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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 394) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw zmierza do utworzenia w Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym nowego funduszu własnego – funduszu stabilizacyjnego, ze środków którego 

udzielać się będzie wsparcia instytucjom finansowym wymagającym takiej pomocy. 

 Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, w wielu państwach wprowadzono albo 

rozważa się wprowadzenie nowych podatków lub opłat, które obciążają banki i innych 

uczestników rynku kapitałowego, zapewniając dodatkowe wpływy do budżetu, równoważące 

wydatki Skarbu Państwa na stabilizowanie sektora finansowego.  

 Do funduszu stabilizacyjnego stosowane będą zasady właściwe dla funkcjonowania 

gospodarki finansowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

 Zgodnie z art. 4 ust. 1j ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, do zadań 

Funduszu w zakresie udzielania pomocy finansowanej ze środków funduszu stabilizacyjnego 

naleć będzie udzielanie gwarancji zwiększania funduszy własnych banku krajowego 

(gwarancja rekapitalizacyjna), a w przypadku jej wykonania – nabywanie lub obejmowanie 

akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych banku krajowego, a ponadto 

określanie wysokości stawki opłaty ostrożnościowej. 

 Fundusz stabilizacyjny zasilać ma płata ostrożnościowa, wnoszona przez podmioty 

objęte dotychczas systemem gwarantowania. W myśl art. 14a ustawy o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym Podmioty objęte systemem gwarantowania wnosić mają na rzecz Funduszu 

opłatę ostrożnościową w wysokości iloczynu stawki nieprzekraczającej 0,2% i podstawy 

naliczania opłaty rocznej (podstawę naliczania opłaty rocznej stanowi kwota odpowiadająca 
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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, obliczona przez bank według zasad określonych na 

podstawie przepisów tej ustawy). 

 Decyzja o uruchomieniu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny środków na 

finansowanie działań pomocowych będzie należała do organów Funduszu, działających na 

wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych (art. 18d ustawy o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym).  

 W art. 18a ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przewidziano 

ponadto możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami własnymi Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego.  

 Art. 2 noweli wprowadza zmianę do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych. Jej istotą jest przyjęcie zasady, że opłata 

ponoszona przez banki na fundusz stabilizacyjny nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.  

 Na podstawie art. 7 noweli podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania 

będą obowiązane do wniesienia po raz pierwszy opłaty ostrożnościowej za rok wejścia w 

życie ustawy w wysokości określonej w art. 14a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, w terminie 60 dni od dnia opublikowania uchwały Rady 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wysokości stawki tej opłaty w dwóch dziennikach o 

zasięgu ogólnokrajowym. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 Ustawa uchwalona przez Sejm na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca b.r. pochodziła 

z przedłożenia rządowego. Prace nad ustawą prowadziła Komisja Finansów Publicznych. 

Odrzucona została poprawka zgłoszona do projektu w drugim czytaniu. 

 Za przyjęciem ustawy głosowało 297 posłów, przy braku głosów przeciw i 136 

głosach wstrzymujących się.  

 

III. Uwagi. 

1) W art. 1 w pkt 10 i 11 zamieszczono zmiany, których kolejność powinna zostać 

odwrócona. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 pkt 10 oznacza się jako pkt 11 oraz pkt 11 oznacza się jako pkt 10; 
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2) W art. 6 noweli zaproponowano zmianę ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji 

niektórych instytucji finansowych. Jej istotą jest wprowadzenie możliwości udzielania 

gwarancji rekapitalizacyjnej również przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dotychczas 

uprawnienie to posiada tylko Skarb Państwa). Taki zabieg legislacyjny wymaga jednak 

zmiany również art. 1 w tej ustawie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 6 przed pkt 1 dodaje się pkt… w brzmieniu 

"…) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  udzielaniu przez Skarb Państwa lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarancji 

zwiększania funduszy własnych instytucji finansowych;";" 

3) Na podstawie art. 7 noweli podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania 

będą obowiązane do wniesienia po raz pierwszy opłaty ostrożnościowej za rok wejścia 

w życie ustawy w wysokości określonej w art. 14a ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 60 dni od dnia opublikowania uchwały 

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wysokości stawki tej opłaty w dwóch 

dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym. Z treści tego przepisu można wnosić, że 

instytucje finansowe objęte obowiązkowym systemem gwarantowania poniosą opłatę 

ostrożnościową za cały rok 2013. Biorąc pod rozwagę trwający jeszcze proces 

legislacyjny, okres vacatio legis i dodatkowe dwa miesiące od opublikowania uchwały o 

wysokości stawki opłaty - rozwiązanie takie wydaje się w sposób nieproporcjonalny 

obciążać adresatów ustawy. Opłata ostrożnościowa, mająca charakter daniny publicznej, 

powinna jak się wydaje dotyczyć okresu następującego po jej wprowadzeniu do systemu 

prawa. 

 

IV. Poprawka o charakterze techniczno-prawnym: 

w art. 1 w pkt 7 w lit. d, w ust. 4b skreśla się wyrazy "art. 16" 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 

 


