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Uchwa³a nr 23/2002 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 listopada
2002 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawki procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej
na 2003 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia.
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Uchwa³a nr 24/2002 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 listopada
2002 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawki procentowej na 2003 rok okreœlaj¹cej
wysokoœæ funduszu ochrony œrodków gwarantowanych tworzonego przez podmioty
objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania.
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Uchwa³a nr 35/97 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 listopada
1997 r. w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom objêtym obowi¹zkowym systemem gwarantowania œrodków
pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych (tekst ujednolicony).
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Uchwa³a nr 17/2002 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 paŸdziernika
2002 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci BFG w III kwartale
2002 r.
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Uchwa³a nr 23/2002
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 28 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawki procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej na
2003 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty
objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania oraz terminu jej wniesienia.
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, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122,
poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802) 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. l 13, z 1997 r.
Nr 126, poz. 808, z 2000 r. Nr 12, poz. 137 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 174), Rada Funduszu
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê stawki obowi¹zkowej op³aty na 2003 rok w wysokoœci:
0, 1% sumy aktywów, gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem oraz 0,05% sumy zobowi¹zañ pozabilansowych pomniejszonych o gwarancje, porêczenia i linie kredytów przyrzeczonych wa¿onych
ryzykiem - dla podmiotów objêtych obowi¹zkowym systemem gwarantowania.
§ 2.
Podstaw¹ wyliczenia kwoty obowi¹zkowej op³aty rocznej jest stan aktywów i zobowi¹zañ pozabilansowych wa¿onych ryzykiem, o których mowa w § l, w dniu 31 grudnia 2002 r.
§ 3.
Kwota obowi¹zkowej op³aty wnoszona przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania, ustalona zgodnie z § l i 2 uchwa³y, ulega - na podstawie art. 13 ust. 3b ustawy o BFG pomniejszeniu o 50%.
§ 4.
Podmioty objête systemem gwarantowania, o których mowa w § l, wnosz¹ obowi¹zkow¹ op³atê
roczn¹, z uwzglêdnieniem § 3, w terminie do dnia 15 marca 2003 r.
§5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Uchwa³a nr 24/2002
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 28 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawki procentowej na 2003 rok okreœlaj¹cej
wysokoœæ funduszu ochrony œrodków gwarantowanych tworzonego przez podmioty
objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania.
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, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252
i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802) 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, z 2000 r. Nr 12, poz. 137 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 174),
Rada Funduszu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê na 2003 rok stawkê procentow¹ okreœlaj¹c¹ wysokoœæ funduszy ochrony œrodków
gwarantowanych, tworzonych przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania,
w wysokoœci 0,4 % sumy œrodków pieniê¿nych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach,
stanowi¹cych podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami.
§ 2.
Podmioty, o których mowa w § l, obowi¹zane s¹ utworzyæ - na zasadach okreœlonych w art. 25
i art. 26 ustawy o BFG - fundusz ochrony œrodków gwarantowanych na rok 2003 w dniu 2 stycznia
2003 r. wed³ug stanu œrodków, o których mowa w § l, za paŸdziernik 2002 r.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Uchwa³a nr 35/97
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 20 listopada 1997 r.
w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
podmiotom objêtym obowi¹zkowym systemem gwarantowania œrodków pieniê¿nych
zgromadzonych na rachunkach bankowych.
1)
(tekst ujednolicony)
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz.1252 i Nr 122,
poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802) oraz § 16 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, z 2000 r. Nr 12, poz. 137 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 174) Rada
Funduszu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Wprowadza siê "Zasady, formy, warunki i tryb udzielania zwrotnej pomocy finansowej podmiotom objêtym obowi¹zkowym systemem gwarantowania œrodków pieniê¿nych zgromadzonych
na rachunkach bankowych", stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zakres informacji wymaganych od podmiotów objêtych obowi¹zkowym systemem gwarantowania ubiegaj¹cych siê o pomoc oraz wzory formularzy wniosków okreœla za³¹cznik nr 2 do
niniejszej uchwa³y.

