
• Do druku nr 277 
RZECZPOSPOLITA POLSKA 
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W nawiązaniu do pisma z dnia 23 lutego 2016 r., nr GMS-WP-173-56116, 

dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, druk nr 2 77, przekazanego Prokuratorowi Generalnemu do wyrażenia 

opinii w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że wobec 

regulacji zawartych w przedstawionym projekcie ustawy, w zakresie odnoszącym się 

do obszaru działania prokuratury nie wnoszę uwag. 
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Warszawa,3 marca 2016 r. 

Pan 

Marek Kuchciński 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

w odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego br. znak: 6RS-WP-173-56116 w związku z 

toczącymi się pracami nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym (druk sejmowy nr 277) zwanym dalej "Projektem" w wersji 

uwzględniającej zmiany przyjęte przez Komisję Finansów Publicznych w sprawozdaniu z 

dnia 2 marca br. (druk sejmowy 282), niniejszym wskazuję, że Projekt zawiera konieczne z 

punktu widzenia nadzorcy zmiany obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 poz. 1866, z późn. zm.) będące 

konsekwencją opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

(ESMA) z dnia 25 września 2015 r. ws. stosowania wymogów MSSF w odniesieniu do ujęcia 

opłat na rzecz systemu gwarantowania depozytów (Application of the IFRS requirements in 

relation to the recognition of contributions to Deposit Guaranlee Schemes in IFRS accounts, 

2015/ESMA/1462). Wskazane w opinii ESMA podejście ma zastosowanie w odniesieniu do 

opłat na BFG dokonywanych przez banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z 

MSR i MSSF. Zaproponowane w Projekcie rozwiązania, które zapewniają kwartalny 

obowiązek nie tylko płatności, ale też ustalania wysokości składek są konieczne, z uwagi na 

fakt, że jeżeli kwota składki miałaby być ustalana jednorazowo na początku każdego roku, to 



zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 634/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. 

(tzw. KIMSF21) obowiązek rozpoznania zobowiązania powstawałby już na początku danego 

roku, co skutkowałoby koniecznością wykazania straty przez niektóre banki sporządzające 

sprawozdania finansowe zgodnie z MSR i MSSF. 

Jednak w celu realizacji wskazanych celów uzasadnione jest doprecyzowanie lub modyfikacja 

przepisów Projektu w sposób proponowany w dalszej części pisma. 

Przede wszystkim konieczna jest zmiana art. 2 ust. l Projektu, który należy uzupełnić 

o sformułowanie "na dany kwartał", w rezultacie przepis powinien otrzymać następujące 

brzmienie: 

"1. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podejmuje uchwały w sprawie 

obowiązkowych opłat na dany kwartał, o których mowa w art. 13 ust. l i art. 13c ust. l 

ustawy zmienianej w arf. l, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz opłaty 

ostrożnościowej na dany kwartał, o której mowa wart. 14a ustawy zmienianej w arf. l, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za pierwszy i drugi kwartał 2016 r. w terminie 10 dni 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy." 

Wskazać należy, że z przewidzianą ww. Projektem zmianą ustawy o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym powinna być również powiązana zmiana art. 22g ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających (Dz. U. z 2015 r. poz. 2170). W przepisie tym konieczne jest usunięcie słowa 

"rocznej" i zastąpienie go sformułowaniem "na dany kwartał", usunięcie słowa "corocznie" 

i zastąpienie go słowem "kwartalnie" oraz dodanie po słowach "całej opłaty ostrożnościowej" 

sformułowania "na dany kwartał". Ww. przepis powinien otrzymać następujące brzmienie: 

"2. Fundusz pomocowy jest tworzony z wpłat uczestników systemu ochrony wnoszonych 

ceł'6c~ie kwartalnie w wysokości i na zasadach określonych w umowie systemu ochrony, a 

także z innych źródeł przewidzianych w tej umowie. 

3. Wpłata dokonywana przez uczestnika systemu ochrony na fundusz pomocowy nie może być 

niższa niż równowartość połowy opłaty na dany kwartał, o której mowa w art. 13 ust. l 

ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U z 2014 r. 
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poz. 1866 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1166) oraz całej opłaty ostrożnościowej na dany kwartał, 

o której mowa wart. 14a tej ustawy.". 

Do wiadomości: 

Pan Paweł Szałamacha, Minister Finansów 
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