16
Pismo do Prezesów Banków Komercyjnych w sprawie obowi¹zkowej op³aty
rocznej na rzecz BFG za rok 2001 r.

9

Pismo do Prezesów Banków Zrzeszaj¹cych i Regionalnych w sprawie
obowi¹zkowej op³aty rocznej na rzecz BFG za rok 2001 r.

11

Pisma Zarz¹du BFG:
Uchwa³a nr 24/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 listopada
2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej
na 2001 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia;

3

Uchwa³a nr 25/2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej na 2001
rok okrelaj¹cej wysokoæ funduszy ochrony rodków gwarantowanych tworzonych
przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania;

4

Uchwa³a nr 21/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 padziernika 2000 r. w sprawie stanowiska dotycz¹cego mo¿liwoci udzielania przez Bankowy
Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej;

5

Uchwa³a nr 20/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 padziernika 2000 r. w sprawie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci BFG w III kwartale 2000 r.

8

Uchwa³y Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

SPIS TRECI

Notatki

Pisma Zarządu BFG
Uchwa³a nr 20/2000

Warszawa, 2000-12-06.

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 26 padziernika 2000 r.
w sprawie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci BFG w III kwartale 2000 r.

Prezesi Banków
Komercyjnych
I. Obowi¹zkowa op³ata roczna na rzecz BFG za rok 2001.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131), Rada Funduszu
przyjmuje "Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w III
kwartale 2000 roku".

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W nawi¹zaniu do Uchwa³y Nr 24/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 listopada 2000 r. uprzejmie prosimy o wniesienie do dnia 15 marca
2001 r. obowi¹zkowej op³aty rocznej na rzecz BFG na rachunek Nr 10101023710000-131-0 prowadzony w G³ównym Oddziale Walutowo-Dewizowym NBP
w Warszawie pod nazw¹ "Bankowy Fundusz Gwarancyjny".
Podstawê naliczenia op³aty obowi¹zkowej za rok 2001 stanowi stan aktywów bilansowych, gwarancji, porêczeñ oraz innych zobowi¹zañ pozabilansowych (pomniejszonych
o linie kredytów przyrzeczonych) wa¿onych ryzykiem na dzieñ 31 grudnia 2000 r.
Informacje niezbêdne do ustalenia przez BFG zobowi¹zañ banków z tytu³u obowi¹zkowej op³aty rocznej za rok 2001 banki sporz¹dzaj¹ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
i przekazuj¹ do Funduszu w terminie ustalonym dla wniesienia op³aty rocznej (tj. do
15.03.2001 r.).
Ostateczn¹, skorygowan¹ informacjê, o której mowa wy¿ej banki przekazuj¹ po
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy (wraz z dop³at¹ lub wnioskiem o zwrot nadp³aty).
II. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych.
W dniu 2 stycznia 2001 r. nale¿y utworzyæ fundusz ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w Uchwale Nr 25/2000 Rady Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 30 listopada 2000 r.
Informacjê o utworzonym na rok 2001 funduszu ochrony rodków gwarantowanych
sporz¹dzon¹ wg. wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do pisma nale¿y przes³aæ do Biura
BFG w terminie do 15 grudnia 2000 r.
Podstawê ustalenia funduszu na rok 2001 stanowi stan depozytów za padziernik
2000 r. przyjmowany do wyliczenia rezerwy obowi¹zkowej odprowadzanej do NBP
w listopadzie.
Papiery wartociowe, stanowi¹ce pokrycie funduszu, zakupione w 2000 r. wycenia siê
wg. ceny sprzeda¿y na koniec grudnia, za ewentualnie zakupione w 2001 r. wg. ceny
nabycia.
9
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Notatki
Funduszu, które pochodz¹ ze rodków publicznych i obowi¹zkowych wp³at dzia³aj¹cych

III. Sprawy ró¿ne
Przypominamy, ¿e zarówno z tworzenia funduszy ochrony rodków gwarantowanych
jak i wnoszenia obowi¹zkowej op³aty rocznej zwolnione s¹ - zgodnie z ustaw¹jedynie banki spe³niaj¹ce warunki gwarancji tj. po og³oszeniu przez s¹d ich upad³oci.
Zwolnienie banku przez Narodowy Bank Polski z obowi¹zku odprowadzania czêci
b¹d ca³oci rezerwy obowi¹zkowej nie zwalnia banku z obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych.
Ustawodawca nie wyposa¿y³ organów BFG w upowa¿nienie do rozpatrywania
wniosków o prolongatê terminu, czasowe zawieszenie obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych, odst¹pienie od naliczania odsetek w zw³oce od
nieterminowo regulowanych zobowi¹zañ. Na wszystkich bankach, równie¿ tych, które
znajduj¹ siê w trudnej sytuacji finansowej lub realizuj¹ programy naprawcze ci¹¿y
obowi¹zek spe³nienia warunków ustawy o BFG.
Tryb przekazania obowi¹zkowej op³aty rocznej przez banki spó³dzielcze oraz informacji
o tworzeniu funduszu ochrony rodków gwarantowanych w tych bankach zostanie
ustalony odrêbnie w porozumieniu z bankami, które pe³ni¹ rolê banków zrzeszaj¹cych.

w Polsce banków (por. art. 13 i art. 45 ustawy o BFG). W wietle powy¿szych przepisów
dotycz¹cych ochrony rodków finansowych BFG nale¿y stwierdziæ, i¿ ustawodawca by³by
niekonsekwentny, gdyby przewiduj¹c szczególn¹ ochronê tych rodków, zezwala³ zarazem na
dzia³ania o cechach inwestycji kapita³owej w stosunku do banku znajduj¹cego siê w stanie
niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci.
Po trzecie, udzielenie przez BFG po¿yczki podporz¹dkowanej oznacza³oby de facto niedopuszczalne anga¿owanie rodków pomocowych Funduszu miêdzy innymi na regulowanie
nale¿noci wszystkich wierzycieli w przypadku upad³oci banku korzystaj¹cego z takiej po¿yczki. Tymczasem w ustawie o BFG stworzono odrêbny re¿im prawny odpowiedzialnoci
gwarancyjnej banku wobec uprawnionych wierzycieli-deponentów.
Warszawa, dnia 26 padziernika 2000 r.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Za³¹czniki
1. Uchwa³a Nr 24/2000 Rady BFG
2. Uchwa³a Nr 25/2000 Rady BFG
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Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§ 5.

Warszawa, grudzieñ 2000
Rada i Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Serdeczne ¿yczenia
wielu sukcesów i satysfakcji
w Nowym Roku 2001
sk³ada wszystkim czytelnikom
Biuletynu BFG

§ 4.
Podmioty objête systemem gwarantowania, o których mowa w § 1, wnosz¹ obowi¹zkow¹ op³atê
roczn¹ w wysokoci, o której mowa w § 3, w terminie do dnia 15 marca 2001 r.
§ 3.
Kwota obowi¹zkowej op³aty, ustalona zgodnie z § 1 i § 2 uchwa³y, ulega - na podstawie art. 13
ust. 3b ustawy o BFG - pomniejszeniu o 50%.
§ 2.
Podstaw¹ wyliczenia kwoty obowi¹zkowej op³aty rocznej jest stan aktywów i zobowi¹zañ pozabilansowych wa¿onych ryzykiem, o których mowa w § 1, w dniu 31 grudnia 2000 roku.
Ustala siê stawki obowi¹zkowej op³aty na 2001 rok w wysokoci:
1) 0,14% sumy aktywów, gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem oraz 0,07% sumy zobowi¹zañ
pozabilansowych pomniejszonych o gwarancje, porêczenia i linie kredytów przyrzeczonych
wa¿onych ryzykiem - dla podmiotów objêtych obowi¹zkowym systemem gwarantowania, z zastrze¿eniem pkt 2,
2) 0,10% sumy aktywów oraz gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem - dla kas oszczêdnociowobudowlanych, dzia³aj¹cych na podstawie ustawy o kasach oszczêdnociowo-budowlanych
i wspieraniu przez pañstwo oszczêdzania na cele mieszkaniowe.
§ 1.
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131) oraz § 15 statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z 1997 r.
Nr 126, poz. 808 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 137), Rada Funduszu uchwala, co nastêpuje:

w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej na
2001 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty
objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia.
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 listopada 2000 r.
Uchwa³a nr 24/2000

Uchwały Rady BFG
Za³¹cznik do Uchwa³y nr 21/2000
Rady BFG z dnia 26 padziernika 2000 r.

Warszawa, 2000-12-06.

Stanowisko
w sprawie mo¿liwoci udzielania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej.