1)

Uchwa³a nr 35/97 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 listopada 1997r. w sprawie okreœlenia zasad, form,
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom objêtym obowi¹zkowym systemem gwarantowania œrodków
pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych, z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych:
1)

uchwa³¹ nr 10/99 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 marca 1999 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê
w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom objêtym
obowi¹zkowym systemem gwarantowania œrodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

2)

uchwa³¹ nr 21/99 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê
w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom objêtym
obowi¹zkowym systemem gwarantowania œrodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych.;

3)

uchwa³¹ nr 11/2002 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 czerwca 2002 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê
w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom objêtym
obowi¹zkowym systemem gwarantowania œrodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

4)

uchwa³¹ nr 15/2002 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 19 wrzeœnia 2002 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê
w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom objêtym
obowi¹zkowym systemem gwarantowania œrodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
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§ 2.
Nabywanie wierzytelnoœci banków, w których powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoœci,
o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122,
2)
poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802), reguluj¹ odrêbne przepisy.
§ 3.
Traci moc:
1) uchwa³a nr 12/95 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 wrzeœnia 1995 r.
w sprawie okreœlenia zasad i form udzielania pomocy finansowej podmiotom objêtym systemem gwarantowania,
2) uchwa³a nr 32/96 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 grudnia 1996 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr 12/95 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
28 wrzeœnia 1995 r.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2)

Zmieniony uchwa³¹ nr 21/99 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 sierpnia 1999 r.
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr 35/97 Rady
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
3)
z dnia 20 listopada 1997 r.

Zasady, formy, warunki i tryb udzielania zwrotnej
pomocy finansowej podmiotom objêtym obowi¹zkowym systemem
gwarantowania œrodków pieniê¿nych zgromadzonych
na rachunkach bankowych
Rozdzia³ I
Zasady i formy udzielania zwrotnej pomocy finansowej
§ 1.
1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej Funduszem, mo¿e udzieliæ zwrotnej pomocy finansowej podmiotom objêtym obowi¹zkowym systemem gwarantowania, zwanym dalej bankami, na:
1) usuniêcie niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoœci banku wnioskuj¹cego o udzielenie pomocy,
2) przejêcie przedsiêbiorstwa bankowego, jego czêœci lub po³¹czenie banku z innym bankiem, je¿eli
w banku przejmowanym/przy³¹czanym powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoœci,
3) nabycie udzia³ów lub akcji banku, w którym powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoœci, przez
nowych udzia³owców lub akcjonariuszy.
2. Fundusz udziela zwrotnej pomocy finansowej na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych
przez banki.
§ 2.
1. Fundusz dokonuje oceny niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoœci banku na podstawie analizy sytuacji
ekonomiczno - finansowej, uwzglêdniaj¹c zarówno skalê, jak i przyczyny trudnoœci finansowych oraz
program dzia³ania banku w okresie korzystania z pomocy Funduszu.
2. Za stan niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoœci uznaje siê sytuacjê, w której wspó³czynnik wyp³acalnoœci
osi¹ga wartoœæ na poziomie ni¿szym od wymogów okreœlonych w odrêbnych przepisach oraz w banku
powsta³a strata bilansowa.
3. Analiza, o której mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ocenê tendencji zmian podstawowych wskaŸników
ekonomiczno - finansowych banku w porównaniu ze œrednimi odpowiednio dla sektora banków komercyjnych lub spó³dzielczych, z uwzglêdnieniem:
1) zwrotu na aktywach ROA brutto,
2) stosunku nale¿noœci zagro¿onych brutto (bez odsetek) do nale¿noœci ogó³em brutto (bez odsetek),
3)

