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Art. 1. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o por´cze-
niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174,
poz. 1689, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 1:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego por´czeƒ i gwarancji w ramach pro-
gramów rzàdowych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Por´czenia i gwarancje, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 3, stanowià jedyne dopusz-
czalne formy, w jakich organy paƒstwa oraz
Bank Gospodarstwa Krajowego, w zakresie
okreÊlonym ustawà, mogà ustanawiaç,
w drodze umowy, odpowiedzialnoÊç majàt-
kowà Skarbu Paƒstwa za zobowiàzania in-
nych podmiotów.”;

2) w art. 2 w ust. 1:

a) w pkt 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„por´czeniach udzielanych przez Skarb Paƒ-
stwa — nale˝y przez to rozumieç udzielane
przez Rad´ Ministrów, ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych lub Bank Gospo-
darstwa Krajowego, w imieniu i na rachunek
Skarbu Paƒstwa, por´czenia:”,

b) w pkt 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
— nale˝y przez to rozumieç udzielane przez Ra-
d´ Ministrów, ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych lub Bank Gospodarstwa
Krajowego, w imieniu i na rachunek Skarbu
Paƒstwa, gwarancje:”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) por´czeniach lub gwarancjach udzielanych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego — na-
le˝y przez to rozumieç por´czenia lub gwa-
rancje udzielane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego w ramach programów rzàdo-
wych:

a) sp∏aty kredytów i po˝yczek,

b) wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych
z obligacji,

c) wykonania innych zobowiàzaƒ, w szcze-
gólnoÊci nale˝ytego wykonania umowy
lub wniesienia wadium;”,

d) pkt 9a otrzymuje brzmienie:

„9a) mikroprzedsi´biorcy, ma∏ym i Êrednim
przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç
odpowiednio mikroprzedsi´biorc´, ma∏e-
go i Êredniego przedsi´biorc´ spe∏niajàce-
go warunki okreÊlone w za∏àczniku I do
rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajàcego niektó-
re rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Trakta-
tu (ogólne rozporzàdzenie w sprawie wy∏à-
czeƒ blokowych) (Dz. Urz. UE L 214
z 09.08.2008, str. 3);”;

3) w art. 2c ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Por´czenia i gwarancje udzielane pod warun-
kiem przeznaczenia kredytu lub Êrodków
z emisji obligacji na cele, o których mowa
w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 5, oraz por´czenia, o któ-
rych mowa w art. 23 ust. 1, sà wolne od op∏a-
ty prowizyjnej.”;

4) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊ-
ciwego do spraw finansów publicznych, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych lub Bank Gospodarstwa Krajowego
mogà, w imieniu i na rachunek Skarbu Paƒ-
stwa, udzielaç kredytodawcom por´czenia
lub gwarancji sp∏aty cz´Êci lub ca∏oÊci kre-
dytu wraz z odsetkami i innymi kosztami
bezpoÊrednio zwiàzanymi z tym kredytem.”,
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USTAWA

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

o zmianie ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 15 lu-

tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustaw´ z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa mieszka-
niowego, ustaw´ z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy
paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych,
udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wyp∏acanych premii gwarancyjnych, ustaw´ z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, ustaw´ z dnia 8 lip-
ca 1999 r. o dop∏atach do oprocentowania kredytów ban-
kowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi, usta-
w´ z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach mieszkanio-
wych, ustaw´ z dnia 5 grudnia 2002 r. o dop∏atach do
oprocentowania kredytów mieszkaniowych o sta∏ej stopie
procentowej, ustaw´ z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówieƒ publicznych, ustaw´ z dnia 4 marca 2005 r.
o Krajowym Funduszu Kapita∏owym, ustaw´ z dnia
15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej oraz ustaw´
z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia
lokali socjalnych, mieszkaƒ chronionych, noclegowni i do-
mów dla bezdomnych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684
i Nr 183, poz. 1538.
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych udziela por´czenia lub gwaran-
cji powy˝ej kwoty stanowiàcej równowar-
toÊç 10 000 000 euro i do równowartoÊci
30 000 000 euro, w przypadku gdy nie sà spe∏-
nione warunki, o których mowa w ust. 6.”,

c) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela po-
r´czenia lub gwarancji, w imieniu i na ra-
chunek Skarbu Paƒstwa, powy˝ej kwoty sta-
nowiàcej równowartoÊç 10 000 000 euro
i do równowartoÊci 30 000 000 euro, je˝eli
sà spe∏nione nast´pujàce warunki:

1) por´czenie lub gwarancja sà udzielane za
wynagrodzeniem odpowiadajàcym wy-
nagrodzeniu rynkowemu;

2) por´czenie lub gwarancja sà udzielane
do wysokoÊci 60 % pozostajàcej do sp∏a-
ty kwoty zobowiàzania obj´tego por´cze-
niem lub gwarancjà wraz z 60 % nale˝-
nych odsetek od tej kwoty i innych kosz-
tów bezpoÊrednio zwiàzanych z tym zo-
bowiàzaniem.

7. Szczegó∏owe warunki i tryb udzielania, wyko-
nywania i monitorowania por´czeƒ lub gwa-
rancji, o których mowa w ust. 6, a tak˝e wy-
sokoÊç, warunki i tryb pobierania przez Bank
Gospodarstwa Krajowego op∏at prowizyj-
nych oraz wynagrodzenie Banku Gospodar-
stwa Krajowego za wykonywane czynnoÊci
okreÊli umowa zawarta mi´dzy ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.”;

5) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Rada Ministrów lub minister w∏aÊciwy
do spraw finansów publicznych mogà
udzielaç por´czenia lub gwarancji do
wysokoÊci 50 % pozostajàcej do sp∏aty
kwoty kredytu obj´tego por´czeniem
lub gwarancjà wraz z 50 % nale˝nych od-
setek od tej kwoty i innych kosztów bez-
poÊrednio zwiàzanych z tym kredytem.

