Uchwała Nr 7/2011
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia form, trybu oraz
szczegółowych warunków udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom
spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych

Na podstawie § 9 Regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego
załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie
ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. Nr 195, poz. 1507),
uchwala się, co następuje:

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały
jednolity tekst uchwały nr 24/2008 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia
17 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia form, trybu oraz szczegółowych warunków

udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji
banków spółdzielczych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą nr 9/2010 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 lutego 2010 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia form, trybu oraz szczegółowych warunków
udzielania

zwrotnej

pomocy

finansowej

bankom

spółdzielczym

z

funduszu

restrukturyzacji banków spółdzielczych,
2) uchwałą nr 6/2011 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 19 stycznia 2011
r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia form, trybu oraz szczegółowych warunków
udzielania

zwrotnej

pomocy

finansowej

bankom

spółdzielczym

z

funduszu

restrukturyzacji banków spółdzielczych.
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Załącznik do uchwały Nr 7 /2011
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr 24/2008
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia form, trybu oraz szczegółowych warunków udzielania zwrotnej
pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji banków
spółdzielczych

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (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, Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. nr 52, poz. 344 oraz z 2008 r. Nr 196, poz. 1214 i Nr 209, poz. 1315) oraz § 16
statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia
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, z 2001 r. Nr 16, poz. 174 oraz z 2008 r. Nr 192, poz. 1183) uchwala się,
co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się „Formy, tryb oraz szczegółowe warunki udzielania zwrotnej pomocy
finansowej bankom spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych”,
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zasady oceny punktowej wniosków banków o udzielenie pomocy finansowej z funduszu
restrukturyzacji banków spółdzielczych określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 2.
1. Uchwałę niniejszą stosuje się do wniosków banków o udzielenie pomocy finansowej
z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych, złoŜonych od dnia wejścia w Ŝycie
ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw.
2. Do wniosków banków o udzielenie pomocy finansowej z funduszu restrukturyzacji
banków spółdzielczych, złoŜonych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, o której mowa
w ust. 1, stosuje się przepisy uchwały nr 15/2001 Rady Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie określenia form, trybu
i

szczegółowych

warunków

udzielania

zwrotnej

pomocy

finansowej

bankom

spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych (t. jedn. ustalony
uchwałą

nr

15/2008

Rady

Bankowego

Funduszu

Gwarancyjnego

z

dnia

5 listopada 2008 r.).

§ 3.
Tracą moc:
1) uchwała nr 15/2001 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych warunków udzielania zwrotnej pomocy
finansowej bankom spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych,
2) uchwała nr 35/2001 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 13 grudnia
2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych
warunków udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu
restrukturyzacji banków spółdzielczych,
3) uchwała nr 5/2002 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 21 lutego 2002 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych warunków
udzielania

zwrotnej

pomocy

finansowej

bankom

spółdzielczym

z

funduszu

restrukturyzacji banków spółdzielczych,
4) uchwała nr 11/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11 czerwca
2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych
warunków udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu
restrukturyzacji banków spółdzielczych,
5) uchwała nr 25/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 grudnia
2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych
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warunków udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu
restrukturyzacji banków spółdzielczych,
6) uchwała nr 20/2004 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 23 września
2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych
warunków udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu
restrukturyzacji banków spółdzielczych,
7) uchwała nr 13/2008 r. Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 sierpnia
2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych
warunków udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu
restrukturyzacji banków spółdzielczych.

§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Rada
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr 24/2008 Rady
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 17 grudnia 2008 r.