W brzmieniu ustalonym uchwa³¹ nr 11/2002 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 czerwca 2002 r. oraz
z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych uchwa³¹ nr 15/2002 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
19 wrzeœnia 2002 r.
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3) obci¹¿enia wyniku na dzia³alnoœci bankowej kosztami dzia³ania,
4) obci¹¿enia aktywów kosztami dzia³ania,
5) obci¹¿enia wyniku na dzia³alnoœci bankowej saldem rezerw.
4. W przypadku wyst¹pienia banku o pomoc finansow¹ na przejêcie przedsiêbiorstwa bankowego, jego
czêœci lub po³¹czenie z innym bankiem, Fundusz dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej obu
banków ze szczególnym uwzglêdnieniem wp³ywu przejêcia/po³¹czenia na sytuacjê banku
przejmuj¹cego/przy³¹czaj¹cego.
§ 3.
1. Pomoc finansowa Funduszu mo¿e byæ wykorzystana wy³¹cznie na usuniêcie niebezpieczeñstwa
niewyp³acalnoœci banku wystêpuj¹cego o pomoc, banku przejmowanego/przy³¹czanego b¹dŸ banku,
którego akcje albo udzia³y s¹ nabywane - zgodnie z programem postêpowania naprawczego, programem
³¹czeniowym lub programem restrukturyzacji.
2. Wysokoœæ wnioskowanej przez bank pomocy nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ kwota œrodków gwarantowanych
zgromadzonych w banku, w którym powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoœci.
3. Dochód uzyskany z pomocy finansowej Funduszu powinien stanowiæ wsparcie finansowe dla dzia³añ
maj¹cych na celu usuniêcie niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoœci banku.
§ 4.
1. Fundusz udziela pomocy finansowej na wniosek banku.
2. Pomoc finansowa na przejêcie lub po³¹czenie banku z innym bankiem mo¿e byæ udzielona, je¿eli
wniosek, o którym mowa w ust. 1, zosta³ z³o¿ony w Funduszu przed dokonaniem wpisu przejêcia lub
po³¹czenia banków we w³aœciwym rejestrze s¹dowym.
§ 5.
1. Fundusz udziela bankom pomocy finansowej w formie:
1) po¿yczki,
2) porêczenia,
3) gwarancji,
4) nabycia wierzytelnoœci.
2. Szczegó³owe warunki korzystania z pomocy finansowej okreœlane s¹ w umowach pomiêdzy Funduszem
a bankiem, któremu udzielono pomocy.
§ 6.
1. Udzielenie pomocy finansowej wymaga ustanowienia przez bank zabezpieczeñ, przy czym co najmniej
jedno powinno byæ ustanowione w formie przewidzianej w kodeksie cywilnym lub innej ustawie.
2. Do form zabezpieczeñ przyjmowanych przez Fundusz nale¿¹ w szczególnoœci:
1) zastaw na prawach z papierów wartoœciowych,
2) weksel w³asny in blanco lub porêczenie wekslowe,
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3) gwarancja innego banku,
4) porêczenie wed³ug prawa cywilnego,
5) blokada œrodków na rachunkach bankowych.
3. Decyzjê w sprawie formy i wysokoœci zabezpieczenia podejmuje Fundusz, bior¹c pod uwagê w szczególnoœci:
1) wysokoœæ i formê udzielonej pomocy finansowej,
2) okres na jaki pomoc finansowa bêdzie udzielona,
3) ryzyko zwi¹zane z udzieleniem pomocy.
§ 7.
Fundusz mo¿e uzale¿niæ udzielenie pomocy finansowej od wyników wizytacji przeprowadzonej w banku
maj¹cej na celu pog³êbienie analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej banku.
§ 8.
Fundusz mo¿e uzale¿niæ udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, od zobowi¹zania
siê banku do niewyp³acania dywidendy w okresie korzystania z pomocy i przeznaczania nadwy¿ki
bilansowej/zysku na fundusze w³asne.
§ 9.
Fundusz kontroluje prawid³owoœæ wykorzystania pomocy finansowej pod wzglêdem celowoœci i efektywnoœci,
zgodnoœci z prawem i postanowieniami umowy, w tym w zakresie terminowoœci sp³at oraz stanu zabezpieczeñ,
a tak¿e realizacjê programu postêpowania naprawczego, ³¹czeniowego b¹dŸ restrukturyzacji.