2. Rada Ministrów mo˝e udzieliç por´cze-
nia lub gwarancji do wysokoÊci wy˝szej
ni˝ okreÊlona w ust. 1 w przypadku
przedsi´wzi´cia o szczególnym znacze-
niu dla gospodarki narodowej, bezpie-
czeƒstwa lub obronnoÊci paƒstwa.”;

6) w art. 7:

a) w ust. 2:
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sp∏at´, obj´tego ju˝ por´czeniem lub
gwarancjà Skarbu Paƒstwa, zobowiàza-
nia wraz z odsetkami i innymi kosztami
bezpoÊrednio zwiàzanymi z tym zobo-
wiàzaniem;”,

— dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) wspieranie eksportu polskich towarów

i us∏ug w ramach realizacji programów
rzàdowych.”,

b) uchyla si´ ust. 4;

7) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊci-
wego do spraw finansów publicznych, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
lub Bank Gospodarstwa Krajowego mogà,
w imieniu Skarbu Paƒstwa, udzielaç por´cze-
nia lub gwarancji spe∏nienia przez emitenta
Êwiadczeƒ pieni´˝nych wynikajàcych z wyemi-
towanych przez niego obligacji.”;

8) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. Do por´czenia i gwarancji stosuje si´
odpowiednio art. 3 ust. 4—7, art. 5 oraz
art. 8.”;

9) dodaje si´ rozdzia∏ 8a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 8a

Por´czenia i gwarancje udzielane przez
Bank Gospodarstwa Krajowego

w ramach programów rzàdowych

Art. 34a. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e
udzielaç, we w∏asnym imieniu i na
w∏asny rachunek, por´czeƒ lub gwa-
rancji w ramach rzàdowych progra-
mów spo∏eczno-gospodarczych oraz
programów samorzàdnoÊci lokalnej
i rozwoju regionalnego, obejmujàcych
w szczególnoÊci projekty: 

1) realizowane z wykorzystaniem Êrod-
ków pochodzàcych z funduszy Unii
Europejskiej, 

2) infrastrukturalne, 

3) zwiàzane z rozwojem sektora ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorstw

— w tym realizowane z wykorzysta-
niem Êrodków publicznych. 

2. W ramach programów rzàdowych,
o których mowa w ust. 1, Bank Gospo-
darstwa Krajowego mo˝e obejmowaç
lub nabywaç akcje (udzia∏y) podmio-
tów udzielajàcych por´czeƒ lub gwa-
rancji za zobowiàzania mikroprzedsi´-
biorców, ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorców, a tak˝e organizacji po˝ytku
publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z póên. zm.3)) oraz obejmo-
waç akcje (udzia∏y) we wspó∏tworzo-
nych przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego podmiotach majàcych udzielaç
por´czeƒ lub gwarancji za zobowiàza-
nia mikroprzedsi´biorców, ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców, a tak˝e or-
ganizacji po˝ytku publicznego.

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94,
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 i Nr 22, poz. 120.
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Art. 34b. 1. Do por´czenia i gwarancji stosuje
si´ odpowiednio art. 2b ust. 1, art. 8
i art. 34.

2. Szczegó∏owe warunki i tryb udzielania
por´czeƒ lub gwarancji oraz warunki
i tryb pobierania op∏at prowizyjnych
z tytu∏u udzielonych por´czeƒ i gwa-
rancji okreÊli umowa zawarta mi´dzy
ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych a Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego.

3. Informacje, o których mowa w art. 34
ust. 1, w zakresie por´czeƒ i gwarancji
udzielanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, o których mowa w art. 34a,
sà przekazywane w terminie 60 dni po
up∏ywie pó∏rocza. 

Art. 34c. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, przygo-
towuje plan rzeczowo-finansowy zwià-
zany z realizacjà programów rzàdo-
wych.

2. Plan rzeczowo-finansowy okreÊla
w szczególnoÊci:

1) ∏àcznà kwot´, do wysokoÊci której
Bank Gospodarstwa Krajowego mo-
˝e udzielaç por´czeƒ i gwarancji
w ramach programów rzàdowych;

2) przewidywane wydatki wynikajàce
z udzielanych por´czeƒ i gwarancji;

3) planowanà kwot´ zaanga˝owania
Banku Gospodarstwa Krajowego
w akcje (udzia∏y) podmiotów, o któ-
rych mowa w art. 34a ust. 2;

4) przewidywanà kwot´ wyp∏at z tytu-
∏u udzielanych por´czeƒ i gwarancji.

Art. 34d. 1. W celu realizacji programów rzàdo-
wych minister w∏aÊciwy do spraw
finansów publicznych przekazuje Êrod-
ki na zwi´kszenie funduszu statutowe-
go Banku Gospodarstwa Krajowego. 

2. W celu realizacji programów rzàdo-
wych minister w∏aÊciwy do spraw
Skarbu Paƒstwa, w imieniu Skarbu
Paƒstwa, mo˝e, w drodze rozporzàdze-
nia, przekazaç nieodp∏atnie Bankowi
Gospodarstwa Krajowego akcje lub
udzia∏y stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa.

3. Do przekazania akcji (udzia∏ów), o któ-
rym mowa w ust. 2, nie stosuje si´
przepisów ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒ-
stwowych, dotyczàcych trybu zbywa-
nia akcji i udzia∏ów Skarbu Paƒstwa.

4. Ârodki finansowe w wysokoÊci 50 %
przychodów ze sprzeda˝y przekaza-
nych akcji lub udzia∏ów, o których mo-
wa w ust. 2, Bank Gospodarstwa Kra-
jowego przekazuje Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, z przezna-
czeniem na udzielanie wsparcia, o któ-

rym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´bior-
czoÊci (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 w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa zast´puje jednoczeÊnie prze-
kazane nieodp∏atnie akcje lub udzia∏y
spó∏ek, które:

1) w statucie lub umowie spó∏ki zawie-
rajà ograniczenia w dysponowaniu
akcjami lub udzia∏ami,

2) sà w trakcie post´powania likwida-
cyjnego lub upad∏oÊciowego,

3) posiadajà ujemne kapita∏y w∏asne
lub w których mog∏a pojawiç si´ ko-
niecznoÊç wydatkowania przez Bank
Gospodarstwa Krajowego Êrodków
w celu podwy˝szenia kapita∏u lub
dokonania dop∏at do kapita∏u

— akcjami lub udzia∏ami o ∏àcznej war-
toÊci odpowiadajàcej ∏àcznej wartoÊci
zast´powanych akcji lub udzia∏ów.

6. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 5,
minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa dokonuje w drodze rozporzà-
dzenia.”;

10) uchyla si´ rozdzia∏ 9;

11) w art. 42c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W czasie trwania post´powania restruktury-
zacyjnego publicznego zak∏adu opieki zdro-
wotnej, zwanego dalej „zak∏adem”, wszcz´-
tego na podstawie ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2005 r. o pomocy publicznej i restruktu-
ryzacji publicznych zak∏adów opieki zdro-
wotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r.
Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104
oraz z 2008 r. Nr 192, poz. 1181), Bank Go-
spodarstwa Krajowego mo˝e udzieliç zak∏a-
dowi por´czenia dokonania zap∏aty odsetek
od obligacji.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) program restrukturyzacyjny zak∏adu przewi-
duje ubieganie si´ o por´czenie Banku
Gospodarstwa Krajowego;”;

12) w art. 42d ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ârodki przeznaczone na wykonanie por´czenia
Skarbu Paƒstwa, o którym mowa w ust. 1, sà
przekazywane do Banku Gospodarstwa Krajo-
wego.”;

13) po art. 42e dodaje si´ art. 42f w brzmieniu:

„Art. 42f. 1. W latach 2009—2010 Rada Ministrów,
na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, mo˝e
udzieliç w imieniu Skarbu Paƒstwa,
por´czeƒ lub gwarancji sp∏aty zobo-
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wiàzaƒ wynikajàcych z kredytów za-
ciàgni´tych lub obligacji wyemitowa-
nych przez Agencj´ Rozwoju Przemy-
s∏u S.A. pod warunkiem przeznacza-
nia pochodzàcych z nich Êrodków na
realizacj´ rzàdowych programów
spo∏eczno-gospodarczych oraz pro-
gramów samorzàdnoÊci lokalnej i roz-
woju regionalnego.