Prezesi Banków
Zrzeszaj¹cych i Regionalnych

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyra¿a stanowisko, i¿ udzielanie przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczek podporz¹dkowanych, w rozumieniu przepisu
art. 127 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe, wykracza poza ustawowe zadania Funduszu
w zakresie udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom. Ustawowe zadania BFG w zakresie dzia³alnoci pomocowej mog¹ byæ zrealizowane przy pomocy po¿yczek "zwyk³ych", nie
zawieraj¹cych postanowieñ charakterystycznych dla po¿yczek podporz¹dkowanych.
Przeciwko udzielaniu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pomocy w formie tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty.
Po pierwsze, okrelone w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym formy pomocy
maj¹ wy³¹cznie charakter dorany, a nie d³u¿szego kapita³owego wspierania instytucji bankowych, a taki charakter ma po¿yczka podporz¹dkowana. Przyjêta w ustawie o BFG otwartoæ
prawnych form pomocy nie przes¹dza jednoczenie tego, ¿e mog¹ one prezentowaæ dowolny
charakter w sensie ekonomicznym. Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e udzielanie po¿yczek
podporz¹dkowanych mo¿e powodowaæ brak zainteresowania w³acicieli banków kapita³owym
zaanga¿owaniem w celu realizacji procesów naprawczych banków.
Po drugie, po¿yczka podporz¹dkowana posiada cechy inwestycji kapita³owej i wi¹¿e siê ze
znacznie wiêkszym ryzykiem dla BFG ni¿ po¿yczka "zwyk³a", ze wzglêdu na: (a) minimum
piêcioletni okres obowi¹zywania umowy jej udzielenia, bez mo¿liwoci wczeniejszego jej rozwi¹zania, (b) wy³¹czenie mo¿liwoci dochodzenia roszczeñ na podstawie tytu³u wykonawczego
wystawionego przez Fundusz, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2, oraz (c) zaspokojenie w ostatniej
kolejnoci w przypadku upad³oci lub likwidacji banku, co czyni wysoce ryzykowny jej zwrotny
charakter. Ustawa o BFG w szczególny sposób reguluje zabezpieczenie i egzekucjê zobowi¹zañ na rzecz Funduszu. Zgodnie z art. 20a ust. 3 do wierzytelnoci zwi¹zanych z udzieleniem
pomocy "stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw reguluj¹cych rodzaje i sposoby zabezpieczeñ wierzytelnoci banków". Art. 37 ustawy o BFG przewiduje, i¿ wyci¹gi
z ksi¹g BFG maj¹ moc tytu³ów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla nich klauzul wy-

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych na rok 2001 oraz podjêtymi przez Radê Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
uchwa³ami:
n Nr 24/2000 z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki
procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej na rok 2001 wnoszonej na rzecz
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia (za³¹cznik Nr 1),
n Nr 25/2000 z - dnia 30 listopada 2000r. w sprawie ustalenia na rok 2001
stawek procentowych okrelaj¹cych wysokoæ funduszu ochrony rodków
gwarantowanych, tworzonych przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem
gwarantowania (za³¹cznik Nr 2).
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przekazuje poni¿ej ustalenia, które
ujednolic¹ praktyczne wykonywanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z powy¿szych uchwa³
przez banki spó³dzielcze.
I. Obowi¹zkowa oplata roczna na rzecz BFG za rok 2001.
Obowi¹zkowa op³ata. roczna za rok 2001 winna byæ wniesiona przez wszystkie banki
do dnia 15 marca 2001 r. na rachunek Nr 10101023-710000131-0
prowadzony w G³ównym Oddziale Walutowo-Dewizowym NBP w Warszawie pod
nazw¹ "Bankowy Fundusz Gwarancyjny".
Podstawê naliczenia op³aty obowi¹zkowej za rok 2001 stanowi stan aktywów bilansowych, gwarancji, porêczeñ oraz innych zobowi¹zañ pozabilansowych (pomniejszonych
o linie kredytów przyrzeczonych) wa¿onych ryzykiem na dzieñ 31 grudnia 2000 r.
Obowi¹zkowe op³aty roczne pochodz¹ce z banków spó³dzielczych powinny byæ
uzgadniane i odprowadzane do BFG za porednictwem banków zrzeszaj¹cych
b¹d regionalnych.

konalnoci. Ustawodawca przewiduje zatem szczególn¹ ochronê dla rodków finansowych
11
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Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2. Uchwa³a Nr 25/2000 Rady BFG
1. Uchwa³a Nr 24/2000 Rady BFG
Za³¹czniki

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§ 3.
§ 2.
Podmioty, o których mowa w § l, obowi¹zane s¹ utworzyæ - na zasadach okrelonych w art. 25
i art. 26 ustawy o BFG - fundusz ochrony rodków gwarantowanych na rok 2001 w dniu 2 stycznia 2001 r. wed³ug stanu rodków, o których mowa w § 1, za padziernik 2000 r.
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
na wszystkich rachunkach, stanowi¹cych podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej,
w wysokoci 0,3% sumy rodków pieniê¿nych zgromadzonych w banku (zrzeszeniu regionalnym)
gwarantowanych, tworzonych przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania,
Ustala siê na 2001 rok stawkê procentow¹ okrelaj¹c¹ wysokoæ funduszy ochrony rodków
§ 1.
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131) oraz § 15 ust. 2 i 3 statutu Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U.
Nr 21, poz. 113, z 1997 r. Nr 126, poz. 808 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 137), Rada Funduszu
uchwala, co nastêpuje:

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dziêkuj¹c za dotychczasow¹ wspó³pracê wyra¿amy nadziejê, ¿e bêdzie ona dalej przebiegaæ w owocny i konstruktywny sposób.
Uprzejmie prosimy Pana Prezesa o przekazanie powy¿szych informacji zrzeszonym
bankom spó³dzielczym oraz stosownym s³u¿bom w banku zrzeszaj¹cym (regionalnym).
Wp³ata zbiorcza - za banki zrzeszone - powinna zostaæ dokonana na rachunek BFG
w terminie przewidzianym uchwa³¹ Rady Funduszu. Jednoczenie w tym samym terminie bank zrzeszaj¹cy (regionalny) nadele do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
wykaz indywidualnych op³at rocznych od zrzeszonych banków spó³dzielczych
(wzór wed³ug za³¹cznika Nr 3) oraz rozliczenia op³aty sporz¹dzone przez ka¿dy
bank spó³dzielczy (jako za³¹cznik do wykazu) wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik
Nr 4 do niniejszego pisma.

w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej na 2001 rok
okrelaj¹cej wysokoæ funduszy ochrony rodków gwarantowanych
tworzonych przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem
gwarantowania.
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 listopada 2000 r.
Uchwa³a nr 25/2000
Uchwa³a nr 21/2000
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 26 padziernika 2000 r.
sprawie stanowiska dotycz¹cego mo¿liwoci udzielania przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej.

II. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych
W dniu 2 stycznia 2001 r. wszystkie banki (w tym banki spó³dzielcze) zobowi¹zane
s¹ utworzyæ fundusz ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w uchwale
Nr 25/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego .
Informacjê zbiorcz¹ sporz¹dzon¹ wed³ug za³¹cznika Nr 5, o utworzonym przez banki
spó³dzielcze na rok 2001 funduszu nale¿y przes³aæ do BFG w terminie do 15 grudnia 2000 r. wraz z wykazem sporz¹dzonym wed³ug wzoru jak w za³¹czniku Nr 6 .
Podstawê ustalenia funduszu na rok 2001 stanowi stan depozytów za padziernik
2000 r. przyjmowany do wyliczenia rezerwy obowi¹zkowej odprowadzanej do NBP

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131), uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przyjmuje Stanowisko w sprawie mo¿liwoci
udzielania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej,
stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

w listopadzie.
Papiery wartociowe, stanowi¹ce pokrycie funduszu, zakupione w 2000 r. wycenia siê
wg. ceny sprzeda¿y na koniec grudnia, za ewentualnie zakupione w 2001 r. wg. ceny
nabycia.

