
Do druku nr 2877

$KAsA KRAJowA

*rL,n
L.dz,. anrl.dLX}#ol8

Sopot, 1S pafdziernika ?S18 r"

Pan

Marrk ftuchci*ski

lYlarssaf*k $eimu

S EKRETARIAT
MARi2aYKA sEJMU RP

w P:yN q Lo

1 8, 10; 2018

Fundusru 6we'nncyinym, rystefite glirarintswanla depo3ytdw oraz pnymusoweJ restrukturyzacfl

orae nlektdrych inrrych u$taur (druk nr ZEZ7, dalel: projekt ustawy, profekt), dziahjqc w oparciu o

pnepts ar1 4{ urt. 2. pkt t i Z uSawy r dnla 5 l*stopada 2ffi}'r. o sidldziehtyth ka*aeh

oszcrgdnoki$ro, kredytowych {Da U r 201? f. por. 2065, z p6ln, zm.; daleJ: ustaura o skoltf Kasa

Kraj,owa pYie pnefst*wii m nastqpuJe;

Jak nrynika r uza$adriienia procedowanego'pnedlobnia, proieiH urtatt/y ma na celu m.in.

usprawnienie ma,vipart zwinranych z filnkcjonowaniem pnepMw dotycrqcrych przymusowei

restrukturyracji orat systemu gur?rantowanla depozyt6w rawartyc{r w usta$ri€ r dnla 10 czenrca

2016 i. o San|rowym Funduszu qruaranqfrnym, systernF E,,varantowadia deporySw oraz

preyrnusoweJ rertrukuryzacji, Jak rdwnlei realizaeig zobwiqraf Szecrypospolitei. Polskiej wcbec

KomlsJi furopelskiej rwlezanydre programern Fqmocowym dfa sp6tdzielcrynh kas cisrczqdno$ciowo-

kredybwych

W naadEranlu do powyiszego Kasa Krajowa pr"agnie przedstawid nastgpujlce uwagl orar

propozycie leglshcyjne.

l. ?godnie z an, 5 usL 2 ustawy o Bankowym Fundu*u Swarantyjnym do zadarl Frmdusru ur zakresle

restruhturyacJikas, w ktdrych porrustato niebezpiecrerlstrrto niewyplacafnosci, naleff m.in udzielanie

zwrutn{ pornocy finansowej. Z lsslri w nrtrif art. 26O ust. t te} usHuvy fundusa, realirul{c radanlA s

ktdrym mowa ur qft. 5 usL :. pk L mote udrielat kasom obhtynr sy$t€mem glrarantowania

pqtycze.k, $u?dncii lub porgczefi. JednoczeSnie usfrwa v*tazujg ie Srodki uayskane Srzsz kasy w

wyniku udzielsnia pnez Fundusz poiy,ceelg gwaranqii tub porqczeli mogq by€,prz€ilnaczone tylleo na

usuniqcie nlobezpleeetlqhi,a nhwyplacalnofci {art. 260 u$t ?} .oraz lG Fundusa moie udrielld

poiyczki fkasie tjko w elu zalictenia uzyslcrnydr w en sposdF $rodk6tv do ftttdusry wlasnych {urt.

3),

W tyrn kanteKcie uvghza{ naleiy, ie udzielenie i wyphh poiyczki nie powoduJe bezpo$rednlo; r
chwiQ dotonani,rfeJ v.rVp{ary, usuniqda stanu niedopasowanii aktyw6w I zobowQzart -zastoro$ranl€

tego instrummtu porwal1doplero na $opniowd Soprawq syturcii ekinomiczhej re$rukturyrswanei

lnsy na skutek gorpodarEurania $rodkami phnieenyml otrrymanymi tytutem lredytu: Instrumentem,

kt6ry poarualatby osiegnat taki skutek, byfobV mbmlast oblecie pnez Eankriwy.Fundusz Gwarancyjny

udzlaf$w w restrukturyzouanej kasie. Tbki instrument majacl rdianiei cfnnk$r rwrotny,
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zapewnialby rdwnsczefnie skutek, o lc$rym mowa w art. 260 ugt 3, ts inarry zBlicenie uzyskanych

w ten spcsdb {rodk6w do funduray w}asrych.

Wskaad nalely, ie w osamlm czasle odnobqano dtrttg pr,:ypadki, w ktdrych - pomlmc gotowo$cl ze

strony Bankolrego Fundu$zrr Gwanncylnego wsparc{a mmodzielnej reaflzacji Frier g(of programu

postqporrmfila napmurclegs soz efektywnej dzlafalno{cl reitruktury?orilanei kasy * ze wglqdu na

brak mol$urofci.rrrrurolania bezpotmdnlegp skutku w pos,b€l mibsienia stanu niedopaso$rania

aktyw6w i refiiwiryarttakie przed$guziqcie fistruktur!,zaryfne nie mogfo.zo.stad urzeszywistnisne.

