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USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.) 

 
Art. 1. 

Ustawa określa: 
1) zasady tworzenia i funkcjonowania obowiązkowego i umownego systemu 

gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub 
należnych z tytułu wierzytelności wynikających z czynności bankowych; 

2) zasady tworzenia i funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania 
środków pieniężnych zgromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych, zwanych dalej "kasami", lub należnych z tytułu przeprowadzania przez 
kasę rozliczeń finansowych; 

3) rodzaje działań, które mogą być podejmowane w celu udzielania podmiotom 
objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych oraz kasom 
objętym obowiązkowym systemem gwarantowania pomocy finansowej do 
wysokości środków gwarantowanych w przypadkach powstania niebezpieczeństwa 
niewypłacalności; 

4) zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o podmiotach objętych systemem 
gwarantowania oraz o kasach i Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-
Kredytowej, zwanej dalej "Kasą Krajową"; 

5) zasady udzielania wsparcia w celu restrukturyzacji kas, w których powstało 
niebezpieczeństwo niewypłacalności[.]<;> 

<6) źródła finansowania funduszu stabilizacyjnego, rodzaje działań finansowanych 
ze środków funduszu stabilizacyjnego oraz zasady i tryb wykorzystania 
środków gromadzonych na tym funduszu.> 

 
[Art. 3a. 

Celem działalności Funduszu jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego 
systemu finansowego, w szczególności poprzez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego 
systemu gwarantowania środków pieniężnych oraz udzielanie pomocy finansowej i wsparcia 
na zasadach określonych w ustawie.] 
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<Art. 3a. 
Celem działalności Funduszu jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego 
systemu finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o 
Komitecie Stabilności Finansowej (Dz. U. Nr 209, poz. 1317 oraz z …), w szczególności 
poprzez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków 
pieniężnych, udzielanie pomocy i wsparcia oraz udzielanie lub wykonywanie gwarancji 
rekapitalizacyjnej, na zasadach określonych w ustawie.> 

 
Art. 4. 

1. Do zadań Funduszu w zakresie funkcjonowania systemów obowiązkowego i umownego 
gwarantowania zgromadzonych środków pieniężnych należy: 

1) określanie na dany rok, zgodnie z art. 25, wysokości środków wyodrębnionych przez 
podmioty objęte systemem gwarantowania, w związku z obowiązkiem tworzenia 
funduszu ochrony środków gwarantowanych; 

2) wykonywanie obowiązków wynikających z gwarantowania środków pieniężnych na 
zasadach określonych w ustawie; 

3) (uchylony); 
4) nadzór nad umownym systemem gwarantowania środków pieniężnych. 

1a. Do zadań Funduszu w zakresie gromadzenia i analizowania informacji o podmiotach 
objętych systemem gwarantowania należy w szczególności opracowywanie analiz i 
prognoz dotyczących sektora bankowego. 

1b. Do zadań Funduszu w zakresie funkcjonowania systemu gwarantowania środków 
pieniężnych w kasach należy wykonywanie obowiązków wynikających z gwarantowania 
środków pieniężnych na zasadach określonych w ustawie. 

1c. Do zadań Funduszu w zakresie gromadzenia i analizowania informacji o kasach należy w 
szczególności opracowywanie analiz i prognoz dotyczących sektora kas. 

1d. Do zadań Funduszu w zakresie restrukturyzacji kas, w których powstało 
niebezpieczeństwo niewypłacalności, należy: 

1) udzielanie zwrotnej pomocy finansowej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 20c 
i art. 20d; 

2) nabywanie wierzytelności kas; 
3) udzielanie wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa 

majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w 
likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 20g; 

4) obejmowanie akcji banku przejmującego oraz nabywanie lub obejmowanie akcji 
banku, o którym mowa w ust. 1h; 

5) kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy i wsparcia, o których mowa w pkt 1 i 
3, oraz monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i systemu zarządzania kasy 
korzystającej z pomocy finansowej oraz podmiotu, któremu Fundusz udzielił 
wsparcia; 

6) kontrola realizacji programu postępowania naprawczego kasy w sytuacjach 
określonych w ustawie; 
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7) określanie wysokości obowiązkowych opłat rocznych, o których mowa w art. 13c 
ust. 1. 

1e. Komisja Nadzoru Finansowego może, na wniosek banku, o którym mowa w ust. 1d pkt 4, 
wyłączyć część działalności lub całą działalność tego banku z obowiązku spełniania 
niektórych wymogów i norm, o których mowa w ustawie oraz w ustawie - Prawo 
bankowe. 

1f. Do funduszy własnych banku, o którym mowa w ust. 1h, nie stosuje się limitu udziału 
wkładów niepieniężnych w funduszach zasadniczych banku, określonego w art. 128 ust. 
1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe. 

1g. W przypadku banku, o którym mowa w ust. 1h, przepisów art. 128 ust. 1 pkt 3, art. 138 
ust. 3 pkt 3, 3a i 4 oraz ust. 6 pkt 3, art. 142-151, art. 153, art. 156, art. 158, art. 159 i art. 
169 ustawy - Prawo bankowe nie stosuje się. W zakresie w jakim udzielenie informacji 
objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów dotyczących 
zbycia praw majątkowych lub zobowiązań nie stosuje się również przepisu art. 104 ust. 1 
ustawy - Prawo bankowe. 

1h. Fundusz może nabyć i obejmować akcje banku w celu przejęcia lub nabycia 
przedsiębiorstwa kasy, w przypadku której powstało niebezpieczeństwo 
niewypłacalności, wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań, 
kontynuowania działalności związanej z przejmowanymi lub nabywanymi prawami 
majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami kasy, w której powstało 
niebezpieczeństwo niewypłacalności oraz restrukturyzacji do czasu zbycia podmiotowi 
trzeciemu. 

1i.  Zbycie praw majątkowych i przejęcie zobowiązań banku, o którym mowa w ust. 1h, nie 
wymaga uzyskania zgody dłużników oraz wierzycieli tego banku. 

