
Bankowy Fundusz Gwarancyjny





R A P O R T  R O C Z N Y

2 0 0 2

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa
tel. (0 22) 58 30 700, 58 30 701

e-mail: kancelaria@bfg.pl,  www.bfg.pl





R
a

p
o

r
t

 
R

o
c

z
n

y
 

2
0

0
2

SPIS TREÂCI:

LIST PRZEWODNICZÑCEGO RADY FUNDUSZU 5
RAPORT ZARZÑDU 9
DZIA¸ALNOÂå GWARANCYJNA 10

� Dzia∏alnoÊç gwarancyjna w 2002 roku 10
� Zasady funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów 10
� Zakres i wysokoÊç gwarancji 10
� Fundusz ochrony Êrodków gwarantowanych 11
� Ârodki odzyskane z mas upad∏oÊci banków i ich rozliczenie 12
� Dzia∏alnoÊç gwarancyjna w latach 1995-2002 13
� Przedawnienie roszczeƒ 13

SYSTEM POMOCY ZAGRO˚ONYM BANKOM 14
� Po˝yczki z funduszu pomocowego w 2002 roku 14
� Cele i zasady dzia∏alnoÊci pomocowej 14
� Fundusz pomocowy 15
� Po˝yczki udzielone bankom w latach 1995-2002 16

PO˚YCZKI Z FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI BANKÓW SPÓ¸DZIELCZYCH 17

KONTROLE W BANKACH ORAZ MONITOROWANIE ICH SYTUACJI FINANSOWEJ 18
� Kontrole bezpoÊrednie w bankach 18
� Zakres monitorowania 19
� Wykonywanie funkcji kuratora 19

GROMADZENIE I ANALIZOWANIE INFORMACJI O BANKACH 20
� èród∏a informacji o bankach 20
� Za∏o˝enia i funkcjonowanie systemu 20
� Dzia∏alnoÊç analityczna 20

WSPÓ¸DZIA¸ANIE BFG Z MINISTERSTWEM FINANSÓW, NARODOWYM
BANKIEM POLSKIM, KOMISJÑ NADZORU BANKOWEGO, ZWIÑZKIEM
BANKÓW POLSKICH I BANKAMI 21

WSPÓ¸PRACA MI¢DZYNARODOWA 21

DZIA¸ALNOÂå PROMOCYJNO-INFORMACYJNA 22

W¸ADZE I ORGANIZACJA BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO 23
� Sk∏ad osobowy organów Funduszu 23
� Organizacja Biura Funduszu 24
� Zatrudnienie 24

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 25
� OPINIA BIEG¸EGO REWIDENTA 27
� BILANS 29
� RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31
� SPRAWOZDANIE Z PRZEP¸YWU ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH 32





R
a

p
o

r
t

 
R

o
c

z
n

y
 

2
0

0
2

Szanowni Paƒstwo, 

Przedstawiamy Paƒstwu Raport Roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za rok 2002.

Mamy nadziej´, ˝e prezentacja naszej dzia∏alnoÊci umo˝liwi wszystkim zainteresowanym

pe∏niejsze zapoznanie si´ zarówno z zasadami funkcjonowania BFG i jego wynikami finan-

sowymi, jak te˝ z informacjami charakteryzujàcymi zmiany w polskim systemie bankowym

jakie dokona∏y si´ w ostatnich oÊmiu latach, to znaczy w okresie dzia∏alnoÊci Funduszu.

Rok 2002 by∏ trudny dla polskiej gospodarki, co znalaz∏o swój finansowy wyraz równie˝

w wynikach osiàgni´tych przez banki – nie odnotowano jednak ani jednego przypadku

og∏oszenia upad∏oÊci. By∏o to mo˝liwe, mi´dzy innymi, dzi´ki stabilizujàcym dzia∏aniom

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BFG od poczàtku swojego istnienia konsekwentnie

umacnia stabilnoÊç i bezpieczeƒstwo polskiego systemu bankowego, g∏ównie poprzez

wspomaganie tych banków, które by∏y zagro˝one utratà wyp∏acalnoÊci. 

W 2002 roku udzielono pomocy finansowej, w formie zwrotnych po˝yczek, 5 bankom na

∏àcznà kwot´ 132 837,0 tys. z∏. Ochroni∏o to depozyty o wartoÊci 228,9 mln z∏, w tym

166,7 mln z∏ depozytów gwarantowanych. Pomoc finansowa bankom, oprócz wymiaru

ekonomicznego, ma tak˝e swoje konsekwencje spo∏eczne. Dalsze funkcjonowanie

sanowanych banków umo˝liwia bowiem utrzymanie placówek bankowych, a tym samym

zachowane sà miejsca pracy. W sytuacji wysokiego bezrobocia ma to wyjàtkowo du˝e

znaczenie, szczególnie dla ma∏ych miejscowoÊci, gdzie cz´sto placówka danego banku jest

jedynym oferentem us∏ug finansowych. W 2002 roku pomoc Funduszu uchroni∏a od

koniecznoÊci likwidacji 36 placówek oraz ponad trzysta miejsc pracy.

Podobnie jak w 2001 roku, kontynuowana by∏a pomoc finansowa bankom spó∏dzielczym,

na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków

spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych. Pomoc ta, w formie zwrotnych

po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych, udzielana jest na finansowanie

Marek Grzybowski
Przewodniczàcy Rady Funduszu
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procesów ∏àczeniowych tych banków. W 2002 roku z po˝yczek skorzysta∏o 27 banków,

którym przekazano 32 062,0 tys. z∏. W ciàgu 2 lat tego typu pomoc, o ∏àcznej wartoÊci

103 762,0 tys. z∏, otrzyma∏y 84 banki spó∏dzielcze.

By∏ to tak˝e okres prac koncepcyjnych w Funduszu nad wypracowaniem nowych form

pomocy bankom oraz modyfikacji rozwiàzaƒ prawnych regulujàcych zasady funkcjonowa-

nia BFG. 

Podobnie jak w poprzednich latach, kontynuowana by∏a wspó∏praca z instytucjami gwaran-

towania depozytów. W nowo utworzonym Europejskim Forum Gwarantowania Depozytów

(European Forum of Deposit Insurers) zrzeszajàcym europejskie instytucje gwarancyjne,

przedstawiciel BFG zosta∏ wybrany na stanowisko wiceprzewodniczàcego.

Zgodnie z obowiàzkami ustawowymi, w ubieg∏ym roku podj´to dodatkowe dzia∏ania s∏u˝àce

poprawie stanu wiedzy klientów banków o systemie gwarantowania depozytów w Polsce.

Oprócz folderów o bezpieczeƒstwie lokat, we wszystkich placówkach bankowych pojawi∏y

si´ tablice informujàce o gwarancjach BFG.

Powodzenie w dzia∏alnoÊci Funduszu w du˝ym stopniu uzale˝nione jest od bliskiej i dobrej

wspó∏pracy z Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów oraz Zwiàzkiem

Banków Polskich. Warunki tej wspó∏pracy okreÊlone sà ustawowo, m.in. poprzez zasad´

bezpoÊredniego udzia∏u przedstawicieli tych instytucji w pracach Rady Funduszu. W praktyce

oznacza to, ˝e majà one znaczàcy wp∏yw na codzienne funkcjonowanie BFG i sta∏y

monitoring jego dzia∏alnoÊci. 

Podobnie jak w poprzednich Raportach, chcielibyÊmy wyraziç podzi´kowanie wszystkim

bankom dzia∏ajàcym w Polsce oraz licznym instytucjom, z którymi Fundusz wspó∏pracuje,

za mo˝liwoÊç skutecznego realizowania naszej misji, której praktycznym wymiarem jest

gwarantowanie depozytów we wszystkich bankach oraz umacnianie spo∏ecznego zaufania

do polskiego systemu bankowego.

Przewodniczàcy Rady Funduszu

Marek Grzybowski
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Raport Zarzàdu

Misjà Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest dzia∏anie na rzecz bezpieczeƒstwa
i stabilnoÊci systemu bankowego w Polsce oraz ochrona deponentów przed utratà ich
Êrodków finansowych z∏o˝onych w bankach.

