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U S T A W A  

z dnia 2 kwietnia 2009 r. 

o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 

Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa 

Krajowego  oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie 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.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i 

gwarancji w ramach programów rządowych.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, 

stanowią jedyne dopuszczalne formy, w jakich organy państwa oraz Bank 

Gospodarstwa Krajowego, w zakresie określonym ustawą, mogą 

ustanawiać, w drodze umowy, odpowiedzialność majątkową Skarbu 

Państwa za zobowiązania innych podmiotów.”; 

2) w art. 2 w ust. 1: 

a) w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„poręczeniach udzielanych przez Skarb Państwa – należy przez to rozumieć udzielane przez Radę 
Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Bank Gospodarstwa Krajowego, 
w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, poręczenia:”, 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych, ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ustawę 
z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, 
ustawę z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii 
gwarancyjnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawę z dnia 8 lipca 1999 r. 
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi, 
ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawę z dnia 5 grudnia 2002 
r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, ustawę z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 4 marca 2005 r. o 
Krajowym Funduszu Kapitałowym, ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i 
restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o 
finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów 
dla bezdomnych. 

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 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 
1538. 

Opracowano na 
podstawie: Dz.U. 
z 2009 r. Nr 65, 
poz. 545, z 2015 
r. poz. 1169. 
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b) w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa – należy przez to rozumieć udzielane przez Radę 
Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Bank Gospodarstwa Krajowego, 
w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, gwarancje:”, 

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) poręczeniach lub gwarancjach udzielanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego – należy przez to rozumieć poręczenia lub gwarancje 

udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 

programów rządowych: 

a) spłaty kredytów i pożyczek, 

b) wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, 

c) wykonania innych zobowiązań, w szczególności należytego 

wykonania umowy lub wniesienia wadium;”, 

d) pkt 9a otrzymuje brzmienie: 

„9a) mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez 

to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego 

przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 

rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie 

w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, 

str. 3);”; 

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

„4. Poręczenia i gwarancje udzielane pod warunkiem przeznaczenia 

kredytu lub środków z emisji obligacji na cele, o których mowa w art. 7 ust. 2 

pkt 2 i 5, oraz poręczenia, o których mowa w art. 23 ust. 1, są wolne od opłaty 

prowizyjnej.”; 

4) w art. 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych 

lub Bank Gospodarstwa Krajowego mogą, w imieniu i na rachunek Skarbu 

Państwa, udzielać kredytodawcom poręczenia lub gwarancji spłaty części 

lub całości kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio 

związanymi z tym kredytem.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela 

poręczenia lub gwarancji powyżej kwoty stanowiącej równowartość 10 

000 000 euro i do równowartości 30 000 000 euro, w przypadku gdy nie są 

spełnione warunki, o których mowa w ust. 6.”, 

c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela poręczenia lub gwarancji, 

w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, powyżej kwoty stanowiącej 

równowartość 10 000 000 euro i do równowartości 30 000 000 euro, jeżeli 

są spełnione następujące warunki: 

1) poręczenie lub gwarancja są udzielane za wynagrodzeniem 

odpowiadającym wynagrodzeniu rynkowemu; 

2) poręczenie lub gwarancja są udzielane do wysokości 60 % 

pozostającej do spłaty kwoty zobowiązania objętego poręczeniem lub 

gwarancją wraz z 60% należnych odsetek od tej kwoty i innych 

kosztów bezpośrednio związanych z tym zobowiązaniem. 

7. Szczegółowe warunki i tryb udzielania, wykonywania i 

monitorowania poręczeń lub gwarancji, o których mowa w ust. 6, a także 

wysokość, warunki i tryb pobierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

opłat prowizyjnych oraz wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego 

za wykonywane czynności określi umowa zawarta między ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego.”; 

5) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. 1. Rada Ministrów lub minister właściwy do spraw finansów 

publicznych mogą udzielać poręczenia lub gwarancji do wysokości 50% 

pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją wraz 

z 50% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio 

związanych z tym kredytem. 

