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S¸OWO WST¢PNE
Szanowni Paƒstwo,
Przedstawiamy Paƒstwu Raport Roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za 2004
rok. By∏ to dziesiàty rok dzia∏alnoÊci BFG. Jest wi´c uzasadnione, aby przed zamieszczeniem informacji dotyczàcych funkcjonowania Funduszu w 2004 r. ukazaç w sposób syntetyczny wyniki
dzia∏alnoÊci BFG w dziesi´cioleciu 1995–2004.
W latach 1995–2004 Êrodki gwarantowane wyp∏acono 318 tys. deponentów – klientów
89 banków spó∏dzielczych oraz 5 banków komercyjnych. ¸àczne wyp∏aty, dokonane w tym
okresie, sfinansowane z funduszu ochrony Êrodków gwarantowanych wynios∏y 626,1 mln z∏,
w tym: w 1995 r. – 85,9 mln z∏; w 1996 r. – 47,3 mln z∏; w 1997 r. – 4,7 mln z∏; w 1998 r.
– 4,1 mln z∏, w 1999 r. – 0,0 z∏; w 2000 r. – 484,1 mln z∏. Na podkreÊlenie zas∏uguje okolicznoÊç,
˝e w miar´ up∏ywu czasu wyp∏ata depozytów gwarantowanych w coraz wi´kszym stopniu
finansowana by∏a przy pomocy Êrodków p∏ynnych pozosta∏ych w aktywach upad∏ych banków oraz
kwot odzyskanych przez BFG z masy upad∏oÊci.
W dziesi´cioleciu 1995–2004 Fundusz udzieli∏ pomocy finansowej 97 bankom
o zagro˝onej wyp∏acalnoÊci na ∏àcznà kwot´ 3 264,3 mln z∏, w tym z przeznaczeniem na
samodzielnà sanacj´ – 11 bankom komercyjnym na kwot´ 2 066,0 mln z∏ i 29 bankom spó∏dzielczym
na kwot´ 183,1 mln z∏. W miar´ rozwoju dzia∏alnoÊci pomocowej BFG w coraz wi´kszym
stopniu, ani˝eli na samodzielnà sanacj´, udziela∏ po˝yczek na wsparcie finansowe przej´cia
banków o zagro˝onej wyp∏acalnoÊci przez banki charakteryzujàce si´ dobrà kondycjà
ekonomicznà. Orientacja taka wynika∏a przede wszystkim z rachunku efektywnoÊci wykorzystania
Êrodków pomocowych, a tak˝e by∏a motywowana potrzebà promowania procesów konsolidacyjnych w polskim sektorze bankowym. W omawianym dziesi´cioleciu Fundusz udzieli∏ bankom
komercyjnym 32 po˝yczki wielkoÊci 914,4 mln z∏ na przej´cie 19 banków komercyjnych
(w kwocie 769,9 mln z∏) oraz 13 po˝yczek (w kwocie 144,5 mln z∏) na przej´cie banków
spó∏dzielczych. Natomiast bankom spó∏dzielczym Fundusz udzieli∏ 25 po˝yczek w kwocie
100,8 mln z∏ na przej´cie banków spó∏dzielczych o zagro˝onej wyp∏acalnoÊci.
Jak zwrócono uwag´ wy˝ej, bankowoÊç spó∏dzielcza jest ponadto wy∏àcznym beneficjantem po˝yczek udzielanych przez BFG z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych.
W latach 2001–2004 liczba po˝yczek wspierajàcych konsolidacje w tym sektorze bankowym
wynios∏a 161 na ∏àcznà kwot´ 213,6 mln z∏, w tym 207,3 mln z∏ na sfinansowanie procesów
∏àczeniowych oraz 6,3 mln z∏ na nabycie akcji banku zrzeszajàcego.
Ocena skutków dzia∏alnoÊci pomocowej Funduszu wymaga uj´cia kilku aspektów
sprawy. Oprócz efektów widzianych przez pryzmat poprawy wyniku finansowego banku
korzystajàcego z pomocy, uwzgl´dniç nale˝y tak˝e aspekty szersze, wyra˝ajàce si´ w podwy˝szeniu
wiarygodnoÊci i zaufania klientów do banków oraz zmniejszaniu ryzyka systemowego i zwi´kszeniu
stabilnoÊci sektora bankowego. Ocena skutków bezpoÊrednich i poÊrednich, do osiàgni´cia
których przyczyni∏a si´ pomoc finansowa Funduszu pozwala stwierdziç, ˝e gdyby w latach
1995–2004 BFG nie udzieli∏ pomocy w wielkoÊci 3 264,3 mln z∏, to: – niezb´dne by∏oby
wyp∏acenie kwot gwarantowanych w kwocie ok. 2 600,0 mln z∏, wi´kszej ani˝eli wynios∏a pomoc
finansowa Funduszu w tym okresie; – klienci banków, którym nie udzielono pomocy utraciliby
znaczne Êrodki, które nie by∏y obj´te systemem gwarancji depozytów (chodzi zarówno o osoby
fizyczne, jak i instytucje niefinansowe i finansowe); – zak∏ócona zosta∏aby ciàg∏oÊç funkcjonowania licznych placówek bankowych (oddzia∏ów i filii) oraz kilkanaÊcie tysi´cy osób utraci∏oby prac´;
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– pogorszy∏by si´ dost´p do us∏ug bankowych dla ludnoÊci i przedsi´biorstw oraz skomplikowaniu
uleg∏aby sytuacja przedsi´biorstw obs∏ugiwanych przez banki, w odniesieniu do których
og∏oszono upad∏oÊç.
2004 rok by∏ rokiem korzystnym zarówno dla sektora bankowego, jak i ca∏ej
gospodarki. OkolicznoÊci te rzutowa∏y na dzia∏alnoÊç Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. By∏
to bowiem kolejny rok bez upad∏oÊci banku. W rezultacie czego realizacja wyp∏at Êrodków
gwarantowanych dotyczy∏a jedynie depozytów, niepodj´tych wczeÊniej, ulokowanych w bankach,
których upad∏oÊç mia∏a miejsce w okresie przed 2002 r. W 2004 r. nie wystàpi∏o równie˝ na
wi´kszà skal´ niebezpieczeƒstwo zak∏ócenia stabilnoÊci w sektorze bankowym. Fundusz,
wype∏niajàc ustawowà misj´, udzieli∏ tylko jednej po˝yczki, majàcej na celu finansowe wsparcie
przej´cia banku zagro˝onego bankructwem przez inny bank.
W 2004 r. wiele uwagi poÊwi´cono doskonaleniu metodyki monitorowania oraz oceny
sytuacji finansowej banków. Na koniec roku monitorowaniem obj´tych by∏o 596 banków
spó∏dzielczych oraz 57 banków komercyjnych. Przeprowadzono jednoczeÊnie 39 kontroli
bezpoÊrednich w bankach korzystajàcych z pomocy BFG. Ponadto w pi´ciu bankach Fundusz
pe∏ni∏ funkcj´ kuratora nadzorujàcego przebieg realizacji programów post´powania naprawczego.
Dobre wyniki sektora bankowego oraz pomyÊlne prognozy dotyczàce najbli˝szej
przysz∏oÊci umo˝liwi∏y podj´cie przez Rad´ BFG uchwa∏ okreÊlajàcych wysokoÊç stawki tworzenia
Êrodków gwarantowanych, a tak˝e stawki op∏aty rocznej na 2005 r. na relatywnie niskim poziomie
(odpowiednio: 0,25% i 0,075%).
W 2004 r. dynamicznie rozwija∏a si´ dzia∏alnoÊç BFG w dziedzinie wspierania procesów
konsolidacyjnych w sektorze banków spó∏dzielczych. Udzielono bowiem 60 po˝yczek z funduszu
restrukturyzacji banków spó∏dzielczych, majàcych na celu unifikacj´ programów i sprz´tu
informatycznego, ujednolicenie technologii bankowej oraz procedur finansowo-ksi´gowych,
a tak˝e zakup akcji banków zrzeszajàcych.
Na uwag´ zas∏uguje te˝ aktywnoÊç Funduszu w zakresie prac koncepcyjnych nad opracowaniem nowych form pomocy bankom oraz przygotowaniem nowej ustawy regulujàcej zasady
funkcjonowania BFG. Zebrane w okresie 10 lat dzia∏alnoÊci ró˝norodne doÊwiadczenia dotyczàce
zarówno zasad finansowania Funduszu, jak i form pomocy bankom zagro˝onym i wymagajàcym
jedynie wsparcia w zakresie restrukturyzacji kapita∏owo-organizacyjnych, powinny znaleêç
odzwierciedlenie w nowej regulacji prawnej.
Niezmiennie od lat BFG jest aktywny na forum mi´dzynarodowym. W 2004 roku
Fundusz uczestniczy∏ w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez dwie mi´dzynarodowe organizacje zrzeszajàce instytucje gwarantujàce depozyty – Europejskie Forum
Gwarantowania Depozytów (EFDI) oraz Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów
Depozytów (IADI). W siedzibie Funduszu odby∏y si´ te˝ seminaria z udzia∏em sektora bankowego
Ukrainy. GoÊci∏a tak˝e delegacja przedstawicieli Wietnamskiego Funduszu Gwarancyjnego.
Utrzymywano kontakty z instytucjami gwarancyjnymi z takich krajów jak: W∏ochy, W´gry, Cypr
czy Szwecja.
W 2004 r. rozwijana i pog∏´biana by∏a wspó∏praca Funduszu z Narodowym Bankiem
Polskim, Ministerstwem Finansów, Zwiàzkiem Banków Polskich oraz Krajowym Zwiàzkiem
Banków Spó∏dzielczych.