Zgodnie z tak rozumianà misjà BFG realizuje swoje zadania ju˝ od 8 lat na podstawie
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uchwalonej przez Sejm w dniu 14 grudnia
1994 roku. Regulacje prawne przyj´te w tej ustawie odpowiadajà dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (94/19/EC z dnia 30.05.1994 roku), dotyczàcej
systemu gwarantowania wk∏adów. Dyrektywy nie zawierajà okreÊlonych norm prawnych,
stawiajà jedynie wymóg podj´cia dzia∏aƒ niezb´dnych do osiàgni´cia okreÊlonego celu. Stàd
wynikajà ró˝nice pomi´dzy konkretnymi rozwiàzaniami legislacyjnymi i organizacyjnymi
w tego typu instytucjach w krajach Unii Europejskiej. Uwzgl´dniajàc potrzeby polskich
banków, BFG pe∏ni dwie zasadnicze funkcje – gwaranta depozytów bankowych oraz
instytucji wspierajàcej finansowo banki zagro˝one niewyp∏acalnoÊcià. Tak pojmowana rola
Funduszu ma swoje wa˝ne racje historyczne, wynikajàce ze struktury i potrzeb polskiego
systemu bankowego.

Uogólniajàc, istotà dzia∏ania Funduszu jest przede wszystkim ochrona deponentów
przed utratà ich Êrodków pieni´˝nych z∏o˝onych w bankach oraz zapobieganie upad∏oÊciom
banków i wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych. Te strategiczne cele realizowane sà
w dwóch podstawowych formach:

1. w przypadku upad∏oÊci banku – wyp∏acanie deponentom kwot gwarantowanych
do okreÊlonej ustawowo wysokoÊci; 

2. w sytuacji zagro˝enia niewyp∏acalnoÊcià banku – wspomaganie, w ramach
dzia∏alnoÊci pomocowej, procesów sanacyjnych poprzez udzielanie nisko opro-
centowanych (na warunkach korzystniejszych ni˝ rynkowe) po˝yczek z funduszu
pomocowego. Po˝yczki sà przyznawane zarówno bankom zagro˝onym – na
samodzielnà sanacj´, jak i bankom znajdujàcym si´ w dobrej sytuacji finansowej,
które podejmujà si´ sanacji banków zagro˝onych, w∏àczajàc je w swoje struktury
organizacyjne lub stajàc si´ ich inwestorami strategicznymi.

Ewa Kawecka-W∏odarczak
Prezes Zarzàdu
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DZIA¸ALNOÂå GWARANCYJNA

Dzia∏alnoÊç gwarancyjna w 2002 roku 

W 2002 roku nie odnotowano upadku ani jednego banku. W zwiàzku z tym nie korzystano
ze Êrodków zgromadzonych w ramach funduszu ochrony Êrodków gwarantowanych i banki nie
ponios∏y zwiàzanych z tym kosztów. 

Realizowane natomiast by∏y wyp∏aty Êrodków gwarantowanych dla deponentów, którzy nie
podj´li nale˝nych Êrodków w okresie wyp∏at realizowanych przez syndyków banków, których
upad∏oÊç zosta∏a og∏oszona w ubieg∏ych latach. 

Zasady funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów

System gwarantowania depozytów, obejmujàcy wed∏ug jednolitych zasad wszystkie banki
dzia∏ajàce w Polsce, stanowi jeden z g∏ównych elementów bezpiecznego funkcjonowania ca∏ego
sektora bankowego w Polsce. Gwarantowanie przez Fundusz Êrodków pieni´˝nych zdepo-
nowanych w bankach daje spo∏eczeƒstwu poczucie pewnoÊci i zaufania nie tylko w stosunku do
du˝ych renomowanych banków, ale tak˝e do mniejszych czy wr´cz lokalnych instytucji
bankowych. Znalaz∏o to równie˝ potwierdzenie w 2002 roku, gdy kilka mniejszych banków
prze˝ywa∏o trudnoÊci finansowe i organizacyjne. Nie odnotowano jednak oznak paniki bankowej
i niepokojów wÊród klientów innych instytucji finansowych. 

Zakres i wysokoÊç gwarancji

Zgodnie z ustawà o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ochronie podlegajà depozyty oraz
nale˝noÊci wynikajàce z innych czynnoÊci bankowych, nast´pujàcych podmiotów:

� osób fizycznych,
� osób prawnych,
� jednostek organizacyjnych niemajàcych osobowoÊci prawnej, o ile posiadajà one

zdolnoÊç prawnà,
� szkolnych kas oszcz´dnoÊci i pracowniczych kas zapomogowo-po˝yczkowych.

W przypadku rachunków wspólnych prawo do kwoty gwarantowanej przys∏uguje ka˝demu
wspó∏posiadaczowi rachunku.

Ochronà nie sà obj´te depozyty:
� Skarbu Paƒstwa,
� instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne,

fundusze inwestycyjne, podmioty Êwiadczàce us∏ugi ubezpieczeniowe,
� podmiotów, które nie sà uprawnione do sporzàdzania uproszczonego bilansu oraz

rachunku zysków i strat,
� kadry zarzàdzajàcej bankiem oraz jego g∏ównych akcjonariuszy (posiadajàcych co

najmniej 5% akcji banku).

W przypadku upad∏oÊci banku uprawnionym osobom wyp∏acana jest kwota gwarantowana.
Górna granica tej kwoty jest okreÊlana jako równowartoÊç w z∏otych danej kwoty w euro. W jej
ramach mieszczà si´ równie˝ odsetki naliczane do dnia og∏oszenia upad∏oÊci banku. Zobowiàzania
banku w stosunku do jednego deponenta sà sumowane, a nast´pnie kompensowane z jego
zobowiàzaniami wobec banku.

Ârodki gwarantowane sà wyp∏acane w z∏otych wed∏ug kursu, podawanego przez NBP,
z dnia og∏oszenia przez sàd upad∏oÊci banku, przy czym:

� równowartoÊç w z∏otych do 1000 euro wyp∏acana jest w 100%,
� równowartoÊç w z∏otych ponad 1000 euro wyp∏acana jest w 90%.
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W pierwszych dwóch latach funkcjonowania BFG (do czerwca 1997 roku) kwota
gwarantowana wynosi∏a równowartoÊç 3 tys. ECU, po czym by∏a systematycznie podnoszona.
W 2002 roku wzros∏a do 18 tys. euro. Od 2003 roku obowiàzywaç b´dzie równowartoÊç
w z∏otych 22,5 tys. euro, czyli minimalny poziom obowiàzujàcy w krajach Unii Europejskiej.

WysokoÊç kwot gwarantowanych

Fundusz ochrony Êrodków gwarantowanych

W celu prowadzenia dzia∏alnoÊci gwarancyjnej, BFG dysponuje Êrodkami finansowymi
gromadzonymi przez banki w postaci funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych (foÊg). 

Fundusz ten tworzy ka˝dy bank b´dàcy uczestnikiem systemu gwarancyjnego. Ârodki
przeznaczone na foÊg banki gromadzà w formie papierów wartoÊciowych – skarbowych lub
emitowanych przez NBP. Rada BFG ustala corocznie stawk´ procentowà tworzenia funduszu
ochrony Êrodków gwarantowanych. Odpowiednie kwoty obliczane sà na podstawie poziomu
depozytów w danym banku z paêdziernika roku poprzedniego, a nast´pnie aktualizowane na
podstawie poziomu depozytów w kwietniu roku, którego dotyczà.

Maksymalna wysokoÊç stawki procentowej, wed∏ug której banki tworzà fundusz ochrony
Êrodków gwarantowanych, wynosi 0,4% sumy Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych w bankach. 

Warto jednak zwróciç uwag´, ˝e papiery wartoÊciowe stanowiàce pokrycie foÊg pozostajà
w bankach. Przynoszà wi´c im dochody odsetkowe, a˝ do momentu ich konwersji na
Êrodki pieni´˝ne i przekazania do BFG, w celu wyp∏aty depozytów gwarantowanych. Ma to
miejsce dopiero w przypadku upad∏oÊci banku, gdy BFG zwraca si´ do banków o przekazanie
Êrodków pieni´˝nych, proporcjonalnie do ich udzia∏u w funduszu ochrony Êrodków
gwarantowanych.

* Wg kursu z dnia 11 lutego 2000 roku, w którym to dniu sàd og∏osi∏ upad∏oÊç Banku Staropolskiego SA.
** Wg kursu euro z dnia 31.12.2002 r., który wynosi∏ 4,0202 z∏.

