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S¸OWO WST¢PNE
Szanowni Paƒstwo,
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Przedstawiamy Paƒstwu Raport Roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za
rok 2003. Mamy nadziej´, ˝e ta prezentacja umo˝liwi nie tylko lepsze poznanie dzia∏alnoÊci
Funduszu, ale tak˝e zobrazuje korzystnà ewolucj´ ca∏ego systemu bankowego w ostatnich
9 latach, to znaczy w okresie funkcjonowania BFG.
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By∏ to kolejny rok, w którym nie odnotowano upad∏oÊci ˝adnego banku.
Kontynuowana by∏a natomiast pomoc finansowa bankom o zagro˝onej wyp∏acalnoÊci.
Charakterystycznà cechà tej pomocy w 2003 roku by∏o to, ˝e po raz pierwszy 12 du˝ych
banków komercyjnych podpisa∏o odpowiednie porozumienie i po uzyskaniu wsparcia
finansowego BFG, zakupi∏o akcje ratowanego banku. Ogó∏em w 2003 roku udzielono
pomocy finansowej, w formie zwrotnych po˝yczek, 14 bankom na ∏àcznà kwot´ 751 mln
z∏. Ochroni∏o to depozyty o wartoÊci 874 mln z∏, w tym 752,1 mln z∏ depozytów gwarantowanych. Warto przy tym podkreÊliç, ˝e pomoc finansowa bankom, oprócz aspektu ekonomicznego, ma tak˝e swój wymiar spo∏eczny. Dalsze funkcjonowanie sanowanych
banków umo˝liwia bowiem dzia∏anie placówek bankowych, a tym samym zachowane sà
miejsca pracy. W sytuacji wysokiego bezrobocia ma to wyjàtkowo du˝e znaczenie,
szczególnie dla ma∏ych miejscowoÊci, gdzie cz´sto placówka danego banku jest jedynym
oferentem us∏ug finansowych. W 2003 roku pomoc Funduszu uchroni∏a od koniecznoÊci
likwidacji 62 placówki oraz ponad 1200 miejsc pracy.
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Podobnie jak w poprzednich latach rozwijana by∏a wspó∏praca z zagranicznymi instytucjami gwarantowania depozytów. Odby∏y si´ spotkania i seminaria z przedstawicielami
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By∏ to tak˝e okres kontynuowania prac koncepcyjnych w Funduszu nad wypracowaniem nowych form pomocy bankom oraz modyfikacji rozwiàzaƒ prawnych regulujàcych
zasady funkcjonowania BFG.
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Od 2001 roku Fundusz udziela pomocy finansowej bankom spó∏dzielczym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych. Pomoc ta, w formie zwrotnych po˝yczek
z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych, wspiera finansowanie procesów
∏àczeniowych tych banków oraz nabywanie akcji banków zrzeszajàcych. W 2003 roku
z po˝yczek skorzysta∏o 39 banków, którym przekazano 39 632,8 tys. z∏. W ciàgu 3 lat tego
typu pomoc, o ∏àcznej wartoÊci 143 394,8 tys. z∏, otrzyma∏o 108 banków spó∏dzielczych.
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funduszów gwarancyjnych Bu∏garii i Ukrainy. W Europejskim Forum Gwarantowania
Depozytów (European Forum of Deposit Insurers) zrzeszajàcym europejskie instytucje
gwarancyjne, przedstawiciel BFG pe∏ni funkcj´ wiceprzewodniczàcego.
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Zgodnie z obowiàzkami ustawowymi, podejmowane by∏y ró˝norodne dzia∏ania
s∏u˝àce poprawie stanu wiedzy klientów banków o systemie gwarantowania depozytów
w Polsce. Przeprowadzono tak˝e specjalne badania przy pomocy Instytutu Badania Opinii
Publicznej „PENTOR” na temat znajomoÊci zasad systemu gwarantowania depozytów
wÊród klientów oraz pracowników banków. Okaza∏o si´, ˝e proces poprawy stanu
ÊwiadomoÊci w tym zakresie przebiega dosyç wolno.
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Powodzenie w dzia∏alnoÊci Funduszu w du˝ym stopniu uzale˝nione jest od bliskiej
i dobrej wspó∏pracy zw∏aszcza z Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów
oraz Zwiàzkiem Banków Polskich. Warunki tej wspó∏pracy okreÊlone sà ustawowo m.in.
poprzez zasad´ bezpoÊredniego udzia∏u przedstawicieli tych instytucji w pracach Rady
Funduszu. W praktyce oznacza to, ˝e majà one znaczàcy wp∏yw na codzienne
funkcjonowanie BFG i sta∏y monitoring jego dzia∏alnoÊci.
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Przewodniczàcy Rady Funduszu
W∏adys∏aw Baka
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Szczególne s∏owa podzi´kowania chcielibyÊmy przekazaç wszystkim bankom
dzia∏ajàcym w Polsce oraz licznym instytucjom, z którymi Fundusz wspó∏pracuje na co
dzieƒ. Wspó∏praca ta umo˝liwia skuteczne wype∏nianie misji Funduszu, polegajàcej na
zapewnieniu bezpieczeƒstwa depozytów we wszystkich bankach oraz umacnianiu
spo∏ecznego zaufania do polskiego systemu bankowego.
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Istotà dzia∏ania Funduszu jest wi´c przede wszystkim ochrona Êrodków finansowych
zgromadzonych w bankach przez deponentów oraz zapobieganie upad∏oÊciom banków
poprzez wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych i sanacyjnych realizowanych przez
banki. Te strategiczne zadania wykonywane sà w dwóch podstawowych formach:
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Bankowy Fundusz Gwarancyjny realizuje tak rozumianà misj´ na podstawie ustawy o BFG
z dnia 14 grudnia 1994 roku, która spe∏nia zalecenia wynikajàce z dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (94/19/EC z dnia 30.05.1994 roku), dotyczàce systemu
gwarantowania wk∏adów w bankach. W polskim systemie bankowym BFG pe∏ni rol´
gwaranta depozytów ulokowanych w bankach. Fundusz wspiera równie˝ finansowo banki
zagro˝one niewyp∏acalnoÊcià oraz udziela pomocy na finansowanie procesów
∏àczeniowych banków spó∏dzielczych. Tak okreÊlone zadania Funduszu majà swoje wa˝ne
racje historyczne, wynikajàce ze struktury i potrzeb banków dzia∏ajàcych w Polsce.
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Misjà Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest ochrona depozytów zgromadzonych w bankach oraz dzia∏anie na rzecz bezpieczeƒstwa i stabilnoÊci systemu
bankowego w Polsce.

1. zapewniania deponentom zwrotu ich depozytów w wysokoÊci okreÊlonej
przez ustaw´ o BFG – w przypadku upad∏oÊci banku;

y

2. finansowego wspomagania procesów sanacyjnych w bankach zagro˝onych
niewyp∏acalnoÊcià. Po˝yczki zwrotne udzielane sà bezpoÊrednio potrzebujàcym pomocy bankom, albo tym bankom, które podj´∏y si´ sanowania banków
zagro˝onych, poprzez w∏àczenie ich w swoje struktury organizacyjne lub sta∏y
si´ ich inwestorami strategicznymi.
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Zasady funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów
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System gwarantowania depozytów, obejmujàcy wed∏ug jednolitych zasad banki dzia∏ajàce
w Polsce*, stanowi jeden z g∏ównych elementów bezpiecznego funkcjonowania ca∏ego
krajowego sektora bankowego. Gwarantowanie przez Fundusz Êrodków pieni´˝nych
zdeponowanych w bankach daje spo∏eczeƒstwu poczucie bezpieczeƒstwa i buduje zaufanie do
sektora bankowego.