2. Rada Ministrów może udzielić poręczenia lub gwarancji do wysokości 

wyższej niż określona w ust. 1 w przypadku przedsięwzięcia o szczególnym 

znaczeniu dla gospodarki narodowej, bezpieczeństwa lub obronności 

państwa.”; 

6) w art. 7: 

a) w ust. 2: 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4) spłatę, objętego już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, 

zobowiązania wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio 

związanymi z tym zobowiązaniem;”, 

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) wspieranie eksportu polskich towarów i usług w ramach 

realizacji programów rządowych.”, 

b) uchyla się ust. 4; 

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

„1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych lub Bank 

Gospodarstwa Krajowego mogą, w imieniu Skarbu Państwa, udzielać 

poręczenia lub gwarancji spełnienia przez emitenta świadczeń pieniężnych 

wynikających z wyemitowanych przez niego obligacji.”; 

8) art. 16 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 16. Do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 3 ust. 4–

7, art. 5 oraz art. 8.”; 

9) dodaje się rozdział 8a w brzmieniu: 

„Rozdział 8a 

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

ramach programów rządowych 

Art. 34a. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym 

imieniu i na własny rachunek, poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych 

programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej 

i rozwoju regionalnego, obejmujących w szczególności projekty: 

1) realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii 

Europejskiej, 

2) infrastrukturalne, 

3) związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

– w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych. 
2. W ramach programów rządowych, o których mowa w ust. 1, Bank 

Gospodarstwa Krajowego może obejmować lub nabywać akcje (udziały) 

podmiotów udzielających poręczeń lub gwarancji za zobowiązania 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji 

pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, 
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z późn. zm.3)) oraz obejmować akcje (udziały) we współtworzonych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego podmiotach mających udzielać poręczeń lub 

gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego. 

Art. 34b. 1. Do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 2b ust. 

1, art. 8 i art. 34. 

2. Szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń lub gwarancji oraz 

warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych poręczeń i 

gwarancji określi umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

3. Informacje, o których mowa w art. 34 ust. 1, w zakresie poręczeń i 

gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o których mowa 

w art. 34a, są przekazywane w terminie 60 dni po upływie półrocza. 

Art. 34c. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, przygotowuje plan rzeczowo-

finansowy związany z realizacją programów rządowych. 

2. Plan rzeczowo-finansowy określa w szczególności: 

1) łączną kwotę, do wysokości której Bank Gospodarstwa Krajowego może 

udzielać poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych; 

2) przewidywane wydatki wynikające z udzielanych poręczeń i gwarancji; 

3) planowaną kwotę zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego w 

akcje (udziały) podmiotów, o których mowa w art. 34a ust. 2; 

4) przewidywaną kwotę wypłat z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji. 

Art. 34d. 1. W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do 

spraw finansów publicznych przekazuje środki na zwiększenie funduszu 

statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego. 

2. W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa, w imieniu Skarbu Państwa, może, w drodze rozporządzenia, 

przekazać nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcje lub udziały 

stanowiące własność Skarbu Państwa. 

                                                           
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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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3. Do przekazania akcji (udziałów), o którym mowa w ust. 2, nie stosuje 

się przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 

państwowych, dotyczących trybu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa. 

4. Środki finansowe w wysokości 50% przychodów ze sprzedaży 

przekazanych akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 2, Bank Gospodarstwa 

Krajowego przekazuje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z 

przeznaczeniem na udzielanie wsparcia, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (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 właściwy do spraw Skarbu Państwa zastępuje jednocześnie 

przekazane nieodpłatnie akcje lub udziały spółek, które: 

1) w statucie lub umowie spółki zawierają ograniczenia w dysponowaniu 

akcjami lub udziałami, 

2) są w trakcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, 

3) posiadają ujemne kapitały własne lub w których mogła pojawić się 

konieczność wydatkowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

środków w celu podwyższenia kapitału lub dokonania dopłat do kapitału 

– akcjami lub udziałami o łącznej wartości odpowiadającej łącznej wartości zastępowanych akcji lub 
udziałów. 

