
Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia

20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form,

warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom objêtym

obowi¹zkowym systemem gwarantowania œrodków pieniê¿nych zgroma-

dzonych na rachunkach bankowych.

Uchwa³a nr 1/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia

16 stycznia 2003 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci

BFG w IV kwartale 2002 r.

Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu

restrukturyzacji banków spó³dzielczych.
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Uchwa³a nr 5/2003

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

z dnia 20 lutego 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia
zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
podmiotom objêtym obowi¹zkowym systemem gwarantowania

œrodków pieniê¿nych zgromadzonych
na rachunkach bankowych.

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) Rada Funduszu

uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

W uchwale nr 35/97 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 listopada

1997 roku w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finan-

sowej podmiotom objêtym obowi¹zkowym systemem gwarantowania œrodków

pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zmienionej uchwa³¹ nr 10/99

z dnia 18 marca 1999 r., nr 21/99 z dnia 26 sierpnia 1999 r., nr 11/2002

z dnia 26 czerwca 2002 r. i nr 15/2002 z dnia 19 wrzeœnia 2002 r., w za³¹czniku

nr 1 w § 6 ust. 1 po wyrazach „kodeksie cywilnym“ dodaje przecinek, a wyrazy „lub innej

ustawie“ zastêpuje siê wyrazami „innej ustawie lub rozporz¹dzeniu wydanym na

podstawie upowa¿nienia ustawowego“.
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§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Rada

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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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, 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 IV kwartale 2002 roku“.

Rada

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uchwa³a nr 1/2003

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

z dnia 16 stycznia 2003 r.

w sprawie przyjêcia sprawozdania
Zarz¹du z dzia³alnoœci BFG w IV kwartale 2002 r.

5

BIULET43a.qxd  2002-01-26  09:20  Page 5    (Black/Process Black plate)



6

Warszawa, 19 lutego 2003 r. 

Szanowni Pañstwo 
Prezesi Banków Spó³dzielczych

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzesza-

niu siê i bankach zrzeszaj¹cych umo¿liwi³a bankom spó³dzielczym, w których nie wys-

têpuje niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoœci, skorzystanie z nisko oprocentowanych

po¿yczek na sfinansowanie kosztów zwi¹zanych z przeprowadzanymi procesami

³¹czeniowymi. Banki spó³dzielcze, które w okresie trzech lat przed dniem wejœcia w ¿ycie

wymienionej wy¿ej ustawy dokona³y po³¹czenia z innym bankiem, b¹dŸ zamierzaj¹ siê

po³¹czyæ, mog¹ nadal ubiegaæ siê o zwrotn¹ pomoc finansow¹ z Bankowego Funduszu

Gwarancyjnego na sfinansowanie poniesionych i planowanych nak³adów wynikaj¹cych

z po³¹czenia na cele okreœlone w art. 35 ust. 3 w/w ustawy. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w latach 2001-2002 na inwestycje zwi¹zane z ³¹czeniem

siê banków spó³dzielczych udzieli³ 84 po¿yczek na kwotê 103.762 tys. z³. Z kwoty tej

zosta³o przeznaczone: 

- 43.338,60 tys. z³ na unifikacjê programów i sprzêtu informatycznego,

- 2.308,55 tys. z³ na ujednolicenie technologii bankowej, 

- 613,35 tys. z³ na ujednolicenie procedur finansowo-ksiêgowych,

- 115,98 tys. z³ na unifikacjê oferty produktów i us³ug bankowych.

Znacz¹cy udzia³ w udzielonej przez Fundusz pomocy finansowej mia³y œrodki przeznaczone

na unifikacjê programów i sprzêtu informatycznego. Kwota wykorzystana na te cele

umo¿liwi³a bankom wdro¿enie nowych scentralizowanych systemów informatycznych

b¹dŸ ich modyfikacjê oraz zakup nowego sprzêtu i oprogramowania.

Natomiast na inne inwestycje zwi¹zane z procesami ³¹czeniowymi Fundusz udzieli³

pomocy w wysokoœci 57.385,62 tys. z³.
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Pomoc ta zosta³a wykorzystana przez banki w szczególnoœci na: 

� modernizacjê sal operacyjnych w zwi¹zku ze zwiêkszon¹ obs³ug¹ klientów, 

� adaptacjê pomieszczeñ z przeznaczeniem na skarbce, archiwa, sale konferencyjne,

� utworzenie nowych stanowisk pracy w zwi¹zku ze wzrostem zadañ Centrali,

� modernizacjê i remonty siedzib banków, 

� instalacjê lub ujednolicenie systemów zabezpieczaj¹cych,

� zwiêkszenie poziomu bezpieczeñstwa i ochrony transportu wartoœci.

Pragnê poinformowaæ, ¿e na koniec 2002 r. kwota funduszu restrukturyzacji banków

spó³dzielczych uwzglêdniaj¹ca dokonane przez banki sp³aty wczeœniej zaci¹gniêtych

po¿yczek wynios³a 45.272,25 tys. z³. Wysokoœæ tego funduszu pozwala na udzielanie dal-

szej pomocy finansowej bankom na udokumentowane koszty i planowane nak³ady

zwi¹zane z ³¹czeniem siê banków. 

Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ uzyskania dodatkowej pomocy przez banki, które:

� realizuj¹c procesy ³¹czeniowe ponios³y wy¿sze koszty i nak³ady ni¿ udokumen-

towa³y we wczeœniejszych wyst¹pieniach o pomoc z funduszu restrukturyzacji

banków spó³dzielczych,

� ponosz¹ w dalszym ci¹gu koszty i przewiduj¹ ponoszenie nak³adów na inwestycje

wynikaj¹ce z dokonanych procesów ³¹czeniowych. 

Pragnê przypomnieæ, ¿e ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. daje równie¿ mo¿liwoœæ sko-

rzystania do 28 stycznia 2004 roku z pomocy finansowej na nabycie akcji banku

zrzeszaj¹cego. Dotychczas Fundusz nie otrzyma³ od banków ¿adnego wniosku o udziele-

nie pomocy na ten cel. 

Fundusz ma nadziejê, ¿e banki spó³dzielcze, które nie bêd¹ w stanie spe³niæ samodzielnie

do 31 grudnia 2005 r. wymogu wynikaj¹cego z art. 172 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo

bankowe dotycz¹cego zwiêkszenia sumy funduszy w³asnych do poziomu nie ni¿szego ni¿

równowartoœæ 500.000 euro, wczeœniej podejm¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do tworzenia sil-

niejszych struktur, wykorzystuj¹c fundusz restrukturyzacji banków spó³dzielczych do

zmniejszenia obci¹¿eñ zwi¹zanych z procesami konsolidacyjnymi.
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NOTATKI
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