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Uchwały Rady BFG
Uchwa³a nr 20/2003
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawki procentowej obowi¹zkowej op³aty rocznej na
2004 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, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535) 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, 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 2004 rok w wysokoœci:
0,075% sumy aktywów bilansowych, gwarancji i porêczeñ wa¿onych ryzykiem oraz 0,0375% 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 § 1, w dniu 31 grudnia 2003 r.
§ 3.
Kwota obowi¹zkowej op³aty wnoszona przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem
gwarantowania, ustalona zgodnie z § 1 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 § 1, wnosz¹ obowi¹zkow¹
op³atê roczn¹, z uwzglêdnieniem § 3, w terminie do dnia 15 marca 2004 r.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Uchwa³a nr 19/2003
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawki procentowej na 2004 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, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535) 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 2004 rok stawkê procentow¹ okreœlaj¹c¹ wysokoœæ funduszu ochrony œrodków
gwarantowanych, tworzonego przez podmioty objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania,
w wysokoœci 0,25% 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 § 1, obowi¹zane s¹ utworzyæ - na zasadach okreœlonych w art. 25
i art. 26 ustawy o BFG - fundusz ochrony œrodków gwarantowanych na rok 2004 w dniu 2 stycznia
2004 r. wed³ug stanu œrodków, o których mowa w § 1, za paŸdziernik 2003 r.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

4

BIULET46a.qxd

2002-01-26

09:13

Page 5

Uchwa³a nr 18/2003
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 23 paŸdziernika 2003 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania
Zarz¹du z dzia³alnoœci BFG w III kwartale 2003 r.

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, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 i z 2003 r. Nr 60, poz. 535), Rada Funduszu
przyjmuje „Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w III kwartale
„
2003 roku .

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Warszawa, 23 grudnia 2003 r.

Szanowni Pañstwo
Prezesi Zarz¹dów Banków Spó³dzielczych

Zgodnie z ustaw¹ z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê
i bankach zrzeszaj¹cych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252 ze zm.), banki spó³dzielcze mog¹ skorzystaæ
z niskooprocentowanych po¿yczek na sfinansowanie poniesionych i planowanych nak³adów w
zwi¹zku z procesami ³¹czeniowymi.
Pragnê przypomnieæ, ¿e w myœl wy¿ej wymienionej ustawy pomoc finansowa z funduszu
restrukturyzacji banków spó³dzielczych jest udzielana bankom, które:


dokona³y po³¹czenia z innymi bankami w okresie 3 lat przed wejœciem w ¿ycie ustawy, tj. po
28.01.1998 r.,



charakteryzuj¹ siê dobr¹ sytuacj¹ ekonomiczno-finansow¹, pozwalaj¹c¹ na uznanie braku
zagro¿enia sp³aty po¿yczki i ustanowi¹ odpowiednie prawne zabezpieczenie wierzytelnoœci
Funduszu.

Œrodki z otrzymanej pomocy mog¹ byæ przeznaczone na finansowanie procesów ³¹czenia siê
banków spó³dzielczych oraz realizacjê inwestycji tych banków, a w szczególnoœci na:


unifikacjê programów i sprzêtu informatycznego,



ujednolicenie technologii bankowej,



ujednolicenie procedur finansowo-ksiêgowych,



unifikacjê oferty produktów i us³ug bankowych.