6. Czynności, o których mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa dokonuje w drodze rozporządzenia.”; 

10) uchyla się rozdział 9; 

11) w art. 42c: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej, zwanego dalej „zakładem”, wszczętego na 

podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i 

restrukturyzacji publicznych zakładów 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), Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielić 

zakładowi poręczenia dokonania zapłaty odsetek od obligacji.”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) program restrukturyzacyjny zakładu przewiduje ubieganie się o 

poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego;”; 

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



©Kancelaria Sejmu  s. 7/24 

2015-09-03 

„3. Środki przeznaczone na wykonanie poręczenia Skarbu Państwa, o 

którym mowa w ust. 1, są przekazywane do Banku Gospodarstwa Krajowego.”; 

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

„Art. 42f. 1. W latach 2009 – 2010 Rada Ministrów, na wniosek ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, może udzielić w imieniu Skarbu 

Państwa, poręczeń lub gwarancji spłaty zobowiązań wynikających z kredytów 

zaciągniętych lub obligacji wyemitowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu 

S.A. pod warunkiem przeznaczania pochodzących z nich środków na realizację 

rządowych programów społeczno – gospodarczych oraz programów 

samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. 

2. Łączna kwota, do której mogą być udzielane poręczenia lub gwarancje, 

o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5.000.000.000 zł. 

3. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane 

do wysokości 100% kwoty zobowiązań wynikających z emisji obligacji lub 

kredytu, objętych poręczeniem albo gwarancją, oraz do 100% odsetek od tej 

kwoty wraz z innymi kosztami bezpośrednio związanymi z emisją obligacji lub 

obsługą tego kredytu. 

4. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1, są udzielane na 

wniosek Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

5. Umowę poręczenia lub gwarancji oraz umowę o udzielenie poręczenia 

lub gwarancji podpisuje, w imieniu Skarbu Państwa, z upoważnienia Rady 

Ministrów, minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

6. Od poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1, nie wnosi się opłaty 

prowizyjnej. 

7. Udzielenie poręczenia lub gwarancji nie wymaga ustanowienia przez 

Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa. 

8. Do poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się 

przepisów niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 2a ust. 1, art. 2b, art. 31, art. 43, 

art. 46 pkt 1 i art. 47.”; 

14) w art. 43 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Bank Gospodarstwa Krajowego przy podejmowaniu działań, o których 

mowa w ust. 1, po uzyskaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, ma 

prawo, bez uzyskania pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, 

wystawić bankowy tytuł egzekucyjny stosownie do art. 96-98 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.”; 
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15) w art. 45: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Skarbu Państwa – z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez 

Skarb Państwa;”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Banku Gospodarstwa Krajowego – z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielanych w ramach programów rządowych.”; 

16) w art. 46 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego w ramach programów rządowych;”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego 

(Dz. U. Nr 65, poz. 594, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 oraz z 2006 r. 

Nr 157, poz. 1119) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 3 uchyla się pkt 3; 

2) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. Do podstawowych celów działalności BGK, w zakresie 

określonym ustawą oraz odrębnymi przepisami, należy wspieranie rządowych 

programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej 

i rozwoju regionalnego, obejmujących w szczególności projekty: 

1) realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii 

Europejskiej, 

2) infrastrukturalne, 

3) związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

– w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.”; 
3) w art. 5: 

a) w ust. 1: 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5-7 w 

brzmieniu: 

„5) prowadzenie – bezpośrednio lub pośrednio – działalności 

gwarancyjnej lub poręczeniowej w ramach realizacji programów 
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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.4)), 

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: 

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.5)), 

– udzielonych w latach 1945 – 1990 kredytów i pożyczek 

na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, 

nadbudowę, remont i odbudowę budynków oraz 

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.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

                                                           
4) 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 oraz z 
2009 r. Nr 65, poz. 545. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 
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„2. Szczegółowy zakres czynności, o których mowa w ust. 1, 

określają odrębne przepisy lub umowy zawarte z właściwymi 

ministrami.”, 

c) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 

„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.”; 

4) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może 

przekazać skarbowe papiery wartościowe na zwiększenie funduszu statutowego 

BGK. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, przez 

wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów 

wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z 

nich wynikających. 

