
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r. Druk nr 180 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2016 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 8 czerwca 2016 r. nad ustawą  

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-17, 19-30, 32-38, 42-49. 

 

 

Ponadto komisja informuje, że  na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu Komisja 

Budżetu i Finansów Publicznych wycofała swój wniosek (pkt 50 zestawienia wniosków). 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Budżetu i Finansów Publicznych 

   (-) Grzegorz Bierecki 
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806



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 

 

1)  w art. 2 w pkt 17 wyrazy „w szczególności uwzględniając możliwość 

ich zastąpienia przez inne podmioty” zastępuje się wyrazami 

„w szczególności uwzględniając możliwość wykonywania tych usług, 

operacji lub innej działalności przez inne podmioty”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

2)  w art. 2 w pkt 41 w lit. c wyraz „kasa” zastępuje się wyrazem „kasę”; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

3)  w art. 2 w pkt 47 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) łączna wartość jego aktywów ustalona na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego 

przekracza równowartość w złotych kwoty 30 000 000 000 

euro według średniego kursu z ostatniego dnia roboczego 

roku poprzedniego, ogłoszonego przez Narodowy Bank 

Polski, 

b) stosunek całkowitej wartości jego aktywów do produktu 

krajowego brutto państwa członkowskiego, w którym ma 

siedzibę, przekracza 20%, chyba że wartość jego aktywów 

ustalona na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego jest niższa niż równowartość 

w złotych kwoty 5 000 000 000 euro według średniego kursu 

z ostatniego dnia roboczego roku poprzedniego, ogłoszonego 

przez Narodowy Bank Polski;”; 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 

4)  w art. 5 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, zakres i tryb obrotu 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 
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przez Fundusz wierzytelnościami, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 

uwzględniając konieczność zapewnienia skuteczności prowadzonej 

restrukturyzacji kas.”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 5, 8 i 47 należy głosować łącznie.  

 

5)  w art. 7: 

a) w ust. 1: 

– wyraz „ośmiu” zastępuje się wyrazem „sześciu”, 

– skreśla się wyrazy „, w tym przewodniczącego”, 

b) w ust. 4: 

– w pkt 1 wyrazy „dwaj przedstawiciele ministra właściwego do 

spraw instytucji finansowych” zastępuje się wyrazami „trzej 

przedstawiciele ministra właściwego do spraw instytucji 

finansowych, w tym przewodniczący Rady Funduszu”, 

– skreśla się pkt 4; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

6)  w art. 7 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „w zakresie finansów” zastępuje się 

wyrazami „zawodowe w zakresie funkcjonowania rynku finansowego”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

7)  w art. 7 w ust. 5 wyrazy „i jest wspólna” zastępuje się wyrazami „, przy 

czym z upływem kadencji wygasają mandaty wszystkich jej członków”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

8)  w art. 9 w ust. 1 wyraz „czterech” zastępuje się wyrazem „trzech”; Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 

9)  w art. 10 w ust. 3 w pkt 5 wyrazy „5-letni staż pracy w finansach na 

stanowisku kierowniczym” zastępuje się wyrazami „pięcioletnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w zakresie 

funkcjonowania rynku finansowego”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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10)  w art. 11: 

a) w ust. 5 wyrazy „i art. 106 tej ustawy” zastępuje się wyrazami 

„, art. 106 i art. 127–140 tej ustawy”, 

b) w ust. 8 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

11)  w art. 92 w ust. 3 wyrazy „art. 141f ust. 3” zastępuje się wyrazami 

„art. 141f ust. 18”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

12)  w art. 96 w ust. 3 wyrazy „który ma istotny udział w sektorze 

finansowym zgodnie z art. 90 ust. 2” zastępuje się wyrazami „który jest 

podmiotem znaczącym”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

13)  w art. 101: 