Zakres i wysokoÊç gwarancji
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Zgodnie z ustawà o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ochronie podlegajà depozyty
oraz nale˝noÊci wynikajàce z innych czynnoÊci bankowych, nast´pujàcych podmiotów:
❐ osób fizycznych,
❐ osób prawnych,
❐ jednostek organizacyjnych nie majàcych osobowoÊci prawnej, o ile posiadajà one
zdolnoÊç prawnà,
❐ szkolnych kas oszcz´dnoÊci i pracowniczych kas zapomogowo-po˝yczkowych.
W przypadku rachunków wspólnych prawo do kwoty gwarantowanej przys∏uguje
ka˝demu wspó∏posiadaczowi rachunku.
Ochronà nie sà obj´te depozyty:
❐ skarbu paƒstwa,
❐ instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne,
fundusze inwestycyjne, podmioty Êwiadczàce us∏ugi ubezpieczeniowe,
❐ podmiotów, które nie sà uprawnione do sporzàdzania uproszczonego bilansu oraz
rachunku zysków i strat,
❐ kadry zarzàdzajàcej bankiem oraz jego g∏ównych akcjonariuszy (posiadajàcych co
najmniej 5% akcji banku).
W przypadku og∏oszenia przez sàd upad∏oÊci banku, uprawnionym osobom wyp∏acana
jest kwota gwarantowana. Górna jej granica jest okreÊlana jako równowartoÊç w z∏otych
ustawowo okreÊlonej kwoty w euro. W jej ramach mieszczà si´ równie˝ odsetki naliczane do
dnia og∏oszenia upad∏oÊci banku. Wszystkie wierzytelnoÊci deponenta w stosunku do banku
(niezale˝nie od rodzaju rachunku i waluty) sà sumowane, a nast´pnie kompensowane z jego
zobowiàzaniami wobec banku.
Ârodki gwarantowane sà wyp∏acane w z∏otych wed∏ug kursu Êredniego, publikowanego
przez NBP, z dnia og∏oszenia przez sàd upad∏oÊci banku, przy czym:
❐ równowartoÊç w z∏otych do 1000 euro wyp∏acana jest w 100%,
❐ równowartoÊç w z∏otych ponad 1000 euro do 22 500 euro wyp∏acana jest w 90%.
W pierwszych dwóch latach funkcjonowania BFG (od 1995 roku do czerwca 1997 roku)
kwota gwarantowana wynosi∏a równowartoÊç 3 tys. ECU, po czym by∏a systematycznie
podnoszona. Od 2003 roku, zgodnie z ustawà o BFG, jest to równowartoÊç w z∏otych 22 500
euro, co spe∏nia wymogi stawiane krajom nale˝àcym do Unii Europejskiej.
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* Z wyjàtkiem Societe Generale S.A. Oddzia∏ w Polsce od 2004 roku.
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WysokoÊç kwot gwarantowanych
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Fundusz ochrony Êrodków gwarantowanych
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Prowadzenie dzia∏alnoÊci gwarancyjnej przez BFG jest mo˝liwe dzi´ki temu, ˝e Fundusz
mo˝e dysponowaç Êrodkami finansowymi gromadzonymi przez banki w postaci funduszy
ochrony Êrodków gwarantowanych (foÊg).
Fundusz ten tworzà banki b´dàce uczestnikami systemu gwarancyjnego. Jego wysokoÊç
okreÊla iloczyn sumy zgromadzonych depozytów i stawki procentowej ustalanej corocznie
przez Rad´ Funduszu (maksymalnie 4%).
Warto jednak zwróciç uwag´, ˝e Êrodki finansowe odpowiadajàce utworzonemu funduszowi pozostajà w bankach w postaci papierów skarbowych bàdê bonów pieni´˝nych NBP
i przynoszà im dochody odsetkowe, a˝ do momentu konwersji na Êrodki pieni´˝ne. Ma to
miejsce w przypadku upad∏oÊci banku, gdy BFG zwraca si´ do banków o przekazanie Êrodków
pieni´˝nych na wyp∏aty depozytów gwarantowanych.
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Fundusze ochrony Êrodków gwarantowanych (foÊg) w latach 1995-2003
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Od 12 kwietnia 2000 r. jako PKO BP SA.
Zgodnie z ustawà o BFG wymienione banki do 31.12.1999 r. tworzy∏y foÊg wg po∏owy stawki.
W 1995 roku obni˝ona stawka obejmowa∏a równie˝ banki spó∏dzielcze.
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Ârodki odzyskane z mas upad∏oÊci banków i ich rozliczenie
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Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2003 roku odzyska∏, z tytu∏u wierzytelnoÊci
zg∏oszonych do mas upad∏oÊci banków, kwot´ 14 456,6 tys. z∏. Nale˝noÊci te wynika∏y
z przekazania syndykom, w ubieg∏ych latach, Êrodków pieni´˝nych na wyp∏aty dla deponentów.
Odzyskane Êrodki przeznaczane sà wy∏àcznie na finansowanie kolejnych wyp∏at kwot gwarantowanych. Dotychczas na ten cel przeznaczono 13 195,0 tys. z∏. Ogó∏em w latach 1995-2003
Fundusz otrzyma∏ z mas upad∏oÊci banków kwot´ 57 078,3 tys. z∏, co stanowi 9,1% wyp∏at
zrealizowanych na rzecz deponentów w ramach systemu gwarantowania depozytów.

Nowe regulacje prawne zwiàzane z gwarantowaniem depozytów
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W dniu 1 paêdziernika 2003 roku wesz∏a w ˝ycie ustawa Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze,
regulujàca m.in. post´powanie upad∏oÊciowe wobec banków i zmieniajàca ustaw´
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Wprowadzona zosta∏a zasada, ˝e og∏oszenie upad∏oÊci
banku dokonywane b´dzie z mo˝liwoÊcià, w pierwszej kolejnoÊci, zawarcia uk∏adu.
W post´powaniu upad∏oÊciowym ma te˝ uczestniczyç nowy organ – zarzàdca masy upad∏oÊci.

Dzia∏alnoÊç gwarancyjna w 2003 roku

2
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W 2003 roku, podobnie jak w 2002, nie odnotowano upadku ˝adnego banku.
Zrealizowane wyp∏aty Êrodków gwarantowanych obj´∏y jedynie osoby, które naby∏y prawa
deponentów w wyniku post´powania spadkowego lub nie podj´∏y nale˝nych im Êrodków
w okresie wyp∏at realizowanych przez syndyków mas upad∏oÊci banków, których upad∏oÊci
zosta∏y og∏oszone w poprzednich latach.
Wed∏ug stanu na 31 grudnia 2003 roku zobowiàzania Funduszu z tytu∏u niepodj´tych
przez 3 887 deponentów kwot gwarantowanych stanowi∏y kwot´ 2 804,8 tys. z∏. Ârednie
zobowiàzanie wynosi∏o 721,58 z∏.
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Dzia∏alnoÊç gwarancyjna w latach 1995-2003
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Upad∏oÊci banków w latach 1995-2003
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W okresie funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego upad∏y 94 banki, w tym
5 komercyjnych i 89 spó∏dzielczych.
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W tym 2 banki komercyjne i 48 spó∏dzielczych w trakcie obowiàzywania ustawy o BFG.
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Wyp∏aty Êrodków gwarantowanych w latach 1995-2003
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W latach 1995-2003 wyp∏aty Êrodków gwarantowanych na rzecz uprawnionych 317,4 tys.
deponentów wynios∏y 811,7 mln z∏, w tym z foÊg 626 mln z∏, tj. 77,2% ogó∏u wyp∏at. Pozosta∏e
22,8%, tj. 185 mln z∏, pochodzi∏o ze Êrodków p∏ynnych upad∏ych banków i Êrodków
odzyskanych z mas upad∏oÊci.

