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Warszawa, dnia 30 stycznia 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1075) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw 

realizuje trzy podstawowe założenia: 

1) transponuje do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/2399 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 

Parlamentu i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania 

niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu 

upadłościowym (OJ L 345 z 27.12.2017, str. 96); 

2) wykonuje zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wobec Komisji Europejskiej 

związane z programem pomocowym dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych zatwierdzonym decyzją z dnia 18 lutego 2014 r. SA.37245 (2013/N), 

obecnie obowiązującym na mocy decyzji przedłużającej z dnia 2 sierpnia 2017 r. 

SA.48256 (2017/N) w zw. z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie stosowania 

od dnia 1 sierpnia 2013 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na 

rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego (Dz. Urz. UE C z dnia 30 lipca 2013 r. 

Nr 216, s. 1), oraz w komunikacie Komisji w sprawie przywrócenia rentowności i oceny 

środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym w dobie kryzysu 

zgodnie z regułami pomocy państwa 2009/C 195/04 (Dz. U. UE C 195 z dnia 19 

sierpnia 2009 r. Nr 195, s. 9); 
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3) doprecyzowuje obecnie obowiązujące przepisy dotyczące przymusowej restrukturyzacji 

oraz systemu gwarantowania depozytów, zawarte w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (ustawa o BFG). 

 

Do najważniejszych zmian wprowadzanych przez opiniowaną ustawę należą: 

– wprowadzenie definicji zobowiązań zabezpieczonych (zobowiązanie, w przypadku 

którego prawo wierzyciela do płatności lub innej formy wykonania jest zabezpieczone 

przez obciążenie, w szczególności przez zastaw, hipotekę lub inną formę zabezpieczenia 

ustanowionego na prawach majątkowych dłużnika, w tym zobowiązanie wynikające z 

transakcji z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i innych uzgodnień dotyczących 

zabezpieczeń finansowych polegających na przeniesieniu tytułu do tego prawa 

majątkowego), 

– korekta przepisów dotyczących procesu restrukturyzacji spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych przeprowadzanego przez Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny, w tym krzyżowego wykorzystania funduszy gwarancyjnych banków i 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

– wyłączenie banków hipotecznych z systemu gwarantowania depozytów, ponieważ banki 

hipoteczne nie przyjmują środków, które podlegają ochronie gwarancyjnej w 

rozumieniu ustawy o BFG, a tym samym brak jest uzasadnienia, aby ponosiły one 

obciążenia finansowe i administracyjne wynikające z uczestnictwa w obowiązkowym 

systemie gwarantowania depozytów 

– korekta przepisów regulujących tworzenie instytucji pomostowej, jako instrumentu 

przymusowej restrukturyzacji, 

– rozszerzenie zakresu polityki inwestycyjnej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w 

zakresie możliwości lokowania wolnych środków w depozycie u Ministra Finansów, 

– wprowadzenie ochrony gwarancyjnej dla środków zgromadzonych na rachunkach 

bankowych dla rad rodziców działających w szkołach (zgodnie z art. 84 ust. 7 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, fundusze gromadzone przez radę rodziców 

mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców), 

– dookreślenie zasad współpracy między instytucjami zapewniającymi stabilność systemu 

finansowego. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 76. posiedzeniu w dniu 17 stycznia br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 2877, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 24 

września 2018 r.). Projekt ustawy skierowany został do I czytania na posiedzeniu Sejmu, a 

następnie do Komisji Finansów Publicznych. Spośród dziewięciu poprawek zgłoszonych do 

projektu w II czytaniu, sześć znalazło poparcie Sejmu. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 411 posłów, przy 15 głosach przeciw i 2 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Zgodnie z art. 113 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy o BFG (art. 1 pkt 22 noweli), z chwilą 

wszczęcia przymusowej restrukturyzacji: 

– wygasają prawa osób wchodzących w skład organów podmiotu w restrukturyzacji do 

odszkodowań z tytułu umów o zakazie konkurencji po wygaśnięciu mandatu lub ustaniu 

stosunku pracy, 

– wygasają prawa osób zajmujących stanowiska kierownicze w podmiocie 

w restrukturyzacji do odszkodowań z tytułu umów o zakazie konkurencji po ustaniu 

stosunku pracy. 

 Z kolei myśl art. 113 ust. 1 pkt 10, z chwilą wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, w 

przypadku gdy zawarta została odrębna umowa o zakazie konkurencji, stosunek prawny 

z pracownikiem ulega zakończeniu, umowa o zakazie konkurencji wygasa, a wypłacone 

odszkodowania podlegają zwrotowi w odpowiedniej części w stosunku do pozostałego 

umownego okresu konieczności powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. 

 Art. 113 ust. 1 pkt 8 i 9 w związku z pkt 10 mogą powodować wątpliwości 

interpretacyjne. Zarówno osoby wchodzące w skład organów podmiotu w 

restrukturyzacji, jak i osoby zajmujące tam stanowiska kierownicze, mogą być 

jednocześnie pracownikami tego podmiotu. W takiej sytuacji, zastosowanie mogą 

znaleźć zarówno przepisy pkt 8 albo 9, jak i pkt 10. Należy mieć na uwadze, że są to 

regulacje rodzące odmienne skutki prawne. W pkt 9 i 10 mowa jest o wygaśnięciu 

prawa do odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji (za to nie ma mowy o 

wygaśnięciu zobowiązania drugiej strony do powstrzymania się od działalności 

konkurencyjnej), w pkt 10 natomiast stanowi się o wygaśnięciu umowy o zakazie 
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konkurencji (a więc także zobowiązania do powstrzymania się od działalności 

konkurencyjnej) przy czym pracownik ma obowiązek zwrotu części odszkodowania, 

czego nie przewidziano w pkt 9 i 10. 

 

2) Zgodnie z art. 123 zdanie drugie i trzecie ustawy o BFG (art. 1 pkt 25 noweli), za 

zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy 

(podmiotu w restrukturyzacji) lub jego części na innego pracodawcę odpowiada 

dotychczasowy pracodawca. Przepisu art. 23
1
 § 2 Kodeksu pracy nie stosuje się. 

 Regulacja ta odwraca zasadę z art. 23
1
 Kodeksu pracy, w świetle której za zobowiązania 

wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy na innego 

pracodawcę odpowiada nowy pracodawca, a w razie przejścia części zakładu pracy, 

nowy oraz dotychczasowy pracodawca odpowiadają solidarnie. 

 Wyłączenie odpowiedzialności nowego pracodawcy może się w praktyce okazać 

iluzoryczne, ponieważ w przypadku przejęcia całego podmiotu w restrukturyzacji 

działającego jako spółka kapitałowa, „dotychczasowy pracodawca” przestaje istnieć, a 

jego następcą prawnym i tak staje się pracodawca nowy.  

 

3) W art. 8 w pkt 3 noweli zaproponowano zmianę art. 74c ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, upoważniając Komisję 

Nadzoru Finansowego do podjęcia decyzji o przejęciu kasy albo jej wybranych praw lub 

zobowiązań przez instytucję kredytową (dotychczas przejąć kasę może tylko inna kasa 

albo bank krajowy). 

 W związku z rozszerzeniem katalogu podmiotów mogących przejąć kasę należy 

rozważyć, czy odpowiedniej korekty nie wymaga także art. 74t ust. 3 stanowiący 

obecnie, że nabywcą niewymagalnych wierzytelności kredytowych kas może być tylko 

inna kasa lub bank krajowy. 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