a) w ust. 7 w części wspólnej wyrazy „Fundusz podejmuje wobec 

podmiotu krajowego decyzję o wszczęciu przymusowej 

restrukturyzacji” zastępuje się wyrazami „Fundusz wydaje decyzję 

o wszczęciu wobec podmiotu krajowego przymusowej 

restrukturyzacji”, 

b) w ust. 8 wyrazy „Fundusz podejmuje wobec tego oddziału decyzję 

o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji” zastępuje się wyrazami 

„Fundusz wydaje decyzję o wszczęciu wobec tego oddziału 

przymusowej restrukturyzacji”, 

c) w ust. 9 wyrazy „Fundusz podejmuje wobec tego oddziału banku 

zagranicznego decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji” 

zastępuje się wyrazami „Fundusz wydaje decyzję o wszczęciu 

wobec tego oddziału banku zagranicznego przymusowej 

restrukturyzacji”, 

d) w ust. 11 wyrazy „przed podjęciem decyzji” zastępuje się wyrazami 

„przed wydaniem decyzji”, 

e) w ust. 12 wyrazy „podjąć decyzję” zastępuje się wyrazami „wydać 

decyzję”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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14)  w art. 104 ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1. W przypadku określonym w art. 103 ust. 5, skargę wnosi się za 

pośrednictwem Funduszu. Fundusz przekazuje skargę do właściwego 

sądu administracyjnego wraz z kompletną i uporządkowaną 

dokumentacją sprawy oraz odpowiedzią na skargę w terminie 14 dni od 

dnia jej otrzymania. 

2. Sąd administracyjny rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od 

dnia jej otrzymania wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. 

3. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargę kasacyjną 

w terminie 2 miesięcy od dnia jej otrzymania.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

15)  w art. 137 w ust. 7 wyrazy „łącznie z decyzją o zastosowaniu 

instrumentu przymusowej restrukturyzacji albo decyzją o umorzeniu 

lub konwersji instrumentów kapitałowych” zastępuje się wyrazami 

„w skardze na decyzję o zastosowaniu instrumentu przymusowej 

restrukturyzacji albo decyzję o umorzeniu lub konwersji instrumentów 

kapitałowych”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

16)  w art. 148 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „firmy 

inwestycyjnej prowadzącej alternatywny system obrotu” zastępuje się 

wyrazami „firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system 

obrotu”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

17)  w art. 178 w ust. 3 w pkt 5, w ust. 4 w pkt 4 oraz w ust. 5 w pkt 3 wyraz 

„zapewnienie” zastępuje się wyrazem „zapewnienia”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

18)  w art. 272 w ust. 1 i ust. 2 skreśla się zdanie drugie; Poprawka sen. 

K. Kleiny 

19)  w art. 275 w pkt 3 po wyrazie „skonsolidowanym” dodaje się wyrazy 

„ustalona na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 
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finansowego,”; 

20)  w art. 287 w ust. 5 i 6 oraz w art. 288 w ust. 4 i 5 skreśla się wyrazy 

„, nie więcej jednak niż”; 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 21 i 22 należy głosować łącznie.  

 

21)  w art. 289 w ust. 11 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„– uwzględniając konieczność zapewnienia zróżnicowania składek 

w zależności od profilu ryzyka podmiotów zobowiązanych do ich 

wnoszenia.”; 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 

22)  w art. 290 w ust. 11 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– uwzględniając konieczność zapewnienia zróżnicowania składek 

w zależności od profilu ryzyka kas zobowiązanych do ich wnoszenia.”;  

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 

23)  w art. 296 w ust. 4 i 5 oraz w art. 297 w ust. 4 i 5 wyrazy „może ulec 

przedłużeniu, nie więcej niż” zastępuje się wyrazami „ulega 

przedłużeniu”; 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 

24)  w art. 318 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Informacje udostępniane zainteresowanym korzystaniem oraz 

korzystającym z usług podmiotu objętego systemem gwarantowania 

powinny być podawane: 

1) w sposób, w jaki podawane są informacje o świadczonych 

usługach, w tym również za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej; 

2) na piśmie, jeżeli wystąpi o to zainteresowany korzystaniem lub 

korzystający z usług podmiotu objętego systemem gwarantowania, 

który otrzymał informacje o świadczonych usługach za pomocą 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 
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środków komunikacji elektronicznej; 

3) w sposób jednoznaczny i zrozumiały.”; 

25)  w art. 333 wyrazy „art. 286 ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „art. 286 

ust. 2 lub 3”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

26)  w art. 334 w ust. 3 wyraz „zobowiązany” zastępuje się wyrazem 

„obowiązany”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 27, 28, 29 i 30 należy głosować łącznie.  