Maksymalna wyp∏ata w z∏otych WysokoÊç kwoty gwarantowanej w euro
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Fundusze ochrony Êrodków gwarantowanych (foÊg) w latach 1995-2002

WysokoÊç foÊg (w mln z∏)

Ârodki odzyskane z mas upad∏oÊci banków i ich rozliczenie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2002 roku odzyska∏, z tytu∏u wierzytelnoÊci zg∏oszonych
do mas upad∏oÊci banków, kwot´ 12 112,8 tys. z∏. Nale˝noÊci te wynika∏y z przekazania syndykom
w ubieg∏ych latach Êrodków pieni´˝nych na wyp∏aty dla deponentów. Odzyskane Êrodki
przeznaczane sà wy∏àcznie na finansowanie kolejnych wyp∏at kwot gwarantowanych. Dotychczas
na ten cel przeznaczono 13 195,0 tys. z∏. Do wykorzystania, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia
2002 roku, pozostaje 29 361,5 tys. z∏. Ogó∏em w latach 1995-2002 Fundusz otrzyma∏ z mas
upad∏oÊci banków kwot´ 37 182,6 tys. z∏. 

1 Zgodnie z ustawà o BFG wymienione banki do 31.12.1999 r. tworzy∏y foÊg wg po∏owy stawki.
* W 1995 roku obni˝ona stawka obejmowa∏a równie˝ banki spó∏dzielcze.

Stawka tworzenia foÊg

Pozosta∏e banki PKO BP SA, Pekao SA
i BG˚ SA1Rok

w %
1995 0,40 0,20 *

1996 0,40 0,20

1997 0,18 0,09

1998 0,10 0,05

1999 0,16 0,08

2000 0,40 0,40

2001 0,30 0,30

2002 0,40 0,40
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* W tym dwa banki komercyjne i 48 spó∏dzielczych w trakcie obowiàzywania ustawy o BFG.

Dzia∏alnoÊç gwarancyjna w latach 1995-2002

W okresie funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego upad∏y 94 banki, w tym
5 komercyjnych i 89 spó∏dzielczych.

Upad∏oÊci banków w latach 1995-2002

W latach 1995-2002 wyp∏aty Êrodków gwarantowanych na rzecz uprawnionych deponentów
w liczbie 309,4 tys. wynios∏y 811 mln z∏, w tym z foÊg 626 mln z∏, tj. 77,2% ogó∏u wyp∏at.
Pozosta∏e 22,8%, tj. 185 mln z∏, pochodzi∏o ze Êrodków p∏ynnych upad∏ych banków i Êrodków
odzyskanych z mas upad∏oÊci.

Wyp∏aty Êrodków gwarantowanych w latach 1995-2002

Przedawnienie roszczeƒ

Po up∏ywie 5 lat od dnia spe∏nienia warunku gwarancji, tj. dnia og∏oszenia upad∏oÊci banku,
roszczenia deponentów ulegajà przedawnieniu. W 2002 roku dotyczy∏o to 3 484 klientów
8 upad∏ych banków na ∏àcznà kwot´ 31,9 tys. z∏. Ârednia wysokoÊç przedawnionego roszczenia
wynios∏a 9,16 z∏.

Rok
Stopieƒ

wykorzystania
foÊg
w %

Liczba
deponentów

w tys.

Wyp∏aty Êrodków gwarantowanych
w mln z∏

Ogó∏em w tym z foÊg

1995 103,7 85,8 38,0 88,7

1996 50,8 47,3 14,9 59,4

1997 6,4 4,7 2,4 10,4

1998 8,2 4,1 3,2 6,8

1999 4,7 0,0 0,0 1,6

2000 625,1 484,1 48,4 147,7

2001 12,2 0,0 0,0 2,5

2002 0,0 0,0 0,0 0,0
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SYSTEM POMOCY ZAGRO˚ONYM BANKOM 

Po˝yczki z funduszu pomocowego w 2002 roku

W 2002 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjà∏ decyzje w sprawie udzielenia pomocy
finansowej pi´ciu bankom (jednemu komercyjnemu i czterem spó∏dzielczym) w formie
zwrotnych po˝yczek na ∏àcznà kwot´ 132 837,0 tys. z∏. W jednym przypadku po˝yczka
przeznaczona by∏a na samodzielnà sanacj´, a pozosta∏e – na przej´cia banków znajdujàcych si´
w stanie niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci. 

Po˝yczki udzielane by∏y na nast´pujàcych warunkach:
� podstaw´ ustalania oprocentowania po˝yczek stanowi∏a stopa redyskontowa weksli

uchwalana przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej;
� oprocentowanie w skali roku wynosi∏o od 0,1 do 0,4% stopy redyskontowej weksli;
� prowizja:

– dla banków komercyjnych 0,3% kwoty po˝yczki,
– dla banków spó∏dzielczych 0,1% kwoty po˝yczki;

� okres korzystania z po˝yczek do 5 lat (w wyjàtkowych przypadkach móg∏ byç
wyd∏u˝ony do 10 lat);

� wyp∏ata po˝yczek – jednorazowo lub w transzach;
� sp∏aty po˝yczek – w ratach kwartalnych lub pó∏rocznych;
� naliczanie i pobieranie odsetek – w okresach kwartalnych; 
� karencja w sp∏acie rat kapita∏owych – mo˝liwa w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

G∏ównym celem udzielania po˝yczek by∏o wspieranie procesów ∏àczeniowych, co stanowi∏o
kontynuacj´ polityki, jakà Fundusz przyjà∏ od poczàtku swojej dzia∏alnoÊci. S∏u˝y ona przede
wszystkim wspomaganiu procesu tworzenia silnych kapita∏owo i ekonomicznie banków. 

W 2002 roku 13 banków, zgodnie z harmonogramem sp∏at, ca∏kowicie zwróci∏o otrzymanà
wczeÊniej pomoc finansowà, na ∏àcznà kwot´ 37 729,0 tys. z∏. Warto podkreÊliç, ˝e pomoc ta
skutecznie wspar∏a realizacj´ programów naprawczych w tych bankach. Ich aktualna sytuacja
ekonomiczno-finansowa jest zadowalajàca.

Cele i zasady dzia∏alnoÊci pomocowej

Podstawowym celem dzia∏alnoÊci pomocowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest
ochrona deponentów przed utratà ich pieni´dzy ulokowanych w bankach zagro˝onych
niewyp∏acalnoÊcià. Pomoc ta ma tak˝e znacznie szersze, pozytywne konsekwencje.
Niedopuszczanie do upad∏oÊci banków dzi´ki pomocy finansowej Funduszu, wzmacnia zaufanie
do ca∏ego sektora bankowego, powoduje bowiem, ˝e pojedyncze jego podmioty pokonujà
sytuacje krytyczne i stajà si´ silniejsze finansowo i ekonomicznie.

Fundusz w swojej dzia∏alnoÊci pomocowej stosuje nast´pujàce zasady:
� równego traktowania banków w dost´pie do Êrodków pomocowych; 
� mo˝liwie szybkiego stawiania Êrodków pomocowych do dyspozycji banków

spe∏niajàcych kryteria udzielenia pomocy;
� mobilizowania wnioskodawców do poszukiwania dodatkowych, poza pomocà BFG,

êróde∏ wsparcia finansowego w celu realizacji programów post´powania naprawczego,
w szczególnoÊci wsparcia ze strony akcjonariuszy banku;
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� zapewniania ekonomicznie wysokiej efektywnoÊci pomocy, m.in. poprzez okreÊlanie
w umowach o udzielenie po˝yczki takich warunków, których spe∏nienie przez banki
powinno przyczyniç si´ do trwa∏ego odzyskania wyp∏acalnoÊci. Dotyczy to zw∏aszcza:
racjonalizacji kosztów dzia∏ania, reinwestowania dochodów uzyskiwanych w zwiàzku
z otrzymaniem i wykorzystywaniem pomocy w bezpieczne, a zarazem rentowne
instrumenty finansowe, przeznaczania ca∏oÊci nadwy˝ki bilansowej na zwi´kszenie
funduszy w∏asnych;

� wspierania procesów konsolidacyjnych i restrukturyzacyjnych poprzez udzielanie
pomocy na przej´cia banków znajdujàcych si´ w stanie niebezpieczeƒstwa
niewyp∏acalnoÊci przez banki silne kapita∏owo.

Decyzje o udzieleniu pomocy sà poprzedzane analizà programów naprawczych i ocenà
realnoÊci przyj´tych za∏o˝eƒ, których wykonanie zagwarantuje uzdrowienie banków.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny udost´pnia bankom Êrodki pomocowe przede wszystkim
w postaci zwrotnych po˝yczek, które sà udzielane na warunkach korzystniejszych ni˝ rynkowe. 