§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

III. Sprawy ró¿ne
Przypominamy, ¿e zarówno z tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych
jak i wnoszenia obowi¹zkowej op³aty rocznej zwolnione s¹ - zgodnie z ustaw¹jedynie banki spe³niaj¹ce warunki gwarancji tj. po og³oszeniu przez s¹d ich upad³oci.
Zwolnienie banku przez Narodowy Bank Polski z obowi¹zku odprowadzania czêci
b¹d ca³oci rezerwy obowi¹zkowej nie zwalnia banku z obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych.
Ustawodawca nie wyposa¿y³ organów BFG w upowa¿nienie do rozpatrywania
wniosków o prolongatê terminu, czasowe zawieszenie obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych, odst¹pienie od naliczania odsetek za zw³okê w regulowaniu zobowi¹zañ.
Na wszystkich bankach, równie¿ tych, które znajduj¹ siê w trudnej sytuacji finansowej

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

lub realizuj¹ programy naprawcze ci¹¿y obowi¹zek spe³nienia warunków ustawy o BFG.
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Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2. Uchwa³a Nr 25/2000 Rady BFG
1. Uchwa³a Nr 24/2000 Rady BFG
Za³¹czniki

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§ 3.
§ 2.
Podmioty, o których mowa w § l, obowi¹zane s¹ utworzyæ - na zasadach okrelonych w art. 25
i art. 26 ustawy o BFG - fundusz ochrony rodków gwarantowanych na rok 2001 w dniu 2 stycznia 2001 r. wed³ug stanu rodków, o których mowa w § 1, za padziernik 2000 r.
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
na wszystkich rachunkach, stanowi¹cych podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej,
w wysokoci 0,3% sumy rodków pieniê¿nych zgromadzonych w banku (zrzeszeniu regionalnym)
gwarantowanych, tworzonych przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania,
Ustala siê na 2001 rok stawkê procentow¹ okrelaj¹c¹ wysokoæ funduszy ochrony rodków
§ 1.
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131) oraz § 15 ust. 2 i 3 statutu Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U.
Nr 21, poz. 113, z 1997 r. Nr 126, poz. 808 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 137), Rada Funduszu
uchwala, co nastêpuje:

w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej na 2001 rok
okrelaj¹cej wysokoæ funduszy ochrony rodków gwarantowanych
tworzonych przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem
gwarantowania.
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 listopada 2000 r.
Uchwa³a nr 25/2000

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dziêkuj¹c za dotychczasow¹ wspó³pracê wyra¿amy nadziejê, ¿e bêdzie ona dalej przebiegaæ w owocny i konstruktywny sposób.
Uprzejmie prosimy Pana Prezesa o przekazanie powy¿szych informacji zrzeszonym
bankom spó³dzielczym oraz stosownym s³u¿bom w banku zrzeszaj¹cym (regionalnym).
Wp³ata zbiorcza - za banki zrzeszone - powinna zostaæ dokonana na rachunek BFG
w terminie przewidzianym uchwa³¹ Rady Funduszu. Jednoczenie w tym samym terminie bank zrzeszaj¹cy (regionalny) nadele do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
wykaz indywidualnych op³at rocznych od zrzeszonych banków spó³dzielczych
(wzór wed³ug za³¹cznika Nr 3) oraz rozliczenia op³aty sporz¹dzone przez ka¿dy
bank spó³dzielczy (jako za³¹cznik do wykazu) wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik
Nr 4 do niniejszego pisma.

Uchwa³a nr 21/2000
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 26 padziernika 2000 r.
sprawie stanowiska dotycz¹cego mo¿liwoci udzielania przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej.

II. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych
W dniu 2 stycznia 2001 r. wszystkie banki (w tym banki spó³dzielcze) zobowi¹zane
s¹ utworzyæ fundusz ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w uchwale
Nr 25/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego .
Informacjê zbiorcz¹ sporz¹dzon¹ wed³ug za³¹cznika Nr 5, o utworzonym przez banki
spó³dzielcze na rok 2001 funduszu nale¿y przes³aæ do BFG w terminie do 15 grudnia 2000 r. wraz z wykazem sporz¹dzonym wed³ug wzoru jak w za³¹czniku Nr 6 .
Podstawê ustalenia funduszu na rok 2001 stanowi stan depozytów za padziernik
2000 r. przyjmowany do wyliczenia rezerwy obowi¹zkowej odprowadzanej do NBP

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131), uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przyjmuje Stanowisko w sprawie mo¿liwoci
udzielania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej,
stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

w listopadzie.
Papiery wartociowe, stanowi¹ce pokrycie funduszu, zakupione w 2000 r. wycenia siê
wg. ceny sprzeda¿y na koniec grudnia, za ewentualnie zakupione w 2001 r. wg. ceny
nabycia.

§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

III. Sprawy ró¿ne
Przypominamy, ¿e zarówno z tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych
jak i wnoszenia obowi¹zkowej op³aty rocznej zwolnione s¹ - zgodnie z ustaw¹jedynie banki spe³niaj¹ce warunki gwarancji tj. po og³oszeniu przez s¹d ich upad³oci.
Zwolnienie banku przez Narodowy Bank Polski z obowi¹zku odprowadzania czêci
b¹d ca³oci rezerwy obowi¹zkowej nie zwalnia banku z obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych.
Ustawodawca nie wyposa¿y³ organów BFG w upowa¿nienie do rozpatrywania
wniosków o prolongatê terminu, czasowe zawieszenie obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych, odst¹pienie od naliczania odsetek za zw³okê w regulowaniu zobowi¹zañ.
Na wszystkich bankach, równie¿ tych, które znajduj¹ siê w trudnej sytuacji finansowej

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

lub realizuj¹ programy naprawcze ci¹¿y obowi¹zek spe³nienia warunków ustawy o BFG.
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Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§ 5.

Warszawa, grudzieñ 2000
Rada i Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Serdeczne ¿yczenia
wielu sukcesów i satysfakcji
w Nowym Roku 2001
sk³ada wszystkim czytelnikom
Biuletynu BFG

§ 4.
Podmioty objête systemem gwarantowania, o których mowa w § 1, wnosz¹ obowi¹zkow¹ op³atê
roczn¹ w wysokoci, o której mowa w § 3, w terminie do dnia 15 marca 2001 r.
§ 3.
Kwota obowi¹zkowej op³aty, ustalona zgodnie z § 1 i § 2 uchwa³y, ulega - na podstawie art. 13
ust. 3b ustawy o BFG - pomniejszeniu o 50%.
§ 2.
Podstaw¹ wyliczenia kwoty obowi¹zkowej op³aty rocznej jest stan aktywów i zobowi¹zañ pozabilansowych wa¿onych ryzykiem, o których mowa w § 1, w dniu 31 grudnia 2000 roku.
Ustala siê stawki obowi¹zkowej op³aty na 2001 rok w wysokoci:
1) 0,14% sumy aktywów, gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem oraz 0,07% sumy zobowi¹zañ
pozabilansowych pomniejszonych o gwarancje, porêczenia i linie kredytów przyrzeczonych
wa¿onych ryzykiem - dla podmiotów objêtych obowi¹zkowym systemem gwarantowania, z zastrze¿eniem pkt 2,
2) 0,10% sumy aktywów oraz gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem - dla kas oszczêdnociowobudowlanych, dzia³aj¹cych na podstawie ustawy o kasach oszczêdnociowo-budowlanych
i wspieraniu przez pañstwo oszczêdzania na cele mieszkaniowe.
§ 1.
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131) oraz § 15 statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z 1997 r.
Nr 126, poz. 808 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 137), Rada Funduszu uchwala, co nastêpuje:

w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej na
2001 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty
objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia.
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 listopada 2000 r.
Uchwa³a nr 24/2000

Uchwały Rady BFG
Za³¹cznik do Uchwa³y nr 21/2000
Rady BFG z dnia 26 padziernika 2000 r.

Warszawa, 2000-12-06.

Stanowisko
w sprawie mo¿liwoci udzielania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej.

Prezesi Banków
Zrzeszaj¹cych i Regionalnych

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyra¿a stanowisko, i¿ udzielanie przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczek podporz¹dkowanych, w rozumieniu przepisu
art. 127 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe, wykracza poza ustawowe zadania Funduszu
w zakresie udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom. Ustawowe zadania BFG w zakresie dzia³alnoci pomocowej mog¹ byæ zrealizowane przy pomocy po¿yczek "zwyk³ych", nie
zawieraj¹cych postanowieñ charakterystycznych dla po¿yczek podporz¹dkowanych.
Przeciwko udzielaniu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pomocy w formie tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty.
Po pierwsze, okrelone w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym formy pomocy
maj¹ wy³¹cznie charakter dorany, a nie d³u¿szego kapita³owego wspierania instytucji bankowych, a taki charakter ma po¿yczka podporz¹dkowana. Przyjêta w ustawie o BFG otwartoæ
prawnych form pomocy nie przes¹dza jednoczenie tego, ¿e mog¹ one prezentowaæ dowolny
charakter w sensie ekonomicznym. Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e udzielanie po¿yczek
podporz¹dkowanych mo¿e powodowaæ brak zainteresowania w³acicieli banków kapita³owym
zaanga¿owaniem w celu realizacji procesów naprawczych banków.
Po drugie, po¿yczka podporz¹dkowana posiada cechy inwestycji kapita³owej i wi¹¿e siê ze
znacznie wiêkszym ryzykiem dla BFG ni¿ po¿yczka "zwyk³a", ze wzglêdu na: (a) minimum
piêcioletni okres obowi¹zywania umowy jej udzielenia, bez mo¿liwoci wczeniejszego jej rozwi¹zania, (b) wy³¹czenie mo¿liwoci dochodzenia roszczeñ na podstawie tytu³u wykonawczego
wystawionego przez Fundusz, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2, oraz (c) zaspokojenie w ostatniej
kolejnoci w przypadku upad³oci lub likwidacji banku, co czyni wysoce ryzykowny jej zwrotny
charakter. Ustawa o BFG w szczególny sposób reguluje zabezpieczenie i egzekucjê zobowi¹zañ na rzecz Funduszu. Zgodnie z art. 20a ust. 3 do wierzytelnoci zwi¹zanych z udzieleniem
pomocy "stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw reguluj¹cych rodzaje i sposoby zabezpieczeñ wierzytelnoci banków". Art. 37 ustawy o BFG przewiduje, i¿ wyci¹gi
z ksi¹g BFG maj¹ moc tytu³ów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla nich klauzul wy-

