoną
wystawionym przez ten bank dokumentem imiennym, oraz osoby, o których mowa w art.
55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile ich wierzytelność do banku
stała się wymagalna przed dniem niedostępności środków, z wyłączeniem:
a) Skarbu Państwa,
b) banków krajowych, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych - w

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

instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.),
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d) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),

e) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o
narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z
późn. zm.),

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

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

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

i) akcjonariuszy banku posiadających w dniu zawieszenia działalności banku pakiet co
najmniej 5 % akcji, a także osób, które w stosunku do nich są podmiotami
dominującymi lub zależnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy, o której mowa w lit.
c(1),

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

2) środki gwarantowane - środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na
rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w
walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień zawieszenia działalności
banku, potwierdzone wystawionymi przez ten bank dokumentami imiennymi,
powiększone o należne odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także
kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile stały
się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku - do wysokości określonej
ustawą, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na
wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz.
919, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119),
oraz środków, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, że pochodzą z
przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego;

3) podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania - zwane dalej "podmiotami
objętymi systemem gwarantowania":
a) banki krajowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,
b) oddziały banków zagranicznych w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, o ile nie są

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

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

5) niedostępność środków - sytuację, w której środki gwarantowane są należne, lecz nie
mogą być wypłacone od dnia zawieszenia działalności banku (dzień niedostępności
środków);
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6) saldo dodatnie - dodatnie saldo rachunku bankowego deponenta i jego należności
wynikających z czynności bankowych, po dokonaniu przez syndyka masy upadłości
potrąceń wierzytelności przysługujących wzajemnie deponentowi i bankowi;

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

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

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

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

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

<Art. 2aa.
W przypadku rachunku powierniczego, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz z 2009 r. Nr
37, poz. 286 i Nr 166, poz.1317) deponentem jest każda osoba, której pieniądze zostały
złożone na tym rachunku przez notariusza, w związku z dokonywaną w jego kancelarii
czynnością.>