Ponadto, banki mog¹ nabywaæ za œrodki z funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych akcje
banku zrzeszaj¹cego wyemitowane w okresie 3 lat od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, tj. do dnia
28 stycznia 2004 roku.
Dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e œrodki uzyskane w ramach pomocy z funduszu
restrukturyzacji banków spó³dzielczych by³y w znacznej czêœci wykorzystywane na unifikacjê
programów i sprzêtu informatycznego, w tym na wdro¿enie nowych scentralizowanych systemów
oraz zakup nowego sprzêtu i oprogramowania.
Ponadto dziêki pomocy finansowej BFG banki mog³y sfinansowaæ inne inwestycje zwi¹zane
z procesami ³¹czeniowymi, a w szczególnoœci: modernizacjê i remonty siedzib banków, sal
operacyjnych w zwi¹zku ze zwiêkszon¹ obs³ug¹ klientów, adaptacjê pomieszczeñ z przeznaczeniem
na skarbce, archiwa, instalacjê systemów zabezpieczaj¹cych oraz zwiêkszenie poziomu bezpieczeñstwa
i ochrony transportu wartoœci pieniê¿nych.
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Bior¹c pod uwagê dotychczasowe efekty z tytu³u udzielonej pomocy finansowej w latach 2001-2003
oraz maj¹c na wzglêdzie postulaty zg³aszane przez œrodowisko banków spó³dzielczych, Bankowy
Fundusz Gwarancyjny podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do uatrakcyjnienia warunków dalszego korzystania
z po¿yczek. Z inicjatywy Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w dniu 6 listopada 2003 r.
odby³o siê spotkanie z przedstawicielami œrodowiska banków spó³dzielczych, na którym zg³oszono
szereg propozycji w zakresie warunków udzielania pomocy finansowej, jak równie¿ podniesiono
kwestiê zasadnoœci utrzymywania p³ynnoœci funduszu restrukturyzacji. Wiêkszoœæ uczestników
wyrazi³a pogl¹d, i¿ dzia³ania BFG powinny zostaæ ukierunkowane na wspomaganie procesów
konsolidacyjnych, w mniejszym zaœ stopniu powinny zmierzaæ do utrzymania p³ynnoœci frbs. W tym
kontekœcie zosta³a uwzglêdniona propozycja zastosowania karencji w sp³acie kapita³u, której celem
mia³oby byæ zwiêkszenie efektywnoœci pomocy, jednak¿e z zachowaniem mo¿liwoœci indywidualnej
oceny przez Fundusz ka¿dego wniosku.
Decyzje w sprawie zastosowania karencji bêd¹ przedmiotem szczegó³owej analizy celowoœci
realizowanych przez bank przedsiêwziêæ. Ponadto Fundusz bêdzie na bie¿¹co œledzi³ stan œrodków
w celu zabezpieczenia potrzeb banków zwi¹zanych z koniecznoœci¹ osi¹gniêcia do 31 grudnia
2005 roku funduszy w³asnych na poziomie 500 tys. euro, zgodnie z art. 172 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.).
Uwzglêdniaj¹c zg³oszone propozycje oraz wnioski z dyskusji, a tak¿e dotychczasowe doœwiadczenia
zdobyte w trakcie rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy z funduszu restrukturyzacji banków
spó³dzielczych, w dniu 18 grudnia 2003 roku Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na
wniosek Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zmieni³a uchwa³ê Rady Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego nr 15/2001 z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie form, trybu oraz
szczegó³owych warunków udzielania pomocy finansowej, wyd³u¿aj¹c z 3 do 5 lat maksymalny okres
korzystania z po¿yczek oraz wprowadzaj¹c mo¿liwoœæ zastosowania karencji w sp³acie kapita³u na
okres nie d³u¿szy ni¿ 2 lata.
W zwi¹zku z tym pomoc finansowa z frbs udzielana bêdzie na nastêpuj¹cych warunkach:


oprocentowanie po¿yczki w skali roku 0,1 stopy redyskontowej weksli okreœlanej przez Radê
Polityki Pieniê¿nej, a na zakup akcji - 0,05 stopy redyskontowej,



prowizja 0,1% kwoty po¿yczki, potr¹cana z kwoty po¿yczki,



okres korzystania z po¿yczki 5 lat, z mo¿liwoœci¹ zastosowania karencji w sp³acie kapita³u na
okres nie przekraczaj¹cy 2 lat,



sp³ata kapita³u w okresach pó³rocznych, a odsetek w okresach kwartalnych.

