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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 19 lipca 2021 r. 

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

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych 

ustaw 

(druk nr 444) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych 

innych ustaw wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy Unii Europejskiej dotyczące 

zwiększenia odporności instytucji finansowych na zdarzenia zagrażające ich stabilności. 

Powinno to, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, zapewnić trwałość całego 

systemu finansowego przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych. 

Transpozycja obejmuje przyjęty dniu 16 kwietnia 2019 r. przez Parlament Europejski 

pakiet legislacyjny określany jako „CRR2”, którego celem było zamknięcie procesu reform 

rynku usług finansowych, rozpoczętych po kryzysie bankowym w latach 2007-2008.  

Nowela zmierza do wdrożenia przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwiększenia 

odporności instytucji finansowych na sytuacje kryzysowe, w szczególności w zakresie 

przymusowej restrukturyzacji banków. Podstawowe jej założenia to: 

- zapewnienie neutralności podatkowej oraz zwolnień podatkowych dla rządowych 

instrumentów stabilizacji finansowej, 

‒ wprowadzenie trybu dokonywania z urzędu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 

decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału 

zakładowego, 
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‒ uregulowanie następstw podatkowych odnoszących się do sukcesji uniwersalnej banku 

lub kasy w razie ich przejęcia, 

‒ wprowadzenie możliwości przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową przez 

System Ochrony Instytucjonalnej (tzw. IPS) i firmy faktoringowe oraz możliwości 

udzielania przez Narodowy Bank Polski informacji objętych tajemnicą bankową Banku 

Gospodarstwa Krajowego, 

‒ uzupełnienie środków wczesnej interwencji o wskazanie przez Komisję Nadzoru 

Finansowego środków pozwalających rozwiązać stwierdzone problemy, 

‒ usprawnienie operacyjności kredytu refinansowego Narodowego Banku Polskiego oraz 

gwarancji Skarbu Państwa-Ministerstwa Finansów (SP-MF) przez zapewnienie wraz z 

przelewem wierzytelności przejścia hipoteki lub zastawu rejestrowego bez konieczności 

dokonywania właściwego wpisu sądowego, zapewnienie przejścia z mocy prawa na Skarb 

Państwa, z chwilą zaspokojenia należności Narodowego Banku Polskiego z tytułu 

udzielenia kredytu, nadwyżki środków pieniężnych i części pozostałego zabezpieczenia 

tego kredytu, a także możliwości powierzania Bankowi Gospodarstwa Krajowego 

wykonywania czynności związanych z udzieleniem tego kredytu i gwarancji, 

‒ wprowadzenie w zmienianych ustawach jednolitej siatki pojęciowej polegającej na 

zastąpieniu pojęcia „kontrahent centralny” stosowanym w prawie Unii Europejskiej 

określeniem „CCP”, 

‒ doprecyzowanie reżimu prawnego dotyczącego możliwości wyboru banku w charakterze 

syndyka w ramach postępowania upadłościowego innego banku, 

‒ wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących wartości nominalnej jednego 

instrumentu w ramach hierarchii wierzytelności postępowania upadłościowego banków, 

‒ rozszerzenie katalogu podmiotów, przyjmujących zabezpieczenia finansowe od 

niektórych podmiotów rynku finansowego o Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a także 

wprowadzenie możliwości zabezpieczenia finansowego BFG na umowach o kredyt 

konsumencki, 

‒ uchylenie dotychczasowych wyłączeń dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

określonych w art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych i 

dodanie ich w katalogu zamówień o wartości poniżej progów unijnych, do których nie 

stosuje się Prawa zamówień publicznych, 

‒ włączenie do katalogu zamówień o wartości poniżej progów unijnych, do których nie 

stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamówień dotyczących stosowania 
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instrumentów GST (rządowych instrumentów stabilizacji finansowej) oraz operacyjności 

kredytu refinansowego Narodowego Banku Polskiego i gwarancji Skarbu Państwa –

Ministerstwa Finansów (SP-MF). 

Ponadto ustawa: 

‒ doprecyzowuje warunki zastosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej, 

rolę ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, Prezesa Rady Ministrów i 

Komitetu Stabilności Finansowej w tym procesie oraz termin i zakres opinii Prokuratorii 

Generalnej RP dotyczącej skutków prawnych zastosowania instrumentów GST dla 

Skarbu Państwa, 

‒ w zakresie funkcjonowania Prokuratorii Generalnej RP przewiduje obniżenie wysokości 

wartości przedmiotu czynności prawnej (zamówienia), rozwiązanie wątpliwości 

interpretacyjnych dotyczących zlecania opinii przez osoby prawne z udziałem Skarbu 

Państwa lub państwowych osób prawnych oraz wprowadzenie obowiązku informowania 

Prokuratorii Generalnej RP o postępowaniach, w których może zachodzić potrzeba 

ochrony ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej, 

‒ wprowadza przepis zwiększający kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego poprzez 

nadanie Komisji uprawnień do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez 

użytkowników usług płatniczych przepisów rozporządzenia (UE) nr 260/2012 z dnia 14 

marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń 

przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009. 