<1j. Do zadań Funduszu w zakresie udzielania pomocy finansowanej ze środków 
funduszu stabilizacyjnego należy: 

1) udzielanie gwarancji zwiększania funduszy własnych banku krajowego, zwanej 
dalej „gwarancją rekapitalizacyjną”, a w przypadku wykonania tej gwarancji – 
nabywanie lub obejmowanie akcji, obligacji lub bankowych papierów 
wartościowych banku krajowego; 

2) określanie wysokości stawki opłaty ostrożnościowej, o której mowa w art. 14a, 
wnoszonej przez podmioty objęte systemem gwarantowania na rzecz 
Funduszu.> 

2. Do zadań Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objętym systemem 
gwarantowania należy: 

1) udzielanie zwrotnej pomocy finansowej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 19 i 
art. 20 ustawy, w przypadku powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności bądź na 
nabycie akcji lub udziałów banków; 

1a) nabywanie wierzytelności banków, w których powstało niebezpieczeństwo 
niewypłacalności; 

2) kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy, o której mowa w pkt 1, oraz 
monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i systemu zarządzania banku 
korzystającego z pomocy finansowej; 
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3) określanie wysokości obowiązkowych opłat rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 
1 i art. 14, wnoszonych przez podmioty objęte systemem gwarantowania na rzecz 
Funduszu; 

4) kontrola realizacji programu postępowania naprawczego podmiotu objętego 
systemem gwarantowania, w sytuacjach określonych w ustawie. 

2a. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, zakres i tryb obrotu przez 
Fundusz wierzytelnościami, o których mowa w ust. 2 pkt 1a, uwzględniając zapewnienie 
skuteczności udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania. 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, kierując się koniecznością 
zapewnienia stabilności systemu bankowego, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, może określić, w 
drodze rozporządzenia, dodatkowe działania Funduszu w zakresie udzielania pomocy 
podmiotom objętym systemem gwarantowania oraz tryb ich wykonania. 

 
Art. 7. 

1. Rada Funduszu sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Funduszu. 
2. Do zadań Rady Funduszu ponadto należy: 

1) wykonywanie nadzoru nad działalnością Zarządu Funduszu; 
2) uchwalanie planów działalności i planu finansowego Funduszu; 
3) przedkładanie Radzie Ministrów sprawozdania z działalności Funduszu za rok 

poprzedni; 
3a) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, 

Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesowi Narodowego Banku 
Polskiego kwartalnych sprawozdań z działalności Funduszu, nie później niż w 
terminie 40 dni od ostatniego dnia kwartału roku kalendarzowego, za który zostało 
sporządzone; 

3b) przyjmowanie przedstawionego przez Zarząd Funduszu rocznego sprawozdania 
finansowego Funduszu oraz rocznego sprawozdania z działalności Funduszu; 

4)  zatwierdzanie wniosków Zarządu Funduszu w sprawie zaciągania kredytu, o którym 
mowa w art. 16a ust. 5; 

4a)  zatwierdzanie wniosków Zarządu Funduszu w sprawie zaciągania kredytu 
krótkoterminowego na potrzeby realizacji zadań Funduszu z zakresu gwarantowania 
depozytów zgromadzonych w kasach; 

[5) określanie na wniosek Zarządu Funduszu wysokości stawek obowiązkowej opłaty 
rocznej oraz funduszu ochrony środków gwarantowanych;] 

<5) określanie na wniosek Zarządu Funduszu wysokości stawek obowiązkowej 
opłaty rocznej i opłaty ostrożnościowej podmiotów objętych systemem 
gwarantowania oraz stawki określającej wysokość funduszy ochrony środków 
gwarantowanych;> 

5a)  określanie na wniosek Zarządu Funduszu stawek obowiązkowej opłaty rocznej kas; 
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6) określanie zasad i form udzielania pomocy finansowej podmiotom objętym 
systemem gwarantowania, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1; 

7) określanie zasad i form zabezpieczania i dochodzenia zwrotu środków należnych 
Funduszowi z tytułu udzielania pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1; 

7a)  podejmowanie, na wniosek Zarządu Funduszu, decyzji o przekazaniu środków 
między funduszami własnymi Funduszu; 

7b)  określanie zasad i form udzielania wsparcia oraz zabezpieczania i dochodzenia 
zwrotu środków z tytułu udzielenia wsparcia przejmującym lub nabywcom w 
procesie restrukturyzacji kas, o których mowa w art. 4 ust. 1d pkt 3; 

7c)  określanie zasad udzielania pomocy finansowej, o której mowa w art. 4 ust. 1d pkt 
1, oraz zasad i form zabezpieczania i dochodzenia zwrotu środków z tytułu 
udzielania tej pomocy; 

7d)  określanie zasad nabywania lub obejmowania akcji banków w związku z realizacją 
zadań określonych w art. 4 ust. 1d pkt 4 oraz zasad zarządzania tymi akcjami; 

<7e) określanie zasad udzielania pomocy finansowej, o której mowa w art. 4 ust. 1j 
pkt 1, oraz zasad zarządzania akcjami, obligacjami i bankowymi papierami 
wartościowymi banku krajowego nabytymi lub objętymi w wyniku wykonania 
gwarancji rekapitalizacyjnej;> 

8) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Funduszu; 
9) reprezentowanie Funduszu w jego stosunkach prawnych z członkami Zarządu, w 

szczególności powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków 
Zarządu; 

10) uchwalanie regulaminu określającego organizację pracy oraz zasady i tryb działania 
Zarządu Funduszu. 

<3. Przy określaniu wysokości stawki obowiązkowej opłaty rocznej, o której mowa w 
art. 13 ust. 1, oraz stawki opłaty ostrożnościowej, o której mowa w art. 14a, Rada 
Funduszu uwzględnia w szczególności sytuację w sektorze finansowym oraz jego 
otoczeniu makroekonomicznym.> 

 
Art. 14. 

1. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy oraz 
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. wnoszą, do dnia 31 grudnia 1999 r., obowiązkowe 
opłaty roczne naliczone z zastosowaniem połowy stawek, o których mowa w art. 13, z 
zastrzeżeniem ust. 5. 

