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Uchwała nr 107/DPPR/2017  

Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  

z dnia 10 lutego 2017 r.  

 

 

w sprawie zwolnienia z obowiązku, o którym mowa w art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, podmiotów krajowych emitujących instrumenty finansowe lub 

zaciągających zobowiązania, które mogą podlegać umorzeniu lub konwersji 

 

 

Na podstawie § 5 pkt 8 Regulaminu Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 54/2016 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 

dnia 12 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, w związku z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 z późn. zm.) („ustawa o BFG”), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy o BFG zwalnia 

podmioty krajowe w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy o BFG z obowiązku: 

1) zawarcia w umowie, z której wynika zobowiązanie podmiotu krajowego, zastrzeżenia o 

możliwości zastosowania wobec takiego zobowiązania instrumentu umorzenia lub 

konwersji, w sposób zapewniający zapoznanie się z tym zastrzeżeniem przez stronę umowy, 

na podstawie której podmiot zaciąga zobowiązanie, a także uzyskania zgody strony umowy, 

na podstawie której podmiot zaciąga zobowiązanie, na uznanie skutków decyzji o 

zastosowaniu instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań tj. z obowiązku, o którym 

mowa w art. 222 ust. 1 ustawy o BFG, w stosunku do zobowiązań z tytułu: 

a) czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 

ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 

z późn. zm.), dla których prawem właściwym jest prawo polskie; 

b) czynności związanych z prowadzeniem imiennych rachunków członków kasy, o których 

mowa w art. 28 ustawy z dnia 5 listopada 2009 o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, z późn. zm) oraz 

prowadzeniem przez kasy rozliczeń finansowych, dla których prawem właściwym jest 

prawo polskie; 

c) czynności związanych z prowadzeniem rachunków pieniężnych, o których mowa w art. 

69 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 
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U. z 2016 r. poz. 1363, z późn. zm.) oraz prowadzeniem przez domy maklerskie 

rozliczeń finansowych, dla których prawem właściwym jest prawo polskie,  

2) o którym mowa w art. 222 ust. 1 ustawy o BFG, w stosunku do emitowanych 

instrumentów finansowych lub zaciąganych zobowiązań, które mogą podlegać umorzeniu 

lub konwersji, dla których prawem właściwym jest prawo polskie, jeżeli spełniony jest co 

najmniej jeden z warunków: 

a) nabywcą instrumentu finansowego, zgodnie z warunkami emisji, jest wyłącznie klient 

profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.); 

b) stroną umowy, z której wynika lub może wynikać zobowiązanie podmiotu, jest klient 

profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.); 

c) przedmiotem emisji są papiery wartościowe, które są oferowane w ofercie publicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

spółkach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 1382, z późn. zm.) i spełniony został warunek, o 

którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 3 tej ustawy; 

d) przedmiotem emisji są papiery wartościowe, które są oferowane maksymalnie 149 

oznaczonym inwestorom i ich jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 

równowartość 100 tys. euro  w dniu jej ustalenia, wyrażoną w walucie polskiej według 

średniego kursu euro oraz średniego kursu waluty, w której wyrażona jest wartość 

nominalna instrumentu, ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w tym dniu;  

e) nabywcą instrumentu finansowego, zgodnie z warunkami emisji, może być wyłącznie 

członek organu podmiotu, osoba pełniąca funkcje kierownicze w podmiocie, jego 

akcjonariusz lub udziałowiec; lub 

f) stroną umowy, z której wynika lub może wynikać zobowiązanie podmiotu, jest członek 

organu podmiotu, osoba pełniąca funkcje kierownicze w podmiocie, jego akcjonariusz 

lub udziałowiec. 

§ 2. 

Traci moc uchwała nr 379/DPPR/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 9 

grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia z wymogu, o którym mowa w art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 

10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 

oraz przymusowej restrukturyzacji, podmiotów zaciągających zobowiązania, które mogą 

podlegać umorzeniu lub konwersji, na podstawie wybranych umów. 
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§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 Zarząd 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
/-/ 

 