Formy, tryb oraz szczegółowe warunki udzielania zwrotnej pomocy
finansowej bankom spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji banków
spółdzielczych.
1

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (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, Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 52, poz. 344, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 oraz z 2009 r. Nr 127, poz. 1050)
Bankowy

Fundusz

Gwarancyjny

moŜe

udzielać

bankom

spółdzielczym,

w których nie występuje niebezpieczeństwo niewypłacalności, zwrotnej pomocy finansowej
ze środków funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych.
§ 1.
UŜyte w niniejszym załączniku określenia oznaczają:
1)

ustawa – ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;

2)

bank – bank spółdzielczy;

3)

Fundusz – Bankowy Fundusz Gwarancyjny;

4)

Zarząd – Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

5)

pomoc finansowa – zwrotna pomoc finansowa dla banku spółdzielczego z funduszu
restrukturyzacji banków spółdzielczych;

6)

wniosek - wniosek banku o udzielenie pomocy finansowej;

7)

frbs – fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych;

8)

zakup akcji – nabycie akcji banku zrzeszającego, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1
ustawy;

1

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 9/2010 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 17 lutego 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia form, trybu oraz szczegółowych warunków
udzielenia zwrotnej pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji banków
spółdzielczych.
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9)

inwestycje związane z procesem łączeniowym – poniesione lub planowane wydatki
związane z łączeniem się banków, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy;

10) inwestycje planowane niezwiązane z procesem łączeniowym – planowane wydatki
o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy;
11) dni robocze - dni kalendarzowe, które są dniami pracy Biura Funduszu.

FORMY ORAZ WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ

§ 2.
Pomoc finansowa udzielana jest w formie poŜyczki na podstawie umowy, zawartej pomiędzy
bankiem a Funduszem, z zachowaniem następujących warunków:
1) oprocentowanie poŜyczki, z zastrzeŜeniem pkt 8, w skali roku wynosi:
a) w przypadku pomocy finansowej na inwestycje związane z procesem łączeniowym
oraz inwestycje planowane niezwiązane z procesem łączeniowym - 0,1 stopy
redyskontowej weksli, określanej przez Radę Polityki PienięŜnej,
b) w przypadku pomocy finansowej na zakup akcji - 0,05 stopy, o której mowa w lit. a);
2) zmiana wysokości oprocentowania poŜyczki następuje od dnia wejścia w Ŝycie uchwały
Rady Polityki PienięŜnej zmieniającej wysokość stopy, o której mowa w pkt 1;
3) prowizja wynosi 0,1% kwoty poŜyczki i jest potrącana z kwoty poŜyczki;
4) pomoc finansowa udzielana jest na okres nie dłuŜszy niŜ 5 lat, przy czym okres pomocy
liczony jest od daty wypłaty poŜyczki;
5) wypłata poŜyczki moŜe być dokonana:
a)
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w przypadku pomocy finansowej na inwestycje związane z procesem łączeniowym

oraz inwestycje planowane niezwiązane z procesem łączeniowym – jednorazowo, albo
w transzach, z zastrzeŜeniem § 5 ust. 3 i 5,
b) w przypadku pomocy finansowej na zakup akcji - jednorazowo;
6) odsetki od wypłaconej poŜyczki płatne są w okresach kwartalnych, z zastrzeŜeniem
pkt 8;
7) spłata poŜyczki następuje w równych ratach zaokrąglanych do pełnych tysięcy złotych,
płatnych w okresach półrocznych, z tym Ŝe ostatnia rata moŜe być ratą wyrównującą;
2

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 6/2011 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z
dnia 19 stycznia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia form, trybu oraz szczegółowych warunków
udzielenia zwrotnej pomocy finansowej bankom spółdzielczym z funduszu restrukturyzacji banków
spółdzielczych.

6

8) bank jest obowiązany niezwłocznie zwrócić Funduszowi kwotę stanowiącą całość lub
część pomocy finansowej, która nie została wykorzystana zgodnie z postanowieniami
umowy; w takim przypadku bank jest zobowiązany równieŜ do zapłaty na rzecz Funduszu
dodatkowych odsetek od tej kwoty, obliczonych:
a) za okres obejmujący odpowiednią liczbę dni kalendarzowych, jakie upłynęły od dnia
wypłaty całości lub części pomocy finansowej, do dnia jej spłaty,
b) według stopy procentowej, obliczonej jako średnia waŜona czasem obowiązywania
wysokości stóp redyskontowych weksli, obowiązujących w okresie od dnia wypłaty
tej części pomocy finansowej, do dnia jej spłaty;
9) Zarząd Funduszu moŜe zastosować karencję w spłacie poŜyczek; karencja nie moŜe być
dłuŜsza niŜ 1 rok od dnia wypłaty poŜyczki.