Przewodniczàcy Rady Funduszu
W∏adys∏aw Baka
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Ewa Kawecka-W∏odarczak
Prezes Zarzàdu

LIST PREZESA ZARZÑDU
Szanowni Paƒstwo,
Misjà Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest ochrona depozytów zgromadzonych
w bankach oraz dzia∏ania na rzecz bezpieczeƒstwa i stabilnoÊci systemu bankowego w Polsce.
Jednà z najlepszych miar oceny dzia∏alnoÊci ka˝dej firmy jest w∏aÊnie poziom realizacji jej
misji. Dlatego z satysfakcjà informuj´ Paƒstwa, ˝e 2004 rok by∏ ju˝ trzecim kolejnym rokiem,
w którym nie odnotowano upad∏oÊci banku. Oznacza to nie tylko lepszà kondycj´ finansowà
polskiego systemu bankowego, ale przede wszystkim umacnianie poczucia bezpieczeƒstwa wÊród
korzystajàcych z us∏ug bankowych.
W 2004 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny gros swojej uwagi skoncentrowa∏ na
pomocy finansowej tym bankom, które wymaga∏y sanowania i restrukturyzacji. Strategiczne
zadania Funduszu wykonywane sà bowiem w dwóch podstawowych formach:
• zapewniania deponentom zwrotu ich depozytów w wysokoÊci okreÊlonej przez ustaw´ o BFG
– w przypadku upad∏oÊci banku;
• finansowego wspomagania procesów sanacyjnych w bankach zagro˝onych niewyp∏acalnoÊcià.
Po˝yczki zwrotne udzielane sà bezpoÊrednio potrzebujàcym 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.
Ponadto na uwag´ zas∏uguje dzia∏alnoÊç BFG w zakresie udzielania pomocy finansowej bankom
spó∏dzielczym, b´dàcym w dobrej kondycji finansowej, na wspomaganie ich dzia∏aƒ
restrukturyzacyjnych oraz na finansowanie kosztów ∏àczenia si´ z innymi bankami spó∏dzielczymi.
W 2004 roku by∏a to najpopularniejsza forma pomocy Funduszu.
Dobry stan ca∏ego systemu bankowego w Polsce znalaz∏ te˝ odzwierciedlenie
w osiàgni´tym przez banki wyniku finansowym. Rekordowe ponad 7 mld z∏otych zysku netto
potwierdza, ˝e polska gospodarka odzyska∏a zdolnoÊci rozwojowe, a system bankowy w∏aÊciwie
spe∏nia swoje role poÊrednika, doradcy i wierzyciela polskich firm.
Ta edycja Raportu Rocznego BFG, oprócz informacji obrazujàcych naszà dzia∏alnoÊç
i uzyskane wyniki finansowe, dodatkowo zawiera tak˝e, w tabelarycznej formie, podstawowe
informacje dotyczàce gwarancji depozytów bankowych, dzia∏alnoÊci pomocowej oraz po˝yczek
z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych – w ca∏ym okresie dzia∏alnoÊci BFG. Ponadto
ca∏oÊç zamyka syntetyczne Kalendarium obrazujàce najwa˝niejsze zmiany w Funduszu, w latach
1995–2004.
Mam nadziej´, ˝e tak zaprezentowana nasza dzia∏alnoÊç nie tylko wiernie odzwierciedla
aktywnoÊç Funduszu, ale tak˝e proces zmian w polskim systemie bankowym.
Dzia∏alnoÊç BFG by∏aby jednak niemo˝liwa bez bliskiej wspó∏pracy z Ministerstwem
Finansów, Narodowym Bankiem Polskim, Zwiàzkiem Banków Polskich, Krajowym Zwiàzkiem
Banków Spó∏dzielczych, a tak˝e bankami komercyjnymi oraz spó∏dzielczymi. I w∏aÊnie za te
znakomite, pe∏ne ˝yczliwoÊci kontakty, w imieniu Zarzàdu Funduszu sk∏adam serdeczne
podzi´kowania.

Prezes Zarzàdu Funduszu
Ewa Kawecka-W∏odarczak
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DZIA¸ALNOÂå GWARANCYJNA

Zasady funkcjonowania systemu
gwarantowania depozytów

Podstawowym zadaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest zapewnienie
deponentom zwrotu ich Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych w tym banku, w którym
nastàpi∏a upad∏oÊç. System gwarantowania depozytów stanowi jeden z g∏ównych
elementów bezpiecznego funkcjonowania ca∏ego sektora bankowego. Daje bowiem
spo∏eczeƒstwu poczucie bezpieczeƒstwa i buduje zaufanie do sektora bankowego.
Obowiàzujàce obecnie w Polsce rozwiàzania w tym zakresie odpowiadajà
w pe∏ni regulacjom Unii Europejskiej, a w szczególnoÊci zaleceniom Dyrektywy
94/19/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 30 maja 1994 r.
dotyczàcej systemów gwarantowania Êrodków pieni´˝nych.
System gwarantowania depozytów obejmuje wed∏ug jednolitych zasad
wszystkie te banki dzia∏ajàce w Polsce, zarówno komercyjne w formie spó∏ek akcyjnych,
jak i banki spó∏dzielcze oraz banki paƒstwowe, które majà gwarancje BFG. Od 1 maja
2004 r. obowiàzkowa przynale˝noÊç do systemu nie dotyczy oddzia∏ów banków
majàcych siedzib´ w paƒstwie b´dàcym cz∏onkiem Unii Europejskiej oraz banków
z krajów Unii dzia∏ajàcych w Polsce transgranicznie, które to podmioty korzystajà
z systemów gwarancyjnych swoich krajów macierzystych.