Przedawnienie roszczeƒ
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Po up∏ywie 5 lat od dnia spe∏nienia warunku gwarancji, tj. dnia og∏oszenia upad∏oÊci banku,
roszczenia deponentów ulegajà przedawnieniu. W roku 2003 dotyczy∏o to 1461 klientów 4 upad∏ych banków na ∏àcznà kwot´ 12,4 tys. z∏. Ârednia wysokoÊç przedawnionego roszczenia
wynios∏a 8,48 z∏.
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Cele i zasady dzia∏alnoÊci pomocowej
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G∏ównym celem dzia∏alnoÊci pomocowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest
zapobieganie upad∏oÊciom banków o zagro˝onej wyp∏acalnoÊci. Ale pomoc ta ma tak˝e
znacznie szersze, pozytywne konsekwencje. Niedopuszczanie do upad∏oÊci banków dzi´ki
pomocy finansowej Funduszu wzmacnia zaufanie do ca∏ego sektora bankowego, powoduje
bowiem, ˝e pojedyncze jego podmioty wychodzà z sytuacji kryzysowych i stajà si´ silniejsze
ekonomicznie.
Fundusz w swojej dzia∏alnoÊci pomocowej stosuje nast´pujàce zasady:
❐ wspierania procesów konsolidacyjnych i restrukturyzacyjnych poprzez udzielanie
pomocy na przej´cia banków znajdujàcych si´ w stanie niebezpieczeƒstwa
niewyp∏acalnoÊci przez banki silne kapita∏owo lub nowych akcjonariuszy;
❐ zapewniania ekonomicznie wysokiej efektywnoÊci pomocy, m.in. poprzez okreÊlanie
w umowach o udzielenie po˝yczki takich warunków, których spe∏nienie przez banki
powinno przyczyniç si´ do trwa∏ego odzyskania wyp∏acalnoÊci. Dotyczy to
zw∏aszcza: racjonalizacji kosztów dzia∏ania, reinwestowania dochodów uzyskiwanych w zwiàzku z otrzymaniem i wykorzystywaniem pomocy w bezpieczne,
a zarazem rentowne instrumenty finansowe, przeznaczania ca∏oÊci nadwy˝ki bilansowej na zwi´kszenie funduszy w∏asnych;
❐ mobilizowania wnioskodawców do poszukiwania dodatkowych, poza pomocà BFG,
êróde∏ wsparcia finansowego w celu realizacji programów post´powania naprawczego, w szczególnoÊci wsparcia ze strony akcjonariuszy banku;
❐ równego traktowania banków w dost´pie do Êrodków pomocowych;
❐ mo˝liwie szybkiego stawiania Êrodków pomocowych do dyspozycji banków spe∏niajàcych kryteria udzielenia pomocy.
Decyzje o udzieleniu pomocy sà poprzedzane analizà programów naprawczych i ocenà
realnoÊci przyj´tych za∏o˝eƒ, których wykonanie zagwarantuje uzdrowienie banków.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny udost´pnia bankom Êrodki pomocowe przede wszystkim
w postaci zwrotnych po˝yczek, które sà udzielane na warunkach korzystniejszych ni˝ rynkowe.
Dotyczy to zw∏aszcza oprocentowania, wysokoÊci prowizji i okresu sp∏aty.

n

Fundusz pomocowy

y
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Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela bankom pomocy finansowej ze Êrodków gromadzonych w ramach funduszu pomocowego. Fundusz ten na dany rok kalendarzowy jest
tworzony z rocznych obowiàzkowych op∏at banków liczonych od podstawy, którà stanowià:
❐ w latach 1995-1997: wa˝one ryzykiem aktywa oraz gwarancje i por´czenia wed∏ug
jednolitej stawki procentowej (maksymalnie 0,4%);
❐ od 1998 roku: wa˝one ryzykiem aktywa, gwarancje i por´czenia wed∏ug jednolitej
stawki procentowej (maksymalnie 0,4%) oraz zobowiàzania pozabilansowe
pomniejszone o gwarancje, por´czenia i linie kredytów przyrzeczonych wed∏ug
stawki o 50% ni˝szej (tj. maksymalnie 0,2%).
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(1)+(2)

w mln z∏
173,8
230,0
261,2
209,2
203,4
258,5
158,6
95,5
122,6

0,0
0,0
0,0
89,8
135,6
172,4
158,6
95,5
122,6

173,8
230,0
261,2
299,0
339,0
430,9
317,1
191,0
245,2

0,0
0,0
0,0
3,9
46,2
71,4
148,4
280,3
647,2

n

W latach 1995-1997 banki uiszcza∏y obowiàzkowà op∏at´ rocznà wed∏ug maksymalnej
stawki procentowej. W latach nast´pnych, na skutek poprawy kondycji sektora bankowego,
stawka ta by∏a systematycznie zmniejszana, a˝ do 0,08% w 2002 roku. Nieznaczny wzrost
obcià˝enia banków op∏atami w 2003 roku wynika∏ z oceny sytuacji finansowej banków i skali
szacowanej interwencji pomocowej ze strony BFG.

z

Od 12 kwietnia 2000 r. jako PKO BP SA.
W 1995 roku obni˝ona stawka obejmowa∏a równie˝ banki spó∏dzielcze.
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1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Wp∏ata
NBP
(2)

r

Rok

Wp∏aty
banków
(1)
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Fundusz pomocowy w latach 1995-2003
Stawka op∏aty rocznej
w%
Wszystkie banki
PKO bp1,
(z wyjàtkiem PKO bp,
Pekao SA
Pekao SA i BG˚ SA)
i BG˚ SA
0,40
0,20 *
0,40
0,20
0,40
0,20
0,28
0,14
0,24
0,12
0,23
0,23
0,14
0,14
0,08
0,08
0,10
0,10

p

Podstaw´ do obliczania op∏at stanowià podane wy˝ej pozycje aktywów bilansowych
i pozabilansowych z dnia 31 grudnia poprzedniego roku. Stawk´ procentowà obowiàzkowej
op∏aty rocznej okreÊla – podobnie jak w przypadku funduszu ochrony Êrodków gwarantowanych – Rada BFG.
Fundusz pomocowy jest gromadzony w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Banki
sà zobowiàzane przekazaç obowiàzkowà op∏at´ rocznà na poczàtku roku kalendarzowego
(zgodnie z ustawà o BFG termin ten jest okreÊlany przez Rad´ Funduszu i nie mo˝e
przekroczyç 31 marca). Poczynajàc od 1998 roku swój udzia∏ w tworzeniu funduszu pomocowego ma Narodowy Bank Polski. W 1998 roku udzia∏ ten wynosi∏ 30%, w latach 1999-2000
wzrós∏ do 40%, a od 2001 roku wynosi 50%. Niewykorzystana w danym roku cz´Êç funduszu
pomocowego pozostaje w BFG. Fundusz ten jest dodatkowo zasilany sp∏atami po˝yczek
otrzymanych przez banki w latach poprzednich.

y

Po˝yczki z funduszu pomocowego w 2003 roku

2

D

0

Dzia∏alnoÊç pomocowà Funduszu w 2003 roku cechowa∏y rozwiàzania zró˝nicowane.
Aby zapobiec upad∏oÊci banku komercyjnego, grupa 12 du˝ych banków wspólnie sta∏a si´ jego
strategicznym inwestorem. BFG wspar∏ t´ inicjatyw´, udzielajàc bankom-inwestorom po˝yczek
na zakup akcji. Ponadto, bank zagro˝ony upad∏oÊcià otrzyma∏ po˝yczk´ na samodzielnà sanacj´.
Odmiennie od dotychczasowych doÊwiadczeƒ przebiega∏ te˝ proces pomocy dwóm innym
bankom, w których funkcjonowa∏y zarzàdy komisaryczne. Najpierw nastàpi∏a konsolidacja tych
banków, a nast´pnie w fazie restrukturyzacji udzielona zosta∏a po˝yczka na samodzielnà sanacj´
jednego ju˝ podmiotu.
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¸àcznie w 2003 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjà∏ decyzje w sprawie udzielenia pomocy finansowej 14 bankom komercyjnym w formie zwrotnych po˝yczek, na kwot´
751 mln z∏.
Po˝yczki udzielane by∏y na nast´pujàcych warunkach:
❐ oprocentowanie w skali roku wynosi∏o 0,1% stopy redyskonta weksli uchwalanej
przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej;
❐ prowizja:
– dla banków komercyjnych 0,3% kwoty po˝yczki;
– dla banków spó∏dzielczych 0,1% kwoty po˝yczki;
❐ okres korzystania z po˝yczek – do 5 lat (w wyjàtkowych przypadkach móg∏ byç
wyd∏u˝ony do 10 lat);
❐ wyp∏ata po˝yczek – jednorazowo lub w transzach;
❐ sp∏aty po˝yczek – w ratach kwartalnych lub pó∏rocznych (w wyjàtkowych przypadkach jednorazowe sp∏aty);
❐ naliczanie i pobieranie odsetek – w okresach kwartalnych;
❐ karencja w sp∏acie rat kapita∏owych – mo˝liwa w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
Pozytywne efekty przynios∏a pomoc udzielona jednemu z najwi´kszych polskich banków,
który przedterminowo zrealizowa∏ program naprawczy, z wyprzedzeniem sp∏aci∏ po˝yczk´
(600 000,0 tys. z∏), odzyskujàc w pe∏ni swojà wysokà pozycj´ rynkowà. Ponadto ca∏kowitej
sp∏aty po˝yczek, zgodnie z harmonogramem, dokona∏o 12 banków spó∏dzielczych na ∏àcznà
kwot´ 47 230,0 tys. z∏. Warto podkreÊliç, ˝e pomoc Funduszu skutecznie wspar∏a realizacj´
programów naprawczych w tych bankach. Ich aktualna sytuacja ekonomiczno-finansowa jest
zadowalajàca.