Rada Funduszu wprowadzi³a równie¿ zmiany maj¹ce na celu dostosowanie postanowieñ dotycz¹cych
sposobu podzia³u nadwy¿ki bilansowej w okresie korzystania z pomocy oraz prawnego zabezpieczenia
wierzytelnoœci do znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu
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siê i bankach zrzeszaj¹cych. Zgodnie z brzmieniem art. 36 ust. 2 ustawy, bank spó³dzielczy, w okresie
korzystania z pomocy finansowej BFG, ma obowi¹zek przeznaczaæ nie mniej ni¿ 80% nadwy¿ki
bilansowej na zwiêkszenie funduszu zasobowego lub rezerwowego. W myœl obowi¹zuj¹cego art. 35
ust. 2 bank zobowi¹zany jest do ustanowienia odpowiedniego prawnego zabezpieczenia
wierzytelnoœci Funduszu.
Jednoczeœnie informujê, ¿e w celu dalszego uproszczenia procedury udzielania pomocy finansowej
z funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych odst¹piono od koniecznoœci sporz¹dzania
prognozy bilansu oraz rachunku zysków i strat w uk³adzie kwartalnym w pierwszym roku korzystania
z pomocy i zast¹piono go uk³adem rocznym.
Przekazuj¹c powy¿sze informacje pragnê podkreœliæ, ¿e nowe warunki korzystania z pomocy
finansowej z frbs maj¹ zastosowanie równie¿ do banków, które aktualnie korzystaj¹ z tej formy
pomocy.
Zwracam równie¿ uwagê, ¿e w przypadku ubiegania siê przez bank o wyd³u¿enie okresu pomocy
Funduszu, niezbêdne bêdzie z³o¿enie stosownego wniosku wraz z prognoz¹ bilansu oraz rachunku
zysków i strat na kolejne okresy.
Ponadto uprzejmie informujê, ¿e ujednolicony tekst uchwa³y nr 15/2001 Rady Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie okreœlenia form, trybu i szczegó³owych
warunków udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom spó³dzielczym z funduszu restrukturyzacji
banków spó³dzielczych bêdzie dostêpny na stronie internetowej Funduszu pod adresem:
www.bfg.pl.

Prezes Zarz¹du
Ewa Kawecka - W³odarczak
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Uchwa³a nr 25/2003
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 18 grudnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia form, trybu i szczegó³owych warunków
udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom spó³dzielczym z funduszu
restrukturyzacji banków spó³dzielczych

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków
spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z 2001 r.
Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 137,
poz. 1303) 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale nr 15/2001 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie okreœlenia form, trybu i szczegó³owych warunków udzielania zwrotnej pomocy finansowej
bankom spó³dzielczym z funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych, zmienionej uchwa³¹
nr 35/2001 z dnia 13 grudnia 2001 r., uchwa³¹ nr 5/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. oraz uchwa³¹
nr 11/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w za³¹czniku nr 1:
a) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Udzielenie pomocy finansowej wymaga ustanowienia przez bank odpowiedniego
„
prawnego zabezpieczenia wierzytelnoœci Funduszu. ,
b) w § 4:
- w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„
„5) po¿yczka udzielana jest na okres nie d³u¿szy ni¿ 5 lat, ,
- w ust. 1 uchyla siê pkt 9,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zarz¹d Funduszu mo¿e zastosowaæ karencjê w sp³acie po¿yczek, o których mowa
„
w ust. 1 i 2. Karencja nie mo¿e byæ d³u¿sza ni¿ 2 lata od dnia wyp³aty po¿yczki. ,
c) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szczegó³owe warunki udzielenia pomocy finansowej, z uwzglêdnieniem obowi¹zku
przeznaczania przez bank, w okresie korzystania z pomocy finansowej, nadwy¿ki
bilansowej zgodnie z ogólnie obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami, okreœlane s¹
„
w umowie po¿yczki. ;
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2) w za³¹czniku nr 2:
a) w § 1 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) uchwa³ê walnego zgromadzenia albo zebrania przedstawicieli o przeznaczaniu przez bank,
w okresie korzystania z pomocy finansowej, nadwy¿ki bilansowej zgodnie z ogólnie
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami, b¹dŸ informacjê o terminie przed³o¿enia tej
„
uchwa³y, ,
b) w § 3 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) uchwa³ê walnego zgromadzenia albo zebrania przedstawicieli o przeznaczaniu przez
bank, w okresie korzystania z pomocy finansowej, nadwy¿ki bilansowej zgodnie z ogólnie
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami, b¹dŸ informacjê o terminie przed³o¿enia tej
„
uchwa³y, ,
c) przypis oznaczony gwiazdk¹ otrzymuje brzmienie:
„*Prognoza bilansu oraz rachunku zysków i strat powinna rozpoczynaæ siê od daty
planowanego uzyskania pomocy finansowej z Funduszu i obejmowaæ ca³y okres korzystania
„
z pomocy finansowej oraz powinna byæ sporz¹dzona w uk³adzie rocznym. .
§ 2.
1. Przepisy § 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 za³¹cznika nr 1 do uchwa³y wymienionej w § 1 w brzmieniu
nadanym niniejsz¹ uchwa³¹ mog¹ byæ stosowane równie¿ do banków, które korzystaj¹ z pomocy
finansowej Funduszu.
2. Przepis § 8 ust. 2 za³¹cznika nr 1 do uchwa³y wymienionej w § 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹
uchwa³¹, mo¿e byæ stosowany w zakresie sposobu podzia³u nadwy¿ki bilansowej równie¿ do pomocy
finansowej udzielonej przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie
ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych oraz
ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303).
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
og³asza
K O N K U R S
na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów gwarantowania
depozytów, problematyki dzia³alnoœci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
oraz bezpieczeñstwa finansowego banków