Oprócz zmian w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, proponuje się także 

nowelizację: ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 

Polskim, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 

r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów 

wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe, ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o 
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niektórych zabezpieczeniach finansowych, ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 

rynkiem finansowym, ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa 

wsparcia instytucjom finansowym, ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji 

niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej, ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu 

kryzysowym w systemie finansowym, ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 1164, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 14 

maja 2020 r.). Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu wykonanie prawa Unii 

Europejskiej.  

Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu, a następnie trafił do 

Komisji Finansów Publicznych. W II czytaniu do projektu zgłoszono 8 poprawek. Komisja 

Finansów Publicznych rekomendowała posłom odrzucenie wszystkich.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 434 posłów, przy 1 głosie przeciw i 8 głosach 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi  

1) W art. 1 w pkt 1 w lit. i noweli uchylono definicje określenia kontrahent centralny, który 

został w ustawie zastąpiony pojęciem CCP. Wydaje się, że korekty w tym zakresie 

wymaga także art. 206 ust. 1 pkt 6 ustawy o BFG (art. 1 pkt 77 noweli), w którym 

pozostawiono pojęcie kontrahenta centralnego. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 77, w art. 1 w pkt 77 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 6 wyrazy 

„kontrahentów centralnych” zastępuje się wyrazem „CCP”; 
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2) Zgodnie z art. 70 ust. 2a ustawy o BFG (art. 1 pkt 12 lit. c noweli), Fundusz dokonuje 

umorzenia lub konwersji zobowiązań kwalifikowalnych w przypadku, o którym mowa w 

ust. 1, jeżeli zostały spełnione warunki określone w ust. 2 pkt 1 i 3, przy czym w ust. 2 w 

pkt 1 mowa jest o warunkach lub okolicznościach. Jeżeli ograniczenie zakresu art. 70 ust. 

2a tylko do warunków z ust. 2 pkt 1 nie było zamierzone, należałoby przyjąć odpowiednią 

poprawkę. 

 

3) W myśl art. 70a ust. 1 pkt 9 ustawy o BFG, decyzja w przedmiocie umorzenia lub 

konwersji instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych zawiera sposób 

pozwalający na identyfikację instrumentów kapitałowych lub zobowiązań 

kwalifikowalnych, podczas gdy powinna zawierać wskazanie takiego sposobu. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 13, w art. 70a w ust. 1 w pkt 9 wyrazy „sposób pozwalający” zastępuje się 

wyrazami „wskazanie sposobu pozwalającego”; 

 

4) Zgodnie z art. 70a ust. 7 ustawy o BFG, Fundusz niezwłocznie informuje Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną albo podmiot prowadzący rejestr 

akcjonariuszy o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, przekazując mu odpis tej 

decyzji. 

Jeżeli odpis decyzji ma być przekazywany także Spółce, należy zmienić użyty w przepisie 

zaimek. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 13, w art. 70a w ust. 7 wyraz „mu” zastępuje się wyrazem „im”; 

 

 

5) W art. 1 w pkt 29 w lit. k noweli, w art. 92 w ust. 8 ustawy o BFG jest mowa o 

„okolicznościach wskazanych w ust. 3 i 3a” natomiast w ust. 9 tego przepisu, o 

„okolicznościach określonych w ust. 3”. Odesłania w obydwu tych przepisach powinny 

jak się wydaje zostać ujednolicone. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 29 w lit; k, w ust. 8 skreśla się wyrazy „i 3a”; 
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6) W art. 1 noweli proponuje się zastąpienie w ustawie o BFG pojęcia „zobowiązania 

podlegające umorzeniu lub konwersji” określeniem „zobowiązania kwalifikowalne”. 

Korekty w tym zakresie wydają się wymagać także art. 67 ust. 1 pkt 1, art. 101 ust. 5 pkt 

4 oraz art. 138 ust. 1 pkt 4. 

Propozycja poprawki 

w art. 1: 

1) dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) w art. 67 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „zobowiązań podlegających umorzeniu lub 

konwersji” zastępuje się wyrazami „zobowiązań kwalifikowalnych”; 

2) w pkt 40 przed lit. a dodaje się lit… w brzmieniu: 

„…) w ust. 5 w pkt 4 wyrazy „zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji” 

zastępuje się wyrazami „zobowiązań kwalifikowalnych”; 

3) w art. 1 w pkt 55 w lit. a po wyrazach „w ust. 1” dodaje się dwukropek, pozostałą treść 

oznacza się jako tiret pierwsze oraz dodaje się tiret drugie w brzmieniu: 

„– w pkt 4 wyrazy „zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji” 

zastępuje się wyrazami „zobowiązań kwalifikowalnych”; 

 

7) W wyniku poprawek zgłoszonych do projektu po pierwszym czytaniu, na etapie 

rozpatrywania go przez właściwą komisję sejmową, tekst ustawy został uzupełniony o 

zmianę ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (art. 21, art. 41, art. 42 oraz art. 43 noweli).  

Przepisy te mogą budzić wątpliwości co do ich zgodności z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 

ust. 1 i 2 Konstytucji, ponieważ zostały uchwalone przez Sejm bez dochowania 

wymaganego dla sejmowego postępowania ustawodawczego trybu trzech czytań. 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