1a. (uchylony). 
2. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od aktywów z umów o kredyt kontraktowy 

w bankach prowadzących kasy mieszkaniowe według zasad określonych odrębnymi 
przepisami. 

3. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej: 
1) dla funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego na mocy odrębnych ustaw; 
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2) dla działalności realizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 
programów rządowych oraz od środków zgromadzonych na rachunku rezerw 
poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa w tym banku. 

3a. (uchylony). 
3b. (uchylony). 
3c. (uchylony). 

4. Od aktywów pochodzących z emisji hipotecznych listów zastawnych i publicznych listów 
zastawnych nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej i nie tworzy się funduszu 
ochrony środków gwarantowanych. 

5. Banki, o których mowa w ust. 1, w przypadku przejęcia innych banków, wnoszą 
obowiązkowe opłaty roczne za rok 1999 od łącznej sumy aktywów i zobowiązań 
pozabilansowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, naliczone z zastosowaniem stawki 
określonej w ust. 1 wyłącznie do sumy własnych aktywów bilansowych i zobowiązań 
pozabilansowych, według stanu przed przejęciem. 

 
<Art. 14a. 

Podmioty objęte systemem gwarantowania wnoszą na rzecz Funduszu opłatę 
ostrożnościową w wysokości iloczynu stawki nieprzekraczającej 0,2% i podstawy 
naliczania opłaty rocznej, o której mowa w art. 13 ust. 1a. Przepisy art. 13 ust. 2, 3, 3c i 5 
oraz art. 14 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.> 

 
Art. 15. 

Źródłami finansowania Funduszu są: 
1)  obowiązkowe opłaty roczne, o których mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13c ust. 1, 

wnoszone przez podmioty objęte systemem gwarantowania i kasy; 
<1a) opłaty ostrożnościowe, o których mowa w art. 14a, wnoszone przez podmioty 

objęte systemem gwarantowania;> 
2) kwoty przekazane z funduszu ochrony środków gwarantowanych, o którym mowa w 

art. 25 ust. 1, pochodzące z wpłat podmiotów objętych systemem gwarantowania, 
dokonywanych zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek 
specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim; 

3) dochody z oprocentowania pożyczek udzielanych przez Fundusz oraz dochody z 
oprocentowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 3; 

4) środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej; 
5) środki z dotacji, udzielonych na wniosek Funduszu, z budżetu państwa na zasadach 

określonych w przepisach o finansach publicznych; 
5a)  środki przekazane przez Kasę Krajową ze środków funduszu stabilizacyjnego; 

6)  środki z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski 
zgodnie z art. 16a ust. 5 oraz art. 38r ust. 4; 

6a) udzielone pożyczki ze środków budżetu państwa; 
7) inne dochody. 
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Art. 16. 
1. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1) finansowanie zadań Funduszu związanych z gwarantowaniem środków pieniężnych; 
2)  finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania podmiotom objętym systemem 

gwarantowania pomocy finansowej, o których mowa w rozdziale 3, oraz w zakresie 
restrukturyzacji kas, o których mowa w art. 4 ust. 1d pkt 1-4, przy czym 
finansowanie to może być dokonywane jedynie ze środków, o których mowa w art. 
15 pkt 1, 3, 4 i 7, pomniejszonych o kwoty wydatków, o których mowa w ust. 5; 

<2a) finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania pomocy, o której mowa w 
art. 4 ust. 1j pkt 1, przy czym pomoc ta może być udzielana jedynie ze środków 
funduszu stabilizacyjnego;> 

3)  (skreślony). 
[2. Nadwyżka bilansowa Funduszu w danym roku powiększa jego fundusz własny tworzony 

w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania 
pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania oraz fundusz kas, z zastrzeżeniem 
ust. 2a i 2b. Decyzję o podziale nadwyżki bilansowej podejmuje Rada Funduszu, na 
wniosek Zarządu Funduszu, po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów rocznego 
sprawozdania finansowego.] 

<2. Nadwyżka bilansowa Funduszu w danym roku powiększa jego fundusz własny, 
tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu w zakresie 
udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania, fundusz kas oraz 
fundusz stabilizacyjny, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b. Podział nadwyżki bilansowej 
jest dokonywany w proporcji, w jakiej fundusze te uczestniczą w ich sumie na dzień 
bilansowy ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.> 

2a. Nadwyżka bilansowa Funduszu może zostać przekazana na fundusz własny, tworzony w 
celu zapewnienia środków na nabycie rzeczowego majątku trwałego Funduszu oraz 
wypłat środków gwarantowanych - wyłącznie w celu zwiększenia jego wysokości do 
kwoty odpowiadającej jego wartości na dzień 31 grudnia 2007 r. 

2b. Nadwyżka bilansowa Funduszu może zostać przekazana na fundusz własny, tworzony w 
celu zapewnienia środków na pokrycie ewentualnych strat bilansowych i na realizację 
zadań statutowych - wyłącznie w celu zwiększenia jego wysokości do kwoty 
odpowiadającej 1/3 wartości funduszu własnego, o którym mowa w ust. 2a. 

2c.  W przypadku wystąpienia straty, do sposobu jej pokrycia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
[3. Fundusz może nabywać jedynie papiery wartościowe emitowane, poręczone lub 

gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak również jednostki 
uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.] 

<3. Fundusz może, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 1h oraz art. 20g ust. 2 pkt 1,  nabywać: 
1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 

Państwa lub Narodowy Bank Polski;  
2) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy lub 

banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej, stronami 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; 
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3) jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych; 

4) w wykonaniu gwarancji rekapitalizacyjnej – akcje, obligacje lub bankowe 
papiery wartościowe banku krajowego; 

5) prawa z nabytych lub objętych w sposób określony w pkt 4, w art. 4 ust. 1h lub 
art. 20g ust. 2 pkt 1 papierów wartościowych.> 

4. Środki Funduszu są gromadzone na rachunkach bieżących, wyodrębnionych oraz 
rachunkach lokat jednodniowych i innych lokat terminowych w Narodowym Banku 
Polskim. Fundusz może także posiadać rachunki w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. 

