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W imieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów uprzejmie dziękuję za przesłanie 

rządowego projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (pismo z 4 lutego 2016 r., nr pisma GMS-WP-

173-29/16) zwracamy uwagę na potrzebę dokonania zmian i doprecyzowania treści 

niektórych przepisów projektowanej ustawy. 

Uwagi szczegółowe: 

l) w Art. 19 ust. 3 właściwszym naszym zdaniem byłoby zastosowanie zamiast " 

stanu na początek dnia" "stanu na koniec dnia operacyjnego", gdyż na taki moment 

sporządzane jest zestawienie obrotów i sald; 

2) w Art. 19 ust. 4 niewłaściwym jest użycie sformułowania "ustalenia stanu 

ksiąg rachunkowych", gdyż wartości w walucie obcej powinny podlegać przeliczeniu po 

kursie średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień spełnienia warunku 

gwarancJI; 

3) w Art. 20 i 21 przedstawiono różne zbiory podmiotów uprawnionych do 

świadczenia pieniężnego objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów, 

a naszym zdaniem w zakresie w jakim są one wspólne, powinny być użyte takie same 

sformułowania, gdyż może to budzić wątpliwości; 
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4) przepis Art. 22 ust. l pkt 12 przewiduje, iż me będą objęte ochroną 

gwarancyjną środki pieniężne i należności ,jednostek samorządu terytorialnego", co me 

wydaje się być słusznym rozwiązaniem; 

5) w Art. 118 użyto sformułowania "Fundusz sporządza bilans otwarcia 

postępowania przymusowej restrukturyzacji na dzień podjęcia decyzji, .... , na podstawie 

oszacowania, o którym mowa w art.138 ust. 2 i 3." Brak jest jednak jednoznacznego 

określenia na czym ma polegać to oszacowanie. Dalsze artykuły projektu ustawy wskazują, że 

oszacowaniu podlegają aktywa i pasywa, ale nie określają precyzyjnie sposobu ich 

oszacowania; 

6) przepis Art. 138 ust. l przewiduje, że "Fundusz, .... , zapewma 
i 

przeprowadzenie oszacowanie ... "; brak jest wyraźnego wskazania czy Fundusz samodzielnie 

dokonuje tego oszacowania, czy zleca to oszacowanie zgodnie z ust. 2 art. 138; 

7) w Art. 138 ust. 2 określono, że "oszacowania dokonuje podmiot niezależny od 

organów publicznych, Funduszu, podmiotu, którego aktywa i pasywa podlegają oszacowaniu, 

oraz podmiotu dominującego wobec podmiotu, którego aktywa i pasywa podlegają 

oszacowaniu, lub innych podmiotów grupy, w skład której wchodzi podmiot, którego aktywa 

i pasywa podlegają oszacowaniu". Naszym zdaniem przepis powinien wyraźnie wskazywać 

kto może dokonywać tego oszacowania. Naszym zdaniem warunki aby tego dokonać 

spełniają biegli rewidenci, którzy niewątpliwie posiadają wiedzę niezbędną do tego aby 

w sposób rzetelny oszacować wartości aktywów i pasywów; 

8) przepis Art. 139 ust. 7 określa co powinno zawierać oszacowanie i stwierdza, 

żerna to być: 

a) "ocena wartości aktywów i pasywów podmiotu", ale brakjest wskazania wedle 
~;::, 

jakich zasad ta ocena wartości ma być dokonana (czy zgodnie z obowiązującymi podmiot 

zasadami rachunkowości, czy jakimś innym modelem wskazanym w oszacowaniu), 

b) "bilans i rachunek wyników uwzględniający dokonaną ocenę oraz kwoty, 

o których mowa w ust. 4 i 5". Czy wobec tego oznacza to, że mają to być sprawozdania pro

forma, czy też dane w nich zamieszczone powinny wynikać z ksiąg rachunkowych; taki brak 

doprecyzowania może budzić wątpliwości przez brak porównywalności pomiędzy 

oszacowaniami dotyczącymi różnych ale podobnych banków np. spółdzielczych; 

c) "ocena sytuacji finansowej podmiotu" - w tym miejscu niezbędnie jest 

wyraźne określenie, jaki minimalny zakres informacji poWlillen zostać .zamieszczony 

w ocenie; 



d) "wykaz zobowiązań bilansowych i pozabilansowych podmiotu " 

w przypadku, których nie określono czy w odniesieniu do zobowiązań bilansowych dotyczy 

to wartości oszacowanych i zamieszczonych w bilansie, o którym mowa wart. 139 ust. 7 pkt 