3. List emisyjny zawiera w szczególności: 

1) datę emisji; 

2) powołanie podstawy prawnej emisji; 

3) jednostkową wartość nominalną; 

4) walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty 

emisji; 

5) cenę lub sposób jej ustalenia; 

6) stopę procentową lub sposób jej obliczania; 

7) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz 

należności ubocznych; 
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8) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów 

wartościowych tej emisji; 

9) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości 

wcześniejszego wykupu. 

4. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, 

następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w 

depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej 

wyemitowanych papierów wartościowych. 

5. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 

1, nie stosuje się 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 późn. zm.6)). 

6. Emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, 

nie wlicza się do limitów określonych w ustawie budżetowej. 

7. Wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych 

papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, zalicza się do długu Skarbu 

Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych.”; 

5) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. l. Rada Nadzorcza składa się z przewodniczącego oraz od 8 do 12 

członków, powoływanych spośród osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje z zakresu finansów. 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata. 

3. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej powołuje minister 

właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa, spośród osób niebędących członkami 

Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4. Przewodniczącego i członków Rady 

Nadzorczej odwołuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych. 

4. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; 

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki; 

                                                           
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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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3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki 

przestrzennej i mieszkaniowej; 

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu; 

5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, wskutek 

śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie 

trwania kadencji Rady Nadzorczej powołuje się nowego członka na okres do 

końca kadencji Rady Nadzorczej. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Po upływie kadencji Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są 

zobowiązani do pełnienia swoich obowiązków do dnia powołania nowej Rady 

Nadzorczej.”; 

6) art. 10–12 otrzymują brzmienie: 

„Art. 10. 1. Zarząd kieruje działalnością BGK. 

2. Zarząd składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 członków, w tym 

prezesa, wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa i wiceprezesów. 

3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych w imieniu BGK uprawnieni są: 

1) prezes Zarządu samodzielnie; 

2) dwóch członków Zarządu działających łącznie spośród pozostałych 

członków Zarządu. 

4. Liczbę wiceprezesów i członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 

5. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek ministra 

właściwego do spraw instytucji finansowych, a odwołuje – minister właściwy 

do spraw instytucji finansowych na wniosek Rady Nadzorczej. 

6. Wiceprezesa – pierwszego zastępcę prezesa powołuje Rada Nadzorcza 

na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, a wiceprezesów i 

pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek prezesa 

Zarządu. Wiceprezesa – pierwszego zastępcę prezesa, wiceprezesów i 

pozostałych członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza. 

7. Powołanie prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu następuje za 

zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Przepisy art. 22a ust. 2 i art. 22b ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe stosuje się odpowiednio. 

8. Prezes Zarządu reprezentuje BGK na zewnątrz, przewodniczy obradom 

Zarządu oraz organizuje działalność BGK. 
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Art. 11. 1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 

2. Po upływie kadencji Zarządu, członkowie Zarządu są zobowiązani do 

pełnienia swoich obowiązków do dnia powołania nowego Zarządu. 

3. Rada Nadzorcza może, z ważnych powodów, zawiesić w czynnościach 

poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, na okres nie dłuższy niż 3 

miesiące. 

4. W okresie zawieszenia członek Zarządu otrzymuje połowę 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

5. Rada Nadzorcza może delegować, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 

członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członków Zarządu: 

1) którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie 

mogą sprawować swoich czynności; 

2) jeżeli uzna takie działanie za niezbędne w celu ostrożnego i stabilnego 

zarządzania bankiem. 

6. W okresie delegowania, o którym mowa w ust. 5, mandat członka Rady 

Nadzorczej ulega zawieszeniu. 

7. Mandat członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, wskutek śmierci, 

rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. 