Naleiy podkreslif, h samodzielna rcaliaacia prrcr sl(oK Fr$tarnu po$qpowania naprawczegu

stanowi maniqranie naJbar.dziej koreystne dla eztonk6w kasy, a takie dla slego sektora SI(OK, nle

wymaga przy tym ud:ielanla pomocy beezwutnei (a tak dzieie sle r{r prrypadk paei€da lasy prrez

bank) - jest tq zatem ruadqzanie rnjbar{zhi tnrqnfire takie z punktu widzenla gospodarcwania

$mdkaml Banlowego Fundugu Gwaranqyfnego. Tym safryrn pmponor tana zrniana prmzynllabV sie

.w sposdb lstotrty do zrealFowsnie cef6w ptoc{ouanej nowalizacji.

W mlu rudt*sreila mailnrcfU efefqftrtrggn wipadr rufttt*h.ryracll rpdldrlalcq,ch kas

ow*dnodAm*msftowfnft Kasa Krajowa pragnb zat€m zwrdcid siq z pro$bq o rozwaienle

moi{iwo$ci rrupetnlenia preiektu ustawy o motllwo# QhJmowania pr:ez Fundusa udrial6w w

rustn*turyrowanyclr kasacfi; zgodnie z ponitst{ propozycje legishc{nq;

Wart l praiekh,r

ll'FspHtf dodalc's*E pkt 52t I$2bwbratlenlu

"52a1wart.26Ot.

al ust. 1. otnYmuje brzmi€nie:

*1. Realiztilec zadanle, o kt6rVch rnowa ril art. $ ust. 2 pkt 1, Funduir moie udziela€

kssgm. objqtym systemrm Sifisrantowania pOlyuek, Eparancjl' porqceeti are
obqimoryaf uddaly w leraefi.";

b) ust l otnymuie br.r.rnienie:

,n1, $rod*i uryskane ppcr kasy ohiqte.qptem€m gwatantorrtania w wyniku udrielenh

przez Fundura poiycrek, gwarancii lub parccrert orci olt€da udrlaldhr, o ktdrych

rnsuia w gst" 1, rnosil byt pnreznacuone tyjko na usuniqcie niehezpiecrsfstwa

nlewypfacafns$ci, o ile spelnione rostaly warunki' o l*6rych mornts w art. 261-";

52bl w arL z6t, pkt 3 otnVmuJe brrmienie:

,31 wylazanl€, i6 v4pokoff wni,oskorranych prrez kase objqq sYst€mem

g$,arantowania'pofuczek, gfuarancii, porqsefi, obl#h udrHdw w kaeach orar

$rod36w wydatkor*anych przez Fundusz na wykup wlerrytelrisfpl by*aby nie wyisra



nii tqtzna maksymalna kwota z tytutu gwarimcji W tej kasle litzona jako suma 
srodk6w gwarantowanych na rachunkach deponentow kasy;'"'; 

W art. 8 projektu. po pkt 1 dodaje sit: pkt 1 a w brzmierliu: 

ula} art~ 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

#2. eztonkami kasy mogq byt .takie - dzialajqte wsrod cztonkow, o kt6rych mowa w 
ust. 1- organizacje pozarzqdowew rozumieniu art. 3 ust; 2 ustawy z dnia 24 kwletnla 2003 r. 
o dzia~lnosci pozytku pubticznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6zn.zm.), 
jednostki organizacyjne ko5ciof0w izwiqzkowwyznaniowych posiadajqceosobowosc prawnq, 

sp0tdzielnie1 zwi~zki zawodowe oraz wspolnoty mteszkanlowe, a takie BankQWV Fundusz 

Gwarancyjny w przvpadku nabywania udziaf6w w kasach na podstawie art. 2.60 ust. 1 
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarantyjnym1 · systemle gwarantowania depozyt6w oraz 

przymusowej restrukturyzacjt (Dz.U~ z 2.017 r. poz. 1939 z poin. zm.)."". 