2, czy też ich wartości ustalonej w inny sposób, a w odniesieniu do zobowiązań 

pozabilansowych (czy zarówno udzielonych, jak i otrzymanych, czy tylko udzielonych) jak 

powinna być ustalona ich wartość, gdyż art. 138 mówi tylko o oszacowaniu aktywów 

i pasywów; 

9) w Art. 139 ust. 8 wskazano, że "oszacowanie powinno zawierać określenie 

wartości instrumentów własnościowych wydawanych w wyniku konwersji. .. ", nie 

precyzując, o jakiej wartości jest mowa- nominalnej czy emisyjnej; 

10) określenie w Art. 139 ust. 9 "oszacowanie może zawierać ocenę wartości 

rynkowej aktywów i pasywów", oznacza niejasność określenia "ocenę" a także to, że w 

odniesieniu do różnych składników, można ale nie trzeba dokonywać tej oceny; 

11) w Art. 140 ust. l przewidziano, że "oszacowania . . . . dokonuje Się na 

podstawie obiektywnej i realistycznej oceny aktywów i pasywów, z uwzględnieniem 

przepisów właściwych dla sporządzania sprawozdań finansowych ... ". 

Z przepisów regulujących sporządzanie sprawozdań fmansowych, wynika 

konieczność wiarygodnej wyceny aktywów i zobowiązań oraz zaprezentowania w nich, 

rzetelnie i jasno sytuacji finansowej i majątkowej. Tym samym należy wyjaśnić, czym są 

oszacowania i co należy rozumieć przez obiektywną i realistyczną ocenę w kontekście 

przepisów właściwych. Ważne to jest także w kontekście ust. 2 Art.' 138, gdzie użyte jest 

określenie, że "przeprowadzający oszacowanie może, w uzasadnionych przypadkach, przyjąć 

inne założenia i zastosować inne metody oszacowania niż te, które przyjmował i stosował 

podmiot, sporządzając sprawozdanie fmansowe ... " . czy to oznacza, że przeprowadzający 

oszacowanie musi uzasadnić, dlaczego zastosował inne założenia i inne metody niż podmiot 

dokonujący wyceny w celu sporządzenia sprawozdania fmansowego. 

w Art. 141 ust. l poza użytymi już w art. 140 ust. l określeniami "obiektywnej, 

realistycznej" dodano "ostrożnej" w odniesieniu do oceny oczekiwanych przepływów 

pieniężnych, co może sugerować, że to aktywów i pasywów nie należałoby stosować zasady 

ostrożności; 

12) Art. 142 określa, że "Fundusz może dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych 

podmiotu w restrukturyzacji na wybrany dzień i sporządzić sprawozdanie finansowe ... ". 

Z treści tego przepisu może wynikać, że księgi rachunkowe podmiotu w restrukturyzacji 

prowadzi Fundusz - ale nie wynika to z innych zapisów projektowanej ustawy. Skoro 



Fundusz zamyka księgi rachunkowe podmiotu w restrukturyzacji, to by oznaczało, że księgi 

te prowadzi od momentu podjęcia decyzji o restrukturyzacji; 

13) w rozdziale 14 projektu ustawy nie wskazano, czy sprawozdanie finansowe 

instytucji pomostowej będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, a naszym zdaniem 

taki obowiązek powinien dotyczyć instytucji pomostowej (tym bardziej, że będzie ona spółką 

kapitałową). 
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