 

27)  w art. 335 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Komisja Nadzoru Finansowego, wydając decyzję, o której 

mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia: 

1) wagę naruszenia i czas jego trwania;  

2) przyczyny naruszenia przepisów; 

3) sytuację finansową osoby, na którą jest nakładana kara; 

4) gotowość osoby odpowiedzialnej za dane naruszenie do 

współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego oraz 

5) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących 

funkcjonowanie rynku finansowego popełnione przez osobę 

odpowiedzialną za dane naruszenie.”; 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 

28)  w art. 336 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się 

ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Fundusz, wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, 

uwzględnia: 

1) wagę naruszenia i czas jego trwania; 

2) przyczyny naruszenia przepisów; 

3) sytuację finansową osoby, na którą jest nakładana kara; 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 
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4) gotowość osoby odpowiedzialnej za dane naruszenie do 

współpracy z Funduszem oraz 

5) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących 

funkcjonowanie rynku finansowego popełnione przez osobę 

odpowiedzialną za dane naruszenie.”; 

29)  art. 337 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 337. W decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, o której mowa 

w art. 335 i art. 336, można nałożyć na członka zarządu lub rady 

nadzorczej podmiotu krajowego, organu administrującego spółki 

europejskiej albo dyrektora oddziału banku zagranicznego obowiązek 

zaprzestania określonego działania lub niepodejmowania takiego 

działania w przyszłości.”; 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 

30)  art. 338 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się 

ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Komisja Nadzoru Finansowego, wydając decyzję, o której 

mowa w ust. 1, uwzględnia: 

1) wagę naruszenia i czas jego trwania; 

2) przyczyny naruszenia przepisów; 

3) sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara oraz 

4) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących 

funkcjonowanie rynku finansowego.”  

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 

31)  w art. 345 w pkt 5 skreśla się lit. c; Poprawka sen. 

K. Kleiny 

32)  w art. 351 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) banku zrzeszającym – należy przez to rozumieć bank 

w formie spółki akcyjnej, utworzony przez banki 

spółdzielcze, jeżeli bank ten zrzesza co najmniej jeden bank 

spółdzielczy na zasadach określonych w art. 16 oraz posiada 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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kapitał założycielski wynoszący co najmniej czterokrotność 

kwoty określonej w art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe 

lub dwukrotność tej kwoty w przypadku banku, którego 

działalność ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług na 

rzecz zrzeszonych banków (apeksowy bank zrzeszający);”;”; 

33)  w art. 351 po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„...) w art. 22d ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jednostkę zarządzającą tworzy się w formie spółki 

akcyjnej albo spółdzielni osób prawnych, do których w zakresie 

nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) albo ustawy 

– Prawo spółdzielcze, z wyłączeniem art. 37 tej ustawy.”;”; 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 

34)  w art. 359 w pkt 3, w ust. 11 w pkt 1 i 2 wyrazy „firma inwestycyjna 

prowadząca alternatywny system obrotu” zastępuje się wyrazami 

„firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

35)  w art. 359 w pkt 6, w art. 110zk w ust. 11 w pkt 5 wyrazy „systemie 

zarządzania, o którym mowa w art. 110c ust. 1” zastępuje się wyrazami 

„systemie zarządzania ryzykiem w domu maklerskim, o którym mowa 

w art. 110b ust. 1”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

36)  w art. 359 w pkt 8 w lit. a, w pkt 7b wyrazy „art. 110b–110c” zastępuje 

się wyrazami „art. 110b, art. 110c”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

37)  w art. 363 w pkt 4 polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 38 wyklucza głosowanie poprawek nr 39 i 40. 