§ 3.
1. Udzielenie pomocy finansowej wymaga ustanowienia przez bank odpowiedniego
prawnego zabezpieczenia wierzytelności Funduszu.
2.

3

Do zabezpieczania wierzytelności Funduszu z tytułu udzielonej pomocy finansowej

stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
wydanej na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176).
§ 4.4
Kwota pomocy finansowej udzielana w danej rundzie aplikacyjnej łącznie z sumą
wierzytelności Funduszu wobec banku z tytułu pomocy finansowej w dniu rozpoczęcia rundy
aplikacyjnej oraz przyznanymi a niewypłaconymi transzami, nie moŜe być wyŜsza niŜ 30%
funduszy własnych banku oraz nie moŜe przekraczać 5.000.000,00 zł.

§ 5.
1. Pomoc finansowa na finansowanie planowanych inwestycji, udzielana jest na inwestycje,
których rozpoczęcie bank zaplanował w okresie do jednego roku od dnia rozpoczęcia
rundy aplikacyjnej, określonej w § 7, w której rozpatrywany jest wniosek banku.

3
4

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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2.

5

Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na finansowanie wydatków

inwestycyjnych planowanych przez bank w okresie 2 lat od dnia rozpoczęcia rundy
aplikacyjnej, określonej w § 7, w której rozpatrywany jest wniosek banku.
3.

6

Pomoc finansowa na wydatki planowane przekraczające 1.000.000,00 zł, udzielana jest

w dwóch transzach. W pierwszej transzy wypłacane jest nie więcej niŜ 50% kwoty
przyznanej poŜyczki. Wypłata drugiej transzy jest uzaleŜniona od przedstawienia
rozliczenia wykorzystania środków przyznanych w pierwszej transzy. Termin wypłaty
drugiej transzy nie moŜe być dłuŜszy niŜ 1 rok od daty wypłaty pierwszej transzy,
z zastrzeŜeniem ust. 5 i 6.
4.

7

Banki są zobowiązane do przedkładania Funduszowi dokumentów potwierdzających

zrealizowanie inwestycji, o których mowa w ust. 2. Terminy wykorzystania wypłaconych
środków oraz przekazywania dokumentów świadczących o ich wykorzystaniu ustalane są
w umowie poŜyczki.
5.

8

Nieprzedstawienie rozliczenia z wykorzystania środków pierwszej transzy w terminie

1 roku od daty wypłaty tej transzy powoduje wstrzymanie wypłaty drugiej transzy
poŜyczki.
6. JeŜeli opóźnienie w realizacji inwestycji przekracza 6 miesięcy, bank jest zobowiązany
do zwrotu pomocy na warunkach określonych w § 2 pkt 8.
7. Przyznane transze pomocy finansowej pomniejszają odpowiednio kwotę środków frbs
dostępnych dla banków w kolejnych rundach aplikacyjnych.

TRYB UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ

§ 6.
1. Pomoc finansowa udzielana jest na wniosek banku, który sporządzany jest według wzoru
formularza nr 1.
2. JeŜeli bank występuje równocześnie o udzielenie pomocy finansowej na więcej niŜ jeden
tytuł (zakup akcji lub na inwestycje związane z procesem łączeniowym lub na inwestycje
planowane nie związane z procesem łączeniowym), składa osobne formularze na kaŜdy

5

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
7
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
8
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret czwarte uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
6

8

z tych tytułów oddzielnie, z tym Ŝe w trakcie rozpatrywania wszystkie te tytuły
traktowane są jako jeden wniosek.