Fundusz pomocowy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela bankom pomocy finansowej ze Êrodków groma-
dzonych w ramach funduszu pomocowego. Fundusz ten na dany rok kalendarzowy jest tworzony
z rocznych obowiàzkowych op∏at banków liczonych od podstawy, którà stanowià:

� w latach 1995-1997: wa˝one ryzykiem aktywa oraz gwarancje i por´czenia wed∏ug
jednolitej stawki procentowej (maksymalnie 0,4%);

� od 1998 roku: wa˝one ryzykiem aktywa, gwarancje i por´czenia wed∏ug jednolitej
stawki procentowej (maksymalnie 0,4%) oraz zobowiàzania pozabilansowe
pomniejszone o gwarancje, por´czenia i linie kredytów przyrzeczonych wed∏ug
stawki o 50% ni˝szej (tj. maksymalnie 0,2%).

Podstaw´ do obliczania op∏at stanowià podane wy˝ej pozycje aktywów bilansowych
i pozabilansowych z dnia 31 grudnia poprzedniego roku. Stawk´ procentowà obowiàzkowej
op∏aty rocznej okreÊla – podobnie jak w przypadku funduszu ochrony Êrodków gwarantowanych
– Rada BFG.

Fundusz pomocowy jest gromadzony w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Banki sà
zobowiàzane przekazaç obowiàzkowà op∏at´ rocznà na poczàtku roku kalendarzowego (zgodnie
z ustawà o BFG termin ten jest okreÊlany przez Rad´ Funduszu i nie mo˝e przekroczyç 31 marca).
Poczynajàc od 1998 roku swój udzia∏ w tworzeniu funduszu pomocowego ma Narodowy Bank
Polski. W 1998 roku udzia∏ ten wynosi∏ 30%, w latach 1999-2000 wzrós∏ do 40%, a od 2001 roku
wynosi 50%. Niewykorzystana w danym roku cz´Êç funduszu pomocowego pozostaje w BFG.
Fundusz ten jest dodatkowo zasilany sp∏atami po˝yczek otrzymanych przez banki w latach
poprzednich. 
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Fundusz pomocowy w latach 1995-2002

* W 1995 roku obni˝ona stawka obejmowa∏a równie˝ banki spó∏dzielcze.

W latach 1995-1997 banki uiszcza∏y obowiàzkowà op∏at´ rocznà wed∏ug maksymalnej
stawki procentowej. W latach nast´pnych stawka ta by∏a systematycznie zmniejszana, a˝ do
0,08% w 2002 roku. 

Po˝yczki udzielone bankom w latach 1995-2002

Pierwsza po˝yczka z funduszu pomocowego zosta∏a udzielona w 1995 roku (wyp∏ata
nastàpi∏a na poczàtku 1996 roku). Od tego czasu przyznano ∏àcznie 82 po˝yczki na kwot´
2 063,3 mln z∏, co stanowi 83,9% zgromadzonego funduszu.

Wykorzystanie funduszu pomocowego w latach 1995-2002

Beneficjentów po˝yczek mo˝na podzieliç nast´pujàco:
� 55 po˝yczek otrzyma∏y banki spó∏dzielcze, pozosta∏e 27 banki komercyjne;
� 37 po˝yczek zosta∏o przyznanych na samodzielnà sanacj´, natomiast 45 bankom

na przej´cie banków o zagro˝onej wyp∏acalnoÊci.

Rok

Wp∏aty
banków

(1)

Stawka op∏aty rocznej
w %

Pozosta∏e
banki

PKO BP SA,
Pekao SA
i BG˚ SA

w mln z∏

Wp∏ata
NBP
(2)

Razem

(1)+(2)

Sp∏aty
po˝yczek

1995 0,40 * 0,20 173,8 0,0 173,8 0,0

1996 0,40 0,20 230,0 0,0 230,0 0,0

1997 0,40 0,20 261,2 0,0 261,2 0,0

1998 0,28 0,14 209,2 89,8 299,0 3,9

1999 0,24 0,12 203,4 135,6 339,0 46,2

2000 0,23 0,23 258,5 172,4 430,9 71,4

2001 0,14 0,14 158,6 158,6 317,1 148,4

2002 0,08 0,08 95,5 95,5 191,0 280,3

WartoÊç po˝yczek dla banków WartoÊç funduszu pomocowego

700
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0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

0,0

129,2

173,8

230,0
261,2

299,0
339,0

430,9

317,1

408,6

343,7

219,1
284,1

205,4
132,8

749,0
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Po˝yczki dla banków w latach 1996-2002

PO˚YCZKI Z FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI
BANKÓW SPÓ¸DZIELCZYCH

Od dwóch lat wa˝nym êród∏em pomocy finansowej dla banków spó∏dzielczych jest fundusz
restrukturyzacji banków spó∏dzielczych. Po˝yczki z tego funduszu udzielane sà, na podstawie
przepisów z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu
si´ i bankach zrzeszajàcych, na wsparcie procesów ∏àczeniowych banków spó∏dzielczych. Fundusz
zosta∏ utworzony ze Êrodków pochodzàcych ze zlikwidowanego Funduszu Rozwoju Banków
Spó∏dzielczych (zarzàdzanego przez BG˚ SA) oraz z wyp∏aconych bankom kwot z bud˝etu,
tytu∏em obs∏ugi obligacji restrukturyzacyjnych serii D, które z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
zosta∏y umorzone. Ârodki przekazane do BFG wynios∏y 123 382,8 tys. z∏.

Pomoc finansowa z tego funduszu jest udzielana wy∏àcznie bankom, które spe∏niajà
kryteria wyp∏acalnoÊci oraz posiadajà zdolnoÊç do sp∏aty zaciàgni´tych po˝yczek. Z pomocy mogà
skorzystaç banki, które dokona∏y po∏àczenia z innymi bankami nie wczeÊniej ni˝ na 3 lata przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, tj. po 28 stycznia 1998 roku oraz ∏àczàce si´ obecnie.

W 2002 roku BFG udzieli∏ 18 po˝yczek na ∏àcznà kwot´ 29 442,0 tys. z∏. Ponadto
zwi´kszono wczeÊniej udzielonà pomoc finansowà 9 bankom o kwot´ 2 620,0 tys. z∏. Ogó∏em
w czasie dwóch lat udzielania tego typu po˝yczek skorzysta∏y z nich 84 banki, na ∏àcznà kwot´
103 762,0 tys. z∏. 

W 2002 roku pomoc z tego funduszu udzielana by∏a na nast´pujàcych warunkach:
� oprocentowanie po˝yczek w skali roku – 0,1 stopy redyskontowej weksli okreÊlanej

przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej,
� prowizja – 0,1% kwot po˝yczek, 
� okres korzystania – maksymalnie 3 lata,
� wyp∏aty po˝yczek nast´powa∏y jednorazowo,
� sp∏aty po˝yczek – w ratach pó∏rocznych, a p∏atnoÊci odsetek – kwartalnie.

Liczba
po˝yczekPo˝yczkobiorca i cel po˝yczki

Samodzielna sanacja:
– banki spó∏dzielcze
– banki komercyjne

Razem

Przej´cie/po∏àczenie si´ banków przez:
– banki spó∏dzielcze
– banki komercyjne przejmujàce:

– banki spó∏dzielcze
– banki komercyjne

Razem

Ogó∏em

Kwota
w mln z∏

29
8
37

183,0
1 065,0
1 248,0

26

12
7
45

158,8

86,6
569,9
815,3

82 2 063,3
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Zgodnie z przyj´tà procedurà banki ubiegajàce si´ o po˝yczki przedk∏ada∏y informacj´
o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, projekcj´ kszta∏towania si´ sytuacji w okresie
korzystania z pomocy oraz dokumenty Êwiadczàce o poniesionych lub planowanych
kosztach/nak∏adach zwiàzanych z procesami ∏àczeniowymi. Fundusz dokonywa∏ oceny sytuacji
banków oraz ich zdolnoÊci do sp∏aty po˝yczek wraz z odsetkami. Ponadto analizowano zgodnoÊç
przeznaczenia nak∏adów z celami okreÊlonymi w ustawie.

BFG, zgodnie z ustawà, udziela po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych
na finansowanie kosztów ∏àczenia si´ banków spó∏dzielczych oraz na zwiàzane z tym
przedsi´wzi´cia inwestycyjne, w szczególnoÊci na:

� unifikacj´ programów i sprz´tu informatycznego,
� ujednolicanie technologii bankowej,
� ujednolicanie procedur finansowo-ksi´gowych,
� unifikacj´ oferty produktów i us∏ug bankowych.