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych na rok 2001 oraz podjêtymi przez Radê Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
uchwa³ami:
n Nr 24/2000 z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki
procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej na rok 2001 wnoszonej na rzecz
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia (za³¹cznik Nr 1),
n Nr 25/2000 z - dnia 30 listopada 2000r. w sprawie ustalenia na rok 2001
stawek procentowych okrelaj¹cych wysokoæ funduszu ochrony rodków
gwarantowanych, tworzonych przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem
gwarantowania (za³¹cznik Nr 2).
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przekazuje poni¿ej ustalenia, które
ujednolic¹ praktyczne wykonywanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z powy¿szych uchwa³
przez banki spó³dzielcze.
I. Obowi¹zkowa oplata roczna na rzecz BFG za rok 2001.
Obowi¹zkowa op³ata. roczna za rok 2001 winna byæ wniesiona przez wszystkie banki
do dnia 15 marca 2001 r. na rachunek Nr 10101023-710000131-0
prowadzony w G³ównym Oddziale Walutowo-Dewizowym NBP w Warszawie pod
nazw¹ "Bankowy Fundusz Gwarancyjny".
Podstawê naliczenia op³aty obowi¹zkowej za rok 2001 stanowi stan aktywów bilansowych, gwarancji, porêczeñ oraz innych zobowi¹zañ pozabilansowych (pomniejszonych
o linie kredytów przyrzeczonych) wa¿onych ryzykiem na dzieñ 31 grudnia 2000 r.
Obowi¹zkowe op³aty roczne pochodz¹ce z banków spó³dzielczych powinny byæ
uzgadniane i odprowadzane do BFG za porednictwem banków zrzeszaj¹cych
b¹d regionalnych.

konalnoci. Ustawodawca przewiduje zatem szczególn¹ ochronê dla rodków finansowych
11
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Notatki
Funduszu, które pochodz¹ ze rodków publicznych i obowi¹zkowych wp³at dzia³aj¹cych

III. Sprawy ró¿ne
Przypominamy, ¿e zarówno z tworzenia funduszy ochrony rodków gwarantowanych
jak i wnoszenia obowi¹zkowej op³aty rocznej zwolnione s¹ - zgodnie z ustaw¹jedynie banki spe³niaj¹ce warunki gwarancji tj. po og³oszeniu przez s¹d ich upad³oci.
Zwolnienie banku przez Narodowy Bank Polski z obowi¹zku odprowadzania czêci
b¹d ca³oci rezerwy obowi¹zkowej nie zwalnia banku z obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych.
Ustawodawca nie wyposa¿y³ organów BFG w upowa¿nienie do rozpatrywania
wniosków o prolongatê terminu, czasowe zawieszenie obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych, odst¹pienie od naliczania odsetek w zw³oce od
nieterminowo regulowanych zobowi¹zañ. Na wszystkich bankach, równie¿ tych, które
znajduj¹ siê w trudnej sytuacji finansowej lub realizuj¹ programy naprawcze ci¹¿y
obowi¹zek spe³nienia warunków ustawy o BFG.
Tryb przekazania obowi¹zkowej op³aty rocznej przez banki spó³dzielcze oraz informacji
o tworzeniu funduszu ochrony rodków gwarantowanych w tych bankach zostanie
ustalony odrêbnie w porozumieniu z bankami, które pe³ni¹ rolê banków zrzeszaj¹cych.

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

w Polsce banków (por. art. 13 i art. 45 ustawy o BFG). W wietle powy¿szych przepisów
dotycz¹cych ochrony rodków finansowych BFG nale¿y stwierdziæ, i¿ ustawodawca by³by
niekonsekwentny, gdyby przewiduj¹c szczególn¹ ochronê tych rodków, zezwala³ zarazem na
dzia³ania o cechach inwestycji kapita³owej w stosunku do banku znajduj¹cego siê w stanie
niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci.
Po trzecie, udzielenie przez BFG po¿yczki podporz¹dkowanej oznacza³oby de facto niedopuszczalne anga¿owanie rodków pomocowych Funduszu miêdzy innymi na regulowanie
nale¿noci wszystkich wierzycieli w przypadku upad³oci banku korzystaj¹cego z takiej po¿yczki. Tymczasem w ustawie o BFG stworzono odrêbny re¿im prawny odpowiedzialnoci
gwarancyjnej banku wobec uprawnionych wierzycieli-deponentów.
Warszawa, dnia 26 padziernika 2000 r.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Za³¹czniki
1. Uchwa³a Nr 24/2000 Rady BFG
2. Uchwa³a Nr 25/2000 Rady BFG

7
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Pismo do Prezesów Banków Zrzeszaj¹cych i Regionalnych w sprawie
obowi¹zkowej op³aty rocznej na rzecz BFG za rok 2001 r.

9

Pismo do Prezesów Banków Komercyjnych w sprawie obowi¹zkowej op³aty
rocznej na rzecz BFG za rok 2001 r.
Pisma Zarz¹du BFG:

8

Uchwa³a nr 20/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 padziernika 2000 r. w sprawie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci BFG w III kwartale 2000 r.

5

Uchwa³a nr 21/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 padziernika 2000 r. w sprawie stanowiska dotycz¹cego mo¿liwoci udzielania przez Bankowy
Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej;

4

Uchwa³a nr 25/2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej na 2001
rok okrelaj¹cej wysokoæ funduszy ochrony rodków gwarantowanych tworzonych
przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania;

3

Uchwa³a nr 24/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 listopada
2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej
na 2001 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia;
Uchwa³y Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

SPIS TRECI

Notatki

Pisma Zarządu BFG
Uchwa³a nr 20/2000

Warszawa, 2000-12-06.

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 26 padziernika 2000 r.
w sprawie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci BFG w III kwartale 2000 r.

Prezesi Banków
Komercyjnych
I. Obowi¹zkowa op³ata roczna na rzecz BFG za rok 2001.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131), Rada Funduszu
przyjmuje "Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w III
kwartale 2000 roku".

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W nawi¹zaniu do Uchwa³y Nr 24/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 listopada 2000 r. uprzejmie prosimy o wniesienie do dnia 15 marca
2001 r. obowi¹zkowej op³aty rocznej na rzecz BFG na rachunek Nr 10101023710000-131-0 prowadzony w G³ównym Oddziale Walutowo-Dewizowym NBP
w Warszawie pod nazw¹ "Bankowy Fundusz Gwarancyjny".
Podstawê naliczenia op³aty obowi¹zkowej za rok 2001 stanowi stan aktywów bilansowych, gwarancji, porêczeñ oraz innych zobowi¹zañ pozabilansowych (pomniejszonych
o linie kredytów przyrzeczonych) wa¿onych ryzykiem na dzieñ 31 grudnia 2000 r.
Informacje niezbêdne do ustalenia przez BFG zobowi¹zañ banków z tytu³u obowi¹zkowej op³aty rocznej za rok 2001 banki sporz¹dzaj¹ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
i przekazuj¹ do Funduszu w terminie ustalonym dla wniesienia op³aty rocznej (tj. do
15.03.2001 r.).
Ostateczn¹, skorygowan¹ informacjê, o której mowa wy¿ej banki przekazuj¹ po
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy (wraz z dop³at¹ lub wnioskiem o zwrot nadp³aty).
II. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych.
W dniu 2 stycznia 2001 r. nale¿y utworzyæ fundusz ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w Uchwale Nr 25/2000 Rady Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 30 listopada 2000 r.
Informacjê o utworzonym na rok 2001 funduszu ochrony rodków gwarantowanych
sporz¹dzon¹ wg. wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do pisma nale¿y przes³aæ do Biura
BFG w terminie do 15 grudnia 2000 r.
Podstawê ustalenia funduszu na rok 2001 stanowi stan depozytów za padziernik
2000 r. przyjmowany do wyliczenia rezerwy obowi¹zkowej odprowadzanej do NBP
w listopadzie.
Papiery wartociowe, stanowi¹ce pokrycie funduszu, zakupione w 2000 r. wycenia siê
wg. ceny sprzeda¿y na koniec grudnia, za ewentualnie zakupione w 2001 r. wg. ceny
nabycia.
9
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Pismo do Prezesów Banków Zrzeszaj¹cych i Regionalnych w sprawie
obowi¹zkowej op³aty rocznej na rzecz BFG za rok 2001 r.