§ 7.
1. Wnioski banków rozpatrywane są dwa razy w roku kalendarzowym, w rundach
aplikacyjnych.
2. Pierwsza runda aplikacyjna rozpoczyna się w dniu 15 marca, a druga w dniu 15 września
kaŜdego roku.
3. W pierwszej rundzie aplikacyjnej rozpatrywane są wnioski banków złoŜone między
dniem 15 września roku poprzedniego, a dniem 14 marca roku bieŜącego. W drugiej
rundzie aplikacyjnej rozpatrywane są wnioski banków złoŜone między dniem 15 marca,
a dniem 14 września roku bieŜącego.
4. Za datę złoŜenia wniosku przyjmuje się datę wpływu wniosku do Funduszu.

§ 8.
1. Do wniosku bank dołącza:
1) opinię i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za
ostatni zakończony rok obrotowy, przy czym w sytuacji niesporządzenia do dnia
złoŜenia wniosku takiego raportu i opinii, bank zobowiązany jest przekazać opinię
i raport za rok wcześniejszy oraz dołączyć pisemne oświadczenie, w którym
zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Funduszowi nowej opinii i raportu;
2) opinię

banku

zrzeszającego

dotyczącą

wniosku

banku

o

pomoc

finansową – w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych;
3) prognozę finansową, obejmującą okres korzystania z pomocy, według wzoru
formularza nr 6;
4) statut banku;
5) wyciąg z rejestru sądowego;
6) dokument określający,

do jakiej wysokości zarząd banku moŜe zaciągać

zobowiązania, o ile nie określa tego statut banku;
7) kopie dokumentów potwierdzających wysokość wydatków:
a) poniesionych (faktury, rachunki),
b) planowanych (kosztorysy, oferty, cenniki, umowy).
2. Do wniosku dotyczącego pomocy na:
9

1)

9

zakup akcji, bank dołącza:

a) pozytywną decyzję właściwego organu banku uprawniającą zarząd banku do
nabycia akcji – o ile w konkretnym przypadku jest to wymagane,
b) dokumenty potwierdzające nabycie akcji o ile zostało ono dokonane albo
potwierdzające zamiar nabycia akcji oraz warunki ich sprzedaŜy;
2)

10

inwestycje związane z procesem łączeniowym, bank dołącza wypełnione

formularze, według wzorów: nr 2A, nr 3, oraz:
a) uchwały walnych zgromadzeń lub zebrań przedstawicieli banków łączących się,
które wyraŜają wolę połączenia się lub postanowienie sądu o zarejestrowaniu
połączenia się banków,
b) zezwolenie organu nadzoru bankowego na połączenie się banków, o ile było
wymagane;
3)

11

inwestycje planowane niezwiązane z procesem łączeniowym, bank dołącza

wypełniony formularz według wzoru nr 4.
3.

12

Informacje według wzorów formularzy nr 1- 4 i 6 składane są w Funduszu takŜe

w formie elektronicznej w sposób podany na stronie internetowej Funduszu.
4.

Zarząd Funduszu moŜe uzaleŜnić rozpatrzenie wniosku od przedłoŜenia przez bank
innych dokumentów i informacji, niŜ określone w ust. 1 i 2.

§ 9.
1. Decyzja w sprawie udzielenia poŜyczki podejmowana jest w terminie 40 dni roboczych,
od dnia rozpoczęcia rundy aplikacyjnej. Decyzja poprzedzona jest analizą wniosków
złoŜonych przed rozpoczęciem danej rundy aplikacyjnej.
2.

13

Nie później niŜ przed upływem 17 dni roboczych od dnia rozpoczęcia rundy

aplikacyjnej banki mogą zostać pisemnie wezwane do uzupełnienia bądź skorygowania
wniosków.
3. Banki składają odpowiednie uzupełnienia bądź korekty w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 2 (decyduje data wpłynięcia
uzupełnień do Funduszu). Nie złoŜenie wymaganych uzupełnień lub korekt w powyŜszym

9

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
11
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret trzecie uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
12
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret czwarte uchwały, o której mowa w odnośniku 2
13
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
10

10

terminie powoduje, Ŝe wnioski rozpatrywane są w pierwotnej formie lub mogą być
oddalone.