Z tego funduszu mogà byç równie˝ udzielane po˝yczki na nabycie akcji banku
zrzeszajàcego. 

Dotychczas wnioski banków dotyczy∏y jedynie po˝yczek na sfinansowanie procesów
∏àczeniowych i realizacj´ zwiàzanych z nimi inwestycji. Nie wp∏ynà∏ ˝aden wniosek o udzielenie
po˝yczki na zakup akcji banku zrzeszajàcego.

W 2002 roku dzia∏alnoÊç Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie realizacji
przepisów ustawy o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach
zrzeszajàcych bada∏a Najwy˝sza Izba Kontroli. Pozytywnie oceniono przestrzeganie przez BFG
przepisów ustawy oraz przyj´te zasady udzielania pomocy z tego funduszu.

KONTROLE W BANKACH ORAZ
MONITOROWANIE ICH SYTUACJI FINANSOWEJ

Kontrole bezpoÊrednie w bankach

W bankach korzystajàcych z pomocy Funduszu, na podstawie przepisów ustawy o BFG,
przeprowadzane sà kontrole:

� prawid∏owoÊci wykorzystania udzielonej pomocy,
� realizacji programu post´powania naprawczego.

Opracowywane w wyniku kontroli oceny dokonywane sà z punktu widzenia celowoÊci
i efektywnoÊci wykorzystania Êrodków oraz zgodnoÊci z prawem i postanowieniami umów, na
podstawie których Fundusz udzieli∏ pomocy.

W 2002 roku przeprowadzono 43 kontrole bezpoÊrednie w bankach korzystajàcych
z pomocy BFG, w tym:

� 11 kontroli w bankach korzystajàcych z po˝yczek z funduszu pomocowego (w dwóch
bankach komercyjnych i 9 spó∏dzielczych);

� 28 kontroli w bankach korzystajàcych z po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych;

� 4 kontrole w bankach korzystajàcych z po˝yczek z obu tych funduszy. 
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W wyniku tych kontroli stwierdzono, ˝e wszystkie banki korzystajàce z po˝yczek
wykorzystywa∏y i zabezpiecza∏y otrzymane Êrodki zgodnie z postanowieniami zawartymi
w umowach po˝yczek. Stwierdzono równie˝, ˝e dzi´ki dokonanym procesom ∏àczeniowym
banki:

� spe∏ni∏y wymogi kapita∏owe,
� zwi´kszy∏y skal´ dzia∏ania,
� rozszerzy∏y ofert´ produktowà,
� dokona∏y poprawy infrastruktury informatycznej i jakoÊci obs∏ugi klientów.

Stwierdzone nieprawid∏owoÊci dotyczy∏y g∏ównie: podejmowania zbyt wysokiego ryzyka
kredytowego, niskiej dyscypliny kosztów oraz s∏abej efektywnoÊci dzia∏ania.

Zakres monitorowania 

W 2002 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny monitorowa∏ sytuacj´ ekonomiczno-
-finansowà 129 banków, którym udzielono pomocy finansowej z funduszu pomocowego lub
z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych. Dotyczy∏o to:

� 16 banków komercyjnych i 29 banków spó∏dzielczych korzystajàcych ze Êrodków
z funduszu pomocowego;

� 79 banków spó∏dzielczych, którym przekazano Êrodki z funduszu restrukturyzacji
banków spó∏dzielczych;

� 5 banków spó∏dzielczych korzystajàcych zarówno z funduszu pomocowego, jak
i z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych.

Baz´ informacji o bankach budowano na podstawie m.in.:
� miesi´cznych informacji w zakresie przewidzianym obowiàzkowà sprawozdawczoÊcià

dla Narodowego Banku Polskiego;
� sprawozdaƒ banków z realizacji programów post´powania naprawczego oraz

programów restrukturyzacji bàdê po∏àczenia;
� opinii i raportów z badania sprawozdaƒ finansowych przez bieg∏ych rewidentów;
� wyników kontroli bezpoÊrednich w bankach;
� informacji przekazywanych przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego;
� prospektów emisyjnych, analiz sektora bankowego i innych informacji dotyczàcych

monitorowanych banków.

W ramach monitorowania banków dokonywano analiz ich sytuacji ekonomiczno-
-finansowej oraz realizacji programów post´powania naprawczego. Na podstawie tych analiz oraz
oceny ryzyka wynikajàcego z uzale˝nienia efektywnoÊci funkcjonowania banku od dochodów
uzyskiwanych z zewn´trznej pomocy finansowej, opracowywano jego indywidualny profil
ryzyka, a nast´pnie map´ ryzyka wszystkich banków korzystajàcych z pomocy Funduszu. Mapy
te oraz indywidualne analizy umo˝liwia∏y formu∏owanie rekomendacji dotyczàcych dalszych
dzia∏aƒ wobec wybranych podmiotów.

Wykonywanie funkcji kuratora

Komisja Nadzoru Bankowego, na wniosek Funduszu, ustanowi∏a Bankowy Fundusz
Gwarancyjny kuratorem nadzorujàcym wykonywanie programów naprawczych w trzech bankach
spó∏dzielczych.
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Wykorzystujàc zakres uprawnieƒ kuratora okreÊlony przepisami art. 144 Prawa bankowego
oraz dotychczasowe doÊwiadczenia w pe∏nieniu tej funkcji, Zarzàd Funduszu w 2002 roku
zmodyfikowa∏ zasady wykonywania przez BFG funkcji kuratora. Dotyczy∏o to zw∏aszcza
uszczegó∏owienia i poszerzenia obowiàzków pe∏nomocników kuratora. 

Zadania kuratora skoncentrowane by∏y na sta∏ym monitorowaniu post´pów w realizacji
programów naprawczych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej banków. Sprawowano tak˝e
bie˝àcà kontrol´ nad procesami zarzàdzania i poziomem bezpieczeƒstwa prowadzonej
dzia∏alnoÊci, m.in. poprzez udzia∏ pe∏nomocników kuratora w posiedzeniach zarzàdów i rad
nadzorczych banków. Nie odnotowano ani jednego przypadku zaskar˝enia uchwa∏ podj´tych
przez w∏adze banków.

GROMADZENIE I ANALIZOWANIE INFORMACJI
O BANKACH 

èród∏a informacji o bankach

Podstawowym êród∏em informacji sà sprawozdania banków, które Fundusz otrzymuje od
Narodowego Banku Polskiego na mocy ustawy o BFG oraz porozumienia z NBP, zawartego w dniu
27 maja 1997 roku. Banki, które korzystajà z pomocy finansowej Funduszu, przesy∏ajà dodatkowo
– na mocy zawartych umów po˝yczek – sprawozdania finansowe bezpoÊrednio do BFG
(niezale˝nie od informacji przekazywanych przez NBP).

Odr´bne êród∏o stanowià informacje przekazywane Funduszowi bezpoÊrednio przez banki
na mocy zarzàdzenia Prezesa NBP z 29 grudnia 1997 roku w sprawie sporzàdzania informacji
dodatkowej dla potrzeb Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ponadto Fundusz otrzymuje wyniki analiz Narodowego Banku Polskiego dotyczàce sytuacji
sektora bankowego oraz materia∏y przekazywane przez banki zrzeszajàce banki spó∏dzielcze.

Za∏o˝enia i funkcjonowanie systemu 

System gromadzenia i analizy informacji o bankach stanowi podstaw´ formu∏owania
bie˝àcej, jak i d∏ugookresowej polityki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Na system ten
sk∏adajà si´ nast´pujàce elementy:

� ogólna analiza sytuacji gospodarczej kraju;
� analiza sytuacji sektora bankowego w celu zidentyfikowania banków zagro˝onych

niewyp∏acalnoÊcià;
� przewidywane zapotrzebowanie na Êrodki finansowe umo˝liwiajàce ewentualne

wyp∏aty depozytów gwarantowanych w przypadku upad∏oÊci banków oraz oszaco-
wanie wielkoÊci funduszu niezb´dnego dla podj´cia interwencji pomocowej
w bankach zagro˝onych niewyp∏acalnoÊcià.

Dzia∏alnoÊç analityczna

W ramach prac analitycznych Fundusz dokonuje oceny sytuacji sektora bankowego
w podziale na banki komercyjne i spó∏dzielcze. G∏ównym celem tych analiz jest odpowiednio
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wczesna identyfikacja potencjalnego niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci poszczególnych
banków. Organy Funduszu otrzymujà w ten sposób informacje o skali zagro˝enia upad∏oÊcià
i ewentualnej koniecznoÊci dokonania wyp∏at Êrodków gwarantowanych. Umo˝liwia to tak˝e
planowanie zapotrzebowania banków na Êrodki z funduszu pomocowego.

