Druk nr 1309
Warszawa, 5 stycznia 2007 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Marek Jurek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu
się i bankach zrzeszających wraz z
projektem podstawowego aktu wykonawczego.
W załączeniu przedstawiam także opinię
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczącą

zgodności

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu
Państwa.

(-) Jarosław Kaczyński

Projekt

USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się
i#bankach zrzeszających
Art. 1. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz.#1252, z
późn. zm.1)) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekaże
nieodpłatnie uprawnionym osobom 15% akcji Banku Gospodarki
Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu
Państwa.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z#2002 r. Nr 141,
poz. 1178 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 137, poz. 1303 i Nr 228, poz. 2260,
z#2004 r. Nr 91, poz. 870 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
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UZASADNIENIE
Podstawowym celem nowelizacji jest umożliwienie realizacji prawa do nieodpłatnego
nabycia akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna przez wszystkie osoby
uprawnione, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o
funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i&bankach zrzeszających.
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.) nałożyła
na Ministra Skarbu Państwa obowiązek przekazania uprawnionym osobom 15% akcji
Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu
Państwa w terminie 48 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 42 ust. 1 ustawy).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 września 2003&r. w
sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki
Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy
osoby uprawnione (Dz. U. Nr 169, poz. 1649) Minister Skarbu Państwa zawierał
umowy z uprawnionymi w terminie 12&miesięcy od ogłoszenia o przystąpieniu do
przekazywania akcji osobom uprawnionym, tj. do dnia 4 listopada 2005 r.
Na ogólną liczbę 37.084 uprawnionych, w powyższym terminie umowy o&nieodpłatne
nabycie akcji zawarło 36.069 uprawnionych, a 1.015 osób uprawnionych z różnych
przyczyn, w tym: zdrowotnych, losowych, z uwagi na toczące się postępowania
spadkowe, nie zdążyła tego uczynić.
Obecnie, zarówno do Ministerstwa Skarbu Państwa, jak i do Banku Gospodarki
Żywnościowej S.A., napływa korespondencja zawierająca prośby o umożliwienie
nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ S.A., często od osób chorych i&samotnych, które
proszą o uwzględnienie ich sytuacji życiowej i zawarcie umów przekazujących na ich
rzecz należne im akcje.
Osoby, którym odmówiono zawarcia umowy, wskazują na przepisy Kodeksu cywilnego
przewidujące 10-letni termin przedawnienia roszczenia oraz na okoliczność, że w
przeciwieństwie do ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o&komercjalizacji prywatyzacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) ustawa o funkcjonowaniu banków

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających nie przewiduje terminu
wygaśnięcia prawa do nabycia akcji BGŻ&S.A. przez osoby uprawnione.
Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 42 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających nowelizowana ustawa nie
będzie wskazywała w jakim terminie minister właściwy do spraw Skarbu Państwa ma
przekazać akcje Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. osobom uprawnionym.
Przedłożona propozycja pozwoli więc na zawarcie przez Skarb Państwa umów ze
wszystkimi uprawnionymi, którzy wyrażą taką wolę, bez konieczności prowadzenia
kosztownych postępowań sądowych.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego
Projektowana regulacja dotyczy bezpośrednio Banku Gospodarki Żywnościowej
Spółka Akcyjna oraz osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia jego akcji.
2. Konsultacje społeczne
Projekt został przekazany do zaopiniowania:
1) Bankowi Gospodarki Żywnościowej S.A.,
2) organizacjom związkowym działającym w BGŻ S.A.,
3) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
4) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,
5) Forum Związków Zawodowych,
6) Krajowemu Związkowi Banków Spółdzielczych,
7) Związkowi Banków Polskich.
Ponadto projekt ustawy został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa
Skarbu Państwa.
W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag do projektu.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i&budżety
jednostek samorządu terytorialnego
Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w
tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wdrożenie nowelizacji ustawy nie spowoduje żadnych ujemnych skutków dla rynku
pracy.
5. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
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Wdrożenie nowelizacji ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów.
7. Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Informacja dotycząca podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad
projektem ustawy w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414)
Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ustawy o&zmianie
ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i&bankach
zrzeszających w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w
procesie stanowienia prawa.
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PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji
Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa
pomiędzy osoby uprawnione
Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn.
zm.2)) zarządza się, co następuje:

§+1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka
Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione (Dz.U. Nr 169,
poz.1649) w §+13 uchyla się ust. 3.

§+2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.+

MINISTER
SKARBU PAŃSTWA

1)

2)

Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 131, poz. 917).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr
141, poz. 1178 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 137, poz. 1303 i Nr 228, poz.2260, z 2004r. Nr 91,
poz. 870 oraz z 2006r. Nr 157, poz.1119.

UZASADNIENIE
Podstawowym celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 19
września 2003 r. sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki
Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby
uprawnione (Dz.U. Nr 169, poz. 1649) jest umożliwienie realizacji prawa do nieodpłatnego
nabycia akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. osobom uprawnionym, o których mowa
w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.), które w
terminie określonym w § 13 ust. 3 ww. rozporządzenia nie zawarły ze Skarbem Państwa
umowy nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ S.A.
Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 września
2003 r. sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki
Żywnościowej Spółka Akcyjna... Minister Skarbu Państwa zawierał umowy nieodpłatnego
zbycia akcji z osobami uprawnionymi w terminie 12 miesięcy od ukazania się ogłoszenia o
przystąpieniu do przekazywania osobom uprawnionym akcji BGŻ S.A. Ogłoszenie takie
ukazało się 4 listopada 2004r. Tak więc umowy z uprawnionymi, w oparciu o obowiązujące
przepisy, mogły być zawierane przez Ministra Skarbu Państwa do 4 listopada 2005 r.
Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających nie przewiduje terminu wygaśnięcia prawa do nabycia akcji BGŻ S.A. przez
osoby uprawnione. W celu umożliwienia realizacji ww. prawa osobom uprawnionych, które
nie zawarły umowy nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji BGŻ S.A. w terminie 12
miesięcy od ukazania się ogłoszenia o przystąpieniu do przekazywania osobom uprawnionym
akcji BGŻ S.A. konieczne jest uchylenie przepisu § 13 ust.3 nowelizowanego rozporządzenia
określającego termin, w którym Minister Skarbu Państwa zawiera z osobami uprawnionymi
umowy nieodpłatnego zbycia na ich rzecz akcji BGŻ S.A.
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Ponadto projekt ustawy został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu
Państwa.
W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag do projektu.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety
jednostek samorządu terytorialnego
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych,
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rynku pracy.
5.Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw
Wdrożenie nowelizacji rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów.
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