
Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.
z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119,
poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W za∏àczniku do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania sta-
tutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
(Dz. U. Nr 21, poz. 113, z 1997 r. Nr 126, poz. 808 i
z 2000 r. Nr 12, poz. 137) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Rada Funduszu okreÊla uchwa∏à formy, wa-
runki i tryb udzielania pomocy finansowej
bankom, zgodnie z zasadami wynikajàcymi
z ustawy oraz z ustawy z dnia 7 grudnia
2000 r. o funkcjonowaniu banków spó∏dziel-
czych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajà-
cych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252), zwanej dalej
«ustawà o funkcjonowaniu banków spó∏-
dzielczych».”;

2) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. 1. Udzielenie pomocy finansowej podmio-
tom obj´tym systemem gwarantowania
nast´puje na podstawie uchwa∏y Zarzàdu
Funduszu, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Udzielenie pomocy finansowej ze Êrod-
ków:

1) funduszu pomocowego w wysokoÊci
przekraczajàcej równowartoÊç w z∏o-
tych kwoty 6 000 000 EURO,

2) funduszu restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych w wysokoÊci przekra-
czajàcej równowartoÊç w z∏otych kwo-
ty 2 000 000 EURO

— nast´puje po uprzednim uzyskaniu opi-
nii Rady Funduszu.

3. Do wyliczenia wartoÊci EURO w z∏otych
przyjmuje si´ kurs Êredni og∏aszany przez
Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcy
w dniu wystàpienia Zarzàdu Funduszu
o wyra˝enie opinii, o której mowa
w ust. 2.”;

3) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz tworzy nast´pujàce fundusze w∏asne:

1) fundusz statutowy,

2) fundusz pomocowy,

3) fundusz restrukturyzacji banków spó∏dziel-
czych,

4) fundusz zapasowy,

5) fundusz z aktualizacji wyceny.”;

4) po § 29 dodaje si´ § 29a w brzmieniu:

„§ 29a. 1. Fundusz restrukturyzacji banków spó∏-
dzielczych jest tworzony do zapewnienia
Êrodków finansowych na cele okreÊlone
w art. 35 ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu
banków spó∏dzielczych.

2. Na fundusz restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych sk∏adajà si´ Êrodki wraz
z odsetkami pochodzàce z nast´pujà-
cych êróde∏:

1) zlikwidowanego Funduszu Rozwoju
Banków Spó∏dzielczych, o którym mo-
wa w art. 32 ustawy o funkcjonowaniu
banków spó∏dzielczych,

2) wyp∏acone z bud˝etu paƒstwa Êrodki
z tytu∏u wykupu obligacji, okreÊlo-
nych w art. 33 ust. 1, 3 i 4 ustawy
o funkcjonowaniu banków spó∏dziel-
czych.

3. Przepisy § 29 ust. 3—8 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

5) w § 35 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kwoty odpowiadajàce przedawnionym rosz-
czeniom, o których mowa w art. 23 ust. 5 usta-
wy, sà wykazywane jako pozosta∏e przychody
operacyjne Funduszu.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lutego 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.


