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Opinia

do ustawy o zmianie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 (druk nr 261)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym jest konsekwencją

wejścia w życie ustawy z dnia 27 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe,

określającej nowe wymogi kapitałowe dla banków. Zmiany wprowadzone do Prawa

bankowego wpłynęły min. na zasady obliczania obowiązkowej opłaty rocznej wnoszonej

przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W noweli zaproponowano, aby opłatę roczną obliczano jako iloczyn 12,5-krotności

sumy wymogów kapitałowych banku oraz określanej corocznie przez Radę Bankowego

Funduszu Gwarancyjnego stawki nieprzekraczającej 0,3%. Nowa definicja podstawy

wyliczenia opłaty rocznej ma zapewnić zachowanie dotychczasowej zależności między skalą

działalności banku i ponoszonym w związku z tym ryzykiem, a wysokością opłaty wnoszonej

do Funduszu.

Do obliczania obowiązkowej opłaty rocznej wnoszonej przez banki na rzecz

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w roku 2008 znajdą zastosowanie przepisy

dotychczasowe. Nowe zasady obliczania opłaty rocznej będą stosowane po raz pierwszy do

opłaty wnoszonej w roku 2009.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa uchwalona przez Sejm na 23 posiedzeniu w dniu 3 października br.

pochodziła z przedłożenia poselskiego. W Sejmie zajmowała się nią Komisja Finansów

Publicznych. Ustawa nie budziła kontrowersji ani nie była przedmiotem istotnych poprawek.
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III. Uwagi

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. Wątpliwości może natomiast

powodować jej przepis końcowy stanowiący, że ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

innych aktów prawnych wprowadza zasadę, że akty normatywne, zawierające przepisy

powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po

upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin

dłuższy.

Wejście w życie aktu prawa powszechnie obowiązującego z dniem jego ogłoszenia

w dzienniku urzędowym powinno stosowane wyjątkowo - jeżeli natychmiastowego wejścia w

życie takiego aktu wymaga ważny interes państwa i zasady demokratycznego państwa

prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Dyrektywy wynikające z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

innych aktów prawnych stanowią element zasady demokratycznego państwa prawnego, o

której mowa w art. 2 Konstytucji RP.

Niezachowanie w analizowanej ustawie choćby minimalnego czternastodniowego

vacatio legis jest tym bardziej niezrozumiałe, że jej art. 3 nakazuje stosowanie nowych

przepisów począwszy od 2009 r.
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