W 2002 roku kontynuowano prace, których celem jest modyfikacja zasad funkcjonowania
systemu gwarantowania depozytów. Elementem tych prac jest analiza instytucjonalnych
rozwiàzaƒ w zagranicznych systemach gwarantowania depozytów, w tym zw∏aszcza sposobów
finansowania dzia∏alnoÊci gwarancyjnej. Badaniem zosta∏y obj´te wszystkie europejskie systemy
gwarantowania depozytów oraz wybrane systemy amerykaƒskie i azjatyckie. Korzystajàc
z rekomendacji Financial Stability Forum, opracowano wytyczne w sprawie tworzenia
efektywnego systemu gwarantowania depozytów oraz wnioski do przebudowy polskiego systemu.
Ostatecznym efektem tych prac b´dzie ewentualne stworzenie nowej formu∏y funkcjonowania
i finansowania dzia∏alnoÊci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pod koniec 2002 roku zosta∏y sporzàdzone kompleksowe analizy sytuacji sektora
bankowego, stanowiàce podstaw´ do okreÊlenia przez Rad´ Funduszu stawek tworzenia przez
banki funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych oraz obowiàzkowej op∏aty rocznej w roku
nast´pnym.

WSPÓ¸DZIA¸ANIE BFG Z MINISTERSTWEM
FINANSÓW, NARODOWYM BANKIEM
POLSKIM, KOMISJÑ NADZORU BANKOWEGO,
ZWIÑZKIEM BANKÓW POLSKICH I BANKAMI

Na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w Radzie Funduszu zasiadajà
przedstawiciele Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Ministra Finansów i Zwiàzku Banków
Polskich, którzy wytyczajà kierunki dzia∏ania i nadzorujà funkcjonowanie Funduszu.

W 2002 roku dodatkowy obszar wspó∏pracy dotyczy∏ zagadnieƒ zwiàzanych z restrukturyzacjà
banków zagro˝onych upad∏oÊcià, w których KNB powo∏a∏a zarzàdy komisaryczne. Cz∏onkiem
Komisji Nadzoru Bankowego jest Prezes Zarzàdu BFG. 

Pracownicy Funduszu uczestniczyli w wielu konferencjach uzgodnieniowych przygotowu-
jàcych projekty aktów prawnych dotyczàcych m.in. ustawy o listach zastawnych i bankach
hipotecznych, ustawy o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych oraz rozporzàdzenia Ministra
Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków. 

Podobnie jak w latach poprzednich, pod koniec 2002 roku w siedzibie Funduszu zosta∏o
zorganizowane spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Êrodowiska bankowego w sprawie
wysokoÊci stawek tworzenia funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych oraz op∏aty
obowiàzkowej w 2003 roku.

WSPÓ¸PRACA MI¢DZYNARODOWA

W ramach wspó∏pracy europejskich instytucji gwarantujàcych depozyty bankowe
powo∏ano do ˝ycia Europejskie Forum Gwarantowania Depozytów (European Forum of Deposit
Insurers – EFDI). W spotkaniu za∏o˝ycielskim w dniu 11 paêdziernika 2002 roku w Wiedniu wzi´li
udzia∏ przedstawiciele 24 tego typu instytucji. W posiedzeniu tym uczestniczyli, w charakterze
obserwatorów, reprezentanci Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Âwiatowego
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oraz Komisji Europejskiej. Na stanowisko wiceprzewodniczàcego Forum wybrano przedstawiciela
BFG.

Pracownicy Funduszu uczestniczyli te˝, w ramach wymiany doÊwiadczeƒ, w seminariach
organizowanych przez w´gierskie instytucje sektora bankowego. W siedzibie BFG odby∏o si´
seminarium z udzia∏em bu∏garskiego Funduszu Gwarantowania Depozytów, poÊwi´cone
prezentacji systemów ochrony depozytów bankowych. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przygotowa∏ i przekaza∏ Ministerstwu Finansów stanowisko
do opinii doradcy Komisji Europejskiej, na temat zgodnoÊci ustawy o BFG z przepisami dyrektywy
94/19/EC w sprawie systemów gwarantowania depozytów.

DZIA¸ALNOÂå PROMOCYJNO-INFORMACYJNA

W 2002 roku kontynuowana by∏a szeroka kampania informacyjna na temat systemu
gwarantowania depozytów oraz dzia∏alnoÊci BFG. Podj´to nast´pujàce dzia∏ania:

� rozbudowano stron´ internetowà BFG (www.bfg.pl);
� wydrukowano i przekazano do wszystkich banków 1 mln folderów informacyjnych

o zasadach systemu gwarantowania depozytów;
� przekazano bankom dla wszystkich ich placówek, tablice zawierajàce informacje

o gwarantowaniu przez BFG depozytów znajdujàcych si´ w danym banku,
� zamieszczono link, do stron internetowych BFG, z informacjà o wysokoÊci

gwarantowanych depozytów, na stronach biznesowych portalu ONET.pl;
� zamieszczono na stronach internetowych banków linki, do stron internetowych BFG,

z informacjami o gwarancjach Funduszu.

Fundusz wyda∏ pi´ç numerów „Biuletynu BFG”. Nak∏adem BFG zosta∏a te˝ opublikowana
ksià˝ka pt. „Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiàzania”, której autorami sà m.in. pracownicy
Funduszu. W publikacji tej omówiono kryzysy, jakie w ostatnich dwudziestu latach prze˝y∏y
systemy bankowe w 22 krajach Europy, Ameryki i Azji. Szczególny nacisk zosta∏ po∏o˝ony na
ukazanie zale˝noÊci pomi´dzy kryzysami bankowymi a trudnoÊciami, jakie prze˝ywa ca∏a gospo-
darka w danym kraju. Egzemplarze ksià˝ki zosta∏y przes∏ane do wszystkich banków, bibliotek
uczelnianych, instytutów badawczych oraz wybranych instytucji paƒstwowych, naukowców
i dziennikarzy zajmujàcych si´ problematykà finansowo-bankowà.

W siedzibie Funduszu kontynuowane by∏o organizowanie seminariów z udzia∏em
przedstawicieli sektora bankowego, naukowców i dziennikarzy. W 2002 roku odby∏y si´ cztery
takie seminaria poÊwi´cone nast´pujàcym tematom:

� „Systemy oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej banków”;
� „Wytyczne Financial Stability Forum w sprawie tworzenia efektywnego systemu

gwarantowania depozytów – wnioski do przebudowy polskiego systemu”;
� „Miejsce i rola banków hipotecznych w polskim systemie bankowym – szanse

i zagro˝enia”;
� „Przyczyny kryzysów bankowych i metoda ich przezwyci´˝ania – doÊwiadczenia

Êwiatowe”.

Szczególnym przyk∏adem dzia∏alnoÊci informacyjno-promocyjnej by∏o poprowadzenie,
przez cz∏onków Zarzàdu Funduszu, cyklu wyk∏adów w kilku wy˝szych uczelniach na temat istoty
systemu gwarantowania depozytów i dzia∏alnoÊci BFG.

22



R
a

p
o

r
t

 
R

o
c

z
n

y
 

2
0

0
2

23

W¸ADZE I ORGANIZACJA BANKOWEGO
FUNDUSZU GWARANCYJNEGO 

Sk∏ad osobowy organów Funduszu

Ustawowymi organami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sà Rada Funduszu i Zarzàd
Funduszu.
W 2002 roku Rada Funduszu pracowa∏a w sk∏adzie:

Przewodniczàcy Rady: MAREK GRZYBOWSKI

Cz∏onkowie Rady: TOMASZ DYBOWSKI

STANIS¸AW KASIEWICZ

BARBARA KOWALSKA

WOJCIECH KWAÂNIAK

PRZEMYS¸AW MORYSIAK

KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ (do 22 kwietnia)1

JAN SZAMBELA¡CZYK

EWA ÂLESZY¡SKA-CHAREWICZ

ANDRZEJ TOPI¡SKI (od 22 kwietnia)

ANDRZEJ WIÂNIEWSKI

TADEUSZ ˚YWCZAK

W 2002 roku Zarzàd Funduszu pracowa∏ w nast´pujàcym sk∏adzie:

Prezes Zarzàdu: EWA KAWECKA-W¸ODARCZAK

Zast´pca Prezesa Zarzàdu: HANNA KRAJEWSKA

Cz∏onkowie Zarzàdu: ANDRZEJ JANKOWSKI

MARIA PAWELSKA

MAREK PY¸A

1 Krzysztof Pietraszkiewicz z∏o˝y∏ rezygnacj´ w zwiàzku z powo∏aniem na stanowisko Przewodniczàcego Rady Nadzorczej PKO Banku
Polskiego SA. Na nowego cz∏onka Rady Funduszu wybrany zosta∏ Prezes Zwiàzku Banków Polskich Andrzej Topiƒski.
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Organizacja Biura Funduszu

Bankowy Fundusz Gwarancyjny swoje ustawowe zadania realizuje poprzez Biuro, w którego
strukturze wyodr´bniono siedem departamentów, stanowisko kontroli wewn´trznej, Sekretariat
Rady Funduszu.