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w trakcie trwania 

kadencji Zarządu powołuje się nowego członka na okres do końca kadencji 

Zarządu. Przepisy art. 10 ust. 5–7stosuje się odpowiednio. 

9. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio 

przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. 

Art. 12. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw 

instytucji finansowych może udzielać Radzie Nadzorczej wiążących zaleceń w 

zakresie realizacji rządowych programów oraz zadań z wykorzystaniem 

środków publicznych, o których mowa w art. 4–6, zgodnie z aktualną polityką 

społeczno-gospodarczą państwa.”. 

Art. 3. 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.7)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

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

„7) gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonych na 

podstawie przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez 

Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,”; 

2) w art. 17 w ust. 1 w pkt 50 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 51 

w brzmieniu: 

„51) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego: 

a) osiągnięte w związku z realizacją programów rządowych, w tym 

dochody ze zbycia udziałów, akcji lub innych papierów 

wartościowych przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego w 

celu finansowania tych programów, 

b) ze zbycia udziałów lub akcji przekazanych nieodpłatnie Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego przez ministra właściwego do spraw 

Skarbu Państwa przed dniem likwidacji Krajowego Funduszu 

Poręczeń Kredytowych 

– w części przeznaczonej wyłącznie na realizację programów rządowych.”. 

Art. 4. 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) w art. 14: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej: 

1) dla funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego na mocy odrębnych ustaw; 

2) dla działalności realizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

ramach programów rządowych oraz od środków zgromadzonych na 

rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa w tym 

banku.”; 

2) uchyla się ust. 3a, 3b i 3c. 

                                                                                                                                                                     
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 116, poz. 1203, 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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Art. 5. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. 

zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności i udzielania 

niektórych kredytów na cele mieszkaniowe oraz zasady działania towarzystw 

budownictwa społecznego.”; 

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

„2) odsetek od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego 

lub w innym banku,”; 

3) uchyla się art. 6; 

4) w art. 6a ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1. W celu zapewnienia bieżącej płynności płatniczej, o której mowa w 

art. 5 ust. 4, bank prowadzący kasę mieszkaniową może udostępniać środki z 

innej działalności, a także zaciągać pożyczki w innym banku. 

2. Część lub całość odsetek od środków banku prowadzącego kasę 

mieszkaniową wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności 

kasy mieszkaniowej oraz dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w 

innym banku pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu 

Dopłat. 

3. Wysokość odsetek od środków, o których mowa w ust. 1, objętych 

zwrotem z Funduszu Dopłat, oraz terminy ich spłaty określa umowa między 

bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową a Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego zawarta przed udzieleniem pożyczki.”; 

5) dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: 

„Rozdział 2a 

Kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji 

programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego 

Art. 15a. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów w ramach 

realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego. 

                                                           
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 141, poz. 1492, Nr 146, poz. 
1546, Nr 213, poz. 2157, Nr 240, poz. 2408 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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2. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje programy, o których mowa w 

ust. 1, poprzez: 

1) udzielanie, na warunkach preferencyjnych, kredytów towarzystwom 

budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na 

przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali 

mieszkalnych na wynajem, z zastrzeżeniem art. 15e, 

2) udzielanie gminom, na warunkach preferencyjnych, kredytów na 

realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej 

budownictwu mieszkaniowemu. 

3. Do wyboru wykonawcy zamówienia w zakresie usług, dostaw i robót 

budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego 

realizowanego przez towarzystwa budownictwa społecznego lub spółdzielnie 

mieszkaniowe z udziałem kredytu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 

przepisy dotyczące zamówień publicznych. 

