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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usuwany

<> druk pogrubiony – tekst wstawiany

Materiał porównawczy

do projektu ustawy

o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

(druk nr 1259 S)

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

665, z późn. zm.)

Art. 95.
[1. Księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz inne

oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie
praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, jak również
sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mają moc prawną
dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności
bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń i mogą stanowić podstawę
do dokonania wpisów w księgach wieczystych.]

<1. Księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz inne
oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w
zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, jak
również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mogą stanowić
podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych.>

2. Czynność bankowa lub czynność zabezpieczająca wierzytelność banku stwierdzona
dokumentem, o którym mowa w ust. 1, ma datę pewną od daty tego dokumentu.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej
nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej
hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku. Jeżeli
nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie może być dokonane przez
złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów.

4. Do ustanowienia hipoteki, o której mowa w ust. 3, jest wymagane złożenie przez
właściciela nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do ujawnienia w księdze wieczystej zmiany
treści hipoteki i przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej
oraz do dokonania wpisu hipoteki obciążającej użytkowanie wieczyste, spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu oraz wierzytelność hipoteczną.
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USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. O BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Dz. U.

Nr 65, poz. 594, z późn. zm.)

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
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),

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 zbiorach
dokumentów, dokonanych na rzecz:] <wydawanie oświadczeń mających moc
dokumentu urzędowego umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w
działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach 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,
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na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na 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 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 złotego.

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.

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz. U. Nr 146,

poz. 1546, z późn. zm.)

[Art. 194.
Księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu
i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie
wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań,
zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów
urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i
rejestrach publicznych.]

<Art. 194.
Księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem
sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające
zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru
należności stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach
publicznych.>


