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Uchwała nr 41/2013 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22 listopada 2013 r. 
 

 

Uchwała nr 41/2013 

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
z dnia 22 listopada 2013 r. 

 

w sprawie określenia wysokości stawki obowiązkowej opłaty rocznej na 2014 rok  

wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  

przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 13 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, Nr 144,  

poz. 1176, Dz. U. z 2010 r. Nr 140, poz. 943, Nr 257, poz. 1724, Dz. U. z 2011 r. Nr 134,  

poz. 781, Dz. U. z 2012 r., poz. 596, poz. 1166, Dz. U. z 2013 r., poz. 613, poz. 1012) oraz § 15 

ust. 1 i ust. 4 Statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego załącznik  

do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania statutu 

Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. z 2013 r., poz. 967), Rada Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa stawkę obowiązkowej opłaty rocznej  

na 2014 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte 

obowiązkowym systemem gwarantowania – w wysokości 0,1% 12,5-krotności sumy wymogów 

kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych  

z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.
1
). 

 

§2. 

Podstawą naliczenia kwoty obowiązkowej opłaty rocznej jest stan 12,5-krotności sumy wymogów 

kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu 

przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie Prawo bankowe,  

na dzień 31 grudnia 2013 r. 

 

§3. 

Podmioty, o których mowa w § 1, wnoszą obowiązkową opłatę roczną w terminie  

do dnia 14 marca 2014 r. 

 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Rada 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

            /-/ 
 

                                                           
1
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i poz. 1529  

oraz z 2013 r. poz. 777, poz. 1036. 