2. ¸àczna kwota, do której mogà byç
udzielane por´czenia lub gwarancje,
o których mowa w ust. 1, nie mo˝e
przekroczyç 5 000 000 000 z∏.

3. Por´czenia i gwarancje, o których mo-
wa w ust. 1, mogà byç udzielane do
wysokoÊci 100 % kwoty zobowiàzaƒ
wynikajàcych z emisji obligacji lub
kredytu, obj´tych por´czeniem albo
gwarancjà, oraz do 100 % odsetek od
tej kwoty wraz z innymi kosztami bez-
poÊrednio zwiàzanymi z emisjà obli-
gacji lub obs∏ugà tego kredytu.

4. Por´czenia i gwarancje, o których mo-
wa w ust. 1, sà udzielane na wniosek
Agencji Rozwoju Przemys∏u S.A. 

5. Umow´ por´czenia lub gwarancji
oraz umow´ o udzielenie por´czenia
lub gwarancji podpisuje, w imieniu
Skarbu Paƒstwa, z upowa˝nienia Ra-
dy Ministrów, minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych.

6. Od por´czeƒ i gwarancji, o których
mowa w ust. 1, nie wnosi si´ op∏aty
prowizyjnej.

7. Udzielenie por´czenia lub gwarancji
nie wymaga ustanowienia przez Agen-
cj´ Rozwoju Przemys∏u S.A. zabezpie-
czenia na rzecz Skarbu Paƒstwa.

8. Do por´czeƒ i gwarancji, o których
mowa w ust. 1, nie stosuje si´ przepi-
sów niniejszej ustawy, z wyjàtkiem
art. 2a ust. 1, art. 2b, art. 31, art. 43,
art. 46 pkt 1 i art. 47.”;

14) w art. 43 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Bank Gospodarstwa Krajowego przy podejmo-
waniu dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 1, po
uzyskaniu upowa˝nienia, o którym mowa
w ust. 3, ma prawo, bez uzyskania pisemnego
oÊwiadczenia o poddaniu si´ egzekucji, wysta-
wiç bankowy tytu∏ egzekucyjny stosownie do
art. 96—98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe.”; 

15) w art. 45:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Skarbu Paƒstwa — z tytu∏u por´czeƒ i gwa-
rancji udzielanych przez Skarb Paƒstwa;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Banku Gospodarstwa Krajowego — z tytu∏u
por´czeƒ i gwarancji udzielanych w ramach
programów rzàdowych.”;

16) w art. 46 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) por´czeniach i gwarancjach udzielonych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach
programów rzàdowych;”.

Art. 2. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku
Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594
i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 oraz
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 3 uchyla si´ pkt 3;

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Do podstawowych celów dzia∏alnoÊci
BGK, w zakresie okreÊlonym ustawà oraz
odr´bnymi przepisami, nale˝y wspieranie
rzàdowych programów spo∏eczno-gospo-
darczych oraz programów samorzàdnoÊci
lokalnej i rozwoju regionalnego, obejmu-
jàcych w szczególnoÊci projekty:

1) realizowane z wykorzystaniem Êrod-
ków pochodzàcych z funduszy Unii Eu-
ropejskiej,

2) infrastrukturalne,

3) zwiàzane z rozwojem sektora ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw

— w tym realizowane z wykorzystaniem
Êrodków publicznych.”;

3) w art. 5:

a) w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) obs∏uga transakcji eksportowych z zasto-
sowaniem instrumentów wspierania eks-
portu oraz wspieranie eksportu polskich
towarów i us∏ug, zgodnie z odr´bnymi
przepisami lub w ramach realizacji pro-
gramów rzàdowych;”,

— w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 5—7 w brzmieniu:

„5) prowadzenie — bezpoÊrednio lub po-
Êrednio — dzia∏alnoÊci gwarancyjnej lub
por´czeniowej w ramach realizacji pro-
gramów rzàdowych lub w imieniu i na ra-
chunek Skarbu Paƒstwa na podstawie
ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por´cze-
niach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby praw-
ne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689,
z póên. zm.4)), w szczególnoÊci dla sekto-
ra ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw;

6) wydawanie oÊwiadczeƒ majàcych moc
dokumentu urz´dowego w rozumieniu
art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe, umo˝liwiajà-
cych wykreÊlenie wpisów ujawnionych

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545.
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w dzia∏ach III i IV ksiàg wieczystych lub
zbiorach dokumentów, dokonanych na
rzecz:

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

b) Skarbu Paƒstwa z tytu∏u:

— nabycia ziemi i inwentarza z Paƒ-
stwowego Funduszu Ziemi, utwo-
rzonego dekretem z dnia 6 wrzeÊnia
1944 r. o przeprowadzeniu reformy
rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13,
z póên. zm.5)),

— udzielonych w latach 1945—1990
kredytów i po˝yczek na rozbiórk´
i napraw´, wykoƒczenie budowy,
nadbudow´, remont i odbudow´
budynków oraz sprzeda˝ przez paƒ-
stwo domów jednorodzinnych
i wielorodzinnych,

c) Skarbu Paƒstwa lub podmiotów, któ-
rych nast´pcà jest Skarb Paƒstwa, doko-
nanych przed dniem 1 wrzeÊnia 1939 r.;

7) wspieranie rozwoju budownictwa miesz-
kaniowego, w szczególnoÊci budownic-
twa majàcego na celu budow´ lokali
mieszkalnych na wynajem, zgodnie z od-
r´bnymi przepisami lub w ramach reali-
zacji rzàdowych programów.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegó∏owy zakres czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1, okreÊlajà odr´bne przepisy
lub umowy zawarte z w∏aÊciwymi ministra-
mi.”,

c) dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:

„3. OÊwiadczenia, o których mowa w ust. 1
pkt 6, BGK wydaje na wniosek w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci obcià˝onych, po dokonaniu
przez nich sp∏aty ujawnionej wierzytelnoÊci.
BGK w celu okreÊlenia aktualnej wysokoÊci
ujawnionej wierzytelnoÊci uwzgl´dnia od-
powiednie przepisy dotyczàce systemu pie-
ni´˝nego, w tym przepisy dotyczàce deno-
minacji z∏otego.

