
ZGlOSZENIE 
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - lGlOSlENIE lPUANV OANYCH* 

Projekt ustawy 0 Ba~kowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
depozytow oraz przymusowej restrukturyzacji - UC 132 

(tytul ProJ~ktu za/ozen projektu ustawy, projektu lIstawy lub projektu rozporzctdzenla - zgodnle z Jego lresclct 
udost~pOlonq w RIUIClYl1lc Informacji Pliblicznej lub informacj1\ zamieszczonq w wykazie prac legislacyjnych 

Rady Mlfllstr6w, Prczcsa Rady l'1tnistr6w albo minlstr6w) 

A. OZNACZENIE PODMIDTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM 

1. Nazwa/lln i~ i nazwisko"~ 

5GB-BANK S.A. 

2. Adrcs sied7Iby!adre<; mlejsca zamieszkania<' 

UL.SZARYCH SZEREGOW 23A, 60-462 POZNAN 

3. Adres do korespondencji i adres e-mail 

UL.SZARYCH SZEREGOW 23A, 60-462 POZNAN 
SEKRETARIAT@SGB.PL 

B. WSKAZANIE 050B UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W 
CZ~SCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM 

Lp. I ml~ i nazwisko Adres 
-1 Ryszard Lorek -

2 Adam Skowronski 

3 Wojciech Wolniewicz 

4 Piotr Kowalewski 

5 --- ---

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIJ\ZANIA PRAWN EGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BI;DJ\CEGO 
PRZEDMIOTEM OCHRONY 

Problcmatyka tlwzgl,dn icn in spccyfiki bankowosci sp61dzicfczej \V regul:Hjach projcktu 
lIslawy w ZWiljzkll z fllnkcjonowanicm Zl'zcszcnia SGB. 
Uwzglydnicnic \N nowych rcgulacjach postululOW Zrzeszcnia SGB 

Poslulat u\vzglc;dnicnia szczeg61ncgo charaktcru Systcmu Ochrony instylucjonalncj 
w ralTl3ch slosowania micrnikn ryzyka podmiotll obowiqzanego do uiS7.c7..ania oplalY. 

Postulal wydlui.enia do 2024r. okresli osi(}gnic;da docclowcgo poziomll dosh;pnych 

srodk6w systemu gwarantow3n ia dcpozytow W banknch adckwatn ie do pO~lanowicll 

DYl'cklywy 2014/49/UE. 

Postulat lIznania dotychczasowego pozio/llu srodk6w syslcnHl gwaranlowHnin dcpozytow na 



poziol11ic 1.8 % srodk6w gwaranto\\anych jako spclniajqcy postanowicnia Dyrcktywy 
20 14/49/l Jr:. 

Postulat lIwzglc;dnicniu projckluwal1i:j slrukLury SyslClTIlI OchrollY lnstytucjonalncj \\' 
rcgulacjach ustawy. a w szczcg61nosci funkcji jednostki zarzqdzajl}cej systCl1lCI11 ochrollY 
ktora moze funkcjonowac jako odn;bna osoba prawnu (np. spoldzielnia os6b prawnych) nie 
prowadzqca dzialalnosci bankowcj. 

Postulal powicrzcnia jednostce zarzqdzaj<lcej SystClIlll ochrony instytucjonalncj funkcji 
zarz~dezych lwiqznnych z rcstrukluryzacjq bank6w sp6Idzic\czych. 

Postulat ograniczcnia sankcji karnycb przcwidzianych \V ustawic. 

Postulat lIzgodnicnia treSci projektll \\1 zakrcsic dotyczqcYI11 Fundusz rcstrllkluryzacji bank6w 
sp6ldziclcz.ych z tresci 'l projcklll Ustawy 0 zmianic lIstawy 0 funkcjonowaniu bankow 
sp6!dzielczych. 

D. ZAI:.J\CZONE DOKUMENTY 

1 Odpis z KRS N R 0000058205 

2 

3 

5 

6 

7 

s 

E. Nin'e;"e !!gle,,!enie delye!! ... uJ!tlpell'liel'lle brekow formell'l ... eh/Emlel'l", del'lyeh** Egleuel'lie 
~efwfleg0-&ni9 ... . .. .... ... ... .. ...................... .. .... . . 

(podac dat~ z cz~sci F poprzedllIego zgl~szenia) 

F. OSOBA SKtADAJA,CA ZGlOSZENIE 

[mj~ I nazwlsko Data 

Ryszard Lorek 02.04.2015r. ( 

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA SKlADANle" FAlSZYWV<{}f l~N:"N"" ,.... ~ 

Jestem 5wladomy odpowledzlalnoscl karnej za zloienle falszywego oswladczenla~~f-S zJ ~Ol 
' 1(J.~i:!Jl~ ) '~ 

\Vu~Wlrd ld~El< 

Jeteli zgloszenie nle jest Skladane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r . 0 dziaiainosci 
lobbingowej w procesie stanolllienia prawa, tresc: "- Zgloszenie zmiany danych" skresla siq. 
• • Niepotrzebne skreshc. 



Pouczenie: 
1. Jeieli zgloszenie ma na celu uwzgl~dnienie zmian zalstnlalych po dacle wniesienia urz~dowego 
formularza zgloszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 IIpca 2005 r. 0 dzialalnosci lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa) lub uzupelnienie brak6w forrnalnych poprzedniego zgloszenia (§ 3 rozporzetdzenia 
Rady Ministr6w z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zglaszanla zainteresowania pracami nad 
projektami aktow normatywnych oraz projektami zaloien projckt6w ustaw (Oz. U. Nr 181, poz. 
1080»), w nowym llrz~dowym formularzu zgloszenia naleiy wypelnic wszystkie rubrykl, powtarzaj<l.c 
rownlez dane, kt6re zachowaly swojet aktualnoSc. 
2. CZQsc 6 formularza wypelnia si~ w przypadku zgloszenia dotyezqcego jednostki organizacyjnej 
oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, kt6ra zglasza zainteresownnie pracami nad projektem za/ozen 
projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie b~dzie uczestniczyla osobiscie w tych pracach. 
3. W ez~sci 0 formularza, stosownie do okollcznosci, uwzgl~dnia sl~ dokumenty, 0 kt6ryeh mowa 
w nIt. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 !ipea 2005 r. 0 dzlalalnosei lobbingowej w procesle stanowlenia prawa, 
a takie pelnomocnictwa do wnicsienia zgloszenla lub do reprezcntowania podmiotu w pracach nad 
projektem aktu normatywnego lub projektu zaloien projektu ustawy. 
4. Cz~sc E formularza wypelnia slQ w przypadku uzupelnienia brak6w formalnych lub zmiany 
danych dotyczqcych wnleslonego zgloszenia. 