Rozdzia³ II
Warunki i tryb udzielania pomocy finansowej
§ 10.
1. Pomoc finansowa w formie po¿yczki udzielana jest przez Fundusz przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
1) oprocentowanie po¿yczki wynosi w skali roku od 0,1 do 0,4 stopy redyskontowej weksli ustalanej
przez Radê Polityki Pieniê¿nej,
2) podstawê ustalenia oprocentowania po¿yczki stanowi stopa redyskontowa weksli obowi¹zuj¹ca w dniu
zawarcia umowy po¿yczki,
3) oprocentowanie po¿yczki jest zmienne i ustalane w zale¿noœci od zmian stopy redyskontowej weksli;
zmiana oprocentowania nastêpuje od dnia wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Polityki Pieniê¿nej zmieniaj¹cej
wysokoœæ stopy redyskontowej weksli,
4) od niesp³aconych w przewidzianym umow¹ terminie rat kapita³owych lub odsetek od po¿yczki za okres
opóŸnienia nalicza siê odsetki ustawowe,
5) prowizja od udzielonej po¿yczki wynosi:
a) dla banków w formie spó³ki akcyjnej i banków pañstwowych 0,3% kwoty po¿yczki,
b) banków spó³dzielczych 0,1% kwoty po¿yczki,
6) zap³ata prowizji nastêpuje przed wyp³at¹ kwoty po¿yczki,
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7) okres, na jaki mo¿e byæ udzielona po¿yczka, ustala Zarz¹d Funduszu uwzglêdniaj¹c sytuacjê banku
ubiegaj¹cego siê o pomoc, przy czym okres ten nie powinien byæ d³u¿szy ni¿ 5 lat, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu opinii Rady Funduszu, mo¿e byæ wyd³u¿ony do 10 lat,
8) wyp³ata po¿yczki mo¿e byæ dokonana jednorazowo lub w transzach,
9) odsetki od wyp³aconej po¿yczki p³atne s¹ w okresach kwartalnych,
10) sp³ata po¿yczki nastêpuje w równych ratach, w okresach kwartalnych lub pó³rocznych.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê zastosowanie przez Zarz¹d Funduszu odmiennego, ni¿
okreœlony w ust. 1 pkt 10, sposobu sp³aty po¿yczki, w tym zastosowanie karencji w sp³acie kapita³u.
O zastosowaniu karencji w sp³acie kapita³u Zarz¹d Funduszu informuje Radê na najbli¿szym posiedzeniu
4)
Rady.
§ 11.
1. Fundusz mo¿e udzieliæ pomocy finansowej w formie gwarancji lub porêczenia na zlecenie banku, w którym
wyst¹pi³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoœci.
2. Beneficjentem gwarancji lub porêczenia mo¿e byæ inny podmiot, ni¿ okreœlony w ust. 1.
3. Przedmiotem gwarancji lub porêczenia mo¿e byæ zobowi¹zanie banku, w którym wyst¹pi³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoœci, wobec innego podmiotu objêtego obowi¹zkowym systemem gwarantowania.
4. Gwarancja lub porêczenie udzielane s¹ na okres do jednego roku z mo¿liwoœci¹ ponowienia na kolejne
okresy, nie d³u¿sze ni¿ roczne.
5. Od udzielonej gwarancji lub porêczenia Fundusz pobiera prowizjê, której wysokoœæ w skali roku wynosi
0,5% kwoty gwarancji lub kwoty porêczenia. Prowizja powinna byæ zap³acona najpóŸniej w dniu zawarcia
umowy.
§ 12.
1. Pomoc finansowa w formie nabycia wierzytelnoœci banków udzielana jest na zasadach okreœlonych w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 22 wrzeœnia 1999 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny wierzytelnoœciami nabywanymi od banków, w których powsta³o niebezpieczeñstwo
niewyp³acalnoœci.
2. Fundusz mo¿e nabywaæ wy³¹cznie bezsporne wierzytelnoœci pieniê¿ne banków, z wyj¹tkiem wierzytelnoœci zagro¿onych.
§ 13.
1. Bank sk³adaj¹c wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej przedstawia:
1) wyniki przeprowadzonych badañ sprawozdañ finansowych z jego dzia³alnoœci za ostatnie dwa lata
obrachunkowe, a w przypadku wniosku o udzielenie pomocy na przejêcie, po³¹czenie siê banków lub
nabycie akcji (udzia³ów) innego banku - wyniki badañ sprawozdañ finansowych obu banków,