Zadania poszczególnych komórek:
� Departament Realizacji Gwarancji wykonuje zadania bezpoÊrednio zwiàzane

z wyp∏acaniem gwarantowanych kwot klientom upad∏ego banku;
� Departament Dzia∏alnoÊci Pomocowej realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy

finansowej bankom w sytuacji niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci (z funduszu
pomocowego) oraz udzielania po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych;

� Departament Analiz Sektora Bankowego gromadzi i analizuje informacje dotyczàce
bie˝àcej sytuacji banków oraz sporzàdza oceny i prognozy ich rozwoju;

� Departament Kontroli i Monitoringu realizuje zadania zwiàzane z monitoringiem
i kontrolà sytuacji tych banków, którym Fundusz udzieli∏ pomocy, jak te˝ z realizacjà
funkcji kuratora;

� Departament Finansowy wykonuje zadania zwiàzane z gospodarkà finansowà,
prowadzeniem ksi´gowoÊci oraz rozliczeniami Funduszu;

� Departament Prawny zapewnia obs∏ug´ prawnà Funduszu, a tak˝e reprezentuje
Fundusz w post´powaniach sàdowych i administracyjnych oraz przed innymi organami
orzekajàcymi;

� Departament Organizacyjny zapewnia obs∏ug´ organizacyjnà Zarzàdu i Biura
Funduszu, prowadzi sprawy zwiàzane z zatrudnieniem pracowników, organizacjà
pracy, obs∏ugà administracyjnà oraz odpowiada za technicznà, informatycznà,
lokalowà i materialnà infrastruktur´ Biura;

� Stanowisko Kontroli Wewn´trznej realizuje zadania zwiàzane z badaniem
prawid∏owoÊci i zgodnoÊci dzia∏ania komórek organizacyjnych Biura Funduszu
z przepisami prawa;

� Sekretariat Rady prowadzi obs∏ug´ merytorycznà, organizacyjnà i technicznà Rady
Funduszu w wykonywaniu zadaƒ ustawowych.

Ponadto w Funduszu dzia∏ajà dwa sta∏e komitety:
� Komitet do spraw Zarzàdzania Aktywami kreuje i nadzoruje polityk´ lokowania

wolnych Êrodków finansowych Funduszu;
� Komitet do spraw Oceny Wniosków Pomocowych wydaje opinie do przygo-

towywanych przez Departament Dzia∏alnoÊci Pomocowej wniosków w sprawie
udzielenia bankom pomocy finansowej z funduszu pomocowego oraz po˝yczek
z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych.

Zatrudnienie

Na koniec 2002 roku w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym pracowa∏o 99 osób (∏àcznie
z cz∏onkami Zarzàdu). Wy˝sze wykszta∏cenie posiada∏o 78 pracowników, a 16 osób podwy˝sza∏o
swoje kwalifikacje na studiach wy˝szych i podyplomowych (w zakresie ekonomii, bankowoÊci
i zarzàdzania). Ârednia wieku pracowników wynosi∏a 40 lat.

Podstawowà zasadà realizowanej w Funduszu polityki w zakresie zatrudnienia jest
stabilizacja kadry BFG. Zapewnia to wi´kszà mobilnoÊç zawodowà pracowników i mo˝liwoÊç
korzystania z ich doÊwiadczenia oraz unikalnej wiedzy w zakresie specyficznej dzia∏alnoÊci
Funduszu.
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Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
dla Rady Ministrów, Rady Funduszu i Zarzàdu
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibà w Warszawie przy ulicy ks. Ignacego Jana
Skorupki 4, obejmujàcego: 

(a) bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sum´ 3.888.139.641,20 z∏;

(b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazu-
jàcy zysk netto w kwocie 249.311.247,47 z∏;

(c) sprawozdanie z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2002 r. wykazujàce wzrost stanu Êrodków pieni´˝nych o kwot´
418.974,30 z∏;

(d) informacj´ dodatkowà.

Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z dzia∏alnoÊci odpowiedzialny jest Zarzàd Funduszu. Naszym zadaniem by∏o
wyra˝enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o sprawozdaniu finansowym.

Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

(a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci („Ustawa”
– tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694);

(b) przepisów art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 9 poz. 131 z póêniejszymi
zmianami);

(c) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´
Bieg∏ych Rewidentów.

Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç,
˝e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych kwoty
i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝ ocen´ zasad
rachunkowoÊci stosowanych przez Fundusz oraz istotnych oszacowaƒ dokonywanych przy
sporzàdzeniu sprawozdania finansowego, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji. Uwa˝amy,
˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.

Adres do korespondencji:
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa, Polska
Telefon +48 (22) 523 4000
Fax +48 (22) 523 4040
http://www.pwcglobal.com/pl
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Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. sà zgodne z informacjami
zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

(a) zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych
i zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej ustawie o rachunkowoÊci, ustawie
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz rozporzàdzeniu Ministra Finansów
z dnia 25 paêdziernika 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 90 poz. 1006 z póêniejszymi
zmianami);

(b) jest zgodne w formie i treÊci z obowiàzujàcymi Fundusz przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà Funduszu na dzieƒ
31 grudnia 2002 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2002 r.

Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:

Adam Celiƒski Spó∏ka wpisana na list´ podmiotów
Cz∏onek Zarzàdu uprawnionych do badania sprawozdaƒ
Bieg∏y Rewident finansowych pod numerem 144
Numer ewidencyjny 9033/7039

Warszawa,  28 lutego 2003 r.
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BILANS
NA DZIE¡ 31 GRUDNIA 2002 R.

A K T Y W A
w z∏

31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

I. Ârodki pieni´˝ne 3.008.002,28 2.589.027,98
1. Ârodki pieni´˝ne w kasie 855.43 2.284,99
2. Ârodki pieni´˝ne na rachunku bie˝àcym 2.856.324,01 2.387.374,02
3. Ârodki pieni´˝ne na rachunku specjalnym

rozliczeƒ gwarancyjnych 1.798,65 101.798,65
4. Ârodki pieni´˝ne na rachunku

lokat terminowych – –
5. Ârodki pieni´˝ne Zak∏adowego Funduszu

Âwiadczeƒ Socjalnych 149.024,19 97.570,32
II. Nale˝noÊci od instytucji finansowych 1.577.415.632,30 1.726.223.572,51

1. Nale˝noÊci od banków z tytu∏u:
a) obowiàzkowych wp∏at na rachunek

specjalny rozliczeƒ gwarancyjnych – –
b) naliczeƒ sk∏adek rocznych na

fundusz pomocowy – –
c) udzielonych po˝yczek z funduszu

pomocowego 1.500.179.808,30 1.654.454.874,84
d) udzielonych po˝yczek z funduszu

restrukturyzacji banków spó∏dzielczych 77.235.824,00 71.768.697,67
e) zrealizowanych gwarancji i por´czeƒ – –
f) nabytych nale˝noÊci – –

2. Nale˝noÊci od pozosta∏ych instytucji
finansowych – –

III. Nale˝noÊci od bud˝etu paƒstwa – –
IV. Pozosta∏e nale˝noÊci i roszczenia 259,00 36.842,89
V. Papiery wartoÊciowe 2.232.989.481,00 1.637.328.029,00

1. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe:
a) emitentów paƒstwowych 2.232.989.481,00 1.637.328.029,00
b) innych emitentów – –

2. Akcje, udzia∏y
a) w instytucjach finansowych – –
b) w pozosta∏ych jednostkach – –

VI. WartoÊci niematerialne i prawne 17.005,44 236.411,96
VII. Rzeczowy majàtek trwa∏y 74.553.173,78 76.402.283,86
VIII. Inne aktywa – –
IX. Rozliczenia mi´dzyokresowe 156.087,40 237.524,20

SUMA AKTYWÓW 3.888.139.641,20 3.443.053.692,40
Nale˝noÊci warunkowe 531.241.542,59 580.326.252,18

a) z tytu∏u wierzytelnoÊci zg∏oszonych
do masy upad∏oÊci 528.824.634,11 577.816.477,70

b) pozosta∏e nale˝noÊci 2.416.908,48 2.509.774,48
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BILANS
NA DZIE¡ 31 GRUDNIA 2002 R.