Art. 15b. 1. Kredytów, o których mowa w art. 15a, Bank Gospodarstwa 

Krajowego udziela we własnym imieniu i na własny rachunek. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość oprocentowania kredytów udzielanych w ramach realizacji 

programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego, z tym 

że wysokość oprocentowania tych kredytów nie może być wyższa niż 

stopa redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim; 

2) rodzaje dokumentów składanych przez wnioskodawców, umożliwiających 

dokonanie oceny wniosków; 

3) warunki i tryb udzielania kredytów oraz warunki ich spłaty, mając na 

względzie zapewnienie wyboru przedsięwzięcia o najwyższej 

użyteczności społecznej oraz sprawność udzielania kredytów. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie 

powinny spełniać lokale i budynki budowane, odbudowywane, rozbudowywane 

i przebudowywane lub adaptowane przy wykorzystaniu kredytów udzielanych 

w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa 

mieszkaniowego, w zakresie: 

1) właściwości energetycznych budynków, 

2) minimalnych powierzchni mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia przez 

określoną liczbę osób, 

3) wyposażenia technicznego budynków i mieszkań 
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– uwzględniając racjonalne zużycie energii oraz powszechnie uznawane standardy mieszkaniowe. 
Art. 15c. Bank Gospodarstwa Krajowego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, przygotowuje plan 

rzeczowo-finansowy związany z realizacją programów, o których mowa w art. 

15a. 

Art. 15d. 1. W celu realizacji programów, o których mowa w art. 15a, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje z budżetu 

państwa środki na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa 

Krajowego. 

2. Kwotę środków, o których mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa. 

Art. 15e. 1. Jeżeli kredyt, o którym mowa w art. 15a ust. 1, został 

udzielony spółdzielni mieszkaniowej, lokale mieszkalne w budynku 

wzniesionym przy jego wykorzystaniu mogą być wynajęte lub może być do 

nich ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 

wyłącznie na rzecz osób, o których mowa w art. 30 i art. 30a. 

2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, o którym 

mowa w art. 15a ust. 1, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione 

na własność, a także nie może być do nich ustanowione spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu.”; 

6) uchyla się rozdział 3; 

7) w art. 31 uchyla się ust. 2. 

Art. 6. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie 

niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz 

refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, 

poz. 1115, z późn. zm.9)) w art. 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) wpłaceniem kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu 

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości 

przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, którego budowa była 

finansowana przy udziale kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w 

ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa 

mieszkaniowego,”. 

                                                           
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 

2157, Nr 240, poz. 2408, 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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Art. 7. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 72, poz. 665, z późn. zm.10)) art. 128b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 128b. 1. Komisja Nadzoru Finansowego może, na wniosek banku 

państwowego, wyłączyć część działalności lub całą działalność tego banku, 

związaną z obsługą funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych 

temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, lub w ramach realizacji przez ten 

bank programów rządowych, z obowiązku spełniania niektórych wymogów i 

norm, o których mowa w ustawie. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego może, na wniosek banku państwowego, 

wydać zezwolenie na powierzenie innemu bankowi dokonywania oceny 

zdolności do spłaty zobowiązania i analizy ryzyka wypłaty zobowiązania w 

przypadku: 

1) udzielenia temu bankowi przez bank państwowy gwarancji lub poręczeń 

portfela kredytowego rozumianego jako zbiór pojedynczych kredytów, 

udzielonych przez ten bank, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji lub 

poręczeń na określony czas ustala umowa między tym bankiem a bankiem 

państwowym; 

2) udzielenia poręczenia lub gwarancji portfela należytego wykonania innych 

zobowiązań rozumianego jako zbiór pojedynczych umów 

cywilnoprawnych, dla którego łączną kwotę limitu poręczeń lub gwarancji 

określa umowa między bankiem a bankiem państwowym.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych 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. Dopłaty nie mogą być stosowane do oprocentowania kredytu 

udzielonego na roboty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, jeżeli na ich 

wykonanie w danym obiekcie była udzielona pożyczka lub kredyt ze środków 

Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub kredyt udzielony przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji rządowych programów 

                                                           
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 poz. 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.  
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popierania budownictwa mieszkaniowego albo kredyt z dopłatami do 

oprocentowania na podstawie niniejszej ustawy lub przepisów odrębnych; nie 

dotyczy to szkód powstałych w wyniku kolejnej powodzi.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.11)) w art. 121 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez spółdzielnię na inną osobę 

własności lokalu mieszkalnego oraz ustanowienie spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu w budynku wybudowanym z udziałem 

środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach 

realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z 

późn. zm.12)) w art. 5 w ust. 3 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu: 

„1c) dopłaty do odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową 

wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy 

mieszkaniowej oraz dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w 

innym banku, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o 

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.13)).”. 