4)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwa³y nr 15/2002 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 19 wrzeœnia
2002 r., który wszed³ w ¿ycie z dniem 19 wrzeœnia 2002 r.
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2) pozytywn¹ opiniê Komisji Nadzoru Bankowego o programie postêpowania naprawczego lub
o celowoœci przejêcia, po³¹czenia siê banków b¹dŸ nabycia akcji lub udzia³ów innego banku,
3) dokument wykazuj¹cy, ¿e wysokoœæ wnioskowanej pomocy nie jest wy¿sza ni¿ kwota œrodków gwarantowanych zgromadzonych w banku, w którym powsta³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoœci,
4) dokument potwierdzaj¹cy, ¿e nast¹pi³o wykorzystanie dotychczasowych funduszy w³asnych na
pokrycie strat banku ubiegaj¹cego siê o pomoc lub banku przejmowanego.
2. Ponadto bank powinien za³¹czyæ do wniosku:
1) program postêpowania naprawczego lub program ³¹czeniowy b¹dŸ restrukturyzacji przejêtego banku
wraz z:
a) ogóln¹ charakterystyk¹ sytuacji ekonomiczno - finansowej i organizacyjnej banku, w tym charakterystyk¹ rynku, na którym bank dzia³a z uwzglêdnieniem jego g³ównych konkurentów,
b) charakterystyk¹ przyczyn powstania niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoœci,
c) prognoz¹ relacji kosztów dzia³ania do wyniku na dzia³alnoœci bankowej w okresie korzystania
z pomocy,
d) prognoz¹ udzia³u dochodów z pomocy w wyniku finansowym brutto w okresie korzystania
z pomocy,
e) analiz¹ jakoœci portfela kredytowego i jego projekcj¹ na okres korzystania z pomocy,
f) opisem dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wyniku finansowego i sytuacji ekonomiczno finansowej banku, w tym wp³ywu dochodów z zewnêtrznej pomocy finansowej,
g) prognoz¹* bilansu, rachunku zysków i strat, wspó³czynnika wyp³acalnoœci i wskaŸników p³ynnoœci,
a w przypadku wniosku o udzielenie pomocy na przejêcie lub po³¹czenie z innym bankiem, prognoz¹ bilansu i rachunku zysków i strat po³¹czonych banków, sporz¹dzonymi zgodnie z zasadami
okreœlonymi w ustawie z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694)
w okresie korzystania ze œrodków Funduszu,
h) informacj¹ o planowanym dysponowaniu zyskiem netto,
i) w przypadku przejêcia lub po³¹czenia, informacj¹ o wp³ywie przejêcia/po³¹czenia na sytuacjê
ekonomiczno - finansow¹ banku przejmuj¹cego/przy³¹czaj¹cego, w tym o kosztach zwi¹zanych
z realizacj¹ procesu ³¹czeniowego.
2) dokument okreœlaj¹cy, do jakiej wysokoœci zarz¹d banku mo¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania, o ile nie okreœla
tego statut banku,
3) informacje dodatkowe okreœlone w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y.
3. Ponadto, do wniosku o udzielenie pomocy finansowej na przejêcie lub po³¹czenie siê banków, bank
wnioskuj¹cy powinien za³¹czyæ dokumenty i informacje dotycz¹ce ³¹cz¹cych siê banków, a tak¿e zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na po³¹czenie siê banków lub decyzjê Komisji Nadzoru Bankowego
o przejêciu banku, niezw³ocznie po ich uzyskaniu.
4. W szczególnych przypadkach, Fundusz mo¿e zwróciæ siê do banku o inne informacje i dokumenty, ni¿
okreœlone w ust. 1 - 3.