P A S Y W A
w z∏

31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

I. Zobowiàzania 34.287.374,45 22.563.809,13
1. Zobowiàzania wobec syndyka masy

upad∏oÊci z tytu∏u wyp∏at w ramach systemu
gwarantowania Êrodków – –

2. Zobowiàzania pozosta∏e 34.287.374,45 22.563.809,13
II. Rozliczenia mi´dzyokresowe bierne

i przychody przysz∏ych okresów 5.210.806,62 12.068.679,17
III. Rezerwy 100.000,00 350.000,00

1. Rezerwy na ryzyko zwiàzane z udzielonymi
gwarancjami – –

2. Rezerwy na ryzyko zwiàzane z udzielonymi
por´czeniami – –

3. Inne rezerwy na ryzyko 100.000,00 350.000,00
IV. Fundusz statutowy 883.583.995,98 679.496.587,82
V. Fundusz zapasowy 350.000.000,00 220.000.000,00
VI. Fundusz pomocowy 2.242.087.503,62 2.051.006.867,25

1. Fundusz pomocowy do wykorzystania 747.075.445,94 408.551.973,91
2. Fundusz pomocowy wykorzystany 1.495.012.057,68 1.642.454.893,34

VII. Fundusz restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych 123.409.688,87 123.382.770,55
1. Fundusz restrukturyzacji banków

spó∏dzielczych do wykorzystania 46.216.920,87 51.682.770,55
2. Fundusz restrukturyzacji banków

spó∏dzielczych wykorzystany 77.192.768,00 71.700.000,00
VIII. Fundusz z aktualizacji wyceny – –
IX. Fundusze specjalne i inne pasywa 149.024,19 97.570,32
X. Wynik finansowy 249.311.247,47 334.087.408,16

1. Zysk (wartoÊç dodatnia) 249.311.247,47 334.087.408,16
2. Strata (wartoÊç ujemna) – –

SUMA PASYWÓW 3.888.139.641,20 3.443.053.692,40
Zobowiàzania pozabilansowe – –
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA OKRES ZAKO¡CZONY 31 GRUDNIA 2002 R.

w z∏
12 miesi´cy 12 miesi´cy

zakoƒczonych zakoƒczonych
31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

I. Przychody z dzia∏alnoÊci statutowej 68.311.075,87 89.304.957,16
1. Przychody z tytu∏u odsetek 67.947.401,13 86.978.531,21
2. Przychody z tytu∏u prowizji 340.899,00 2.250.700,00
3. Przychody z  tytu∏u odsetek za opóênienia

w dokonywaniu przez banki wp∏at na realizacj´
wyp∏at gwarantowanych – –

4. Przychody z tytu∏u odsetek za opóênienia
w dokonywaniu przez banki op∏at rocznych 18.897,14 74.135,28

5. Przychody z  tytu∏u odsetek za opóênienia
w sp∏atach przez banki po˝yczek i odsetek
od po˝yczek 3.878,60 1.590,67

II. Koszty realizacji zadaƒ statutowych – –
1. Odsetki z tytu∏u kredytów otrzymanych

z NBP – –
2. Pozosta∏e – –

III. Wynik dzia∏alnoÊci statutowej (I-II) 68.311.075,87 89.304.957,16
IV. Wynik na operacjach finansowych 200.443.666,29 262.090.632,40

1. Papierami wartoÊciowymi 200.302.221,33 252.923.485,16
2. Pozosta∏ych 141.444,96 9.167.147,24

V. Koszty dzia∏alnoÊci Funduszu 16.818.936,84 15.782.094,93
1. Us∏ugi obce 3.692.026,65 3.067.538,96
2. Wynagrodzenia 10.455.212,24 10.279.867,89
3. Narzuty na wynagrodzenia 1.286.107,78 1.179.376,25
4. Pozosta∏e 1.385.590,17 1.255.311,83

VI. Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych 2.559.553,25 3.092.431,91

VII. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoÊci – –
VIII. Rozwiàzanie rezerw i zmniejszenia

dotyczàce aktualizacji 250.000,00 751,44
IX. Pozosta∏e przychody 334.177,62 1.730.268,90
X. Pozosta∏e koszty 649.182,22 164.674,90
XI. Wynik z dzia∏alnoÊci operacyjnej

(III+IV-V-VI-VII+VIII+IX-X) 249.311.247,47 334.087.408,16
XII. Wynik na operacjach nadzwyczajnych

(strata) – –
1. Zyski nadzwyczajne – –
2. Straty nadzwyczajne – –

XIII. Wynik finansowy funduszu (XI+XII) 249.311.247,47 334.087.408,16
1. Zysk (wartoÊç dodatnia) 249.311.247,47 334.087.408,16
2. Strata (wartoÊç ujemna) – –
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SPRAWOZDANIE Z PRZEP¸YWU ÂRODKÓW
PIENI¢˚NYCH
ZA OKRES ZAKO¡CZONY 31 GRUDNIA 2002 R.

w z∏
12 miesi´cy 12 miesi´cy

zakoƒczonych zakoƒczonych
31.12.2002 r. 31.12.2001 r.

A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci
operacyjnej
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) 249.311.247,47 334.087.408,16
II. Korekty o pozycje:

1. Amortyzacja 2.559.553,25 3.092.431,91
2. Rezerwy na nale˝noÊci zagro˝one,

tworzone w ci´˝ar kosztów – (751,44)
3. Inne rezerwy tworzone w ci´˝ar kosztów

dzia∏alnoÊci Funduszu (250.000,00) –
4. Zmiana stanu nale˝noÊci i roszczeƒ 36.583,89 11.046,83
5. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych

(z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów) oraz
funduszów specjalnych 11.775.019,19 34.906,77

6. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych 81.436,80 81.436,80
7. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów – –
8. Pozosta∏e pozycje 342.782,54 –

III. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci
operacyjnej (I�II) 263.856.623,14 337.306.479,03

B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci
inwestycyjnej
I. Nabycie/Sprzeda˝ wartoÊci

niematerialnych i prawnych (272.441,83) (348.528,49)
II. Nabycie/Sprzeda˝ sk∏adników rzeczowego

majàtku trwa∏ego (561.377,36) (681.679,45)
III. Nabycie/Sprzeda˝ bonów skarbowych, bonów

pieni´˝nych Narodowego Banku Polskiego,
obligacji (611.073.468,66) (133.303.209,40)

IV. Udzielone/Zwrócone po˝yczki z funduszu
pomocowego 147.442.835,66 (582.494.413,34)

V. Udzielone/Zwrócone po˝yczki z funduszu
restrukturyzacji banków spó∏dzielczych (5.492.768,00) (71.700.000,00)

VI. Nabyte/Zbyte wierzytelnoÊci – –
VII. Otrzymane/Zwrócone odsetki 15.412.016,66 11.203.739,10
VIII. Pozosta∏e pozycje – –
IX. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci

inwestycyjnej (I�II�III�IV�V�VI�VII�VIII) (454.545.203,53) (777.324.091,58)
C. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci

finansowej
I. Zmiana stanu funduszu statutowego – –
II. Zmiana stanu funduszu pomocowego

(wp∏ata sk∏adki rocznej) 191.080.636,37 317.149.371,66
III. Zmiana stanu funduszu restrukturyzacji

banków spó∏dzielczych 26.918,32 123.382.770,55
IV. Zaciàganie/Sp∏ata krótkoterminowych

kredytów i po˝yczek bankowych – –
V. Zap∏acone/Zwrócone odsetki – –
VI. Pozosta∏e pozycje – –
VII. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci

finansowej (I�II�III�IV�V�VI) 191.107.554,69 440.532.142,21
D. Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto (A+B+C) 418.974,30 514.529,66
E. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek roku obrotowego 2.589.027,98 2.074.498,32
F. Ârodki pieni´˝ne na koniec roku obrotowego (D+E) 3.008.002,28 2.589.027,98
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