Art. 11. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i 

Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101) w art. 4 wprowadza się następujące 

zmiany: 

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

„2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego: 

                                                           
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 zostały ogłoszone 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 zostały ogłoszone 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 141, poz. 1492, Nr 146, poz. 
1546, Nr 213, poz. 2157, Nr 240, poz. 2408 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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a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy 

utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz 

realizacją programów rządowych, w części dotyczącej: 

– prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania 

bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku 

międzybankowym, 

– pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności 

finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i 

programów oraz refinansowania akcji kredytowej, 

b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących 

zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu 

państwa;”; 

2) w pkt 3 w lit. k średnik zastępuje się przecinkiem i  dodaje się lit. l w 

brzmieniu: 

„l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi 

jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem 

jednostek samorządu terytorialnego,”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym 

(Dz. U. Nr 57, poz. 491) w art. 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„l.W skład Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego wchodzi od trzech do siedmiu 
członków. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw 

instytucji finansowych oraz minister właściwy do spraw nauki powołują po 

jednym członku Rady Nadzorczej. Ministrom tym przysługuje również 

odpowiednio uprawnienie do odwołania powołanego członka Rady 

Nadzorczej.”. 

Art. 13. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i 

restrukturyzacji publicznych zakładów 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) występować do BGK o udzielanie poręczenia zapłaty odsetek od 

obligacji.”. 
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Art. 14. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia 

lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. 

U. Nr 251, poz. 1844 i z 2009 r. Nr 39, poz. 309) w art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się, jeżeli 

tworzenie lokali z udziałem gminy lub związku międzygminnego nie jest 

realizowane przy udziale kredytu udzielonego przez Bank ze środków 

Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych 

programów popierania budownictwa mieszkaniowego.”. 

Art. 15. 1. Likwidacji ulegają: Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, 

Fundusz Poręczeń Unijnych oraz Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. 

2. Na dzień likwidacji Funduszy, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa 

Krajowego sporządza sprawozdania finansowe tych Funduszy, które podlegają 

badaniu przez biegłego rewidenta w ciągu 6 miesięcy od dnia likwidacji Funduszy. 

3. Aktywa netto zlikwidowanych Funduszy, o których mowa w ust. 1, których 

wartość jest ustalona na podstawie sprawozdań finansowych sporządzanych na dzień 

likwidacji, zwiększają fundusz statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Art. 16. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej, 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 Poręczeń Kredytowych, Funduszu 

Poręczeń Unijnych oraz Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przekazanych w 

wyniku ich likwidacji na fundusz statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Art. 17. 1. Pierwszeństwo w zasiedlaniu mieszkań wybudowanych z udziałem 

kredytu, który został udzielony na podstawie wniosków złożonych w Banku 

Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009 r., w wykonaniu zobowiązania 

Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ust. 4, przez spółdzielnie 

mieszkaniowe lub towarzystwa, w których większość udziałów (akcji) posiada 

spółdzielnia mieszkaniowa, mają członkowie przyjęci do spółdzielni 

mieszkaniowych nie później niż do dnia 29 listopada 1991 r. i oczekujący na 

przydział mieszkania oraz kandydaci na członków do spółdzielni mieszkaniowych, o 

których mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych 

warunków przygotowania 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 
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uprawnień do otrzymania rekompensaty pieniężnej i nie nabyli działki budowlanej, 

uzbrojonej przy pomocy dotacji z budżetu państwa na przygotowanie gruntów 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, w trybie publicznego przetargu 

ustnego, ograniczonego do tych osób, a po tym terminie nie nabyli działki 

budowlanej, uzbrojonej przy pomocy dotacji z budżetu państwa na przygotowanie 

gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, w trybie publicznego 

przetargu ustnego, ograniczonego do tych osób. 

