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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 78. posiedzeniu w dniu 25 listopada 2010 r. ustawę  

o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych 
innych ustaw. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Grzegorz Schetyna 
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USTAWA 

z dnia 25 listopada 2010 r. 

 

o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego  
oraz niektórych innych ustaw 

 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, 
poz. 594, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. BGK nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego.”; 

2) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. 1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, do działalności BGK sto-
suje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 

2. Do BGK stosuje się art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 
1361 i Nr 191, poz. 1484 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1037). 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, poprzez działania 
własne lub działając w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw Skarbu Państwa, zapewni BGK: 

1) fundusze własne na poziomie gwarantującym realizację zadań 
BGK, 

2) środki na utrzymanie norm płynności płatniczej, o której mowa w 
przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

– z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku likwidacji BGK, jego mienie i zobowiązania przejmuje 
z dniem likwidacji Skarb Państwa.”; 

3) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. 1. W celu utrzymania przez BGK norm, o których mowa w art. 3 ust. 3 
pkt 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzie-
lić, w imieniu Skarbu Państwa, gwarancji spłaty kredytów oraz linii 
kredytowych przyznanych BGK przez bank krajowy, bank zagranicz-

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 91, 

poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 195, poz. 1503. 
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ny lub instytucję kredytową, oraz spełnienia przez emitenta świadczeń 
pieniężnych wyemitowanych przez BGK dłużnych papierów warto-
ściowych, w szczególności obligacji lub bankowych papierów warto-
ściowych. 

2. Termin zapadalności dłużnych papierów wartościowych, o których 
mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 5 lat. 

3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje spłatę kredytu lub wy-
kup dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez BGK 
wraz z odsetkami umownymi oraz innymi kosztami związanymi z tym 
kredytem lub tymi dłużnymi papierami wartościowymi. Gwarancja nie 
może obejmować spłaty kredytu wraz z odsetkami, którego zabez-
pieczenie stanowią skarbowe papiery wartościowe oraz papiery war-
tościowe wyemitowane przez Narodowy Bank Polski - do wysokości 
ich wartości nominalnej. 

4. Wypłaty z tytułu gwarancji są pomniejszane o spłaty kredytu lub wy-
kup dłużnych papierów wartościowych dokonane przez BGK oraz o 
kwoty uzyskane przez bank krajowy, bank zagraniczny, instytucję 
kredytową przyznające kredyt lub właścicieli dłużnych papierów war-
tościowych wyemitowanych przez BGK w wyniku zaspokojenia się z 
przedmiotu zabezpieczenia udzielonego kredytu lub emisji dłużnych 
papierów wartościowych. 

5. Od gwaracji, o której mowa w ust. 1, jest pobierana opłata prowizyj-
na. 

6. Do gwarancji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów u-
stawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udziela-
nych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 
2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.2)), z wyjątkiem art. 31.”. 

4) w art. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Euro-
pejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 
1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,”; 

5) w art. 5 w ust. 1 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„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 1946 r. Nr 49, poz. 279, z 1957 r. Nr 39, poz. 
172, z 1958 r. Nr 17, poz. 71 i poz. 72 oraz z 1968 r. Nr 3, poz. 6), 

– udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i napra-
wę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na 
sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez państwo domów 
jednorodzinnych i wielorodzinnych,”; 

 

                                                
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 

1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538, z 2009 r. 
Nr 65, poz. 545 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 144. 
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6)  w art. 5a: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, 
nie stosuje się przepisów art. 97, art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020).”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych pa-
pierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, zalicza się do długu 
Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.”; 

7) w art. 5b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5b. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić 
BGK pożyczki ze środków budżetu państwa, przy zachowaniu wy-
mogów określonych w art. 127 ust. 2 pkt 2 lit. d lub ust. 3 pkt 2 lit. b 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, na zwiększenie 
funduszy podstawowych lub uzupełniających.”; 

8) po art. 5b dodaje się art. 5c w brzmieniu: 

„Art. 5c. 1. W przypadku gdy BGK posiada fundusze własne na poziomie wyż-
szym niż poziom, który BGK jest zobowiązany utrzymywać zgodnie 
z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, 
rada nadzorcza, na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji 
finansowych, może, w drodze uchwały obniżyć fundusz statutowy. 

2. Obniżenie funduszu statutowego BGK odbywa się poprzez: 

1) wpłatę do budżetu państwa środków pieniężnych w wysokości 
kwoty, o którą obniżono fundusz statutowy; 

2) nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa będących w 
posiadaniu BGK skarbowych papierów wartościowych, o któ-
rych mowa w art. 5a ust. 1; 

3) nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa lub innej pań-
stwowej osoby prawnej akcji lub udziałów przekazanych uprzed-
nio do BGK w celu podwyższenia funduszu statutowego. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa wysokość, o jaką fundusz 
statutowy ma zostać obniżony, oraz sposób jego obniżenia.”; 

9) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. 1. BGK może dokonywać emisji listów zastawnych, w szczególności w 
celu realizacji programów rządowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 7. 

2  W przypadku emisji listów zastawnych, o których mowa w ust. 1, 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 1–8 oraz art. 17–34 ustawy 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, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1241).”; 
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10) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do składania oświadczeń woli w imieniu BGK, w tym w zakresie praw i obo-
wiązków majątkowych, uprawnieni są: 

1) prezes Zarządu samodzielnie; 

2) dwaj członkowie Zarządu spośród pozostałych członków Zarządu działają-
cy łącznie; 

3) pełnomocnicy – w zakresie otrzymanych pełnomocnictw, działający samo-
dzielnie lub łącznie z innym pełnomocnikiem lub członkiem Zarządu.”. 

 

Art. 2.  

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.3)) w art. 17 w ust. 1 pkt 41 otrzymuje brzmienie: 

„41) środki, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 2 ustawy dnia 4 marca 2005 r. o Kra-
jowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491 oraz z 2009 r. Nr 65, 
poz. 545),”. 

 

Art. 3.  

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) w art. 4  w pkt 2a po lit. b 
średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego, w części dotyczącej: 

– otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania banko-
wych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, 

– pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej 
oraz refinansowania akcji kredytowej;”. 

 

Art. 4.  

W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, 
poz. 491 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 

703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 
106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 
93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, 
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, 
poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, 
poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 
1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 
684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 
1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 
1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, 
poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 
Nr 19, poz. 100. Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 
1052 i Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473. 
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1) w art. 6: 

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) dotacje otrzymane z budżetu państwa; 

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzą-
ce ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w szczególności 
środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020);”, 

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) odsetki od środków, o których mowa w pkt 1 i 2, zgromadzonych na ra-
chunkach bankowych Krajowego Funduszu Kapitałowego, o ile odrębne 
przepisy lub umowy dotyczące przekazania lub wykorzystania tych środ-
ków nie stanowią inaczej;”; 

2) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. Obsługę bankową Krajowego Funduszu Kapitałowego prowadzi BGK 
w przypadku gdy w jego posiadaniu znajdują się akcje Krajowego 
Funduszu Kapitałowego w liczbie: 

1) uprawniającej do wykonywania co najmniej 50 % ogólnej liczby 
głosów lub  

2) stanowiącej co najmniej 50 % kapitału zakładowego.”. 

 

Art. 5.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
 (-) Grzegorz Schetyna 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………...........................