Dzia∏ania zwiàzane z upad∏oÊcià banków

Zgodnie z obecnie obowiàzujàcà ustawà Prawo bankowe, w przypadku niewyp∏acalnoÊci
banku, Komisja Nadzoru Bankowego jest uprawniona do wydania decyzji o zawieszeniu
jego dzia∏alnoÊci. Decyzja ta jest podawana do wiadomoÊci publicznej. W okresie
zawieszenia dzia∏alnoÊci, bank nie mo˝e regulowaç swoich zobowiàzaƒ, tak˝e wobec
posiadaczy rachunków. JeÊli Komisja Nadzoru Bankowego nie podejmie decyzji
o przej´ciu banku, którego dzia∏alnoÊç zosta∏a zawieszona, przez inny bank,
zobowiàzana jest wystàpiç do w∏aÊciwego sàdu z wnioskiem o og∏oszenie upad∏oÊci.
Wniosek taki powinien byç rozpatrzony przez sàd w ciàgu miesiàca od daty jego
wp∏yni´cia. W pierwszej kolejnoÊci og∏aszana jest upad∏oÊç banku z mo˝liwoÊcià zawarcia
uk∏adu z wierzycielami i wyznaczany zarzàdca masy upad∏oÊci1. Osoba ta przejmuje
zarzàdzanie majàtkiem banku w upad∏oÊci. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia
uk∏adu upad∏ego banku z wierzycielami, sàd zmienia postanowienie o upad∏oÊci
z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, na postanowienie o upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´
majàtku i wyznacza syndyka. Syndyk zarzàdza i przeprowadza likwidacj´ majàtku banku,
z którego b´dà zaspokajani wierzyciele. Post´powanie upad∏oÊciowe nadzoruje
s´dzia-komisarz, który kontroluje równie˝ czynnoÊci dokonywane przez zarzàdc´
i syndyka.
1 Rozwiàzanie zosta∏o wprowadzone przepisami nowego Prawa upad∏oÊciowego i naprawczego, którego
konsekwencjà by∏a nowelizacja Prawa bankowego w tym zakresie. Pod rzàdami nowego aktu nie zosta∏a
og∏oszona jeszcze upad∏oÊç ˝adnego banku.
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Wyp∏aty Êrodków gwarantowanych

Zgodnie z ustawà o BFG, wyp∏aty kwot gwarantowanych dla deponentów winny byç
dokonane nie póêniej ni˝ w ciàgu trzech miesi´cy od dnia niedost´pnoÊci Êrodków
zgromadzonych w banku. W polskich uwarunkowaniach prawnych za dzieƒ taki nale˝y
uznaç dat´ zawieszenia dzia∏alnoÊci banku przez Komisj´ Nadzoru Bankowego. Decyzja
ta poprzedza zg∏oszenie wniosku o upad∏oÊç do sàdu. Za zgodà sàdu okres na dokonanie
wyp∏at mo˝e byç przed∏u˝ony maksymalnie z trzech do dziewi´ciu miesi´cy.
W ciàgu trzydziestu dni od wydania przez sàd postanowienia o og∏oszeniu
upad∏oÊci banku, zarzàdca lub syndyk masy upad∏oÊci zobowiàzany jest do sporzàdzenia
i przekazania Funduszowi listy osób uprawnionych z tytu∏u gwarancji wraz z nale˝nymi
im kwotami. Po sprawdzeniu prawid∏owoÊci listy, Fundusz przekazuje zarzàdcy
lub syndykowi Êrodki pieni´˝ne na wyp∏aty kwot gwarantowanych deponentom. Wyp∏at
dokonuje zarzàdca lub syndyk masy upad∏oÊci w miejscach i terminach podanych do
publicznej wiadomoÊci.
Nale˝noÊci deponentów w stosunku do banku, przekraczajàce wielkoÊç
gwarantowanà przez Fundusz, mogà byç przez nich dochodzone z masy upad∏oÊci
banku na ogólnych zasadach post´powania upad∏oÊciowego.

Finansowanie wyp∏at Êrodków gwarantowanych

W celu prowadzenia dzia∏alnoÊci gwarancyjnej Fundusz dysponuje Êrodkami finansowymi
gromadzonymi przez banki w postaci funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych
(foÊg).
Fundusze te tworzà wszystkie banki b´dàce uczestnikami systemu gwarantowania. Ich wysokoÊç okreÊla si´ w ten sposób, ˝e suma zgromadzonych w banku
depozytów mno˝ona jest przez stawk´ procentowà, ustalanà corocznie przez Rad´
BFG. WysokoÊç stawki procentowej tworzenia foÊg uwzgl´dnia przede wszystkim
mo˝liwoÊç potencjalnych upad∏oÊci banków w danym roku. Maksymalny poziom
stawki procentowej, wed∏ug której banki tworzà fundusze ochrony Êrodków
gwarantowanych, wynosi 0,4% zgromadzonych depozytów.
Ârodki finansowe stanowiàce fundusze ochrony Êrodków gwarantowanych
banki lokujà w skarbowych papierach wartoÊciowych, bonach pieni´˝nych Narodowego
Banku Polskiego, obligacjach emitowanych przez NBP lub jednostkach uczestnictwa
funduszy rynku pieni´˝nego. Aktywa te przynoszà bankom dochody odsetkowe, a˝ do
momentu ich ewentualnej zamiany na Êrodki pieni´˝ne. Ma to miejsce jedynie
w przypadku upad∏oÊci banku, gdy BFG zwraca si´ do banków o przekazanie
odpowiednich kwot na wyp∏aty depozytów gwarantowanych.
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Dodatkowym êród∏em, z którego dokonywane sà wyp∏aty Êrodków
gwarantowanych, sà Êrodki odzyskane przez Fundusz z mas upad∏oÊci banków.
W przypadku gdyby fundusze ochrony Êrodków gwarantowanych i Êrodki
pieni´˝ne gromadzone przez BFG (fundusz pomocowy, fundusze w∏asne) okaza∏y si´
niewystarczajàce dla realizacji zobowiàzaƒ Funduszu z tytu∏u wyp∏aty Êrodków
gwarantowanych, mo˝liwe jest uzyskanie wsparcia finansowego poprzez zaciàgni´cie
kredytu w NBP. W dalszej kolejnoÊci istnieje mo˝liwoÊç podniesienia stawki tworzenia
przez banki funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych do wysokoÊci 0,8%.
Dotychczas potrzeba skorzystania z dodatkowych mo˝liwoÊci uzyskania przez Fundusz
Êrodków pieni´˝nych na wyp∏aty nie wystàpi∏a.