Po˝yczki udzielone bankom w latach 1995-2003
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Pierwsza po˝yczka z funduszu pomocowego zosta∏a udzielona w 1995 roku (wyp∏ata
nastàpi∏a na poczàtku 1996 roku). Od tego czasu przyznano ∏àcznie 96 po˝yczek, z tego
42 bankom komercyjnym oraz 54 bankom spó∏dzielczym, na ∏àcznà kwot´ 2 814,3 mln z∏.

Wykorzystanie funduszu pomocowego w latach 1995-2003 (w mln z∏)
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Po˝yczki dla banków

Utworzony fundusz pomocowy
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Beneficjentów po˝yczek mo˝na podzieliç nast´pujàco:
❐ 39 po˝yczek zosta∏o przyznanych na samodzielnà sanacj´, natomiast 57 bankom na
przej´cie banków o zagro˝onej wyp∏acalnoÊci.

Po˝yczki dla banków w latach 1996-2003

o

Liczba
po˝yczek

Kwota
w mln z∏

29
10

183,1
1 616,0

Razem
Przej´cie/po∏àczenie si´ banków przez:
– banki spó∏dzielcze
– banki komercyjne przejmujàce:
– banki spó∏dzielcze
– banki komercyjne

39

1 799,0

25

100,8

13
19

144,5
769,9

Razem

57

1 015,2

Ogó∏em

96

2 814,3

Po˝yczkobiorca i cel po˝yczki

r

Samodzielna sanacja:
– banki spó∏dzielcze
– banki komercyjne
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PO˚YCZKI Z FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI BANKÓW
SPÓ¸DZIELCZYCH
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Od trzech lat wa˝nym êród∏em pomocy finansowej dla banków spó∏dzielczych jest
fundusz restrukturyzacji banków spó∏dzielczych (frbs). Po˝yczki z tego funduszu udzielane sà,
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków
spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych, na wsparcie procesów ∏àczeniowych.
Fundusz utworzony zosta∏ ze Êrodków pochodzàcych ze zlikwidowanego Funduszu Rozwoju
Banków Spó∏dzielczych (zarzàdzanego przez BG˚ SA) oraz z wyp∏aconych bankom kwot
z bud˝etu, tytu∏em obs∏ugi obligacji restrukturyzacyjnych serii D, które z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy zosta∏y umorzone. Ârodki przekazane do BFG wynios∏y 123 382,8 tys. z∏.
Pomoc finansowa z tego funduszu jest udzielana wy∏àcznie bankom, które spe∏niajà
kryteria wyp∏acalnoÊci oraz posiadajà zdolnoÊç do sp∏aty zaciàgni´tych po˝yczek. Z pomocy
mogà skorzystaç banki, które dokona∏y po∏àczenia z innymi bankami nie wczeÊniej ni˝ na 3 lata
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, tj. po 28 stycznia 1998 roku oraz ∏àczàce si´ obecnie.
BFG, zgodnie z ustawà, udziela po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych na finansowanie kosztów ∏àczenia si´ banków spó∏dzielczych oraz na zwiàzane z tym
przedsi´wzi´cia inwestycyjne, w szczególnoÊci na:
❐ unifikacj´ programów i sprz´tu informatycznego,
❐ ujednolicanie technologii bankowej,
❐ ujednolicanie procedur finansowo-ksi´gowych,
❐ unifikacj´ oferty produktów i us∏ug bankowych.
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Z funduszu restrukturyzacji mogà byç równie˝ udzielane po˝yczki na nabycie akcji banku
zrzeszajàcego.
W 2003 roku BFG udzieli∏ 39 po˝yczek na ∏àcznà kwot´ 39 632,8 tys. z∏, w tym:
❐ 16 po˝yczek na sfinansowanie procesów ∏àczeniowych i realizacj´ inwestycji, na
kwot´ 27 914,0 tys. z∏;
❐ 9 po˝yczek bankom korzystajàcym ju˝ z pomocy finansowej, udzielonej w latach
2001-2002, w zwiàzku z poniesieniem dodatkowych nak∏adów na inwestycje, na
kwot´ 8 976,0 tys. z∏;
❐ 14 po˝yczek na nabycie akcji banków zrzeszajàcych, na kwot´ 2 742,8 tys. z∏.
Ogó∏em w okresie trzech lat udzielania tego typu po˝yczek skorzysta∏o z nich 108
banków, na sum´ 143 394,8 tys. z∏, czyli znacznie wy˝szà ni˝ nominalna wysokoÊç frbs. By∏o to
mo˝liwe dzi´ki sp∏atom wczeÊniej udzielonych po˝yczek (bez karencji).
Majàc na uwadze zwi´kszenie efektywnoÊci udzielanych po˝yczek, w 2003 roku zmodyfikowano niektóre warunki ich udzielania. I tak:
❐ oprocentowanie po˝yczek w skali roku – 0,05% stopy redyskonta weksli okreÊlanej
przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej,
❐ prowizja – 0,1% kwoty po˝yczki,
❐ okres korzystania – maksymalnie 5 lat (wczeÊniej do 3 lat),
❐ karencja w sp∏acie kapita∏u – nie d∏u˝sza ni˝ 2 lata (uprzednio bez karencji),
❐ wyp∏aty po˝yczek nast´powa∏y jednorazowo,
❐ sp∏aty po˝yczek – w ratach pó∏rocznych, a p∏atnoÊci odsetek – kwartalne.
Zgodnie z przyj´tà procedurà banki ubiegajàce si´ o po˝yczki przedk∏ada∏y informacj´
o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, projekcj´ kszta∏towania si´ sytuacji w okresie
korzystania z pomocy oraz dokumenty Êwiadczàce o poniesionych lub planowanych kosztach/nak∏adach zwiàzanych z procesami ∏àczeniowymi. Fundusz dokonywa∏ oceny sytuacji
banków oraz ich zdolnoÊci do sp∏aty po˝yczek. Ponadto analizowano zgodnoÊç przeznaczenia
nak∏adów z celami okreÊlonymi w ustawie.