4. W celu realizacji programów rzàdowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5 i 7, minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
przekazuje Êrodki na zwi´kszenie funduszu
statutowego BGK.

5. BGK w celu realizacji programów rzàdo-
wych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5 i 7,
mo˝e równie˝ pozyskiwaç Êrodki z innych
êróde∏, w szczególnoÊci zaciàgaç kredyty
i po˝yczki oraz emitowaç obligacje w kraju
i za granicà.”;

4) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów

publicznych mo˝e przekazaç skarbowe
papiery wartoÊciowe na zwi´kszenie
funduszu statutowego BGK.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, przez wydanie li-
stu emisyjnego, warunki emisji skarbo-
wych papierów wartoÊciowych, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz sposób reali-
zacji Êwiadczeƒ z nich wynikajàcych.

3. List emisyjny zawiera w szczególnoÊci:
1) dat´ emisji; 
2) powo∏anie podstawy prawnej emisji;
3) jednostkowà wartoÊç nominalnà;
4) walut´, w której mo˝e nast´powaç

emisja, lub sposób okreÊlenia walu-
ty emisji;

5) cen´ lub sposób jej ustalenia;
6) stop´ procentowà lub sposób jej

obliczania;
7) okreÊlenie sposobu i terminów wy-

p∏aty nale˝noÊci g∏ównej oraz nale˝-
noÊci ubocznych;

8) dat´, od której nalicza si´ oprocen-
towanie skarbowych papierów war-
toÊciowych tej emisji;

9) termin wykupu oraz zastrze˝enia
w przedmiocie mo˝liwoÊci wczeÊ-
niejszego wykupu.

4. Emisja skarbowych papierów wartoÊ-
ciowych, o których mowa w ust. 1, na-
st´puje z dniem zarejestrowania skar-
bowych papierów wartoÊciowych
w depozycie papierów wartoÊciowych
oraz w kwocie równej wartoÊci nomi-
nalnej wyemitowanych papierów war-
toÊciowych.

5. Do emisji skarbowych papierów wartoÊ-
ciowych, o których mowa w ust. 1, nie
stosuje si´ 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 póên. zm.6)).

6. Emisji skarbowych papierów wartoÊ-
ciowych, o których mowa w ust. 1, nie
wlicza si´ do limitów okreÊlonych
w ustawie bud˝etowej.

7. WartoÊç nominalnà zobowiàzaƒ z tytu-
∏u wyemitowanych skarbowych papie-
rów wartoÊciowych, o których mowa
w ust. 1, zalicza si´ do d∏ugu Skarbu
Paƒstwa, zgodnie z ustawà z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych.”;

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego dekretu zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1946 r. Nr 49, poz. 279, z 1957 r.
Nr 39, poz. 172, z 1958 r. Nr 17, poz. 71 i 72 oraz z 1968 r.
Nr 3, poz. 6.

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62, poz. 504.
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5) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Rada Nadzorcza sk∏ada si´ z przewodni-
czàcego oraz od 8 do 12 cz∏onków, po-
wo∏ywanych spoÊród osób posiadajà-
cych odpowiednie kwalifikacje z zakre-
su finansów.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata.

3. Przewodniczàcego i cz∏onków Rady
Nadzorczej powo∏uje minister w∏aÊciwy
do spraw instytucji finansowych, po za-
si´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego
do spraw Skarbu Paƒstwa, spoÊród
osób nieb´dàcych cz∏onkami Zarzàdu,
z zastrze˝eniem ust. 4. Przewodniczàce-
go i cz∏onków Rady Nadzorczej odwo∏u-
je minister w∏aÊciwy do spraw instytu-
cji finansowych.

4. W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà:

1) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego
do spraw Skarbu Paƒstwa;

2) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki;

3) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego
do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej;

4) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego
do spraw transportu;

5) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego
do spraw rozwoju regionalnego.

5. Mandat cz∏onka Rady Nadzorczej wyga-
sa z up∏ywem kadencji, wskutek Êmier-
ci, rezygnacji albo odwo∏ania go ze
sk∏adu Rady Nadzorczej.

6. W przypadku wygaÊni´cia mandatu
cz∏onka Rady Nadzorczej w trakcie trwa-
nia kadencji Rady Nadzorczej powo∏uje
si´ nowego cz∏onka na okres do koƒca
kadencji Rady Nadzorczej. Przepisy
ust. 1, 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.

7. Po up∏ywie kadencji Rady Nadzorczej,
cz∏onkowie Rady Nadzorczej sà zobo-
wiàzani do pe∏nienia swoich obowiàz-
ków do dnia powo∏ania nowej Rady
Nadzorczej.”;

6) art. 10—12 otrzymujà brzmienie:

„Art. 10. 1. Zarzàd kieruje dzia∏alnoÊcià BGK.

2. Zarzàd sk∏ada si´ z nie mniej ni˝ 3 i nie
wi´cej ni˝ 7 cz∏onków, w tym prezesa,
wiceprezesa — pierwszego zast´pcy
prezesa i wiceprezesów.

3. Do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w zakre-
sie praw i obowiàzków majàtkowych
w imieniu BGK uprawnieni sà:

1) prezes Zarzàdu samodzielnie;

2) dwóch cz∏onków Zarzàdu dzia∏ajà-
cych ∏àcznie spoÊród pozosta∏ych
cz∏onków Zarzàdu.

4. Liczb´ wiceprezesów i cz∏onków Za-
rzàdu okreÊla Rada Nadzorcza.

5. Prezesa Zarzàdu powo∏uje Rada Nad-
zorcza na wniosek ministra w∏aÊciwe-
go do spraw instytucji finansowych,
a odwo∏uje — minister w∏aÊciwy do
spraw instytucji finansowych na wnio-
sek Rady Nadzorczej.

6. Wiceprezesa — pierwszego zast´pc´
prezesa powo∏uje Rada Nadzorcza na
wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu, a wiceprezesów
i pozosta∏ych cz∏onków Zarzàdu powo-
∏uje Rada Nadzorcza na wniosek pre-
zesa Zarzàdu. Wiceprezesa — pierw-
szego zast´pc´ prezesa, wiceprezesów
i pozosta∏ych cz∏onków Zarzàdu odwo-
∏uje Rada Nadzorcza.