Zakres i wysokoÊç gwarancji

Zgodnie z ustawà o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ochronie podlegajà Êrodki
z∏o˝one na imiennych rachunkach bankowych oraz nale˝noÊci wynikajàce z innych
czynnoÊci bankowych, nast´pujàcych podmiotów (nazwanych w ustawie deponentami):
• osób fizycznych,
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych niemajàcych 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. Gwarancji podlegajà równie˝
wierzytelnoÊci do banku z tytu∏u zapisu bankowego na wypadek Êmierci oraz z tytu∏u
kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, o ile wierzytelnoÊci te sta∏y si´ wymagalne
przed dniem zawieszenia dzia∏alnoÊci 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 wyra˝onej w euro. W jej ramach
mieszczà si´ równie˝ odsetki naliczone do dnia og∏oszenia upad∏oÊci banku. Wszystkie
nale˝noÊci deponenta w stosunku do banku (niezale˝nie od rodzaju i waluty, w jakiej
sà nominowane) sà sumowane, a nast´pnie kompensowane ze zobowiàzaniami
deponenta wobec banku, tworzàc podstaw´ wyliczenia nale˝nej deponentowi kwoty
gwarantowanej.
Ârodki gwarantowane sà wyp∏acane w z∏otych wed∏ug kursu Êredniego,
publikowanego przez Narodowy Bank Polski, z dnia og∏oszenia przez sàd upad∏oÊci
banku, przy czym:
• równowartoÊç w z∏otych do 1 000 euro wyp∏acana jest w 100%,
• równowartoÊç w z∏otych ponad 1 000 euro do 22 500 euro wyp∏acana jest w 90%.
W pierwszych dwóch latach funkcjonowania BFG górny próg gwarancji wynosi∏
równowartoÊç w z∏otych 3 000 ECU, po czym – jak wczeÊniej wspomniano – by∏
systematycznie podnoszony. Od 2003 roku jest to równowartoÊç w z∏otych 22 500
euro, co spe∏nia minimalne wymogi stawiane krajom nale˝àcym do Unii Europejskiej.
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Dzia∏alnoÊç gwarancyjna w 2004 roku

W 2004 roku, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, nie upad∏ ˝aden bank.
Dzia∏alnoÊç gwarancyjna Funduszu by∏a wi´c skoncentrowana na realizowaniu wyp∏at
Êrodków gwarantowanych dla klientów Banku Staropolskiego SA w Poznaniu
(upad∏ego w 2000 roku) oraz Banku Spó∏dzielczego we W∏odowicach (upad∏ego w 2001
roku). Wyp∏aty te dokonywane by∏y na podstawie przedk∏adanych przez syndyków list
uzupe∏niajàcych. Listy te dotyczy∏y g∏ównie spadkobierców oraz obejmowa∏y osoby,
które ponios∏y koszty pogrzebu posiadaczy rachunków zmar∏ych przed og∏oszeniem
upad∏oÊci banku.
W 2004 roku na wyp∏aty Êrodków gwarantowanych na podstawie
wymienionych list uzupe∏niajàcych przeznaczono ∏àcznie kwot´ 349,8 tys. z∏ dla 124
deponentów Banku Staropolskiego SA w Poznaniu. Ârodki na realizacj´ tych wyp∏at
pochodzi∏y ze Êrodków p∏ynnych upad∏ego banku.
Zgodnie z ustawà o BFG wyp∏aty Êrodków gwarantowanych dla deponentów
dokonywane sà przez syndyka, po og∏oszeniu upad∏oÊci banku, w wyznaczonym
terminie. Po up∏ywie tego terminu Êrodki niepodj´te zwracane sà Funduszowi, gdzie
mogà byç odebrane przez deponentów w ciàgu 5 lat od dnia og∏oszenia upad∏oÊci
banku. W 2004 roku w Biurze Funduszu dokonano wyp∏at na ∏àcznà kwot´ 562,7 tys. z∏
dla 502 deponentów Banku Staropolskiego SA, którzy nie podj´li nale˝nych im kwot
w trakcie wyp∏at prowadzonych przez syndyka.
Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku ogólna kwota zobowiàzaƒ
Funduszu z tytu∏u niepodj´tych kwot gwarantowanych przez 3 269 uprawnionych
deponentów dwóch upad∏ych banków (2 857 deponentów Banku Staropolskiego SA
i 412 deponentów Banku Spó∏dzielczego we W∏odowicach) wynios∏a 2 115,3 tys. z∏.
Najwy˝sze nieodebrane kwoty wynosi∏y: 40 780,00 z∏ w Banku Staropolskim SA
oraz 5 698,73 z∏ w Banku Spó∏dzielczym we W∏odowicach.

Ârodki odzyskane z mas upad∏oÊci banków
i ich rozliczenie

W 2004 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny odzyska∏ z 14 banków 2 776,1 tys. z∏
z tytu∏u wierzytelnoÊci zg∏oszonych do mas upad∏oÊci banków, w zwiàzku z przekazaniem
syndykom w ubieg∏ych latach Êrodków pieni´˝nych na wyp∏aty dla deponentów.
Zgodnie z ustawà o BFG, Êrodki odzyskane z mas upad∏oÊci banków mogà byç
wykorzystywane wy∏àcznie na finansowanie kolejnych wyp∏at kwot gwarantowanych.
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Przedawnienie roszczeƒ deponentów

Zgodnie z ustawà o BFG, po up∏ywie 5 lat od dnia spe∏nienia warunku gwarancji, tj. dnia
og∏oszenia upad∏oÊci banku, roszczenia deponentów wobec Funduszu ulegajà
przedawnieniu.
W 2004 roku przedawni∏y si´ roszczenia 84 deponentów Savim Banku
Depozytowo-Kredytowego SA w Warszawie na ∏àcznà kwot´ 17,6 tys. z∏2.
Fundusz przeprowadzi∏ w 2004 roku akcj´ powiadomienia 2 504 deponentów
Banku Staropolskiego SA w Poznaniu w upad∏oÊci, którzy dotychczas nie podj´li
Êrodków gwarantowanych, o up∏ywajàcym w dniu 11 lutego 2005 roku terminie
przedawnienia roszczeƒ wobec Funduszu.

SYSTEM POMOCY ZAGRO˚ONYM BANKOM

Cele i zasady udzielania pomocy

Podstawowym celem dzia∏alnoÊci pomocowej BFG jest wspieranie restrukturyzacji
banków zagro˝onych niebezpieczeƒstwem niewyp∏acalnoÊci, a tym samym ochrona
deponentów przed potencjalnà utratà depozytów ulokowanych w tych bankach.
Zgodnie z ustawà o BFG, pomoc mo˝e byç udzielana w formie po˝yczek, gwarancji lub
por´czeƒ, a tak˝e nabywania wierzytelnoÊci banków, na warunkach korzystniejszych od
ogólnie stosowanych przez banki.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi dzia∏alnoÊç pomocowà
z zachowaniem nast´pujàcych zasad:
• przestrzegania równoÊci banków w dost´pie do Êrodków pomocowych przez
stosowanie jednolitych i przejrzystych kryteriów oraz procedur przyznawania
pomocy,
• wspierania dzia∏aƒ zmierzajàcych do usuni´cia niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci
w bankach przy udziale silnych kapita∏owo inwestorów,
• inspirowania wnioskodawców do poszukiwania dodatkowych, poza pomocà ze
Êrodków BFG, êróde∏ wsparcia finansowego dla realizacji programów post´powania
naprawczego,
• zapewnienia wysokiej efektywnoÊci pomocy, m.in. poprzez okreÊlenie w umowach
o udzielenie po˝yczki konkretnych warunków, których spe∏nienie przez bank
powinno przyczyniç si´ do trwa∏ego odzyskania wyp∏acalnoÊci. Warunki te dotyczy∏y:
– racjonalizacji kosztów dzia∏ania,
– przeznaczania ca∏oÊci zysków wypracowanych dzi´ki pomocy finansowej Funduszu
na pokrycie strat,
– inwestowania Êrodków uzyskanych w zwiàzku z otrzymaniem pomocy
w bezpieczne, a zarazem rentowne instrumenty finansowe.