It Jak wskazano w Uzasadnieniu, aby pomocudzielana ze srodkOw publicznych mogta zostac uznana 
przez Komfsj~ · t:uropejskct za zgodnq ze wsp61nyrri rynkiem, podejmowane dziatania i srodki moszq 
spetniae waruriki i Wyrnogi okreslone w komunikacie bankowym1. W zwictzku z powyfszym projekt 
ustawy przewlduje dalek:o idqce zmiany m.in. w art; 268 ustawy o BFG, ktore majq zapewnic, ie 
zgodnie z zasadami komunikatu bankowego beneficjent pomocy {tj. kasa1 jej udziatowcy oraz 
wiertyciele podporz"dkowani), dla ogranictenia angatowania pomocy publicinEij do niezbe<fnego 
minimum, w jak najw~kszym stopnlu be<fzie przyczynfat stt: do pokrywania niedoboru kapitatu w 
kasie, a w przypadku koniecznoSc:i pokrycia strat ... w petnym zakresie; W projektowanych przepisach 
art. 268 wskazuje sit: zasady dotyczqce ustalania podzialuobtiqienia przez umonenie odnoszqce slt: 
do najistotniejszych kwestli~ takic:h jak przedmiot . umorzenia, wielkost umorzenia, kolejnosc 
umarzania* term in umorzenla, podmiot prze5cadzajqcy o warto5ci I zakresie umorzenia. W art. 268 
ust. 2 wskazuje sl~ do jakiej wysokoSc:J (,do wysokoSc:i strat") ulegajCJ umorzeniu fnstrumenty 
kapitatowe {np. fundusz udziatowy i zasobowy) oraz zobowiqzania podporzqdkowane (fundusz 
stabilizacyjny; inne it6dta, potyczki Funduszu) kasy-beneficjenta,. w odniesleniu do kt6rej 
angaiowane set srodki finansowe BFG. W przepisie tym odzwierciedla si~ zasadt: wynikajCltil z 
komunikatu bankowego stanowiC}Cil o obowi11zku petnego wktadu w pokrywanie strat. W przepisie 
dookreslony zostat termin umorzenia {term in strat)l kt6ry zostanie jednostronnie okreslony w decyzji 
Funduszu na dzien prte.Jt:cia kasy albO dzien nabycia przedsit:biorstwa tej kasy w likwidacji, jego 
zorganizowaneJ czt:sci rub wybranycll praw rnajqtkowych niepokrytych dotychczas przez fundusze 
wfasne. Zakres umozliwia restrukturyzacjt: kasy w roinej kondycji finansowej. 

W zwiqzku z powyiszym l<asa l<rajowa pragnie wskaza¢, ie zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 8 lit d ustawy o 
podatku dochodowym od osob prawnych do przychod6w . riie zalicza sit: kwot stanowiqc.ych 
rownowartose umorzonych zobowiqzan, w tym takie z tytufu poiyczek {kredytow), jezeli umorzenie 
zobowlqzan jest zwiqzane m.in. z przymusowq restrukturyzacjq w rozumieniu ustawy z dnia 10 
czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym; systemie gwarantowania depozytow oraz 

przymusowej restrukturyzacji. Przytoczona regulacja nfe obejmuje ]ednak sytuac]f, przewidzianej w 

projektowanych zmianach art. 268 ustawy o BFG, to jest sytuacji, w ktorej umorzenie zobowiqzan 

1 Komunikat Komisjf furopeJskiej w sprawle sto$0wenla od dtlla l slerpnla 2013 r. regut pomocy pal\stwa w odniesienlu do 
srodkOw wsparda na aea bank6w w kontekScie krylysu flnan$0wego (,,kom\mikat bankowy", Oz. Un. UE C z dnla 30 I! pea 
2013 r. Nr216, s. 1). 
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nastepo$tae bgdzie w ramafh restrulttu4aacil kas, reallxitnane.ijna aawdagh akre$lonych ur Dziale lV
usef*/y o 8FG *,86strukturyracli kas".

W ariqzku z pol,e -tqsryn uprrejmie pro$4 Paria ivlarsafka s rczun&nle moillwofci wprbrnrsdaenir do
propttu nastqpulqcej, propozycji legislacyJnej:

Wari twBlfi 1:

1f lit *otrrymule hnmienis

,a) w pkt I lit. d otr,zymuie brrmleniel

,dl prrfmrisovsq restru*turyzaci1 lut 1esm$ktsryleda sffirlehzei l{asry

oeaczqdmscloro-kredytuaeJ w rozumlanlu uffiW r dnia 1tt czeiwca ?016 r. o Bankolrym

Funduszu Gwarancyjnym. f,Ftemle gwaranbrrrnnia depozytdw oraz praymusonrrei

restrukturyracii.";

$tt dotychcrasowe lit a I b astajq oznaeone odpwlednlo jab lit. b i r.".

Fned$Sr*iajaq powytse Brigne apewni€'Pcna Mf,rsreika o gobr,volcl .fary Krajowej do

ws#lpngr I ud*elanla urselkiej pornocy w nmqch prac legislacyjr$r dotyczqcych sfst€mu

sp6ldrlelcryr:lr kar oeezqdno*hnro. kredytowWtr:

tec4Wmryszafirnhr.

Doudadomodd:

Pani Tercsa Czenrvifsta - Minirter Firans6$r,

Pan Andrzej S:lachta - PrrewodnlczEcy 9pjmowel Kornisii Finans6tt'

Pan Gnegon Sierecki - Pnewodnlczqcy Ksmisll Budietu i Flnansdnr Publicznych, Senat BP"

Pan Jan Szeirmrek - Pneurudnieqcy Podkomisii stalej ds. instytueJl ffnansowYch.
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