 

38)  w art. 364: 

a) w pkt 4, w art. 3 w ust. 1 wyrazy „art. 110u” zastępuje się wyrazami 

„art. 110t”, wyrazy „art. 138 ust. 1 pkt 2 lub art. 138a” zastępuje się 

wyrazami „art. 138 ust. 1 pkt 1a, 2 i 2a” oraz wyrazy „art. 110zc 

ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 110y ust. 1 pkt 7 i ust. 3”, 

b) w pkt 6, w art. 9 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „art. 98f” zastępuje się 

wyrazami „art. 110y”; 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 

39)  w art. 364 w pkt 4, w art. 3 w ust. 1 wyrazy „art. 110u” zastępuje się 

wyrazami „art. 110t”; 

Poprawka 

KBFP 

40)  w art. 364 w pkt 4, w art. 3 w ust. 1 wyrazy „art. 110zc ust. 3” zastępuje 

się wyrazami „art. 110y ust. 3”; 

Poprawka 

KBFP 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 41 wyklucza głosowanie poprawek nr 42, 43, 44 

i 45. 

 

41)  w dziale IX: 

a) w tytule działu skreśla się wyraz „epizodyczne,”, 

b) skreśla się rozdział 1; 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

42)  w art. 369 w ust. 1 wyrazy „, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

uchylanej w art. 386” zastępuje się wyrazami „na zaspokojenie 

roszczeń deponentów w przypadku spełnienia warunku gwarancji 

wobec któregokolwiek z nich”; 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 
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43)  w art. 369 w ust. 8 i 10 oraz w ust. 13 w zdaniu trzecim wyrazy 

„w bankach zrzeszających” zastępuje się wyrazami „z bankami 

zrzeszającymi”; 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 

44)  w art. 369 w ust. 11 wyrazy „banku lub oddziału banku zagranicznego” 

zastępuje się wyrazami „podmiotu objętego systemem gwarantowania, 

o którym mowa w art. 2 pkt 41 lit. a i b, w okresie od dnia 1 stycznia 

2017 r.”; 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 

45)  w art. 369 w ust. 19 po użytym po raz pierwszy wyrazie 

„gwarantowania” dodaje się wyrazy „, o którym mowa w art. 2 pkt 41 

lit. a i b”; 

Poprawka sen. 

G. Biereckiego 

poparta przez 

komisję 

46)  w art. 371 w ust. 1 wyrazy „Bankowy Fundusz Gwarancyjny” zastępuje 

się wyrazami „Z dniem wejścia w życie ustawy Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

47)  w art. 371 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) w Radzie Funduszu wygasa członkostwo osób, o których mowa 

w art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy uchylanej w art. 386.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

48)  po art. 376 dodaje się art. 376a w brzmieniu: 

„Art. 376a. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie 

ustawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie 

przepisów części trzeciej tytułu II ustawy, o której mowa w art. 354, na 

nabywcę przedsiębiorstwa bankowego lub kasy w trybie art. 437 

ustawy, o której mowa w art. 354, nie przechodzą zobowiązania 

wynikające z wierzytelności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 

o których mowa w art. 39 ust. 1.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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49)  po art. 380 dodaje się art. 380a w brzmieniu: 

„Art. 380a. W stosunku do kas postanowienia działu III stosuje się 

od dnia 1 stycznia 2017 r.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

50)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

po art. 382 dodaje się art. 382a w brzmieniu: 

„Art. 382a. Z dniem wejścia w życie ustawy, niezaspokojone do tego 

dnia roszczenia dochodzone na podstawie art. 55 ust. 1a ustawy, o której 

mowa w art. 363, w brzmieniu dotychczasowym, wygasają z mocy prawa.”. 

Poprawka 
KBFP 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