9

Pismo do Prezesów Banków Komercyjnych w sprawie obowi¹zkowej op³aty
rocznej na rzecz BFG za rok 2001 r.
Pisma Zarz¹du BFG:

8

Uchwa³a nr 20/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 padziernika 2000 r. w sprawie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci BFG w III kwartale 2000 r.

5

Uchwa³a nr 21/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 padziernika 2000 r. w sprawie stanowiska dotycz¹cego mo¿liwoci udzielania przez Bankowy
Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej;

4

Uchwa³a nr 25/2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej na 2001
rok okrelaj¹cej wysokoæ funduszy ochrony rodków gwarantowanych tworzonych
przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania;

3

Uchwa³a nr 24/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 listopada
2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej
na 2001 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia;
Uchwa³y Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

SPIS TRECI

Notatki

Pisma Zarządu BFG
Uchwa³a nr 20/2000

Warszawa, 2000-12-06.

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 26 padziernika 2000 r.
w sprawie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci BFG w III kwartale 2000 r.

Prezesi Banków
Komercyjnych
I. Obowi¹zkowa op³ata roczna na rzecz BFG za rok 2001.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131), Rada Funduszu
przyjmuje "Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w III
kwartale 2000 roku".

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W nawi¹zaniu do Uchwa³y Nr 24/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 listopada 2000 r. uprzejmie prosimy o wniesienie do dnia 15 marca
2001 r. obowi¹zkowej op³aty rocznej na rzecz BFG na rachunek Nr 10101023710000-131-0 prowadzony w G³ównym Oddziale Walutowo-Dewizowym NBP
w Warszawie pod nazw¹ "Bankowy Fundusz Gwarancyjny".
Podstawê naliczenia op³aty obowi¹zkowej za rok 2001 stanowi stan aktywów bilansowych, gwarancji, porêczeñ oraz innych zobowi¹zañ pozabilansowych (pomniejszonych
o linie kredytów przyrzeczonych) wa¿onych ryzykiem na dzieñ 31 grudnia 2000 r.
Informacje niezbêdne do ustalenia przez BFG zobowi¹zañ banków z tytu³u obowi¹zkowej op³aty rocznej za rok 2001 banki sporz¹dzaj¹ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
i przekazuj¹ do Funduszu w terminie ustalonym dla wniesienia op³aty rocznej (tj. do
15.03.2001 r.).
Ostateczn¹, skorygowan¹ informacjê, o której mowa wy¿ej banki przekazuj¹ po
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy (wraz z dop³at¹ lub wnioskiem o zwrot nadp³aty).
II. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych.
W dniu 2 stycznia 2001 r. nale¿y utworzyæ fundusz ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w Uchwale Nr 25/2000 Rady Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 30 listopada 2000 r.
Informacjê o utworzonym na rok 2001 funduszu ochrony rodków gwarantowanych
sporz¹dzon¹ wg. wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do pisma nale¿y przes³aæ do Biura
BFG w terminie do 15 grudnia 2000 r.
Podstawê ustalenia funduszu na rok 2001 stanowi stan depozytów za padziernik
2000 r. przyjmowany do wyliczenia rezerwy obowi¹zkowej odprowadzanej do NBP
w listopadzie.
Papiery wartociowe, stanowi¹ce pokrycie funduszu, zakupione w 2000 r. wycenia siê
wg. ceny sprzeda¿y na koniec grudnia, za ewentualnie zakupione w 2001 r. wg. ceny
nabycia.
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Notatki
Funduszu, które pochodz¹ ze rodków publicznych i obowi¹zkowych wp³at dzia³aj¹cych

III. Sprawy ró¿ne
Przypominamy, ¿e zarówno z tworzenia funduszy ochrony rodków gwarantowanych
jak i wnoszenia obowi¹zkowej op³aty rocznej zwolnione s¹ - zgodnie z ustaw¹jedynie banki spe³niaj¹ce warunki gwarancji tj. po og³oszeniu przez s¹d ich upad³oci.
Zwolnienie banku przez Narodowy Bank Polski z obowi¹zku odprowadzania czêci
b¹d ca³oci rezerwy obowi¹zkowej nie zwalnia banku z obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych.
Ustawodawca nie wyposa¿y³ organów BFG w upowa¿nienie do rozpatrywania
wniosków o prolongatê terminu, czasowe zawieszenie obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych, odst¹pienie od naliczania odsetek w zw³oce od
nieterminowo regulowanych zobowi¹zañ. Na wszystkich bankach, równie¿ tych, które
znajduj¹ siê w trudnej sytuacji finansowej lub realizuj¹ programy naprawcze ci¹¿y
obowi¹zek spe³nienia warunków ustawy o BFG.
Tryb przekazania obowi¹zkowej op³aty rocznej przez banki spó³dzielcze oraz informacji
o tworzeniu funduszu ochrony rodków gwarantowanych w tych bankach zostanie
ustalony odrêbnie w porozumieniu z bankami, które pe³ni¹ rolê banków zrzeszaj¹cych.

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

w Polsce banków (por. art. 13 i art. 45 ustawy o BFG). W wietle powy¿szych przepisów
dotycz¹cych ochrony rodków finansowych BFG nale¿y stwierdziæ, i¿ ustawodawca by³by
niekonsekwentny, gdyby przewiduj¹c szczególn¹ ochronê tych rodków, zezwala³ zarazem na
dzia³ania o cechach inwestycji kapita³owej w stosunku do banku znajduj¹cego siê w stanie
niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci.
Po trzecie, udzielenie przez BFG po¿yczki podporz¹dkowanej oznacza³oby de facto niedopuszczalne anga¿owanie rodków pomocowych Funduszu miêdzy innymi na regulowanie
nale¿noci wszystkich wierzycieli w przypadku upad³oci banku korzystaj¹cego z takiej po¿yczki. Tymczasem w ustawie o BFG stworzono odrêbny re¿im prawny odpowiedzialnoci
gwarancyjnej banku wobec uprawnionych wierzycieli-deponentów.
Warszawa, dnia 26 padziernika 2000 r.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Za³¹czniki
1. Uchwa³a Nr 24/2000 Rady BFG
2. Uchwa³a Nr 25/2000 Rady BFG
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Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§ 5.

Warszawa, grudzieñ 2000
Rada i Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Serdeczne ¿yczenia
wielu sukcesów i satysfakcji
w Nowym Roku 2001
sk³ada wszystkim czytelnikom
Biuletynu BFG

§ 4.
Podmioty objête systemem gwarantowania, o których mowa w § 1, wnosz¹ obowi¹zkow¹ op³atê
roczn¹ w wysokoci, o której mowa w § 3, w terminie do dnia 15 marca 2001 r.
§ 3.
Kwota obowi¹zkowej op³aty, ustalona zgodnie z § 1 i § 2 uchwa³y, ulega - na podstawie art. 13
ust. 3b ustawy o BFG - pomniejszeniu o 50%.
§ 2.
Podstaw¹ wyliczenia kwoty obowi¹zkowej op³aty rocznej jest stan aktywów i zobowi¹zañ pozabilansowych wa¿onych ryzykiem, o których mowa w § 1, w dniu 31 grudnia 2000 roku.
Ustala siê stawki obowi¹zkowej op³aty na 2001 rok w wysokoci:
1) 0,14% sumy aktywów, gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem oraz 0,07% sumy zobowi¹zañ
pozabilansowych pomniejszonych o gwarancje, porêczenia i linie kredytów przyrzeczonych
wa¿onych ryzykiem - dla podmiotów objêtych obowi¹zkowym systemem gwarantowania, z zastrze¿eniem pkt 2,
2) 0,10% sumy aktywów oraz gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem - dla kas oszczêdnociowobudowlanych, dzia³aj¹cych na podstawie ustawy o kasach oszczêdnociowo-budowlanych
i wspieraniu przez pañstwo oszczêdzania na cele mieszkaniowe.
§ 1.
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131) oraz § 15 statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z 1997 r.
Nr 126, poz. 808 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 137), Rada Funduszu uchwala, co nastêpuje:

w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej na
2001 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty
objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia.
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 listopada 2000 r.
Uchwa³a nr 24/2000

Uchwały Rady BFG
Za³¹cznik do Uchwa³y nr 21/2000
Rady BFG z dnia 26 padziernika 2000 r.

Warszawa, 2000-12-06.

Stanowisko
w sprawie mo¿liwoci udzielania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej.