2 Upad∏oÊç banku og∏oszona zosta∏a w dniu 13 stycznia 1999 r.
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Zgodnie z art. 20 ustawy o BFG udzielenie pomocy finansowej mo˝liwe jest po spe∏nieniu
okreÊlonych warunków, a w szczególnoÊci:
• uznaniu przez Zarzàd Funduszu wyników badania sprawozdania finansowego
dotyczàcego dzia∏alnoÊci banku ubiegajàcego si´ o pomoc, a w przypadku wniosku
o udzielenie pomocy na przej´cie banku, po∏àczenie si´ banków lub zakup akcji
(udzia∏ów) innego banku – wyników badania sprawozdaƒ finansowych obu banków,
• przedstawieniu przez bank programu post´powania naprawczego pozytywnie
zaopiniowanego przez Komisj´ Nadzoru Bankowego, a w przypadku przej´cia lub
po∏àczenia si´ banków, zakupu akcji (udzia∏ów) innego banku – pozytywnej opinii
Komisji Nadzoru Bankowego o celowoÊci tych dzia∏aƒ,
• wykazaniu, ˝e wysokoÊç wnioskowanej po˝yczki, gwarancji lub por´czenia nie jest
wy˝sza ni˝ ∏àczna maksymalna kwota z tytu∏u gwarancji w tym banku, liczona jako
suma Êrodków gwarantowanych na rachunkach deponentów, a w przypadku wniosku
o udzielenie pomocy finansowej w celu przej´cia lub po∏àczenia z innym bankiem
– nie jest wy˝sza ni˝ suma Êrodków gwarantowanych na rachunkach deponentów
w banku przejmowanym,
• udokumentowaniu, ˝e nastàpi∏o wykorzystanie dotychczasowych funduszy w∏asnych
banku na pokrycie strat banku ubiegajàcego si´ o pomoc lub banku przejmowanego.
Rada Funduszu okreÊli∏a zasady, formy, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej
podmiotom obj´tym obowiàzkowym systemem gwarantowania Êrodków pieni´˝nych
oraz okreÊli∏a kryteria oceny niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci.

Warunki udzielania pomocy finansowej w 2004 roku

Warunki udzielania pomocy finansowej w formie po˝yczek, obowiàzujàce w 2004 roku
by∏y nast´pujàce:
• podstaw´ ustalania oprocentowania po˝yczek stanowi∏a stopa redyskonta weksli
ustalana przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej,
• oprocentowanie w skali roku kszta∏towa∏o si´ na poziomie 0,1 stopy redyskonta
weksli,
• prowizja wynosi∏a:
– dla banków komercyjnych 0,3% kwoty po˝yczki,
– dla banków spó∏dzielczych 0,1% kwoty po˝yczki,
• okres korzystania z po˝yczki – do 5 lat, przy czym w uzasadnionych przypadkach
okres ten móg∏ byç wyd∏u˝ony do 10 lat,
• wyp∏ata po˝yczki – jednorazowo lub w transzach,
• odsetki – naliczane i pobierane w okresach kwartalnych, a sp∏aty kapita∏u – w ratach
kwartalnych lub pó∏rocznych,
• w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝liwe by∏o zastosowanie karencji
w sp∏acie kapita∏u.
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Pomoc bankom w 2004 roku

W 2004 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli∏ pomocy finansowej jednemu
bankowi, w formie zwrotnej po˝yczki, w wysokoÊci 450 000,00 tys. z∏. Wnioski,
które wp∏yn´∏y w 2004 roku, podobnie jak w roku poprzednim dotyczy∏y wy∏àcznie
udzielenia pomocy w formie po˝yczek. Ponadto, w przypadku jednego banku
korzystajàcego ju˝ z po˝yczki Funduszu, dokonano restrukturyzacji tej pomocy
finansowej ze wzgl´du na przej´cie przez ten bank innego banku znajdujàcego si´
w stanie zagro˝enia wyp∏acalnoÊci.
W omawianym okresie 7 banków spó∏dzielczych i 6 banków komercyjnych
dokona∏o ca∏kowitej sp∏aty po˝yczek, które udzielone zosta∏y w latach poprzednich.

Fundusz pomocowy w 2004 r.

Razem
w tym:
– stan na 01.01.2004 roku
– wp∏aty banków oraz NBP
w 2004 roku
– sp∏aty po˝yczek

Wskaênik
wykorzystania
[%]

Wyp∏aty
[tys. z∏]

Fundusz do dyspozycji
[tys. z∏]
1 440 082,7

888 318,1 Razem
w tym:
186 197,2 – udzielona pomoc
365 567,4

450 000,0

31,3

450 000,0

Stan funduszu pomocowego na koniec 2004 roku wynosi∏ 990 082,7 tys. z∏.

PO˚YCZKI Z FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI BANKÓW SPÓ¸DZIELCZYCH

Cele i zasady udzielania po˝yczek z frbs

Na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków
spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych, Bankowy Fundusz
Gwarancyjny kontynuowa∏ dzia∏ania polegajàce na udzielaniu pomocy finansowej
na procesy ∏àczeniowe banków spó∏dzielczych, których êród∏em finansowania by∏
utworzony w 2001 roku fundusz restrukturyzacji banków spó∏dzielczych.
Zgodnie z tà ustawà, BFG otrzyma∏ Êrodki w wysokoÊci 123 409,7 tys. z∏
z przeznaczeniem na wsparcie procesów ∏àczeniowych w sektorze banków
spó∏dzielczych i na zwiàzane z tym przedsi´wzi´cia inwestycyjne, w szczególnoÊci
na ujednolicenie:
• programów i sprz´tu informatycznego,
• technologii bankowej,
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• procedur finansowo-ksi´gowych,
• oferty produktowej i us∏ug bankowych,
a tak˝e na nabycie akcji banku zrzeszajàcego.
Pomoc finansowa z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych jest
udzielana wy∏àcznie tym bankom spó∏dzielczym, które dokona∏y po∏àczenia z innymi
bankami, liczàc od daty okreÊlonej na 3 lata przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy (tj. po
28 stycznia 1998 roku) lub dokona∏y nabycia akcji banków zrzeszajàcych w okresie 3 lat
od dnia obowiàzywania ustawy (tj. przed 28 stycznia 2004 roku) oraz spe∏nia∏y
kryterium wyp∏acalnoÊci i posiada∏y zdolnoÊç do sp∏aty zaciàgni´tych po˝yczek.

Warunki udzielania po˝yczek w 2004 roku

Warunki udzielania pomocy na wsparcie procesów ∏àczeniowych i realizacj´ inwestycji
oraz na nabycie akcji banku zrzeszajàcego w 2004 roku przedstawiono poni˝ej.

Warunki udzielania pomocy finansowej z funduszu
restrukturyzacji banków spó∏dzielczych w 2004 r.

Cel pomocy
Warunki udzielania pomocy

– oprocentowanie po˝yczki w skali roku
– prowizja
– okres korzystania z po˝yczki
– karencja w sp∏acie kapita∏u
– wyp∏ata po˝yczki
– sp∏ata odsetek
– sp∏ata kapita∏u

Na wsparcie procesów
∏àczeniowych i realizacj´
inwestycji

Na nabycie akcji banku
zrzeszajàcego

0,1 stopy redyskonta weksli
0,05 stopy redyskonta weksli
okreÊlanej przez Rad´ Polityki
okreÊlanej przez Rad´ Polityki
Pieni´˝nej
Pieni´˝nej
0,1% kwoty po˝yczki, potràcana z kwoty po˝yczki
maksymalnie 5 lat
maksymalnie 2 lata
jednorazowo
kwartalnie
w ratach pó∏rocznych

W 2004 roku nastàpi∏a zmiana warunków udzielania po˝yczek na wsparcie
procesów ∏àczeniowych, polegajàca na wyd∏u˝eniu okresu korzystania z pomocy z 3 do
5 lat oraz wprowadzeniu karencji w sp∏acie kapita∏u. Wprowadzona zmiana spe∏ni∏a
postulaty Êrodowiska banków spó∏dzielczych. Umo˝liwi∏a bankom ju˝ korzystajàcym
z pomocy wyst´powanie z wnioskami o wyd∏u˝enie okresu korzystania i zawieszenie
sp∏aty rat kapita∏owych.
Natomiast pomoc na nabycie akcji banku zrzeszajàcego udzielana by∏a w 2004
roku na takich samych warunkach jak w 2003 roku.
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Fundusz restrukturyzacji banków spó∏dzielczych
w 2004 r.

