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C. OPIS P08TULOWANEGO ROZlfL\ZANIA PRAHNEGO, ZE WSKAZANIE2i INTERESU BE;Dl',CEGO PRZEDMlOTE2i OCHRONY 

Projekt ustavlY 0 Banko\~ym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozyt6vl 
OI-a z przyrnUS(HoJej restrukturyzacji z dnia 26.02.2015 r. (w dalszej cz.sci "Projekt 
ustawy 0 BFG") zdst<;puj<'tcej dotychC"2.ilSOWq ustaw~ 0 Bankowym E'unduszu Gwarancyjnym 
C),rii Z t ransponuj a,cym do Kl."ajowego porz~dku prawnego Dyrektywy Par] amentu 
Europejskiego i Rady w sprawie system6w gwarantowania ciepozyl6w (DGSD) Olaz 
Dyrektywy ustanawiaja,cej ramy na potrzeby dzialan napl:avlczych oraz 
l:es t r-tlk t u ryzacj J. i uporzadkowanej likwidaGji w odniesjeniu do instyttlC] j 
k~.·edytowych i firm inwestycyjnych (BRRDl ni.e llwzgl~dllia r6wnoleg]e zapis6w 
r6wnolegle procedowanej ustawy 0 funkejonowaniu bank6w sp61dzielczych ieh 
zn:eszaniu si~ i bankach zrzeszajC\cych, a tak:ie W spos6b niezadawalaj<\cy llwzgl'i!dnia 
wynikaji:lce z ZLlP1S6w Dyrektyw UE, a w szczegolnosci DYI'ektywy DGS upral'mienia bcldz 
zl ... olnienia z wprowadzonych przez ni" pI:zepis6w dla Inslylucjonalnych System6w 
Ochrony. 

)1 szczeg61nosci nalezy zwrocic uvlag\,;, te \~ prz.:>dsLawionym Projekcie llsta\-IY 0 BFG 
nie uNzglfi!dniono uzgodnieil wynikajacych z zapis6w usl:awy 0 zmianie Ulit<1wy 0 banktlch 
spoldzielczych ich zrzeszaniu si~ i bankaeh zrzeszaja,cych procedcwanych 
uzgodnionych w toku prac parlamentarnych. W Art. 4 tego projektll (dlUk sejmol'lY 
3150) prze;,lidziano zwolnienie z wnoszenia przez banki b-;da.ce llczestnlkami systemu 
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ochrony (IPS) 501 oplaty roc nej oraz caJkowitego zwolnienia z oplaty 
ostro~noAciowej. Uzyskane w ten 'pos6b §rodki finansowe maja zasila6 tworzony 
obligator:yjnie w camaell IPS fundus; pomoGowy. System ochrony utworzany na podstawie 
ustawy gwar:antuje p.l.ynnosl':.i \'/ypla aInos..: jego uczestnik6w, a w konsek\~encji tclkze 
bezpiecze~stwo zgromadzonych prz· 7 te banki depozyt6w. W przypadku uchwalenia 
ustal'Jy 0 EFG w przedsLawionym kszt alcie bankl tworza.ce system ochrony pozbawione 
zostalyby przewidzianego w ww. u~tawie wsparcia w budowic wewnetrznego systemu 
bezpiecze~5twa. Tworzon0 w rama:h system6w oehrony fundusze pomocowe stanowiQ 
podstawowe ir6dlo pomocy bankom p61dzielczym i bankom zrzeszajacYffi zagro~unym 
niewyplacalno§ci~ i bed~ podle)aly wykorzysLaniu w pierwszej kolejnoAci. 
Ewentualne poSlepowBnie restruktutyzacyjne ze strony BFG moie zosta t uruc homiona 
dopiero po wyczerpaniu mozlil-lOsci, h'sparcia w ramacl1 IPS. 

I 

h' Hozdzia.le 2 Dzialu III O';l:es]~no zasady umolzellid 1_ kOlllvt:.rsjl. irlslrument6w 
~.V.<"Pi taJ ()\'I~Gh j a ko ins t rumer:tu p :~ymus()\~ej i-es t ruk t ury lat; J J f o;;;wdla j <\cego n<l 
odbudowanle bazy kapl.Lalowe] po lOtu .restrllkturyzowanego. Zakres stoso'lanycb 
i.nstrument6w nia jest dosi.:osowar.y do formy prawnej w jakiej dZlalaiC\ banki 
sp61ti7..ielc7.e. Orlm.i.f~nni.p. nJz w ~rzypadk\J bank6w dz.ialajqcych w formje sp61kl. 
8kC.Yj n.e j , banki SP61d_Z.ieICZ,;; nie lJlja moZliwosci E'misji instrllment6w ka. pitalO\~ych 
kt6re poslu~~ do pokrycia strat. 