Prezesi Banków
Zrzeszaj¹cych i Regionalnych

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyra¿a stanowisko, i¿ udzielanie przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczek podporz¹dkowanych, w rozumieniu przepisu
art. 127 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe, wykracza poza ustawowe zadania Funduszu
w zakresie udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom. Ustawowe zadania BFG w zakresie dzia³alnoci pomocowej mog¹ byæ zrealizowane przy pomocy po¿yczek "zwyk³ych", nie
zawieraj¹cych postanowieñ charakterystycznych dla po¿yczek podporz¹dkowanych.
Przeciwko udzielaniu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pomocy w formie tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty.
Po pierwsze, okrelone w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym formy pomocy
maj¹ wy³¹cznie charakter dorany, a nie d³u¿szego kapita³owego wspierania instytucji bankowych, a taki charakter ma po¿yczka podporz¹dkowana. Przyjêta w ustawie o BFG otwartoæ
prawnych form pomocy nie przes¹dza jednoczenie tego, ¿e mog¹ one prezentowaæ dowolny
charakter w sensie ekonomicznym. Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e udzielanie po¿yczek
podporz¹dkowanych mo¿e powodowaæ brak zainteresowania w³acicieli banków kapita³owym
zaanga¿owaniem w celu realizacji procesów naprawczych banków.
Po drugie, po¿yczka podporz¹dkowana posiada cechy inwestycji kapita³owej i wi¹¿e siê ze
znacznie wiêkszym ryzykiem dla BFG ni¿ po¿yczka "zwyk³a", ze wzglêdu na: (a) minimum
piêcioletni okres obowi¹zywania umowy jej udzielenia, bez mo¿liwoci wczeniejszego jej rozwi¹zania, (b) wy³¹czenie mo¿liwoci dochodzenia roszczeñ na podstawie tytu³u wykonawczego
wystawionego przez Fundusz, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2, oraz (c) zaspokojenie w ostatniej
kolejnoci w przypadku upad³oci lub likwidacji banku, co czyni wysoce ryzykowny jej zwrotny
charakter. Ustawa o BFG w szczególny sposób reguluje zabezpieczenie i egzekucjê zobowi¹zañ na rzecz Funduszu. Zgodnie z art. 20a ust. 3 do wierzytelnoci zwi¹zanych z udzieleniem
pomocy "stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw reguluj¹cych rodzaje i sposoby zabezpieczeñ wierzytelnoci banków". Art. 37 ustawy o BFG przewiduje, i¿ wyci¹gi
z ksi¹g BFG maj¹ moc tytu³ów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla nich klauzul wy-

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych na rok 2001 oraz podjêtymi przez Radê Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
uchwa³ami:
n Nr 24/2000 z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki
procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej na rok 2001 wnoszonej na rzecz
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia (za³¹cznik Nr 1),
n Nr 25/2000 z - dnia 30 listopada 2000r. w sprawie ustalenia na rok 2001
stawek procentowych okrelaj¹cych wysokoæ funduszu ochrony rodków
gwarantowanych, tworzonych przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem
gwarantowania (za³¹cznik Nr 2).
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przekazuje poni¿ej ustalenia, które
ujednolic¹ praktyczne wykonywanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z powy¿szych uchwa³
przez banki spó³dzielcze.
I. Obowi¹zkowa oplata roczna na rzecz BFG za rok 2001.
Obowi¹zkowa op³ata. roczna za rok 2001 winna byæ wniesiona przez wszystkie banki
do dnia 15 marca 2001 r. na rachunek Nr 10101023-710000131-0
prowadzony w G³ównym Oddziale Walutowo-Dewizowym NBP w Warszawie pod
nazw¹ "Bankowy Fundusz Gwarancyjny".
Podstawê naliczenia op³aty obowi¹zkowej za rok 2001 stanowi stan aktywów bilansowych, gwarancji, porêczeñ oraz innych zobowi¹zañ pozabilansowych (pomniejszonych
o linie kredytów przyrzeczonych) wa¿onych ryzykiem na dzieñ 31 grudnia 2000 r.
Obowi¹zkowe op³aty roczne pochodz¹ce z banków spó³dzielczych powinny byæ
uzgadniane i odprowadzane do BFG za porednictwem banków zrzeszaj¹cych
b¹d regionalnych.

konalnoci. Ustawodawca przewiduje zatem szczególn¹ ochronê dla rodków finansowych
11
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Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2. Uchwa³a Nr 25/2000 Rady BFG
1. Uchwa³a Nr 24/2000 Rady BFG
Za³¹czniki

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§ 3.
§ 2.
Podmioty, o których mowa w § l, obowi¹zane s¹ utworzyæ - na zasadach okrelonych w art. 25
i art. 26 ustawy o BFG - fundusz ochrony rodków gwarantowanych na rok 2001 w dniu 2 stycznia 2001 r. wed³ug stanu rodków, o których mowa w § 1, za padziernik 2000 r.
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
na wszystkich rachunkach, stanowi¹cych podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej,
w wysokoci 0,3% sumy rodków pieniê¿nych zgromadzonych w banku (zrzeszeniu regionalnym)
gwarantowanych, tworzonych przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania,
Ustala siê na 2001 rok stawkê procentow¹ okrelaj¹c¹ wysokoæ funduszy ochrony rodków
§ 1.
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131) oraz § 15 ust. 2 i 3 statutu Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U.
Nr 21, poz. 113, z 1997 r. Nr 126, poz. 808 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 137), Rada Funduszu
uchwala, co nastêpuje:

w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej na 2001 rok
okrelaj¹cej wysokoæ funduszy ochrony rodków gwarantowanych
tworzonych przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem
gwarantowania.
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 listopada 2000 r.
Uchwa³a nr 25/2000

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dziêkuj¹c za dotychczasow¹ wspó³pracê wyra¿amy nadziejê, ¿e bêdzie ona dalej przebiegaæ w owocny i konstruktywny sposób.
Uprzejmie prosimy Pana Prezesa o przekazanie powy¿szych informacji zrzeszonym
bankom spó³dzielczym oraz stosownym s³u¿bom w banku zrzeszaj¹cym (regionalnym).
Wp³ata zbiorcza - za banki zrzeszone - powinna zostaæ dokonana na rachunek BFG
w terminie przewidzianym uchwa³¹ Rady Funduszu. Jednoczenie w tym samym terminie bank zrzeszaj¹cy (regionalny) nadele do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
wykaz indywidualnych op³at rocznych od zrzeszonych banków spó³dzielczych
(wzór wed³ug za³¹cznika Nr 3) oraz rozliczenia op³aty sporz¹dzone przez ka¿dy
bank spó³dzielczy (jako za³¹cznik do wykazu) wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik
Nr 4 do niniejszego pisma.

Uchwa³a nr 21/2000
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 26 padziernika 2000 r.
sprawie stanowiska dotycz¹cego mo¿liwoci udzielania przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej.

II. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych
W dniu 2 stycznia 2001 r. wszystkie banki (w tym banki spó³dzielcze) zobowi¹zane
s¹ utworzyæ fundusz ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w uchwale
Nr 25/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego .
Informacjê zbiorcz¹ sporz¹dzon¹ wed³ug za³¹cznika Nr 5, o utworzonym przez banki
spó³dzielcze na rok 2001 funduszu nale¿y przes³aæ do BFG w terminie do 15 grudnia 2000 r. wraz z wykazem sporz¹dzonym wed³ug wzoru jak w za³¹czniku Nr 6 .
Podstawê ustalenia funduszu na rok 2001 stanowi stan depozytów za padziernik
2000 r. przyjmowany do wyliczenia rezerwy obowi¹zkowej odprowadzanej do NBP

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131), uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przyjmuje Stanowisko w sprawie mo¿liwoci
udzielania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej,
stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

w listopadzie.
Papiery wartociowe, stanowi¹ce pokrycie funduszu, zakupione w 2000 r. wycenia siê
wg. ceny sprzeda¿y na koniec grudnia, za ewentualnie zakupione w 2001 r. wg. ceny
nabycia.