§ 10.
1. Wnioskom przypisywana jest liczba punktów, obliczana według zasad określonych
w załączniku nr 2.
2.

14

Pomoc finansowa przyznawana jest dla banków, których wnioski otrzymały najwyŜszą
wartość punktową, o której mowa w ust. 1, aŜ do wyczerpania się środków z frbs,
szacowanych jako dostępne w 40 dniu roboczym po rozpoczęciu rundy aplikacyjnej.

3.

15

W przypadku banku, którego ocena wniosku nie pozwala na udzielenie poŜyczki w

pełnej zweryfikowanej przez Fundusz kwocie ze względu na dostępne środki frbs,
Fundusz poinformuje bank o moŜliwości udzielenia mniejszej kwoty pomocy. W
przypadku braku akceptacji banku dla niŜszej kwoty pomocy, Fundusz zaproponuje jej
udzielenie następnemu bankowi w kolejności, o której mowa w ust. 2.
4.

16

W przypadku banków, których wnioski otrzymały taką samą wartość punktową,

o pierwszeństwie w otrzymaniu pomocy finansowej decyduje niŜsza kwota poŜyczki
zweryfikowanej podczas analizy wniosku, a w przypadku gdy kwoty są równe wcześniejsza data wpływu wniosku do Funduszu.

§ 11.
Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane jako spełniające warunki do udzielenia pomocy
w danej rundzie aplikacyjnej, nie są rozpatrywane w następnej rundzie aplikacyjnej.

§ 12.
1. Decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej podejmuje Zarząd Funduszu, w formie
uchwały.
2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, z uwzględnieniem obowiązku
przeznaczania przez bank ubiegający się o pomoc finansową na inwestycje związane
z procesem łączeniowym, w okresie korzystania z pomocy finansowej, nadwyŜki
bilansowej zgodnie z ogólnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, określane są
w umowie poŜyczki.

14

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e tiret pierwsze uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e tiret drugie uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e tiret trzecie uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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3.

17

W okresie pomiędzy podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, a podpisaniem

umowy, o której mowa w ust. 2, mogą być rozpatrywane wyłącznie wnioski dotyczące
zmiany formy lub wysokości zabezpieczenia wierzytelności Funduszu z tytułu pomocy
finansowej, jaka ma zostać udzielona.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.
O podjęciu przez Zarząd Funduszu uchwały, o której mowa w § 12 ust. 1, Fundusz
niezwłocznie informuje bank wnioskujący o pomoc finansową oraz właściwy bank
zrzeszający.

§ 14.
Banki, które nie uzyskały pomocy finansowej w danej rundzie aplikacyjnej, są o tym
niezwłocznie informowane wraz ze wskazaniem przyczyn, dla których pomoc finansowa nie
została przyznana. Informacja przekazywana jest równieŜ do właściwego banku
zrzeszającego.
§ 15.
W umowie poŜyczki zawieranej z bankiem określone zostaną warunki przeprowadzania
kontroli w banku korzystającym z pomocy finansowej.

17

Dodany w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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Formularz nr 118

Wniosek banku spółdzielczego o udzielenie pomocy finansowej
z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych na:
(zakup akcji / inwestycje związane z procesem łączeniowym / inwestycje planowane niezwiązane z procesem łączeniowym)1
Lp.