Razem
w tym:
– stan na 01.01.2004 roku
– sp∏aty po˝yczek

Wskaênik
wykorzystania
[%]

Wyp∏aty
[tys. z∏]

Fundusz do dyspozycji
[tys. z∏]
85 202,2
44 593,4
40 608,8

Razem
w tym:
– udzielona pomoc

70 190,7

82,4

70 190,7

Stan funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych na koniec 2004 roku wynosi∏
15 011,5 tys. z∏.

Po˝yczki udzielone w 2004 roku

W 2004 roku z wnioskami o udzielenie pomocy finansowej z funduszu restrukturyzacji
banków spó∏dzielczych wystàpi∏o 41 banków na ∏àcznà kwot´ 79 973,9 tys. z∏. Bioràc
pod uwag´ weryfikacj´ kosztów i nak∏adów oraz fakt, i˝ na prze∏omie lat 2003/2004
cz´Êç wniosków znajdowa∏a si´ w fazie rozpatrywania, do koƒca 2004 roku Zarzàd
Funduszu podjà∏ uchwa∏y o udzieleniu 60 po˝yczek na ∏àcznà kwot´ 70 190,7 tys. z∏,
z tego:
• 27 po˝yczek na wsparcie procesów ∏àczeniowych i realizacj´ inwestycji – na kwot´
54 453,0 tys. z∏,
• 13 po˝yczek bankom korzystajàcym ju˝ z pomocy finansowej udzielonej w latach
poprzednich, w zwiàzku z poniesieniem przez nie dodatkowych nak∏adów na
inwestycje nieprzewidziane we wczeÊniejszych wnioskach – na kwot´ 12 141,0 tys. z∏,
• 20 po˝yczek na nabycie akcji banków zrzeszajàcych na kwot´ 3 596,7 tys. z∏.

Przeznaczenie po˝yczek z frbs (w %) w 2004 r.

1,14

2,96

2,38
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0,80

0,56

INWESTYCJE ZWIÑZANE
Z PROCESAMI ¸ÑCZENIOWYMI

UNIFIKACJA PRODUKTÓW I US¸UG

UJEDNOLICENIE PROCEDUR
FINANSOWO-KSI¢GOWYCH

UJEDNOLICENIE TECHNOLOGII BANKOWEJ

32,86

UNIFIKACJA PROGRAMÓW
I SPRZ¢TU INFORMATYCZNEGO

ZAKUP AKCJI BANKÓW ZRZESZAJÑCYCH

[%]
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POZOSTA¸E KOSZTY

59,30

Ârodki pomocy udzielonej na wsparcie procesów ∏àczeniowych zosta∏y przeznaczone na:
• unifikacj´ programów i sprz´tu informatycznego
70 185,4 tys. z∏
• ujednolicenie technologii bankowej
5 074,3 tys. z∏
• ujednolicenie procedur finansowo-ksi´gowych
1 701,1 tys. z∏
• unifikacj´ oferty produktowej i us∏ug bankowych
1 185,4 tys. z∏
• inwestycje zwiàzane z procesami ∏àczeniowymi3
126 657,2 tys. z∏
Ponadto w 2004 roku Fundusz – wobec wystàpieƒ 23 banków korzystajàcych
z pomocy BFG z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych – wyd∏u˝y∏ okres
korzystania z pomocy oraz zastosowa∏ karencj´ w sp∏acie kapita∏u. Wprowadzenie
karencji spowodowa∏o okresowe zmniejszenie kwoty sp∏at rat kapita∏owych,
zasilajàcych fundusz restrukturyzacji banków spó∏dzielczych.
W 2004 roku 56 banków spó∏dzielczych dokona∏o ca∏kowitej sp∏aty po˝yczek
udzielonych w latach poprzednich w ∏àcznej wysokoÊci 77 374 tys. z∏.
Zgodnie z uchwa∏à Rady BFG, banki ubiegajàce si´ o po˝yczk´ na wsparcie
procesów ∏àczeniowych przedk∏ada∏y projekcje kszta∏towania si´ ich sytuacji
ekonomiczno-finansowej w okresie korzystania z pomocy oraz dokumenty Êwiadczàce
o poniesionych lub planowanych kosztach/nak∏adach zwiàzanych z procesami
∏àczeniowymi. W przypadku wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup akcji
banku zrzeszajàcego wnioskodawcy, oprócz prognoz finansowych, sk∏adali dokumenty
potwierdzajàce nabycie akcji.
Fundusz dokonywa∏ – na podstawie ustalonych jednolitych kryteriów – oceny
wyp∏acalnoÊci banków oraz ich zdolnoÊci do sp∏aty po˝yczki wraz z odsetkami. Ponadto
w odniesieniu do wniosków dotyczàcych po˝yczek na procesy ∏àczeniowe analizowano
zgodnoÊç poniesionych bàdê planowanych kosztów i nak∏adów z celami okreÊlonymi
w ustawie o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach
zrzeszajàcych.

KONTROLA WYKORZYSTANIA POMOCY FINANSOWEJ BFG

Kontrole bezpoÊrednie w bankach

W 2004 roku przeprowadzono 39 kontroli bezpoÊrednich w bankach korzystajàcych
z pomocy BFG.

Kontrole bezpoÊrednie w bankach korzystajàcych
z pomocy BFG w 2004 r.

Banki korzystajàce z pomocy
Liczba kontroli
Banki komercyjne
Banki spó∏dzielcze
Razem

z funduszu
pomocowego

z funduszu
restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych

z obu funduszy

4
2
6

–
31
31

–
2
2

3 Obejmowa∏y one budow´, remonty i modernizacj´ placówek bankowych.
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Z AKRES PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

Zakres kontroli bezpoÊrednich w bankach korzystajàcych z po˝yczek z funduszu
pomocowego obejmowa∏ ocen´:
• zgodnoÊci wykorzystania Êrodków pomocowych z celami ustawowymi oraz celami
okreÊlonymi w umowach po˝yczek,
• efektywnoÊci wykorzystania Êrodków pomocowych,
• realizacji programów post´powania naprawczego lub restrukturyzacji przej´tych
banków,
• sytuacji ekonomiczno-finansowej banków, w tym kszta∏towania si´ podstawowych
wskaêników ekonomicznych na tle Êrednich sektora banków spó∏dzielczych lub
komercyjnych,
• realizacji zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów po˝yczek.
W bankach korzystajàcych z po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych kontrole dotyczy∏y oceny:
• zgodnoÊci wykorzystania Êrodków z ustawà o funkcjonowaniu banków
spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych,
• wyp∏acalnoÊci banków,
• zdolnoÊci do sp∏aty po˝yczek,
• realizacji prognoz finansowych przedstawionych przez banki na etapie wnioskowania
o udzielenie po˝yczki,
• realizacji zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów po˝yczek.
W bankach tych analizowano tak˝e efektywnoÊç przeprowadzonych procesów
∏àczeniowych.
We wszystkich kontrolowanych bankach oceniano równie˝:
• funkcjonowanie systemów informacji zarzàdczej,
• organizacj´ i sprawnoÊç dzia∏ania kontroli wewn´trznej,
• postanowienia zawarte w statutach oraz podstawowe regulacje wewn´trzne i ich
zgodnoÊç z obowiàzujàcymi przepisami prawa,
• realizacj´ zobowiàzania wynikajàcego z art. 26 ustawy o BFG w zakresie lokowania
aktywów stanowiàcych pokrycie funduszu ochrony Êrodków gwarantowanych,
• realizacj´ postanowieƒ zawartych w art. 111 ustawy Prawo bankowe oraz
art. 38b ustawy o BFG, tj.:
– zobowiàzania dotyczàcego informowania klientów banku o jego sytuacji
ekonomiczno-finansowej,
– obowiàzku informowania klientów o uczestnictwie banku w systemie gwarantowania
depozytów i zasadach jego funkcjonowania.
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Wyniki kontroli