§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

III. Sprawy ró¿ne
Przypominamy, ¿e zarówno z tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych
jak i wnoszenia obowi¹zkowej op³aty rocznej zwolnione s¹ - zgodnie z ustaw¹jedynie banki spe³niaj¹ce warunki gwarancji tj. po og³oszeniu przez s¹d ich upad³oci.
Zwolnienie banku przez Narodowy Bank Polski z obowi¹zku odprowadzania czêci
b¹d ca³oci rezerwy obowi¹zkowej nie zwalnia banku z obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych.
Ustawodawca nie wyposa¿y³ organów BFG w upowa¿nienie do rozpatrywania
wniosków o prolongatê terminu, czasowe zawieszenie obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych, odst¹pienie od naliczania odsetek za zw³okê w regulowaniu zobowi¹zañ.
Na wszystkich bankach, równie¿ tych, które znajduj¹ siê w trudnej sytuacji finansowej

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

lub realizuj¹ programy naprawcze ci¹¿y obowi¹zek spe³nienia warunków ustawy o BFG.
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Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2. Uchwa³a Nr 25/2000 Rady BFG
1. Uchwa³a Nr 24/2000 Rady BFG
Za³¹czniki

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§ 3.
§ 2.
Podmioty, o których mowa w § l, obowi¹zane s¹ utworzyæ - na zasadach okrelonych w art. 25
i art. 26 ustawy o BFG - fundusz ochrony rodków gwarantowanych na rok 2001 w dniu 2 stycznia 2001 r. wed³ug stanu rodków, o których mowa w § 1, za padziernik 2000 r.
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
na wszystkich rachunkach, stanowi¹cych podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej,
w wysokoci 0,3% sumy rodków pieniê¿nych zgromadzonych w banku (zrzeszeniu regionalnym)
gwarantowanych, tworzonych przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania,
Ustala siê na 2001 rok stawkê procentow¹ okrelaj¹c¹ wysokoæ funduszy ochrony rodków
§ 1.
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131) oraz § 15 ust. 2 i 3 statutu Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U.
Nr 21, poz. 113, z 1997 r. Nr 126, poz. 808 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 137), Rada Funduszu
uchwala, co nastêpuje:

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dziêkuj¹c za dotychczasow¹ wspó³pracê wyra¿amy nadziejê, ¿e bêdzie ona dalej przebiegaæ w owocny i konstruktywny sposób.
Uprzejmie prosimy Pana Prezesa o przekazanie powy¿szych informacji zrzeszonym
bankom spó³dzielczym oraz stosownym s³u¿bom w banku zrzeszaj¹cym (regionalnym).
Wp³ata zbiorcza - za banki zrzeszone - powinna zostaæ dokonana na rachunek BFG
w terminie przewidzianym uchwa³¹ Rady Funduszu. Jednoczenie w tym samym terminie bank zrzeszaj¹cy (regionalny) nadele do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
wykaz indywidualnych op³at rocznych od zrzeszonych banków spó³dzielczych
(wzór wed³ug za³¹cznika Nr 3) oraz rozliczenia op³aty sporz¹dzone przez ka¿dy
bank spó³dzielczy (jako za³¹cznik do wykazu) wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik
Nr 4 do niniejszego pisma.

w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej na 2001 rok
okrelaj¹cej wysokoæ funduszy ochrony rodków gwarantowanych
tworzonych przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem
gwarantowania.
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 listopada 2000 r.
Uchwa³a nr 25/2000
Uchwa³a nr 21/2000
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 26 padziernika 2000 r.
sprawie stanowiska dotycz¹cego mo¿liwoci udzielania przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej.

II. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych
W dniu 2 stycznia 2001 r. wszystkie banki (w tym banki spó³dzielcze) zobowi¹zane
s¹ utworzyæ fundusz ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w uchwale
Nr 25/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego .
Informacjê zbiorcz¹ sporz¹dzon¹ wed³ug za³¹cznika Nr 5, o utworzonym przez banki
spó³dzielcze na rok 2001 funduszu nale¿y przes³aæ do BFG w terminie do 15 grudnia 2000 r. wraz z wykazem sporz¹dzonym wed³ug wzoru jak w za³¹czniku Nr 6 .
Podstawê ustalenia funduszu na rok 2001 stanowi stan depozytów za padziernik
2000 r. przyjmowany do wyliczenia rezerwy obowi¹zkowej odprowadzanej do NBP

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131), uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przyjmuje Stanowisko w sprawie mo¿liwoci
udzielania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej,
stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

w listopadzie.
Papiery wartociowe, stanowi¹ce pokrycie funduszu, zakupione w 2000 r. wycenia siê
wg. ceny sprzeda¿y na koniec grudnia, za ewentualnie zakupione w 2001 r. wg. ceny
nabycia.

§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

III. Sprawy ró¿ne
Przypominamy, ¿e zarówno z tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych
jak i wnoszenia obowi¹zkowej op³aty rocznej zwolnione s¹ - zgodnie z ustaw¹jedynie banki spe³niaj¹ce warunki gwarancji tj. po og³oszeniu przez s¹d ich upad³oci.
Zwolnienie banku przez Narodowy Bank Polski z obowi¹zku odprowadzania czêci
b¹d ca³oci rezerwy obowi¹zkowej nie zwalnia banku z obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych.
Ustawodawca nie wyposa¿y³ organów BFG w upowa¿nienie do rozpatrywania
wniosków o prolongatê terminu, czasowe zawieszenie obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych, odst¹pienie od naliczania odsetek za zw³okê w regulowaniu zobowi¹zañ.
Na wszystkich bankach, równie¿ tych, które znajduj¹ siê w trudnej sytuacji finansowej

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

lub realizuj¹ programy naprawcze ci¹¿y obowi¹zek spe³nienia warunków ustawy o BFG.
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Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§ 5.

Warszawa, grudzieñ 2000
Rada i Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Serdeczne ¿yczenia
wielu sukcesów i satysfakcji
w Nowym Roku 2001
sk³ada wszystkim czytelnikom
Biuletynu BFG

§ 4.
Podmioty objête systemem gwarantowania, o których mowa w § 1, wnosz¹ obowi¹zkow¹ op³atê
roczn¹ w wysokoci, o której mowa w § 3, w terminie do dnia 15 marca 2001 r.
§ 3.
Kwota obowi¹zkowej op³aty, ustalona zgodnie z § 1 i § 2 uchwa³y, ulega - na podstawie art. 13
ust. 3b ustawy o BFG - pomniejszeniu o 50%.
§ 2.
Podstaw¹ wyliczenia kwoty obowi¹zkowej op³aty rocznej jest stan aktywów i zobowi¹zañ pozabilansowych wa¿onych ryzykiem, o których mowa w § 1, w dniu 31 grudnia 2000 roku.
Ustala siê stawki obowi¹zkowej op³aty na 2001 rok w wysokoci:
1) 0,14% sumy aktywów, gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem oraz 0,07% sumy zobowi¹zañ
pozabilansowych pomniejszonych o gwarancje, porêczenia i linie kredytów przyrzeczonych
wa¿onych ryzykiem - dla podmiotów objêtych obowi¹zkowym systemem gwarantowania, z zastrze¿eniem pkt 2,
2) 0,10% sumy aktywów oraz gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem - dla kas oszczêdnociowobudowlanych, dzia³aj¹cych na podstawie ustawy o kasach oszczêdnociowo-budowlanych
i wspieraniu przez pañstwo oszczêdzania na cele mieszkaniowe.
§ 1.
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131) oraz § 15 statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z 1997 r.
Nr 126, poz. 808 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 137), Rada Funduszu uchwala, co nastêpuje:

w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej na
2001 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty
objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia.
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 listopada 2000 r.
Uchwa³a nr 24/2000

Uchwały Rady BFG
Za³¹cznik do Uchwa³y nr 21/2000
Rady BFG z dnia 26 padziernika 2000 r.

Warszawa, 2000-12-06.

Stanowisko
w sprawie mo¿liwoci udzielania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej.

Prezesi Banków
Zrzeszaj¹cych i Regionalnych

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyra¿a stanowisko, i¿ udzielanie przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczek podporz¹dkowanych, w rozumieniu przepisu
art. 127 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe, wykracza poza ustawowe zadania Funduszu
w zakresie udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom. Ustawowe zadania BFG w zakresie dzia³alnoci pomocowej mog¹ byæ zrealizowane przy pomocy po¿yczek "zwyk³ych", nie
zawieraj¹cych postanowieñ charakterystycznych dla po¿yczek podporz¹dkowanych.
Przeciwko udzielaniu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pomocy w formie tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty.
Po pierwsze, okrelone w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym formy pomocy
maj¹ wy³¹cznie charakter dorany, a nie d³u¿szego kapita³owego wspierania instytucji bankowych, a taki charakter ma po¿yczka podporz¹dkowana. Przyjêta w ustawie o BFG otwartoæ
prawnych form pomocy nie przes¹dza jednoczenie tego, ¿e mog¹ one prezentowaæ dowolny
charakter w sensie ekonomicznym. Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e udzielanie po¿yczek
podporz¹dkowanych mo¿e powodowaæ brak zainteresowania w³acicieli banków kapita³owym
zaanga¿owaniem w celu realizacji procesów naprawczych banków.
Po drugie, po¿yczka podporz¹dkowana posiada cechy inwestycji kapita³owej i wi¹¿e siê ze
znacznie wiêkszym ryzykiem dla BFG ni¿ po¿yczka "zwyk³a", ze wzglêdu na: (a) minimum
piêcioletni okres obowi¹zywania umowy jej udzielenia, bez mo¿liwoci wczeniejszego jej rozwi¹zania, (b) wy³¹czenie mo¿liwoci dochodzenia roszczeñ na podstawie tytu³u wykonawczego
wystawionego przez Fundusz, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2, oraz (c) zaspokojenie w ostatniej
kolejnoci w przypadku upad³oci lub likwidacji banku, co czyni wysoce ryzykowny jej zwrotny
charakter. Ustawa o BFG w szczególny sposób reguluje zabezpieczenie i egzekucjê zobowi¹zañ na rzecz Funduszu. Zgodnie z art. 20a ust. 3 do wierzytelnoci zwi¹zanych z udzieleniem
pomocy "stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw reguluj¹cych rodzaje i sposoby zabezpieczeñ wierzytelnoci banków". Art. 37 ustawy o BFG przewiduje, i¿ wyci¹gi
z ksi¹g BFG maj¹ moc tytu³ów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla nich klauzul wy-