1
2
3
4

Wyszczególnienie

Nazwa i siedziba banku
Bank zrzeszający
Organ rejestrowy i nr wpisu w rejestrze
Skład zarządu banku

Dotyczy banku
ubiegającego się o pomoc

przejmowanego2
lub banku, którego akcje są nabywane3

podać stanowisko, imię i nazwisko oraz
datę powołania na stanowisko

X

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

X
X
X
X
X
X
X

Liczba zatrudnionych
Liczba oddziałów
Liczba filii
Liczba punktów kasowych
Data przejęcia / połączenia
X
Wnioskowana kwota pomocy
X
Planowany okres korzystania z pomocy
X
Proponowany okres karencji w spłacie kapitału
X
Proponowane formy zabezpieczenia
X
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (imię i
nazwisko/nazwa/firma, numer wpisu na listę prowadzoną przez
X
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, numer legitymacji biegłego
rewidenta)
1
niepotrzebne skreślić
2
w przypadku wniosku o pomoc na koszty poniesione i planowane związane z procesem łączeniowym
3
w przypadku wniosku o pomoc na zakup akcji banku zrzeszającego (banki składające wniosek o pomoc na inwestycje niezwiązane z procesem łączeniowym nie
wypełniają tej kolumny)
UWAGA: wszystkie dane podawać według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złoŜenie wniosku

18

W brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w odnośniku 2
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19

Formularz nr 2

Podstawowe dane o organizacji i władzach banku (na dzień złoŜenia wniosku)

Formularz nr 2A20

Podstawowe dane o organizacji i władzach banku

Lp.
1
2
3
4
5
6

19
20

Wyszczególnienie

Bank
przejmujący
(dane przed połączeniem)

Bank (i)
przejmowany (e)
(dane przed połączeniem)

Dane po połączeniu

Nazwa banku
Liczba członków zarządu
Liczba zatrudnionych
Liczba oddziałów
Liczba filii
Liczba punktów kasowych

Uchylony przez § 1 pkt 1 lit. g uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
W brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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Formularz nr 321
Inwestycje związane z procesem łączeniowym
Poniesione lub planowane wydatki związanych z połączeniem z BS ..............................
Data połączenia banków: ........
Lp.

Inwestycja1

Grupa wydatków2

Kwota planowanych wydatków w zł

1.

Poniesione Rok bieŜący4 Rok bieŜący +15
Nabycie lub modyfikacja programów lub sprzętu informatycznego

2.

Rozwój lub ujednolicenie technologii bankowej

3.

Modyfikacja procedur finansowo-księgowych

4.

Rozwój lub unifikacja produktów i usług bankowych

5.

Inne inwestycje6

Uzasadnienie inwestycji z punktu widzenia procesu łączeniowego oraz z punktu
widzenia celu zwiększenia bezpieczeństwa zgromadzonych środków pienięŜnych lub
poprawy albo ujednolicenia standardów obsługi klientów 3

Zarząd Banku .......................
1

wyszczególnienie powinno zawierać poszczególne inwestycje wraz ze wskazaniem miejsca (np. centrala, konkretny oddział)
naleŜy wskazać grupę wydatków (np. projekt budowy, prace budowlane, roboty wykończeniowe, zakup materiałów budowlanych, budowa systemu informatycznego, przy czym w przypadku
dedykowania sprzętu komputerowego do konkretnego rodzaju oprogramowania naleŜy wskazać ten fakt)
3
informacja powinna zawierać opis stanu technicznego posiadanego/przejętego majątku, przyczyn podjęcia inwestycji (w tym takŜe podstawy prawnej, jeŜeli wymóg takiej inwestycji wynikał
z przepisów prawa), uzasadnienie związku podjęcia inwestycji z procesem łączeniowym, a w przypadku znacznego czasowego oddalenia rozpoczęcia inwestycji od daty połączenia (ponad 3 lata)
wyjaśnienie przyczyn tego oddalenia.
4
12 miesięcy od rozpoczęcia rundy aplikacyjnej, w której bank złoŜył wniosek.
5
od 13 do 24 miesiąca od rozpoczęcia rundy aplikacyjnej, w której bank złoŜył wniosek.
6
w tym koszty prac bezpośrednio związanych z łączeniem, np. organizacją zebrań przedstawicieli, badaniem sprawozdań finansowych, zmianą w sądach rejestrowych, dodatkowymi kosztami
rzeczowymi pozainwestycyjnymi.
2

21

W brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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Formularz nr 422

Inwestycje planowane niezwiązane z procesem łączeniowym

1.