Do Konkursu mog¹ byæ zg³aszane prace napisane w jêzyku polskim, poœwiêcone tematyce
systemów gwarantowania depozytów, dzia³alnoœci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
oraz bezpieczeñstwa finansowego banków, obronione w roku akademickim 2002/2003,
w tym prace doktorskie obronione do 31 grudnia 2003 roku.



Prace na Konkurs mog¹ byæ zg³aszane przez w³adze uczelni (wydzia³u, instytutu), w których
te prace by³y wykonane, jak równie¿ przez samych autorów po uzyskaniu rekomendacji
promotora, a w przypadku prac doktorskich równie¿ recenzentów.



Szczegó³owe warunki zg³aszania prac do Konkursu okreœla Regulamin.



Wniosek o zg³oszenie pracy do Konkursu powinien zawieraæ:








Imiê i nazwisko autora pracy, adres do korespondencji, tel. kontaktowy,
Dane promotora pracy (adres s³u¿bowy),
Kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego nadanie, w oparciu o tê pracê, tytu³u magistra lub
doktora,
Opiniê o pracy podpisan¹ przez przedstawicieli w³adz uczelni (wydzia³u, instytutu) lub
promotora, recenzentów.

Wniosek wraz z trzema egzemplarzami pracy nale¿y przes³aæ do dnia 20 lutego 2004 r.
na adres:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
(z dopiskiem „Konkurs“)



Prace przes³ane na Konkurs nie bêd¹ zwracane.



W Konkursie nie mog¹ uczestniczyæ pracownicy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
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Nagrod¹ w Konkursie jest:



w kategorii prac magisterskich - kwota 5 000 z³,
w kategorii prac doktorskich - kwota 10 000 z³.

Jury przys³uguje prawo przyznania nagrody dodatkowej.


Bankowy Fundusz Gwarancyjny zastrzega sobie prawo do publikowania w czasopiœmie
„Bezpieczny Bank“, w czêœci lub w ca³oœci, nagrodzonych prac.

Sekretariat Jury Konkursu:
tel. (0-22) 583 08 03, 583 08 07
fax. (0-22) 583 08 08
www.bfg.pl
e-mail: konkurs@bfg.pl
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R E G U L A M I N
Konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i doktorsk¹ z zakresu systemów
gwarantowania depozytów, problematyki dzia³alnoœci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz bezpieczeñstwa finansowego banków