c
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KONTROLE W BANKACH ORAZ MONITOROWANIE ICH
SYTUACJI FINANSOWEJ
Kontrole bezpoÊrednie w bankach

n
y

W

W bankach korzystajàcych z pomocy Funduszu, na podstawie przepisów ustawy o BFG,
przeprowadzane sà kontrole:
❐ prawid∏owoÊci wykorzystania udzielonej pomocy,
❐ realizacji programu post´powania naprawczego.
Opracowywane w wyniku kontroli oceny dokonywane sà z punktu widzenia celowoÊci
i efektywnoÊci wykorzystania Êrodków pomocowych oraz zgodnoÊci z prawem i postanowieniami
umów, na podstawie których Fundusz udzieli∏ pomocy.
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W 2003 roku przeprowadzono 46 kontroli bezpoÊrednich, w tym:
❐ 10 kontroli w bankach korzystajàcych z po˝yczek z funduszu pomocowego
(w 3 komercyjnych i 6 spó∏dzielczych),
❐ 34 kontrole w bankach korzystajàcych z po˝yczek z funduszu restrukturyzacji
banków spó∏dzielczych,
❐ 2 kontrole w bankach korzystajàcych z po˝yczek z obu tych funduszy.
W bankach, które korzysta∏y z po˝yczek z funduszu pomocowego na wsparcie samodzielnej sanacji, w wi´kszoÊci przypadków odnotowano pozytywne wyniki realizacji programów
post´powania naprawczego. We wszystkich bankach korzystajàcych z pomocy Funduszu
podstawowym problemem by∏a dochodowoÊç z po˝yczek BFG, ni˝sza od zak∏adanej w programach post´powania naprawczego banków. Wynika∏o to przede wszystkim ze znacznego
obni˝enia rynkowych stóp procentowych w stosunku do przewidywanych w programach
naprawczych. We wszystkich bankach stwierdzono jednak, i˝ otrzymane Êrodki by∏y wykorzystywane i zabezpieczane zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach po˝yczek.
W bankach korzystajàcych ze Êrodków z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych przeprowadzone kontrole potwierdzi∏y, ˝e procesy ∏àczeniowe umo˝liwi∏y bankom:
❐ spe∏nienie wymogów kapita∏owych,
❐ zwi´kszenie skali i bezpieczeƒstwa dzia∏ania,
❐ rozszerzenie oferty produktowej,
❐ dokonanie poprawy infrastruktury informatycznej i jakoÊci obs∏ugi klientów.
Uwagi wynikajàce z tych kontroli dotyczy∏y g∏ównie koniecznoÊci ograniczania przez
banki ryzyka kredytowego, zwi´kszania dyscypliny kosztów oraz poprawy efektywnoÊci
dzia∏ania.
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Monitorowanie banków
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W 2003 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny monitorowa∏ sytuacj´ ekonomiczno-finansowà 132 banków, którym udzielono pomocy finansowej z funduszu pomocowego lub
z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych. Dotyczy∏o to:
❐ 19 banków komercyjnych i 13 banków spó∏dzielczych korzystajàcych ze Êrodków
z funduszu pomocowego,
❐ 100 banków spó∏dzielczych, którym przekazano Êrodki z funduszu restrukturyzacji
banków spó∏dzielczych.
WÊród wymienionych banków spó∏dzielczych, 5 banków korzysta∏o zarówno z funduszu
pomocowego, jak i z funduszu restrukturyzacji.
Baz´ informacji o bankach budowano na podstawie m.in.:
❐ miesi´cznych informacji w zakresie przewidzianym obowiàzkowà sprawozdawczoÊcià dla Narodowego Banku Polskiego;
❐ sprawozdaƒ banków z realizacji programów post´powania naprawczego oraz
programów restrukturyzacji bàdê po∏àczenia;
❐ opinii i raportów z badania sprawozdaƒ finansowych przez bieg∏ych rewidentów;
❐ wyników kontroli bezpoÊrednich w bankach;
❐ informacji przekazywanych przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego;
❐ prospektów emisyjnych, analiz sektora bankowego i innych informacji dotyczàcych
monitorowanych banków.
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W ramach monitorowania banków dokonywano analiz ich sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz realizacji programów post´powania naprawczego. Na podstawie analiz oraz
oceny ryzyka wynikajàcego z uzale˝nienia efektywnoÊci funkcjonowania banku od dochodów
uzyskiwanych z zewn´trznej pomocy finansowej, opracowywano jego indywidualny profil
ryzyka, a nast´pnie map´ ryzyka wszystkich banków korzystajàcych z pomocy Funduszu. Mapy
te oraz indywidualne analizy umo˝liwia∏y formu∏owanie rekomendacji dotyczàcych dalszych
dzia∏aƒ wobec wybranych podmiotów.

Wykonywanie funkcji kuratora
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Komisja Nadzoru Bankowego, na wniosek Funduszu, ustanowi∏a Bankowy Fundusz
Gwarancyjny kuratorem nadzorujàcym wykonywanie programów naprawczych w 4 bankach
spó∏dzielczych.
Zadania kuratora skoncentrowane by∏y na sta∏ym monitorowaniu post´pów w realizacji
programów naprawczych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej banków. Sprawowano tak˝e
bie˝àcà kontrol´ nad procesami zarzàdzania i poziomem bezpieczeƒstwa prowadzonej
dzia∏alnoÊci, m.in. poprzez udzia∏ pe∏nomocników kuratora w posiedzeniach zarzàdów i rad
nadzorczych banków. Nie wystàpi∏a potrzeba zaskar˝enia uchwa∏ podj´tych przez w∏adze
banków.
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GROMADZENIE I ANALIZOWANIE INFORMACJI
O BANKACH
èród∏a informacji o bankach
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Podstawowym êród∏em informacji sà sprawozdania banków, które Fundusz otrzymuje od
Narodowego Banku Polskiego na mocy ustawy o BFG oraz porozumienia zawartego w dniu
27 maja 1997 roku. Banki, które korzystajà z pomocy finansowej Funduszu, przesy∏ajà
dodatkowo – na mocy zawartych umów po˝yczek – sprawozdania finansowe bezpoÊrednio do
BFG (niezale˝nie od informacji przekazywanych przez NBP).
Odr´bne êród∏o stanowià informacje przekazywane Funduszowi bezpoÊrednio przez
banki na mocy zarzàdzenia Prezesa NBP z 19 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu informacji
dodatkowych dla potrzeb Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Ponadto Fundusz korzysta z wyników analiz Narodowego Banku Polskiego dotyczàcych
sytuacji sektora bankowego oraz materia∏ów przekazywanych przez banki zrzeszajàce banki
spó∏dzielcze.
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System gromadzenia i analizy informacji
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System gromadzenia i analizy informacji o bankach stanowi podstaw´ formu∏owania
bie˝àcej oraz d∏ugookresowej polityki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Na system ten sk∏adajà si´ nast´pujàce elementy:
❐ ogólna analiza sytuacji gospodarczej kraju;
❐ analiza sytuacji sektora bankowego w celu zidentyfikowania banków zagro˝onych
niewyp∏acalnoÊcià;
❐ przewidywane zapotrzebowanie na Êrodki finansowe umo˝liwiajàce ewentualne
wyp∏aty depozytów gwarantowanych w przypadku upad∏oÊci banków oraz
oszacowanie wielkoÊci funduszu niezb´dnego dla podj´cia interwencji pomocowej
w bankach zagro˝onych niewyp∏acalnoÊcià.
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Bankowy Fundusz Gwarancyjny dzia∏a aktywnie w Europejskim Forum Gwarantowania
Depozytów (European Forum of Deposit Insurers – EFDI), które grupuje europejskie instytucje
gwarantowania depozytów bankowych. Aktywne uczestnictwo przedstawiciela BFG
uhonorowane zosta∏o powierzeniem mu funkcji wiceprzewodniczàcego tej organizacji.
W 2003 roku odby∏a si´ w Seulu II konferencja IADI (International Association of Deposit
Insurers) poÊwi´cona tzw. sieci bezpieczeƒstwa sektora bankowego. Przedstawiciel Funduszu
uczestniczy∏ w tej wymianie doÊwiadczeƒ dotyczàcych ró˝nicowania op∏at na ochron´
depozytów oraz wynikajàcych z upad∏oÊci banków w poszczególnych krajach.
Ponadto delegacja Funduszu zaprezentowa∏a w Sofii polskie doÊwiadczenia w zakresie
gwarantowania depozytów. Odby∏y si´ te˝ seminaria na temat dzia∏alnoÊci BFG z udzia∏em
przedstawicieli ukraiƒskiego nadzoru bankowego i indyjskiej bankowoÊci spó∏dzielczej.
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WSPÓ¸PRACA MI¢DZYNARODOWA
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Na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w sk∏ad Rady Funduszu wchodzà
przedstawiciele Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Ministra Finansów i Zwiàzku Banków
Polskich, którzy okreÊlajà kierunki dzia∏ania i nadzorujà funkcjonowanie Funduszu.
W 2003 roku dodatkowy obszar wspó∏pracy dotyczy∏ zagadnieƒ zwiàzanych z restrukturyzacjà banków zagro˝onych upad∏oÊcià, w których Komisja Nadzoru Bankowego powo∏a∏a
zarzàdy komisaryczne. Cz∏onkiem KNB jest Prezes Zarzàdu BFG.
Pracownicy Funduszu uczestniczyli w procesach nowelizowania wielu ustaw oraz przygotowywania nowych projektów regulacji prawnych.
Podobnie jak w latach poprzednich, pod koniec 2003 roku w siedzibie Funduszu zosta∏o
zorganizowane spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Êrodowiska bankowego, w sprawie
wysokoÊci stawek tworzenia funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych oraz op∏aty obowiàzkowej w 2004 roku.