We wszystkich kontrolowanych bankach korzystajàcych z po˝yczek z funduszu
pomocowego stwierdzono, i˝ otrzymane Êrodki by∏y wykorzystywane i zabezpieczone
zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach po˝yczek. W wi´kszoÊci
przypadków odnotowano pozytywne wyniki realizacji programów post´powania
naprawczego.
W przypadku banków, które korzystajà z po˝yczek z funduszu restrukturyzacji
banków spó∏dzielczych, nie zg∏oszono zastrze˝eƒ do sposobu wykorzystania po˝yczek
oraz nie odnotowano zagro˝enia sp∏aty zobowiàzaƒ wobec Funduszu.
Wnioski z kontroli bezpoÊrednich pozwoli∏y na stwierdzenie, i˝ przeprowadzone
procesy ∏àczeniowe umo˝liwi∏y bankom:
• spe∏nienie kryteriów okreÊlonych w art. 172 ustawy Prawo bankowe w zakresie
wymogów kapita∏owych,
• zwi´kszenie bezpieczeƒstwa ich funkcjonowania, w tym unowoczeÊnienie
stosowanych systemów informatycznych,
• rozszerzenie skali dzia∏ania oraz oferty produktowej,
• popraw´ warunków pracy i obs∏ugi klientów.
Zidentyfikowane w toku kontroli problemy znalaz∏y swoje odzwierciedlenie
w formu∏owanych zaleceniach pokontrolnych. Dotyczy∏y one zw∏aszcza koniecznoÊci
ograniczania ryzyka kredytowego, zwi´kszenia dyscypliny ponoszonych kosztów oraz
poprawy efektywnoÊci dzia∏ania. Zwracano równie˝ uwag´ na potrzeb´ dostosowania
regulacji wewn´trznych do obowiàzujàcych przepisów prawa oraz do stanu faktycznie
istniejàcego po przeprowadzonym procesie ∏àczeniowym. Formu∏owano tak˝e
wnioski dotyczàce poprawy jakoÊci zarzàdzania bankiem oraz podniesienia poziomu
skutecznoÊci funkcjonowania kontroli wewn´trznej.
W trakcie przeprowadzonych kontroli bezpoÊrednich stwierdzono
jednoczeÊnie, i˝ wszystkie kontrolowane banki:
• przestrzegajà przepisów art. 26 ustawy o BFG w zakresie lokowania aktywów
stanowiàcych pokrycie funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych,
• wype∏niajà obowiàzki wynikajàce z przepisów art. 38b ustawy o BFG oraz
art. 111 ustawy Prawo bankowe w zakresie informowania i udost´pniania klientom
okreÊlonych informacji dotyczàcych banku.

Wykonywanie funkcji kuratora

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, na mocy decyzji Komisji Nadzoru Bankowego,
sprawowa∏ w 2004 roku funkcj´ kuratora nadzorujàcego realizacj´ programów
post´powania naprawczego w 4 bankach spó∏dzielczych i 1 komercyjnym, którym
udzieli∏ pomocy finansowej.
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W 2004 roku banki spó∏dzielcze, w których Fundusz by∏ kuratorem, dokona∏y
sp∏aty po˝yczek i Komisja Nadzoru Bankowego, na wniosek Zarzàdu Funduszu,
odwo∏a∏a BFG z funkcji kuratora nadzorujàcego realizacj´ przez nie programów
post´powania naprawczego.

SYSTEM GROMADZENIA I ANALIZY INFORMACJI O BANKACH

Monitorowanie sytuacji banków korzystajàcych
z pomocy finansowej BFG

Na koniec 2004 roku systemem monitorowania obj´tych by∏o 596 banków
spó∏dzielczych i 57 banków komercyjnych.
SpoÊród banków monitorowanych 105 korzysta∏o z pomocy finansowej
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Liczba monitorowanych banków korzystajàcych
z pomocy finansowej BFG w 2004 r.

Banki korzystajàce z pomocy
Liczba
monitorowanych
banków
Banki komercyjne
Banki spó∏dzielcze
Razem

z funduszu
pomocowego

z funduszu
restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych

z obu funduszy

17
4
21

–
82
82

–
2
2

Monitorowanie banków korzystajàcych z po˝yczek z funduszu pomocowego
obejmowa∏o ocen´:
• sytuacji ekonomiczno-finansowej,
• realizacji programów post´powania naprawczego,
• ryzyka zwiàzanego z udzielonymi bankom po˝yczkami.
Monitorowanie banków korzystajàcych z funduszu restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych dotyczy∏o oceny:
• realizacji prognoz finansowych,
• wyp∏acalnoÊci,
• zdolnoÊci do sp∏aty po˝yczki,
• celowoÊci wykorzystania po˝yczek – w tych bankach, które otrzyma∏y pomoc
na sfinansowanie planowanych nak∏adów,
• zgodnoÊci uchwa∏ zebraƒ przedstawicieli podejmowanych w sprawie podzia∏u
nadwy˝ek bilansowych z treÊcià art. 36 ust. 2 ustawy o funkcjonowaniu banków
spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych oraz zobowiàzaniami
wynikajàcymi z umów po˝yczek.
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W przypadku zidentyfikowania zagro˝eƒ lub stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w realizacji przez banki zobowiàzaƒ wynikajàcych z zawartych umów po˝yczek,
formu∏owano zalecenia podj´cia przez zarzàdy dzia∏aƒ korygujàcych. Organizowano
równie˝ spotkania z przedstawicielami banków w celu omówienia ich sytuacji
ekonomiczno-finansowej.
Niektóre banki wyst´powa∏y z propozycjami aktualizacji programów
post´powania naprawczego oraz programów restrukturyzacji bàdê ∏àczenia. W 2004
roku dokonano analizy i oceny projektów zmian programów przedstawionych przez
9 banków korzystajàcych z po˝yczek udzielonych z funduszu pomocowego. Dokonujàc
oceny, Fundusz bada∏ realnoÊç osiàgni´cia podstawowych celów procesów sanacyjnych
na podstawie przyj´tych przez banki za∏o˝eƒ oraz wspó∏udzia∏ w∏aÊcicieli w ich
realizacji. Wyniki analiz oraz opinie Funduszu na temat przedk∏adanych projektów by∏y
przekazywane bankom oraz Generalnemu Inspektoratowi Nadzoru Bankowego.
Fundusz dokona∏ równie˝ analizy korekt prognoz finansowych przedstawionych
przez 31 banków korzystajàcych z po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych. G∏ównà przyczynà aktualizacji tych prognoz by∏a koniecznoÊç
weryfikacji za∏o˝eƒ makroekonomicznych przyj´tych na etapie wnioskowania o po˝yczki.
W ˝adnym z banków korzystajàcych z pomocy z funduszu restrukturyzacji
banków spó∏dzielczych nie stwierdzono zagro˝enia wyp∏acalnoÊci.