§ 1.
1. Konkurs przeprowadza siê w dwóch kategoriach prac:
a) magisterskich,
b) doktorskich.
2. Nagrod¹ w konkursie dla najlepszej pracy:
a) magisterskiej - jest kwota 5.000 z³,
b) doktorskiej - jest kwota 10.000 z³.
3. Bankowy Funduszu Gwarancyjny zastrzega sobie prawo do publikowania, w czêœci lub
w ca³oœci, nagrodzonych prac w czasopiœmie „Bezpieczny Bank“.
4. Og³oszenie wyników konkursu oraz wrêczenie nagród nastêpuje na Walnym Zgromadzeniu
Zwi¹zku Banków Polskich, z zastrze¿eniem ust. 4a.
4a. W wyj¹tkowych przypadkach, w szczególnoœci uzasadnionych terminem Walnego
Zgromadzenia Zwi¹zku Banków Polskich, og³oszenie wyników konkursu oraz wrêczenie
nagród mo¿e nast¹piæ na posiedzeniu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lub
podczas seminarium organizowanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
5. Konkurs jest og³aszany w drodze zaproszeñ kierowanych do wy¿szych uczelni dzia³aj¹cych
w Polsce.
§ 2.
Prace zg³oszone do Konkursu bêd¹ oceniane przez Jury powo³ane przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny.
§ 3.
1. Do Konkursu mog¹ byæ zg³oszone prace magisterskie i doktorskie z zakresu tematyki
systemów gwarantowania depozytów, dzia³alnoœci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
oraz problematyki bezpieczeñstwa finansowego banków.
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2. Prawo do zg³aszania prac magisterskich maj¹ w³adze uczelni (stosowni dziekani wydzia³ów,
kierownicy katedr) maj¹ce prawo do nadawania tytu³u magistra.
3. Wnioski w sprawie nagrody za pracê doktorsk¹ mog¹ nadsy³aæ dziekani, dyrektorzy lub
równorzêdni kierownicy tych placówek badawczych, których rady naukowe maj¹ prawo
nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych.
4. Wnioski mog¹ sk³adaæ równie¿ sami autorzy prac po uzyskaniu rekomendacji promotora,
a w przypadku prac doktorskich równie¿ recenzentów.
5. O dopuszczeniu pracy do Konkursu decyduje Jury na wniosek Przewodnicz¹cego Jury.
6. W Konkursie nie mog¹ uczestniczyæ pracownicy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
§ 4.
1. Prace, w trzech egzemplarzach, nale¿y sk³adaæ do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, w terminie ustalonym przez Bankowy
Fundusz Gwarancyjny.
2. Wniosek o zg³oszeniu pracy do Konkursu, o którym mowa w § 3 ust. 2-4, powinien zawieraæ:


imiê i nazwisko autora pracy oraz adres dla korespondencji, telefon;



kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego nadanie, w oparciu o tê pracê, tytu³u magistra lub
stopnia doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych;



opiniê o pracy podpisan¹ przez promotora, recenzentów.

3. Prace nades³ane na Konkurs nie bêd¹ zwracane.
§ 5.
1. Jury przyznaje jedn¹ nagrodê w ka¿dej z dwóch kategorii, o których mowa w § 1 ust. 1. Jury
mo¿e przyznaæ dodatkowe nagrody.
2. Jury mo¿e nie przyznaæ nagrody, w przypadku gdy uzna, ¿e przedstawione prace nie
spe³niaj¹ oczekiwañ organizatora Konkursu.
3. Decyzja Jury jest ostateczna. Od decyzji tej nie przys³uguje odwo³anie.
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Nowa kadencja
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W czerwcu 2003 r. dobieg³a koñca kadencja Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Rozpoczê³a dzia³alnoœæ Rada III kadencji (2003 r. - 2007 r.) w sk³adzie:
Instytucja powo³uj¹ca
Przewodnicz¹cy Rady

(zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o BFG
powo³any przez Prezesa Rady Ministrów

Prof. dr hab. W³adys³aw Baka

na uzgodniony wniosek Ministra Finansów
i Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
po zaopiniowaniu przez Komisjê Finansów
Publicznych Sejmu RP).

Cz³onkowie Rady Funduszu:
Janusz Czarzasty

Zwi¹zek Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz

Zwi¹zek Banków Polskich

prof. dr hab. Jan Szambelañczyk

Zwi¹zek Banków Polskich

Wojciech Kwaœniak

Prezes NBP

Jacek Osiñski

Prezes NBP

Ewa Œleszyñska-Charewicz

Prezes NBP

prof. Andrzej Wiœniewski

Prezes NBP

Przemys³aw Morysiak

Minister Finansów

prof. dr hab. Stanis³aw Owsiak

Minister Finansów

Ryszard Pazura

Minister Finansów
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¯yczenia
Szczêœliwego Nowego Roku 2004
sk³ada czytelnikom Biuletynu BFG
Rada i Zarz¹d
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Warszawa, grudzieñ 2003
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