* 1. Prognozowanie bilansu i rachunku zysków i strat powinno rozpoczynaæ siê od daty planowanego uzyskania pomocy z BFG
i obejmowaæ ca³y okres korzystania z pomocy, przy czym: w pierwszym roku powinno byæ sporz¹dzone w uk³adzie kwartalnym,
a w pozosta³ych latach w uk³adzie rocznym.
2. Œrodki pomocowe z BFG nale¿y wyodrêbniæ w aktywach i pasywach bilansu oraz w rachunku zysków i strat.
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§ 14.
1. Fundusz sprawdza kompletnoœæ wniosku o udzielenie pomocy w terminie 5 dni roboczych od daty jego
z³o¿enia przez bank.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku Fundusz wystêpuje niezw³ocznie do banku o jego
uzupe³nienie. Bank powinien uzupe³niæ wniosek o brakuj¹ce dokumenty lub informacje w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
3. Nieuzupe³nienie przez bank wniosku o wymagane dokumenty lub informacje w terminie okreœlonym w ust. 2,
mo¿e spowodowaæ pozostawienie wniosku bez rozpoznania, o ile termin nie zosta³ przed³u¿ony.
4. Fundusz rozpatruje wniosek banku o udzielenie pomocy w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, a w przypadku, o którym mowa w § 17, nie d³u¿szym ni¿ 45 dni od daty przed³o¿enia wniosku wraz z wymaganymi
dokumentami i informacjami, o których mowa w § 13, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.

§ 15.
1. Fundusz, podejmuj¹c decyzjê o udzieleniu pomocy, kieruje siê zasad¹ "ni¿szego kosztu" odnosz¹c j¹ do
wysokoœci œrodków gwarantowanych zgromadzonych w banku, w którym powsta³o niebezpieczeñstwo
niewyp³acalnoœci.
2. Zarz¹d Funduszu podejmuje uchwa³ê w sprawie udzielenia pomocy finansowej, z uwzglêdnieniem
warunków okreœlonych w §§ 10 i 11, z zastrze¿eniem § 17.
3. Uchwa³a, o której mowa w ust. 2, powinna tak¿e okreœlaæ formê i wartoœæ zabezpieczenia sp³aty po¿yczki
oraz inne warunki, na jakich pomoc zostanie udzielona, w tym dotycz¹ce:
1) zobowi¹zania banku do sk³adania Funduszowi okreœlonych informacji,
2) uprawnienia Funduszu do wykonywania kontroli wykorzystania pomocy oraz okreœlenia zakresu tej kontroli,
3) uprawnienia Funduszu do rozwi¹zania umowy po¿yczki w przypadkach okreœlonych w umowie,
4) zobowi¹zania banku do niewyp³acania dywidendy lub do jej ograniczenia w okresie korzystania
z pomocy, je¿eli Fundusz uzna taki warunek za wskazany.
4. Fundusz odmawia udzielenia pomocy finansowej, w szczególnoœci, je¿eli w jego ocenie:
1) po³¹czenie lub przejêcie banku nie zapewni realizacji programu ³¹czeniowego lub programu restrukturyzacji,
2) pomoc finansowa na usuniêcie niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoœci nie przyniesie po¿¹danej poprawy
sytuacji ekonomiczno - finansowej banku wystêpuj¹cego o pomoc,
3) za³o¿one w programie postêpowania naprawczego, ³¹czeniowym lub restrukturyzacji wskaŸniki relacji kosztów
dzia³ania do wyniku na dzia³alnoœci bankowej lub udzia³u dochodów z pomocy zewnêtrznej w wyniku
finansowym brutto nie bêd¹ wynika³y z ponoszonych przez bank uzasadnionych kosztów dzia³ania,
4) udzielenie pomocy nast¹pi³oby z naruszeniem zasady "ni¿szego kosztu", o której mowa w ust. 1.
§ 16.
1. O podjêciu przez Zarz¹d Funduszu uchwa³y w sprawie udzielenia pomocy Fundusz informuje niezw³ocznie
bank wnioskuj¹cy o pomoc, Komisjê Nadzoru Bankowego, a w przypadku banków spó³dzielczych, bank
zrzeszaj¹cy.
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2. Decyzja odmawiaj¹ca udzielenia pomocy wymaga uzasadnienia.
3. W uchwale o udzieleniu pomocy Zarz¹d Funduszu mo¿e okreœliæ termin, z up³ywem którego, w przypadku nie zawarcia umowy z bankiem, uchwa³a traci moc.
§ 17.
Udzielenie pomocy w wysokoœci przekraczaj¹cej równowartoœæ w z³otych kwoty 6 mln euro, nastêpuje po
uprzednim uzyskaniu opinii Rady Funduszu.
§ 18.
W przypadku wypowiedzenia przez Fundusz umowy po¿yczki lub po wykonaniu przez Fundusz zobowi¹zañ
z tytu³u udzielonego porêczenia albo gwarancji, Fundusz dochodzi swoich nale¿noœci z zastosowaniem
przepisu art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr 35/97 Rady
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
5)
z dnia 20 listopada 1997 r.

