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Warszawa, dnia 14 marca 2016 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy 

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających 

(druk nr 102) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa 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 zmienia zasady ponoszenia opłat przez podmioty objęte 

obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności wynikających z czynności 

bankowych. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, prace nad nią podjęto w związku z 

interpretacją Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych wydaną dniu 

25 września 2015 r. (2015/ESMA/1462). W opinii tej przyjęto, że opłaty wnoszone przez 

banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, powinny być jednorazowo zaliczane w 

koszty na początek okresu sprawozdawczego.  

W noweli zaproponowano zmianę polegającą na przejściu z systemu rocznego 

wnoszenia takich opłat, na system kwartalny. 

Dotychczas, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

podmioty objęte systemem gwarantowania wnoszą na rzecz Funduszu obowiązkowe opłaty 

roczne w wysokości iloczynu stawki nieprzekraczającej 0,3% i podstawy naliczania opłaty 

rocznej. 

Zgodnie ze zmienionym art. 13 ust. 1, podmioty objęte systemem gwarantowania będą 

wnosić na rzecz Funduszu obowiązkowe opłaty w okresach kwartalnych w wysokości 
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iloczynu stawki nieprzekraczającej 0,075% i podstawy naliczania opłaty. Podstawę naliczania 

opłaty stanowi łączna kwota ekspozycji na ryzyko, określona w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), 

obliczona według zasad określonych na podstawie przepisów tego rozporządzenia i ustawy - 

Prawo bankowe, ustalona na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego kwartał, którego 

opłata dotyczy. 

Analogiczne zmiany przewidziano w zakresie obowiązkowych opłat wnoszonych na 

rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe (art. 13c ustawy) oraz opłat ostrożnościowych (art. 14a ustawy). 

Zgodnie z zawartym w art. 2 noweli przepisem przejściowym, opłaty wniesione przez 

podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania oraz kasy za rok 2016 do dnia 

wejścia w życie ustawy, zostają zaliczone na poczet należnych opłat kwartalnych. Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy zwróci podmiotom 

objętym obowiązkowym systemem gwarantowania oraz kasom różnicę między opłatą 

wniesioną za rok 2016, a należnymi opłatami kwartalnymi.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 13. posiedzeniu w dniu marca b.r. pochodziła z 

przedłożenia poselskiego (druk nr 277).  

W trakcie prac legislacyjnych przyjęto poprawki dotyczące podstawy naliczania opłaty 

za dany kwartał oraz poprawki dotyczące podmiotów objętych ustawą o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. 

Przyjęto także poprawkę, która zmniejsza maksymalną wysokość stawki opłaty, która 

może być określona przez ministra w drodze rozporządzenia, w przypadku wyczerpania się 

środków na wypłaty gwarantowane.  

Ustawa nie wzbudza uwag o charakterze legislacyjnym. 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