4a. Fundusz może uczestniczyć w obrocie skarbowymi papierami wartościowymi także za 
pośrednictwem firmy inwestycyjnej i posiadać rachunek bankowy do przeprowadzania 
tych rozliczeń. 

<4b. W celu nabywania lub zbywania papierów wartościowych, o których mowa w art. 
16 ust. 3 pkt 2, Fundusz może również posiadać rachunki papierów wartościowych 
w zagranicznej izbie rozliczeniowej i posiadać rachunek bankowy do 
przeprowadzania rozliczeń z tym związanych.> 

[5. Koszty działalności biura Funduszu oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań 
Funduszu pokrywane są ze środków, o których mowa w art. 15 pkt 1 i pkt 3-7.] 

<5. Koszty działalności biura Funduszu oraz inne wydatki związane z wykonywaniem 
zadań Funduszu pokrywane są ze środków, o których mowa w art. 15 pkt 1, 1a 
i 3-7.> 

 
Art. 16a. 

1. Wypłaty środków gwarantowanych są dokonywane przez Fundusz z następujących 
środków, w określonej poniżej kolejności: 

1) funduszu ochrony środków gwarantowanych banku, w przypadku którego nastąpiło 
spełnienie warunku gwarancji; 

2) funduszy ochrony środków gwarantowanych podmiotów objętych obowiązkowym 
systemem gwarantowania. 

2. W przypadku gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych przewyższa 
sumę środków, o których mowa w ust. 1, Fundusz dokonuje wypłat środków 
gwarantowanych ze środków funduszu własnego Funduszu przeznaczonego do 
ewidencjonowania środków odzyskanych z mas upadłości banków. 

[3. W przypadku gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych przewyższa 
sumę środków, o których mowa w ust. 1 i 2, Fundusz dokonuje wypłat środków 
gwarantowanych ze środków funduszu własnego Funduszu, przeznaczonego do 
ewidencjonowania środków uzyskanych z opłat rocznych. Kwota wypłat nie może 
przewyższać wartości funduszu pomniejszonego o wartość bilansową wierzytelności 
sfinansowanych z tego funduszu.] 

<3. W przypadku gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych 
przewyższa sumę środków, o których mowa w ust. 1 i 2, Fundusz dokonuje wypłat 
środków gwarantowanych ze środków funduszu własnego, tworzonego w celu 
zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania 
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pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania. Kwota wypłat nie może 
przewyższać wartości funduszu pomniejszonej o wartość bilansową wierzytelności 
sfinansowanych z tego funduszu.> 

4. W przypadku gdy wielkość zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych przewyższa 
sumę środków, o których mowa w ust. 1-3, Fundusz dokonuje wypłat środków 
gwarantowanych z innych źródeł, o których mowa w art. 15, z wyłączeniem art. 15 pkt 6, 
oraz ze środków pozostałych funduszy własnych, z wyłączeniem: 

1) części funduszu własnego, tworzonego w celu zapewnienia środków na nabycie 
rzeczowego majątku trwałego; 

2) funduszy własnych utworzonych wyłącznie w celu ewidencjonowania środków 
pieniężnych uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw; 

3) funduszu z aktualizacji wyceny; 
4) niezatwierdzonego zysku z lat ubiegłych; 
5) zysku roku obrotowego. 

5. Po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1-4, w sytuacji wystąpienia zagrożenia 
stabilności finansowej oraz w celu pokrycia pilnych potrzeb Funduszu Narodowy Bank 
Polski na wniosek Zarządu Funduszu może udzielić Funduszowi kredytu 
krótkoterminowego, o którym mowa w art. 15 pkt 6, pod warunkiem ustanowienia 
odpowiedniego zabezpieczenia. 

6. Po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw instytucji 
finansowych może, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
podwyższyć wysokość stawki tworzenia funduszy ochrony środków gwarantowanych 
przez podmioty objęte systemem gwarantowania, nie więcej jednak niż do wysokości 0,8 
%. Wysokość i termin wniesienia kolejnej obowiązkowej wpłaty określa Zarząd 
Funduszu w drodze uchwały. 

7. Po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw instytucji 
finansowych może, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
podwyższyć wysokość stawki opłaty rocznej na rok bieżący, nie więcej jednak niż do 
wysokości 0,6 %. Wydając rozporządzenie, minister właściwy do spraw instytucji 
finansowych określi dzień, na który oblicza się wysokość stawki opłaty rocznej, oraz 
termin jej wniesienia. Przepis art. 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wydając rozporządzenia, o których 
mowa w ust. 6 i 7, uwzględni w szczególności wysokość niezaspokojonych zobowiązań 
Funduszu z tytułu środków gwarantowanych. 

 
<Art. 16b. 

1. W razie konieczności dokonania wypłat środków gwarantowanych w przypadku, o 
którym mowa w art. 16a ust. 3, jeżeli dokonano przeniesienia środków, o którym 
mowa w art. 18a ust. 3, minister właściwy do spraw instytucji finansowych 
przekazuje Funduszowi środki finansowe na wypłatę środków gwarantowanych do 
wysokości środków przeniesionych z funduszu własnego, tworzonego w celu 
zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania 
pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania na fundusz stabilizacyjny, w 
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terminach umożliwiających Funduszowi dokonanie wypłaty środków 
gwarantowanych w terminie określonym w art. 22 ust. 3.  

2. Środki finansowe mogą być przekazane Funduszowi w formie dotacji z budżetu 
państwa lub skarbowych papierów wartościowych. 

3. Warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji 
wynikających z nich świadczeń określi minister właściwy do spraw instytucji 
finansowych przez wydanie listu emisyjnego. 

4. List emisyjny zawiera w szczególności: 
1) datę emisji; 
2) powołanie podstawy prawnej emisji; 
3) jednostkową wartość nominalną; 
4) określenie waluty, w której może następować emisja, lub sposób określenia 

waluty emisji; 
5) cenę lub sposób jej ustalenia; 
6) stopę procentową lub sposób jej obliczania; 
7) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności 

ubocznych; 
8) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych 

tej emisji; 
9) termin wykupu oraz zastrzeżenie możliwości wcześniejszego wykupu. 

5. Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania 
skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w 
kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych. 

6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje 
się przepisów art. 97, art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 

7. Emisji skarbowych papierów wartościowych nie wlicza się do limitów określonych w 
ustawie budżetowej. 

8. Wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów 
wartościowych zalicza się do długu Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.> 

 
Art. 18. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwolniony jest od podatku dochodowego od osób prawnych. 
 

<Rozdział 2a 
Fundusz stabilizacyjny i udzielanie pomocy ze środków tego funduszu 

 
Art. 18a. 

1. Z wpłat opłaty ostrożnościowej, o której mowa w art. 14a, tworzy się fundusz 
stabilizacyjny będący funduszem własnym Funduszu. 
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2. Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, po uzyskaniu opinii ministra 
właściwego do spraw instytucji finansowych, może przenieść całość lub część 
środków funduszu stabilizacyjnego na fundusz własny, tworzony w celu 
zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania 
pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania. 

3. Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, po uzyskaniu zgody ministra 
właściwego do spraw instytucji finansowych, może dokonać czasowego przeniesienia 
całości lub części środków funduszu własnego, tworzonego w celu zapewnienia 
środków na finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania pomocy 
podmiotom objętym systemem gwarantowania, na fundusz stabilizacyjny. 

Art. 18b. 
Środki funduszu stabilizacyjnego przeznacza się na:  

1) finansowanie pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 1j pkt 1; 
2) wypłatę środków gwarantowanych w przypadku, o którym mowa w art. 16a ust. 

4. 
Art. 18c. 

1. W przypadku gdy w ramach postępowania naprawczego konieczne jest zwiększenie 
funduszy własnych banku krajowego, Fundusz, uwzględniając działania, o których 
mowa w art. 3a, stan środków funduszu stabilizacyjnego oraz możliwość udzielenia 
pomocy w sposób, o którym mowa w art. 19 ust. 1, może udzielić gwarancji 
rekapitalizacyjnej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do udzielania gwarancji rekapitalizacyjnej 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 3–8, art. 9 ust. 1, 3 i 4, art. 12 i art. 22 ustawy z 
dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych (Dz. U. Nr 
40, poz. 226, z 2011 r. Nr 38, poz. 196 oraz z …).  

3. Fundusz może odmówić udzielenia gwarancji rekapitalizacyjnej, w szczególności w 
przypadku istotnego zaangażowania środków Funduszu w stosunku do banku 
krajowego, w ramach zadań określonych w art. 4 ust. 1j pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lub 
pkt 1a. 

Art. 18d. 
1. Fundusz może udzielić gwarancji rekapitalizacyjnej wyłącznie na wniosek, o którym 

mowa w art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych 
instytucji finansowych.  

2. Udzielenie gwarancji rekapitalizacyjnej następuje po wniesieniu przez bank krajowy 
na rzecz Funduszu opłaty prowizyjnej naliczonej od kwoty zobowiązania objętego tą 
gwarancją. 

3. Odmowa udzielenia gwarancji rekapitalizacyjnej nie stanowi podstawy roszczeń 
banku krajowego ani osób trzecich wobec Funduszu i jego organów.> 

 
Art. 19. 

[1. Realizując zadania Funduszu, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1, Fundusz może w 
szczególności udzielać podmiotom objętym systemem gwarantowania pożyczek, 
gwarancji lub poręczeń na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez 
banki.] 
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<1. Realizując zadania Funduszu, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1, Fundusz może 
w szczególności udzielać podmiotom objętym systemem gwarantowania pożyczek, 
gwarancji lub poręczeń.> 

2. Środki uzyskane przez podmioty objęte systemem gwarantowania w wyniku udzielenia 
przez Fundusz pożyczek, gwarancji lub poręczeń, o których mowa w ust. 1, mogą być 
przeznaczone tylko na usunięcie niebezpieczeństwa niewypłacalności lub zakup udziałów 
albo akcji banku przez nowych udziałowców lub akcjonariuszy, o ile spełnione zostały 
warunki, o których mowa w art. 20. 

3. Do gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
gwarancji udzielanych przez banki. 

4. Czynności cywilnoprawne, poprzez które dochodzi do realizacji zadań, o których mowa 
w ust. 1 oraz w art. 4 ust. 2 pkt 1a, wolne są od opłaty skarbowej. 

 
[Art. 36. 

Z tytułu opóźnienia w dokonywaniu opłat rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz 
wpłat, o których mowa w art. 26a ust. 2 i art. 26c, Funduszowi przysługują odsetki w 
wysokości odsetek pobieranych od zaległości podatkowych.] 

<Art. 36. 
Z tytułu opóźnień w dokonywaniu opłat rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1, 
opłaty ostrożnościowej, o której mowa w art. 14a, oraz wpłat, o których mowa w art. 26a 
ust. 2 i art. 26c, Funduszowi przysługują odsetki w wysokości odsetek pobieranych od 
zaległości podatkowych.> 

 
Art. 38. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Zarządu Funduszu, przekazuje Funduszowi 
posiadane informacje o sytuacji podmiotów objętych systemem gwarantowania, które 
wystąpiły do Funduszu z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej, w zakresie 
niezbędnym do oceny planu wykorzystania pomocy Funduszu w celu uzdrowienia 
gospodarki banku lub połączenia z innym bankiem. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi roczne sprawozdania finansowe 
banków objętych systemem gwarantowania środków pieniężnych w terminie 30 dni od 
dnia ich otrzymania oraz analizy funkcjonowania sektora bankowego. 

3. Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego przekazują Funduszowi 
informacje o stanie finansowym podmiotu objętego systemem gwarantowania i 
podejmowanych w stosunku do niego działaniach na podstawie odrębnych przepisów, w 
razie powzięcia wiadomości, że w banku powstała strata, groźba jej wystąpienia lub 
powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności banku. 

3a. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi informacje o zaistnieniu 
okoliczności, mogących skutkować powstaniem zobowiązań Funduszu wobec 
deponentów z tytułu środków gwarantowanych. 