o

WSPÓ¸DZIA¸ANIE Z MINISTERSTWEM FINANSÓW,
NARODOWYM BANKIEM POLSKIM, KOMISJÑ
NADZORU BANKOWEGO, ZWIÑZKIEM BANKÓW
POLSKICH, KRAJOWYM ZWIÑZKIEM BANKÓW
SPÓ¸DZIELCZYCH I BANKAMI

p

W 2003 roku doskonalono narz´dzia oceny sytuacji banków, tak aby z jeszcze wi´kszym
prawdopodobieƒstwem mo˝na by∏o prognozowaç mo˝liwoÊç pojawienia si´ stanu niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci w poszczególnych bankach. Kompleksowa ocena prowadzona
jest przy wykorzystaniu opracowanego w BFG Systemu Monitorowania Banków. Na jego
podstawie ka˝dy bank, który funkcjonuje co najmniej 2 lata, otrzymuje ocen´, która charakteryzuje zarówno jego kondycj´ finansowà, jak i stan banku okreÊlany przy pomocy czynników
niefinansowych. Na podstawie tych ocen budowana jest mapa zagro˝eƒ w sektorze bankowym.
Oprócz analizowania sytuacji finansowo-ekonomicznej banków, w Funduszu prowadzono
te˝ prace nad stworzeniem nowych rozwiàzaƒ i modyfikacjà funkcjonowania polskiego systemu gwarantowania depozytów.
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W 2003 roku doskonalono narz´dzia oceny sytuacji banków, tak aby z jeszcze wi´kszym
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podstawie ka˝dy bank, który funkcjonuje co najmniej 2 lata, otrzymuje ocen´, która charakteryzuje zarówno jego kondycj´ finansowà, jak i stan banku okreÊlany przy pomocy czynników
niefinansowych. Na podstawie tych ocen budowana jest mapa zagro˝eƒ w sektorze bankowym.
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te˝ prace nad stworzeniem nowych rozwiàzaƒ i modyfikacjà funkcjonowania polskiego systemu gwarantowania depozytów.

0
0
3

21

R
a
DZIA¸ALNOÂå PROMOCYJNO-INFORMACYJNA

p
o

B

r
t
R

Bankowy Fundusz Gwarancyjny systematycznie analizuje poziom znajomoÊci zasad systemu gwarantowania depozytów zarówno wÊród klientów, jak i pracowników banków. Wiedza
ta jest ciàgle niewystarczajàca, dlatego podejmowane sà ró˝norodne dzia∏ania s∏u˝àce poprawie
w tym zakresie.
W 2003 roku kontynuowana by∏a kampania informacyjna na temat systemu gwarantowania
depozytów oraz dzia∏alnoÊci BFG. Podj´to nast´pujàce przedsi´wzi´cia:
❐ przebudowano i rozszerzono stron´ internetowà BFG (www.bfg.pl);
❐ wydrukowano i przekazano do wszystkich banków 1 mln folderów informacyjnych
o zasadach funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów;
❐ kontynuowano zamieszczanie linków do stron internetowych BFG, z informacjà
o wysokoÊci gwarantowania depozytów, w cz´Êci biznesowej portalu ONET.pl. oraz w witrynach internetowych banków.
Podj´to wspó∏prac´ z Instytutem Badania Opinii Publicznej „PENTOR”, dotyczàcà
programu badawczego m.in. na temat stopnia znajomoÊci systemu gwarantowania depozytów
przez pracowników banków majàcych bezpoÊredni kontakt z klientami. Okaza∏o si´, ˝e znajomoÊç
ta jest niewystarczajàca. Fundusz wystàpi∏ wi´c z inicjatywà szerokiego programu szkoleniowego wszystkich pracowników banków z obszaru front office. W IV kwartale przeprowadzono pierwsze kursy w tym zakresie.
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Sk∏ad osobowy organów Funduszu
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Ustawowymi organami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sà Rada Funduszu
i Zarzàd Funduszu.
Do 23 czerwca 2003 roku Rada Funduszu II kadencji pracowa∏a w sk∏adzie:
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MAREK GRZYBOWSKI
TOMASZ DYBOWSKI
STANIS¸AW KASIEWICZ
BARBARA KOWALSKA
WOJCIECH KWAÂNIAK
PRZEMYS¸AW MORYSIAK
JAN SZAMBELA¡CZYK
EWA ÂLESZY¡SKA-CHAREWICZ
ANDRZEJ TOPI¡SKI
ANDRZEJ WIÂNIEWSKI
TADEUSZ ˚YWCZAK

t

Przewodniczàcy Rady:
Cz∏onkowie Rady:

r

U

W¸ADZE I ORGANIZACJA BANKOWEGO
FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

Od 24 czerwca 2003 roku Rada Funduszu rozpocz´∏a III kadencj´ w sk∏adzie:
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W¸ADYS¸AW BAKA
JANUSZ CZARZASTY
WOJCIECH KWAÂNIAK
PRZEMYS¸AW MORYSIAK (BARTOSZ
DRABIKOWSKI od 9 lutego 2004 r.)
JACEK OSI¡SKI
STANIS¸AW OWSIAK (GRZEGORZ WÓJTOWICZ
od 18 lutego 2004 r.)
RYSZARD PAZURA
KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ
JAN SZAMBELA¡CZYK
EWA ÂLESZY¡SKA-CHAREWICZ
ANDRZEJ WIÂNIEWSKI

c

Przewodniczàcy Rady:
Cz∏onkowie Rady:

W 2003 roku Zarzàd Funduszu pracowa∏ w nast´pujàcym sk∏adzie:

0

EWA KAWECKA-W¸ODARCZAK
HANNA KRAJEWSKA
ANDRZEJ JANKOWSKI
MARIA PAWELSKA
MAREK PY¸A

2

Prezes Zarzàdu:
Zast´pca Prezesa Zarzàdu:
Cz∏onkowie Zarzàdu:
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Bankowy Fundusz Gwarancyjny swoje ustawowe zadania realizuje poprzez Biuro,
w którego strukturze wyodr´bniono siedem departamentów, Stanowisko Kontroli
Wewn´trznej i Sekretariat Rady Funduszu.
Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych:
❐ Departament Realizacji Gwarancji wykonuje zadania bezpoÊrednio zwiàzane z wyp∏acaniem gwarantowanych kwot klientom upad∏ego banku;
❐ Departament Dzia∏alnoÊci Pomocowej realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy
finansowej bankom w sytuacji niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci (z funduszu
pomocowego) oraz udzielania po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych;
❐ Departament Analiz Sektora Bankowego gromadzi i analizuje informacje dotyczàce
bie˝àcej sytuacji banków oraz sporzàdza oceny i prognozy ich rozwoju;
❐ Departament Kontroli i Monitoringu realizuje zadania zwiàzane z monitoringiem
i kontrolà sytuacji tych banków, którym Fundusz udzieli∏ pomocy, jak te˝ z wykonywaniem funkcji kuratora;
❐ Departament Finansowy wykonuje zadania zwiàzane z gospodarkà finansowà,
prowadzeniem ksi´gowoÊci oraz rozliczeniami Funduszu;
❐ Departament Prawny zapewnia obs∏ug´ prawnà Funduszu, a tak˝e reprezentuje
Fundusz w post´powaniach sàdowych i administracyjnych oraz przed innymi organami
orzekajàcymi;
❐ Departament Organizacyjny zapewnia obs∏ug´ organizacyjnà Zarzàdu i Biura
Funduszu, prowadzi sprawy zwiàzane z zatrudnieniem pracowników, organizacjà
pracy, obs∏ugà administracyjnà oraz odpowiada za technicznà, informatycznà,
lokalowà i materialnà infrastruktur´ Biura;
❐ Stanowisko Kontroli Wewn´trznej realizuje zadania zwiàzane z badaniem
prawid∏owoÊci i zgodnoÊci dzia∏ania komórek organizacyjnych Biura Funduszu
z przepisami prawa;
❐ Sekretariat Rady prowadzi obs∏ug´ merytorycznà, organizacyjnà i technicznà Rady
Funduszu w wykonywaniu zadaƒ ustawowych.
Ponadto istnieje 5 sta∏ych, mi´dzydepartamentalnych komitetów i zespo∏ów:
❐ Komitet do spraw Zarzàdzania Aktywami kreuje i nadzoruje polityk´ lokowania
wolnych Êrodków finansowych Funduszu;
❐ Komitet do spraw Oceny Wniosków Pomocowych wydaje opinie do przygotowywanych przez Departament Dzia∏alnoÊci Pomocowej wniosków w sprawie udzielenia
bankom pomocy finansowej z funduszu pomocowego oraz po˝yczek z funduszu
restrukturyzacji banków spó∏dzielczych;
❐ Zespó∏ ds. Systemu Informowania Kierownictwa opracowuje, monitoruje oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie systemu przekazywania kluczowych informacji dla
dzia∏alnoÊci Funduszu pomi´dzy komórkami organizacyjnymi;
❐ Zespó∏ ds. Wspó∏pracy z Zagranicà koordynuje wspó∏prac´ z zagranicznymi
instytucjami gwarantowania depozytów;
❐ Zespó∏ Redakcyjny Witryny Internetowej zapewnia aktualizowanie informacji
w witrynie internetowej Funduszu.

Zatrudnienie
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Na koniec 2003 roku w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym pracowa∏o 97 osób (∏àcznie
z cz∏onkami Zarzàdu). Wy˝sze wykszta∏cenie posiada∏o 84 pracowników, a 12 osób podwy˝sza∏o swoje kwalifikacje na studiach wy˝szych, podyplomowych i doktoranckich (w zakresie
ekonomii, bankowoÊci i zarzàdzania). Ârednia wieku pracowników wynosi∏a 41 lat.
Podstawowà zasadà realizowanej w Funduszu polityki w zakresie zatrudnienia jest
stabilizacja kadry BFG. Zapewnia to wi´kszà mobilnoÊç zawodowà pracowników i mo˝liwoÊç
korzystania z ich doÊwiadczenia oraz unikalnej wiedzy w zakresie specyficznej dzia∏alnoÊci
Funduszu.
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PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibà w Warszawie przy ulicy
ks. Ignacego Jana Skorupki 4, obejmujàcego:
(a) bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum´ 4.302.020.676,44 z∏;
(b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
wykazujàcy zysk netto w kwocie 158.179.282,94 z∏;
(c) sprawozdanie z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2003 r. wykazujàce zmniejszenie stanu Êrodków pieni´˝nych o kwot´
2.414.142,40 z∏;
(d) informacj´ dodatkowà.

r

Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
dla Rady Ministrów, Rady Funduszu i Zarzàdu
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

o

Adres do korespondencji:
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa, Polska
Telefon +48 (22) 523 4000
Fax
+48 (22) 523 4040
http://www.pwc.com/pl

c

Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z dzia∏alnoÊci odpowiedzialny jest Zarzàd Funduszu. Naszym zadaniem by∏o
wyra˝enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o sprawozdaniu finansowym.
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Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç,
˝e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych kwoty

n

Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
(a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(„Ustawa” – tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694);
(b) przepisów art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z póêniejszymi
zmianami);
(c) przepisów rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 25 paêdziernika 1999 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 90, poz. 1006, z póêniejszymi zmianami);
(d) statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 1995 r. Nr 21, poz. 113,
z póêniejszymi zmianami);
(e) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´
Bieg∏ych Rewidentów w Polsce.
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i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝ ocen´ zasad
rachunkowoÊci stosowanych przez Fundusz oraz istotnych oszacowaƒ dokonywanych przy
sporzàdzeniu sprawozdania finansowego, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji. Uwa˝amy,
˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.

o

Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. sà zgodne z informacjami
zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

r

Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

t

(a) zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg
rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej ustawie o rachunkowoÊci, ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz rozporzàdzeniu
Ministra Finansów z dnia 25 paêdziernika 1999 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoÊci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 90, poz. 1006,
z póêniejszymi zmianami);

R

(b) jest zgodne w formie i treÊci z obowiàzujàcymi Fundusz przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

o

(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà Funduszu na dzieƒ
31 grudnia 2003 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2003 r.
Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:
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Adam Celiƒski
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 90033/7039

Spó∏ka wpisana na list´ podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdaƒ
finansowych pod numerem 144

y
Warszawa, 5 marca 2004 r.
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593.859,88
3.954,19
433.467,70

3.008.002,28
855,43
2.856.324,01

1.798,65

1.798,65

–

–

154.639,34
1.679.542.932,92

149.024,19
1.577.415.632,30

–

–

–

–

1.600.691.727,29

1.500.179.808,30

78.851.205,63
–
–

77.235.824,00
–
–

–
–
577,52
2.549.099.706,00

–
–
259,00
2.232.989.481,00

2.549.099.706,00
–

2.232.989.481,00
–

n

–
–
16.363,54
72.692.585,98
–
74.650,60

–
–
17.005,44
74.553.173,78
–
156.087,40

y

4.302.020.676,44
508.142.392,19

3.888.139.641,20
531.241.542,59

2

505.787.373,39
2.355.018,80

528.824.634,11
2.416.908,48

t
R
o
c
z
0

SUMA AKTYWÓW
Nale˝noÊci warunkowe
a) z tytu∏u wierzytelnoÊci zg∏oszonych
do masy upad∏oÊci
b) pozosta∏e nale˝noÊci

w z∏
31.12.2002 r.

r

I. Ârodki pieni´˝ne
1. Ârodki pieni´˝ne w kasie
2. Ârodki pieni´˝ne na rachunku bie˝àcym
3. Ârodki pieni´˝ne na rachunku specjalnym
rozliczeƒ gwarancyjnych
4. Ârodki pieni´˝ne na rachunku
lokat terminowych
5. Ârodki pieni´˝ne Zak∏adowego Funduszu
Âwiadczeƒ Socjalnych
II. Nale˝noÊci od instytucji finansowych
1. Nale˝noÊci od banków z tytu∏u:
a) obowiàzkowych wp∏at na rachunek
specjalny rozliczeƒ gwarancyjnych
b) naliczeƒ sk∏adek rocznych na
fundusz pomocowy
c) udzielonych po˝yczek z funduszu
pomocowego
d) udzielonych po˝yczek z funduszu
restrukturyzacji banków spó∏dzielczych
e) zrealizowanych gwarancji i por´czeƒ
f) nabytych nale˝noÊci
2. Nale˝noÊci od pozosta∏ych instytucji
finansowych
III. Nale˝noÊci od bud˝etu paƒstwa
IV. Pozosta∏e nale˝noÊci i roszczenia
V. Papiery wartoÊciowe
1. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe:
a) emitentów paƒstwowych
b) innych emitentów
2. Akcje, udzia∏y
a) w instytucjach finansowych
b) w pozosta∏ych jednostkach
VI. WartoÊci niematerialne i prawne
VII. Rzeczowy majàtek trwa∏y
VIII. Inne aktywa
IX. Rozliczenia mi´dzyokresowe