7. Powo∏anie prezesa Zarzàdu i jednego
cz∏onka Zarzàdu nast´puje za zgodà
Komisji Nadzoru Finansowego. Przepi-
sy art. 22a ust. 2 i art. 22b ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo
bankowe stosuje si´ odpowiednio.

8. Prezes Zarzàdu reprezentuje BGK na
zewnàtrz, przewodniczy obradom Za-
rzàdu oraz organizuje dzia∏alnoÊç
BGK.

Art. 11. 1. Kadencja Zarzàdu trwa 5 lat.

2. Po up∏ywie kadencji Zarzàdu, cz∏onko-
wie Zarzàdu sà zobowiàzani do pe∏nie-
nia swoich obowiàzków do dnia po-
wo∏ania nowego Zarzàdu.

3. Rada Nadzorcza mo˝e, z wa˝nych po-
wodów, zawiesiç w czynnoÊciach po-
szczególnych lub wszystkich cz∏onków
Zarzàdu, na okres nie d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce.

4. W okresie zawieszenia cz∏onek Zarzà-
du otrzymuje po∏ow´ przys∏ugujàcego
mu wynagrodzenia.

5. Rada Nadzorcza mo˝e delegowaç, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, cz∏on-
ków Rady Nadzorczej do wykonywa-
nia czynnoÊci cz∏onków Zarzàdu:

1) którzy zostali odwo∏ani, z∏o˝yli rezyg-
nacj´ albo z innych przyczyn nie mo-
gà sprawowaç swoich czynnoÊci;

2) je˝eli uzna takie dzia∏anie za nie-
zb´dne w celu ostro˝nego i stabil-
nego zarzàdzania bankiem.

6. W okresie delegowania, o którym mo-
wa w ust. 5, mandat cz∏onka Rady
Nadzorczej ulega zawieszeniu.

7. Mandat cz∏onka Zarzàdu wygasa
z up∏ywem kadencji, wskutek Êmierci,
rezygnacji albo odwo∏ania go ze sk∏a-
du Zarzàdu.

8. W przypadku wygaÊni´cia mandatu
cz∏onka Zarzàdu w trakcie trwania ka-
dencji Zarzàdu powo∏uje si´ nowego
cz∏onka na okres do koƒca kadencji Za-
rzàdu. Przepisy art. 10 ust. 5—7 stosu-
je si´ odpowiednio.
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9. Do z∏o˝enia rezygnacji przez cz∏onka
Zarzàdu stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy o wypowiedzeniu zlecenia przez
przyjmujàcego zlecenie.

Art. 12. W uzasadnionych przypadkach minister
w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych mo˝e udzielaç Radzie Nadzorczej
wià˝àcych zaleceƒ w zakresie realizacji
rzàdowych programów oraz zadaƒ z wy-
korzystaniem Êrodków publicznych,
o których mowa w art. 4—6, zgodnie
z aktualnà politykà spo∏eczno-gospodar-
czà paƒstwa.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 16 w ust. 2b pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) gwarancji lub por´czeƒ Banku Gospodarstwa
Krajowego udzielonych na podstawie przepi-
sów o por´czeniach i gwarancjach udziela-
nych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby
prawne,”;

2) w art. 17 w ust. 1 w pkt 50 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 51 w brzmieniu:

„51) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego:

a) osiàgni´te w zwiàzku z realizacjà progra-
mów rzàdowych, w tym dochody ze zbycia
udzia∏ów, akcji lub innych papierów wartoÊ-
ciowych przekazanych Bankowi Gospodar-
stwa Krajowego w celu finansowania tych
programów,

b) ze zbycia udzia∏ów lub akcji przekazanych
nieodp∏atnie Bankowi Gospodarstwa Kra-
jowego przez ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa przed dniem likwi-
dacji Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kre-
dytowych

— w cz´Êci przeznaczonej wy∏àcznie na reali-
zacj´ programów rzàdowych.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 474, z 2008 r. Nr 196, poz. 1214 i Nr 209,
poz. 1315 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 434) w art. 14:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nie nalicza si´ obowiàzkowej op∏aty rocznej:

1) dla funduszy utworzonych, powierzonych
lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa
Krajowego na mocy odr´bnych ustaw;

2) dla dzia∏alnoÊci realizowanej przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach pro-
gramów rzàdowych oraz od Êrodków zgro-
madzonych na rachunku rezerw por´cze-
niowych i gwarancyjnych Skarbu Paƒstwa
w tym banku.”; 

2) uchyla si´ ust. 3a, 3b i 3c.

Art. 5. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z póên.
zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa okreÊla zasady gromadzenia
oszcz´dnoÊci i udzielania niektórych kre-
dytów na cele mieszkaniowe oraz zasady
dzia∏ania towarzystw budownictwa spo-
∏ecznego.”;

2) w art. 5 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odsetek od po˝yczek zaciàgni´tych w Banku
Gospodarstwa Krajowego lub w innym ban-
ku,”;

3) uchyla si´ art. 6;

4) w art. 6a ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. W celu zapewnienia bie˝àcej p∏ynnoÊci p∏atni-
czej, o której mowa w art. 5 ust. 4, bank prowa-
dzàcy kas´ mieszkaniowà mo˝e udost´pniaç
Êrodki z innej dzia∏alnoÊci, a tak˝e zaciàgaç po-
˝yczki w innym banku. 

2. Cz´Êç lub ca∏oÊç odsetek od Êrodków banku
prowadzàcego kas´ mieszkaniowà wykorzy-
stanych do przejÊciowego finansowania dzia-
∏alnoÊci kasy mieszkaniowej oraz dop∏aty do
oprocentowania po˝yczki zaciàgni´tej w in-
nym banku pokrywa Bank Gospodarstwa Kra-
jowego ze Êrodków Funduszu Dop∏at.

3. WysokoÊç odsetek od Êrodków, o których mo-
wa w ust. 1, obj´tych zwrotem z Funduszu Do-
p∏at, oraz terminy ich sp∏aty okreÊla umowa
mi´dzy bankiem prowadzàcym kas´ mieszka-
niowà a Bankiem Gospodarstwa Krajowego
zawarta przed udzieleniem po˝yczki.”;

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 341.

———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153,
poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r.
Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213,
poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309.
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5) dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego w ramach realizacji programów

rzàdowych popierania budownictwa
mieszkaniowego

Art. 15a. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego udzie-
la kredytów w ramach realizacji pro-
gramów rzàdowych popierania bu-
downictwa mieszkaniowego.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego realizu-
je programy, o których mowa w ust. 1,
poprzez:

1) udzielanie, na warunkach preferen-
cyjnych, kredytów towarzystwom
budownictwa spo∏ecznego oraz
spó∏dzielniom mieszkaniowym na
przedsi´wzi´cia inwestycyjno-bu-
dowlane majàce na celu budow´ lo-
kali mieszkalnych na wynajem, z za-
strze˝eniem art. 15e,

2) udzielanie gminom, na warunkach
preferencyjnych, kredytów na reali-
zacj´ komunalnej infrastruktury
technicznej towarzyszàcej budow-
nictwu mieszkaniowemu.