Kwota planowanych wydatków w zł Uzasadnienie inwestycji z punktu widzenia celu zwiększenia bezpieczeństwa zgromadzonych
Rok bieŜący3
Rok bieŜący +14 środków pienięŜnych lub poprawy albo ujednolicenia standardów obsługi klientów
Nabycie lub modyfikacja programów lub sprzętu informatycznego

2.

Rozwój lub ujednolicenie technologii bankowej

3.

Modyfikacja procedur finansowo-księgowych

4.

Rozwój lub unifikacja produktów i usług bankowych

5.

Inne inwestycje

Lp.

Inwestycja1

Grupa wydatków2

Zarząd Banku .......................
1

wyszczególnienie powinno zawierać poszczególne inwestycje wraz ze wskazaniem miejsca (np. centrala, konkretny oddział).
naleŜy wskazać grupę wydatków (np. projekt budowy, prace budowlane, roboty wykończeniowe, zakup materiałów budowlanych, budowa systemu informatycznego, przy czym w przypadku
dedykowania sprzętu komputerowego do konkretnego rodzaju oprogramowania naleŜy wskazać ten fakt).
3
12 miesięcy od rozpoczęcia rundy aplikacyjnej, w której bank złoŜył wniosek.
4
od 13 do 24 miesiąca od rozpoczęcia rundy aplikacyjnej, w której bank złoŜył wniosek.
2
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W brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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Formularz nr 5

Harmonogram inwestycji planowanych związanych z procesem łączeniowym
(dane muszą być zgodne z danymi z formularza nr 3)

Harmonogram inwestycji planowanych niezwiązanych z procesem łączeniowym
(dane muszą być zgodne z danymi z formularza nr 4)
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Uchylony przez § 1 pkt 1 lit. k uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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Formularz nr 624

Prognoza finansowa
(opracowywana w okresach rocznych wg stanów na koniec lat kalendarzowych, przy czym dane wyjściowe stanowią dane za ostatni
kwartał, poprzedzający złoŜenie wniosku, za który dostępne są dane sprawozdawcze)

I. Wybrane pozycje bilansu
(sprawozdawczość FINREP, w tys. zł)
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Kasa i operacje z bankiem centralnym

2.

Aktywa finansowe, kredyty i inne
naleŜności, instrumenty utrzymywane do
terminu wymagalności, w tym:

2.1.

Instrumenty dłuŜne

2.2.

Kredyty i poŜyczki

3.
4.

dane
wyjściowe

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości
niematerialne i prawne
Zobowiązania finansowe ogółem,
w tym:

4.1.

Depozyty

4.2.

Środki z tytułu pomocy BFG

5.

Zobowiązania ogółem

6.

Strata skumulowana1

7.

Aktywa/pasywa ogółem

8.

Pozycje pozabilansowe - udzielone

1

Pozycja agreguje następujące dane ze sprawozdawczości FINREP: zysk/strata z lat ubiegłych, zysk/strata w trakcie zatwierdzania,
zysk/strata roku bieŜącego, przy czym w prognozie finansowej uwzględnione są tylko wartości strat.
II. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
(sprawozdawczość FINREP, w tys. zł)
Lp.
1.

Wyszczególnienie

Wynik z tytułu odsetek

1.2.

Wynik z tytułu opłat i prowizji

1.3.

Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań
finansowych

24

Stan na

Stan na

Stan na

Wynik na działalności bankowej, w tym:

1.1.

2.

dane
wyjściowe

Koszty działania banku

W brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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Stan na

Stan na

Stan na

3.

Amortyzacja środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych

4.

Rezerwy

5.