4. Funduszowi przysługuje prawo uzyskiwania informacji dotyczących podmiotów objętych 
systemem gwarantowania, mających wpływ na realizację jego zadań, posiadanych przez 
Narodowy Bank Polski, ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, Komisję 
Nadzoru Finansowego i Najwyższą Izbę Kontroli. 
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4a. Fundusz przekazuje Narodowemu Bankowi Polskiemu informacje niezbędne do oceny 
stabilności i ryzyka systemu bankowego, w tym dotyczące poszczególnych podmiotów 
objętych systemem gwarantowania, podlegające ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów. 

<4b. Fundusz i Narodowy Bank Polski przekazują sobie informacje, w tym informacje 
niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, w zakresie 
niezbędnym do wykonywania ich ustawowo określonych zadań.> 

5.  Przedmiot, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 4 i 
4a, określają odrębne porozumienia zawarte między Funduszem a Prezesem Narodowego 
Banku Polskiego, ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych i Prezesem 
Najwyższej Izby Kontroli, a także umowa o współpracy oraz o wymianie informacji 
między Funduszem a Komisją Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 17 ustawy z 
dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z 
późn. zm.). 

6. Banki objęte systemem gwarantowania są obowiązane do przekazywania Funduszowi 
informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego, niezbędnych do 
wykonywania zadań Funduszu. 

7. Zakres, tryb i terminy przekazywania przez banki informacji, o których mowa w ust. 6, 
określa, w drodze zarządzenia, Prezes Narodowego Banku Polskiego, na wniosek 
Funduszu. 

8. W przypadku banków spółdzielczych zrzeszonych w innych bankach informacje, o 
których mowa w ust. 6, dotyczące poszczególnych banków, przekazują Funduszowi 
banki zrzeszające. 

9. (uchylony). 
10. Uzyskiwane informacje dotyczące podmiotów objętych systemem gwarantowania 

Fundusz może wykorzystywać tylko w celu realizacji zadań określonych w niniejszej 
ustawie. 

 
 
 
USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

 
Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 
pkt 1-66 pominięte 
67) podatku od wydobycia niektórych kopalin[.]<;> 
<68) opłaty ostrożnościowej, o której mowa w art. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 

1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, 
z późn. zm.).> 

ust. 1a-9 pominięte 
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USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.) 

[Art. 17a. 
Przewodniczący Komisji może przekazywać Ministrowi Finansów oraz Narodowemu Bankowi 
Polskiemu informacje uzyskane przez Komisję, w tym także informacje chronione na 
podstawie odrębnych ustaw, niezbędne dla realizacji celu działalności i zadań Komitetu 
Stabilności Finansowej.] 

<Art. 17a. 
Przewodniczący Komisji może przekazywać Ministrowi Finansów, Narodowemu 
Bankowi Polskiemu oraz Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacje 
uzyskane przez Komisję, w tym także informacje chronione na podstawie odrębnych 
ustaw, niezbędne do realizacji celu działalności i zadań Komitetu Stabilności 
Finansowej.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. O KOMITECIE STABILNOŚCI FINANSOWEJ (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1317) 

Art. 3. 
1. Do zadań Komitetu należy w szczególności: 

1) dokonywanie ocen sytuacji w krajowym systemie finansowym i na rynkach 
międzynarodowych oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji pomiędzy 
członkami Komitetu dotyczących istotnych zdarzeń i tendencji mogących stanowić 
zagrożenie dla stabilności krajowego systemu finansowego; 

2) opracowywanie i przyjmowanie procedur współdziałania na wypadek wystąpienia 
zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego; 

3) koordynowanie działań członków Komitetu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia 
dla stabilności krajowego systemu finansowego. 

[2. Procedury, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekazywane są Ministrowi Finansów, 
Narodowemu Bankowi Polskiemu i Komisji Nadzoru Finansowego w celu wdrożenia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Przewodniczący Komisji Nadzoru 
Finansowego przedstawia Komitetowi opinię dotyczącą wypłacalności zagrożonych 
podmiotów, Prezes Narodowego Banku Polskiego - opinię dotyczącą płynności sektora 
bankowego, a Minister Finansów - opinię w sprawie możliwości wsparcia zagrożonych 
podmiotów ze środków publicznych. 

4. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Prezes Narodowego Banku Polskiego w 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przedstawiają Komitetowi, w zakresie swoich 
kompetencji, opinie dotyczące znaczenia systemowego zagrożonych podmiotów. 

5. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, w tym zasady i zakres wymiany informacji, 
odbywa się zgodnie z przepisami regulującymi zadania i kompetencje Ministra Finansów, 
Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego.] 
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<2. Procedury, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przekazywane Ministrowi Finansów, 
Narodowemu Bankowi Polskiemu, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowemu 
Funduszowi Gwarancyjnemu w celu wdrożenia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Przewodniczący Komisji Nadzoru 
Finansowego przedstawia Komitetowi opinię dotyczącą wypłacalności zagrożonych 
podmiotów, Prezes Narodowego Banku Polskiego – opinię dotyczącą płynności 
sektora bankowego, Minister Finansów – opinię w sprawie możliwości wsparcia 
zagrożonych podmiotów ze środków publicznych, a Prezes Zarządu Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego – opinię w sprawie możliwych wypłat środków 
gwarantowanych oraz możliwości wsparcia podmiotów zagrożonych ze środków 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

4. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Prezes Narodowego Banku 
Polskiego i Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 3, przedstawiają Komitetowi, w zakresie swoich 
kompetencji, opinie dotyczące znaczenia systemowego zagrożonych podmiotów. 

5. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, w tym zasady i zakres wymiany 
informacji, odbywa się zgodnie z przepisami określającymi zadania i kompetencje 
Ministra Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.> 

 
Art. 4. 