31.12.2003 r.

o

AKTYWA
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PASYWA

o
r
t
R
o
c
z
n
y

I. Zobowiàzania
1. Zobowiàzania wobec syndyka masy
upad∏oÊci z tytu∏u wyp∏at w ramach systemu
gwarantowania Êrodków
2. Zobowiàzania pozosta∏e
II. Rozliczenia mi´dzyokresowe bierne
i przychody przysz∏ych okresów
III. Rezerwy
1. Rezerwy na ryzyko zwiàzane z udzielonymi
gwarancjami
2. Rezerwy na ryzyko zwiàzane z udzielonymi
por´czeniami
3. Inne rezerwy na ryzyko
IV. Fundusz statutowy
V. Fundusz zapasowy
VI. Fundusz pomocowy
1. Fundusz pomocowy do wykorzystania
2. Fundusz pomocowy wykorzystany
VII. Fundusz restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych
1. Fundusz restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych do wykorzystania
2. Fundusz restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych wykorzystany
VIII. Fundusz z aktualizacji wyceny
IX. Fundusze specjalne i inne pasywa
X. Wynik finansowy
1. Zysk (wartoÊç dodatnia)
2. Strata (wartoÊç ujemna)
SUMA PASYWÓW
Zobowiàzania pozabilansowe

2
0
0
3
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31.12.2003 r.

w z∏
31.12.2002 r.

48.237.088,12

34.287.374,45

–
48.237.088,12

–
34.287.374,45

1.756.346,92
100.000,00

5.210.806,62
100.000,00

–

–

–
100.000,00
1.062.895.243,45
420.000.000,00
2.487.288.386,80
888.318.053,80
1.598.970.333,00

–
100.000,00
883.583.995,98
350.000.000,00
2.242.087.503,62
747.075.445,94
1.495.012.057,68

123.409.688,87

123.409.688,87

44.593.435,87

46.216.920,87

78.816.253,00
–
154.639,34
158.179.282,94
158.179.282,94
–
4.302.020.676,44
–

77.192.768,00
–
149.024,19
249.311.247,47
249.311.247,47
–
3.888.139.641,20
–

R
a

R

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

p

ZA OKRES ZAKO¡CZONY 31 GRUDNIA 2003 R.

w z∏
12 miesi´cy
zakoƒczonych
31.12.2002 r.

34.500.346,55
32.200.938,29
2.292.632,80

68.311.075,87
67.947.401,13
340.899,00

r

–

–

t

6.048,02

18.897,14

727,44
–

3.878,60
–

–
–
34.500.346,55
142.643.121,66
140.985.289,26
1.657.832,40
16.442.604,88
3.571.185,60
10.346.354,85
1.263.190,16
1.261.874,27

–
–
68.311.075,87
200.443.666,29
200.302.221,33
141.444,96
16.818.936,84
3.692.026,65
10.455.212,24
1.286.107,78
1.385.590,17

2.540.745,23
–

2.559.553,25
–

–
216.493,39
197.328,55

250.000,00
334.177,62
649.182,22

158.179.282,94

249.311.247,47

–
–
–
158.179.282,94
158.179.282,94
–

–
–
–
249.311.247,47
249.311.247,47
–

o
R
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I. Przychody z dzia∏alnoÊci statutowej
1. Przychody z tytu∏u odsetek
2. Przychody z tytu∏u prowizji
3. Przychody z tytu∏u odsetek za opóênienia
w dokonywaniu przez banki wp∏at na realizacj´
wyp∏at gwarantowanych
4. Przychody z tytu∏u odsetek za opóênienia
w dokonywaniu przez banki op∏at rocznych
5. Przychody z tytu∏u odsetek za opóênienia
w sp∏atach przez banki po˝yczek i odsetek
od po˝yczek
II. Koszty realizacji zadaƒ statutowych
1. Odsetki z tytu∏u kredytów otrzymanych
z NBP
2. Pozosta∏e
III. Wynik dzia∏alnoÊci statutowej (I-II)
IV. Wynik na operacjach finansowych
1. Papierami wartoÊciowymi
2. Pozosta∏ych
V. Koszty dzia∏alnoÊci Funduszu
1. Us∏ugi obce
2. Wynagrodzenia
3. Narzuty na wynagrodzenia
4. Pozosta∏e
VI. Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych
VII. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoÊci
VIII. Rozwiàzanie rezerw i zmniejszenia
dotyczàce aktualizacji
IX. Pozosta∏e przychody
X. Pozosta∏e koszty
XI. Wynik z dzia∏alnoÊci operacyjnej
(III+IV-V-VI-VII+VIII+IX-X)
XII. Wynik na operacjach nadzwyczajnych
(strata)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIII. Wynik finansowy Funduszu (XI+XII)
1. Zysk (wartoÊç dodatnia)
2. Strata (wartoÊç ujemna)

12 miesi´cy
zakoƒczonych
31.12.2003 r.
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A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci
operacyjnej
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)
II. Korekty o pozycje:
1. Amortyzacja
2. Rezerwy na nale˝noÊci zagro˝one,
tworzone w ci´˝ar kosztów
3. Inne rezerwy tworzone w ci´˝ar kosztów
dzia∏alnoÊci Funduszu
4. Zmiana stanu nale˝noÊci i roszczeƒ
5. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych
(z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów) oraz
funduszów specjalnych
6. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych
7. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów
8. Pozosta∏e pozycje
III. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci
operacyjnej (I앐II)
B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci
inwestycyjnej
I. Nabycie/Sprzeda˝ wartoÊci
niematerialnych i prawnych
II. Nabycie/Sprzeda˝ sk∏adników rzeczowego
majàtku trwa∏ego
III. Nabycie/Sprzeda˝ bonów skarbowych, bonów
pieni´˝nych Narodowego Banku Polskiego,
obligacji
IV. Udzielone/Zwrócone po˝yczki z funduszu
pomocowego
V. Udzielone/Zwrócone po˝yczki z funduszu
restrukturyzacji banków spó∏dzielczych
VI. Nabyte/Zbyte wierzytelnoÊci
VII. Otrzymane/Zwrócone odsetki
VIII. Pozosta∏e pozycje
IX. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci
inwestycyjnej (I앐II앐III앐IV앐V앐VI앐VII앐VIII)
C. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci
finansowej
I. Zmiana stanu funduszu statutowego
II. Zmiana stanu funduszu pomocowego
(wp∏ata sk∏adki rocznej)
III. Zmiana stanu funduszu restrukturyzacji
banków spó∏dzielczych
IV. Zaciàganie/Sp∏ata krótkoterminowych
kredytów i po˝yczek bankowych
V. Zap∏acone/Zwrócone odsetki
VI. Pozosta∏e pozycje
VII. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci
finansowej (I앐II앐III앐IV앐V앐VI)
D. Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto (A+B+C)
E. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek roku obrotowego
F. Ârodki pieni´˝ne na koniec roku obrotowego (D+E)
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12 miesi´cy
zakoƒczonych
31.12.2003 r.

w z∏
12 miesi´cy
zakoƒczonych
31.12.2002 r.

158.179.282,94

249.311.247,47

2.540.745,23

2.559.553,25

–

–

–
(318,52)

(250.000,00)
36.583,89

13.955.328,82
81.436,80
–
(24.307,45)

11.775.019,19
81.436,80
–
342.782,54

174.732.167,82

263.856.623,14

(20.797,23)

(272.441,83)

(634.410,85)

(561.377,36)

(341.516.092,27)

(611.073.468,66)

(103.958.275,32)

147.442.835,66

(1.623.485,00)
–
25.405.867,27
–

(5.492.768,00)
–
15.412.016,66
–

(422.347.193,40)

(454.545.203,53)

–

–

245.200.883,18

191.080.636,37

–

26.918,32

–
–
–

–
–
–

245.200.883,18
(2.414.142,40)
3.008.002,28
593.859,88

191.107.554,69
418.974,30
2.589.027,98
3.008.002,28