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem tworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych na rok 2001 oraz podjêtymi przez Radê Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
uchwa³ami:
n Nr 24/2000 z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki
procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej na rok 2001 wnoszonej na rzecz
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia (za³¹cznik Nr 1),
n Nr 25/2000 z - dnia 30 listopada 2000r. w sprawie ustalenia na rok 2001
stawek procentowych okrelaj¹cych wysokoæ funduszu ochrony rodków
gwarantowanych, tworzonych przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem
gwarantowania (za³¹cznik Nr 2).
Zarz¹d Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przekazuje poni¿ej ustalenia, które
ujednolic¹ praktyczne wykonywanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z powy¿szych uchwa³
przez banki spó³dzielcze.
I. Obowi¹zkowa oplata roczna na rzecz BFG za rok 2001.
Obowi¹zkowa op³ata. roczna za rok 2001 winna byæ wniesiona przez wszystkie banki
do dnia 15 marca 2001 r. na rachunek Nr 10101023-710000131-0
prowadzony w G³ównym Oddziale Walutowo-Dewizowym NBP w Warszawie pod
nazw¹ "Bankowy Fundusz Gwarancyjny".
Podstawê naliczenia op³aty obowi¹zkowej za rok 2001 stanowi stan aktywów bilansowych, gwarancji, porêczeñ oraz innych zobowi¹zañ pozabilansowych (pomniejszonych
o linie kredytów przyrzeczonych) wa¿onych ryzykiem na dzieñ 31 grudnia 2000 r.
Obowi¹zkowe op³aty roczne pochodz¹ce z banków spó³dzielczych powinny byæ
uzgadniane i odprowadzane do BFG za porednictwem banków zrzeszaj¹cych
b¹d regionalnych.

konalnoci. Ustawodawca przewiduje zatem szczególn¹ ochronê dla rodków finansowych
11
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Notatki
Funduszu, które pochodz¹ ze rodków publicznych i obowi¹zkowych wp³at dzia³aj¹cych

III. Sprawy ró¿ne
Przypominamy, ¿e zarówno z tworzenia funduszy ochrony rodków gwarantowanych
jak i wnoszenia obowi¹zkowej op³aty rocznej zwolnione s¹ - zgodnie z ustaw¹jedynie banki spe³niaj¹ce warunki gwarancji tj. po og³oszeniu przez s¹d ich upad³oci.
Zwolnienie banku przez Narodowy Bank Polski z obowi¹zku odprowadzania czêci
b¹d ca³oci rezerwy obowi¹zkowej nie zwalnia banku z obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych.
Ustawodawca nie wyposa¿y³ organów BFG w upowa¿nienie do rozpatrywania
wniosków o prolongatê terminu, czasowe zawieszenie obowi¹zku tworzenia funduszu
ochrony rodków gwarantowanych, odst¹pienie od naliczania odsetek w zw³oce od
nieterminowo regulowanych zobowi¹zañ. Na wszystkich bankach, równie¿ tych, które
znajduj¹ siê w trudnej sytuacji finansowej lub realizuj¹ programy naprawcze ci¹¿y
obowi¹zek spe³nienia warunków ustawy o BFG.
Tryb przekazania obowi¹zkowej op³aty rocznej przez banki spó³dzielcze oraz informacji
o tworzeniu funduszu ochrony rodków gwarantowanych w tych bankach zostanie
ustalony odrêbnie w porozumieniu z bankami, które pe³ni¹ rolê banków zrzeszaj¹cych.

w Polsce banków (por. art. 13 i art. 45 ustawy o BFG). W wietle powy¿szych przepisów
dotycz¹cych ochrony rodków finansowych BFG nale¿y stwierdziæ, i¿ ustawodawca by³by
niekonsekwentny, gdyby przewiduj¹c szczególn¹ ochronê tych rodków, zezwala³ zarazem na
dzia³ania o cechach inwestycji kapita³owej w stosunku do banku znajduj¹cego siê w stanie
niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoci.
Po trzecie, udzielenie przez BFG po¿yczki podporz¹dkowanej oznacza³oby de facto niedopuszczalne anga¿owanie rodków pomocowych Funduszu miêdzy innymi na regulowanie
nale¿noci wszystkich wierzycieli w przypadku upad³oci banku korzystaj¹cego z takiej po¿yczki. Tymczasem w ustawie o BFG stworzono odrêbny re¿im prawny odpowiedzialnoci
gwarancyjnej banku wobec uprawnionych wierzycieli-deponentów.
Warszawa, dnia 26 padziernika 2000 r.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Za³¹czniki
1. Uchwa³a Nr 24/2000 Rady BFG
2. Uchwa³a Nr 25/2000 Rady BFG
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Pismo do Prezesów Banków Komercyjnych w sprawie obowi¹zkowej op³aty
rocznej na rzecz BFG za rok 2001 r.

9

Pismo do Prezesów Banków Zrzeszaj¹cych i Regionalnych w sprawie
obowi¹zkowej op³aty rocznej na rzecz BFG za rok 2001 r.

11

Pisma Zarz¹du BFG:
Uchwa³a nr 24/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 listopada
2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej
na 2001 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia;

3

Uchwa³a nr 25/2000 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej na 2001
rok okrelaj¹cej wysokoæ funduszy ochrony rodków gwarantowanych tworzonych
przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania;

4

Uchwa³a nr 21/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 padziernika 2000 r. w sprawie stanowiska dotycz¹cego mo¿liwoci udzielania przez Bankowy
Fundusz Gwarancyjny tzw. po¿yczki podporz¹dkowanej;

5

Uchwa³a nr 20/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 padziernika 2000 r. w sprawie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci BFG w III kwartale 2000 r.

8

Uchwa³y Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

SPIS TRECI

Notatki

Pisma Zarządu BFG
Uchwa³a nr 20/2000

Warszawa, 2000-12-06.

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 26 padziernika 2000 r.
w sprawie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci BFG w III kwartale 2000 r.

Prezesi Banków
Komercyjnych
I. Obowi¹zkowa op³ata roczna na rzecz BFG za rok 2001.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131), Rada Funduszu
przyjmuje "Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w III
kwartale 2000 roku".

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W nawi¹zaniu do Uchwa³y Nr 24/2000 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 30 listopada 2000 r. uprzejmie prosimy o wniesienie do dnia 15 marca
2001 r. obowi¹zkowej op³aty rocznej na rzecz BFG na rachunek Nr 10101023710000-131-0 prowadzony w G³ównym Oddziale Walutowo-Dewizowym NBP
w Warszawie pod nazw¹ "Bankowy Fundusz Gwarancyjny".
Podstawê naliczenia op³aty obowi¹zkowej za rok 2001 stanowi stan aktywów bilansowych, gwarancji, porêczeñ oraz innych zobowi¹zañ pozabilansowych (pomniejszonych
o linie kredytów przyrzeczonych) wa¿onych ryzykiem na dzieñ 31 grudnia 2000 r.
Informacje niezbêdne do ustalenia przez BFG zobowi¹zañ banków z tytu³u obowi¹zkowej op³aty rocznej za rok 2001 banki sporz¹dzaj¹ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
i przekazuj¹ do Funduszu w terminie ustalonym dla wniesienia op³aty rocznej (tj. do
15.03.2001 r.).
Ostateczn¹, skorygowan¹ informacjê, o której mowa wy¿ej banki przekazuj¹ po
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy (wraz z dop³at¹ lub wnioskiem o zwrot nadp³aty).
II. Fundusz ochrony rodków gwarantowanych.
W dniu 2 stycznia 2001 r. nale¿y utworzyæ fundusz ochrony rodków gwarantowanych, o którym mowa w Uchwale Nr 25/2000 Rady Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 30 listopada 2000 r.
Informacjê o utworzonym na rok 2001 funduszu ochrony rodków gwarantowanych
sporz¹dzon¹ wg. wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do pisma nale¿y przes³aæ do Biura
BFG w terminie do 15 grudnia 2000 r.
Podstawê ustalenia funduszu na rok 2001 stanowi stan depozytów za padziernik
2000 r. przyjmowany do wyliczenia rezerwy obowi¹zkowej odprowadzanej do NBP
w listopadzie.
Papiery wartociowe, stanowi¹ce pokrycie funduszu, zakupione w 2000 r. wycenia siê
wg. ceny sprzeda¿y na koniec grudnia, za ewentualnie zakupione w 2001 r. wg. ceny
nabycia.
9

26-07-01 10:13 AM

8

biulet-12-00.qxd

Page 1