Wynik z tytułu rezerwy na ryzyko ogólne
(PSR)

6.

Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty
wartości aktywów finansowych
niewycenianych według wartości godziwej
poprzez rachunek zysków i start (wynik z
tytułu rezerw celowych)

7.

Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty
wartości aktywów niefinansowych

8.

Wynik z działalności operacyjnej

9.

Zysk (strata) brutto z działalności
kontynuowanej

10.

Wynik (zysk/strata) netto

III. Jakość naleŜności
(sprawozdawczość FINREP, w tys. zł)
Wyszczególnienie

dane
wyjściowe

Stan na

Pozostałe naleŜności oraz kredyty i poŜyczki
wartość bilansowa brutto

NaleŜności
normalne i
pod obserwacją

Sektor finansowy
Sektor niefinansowy
oraz instytucji rządowych i
samorządowych
Sektor finansowy

NaleŜności
zagroŜone

Sektor niefinansowy oraz
instytucji rządowych i
samorządowych

19

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

IV. Adekwatność kapitałowa

Lp.

Wyszczególnienie

I.

Fundusze własne ogółem dla współczynnika
wypłacalności

1.

Fundusze własne podstawowe, w tym:

1.1

Fundusze zasadnicze banku (bez
kapitału/funduszu rezerwowego)

1.2

Kapitały/ fundusze rezerwowe

1.3

Fundusz ogólnego ryzyka na
niezidentyfikowane ryzyko działalności
bankowej

1.4

Pozycje pomniejszające fundusze podstawowe

2.

Fundusze własne uzupełniające, w tym

2.1

Pozycje dodatkowe funduszy uzupełniających,
w tym:

dane
wyjściowe

Stan na

Stan na

(sprawozdawczość COREP, w tys. zł)
Stan na Stan na Stan na Stan na

2.1.1 - zobowiązania podporządkowane
2.2

Zmniejszenia funduszy własnych
uzupełniających

II.

Wymogi kapitałowe, w tym:

1.

Z tytułu ryzyka kredytowego

2.

Z tytułu ryzyka cen towarów i walutowego

3.

Z tytułu ryzyka operacyjnego

4.

Inne i przejściowe wymogi kapitałowe

III.

Współczynnik wypłacalności

IV.

Wewnętrzna ocena kapitału

V.

Wewnętrzna ocena potrzeb kapitału
wewnętrznego

-----------------------------------------------24
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Załącznik nr 225
do uchwały Nr 24/2008 Rady
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 17 grudnia 2008 r.

Zasady oceny punktowej wniosków banków o udzielenie pomocy finansowej z frbs
Lp.

1.

Warunek oceny wniosku

Przedmiot finansowania1

Warianty
Nabycie akcji banku zrzeszającego2

30

Nabycie lub modyfikacja programów lub sprzętu
informatycznego

40

Rozwój lub ujednolicenie technologii bankowej

40

Modyfikacja procedur finansowo-księgowych

30

Rozwój lub unifikacja produktów i usług bankowych

60

Inne inwestycje

10

Bankowi wypłacono poŜyczkę z frbs w okresie ostatnich 5 lat
– liczonych od daty rozpoczęcia rundy aplikacyjnej3

2.

Historia korzystania
przez bank z pomocy
finansowej ze środków frbs

Liczba
punktów

Bankowi wypłacono poŜyczkę z frbs w okresie
wcześniejszym niŜ 5 lat – liczonych od daty rozpoczęcia
rundy aplikacyjnej3
Bank nie korzystał dotychczas z pomocy finansowej ze
środków frbs

1

10

20

30

W przypadku wniosku przewidującego zróŜnicowanie przedmiotu finansowania liczba punktów jest przyznawana proporcjonalnie
do udziału danego rodzaju kosztów we wnioskowanej kwocie poŜyczki ogółem.
2
Przedmiot finansowania nie podlega ocenie punktowej w ramach kryterium 2.
3
Nie dotyczy wypłaty drugiej i dalszych transz.
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