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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

(druk nr 261)

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

(Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) deponent - osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, oraz podmioty, o których mowa
w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo bankowe", będące
stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z
czynności bankowych wierzytelność do banku objętego obowiązkowym systemem
gwarantowania, potwierdzoną wystawionym przez ten bank dokumentem imiennym,
oraz osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo
bankowe, o ile ich wierzytelność do banku stała się wymagalna przed dniem
niedostępności środków, z wyłączeniem:

a) Skarbu Państwa,
b) banków,
c) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i Nr 157, poz. 1119),

d) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z późn. zm.),

e) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o
narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz.
202, z późn. zm.),

f) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),

g) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159,
poz. 1667, z późn. zm.),

h) jednostek organizacyjnych, które zgodnie z treścią art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn.
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zm.), nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku
zysków i strat,

i) akcjonariuszy banku posiadających w dniu zawieszenia działalności banku
pakiet co najmniej 5 % akcji, a także osób, które w stosunku do nich są
podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy, o
której mowa w lit. c),

j) członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku
funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, jak również
dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy
osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zawieszenia działalności banku lub
spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego
(obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub
dzień spełnienia warunku gwarancji;

2) środki gwarantowane - środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na
rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności
bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień
zawieszenia działalności banku, potwierdzone wystawionymi przez ten bank
dokumentami imiennymi, powiększone o należne odsetki naliczone do dnia
spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art.
56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, o ile stały się wymagalne przed dniem
zawieszenia działalności banku - do wysokości określonej ustawą, z wyłączeniem
papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności
pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz.
919, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 157, poz.
1119), oraz środków, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, że
pochodzą z przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego;

3) podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania - zwane dalej
"podmiotami objętymi systemem gwarantowania":

a) banki krajowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,
b) oddziały banków mających siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii

Europejskiej, wykonujące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -
o ile nie są uczestnikami systemu gwarantowania środków pieniężnych albo
system gwarantowania, w którym uczestniczą, nie zapewnia gwarantowania
środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie;

4) dzień spełnienia warunku gwarancji - dzień wydania postanowienia o ogłoszeniu
upadłości banku;

5) niedostępność środków - sytuację, w której środki gwarantowane są należne, lecz nie
mogą być wypłacone od dnia zawieszenia działalności banku (dzień niedostępności
środków);

6) saldo dodatnie - dodatnie saldo rachunku bankowego deponenta i jego należności
wynikających z czynności bankowych, po dokonaniu przez syndyka masy upadłości
potrąceń wierzytelności przysługujących wzajemnie deponentowi i bankowi;

[7) suma aktywów ważonych ryzykiem - sumę aktywów oraz zobowiązań
pozabilansowych, którym Komisja Nadzoru Finansowego, w trybie przewidzianym
ustawą - Prawo bankowe, nadaje wyrażoną procentowo wagę ryzyka;]
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8) przejęcie banku - nabycie przedsiębiorstwa bankowego lub jego części.

Art. 13.
[1. Podmioty objęte systemem gwarantowania wnoszą na rzecz Funduszu obowiązkowe

opłaty roczne w wysokości sumy iloczynów:
1) stawki nieprzekraczającej 0,4 % i sumy aktywów bilansowych oraz gwarancji i

poręczeń ważonych ryzykiem;
2) stawki nieprzekraczającej 0,2 % i sumy ważonych ryzykiem pozostałych zobowiązań

pozabilansowych, z wyłączeniem linii kredytów przyrzeczonych, dla których stawka
wynosi 0; przez kredyty przyrzeczone rozumie się wynikającą z umowy kwotę
zobowiązania do udzielenia kredytu, pomniejszoną o kwotę jego wykorzystania.]

<1. Podmioty objęte systemem gwarantowania wnoszą na rzecz Funduszu
obowiązkowe opłaty roczne w wysokości iloczynu stawki nieprzekraczającej 0,3% i
podstawy naliczania opłaty rocznej, o której mowa w ust. 1a.>

<1a. Podstawę naliczania opłaty rocznej stanowi kwota odpowiadająca 12,5-krotności
sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz
wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm
określonych w ustawie - Prawo bankowe, obliczona przez bank według zasad
określonych na podstawie przepisów tej ustawy.>

[2. Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1, na kolejny rok określa i przekazuje
podmiotom objętym systemem gwarantowania Rada Funduszu, nie później niż do końca
roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym opłata ma być wniesiona.]

<2. Wysokość stawki, o której mowa w ust. 1, na kolejny rok określa i przekazuje
podmiotom objętym systemem gwarantowania Rada Funduszu, nie później niż do
końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym opłata ma być
wniesiona.>

3. Podmioty objęte systemem gwarantowania obowiązane są do wnoszenia opłaty, o której
mowa w ust. 1, w terminach określonych przez Fundusz, nie później niż do dnia 31
marca każdego roku, z tym że opłaty należne od banków spółdzielczych - zrzeszonych w
bankach zrzeszających - wnoszą, w imieniu tych banków, banki zrzeszające.

3a. Od dnia 1 stycznia 1998 r. opłaty ustalone zgodnie z ust. 1 ulegają pomniejszeniu o 30 %.
Kwotę z tytułu pomniejszenia na rzecz Funduszu wnosić będzie Narodowy Bank Polski.

3b. Od dnia 1 stycznia 1999 r. opłaty ustalone zgodnie z ust. 1 ulegają pomniejszeniu o 40 %,
a od dnia 1 stycznia 2001 r. ulegają pomniejszeniu o 50 %. Kwotę z tytułu pomniejszenia
na rzecz Funduszu wnosić będzie Narodowy Bank Polski.

4. Wniesiona opłata roczna, o której mowa w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przychodu w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).

5. Z dniem spełnienia warunków gwarancji przez podmiot objęty systemem gwarantowania
podmiot ten jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat rocznych, o których mowa w
ust. 1.