3. Do wyboru wykonawcy zamówienia
w zakresie us∏ug, dostaw i robót bu-
dowlanych w ramach przedsi´wzi´cia
inwestycyjno-budowlanego realizowa-
nego przez towarzystwa budownictwa
spo∏ecznego lub spó∏dzielnie mieszka-
niowe z udzia∏em kredytu, o którym
mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy do-
tyczàce zamówieƒ publicznych.

Art. 15b. 1. Kredytów, o których mowa w art. 15a,
Bank Gospodarstwa Krajowego udzie-
la we w∏asnym imieniu i na w∏asny ra-
chunek.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) wysokoÊç oprocentowania kredy-
tów udzielanych w ramach realizacji
programów rzàdowych popierania
budownictwa mieszkaniowego,
z tym ˝e wysokoÊç oprocentowania
tych kredytów nie mo˝e byç wy˝sza
ni˝ stopa redyskonta weksli w Naro-
dowym Banku Polskim,

2) rodzaje dokumentów sk∏adanych
przez wnioskodawców, umo˝liwia-
jàcych dokonanie oceny wniosków,

3) warunki i tryb udzielania kredytów
oraz warunki ich sp∏aty, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie wyboru
przedsi´wzi´cia o najwy˝szej u˝y-
tecznoÊci spo∏ecznej oraz spraw-
noÊç udzielania kredytów.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wymagania, jakie powin-
ny spe∏niaç lokale i budynki budowa-

ne, odbudowywane, rozbudowywane
i przebudowywane lub adaptowane
przy wykorzystaniu kredytów udziela-
nych w ramach realizacji programów
rzàdowych popierania budownictwa
mieszkaniowego, w zakresie:

1) w∏aÊciwoÊci energetycznych bu-
dynków,

2) minimalnych powierzchni mieszkaƒ
przeznaczonych do zasiedlenia
przez okreÊlonà liczb´ osób,

3) wyposa˝enia technicznego budyn-
ków i mieszkaƒ

— uwzgl´dniajàc racjonalne zu˝ycie
energii oraz powszechnie uznawane
standardy mieszkaniowe.

Art. 15c. Bank Gospodarstwa Krajowego, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej oraz ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, przygotowuje plan rzeczowo-finan-
sowy zwiàzany z realizacjà programów,
o których mowa w art. 15a.

Art. 15d. 1. W celu realizacji programów, o któ-
rych mowa w art. 15a, minister w∏aÊci-
wy do spraw finansów publicznych
przekazuje z bud˝etu paƒstwa Êrodki
na zwi´kszenie funduszu statutowego
Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Kwot´ Êrodków, o których mowa
w ust. 1, okreÊla ustawa bud˝etowa.

Art. 15e. 1. Je˝eli kredyt, o którym mowa
w art. 15a ust. 1, zosta∏ udzielony spó∏-
dzielni mieszkaniowej, lokale mieszkal-
ne w budynku wzniesionym przy jego
wykorzystaniu mogà byç wynaj´te lub
mo˝e byç do nich ustanowione spó∏-
dzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego wy∏àcznie na rzecz osób,
o których mowa w art. 30 i art. 30a.

2. Lokale mieszkalne wybudowane przy
wykorzystaniu kredytu, o którym mo-
wa w art. 15a ust. 1, nie mogà byç, pod
rygorem niewa˝noÊci, wyodr´bnione
na w∏asnoÊç, a tak˝e nie mo˝e byç do
nich ustanowione spó∏dzielcze w∏as-
noÊciowe prawo do lokalu.”;

6) uchyla si´ rozdzia∏ 3;

7) w art. 31 uchyla si´ ust. 2.

Art. 6. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o po-
mocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów miesz-
kaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz re-
fundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z póên. zm.9))
w art. 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
———————
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r.
Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249,
poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650
oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190.
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„8) wp∏aceniem kaucji zabezpieczajàcej pokrycie na-
le˝noÊci z tytu∏u najmu lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym, w wysokoÊci prze-
kraczajàcej 3 % wartoÊci odtworzeniowej lokalu,
którego budowa by∏a finansowana przy udziale
kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego ze Êrodków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rzàdo-
wych programów popierania budownictwa
mieszkaniowego,”.

Art. 7. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.10)) art. 128b otrzymuje brzmienie:

„Art. 128b. 1. Komisja Nadzoru Finansowego mo˝e,
na wniosek banku paƒstwowego, wy-
∏àczyç cz´Êç dzia∏alnoÊci lub ca∏à dzia-
∏alnoÊç tego banku, zwiàzanà z obs∏u-
gà funduszy utworzonych, powierzo-
nych lub przekazanych temu bankowi
na podstawie odr´bnych ustaw, lub
w ramach realizacji przez ten bank pro-
gramów rzàdowych, z obowiàzku spe∏-
niania niektórych wymogów i norm,
o których mowa w ustawie.

2. Komisja Nadzoru Finansowego mo˝e,
na wniosek banku paƒstwowego, wy-
daç zezwolenie na powierzenie inne-
mu bankowi dokonywania oceny zdol-
noÊci do sp∏aty zobowiàzania i analizy
ryzyka wyp∏aty zobowiàzania w przy-
padku:

1) udzielenia temu bankowi przez
bank paƒstwowy gwarancji lub po-
r´czeƒ portfela kredytowego rozu-
mianego jako zbiór pojedynczych
kredytów, udzielonych przez ten
bank, dla którego ∏àcznà kwot´ limi-
tu gwarancji lub por´czeƒ na okreÊ-
lony czas ustala umowa mi´dzy
tym bankiem a bankiem paƒstwo-
wym,

2) udzielenia por´czenia lub gwarancji
portfela nale˝ytego wykonania in-
nych zobowiàzaƒ rozumianego jako
zbiór pojedynczych umów cywilno-
prawnych, dla którego ∏àcznà kwot´
limitu por´czeƒ lub gwarancji okreÊ-
la umowa mi´dzy bankiem a ban-
kiem paƒstwowym.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 8 lipca 1999 r. o dop∏atach
do oprocentowania kredytów bankowych udzielo-
nych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. Nr 62,
poz. 690 oraz z 2001 r. Nr 84, poz. 907) w art. 6 ust. 4
otrzymuje brzmienie:

„4. Dop∏aty nie mogà byç stosowane do oprocento-
wania kredytu udzielonego na roboty, o których
mowa w art. 3 ust. 1 i 2, je˝eli na ich wykonanie
w danym obiekcie by∏a udzielona po˝yczka lub
kredyt ze Êrodków Krajowego Funduszu Mieszka-
niowego lub kredyt udzielony przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego w ramach realizacji rzàdo-
wych programów popierania budownictwa
mieszkaniowego albo kredyt z dop∏atami do
oprocentowania na podstawie niniejszej ustawy
lub przepisów odr´bnych; nie dotyczy to szkód
powsta∏ych w wyniku kolejnej powodzi.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏-
dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1116, z póên. zm.11)) w art. 121 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

„2. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez spó∏-
dzielni´ na innà osob´ w∏asnoÊci lokalu mieszkal-
nego oraz ustanowienie spó∏dzielczego w∏asnoÊ-
ciowego prawa do lokalu w budynku wybudowa-
nym z udzia∏em Êrodków pochodzàcych z kredy-
tu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego ze Êrodków Krajowego Funduszu Mieszka-
niowego lub w ramach realizacji rzàdowych pro-
gramów popierania budownictwa mieszkanio-
wego.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o do-
p∏atach do oprocentowania kredytów mieszkanio-
wych o sta∏ej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230,
poz. 1922, z póên. zm.12)) w art. 5 w ust. 3 po pkt 1b
dodaje si´ pkt 1c w brzmieniu:

„1c) dop∏aty do odsetek od Êrodków banku prowa-
dzàcego kas´ mieszkaniowà wykorzystanych
do przejÊciowego finansowania dzia∏alnoÊci ka-
sy mieszkaniowej oraz dop∏aty do oprocento-
wania po˝yczki zaciàgni´tej w innym banku,
o których mowa w ustawie z dnia 26 paêdzier-
nika 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.13));”.

———————
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. 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, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398
i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157,
poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r.
Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231,
poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341.

———————
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63,
poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024,
Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165,
poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873 oraz z 2008 r. Nr 235,
poz. 1617.

12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 146, poz. 1546 oraz z 2006 r.
Nr 183, poz. 1354 i Nr 251, poz. 1844. 

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta-
∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16,
poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546,
Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65,
poz. 545.
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Art. 11. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra-
wo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z póên. zm.14)) w art. 4 wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) zamówieƒ Banku Gospodarstwa Krajowego:

a) zwiàzanych z realizacjà zadaƒ dotyczàcych
obs∏ugi funduszy utworzonych, powierzo-
nych lub przekazanych Bankowi Gospo-
darstwa Krajowego na podstawie odr´b-
nych ustaw oraz realizacjà programów rzà-
dowych, w cz´Êci dotyczàcej:
— prowadzenia rachunków bankowych,

przeprowadzania bankowych rozliczeƒ
pieni´˝nych i dzia∏alnoÊci na rynku mi´-
dzybankowym,

— pozyskiwania Êrodków finansowych dla
zapewnienia p∏ynnoÊci finansowej, fi-
nansowania dzia∏alnoÊci obs∏ugiwa-
nych funduszy i programów oraz refi-
nansowania akcji kredytowej,

b) zwiàzanych z operacjami na rynku mi´dzy-
bankowym dotyczàcych zarzàdzania d∏u-
giem Skarbu Paƒstwa oraz p∏ynnoÊcià bu-
d˝etu paƒstwa;”;

2) w pkt 3 w lit. k Êrednik zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ lit. l w brzmieniu:

„l) us∏ugi Banku Gospodarstwa Krajowego w za-
kresie bankowej obs∏ugi jednostek, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wy∏àczeniem
jednostek samorzàdu terytorialnego;”.

Art. 12. W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajo-
wym Funduszu Kapita∏owym (Dz. U. Nr 57, poz. 491)
w art. 7 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. W sk∏ad Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu
Kapita∏owego wchodzi od trzech do siedmiu
cz∏onków.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych
oraz minister w∏aÊciwy do spraw nauki powo∏ujà
po jednym cz∏onku Rady Nadzorczej. Ministrom
tym przys∏uguje równie˝ odpowiednio uprawnie-
nie do odwo∏ania powo∏anego cz∏onka Rady
Nadzorczej.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o po-
mocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak∏a-
dów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684,
z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104
oraz z 2008 r. Nr 192, poz. 1181) w art. 34 w ust. 1 pkt 5
otrzymuje brzmienie:

„5) wyst´powaç do BGK o udzielanie por´czenia za-
p∏aty odsetek od obligacji.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finan-
sowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, miesz-
kaƒ chronionych, noclegowni i domów dla bezdom-
nych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 oraz z 2009 r. Nr 39,
poz. 309) w art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1,
udziela si´, je˝eli tworzenie lokali z udzia∏em gmi-
ny lub zwiàzku mi´dzygminnego nie jest realizo-
wane przy udziale kredytu udzielonego przez
Bank ze Êrodków Krajowego Funduszu Mieszka-
niowego lub w ramach realizacji rzàdowych pro-
gramów popierania budownictwa mieszkanio-
wego.”.

Art. 15. 1. Likwidacji ulegajà: Krajowy Fundusz Po-
r´czeƒ Kredytowych, Fundusz Por´czeƒ Unijnych oraz
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy.

2. Na dzieƒ likwidacji Funduszy, o których mowa
w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego sporzàdza
sprawozdania finansowe tych Funduszy, które podle-
gajà badaniu przez bieg∏ego rewidenta w ciàgu 6 mie-
si´cy od dnia likwidacji Funduszy.

3. Aktywa netto zlikwidowanych Funduszy, o któ-
rych mowa w ust. 1, których wartoÊç jest ustalona na
podstawie sprawozdaƒ finansowych sporzàdzanych
na dzieƒ likwidacji, zwi´kszajà fundusz statutowy Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego.

Art. 16. Nie nalicza si´ obowiàzkowej op∏aty rocz-
nej, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia
1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 474, z 2008 r. Nr 196, poz. 1214
i Nr 209, poz. 1315 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 434) od
aktywów Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredyto-
wych, Funduszu Por´czeƒ Unijnych oraz Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego przekazanych w wyniku
ich likwidacji na fundusz statutowy Banku Gospodar-
stwa Krajowego.