Projektu przepisy ustawy 0 BF'G w R zdziale 3 "Plany przymusowej restrukturyzaeji" 
w zakres1e odstap1enia od stase -nia zapis6w tege rozdzialu uwzglednia tylko 
czesciowo moz] hlosci przewidziane ~ ust. 8 Artykulu 4 DGSD. Art. 82 projektll ustawy 
pomija moZl.iwos6 takiego odst<\p_~'enia w stosunku do podrniot6w nalezL\cych do 
"instytucjonalnego sysLemu ochrony. Ponadte w razdziale tym przewi.dziano lworzeni.e 
pli1Il6\·; przymusowej restrukturyzac i indywidualnie dla poszczeg61nych instytucji. 
Natomli:ist \0,' Art. 308, I-rprowadzaji:\ !yrn zrniany do Ustawy pruwo bankowe, w pkt. 11 al 
odnosza,cym sif;' do Plan6w naprawy, p lprzez wpJ:Clwadzenie do llStill'/Y Prawo bankOl'ie art. 
1410 nadaje s.i~ upral-mi.enie dla KNF do przygotowanl.a grupowecJo planu naprawy bank611 
nale~acych do instytucjonalnego systemu orhrony utwcrzonego przez bank 
zrzeszajacy i zrzeszone l nim bank! sp61dzielcze. Przyj,cie w zakresie tworzenia 
plan61'1 przymuso~/ej restruktu!'yzacji indy\oJidualnego podejscia do kazdego podmiotll, 
na\oJet jesll jest on uczestnikiem instytuGjonalnego systernu ochrony, pm-wduje 
niemoznosc u\,zgh~dn.len.i.a tego ucl:estnictwa ,,/ obniieniu la_c.:-.:ne.~lo ryzyka jak~e 
zwi.azane jest z dzialalnosciC\ J tych podmiot6w. Konsekwenc]a tego bli!dzl.e 
niewC\tpIiwle zwl,ks:enie kwoty oplaty rocznej jak~ banki sp61dzielcze i 
zrzeszajace bed a musialy wnos16 z r6wno na fundusz gwarantowania depozyt6w jak i 
fundusz przymusol'lej restrukturyza:ji. 
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G. KLAllZULA ODPOWIED2IALNOSCI AARNEJ ZA SRLl\DANIE FALSZYWYCH ZEZNAN74 

Jestem swiadomy odpowiod~ia1no.c~ karne) za zloten~. fals~yw.qo ojwiadc~eni .. ~ .... ~ 
(POd~iS; 

I 
Jezeli zgloszenie Ole jest skladane w trybie art. 7 us!. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 0 dzialalnosci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa. trese. ", Zgloszenie zmiany danych" skresla si~. 
Niepotrzebne skreslie. 

Pouczenie: 
1. Jezeli zgloszenie ma na celu uwzgl~dnienie zmian zaistnialych po dacie wniesienia urz~dowego 

formularza zgloszenla (art. 7 us!. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 0 dzialalnosci lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa) lub uzupelnienie brak6w formalnych poprzedniego zgloszenia (§ 3 rozporzqdzenia 
Rady Ministr6w z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zglaszania zainteresowania pracami nad projektami 
akt6w normatywnych oraz projektami zalozeri projekt6w ustaw (Oz. U. Nr 181. poz. 1080)). w nowym 
urz~dowym formularzu zgloszenia nalei:y wypelnic wszystkie rubryki. powtarzajqc r6wniez dane, kt6re 
zachowaly swojq aktualnosc. 

2. Cz~sc B formularza wypelnia si~ w przypadku zgloszenia dotyczqcego jednostki organizacyjnej oraz 
w sytuacji, gdy osoba fizyczna, kt6ra zg/asza zainteresowanie pracami nad projektem za/ozeri projektu 
ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie b~dzie uczestniczyla osobiscie w tych pracach. 

3. W cz~sci 0 formularza. stosownie do okolicznosci. uwzgl~dnia si~ dokumenty, 0 kt6rych mowa w 
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 0 dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a takze 
pe/nomocnictwa do wniesienia zgloszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu 
normatywnego lub projektu za/oieri projektu ustawy. 

4. Cz~sc E formularza wypelnia si~ w przypadku uzupelnienia brak6w formalnych lub zmiany danych 
dotyczqcych wniesionego zgloszenia 


