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U c h w a ł a  n r  2 0 / 2 0 1 6 

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

z dnia 23 marca 2016 r. 

 

w sprawie określenia wysokości stawki obowiązkowej opłaty na II kwartał 2016 roku  

wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  

przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5a w zw. z art. 13c ust. 1 – 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866 z późn. zm.
1
) w 

związku z art. 3 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i 

bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 381), Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa stawkę obowiązkowej opłaty na II kwartał 

2016 roku wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe – w wysokości 0,075% wartości aktywów oraz zobowiązań 

pozabilansowych. 

 

§2. 

Podstawą naliczenia kwoty obowiązkowej opłaty na II kwartał 2016 roku jest wartość aktywów 

oraz zobowiązań pozabilansowych ustalona według stanu na dzień 31  marca 2016 r. 

 

§3. 

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wnoszą obowiązkową opłatę na II kwartał 2016 

roku w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r. 

 

§4. 

1. Opłaty roczne, wniesione zgodnie z uchwałą nr 27/2015 Rady Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki 

obowiązkowej opłaty rocznej na 2016 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zostają zaliczone na 

poczet należnych opłat obowiązkowych za II kwartał 2016 r. 

 

2. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, do dnia 22 kwietnia 2016 roku, zwraca spółdzielczym kasom 

oszczędnościowo-kredytowym różnicę pomiędzy wniesionymi opłatami rocznymi,  

a należnymi obowiązkowymi opłatami za I i II kwartał 2016 r., bez odsetek. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1166, 1513, 1844 

oraz z 2016 r. poz. 381. 
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§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Rada  

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

/-/ 

 