Art. 17. 1. Pierwszeƒstwo w zasiedlaniu mieszkaƒ
wybudowanych z udzia∏em kredytu, który zosta∏
udzielony na podstawie wniosków z∏o˝onych w Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 wrzeÊnia
2009 r., w wykonaniu zobowiàzania Banku Gospodar-
stwa Krajowego, o którym mowa w ust. 4, przez spó∏-
dzielnie mieszkaniowe lub towarzystwa, w których
wi´kszoÊç udzia∏ów (akcji) posiada spó∏dzielnia
mieszkaniowa, majà cz∏onkowie przyj´ci do spó∏dziel-
ni mieszkaniowych nie póêniej ni˝ do dnia 29 listopa-
da 1991 r. i oczekujàcy na przydzia∏ mieszkania oraz
kandydaci na cz∏onków do spó∏dzielni mieszkanio-
wych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 paê-
dziernika 1991 r. o zmianie niektórych warunków przy-
gotowania 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 uprawnieƒ do otrzymania rekom-
pensaty pieni´˝nej i nie nabyli dzia∏ki budowlanej,
uzbrojonej przy pomocy dotacji z bud˝etu paƒstwa na
przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budow-
nictwo mieszkaniowe, w trybie publicznego przetargu
ustnego, ograniczonego do tych osób, a po tym ter-
minie nie nabyli dzia∏ki budowlanej, uzbrojonej przy
pomocy dotacji z bud˝etu paƒstwa na przygotowanie
gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszka-
niowe, w trybie publicznego przetargu ustnego, ogra-
niczonego do tych osób.

2. Je˝eli kredyt zosta∏ udzielony spó∏dzielni miesz-
kaniowej, na podstawie wniosków z∏o˝onych w Banku
Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 wrzeÊnia 2009 r.,
w wykonaniu zobowiàzania Banku Gospodarstwa Kra-

———————
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101.
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jowego, o którym mowa w ust. 4, lokale mieszkalne
w budynku wzniesionym przy wykorzystaniu tego kre-
dytu mogà byç wynaj´te lub mo˝e byç do nich ustano-
wione spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lokalu miesz-
kalnego wy∏àcznie na rzecz osób, o których mowa
w art. 30 i art. 30a ustawy zmienianej w art. 5.

3. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzy-
staniu kredytu udzielonego towarzystwu budownic-
twa spo∏ecznego oraz spó∏dzielni mieszkaniowej na
przedsi´wzi´cia inwestycyjno-budowlane majàce na
celu budow´ lokali mieszkalnych na wynajem lub
w celu ustanowienia spó∏dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu, na podstawie wniosków z∏o˝onych
w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 wrzeÊ-
nia 2009 r., w wykonaniu zobowiàzania Banku Gospo-
darstwa Krajowego, o którym mowa w ust. 4, nie mo-
gà byç, pod rygorem niewa˝noÊci, wyodr´bnione na
w∏asnoÊç, a tak˝e nie mo˝e byç do nich ustanowione
spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego jest zobowiàza-
ny udzielaç kredytów i dokonywaç ich wyp∏at na pod-
stawie wniosków z∏o˝onych do dnia 30 wrzeÊnia
2009 r., przez towarzystwa budownictwa spo∏eczne-
go, spó∏dzielnie mieszkaniowe oraz gminy na cele i na
warunkach okreÊlonych w ustawie zmienianej
w art. 5, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

5. Kredytów, o których mowa w ust. 4, Bank
Gospodarstwa Krajowego udziela we w∏asnym imie-
niu i na w∏asny rachunek.

6. Do kredytów udzielonych na podstawie ust. 4
przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19
ust. 4 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu obo-
wiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, stosuje si´ odpowiednio.

Art. 18. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje
programy, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, równie˝ przez dokonywanie dop∏at do odse-
tek od kredytów udzielonych na zasadach obowiàzu-
jàcych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
i nabytych przez banki hipoteczne lub fundusz sekury-
tyzacyjny.

Art. 19. 1. Mandaty cz∏onków Rady Nadzorczej
Banku Gospodarstwa Krajowego, pe∏niàcych funkcj´
cz∏onków Rady Nadzorczej w dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, wygasajà z up∏ywem kadencji, na któ-
rà zostali powo∏ani, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Mandaty cz∏onków Rady Nadzorczej Banku
Gospodarstwa Krajowego b´dàcych przedstawiciela-
mi ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz mini-
stra w∏aÊciwego do spraw transportu, pe∏niàcych
funkcj´ cz∏onków Rady Nadzorczej w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, wygasajà z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

3. Mandaty cz∏onków Rady Nadzorczej Banku
Gospodarstwa Krajowego b´dàcych przedstawiciela-
mi ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa, go-
spodarki przestrzennej i mieszkaniowej, ministra w∏aÊ-
ciwego do spraw transportu oraz ministra w∏aÊciwe-

go do spraw rozwoju regionalnego, powo∏anych po
dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, a przed up∏y-
wem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, wy-
gasajà z up∏ywem kadencji dotychczasowej Rady
Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Art. 20. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy kadencja Zarzàdu Banku Gospodarstwa Krajowe-
go staje si´ wspólna.

2. Kadencja Zarzàdu Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, o której mowa w ust. 1, wygasa z dniem 30 czerw-
ca 2012 r. 

Art. 21. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 17
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.15)), stosuje si´ do docho-
dów Banku Gospodarstwa Krajowego, o których mo-
wa w tym przepisie, przeznaczonych a niewydatkowa-
nych do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów likwidujàcych
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, Krajowy Fundusz
Por´czeƒ Kredytowych i Fundusz Por´czeƒ Unijnych
na cele w nim okreÊlone, w cz´Êci przekazanej na po-
wi´kszenie funduszu statutowego tego banku.

2. Nie stanowià przychodu Banku Gospodarstwa
Krajowego, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
aktywa pochodzàce z Krajowego Funduszu Mieszka-
niowego, Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredyto-
wych i Funduszu Por´czeƒ Unijnych przekazane na
powi´kszenie funduszu statutowego tego banku.

Art. 22. Bank Gospodarstwa Krajowego:

1) sp∏aca po˝yczki zagraniczne przekazane przez
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, wraz z odsetkami i innymi kosz-
tami ich obs∏ugi;

2) sp∏aca po˝yczki krajowe i zagraniczne, zaciàgni´te
na zasilenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
wraz z odsetkami i innymi kosztami ich obs∏ugi;

———————
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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 oraz z 2009 r.
Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 341.
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3) realizuje zobowiàzania powsta∏e z tytu∏u sp∏aco-
nych przez Skarb Paƒstwa por´czonych lub gwa-
rantowanych kredytów i po˝yczek, o których mo-
wa w pkt 2.

Art. 23. Do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy
zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, zachowujà moc przepisy dotychczasowe, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 24. Traci moc ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o Funduszu Por´czeƒ Unijnych (Dz. U. Nr 121,
poz. 1262 oraz z 2006 r. Nr 120, poz. 823).

Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 10, art. 5
pkt 6, art. 15 oraz art. 24, które wchodzà w ˝ycie
z ostatnim dniem miesiàca, w którym ustawa wesz∏a
w ˝ycie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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