Zakres informacji wymaganych od banków ubiegaj¹cych siê
o pomoc finansow¹ oraz wzory formularzy wniosków
§ 1.
1. Wniosek banku o udzielenie pomocy finansowej na usuniêcie niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoœci
powinien byæ sporz¹dzony wed³ug wzoru nr 1a lub 1b.
2. Wniosek banku, o którym mowa w ust. 1, powinien byæ uzupe³niony o nastêpuj¹ce informacje i dokumenty:
1)
2)
3)
4)

aktualny wyci¹g z rejestru s¹dowego,
statut banku,
udokumentowan¹ informacjê o pomocy z innych Ÿróde³,
o zmianach w sk³adzie zarz¹du i rady nadzorczej banku w ostatnich dwóch latach z podaniem
przyczyn tych zmian.
§ 2.

1. Wniosek banku o udzielenie pomocy finansowej na przejêcie innego banku lub po³¹czenie z innym
bankiem powinien byæ sporz¹dzony wed³ug wzoru nr 2.
2. Wniosek banku, o którym mowa w ust. 1, powinien byæ uzupe³niony o nastêpuj¹ce informacje i dokumenty:
1) uchwa³y Walnych Zgromadzeñ (Zebrañ Przedstawicieli) dotycz¹ce przejêcia/po³¹czenia siê banków,
2) statut banku przejmuj¹cego/przy³¹czaj¹cego,
3) wyci¹g z rejestru s¹dowego banku przejmuj¹cego/przy³¹czaj¹cego.
§ 3.
1. Wniosek banku o udzielenie pomocy finansowej na nabycie akcji (udzia³ów) innego banku powinien byæ
sporz¹dzony wed³ug wzoru nr 3.
2. Wniosek banku, o którym mowa w ust. 1, powinien byæ uzupe³niony o nastêpuj¹ce informacje i dokumenty:
1) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na nabycie akcji banku,
2) statuty banków: wystêpuj¹cego o pomoc finansow¹ i banku, którego akcje lub udzia³y bank
wystêpuj¹cy o pomoc zamierza nabyæ,
3) wyci¹g z rejestru s¹dowego banku wystêpuj¹cego o pomoc,
4) uchwa³ê statutowego organu banku wyra¿aj¹c¹ zgodê na nabycie akcji (udzia³ów).

5)

W brzmieniu ustalonym uchwa³¹ nr 11/2002 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 czerwca 2002 r.
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Uchwa³a nr 17/2002
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 24 paŸdziernika 2002 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci BFG w III kwartale 2002 r.
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt l 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, Nr 86, poz. 958,
Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802), Rada Funduszu
przyjmuje „Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w III
kwartale 2002 roku".

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Serdeczne ¿yczenia
z okazji
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2003
sk³ada czytelnikom Biuletynu BFG
Rada i Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

