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Legal Alert 

Warszawa | Wrzesień 2016 

 
Nowa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym  

Dnia 30 czerwca Prezydent RP podpisał ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej „Ustawa”). Ustawa wejdzie w życie w dniu 

9 października 2016 r., za wyjątkiem art. 351 pkt 2, art. 361 pkt 1 i art. 363 pkt 3, które weszły w życie w dniu   

9 lipca 2016 r. oraz art. 106, który wejdzie w życie z dniem 11 lutego 2017 r. 

Cel regulacji 

Przedmiotowa Ustawa zawiera przepisy implementujące dwie dyrektywy unijne: 2014/59/UE z 15 maja 2014 r. 

ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (dalej „dyrektywa BRD”) oraz 

2014/19/UE z 16 kwietnia 2016 roku w sprawie systemów gwarancji depozytów (dalej „dyrektywa DGSD”).  

Celem dyrektywy BRD jest ustanowienie w państwach członkowskich takiego systemu, w którym w przypadku 

problemów sektora bankowego, w pierwszej kolejności straty mieliby ponosić wierzyciele i akcjonariusze 

banków. Natomiast celem dyrektywy DGSD jest wzmocnienie stabilności systemu bankowego i zwiększenie 

ochrony deponentów. 

W założeniu projektodawcy Ustawy, ma ona wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa systemu bankowego w 

Polsce, a przyjęte rozwiązania mają zapewnić wzrost bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego.  
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Zakres regulacji 

Ustawa określa cel działalności, zadania oraz organizację Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej 

„BFG”), a także zasady: funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów, umorzenia lub 

konwersji instrumentów kapitałowych, przygotowywania i  przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji oraz 

gromadzenia i wykorzystywania informacji w celu realizacji zadań BFG. Poza zasadniczą regulacją, Ustawa 

nowelizuje także 28 innych ustaw. Przepisów Ustawy nie stosuje się do Banku Gospodarstwa Krajowego.      

Ze względu na bardzo szeroki zakres regulacji, zdecydowano się na wprowadzenie Ustawy, zamiast 

nowelizacji dotychczasowej ustawy o BFG.  

Przymusowa restrukturyzacja banków 

Ustawa przewiduje przede wszystkim istotne rozszerzenie dotychczasowych kompetencji BFG oraz Komisji 

Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) dotyczących procesu przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania 

przymusowej restrukturyzacji. Dotychczasowe przepisy przewidywały, iż w sytuacji zagrożenia 

niewypłacalnością BFG mógł jedynie finansowo wspomóc przejęcie zagrożonego banku przez inny podmiot. 

Na mocy Ustawy BFG otrzyma natomiast kompetencje umożliwiające przeprowadzenie postępowania w 

zakresie przymusowej restrukturyzacji poprzez nadanie BFG uprawnień do, między innymi, tworzenia planów 

przymusowej restrukturyzacji, oceny ich wykonalności oraz wydawania zaleceń instytucjom finansowym 

dotyczących usunięcia stwierdzonych przeszkód dla realizacji restrukturyzacji.  

Ustawa reguluje szczegółowy przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji oraz zasady współpracy 

pomiędzy BFG jako organem przymusowej restrukturyzacji a organem nadzoru – KNF oraz innymi instytucjami 

stojącymi na czele bezpieczeństwa finansowego (Minister Finansów i Narodowy Bank Polski) a także z 

organami przymusowej restrukturyzacji z innych państw.  

Z chwilą wejścia w życie Ustawy, BFG będzie uprawniony do przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji 

banku pod warunkiem, że czynności podjęte przez KNF nie uzdrowią banku oraz będzie to służyło interesowi 

publicznemu. W ramach restrukturyzacji, BFG będzie między innymi mógł sprzedać upadający bank w całości 

lub w części, utworzyć bank pomostowy, do którego zostaną przeniesione dobre aktywa i zobowiązania 

zagrożonego banku, umorzyć niektóre zobowiązania banku w celu pokrycia jego strat lub zamienić je na akcje, 

tak aby odbudować jego kapitały i umożliwić mu dalszą działalność (tzw. bail-in), przenieść wątpliwe aktywa do 

podmiotu wyspecjalizowanego w zarządzaniu takimi aktywami.  

Ustawa nakłada także na instytucje finansowe obowiązek przekazywania do BFG koniecznych informacji do 

opracowywania planów postępowania przymusowej restrukturyzacji, a także przewiduje dokonywanie przez 

BFG umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych, stwierdzanie przez KNF wystąpienia przesłanek 

wskazujących na zagrożenie upadłością podmiotu oraz wydawanie przez BFG decyzji w przedmiocie 

wszczęcia postępowania przymusowej restrukturyzacji oraz prowadzenie tego postępowania.  

Instytucje finansowe zobowiązane zostały do utrzymywania odpowiedniego poziomu zobowiązań 

podlegających umorzeniu lub konwersji w zakresie niezbędnym do pokrycia strat i odbudowy funduszy 

własnych co najmniej do poziomu umożliwiającego spełnienie warunków kontynuowania działalności.   
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System gwarantowania depozytów 

Najważniejsze zmiany w odniesieniu do systemu gwarantowania depozytów dotyczą przede wszystkim 

skrócenia terminu wypłaty świadczenia pieniężnego deponentom z 20 dni roboczych do 7 dni roboczych, 

zapewnienia ochrony środkom zgromadzonym na deweloperskich rachunkach powierniczych i na rachunkach 

bankowych, na których domy maklerskie deponują środki powierzone im przez klientów. Tym samym 

uprawnionym do świadczenia z tytułu ochrony gwarancyjnej będzie nie tylko deweloper, ale również klienci 

dewelopera, którzy dokonują wpłat na rachunek powierniczy. Środki są objęte ochroną gwarancyjną do 

wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.  

Składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji 

Zgodnie z Ustawą banki krajowe, oddziały banków zagranicznych oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe będą wnosiły składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów, a także na finansowanie 

przymusowej restrukturyzacji. Składki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji będą ponadto wnosiły 

firmy inwestycyjne.  

Składki na obowiązkowy system gwarantowania depozytów będą wnoszone kwartalnie, zaś składki na 

finansowanie przymusowej restrukturyzacji wnoszone będą co najmniej raz w roku. W Ustawie zostały także 

wskazane szczegółowe sposoby wyliczenia wysokości wnoszonych składek.  

 

 

Jeśli zainteresowała Państwa tematyka powyższych zagadnień,  

eksperci firmy prawniczej Kochański Zięba i Partnerzy pozostają do Państwa dyspozycji. 
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