2. Jeżeli kredyt został udzielony spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie 

wniosków złożonych w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009 

r., w wykonaniu zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w 

ust. 4, lokale mieszkalne w budynku wzniesionym przy wykorzystaniu tego kredytu 

mogą być wynajęte lub może być do nich ustanowione spółdzielcze lokatorskie 

prawo do lokalu mieszkalnego wyłącznie na rzecz osób, o których mowa w art. 30 i 

art. 30a ustawy zmienianej w art. 5. 

3. (uchylony). 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego jest zobowiązany udzielać kredytów i 

dokonywać ich wypłat na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 

r., przez towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe oraz 

gminy na cele i na warunkach określonych w ustawie zmienianej w art. 5, w 

brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

5. Kredytów, o których mowa w ust. 4, Bank Gospodarstwa Krajowego udziela 

we własnym imieniu i na własny 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 obowiązującym 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się odpowiednio. 

Art. 18. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje programy, o których mowa w 

art. 15a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

również przez dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów udzielonych na zasadach 

obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nabytych przez 

banki hipoteczne lub fundusz sekurytyzacyjny. 

Art. 19. 1. Mandaty członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa 

Krajowego, pełniących funkcję członków Rady Nadzorczej w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy, wygasają z upływem kadencji, na którą zostali powołani, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. Mandaty członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego 

będących przedstawicielami ministra właściwego do spraw budownictwa, 

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministra właściwego do spraw 

transportu, pełniących funkcję członków Rady Nadzorczej w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego 

będących przedstawicielami ministra właściwego do spraw budownictwa, 

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, ministra właściwego do spraw transportu 

oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, powołanych po dniu 

wejścia w życie niniejszej ustawy, a przed upływem kadencji dotychczasowej Rady 

Nadzorczej, wygasają z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej Banku 

Gospodarstwa Krajowego. 

Art. 20. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kadencja Zarządu Banku 

Gospodarstwa Krajowego staje się wspólna. 

2. Kadencja Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, o której mowa w ust. 1, 

wygasa z dniem 30 czerwca 2012 r. 

Art. 21. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, 

poz. 654, z późn. zm.14)), stosuje się do dochodów Banku Gospodarstwa Krajowego, 

o których mowa w tym przepisie, przeznaczonych a niewydatkowanych do dnia 

wejścia w życie przepisów likwidujących Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, Krajowy 

Fundusz Poręczeń Kredytowych i Fundusz Poręczeń Unijnych na cele w nim 

określone, w części przekazanej na powiększenie funduszu statutowego tego banku. 

2. Nie stanowią przychodu Banku Gospodarstwa Krajowego, w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, aktywa 

pochodzące z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, Krajowego Funduszu 

                                                           
14) 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 116, poz. 1203, 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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Poręczeń Kredytowych i Funduszu Poręczeń Unijnych przekazane na powiększenie 

funduszu statutowego tego banku. 

Art. 22. Bank Gospodarstwa Krajowego: 

1) spłaca pożyczki zagraniczne przekazane przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, wraz z odsetkami i 

innymi kosztami ich obsługi; 

2) spłaca pożyczki krajowe i zagraniczne, zaciągnięte na zasilenie Krajowego 

Funduszu Mieszkaniowego, wraz z odsetkami i innymi kosztami ich obsługi; 

3) realizuje zobowiązania powstałe z tytułu spłaconych przez Skarb Państwa 

poręczonych lub gwarantowanych kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt 

2. 

Art. 23. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, zachowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 24. Traci moc ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń 

Unijnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1262 oraz z 2006 r. Nr 120, poz. 832). 

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem art. 1 pkt 10, art. 5 pkt 6, art. 15 oraz art. 24, które wchodzą w życie z 

ostatnim dniem miesiąca, w którym ustawa weszła w życie. 

 

 