1. Członkami Komitetu są: 
1) Minister Finansów; 
2) Prezes Narodowego Banku Polskiego; 
3) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego[.]<;> 
<4) Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.> 

2. Przewodniczącym Komitetu jest Minister Finansów. 
 

Art. 8. 
[1. Komitet może tworzyć grupy robocze, w skład których wchodzą pracownicy urzędu 

obsługującego Ministra Finansów, pracownicy Narodowego Banku Polskiego oraz 
pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Za zgodą Komitetu w skład grup 
roboczych mogą również wchodzić inne osoby posiadające odpowiednią wiedzę lub 
doświadczenie z zakresu działań na rzecz utrzymania stabilności krajowego systemu 
finansowego.] 

<1. Komitet może tworzyć grupy robocze, w których skład wchodzą pracownicy 
urzędu obsługującego Ministra Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu 
Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Za 
zgodą Komitetu w skład grup roboczych mogą również wchodzić inne osoby 
posiadające odpowiednią wiedzę lub doświadczenie z zakresu działań na rzecz 
utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego.> 

2. Zadania grup roboczych określa Komitet. 
3. Wyniki prac grup roboczych przedstawiane są Komitetowi. 
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Art. 10. 

1. Osoby, o których mowa w art. 5 i art. 8 ust. 1: 
1) mogą dokonywać wzajemnej wymiany informacji, w tym informacji chronionych na 

podstawie odrębnych ustaw, niezbędnych do prawidłowej realizacji celów Komitetu; 
2) są obowiązane do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji, z którymi 

zapoznały się w trakcie wykonywania zadań związanych z realizacją ustawy. 
2. Obowiązek nieujawniania informacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, trwa również po 

zaprzestaniu wykonywania zadań związanych z realizacją ustawy przez osoby, o których 
mowa w ust. 3 i 4 oraz art. 5 i art. 8 ust. 1. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być udostępniane członkom Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz członkom Rady Polityki Pieniężnej. Do członków Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz do członków Rady Polityki Pieniężnej przepis ust. 1 pkt 2 
stosuje się odpowiednio. 

[4. Minister Finansów, Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Przewodniczący Komisji 
Nadzoru Finansowego mogą upoważnić inne osoby do dostępu do informacji, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1. Do osób tych przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.] 

<4. Minister Finansów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
mogą upoważnić inne osoby do dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 
1. Do osób tych przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.> 

 
[Art. 13. 

Informacje opublikowane przez Komitet nie stanowią podstawy roszczeń ani zobowiązań osób 
trzecich wobec Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego.] 

<Art. 13. 
Informacje opublikowane przez Komitet nie stanowią podstawy roszczeń ani 
zobowiązań osób trzecich wobec Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. O UDZIELANIU PRZEZ SKARB PAŃSTWA 

WSPARCIA INSTYTUCJOM FINANSOWYM (Dz. U. Nr 39, poz. 308, z późn. zm.) 

 
[Art. 20. 

Wsparcie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może być udzielone w okresie obowiązywania 
pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jego zgodności ze wspólnym rynkiem.] 
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USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. O REKAPITALIZACJI NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI 

FINANSOWYCH (Dz. U. Nr 40, poz. 226 oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 196) 

 
Rozdział 2 

[Udzielanie przez Skarb Państwa gwarancji zwiększania funduszy własnych instytucji 
finansowych] 

<Udzielanie gwarancji zwiększania funduszy własnych instytucji finansowych> 
 

Art. 3. 
[1. W przypadku gdy w ramach postępowania naprawczego konieczne jest zwiększenie 

funduszy własnych, instytucja finansowa może uzyskać gwarancję Skarbu Państwa 
zwiększenia funduszy własnych, na zasadach określonych w ustawie, zwanej dalej 
"gwarancją".] 

<1. W przypadku gdy w ramach postępowania naprawczego konieczne jest zwiększenie 
funduszy własnych, instytucja finansowa może uzyskać gwarancję Skarbu Państwa 
lub Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwiększenia funduszy własnych, na 
zasadach określonych w ustawie, zwaną dalej „gwarancją”.> 

2. Zwiększenie funduszy własnych objętych gwarancją polega na emisji akcji, obligacji lub 
bankowych papierów wartościowych skierowanych do jej dotychczasowych 
akcjonariuszy bądź udziałowców lub podmiotów trzecich. 

3. Termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż dwa tygodnie od dnia 
otwarcia subskrypcji. 

4. W przypadku subskrypcji zamkniętej, termin do wykonania prawa poboru następuje w 
jednym terminie, który wynosi dwa tygodnie od dnia ogłoszenia. Przepisów art. 435 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, 
z późn. zm.) nie stosuje się. 

 
Art. 4. 

[1. Warunkiem udzielenia gwarancji Skarbu Państwa jest akceptacja programu 
naprawczego przez Komisję Nadzoru Finansowego.] 

<1. Warunkiem udzielenia gwarancji Skarbu Państwa lub Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego jest akceptacja programu naprawczego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego.> 

2. Emisja obligacji lub bankowych papierów wartościowych przez instytucję finansową 
może być objęta gwarancją, o ile spełnia warunki zobowiązania podporządkowanego 
albo pożyczki podporządkowanej określonych w art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 148 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 

3. Wykonanie umowy gwarancji następuje, gdy wyemitowane przez instytucję finansową 
akcje, obligacje lub bankowe papiery wartościowe w całości lub w części nie znajdą 
nabywców między dotychczasowymi akcjonariuszami bądź udziałowcami lub 
podmiotami trzecimi. 
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4. Wysokość gwarancji nie może być wyższa niż kwota zwiększenia funduszy własnych 
określona w programie naprawczym. 

 
Art. 6. 

[1. Gwarancji może udzielić, w imieniu Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw 
instytucji finansowych, na wniosek instytucji finansowej, w okresie obowiązywania 
pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy 
publicznej polegającej na udzielaniu gwarancji.] 

<1. Gwarancji może udzielić, w imieniu Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw 
instytucji finansowych, na wniosek instytucji finansowej.> 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 
1) nazwę podmiotu; 
2) przedmiot gwarancji; 
3) wysokość wnioskowanej kwoty gwarancji; 
4) informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu, w tym ostatnie 

sprawozdanie finansowe. 
<2a. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu gwarancji zwiększenia funduszy 

własnych minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając 
konieczność zapewnienia stabilności krajowego systemu finansowego, o którym 
mowa art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności 
Finansowej (Dz. U. Nr 209, poz. 1317 oraz z …), oraz zasadność wykorzystania 
budżetowych i pozabudżetowych źródeł finansowania, może zwrócić się z wnioskiem 
do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o udzielenie we własnym imieniu 
gwarancji ze środków funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 18a ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 
2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), w zakresie całości lub części kwoty objętej 
wnioskiem banku krajowego.> 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych udziela w drodze umowy gwarancji, 
po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego, a w przypadku banków - również Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
określając jej warunki oraz wysokość. 

4. Warunkiem zawarcia umowy gwarancji pomiędzy ministrem właściwym do spraw 
instytucji finansowych oraz instytucją finansową jest uzyskanie zgody walnego 
zgromadzenia tej instytucji na związanie umową. 

5. Wystąpienie o opinię Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w ust. 3, stanowi 
wypełnienie warunków, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo bankowe albo art. 35 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej. 

6. Umowa, o której mowa w ust. 3, w szczególności: 
1) zapewnia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych odpowiedni 

wpływ na politykę finansową instytucji finansowej, w tym udział wyznaczonych 
przez niego przedstawicieli w organach instytucji finansowej; 
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2) określa sposób obliczenia ceny obejmowanych akcji, warunki emisji obligacji 
instytucji finansowej lub bankowych papierów wartościowych, w tym termin ich 
zapadalności, cenę emisyjną i oprocentowanie; 

3) określa wysokość udzielonej gwarancji; 
4) wskazuje cele wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji, obligacji 

instytucji finansowej lub bankowych papierów wartościowych; 
5) określa ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy bądź nadwyżki bilansowej; 
6) określa ograniczenia w zakresie polityki płacowej wobec członków organów 

instytucji finansowej oraz kadry kierowniczej, z zastrzeżeniem ust. 7; 
7) wskazuje obowiązek niezwłocznego dostosowania przepisów statutu i regulacji 

wewnętrznych instytucji finansowej, w celu uwzględnienia emisji akcji, obligacji 
instytucji finansowej lub bankowych papierów wartościowych oraz postanowień 
umowy gwarancji; 

8) określa sposób rozliczenia straty instytucji finansowej za okresy ubiegłe. 
7. Miesięczne wynagrodzenie członka organu instytucji finansowej, nie może przekraczać 

dwunastokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, a wszelkie dodatkowe składniki wynagrodzenia nie 
mogą przekraczać w skali roku trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia danego 
członka organu instytucji finansowej. 

8. Minimalna wysokość oprocentowania obligacji, o których mowa w ust. 6 pkt 2, nie może 
w stosunku rocznym być niższa niż dwukrotność wysokości stopy kredytu 
lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 

9. Odmowa udzielenia gwarancji nie stanowi podstawy roszczeń instytucji finansowej ani 
osób trzecich wobec Skarbu Państwa. 

 
Art. 14. 

1. W przypadku wystąpienia okoliczności grożących utratą wypłacalności instytucji 
finansowej Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji 
finansowych, kierując się koniecznością zapewnienia stabilności krajowego systemu 
finansowego, może, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, a w przypadku banków - 
również Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dokonać, w imieniu Skarbu Państwa, 
przejęcia takiej instytucji. Przejęcie instytucji finansowej następuje przez przymusowy 
wykup akcji od dotychczasowych akcjonariuszy przez Skarb Państwa. 

2. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, a 
w przypadku banków - również Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazują opinię w 
terminie dwóch dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie opinii. 

[2a.  Decyzja, o której mowa w ust. 1, może być podjęta w okresie obowiązywania pozytywnej 
decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej 
polegającej na przejmowaniu przez Skarb Państwa instytucji finansowych. 

2b.  Do przejęcia instytucji finansowej na podstawie art. 9 ust. 2 nie stosuje się ust. 2a.] 
3. Akcjonariusze, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, powinni, w terminie 

dwóch tygodni od daty wydania decyzji, złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody 
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ich złożenia do rozporządzenia spółki. Jeżeli akcjonariusz nie złożył dokumentu akcji w 
terminie, zarząd unieważniają w trybie art. 358 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 
Kodeks spółek handlowych, a nabywcy wydaje nowy dokument akcji pod tym samym 
numerem emisyjnym. 

4. Po uiszczeniu ceny wykupu, obejmującej również akcje, o których mowa w ust. 3, zarząd 
powinien niezwłocznie przenieść wykupione akcje na Skarb Państwa. Do dnia uiszczenia 
całej sumy wykupu akcjonariusze zachowują wszystkie uprawnienia z akcji. 

5. Do decyzji o przejęciu instytucji finansowej przepisów art. 10, art. 127 § 3 i art. 130 § 2 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) nie stosuje się. 

6. Decyzja o przejęciu instytucji finansowej jest natychmiast wykonalna. 
7. Wystąpienie o opinię Komisji Nadzoru Finansowego stanowi wypełnienie warunków, o 

których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 35 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, oraz stanowi dokonanie 
zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439). 

8. Do ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji w zakresie ustalenia ceny akcji 
w ramach prywatyzacji pośredniej. 

9. Prawa z akcji instytucji finansowych, których akcje zostały nabyte w trybie ust. 1, 
wykonuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych. 

10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych zbywa akcje instytucji finansowej po 
ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, jednak nie później niż w terminie trzech 
lat od dnia objęcia ostatniej akcji, w ramach trybu publicznego, o którym mowa w art. 33 
ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. W 
ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie 
przez Radę Ministrów o kolejny rok; przedłużenie można jednokrotnie ponowić. 

11. W przypadku przejęcia instytucji finansowej na podstawie art. 9 ust. 2 zbycie akcji, o 
którym mowa w ust. 10, następuje nie później niż w terminie trzech lat od dnia objęcia 
ostatniej akcji. Przepis ust. 10 zdanie drugie stosuje się. 

12. Rada Ministrów może wyrazić zgodę na inny niż przewidziany w ust. 10 tryb zbywania 
akcji. 

 