èród∏a informacji o bankach

Podstawowym êród∏em informacji o bankach sà sprawozdania finansowe, które
Bankowy Fundusz Gwarancyjny otrzymuje od Narodowego Banku Polskiego na mocy
ustawy o BFG oraz porozumienia z NBP, zawartego w dniu 27 maja 1997 roku. Banki
korzystajàce z pomocy finansowej BFG przesy∏ajà – zgodnie z umowami po˝yczek –
sprawozdania finansowe bezpoÊrednio do Funduszu. W 2004 roku podj´to prace nad
nowelizacjà porozumienia mi´dzy BFG a NBP4.
Kolejne êród∏o stanowià informacje przekazywane Funduszowi bezpoÊrednio
przez banki na podstawie zarzàdzenia nr 19/2002 Prezesa NBP z dnia 11 grudnia 2002
roku w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez banki do Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego5. Ich uzupe∏nieniem sà uzyskiwane przez BFG informacje
pozasprawozdawcze.

Ocena sytuacji sektora bankowego

Dane sprawozdawcze banków oraz informacje pozasprawozdawcze sà wykorzystywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do monitorowania i analizowania sytuacji
sektora bankowego, w tym odr´bnie sektora banków komercyjnych i spó∏dzielczych,
4 W dniu 31 stycznia 2005 r. zosta∏o podpisane nowe porozumienie mi´dzy BFG a NBP o wymianie informacji.
5 W 2005 r. przewiduje si´ nowelizacj´ zarzàdzenia.
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a tak˝e poszczególnych banków. Podstawowym celem tych prac jest ustalenie, czy
w sektorze nie wyst´puje zagro˝enie wyp∏acalnoÊci okreÊlonych banków, które
wymaga∏oby podj´cia przez Fundusz oraz inne instytucje w ramach sieci
bezpieczeƒstwa finansowego, odpowiednich dzia∏aƒ.
BFG wypracowa∏ w∏asnà metodyk´ oceny sytuacji banków i generowanych
zagro˝eƒ dla bezpieczeƒstwa zgromadzonych w nich depozytów. Na podstawie analizy
wskaêników obejmujàcych wszystkie sfery dzia∏alnoÊci banków oraz uzupe∏niajàc jà
o informacje pozasprawozdawcze, nadaje bankom indywidualnà ocen´ (tzw. rating).
W zale˝noÊci od ratingu banki sà kwalifikowane do grupy o wysokim, Êrednim albo
niskim stopniu zagro˝enia bezpieczeƒstwa depozytów. W ten sposób powstaje tzw.
macierz (mapa) zagro˝eƒ, która dostarcza szybkiej informacji o sytuacji ka˝dego banku
oraz o poziomie generowanego ryzyka w sektorze bankowym. Banki, których ryzyko
niewyp∏acalnoÊci ocenia si´ jako wysokie, podlegajà pog∏´bionej ocenie majàcej na celu
identyfikacj´ êróde∏ powsta∏ego zagro˝enia.
Analiza danych sprawozdawczych wszystkich banków pozwala na ocen´
bezpieczeƒstwa ca∏ego sektora bankowego. Syntetyczny wynik tej oceny prezentowany
jest w postaci tzw. indeksu zagro˝enia6. Zmiany poziomu indeksu odzwierciedlajà
zmiany oceny bezpieczeƒstwa sektora.
Zmiany sytuacji w sektorze bankowym sà monitorowane równie˝ za pomocà
obserwacji po∏o˝enia banków w macierzy zagro˝eƒ w kolejnych okresach
sprawozdawczych (tzw. macierzy migracji).
W ciàgu 2004 roku zarówno indeks, jak i kierunki migracji banków w macierzy
ulega∏y poprawie, tj. przewa˝a∏o przemieszczanie si´ banków z grup o wy˝szym do grup
o ni˝szym stopniu zagro˝enia. Na wykresie zamieszczono poziomy indeksów
w sektorze banków komercyjnych i spó∏dzielczych w cyklu kwartalnym od koƒca 2003
do koƒca 2004 roku.

Indeks zagro˝enia dla sektorów banków
komercyjnych i spó∏dzielczych w okresie
grudzieƒ 2003 r. – grudzieƒ 2004 r.
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11,3%
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5
0
31.12.2003

31.03.2004

30.06.2004

banki komercyjne

30.09.2004

31.12.2004

banki spó∏dzielcze

6 Indeks zagro˝enia prezentuje ∏àcznà, standaryzowanà ocen´ efektywnoÊci, wyp∏acalnoÊci, jakoÊci aktywów oraz
jakoÊci zobowiàzaƒ pozabilansowych udzielonych, wa˝onà udzia∏em ka˝dego banku w depozytach sektora
bankowego. Indeks zagro˝enia liczony jest odr´bnie dla banków komercyjnych i spó∏dzielczych. Jest on
prezentowany w skali od 0 (brak zagro˝enia) do 100% (maksymalne zagro˝enie).
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W ciàgu 2004 roku sytuacja sektora banków komercyjnych zdecydowanie si´
poprawi∏a. W grudniu 2003 roku indeks zagro˝enia przekracza∏ wartoÊç 15%, b´dàcà
górnym progiem zagro˝enia niskiego. Pod koniec 2004 roku poziom indeksu spad∏
i wynosi∏ nieco powy˝ej 11%.
Podobne tendencje wystàpi∏y w sektorze banków spó∏dzielczych. Pod koniec
2003 oraz w pierwszym kwartale 2004 roku sytuacja banków spó∏dzielczych by∏a lepsza
ni˝ banków komercyjnych. W po∏owie oraz na koniec roku poziomy indeksu w obu
sektorach niemal wyrówna∏y si´, wskazujàc na niski stopieƒ zagro˝enia.
Wykorzystujàc wnioski z analiz dotyczàcych sytuacji sektora bankowego,
Fundusz opracowa∏ prognoz´ wielkoÊci i struktury depozytów, aktywów i zobowiàzaƒ
pozabilansowych wa˝onych ryzykiem w sektorze bankowym oraz wielkoÊci
zobowiàzaƒ gwarancyjnych BFG. W oparciu o t´ prognoz´ Fundusz rozpoczà∏ prace nad
strategià d∏ugookresowej akumulacji Êrodków finansowych przy za∏o˝onej ich relacji do
zobowiàzaƒ gwarancyjnych BFG, wynikajàcych z wielkoÊci depozytów w sektorze
bankowym, uwzgl´dniajàcà jednoczeÊnie niski poziom obcià˝enia banków kosztami
finansowania systemu gwarantowania. Takà polityk´ prowadzà fundusze gwarancyjne
m.in. w niektórych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych.
Na podstawie przedstawionych analiz i ocen Rada BFG ustali∏a stawki
tworzenia przez banki funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych oraz op∏aty rocznej
na 2005 rok.

WSPÓ¸PRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

W drugiej po∏owie 2004 roku, podobnie jak w poprzednich latach, w siedzibie Funduszu
zorganizowano spotkanie Êrodowiska bankowego z udzia∏em przedstawicieli Zwiàzku
Banków Polskich oraz Krajowego Zwiàzku Banków Spó∏dzielczych w sprawie
projektowanej wysokoÊci stawki tworzenia przez banki funduszy ochrony Êrodków
gwarantowanych oraz stawki obowiàzkowej op∏aty rocznej na 2005 rok.
Pracownicy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przygotowali uwagi
oraz uczestniczyli w wielu konferencjach uzgodnieniowych w sprawie projektów ustaw
i aktów wykonawczych dotyczàcych m.in. Funduszu Gwarancji Unijnych, Prawa
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi oraz Ustawy o funduszach
inwestycyjnych.
Ponadto przekazano Ministerstwu Finansów opini´ Funduszu dotyczàcà
zakresu przygotowaƒ do przeglàdu Dyrektywy 94/19/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 30 maja 1994 r. dotyczàcej systemów gwarantowania Êrodków
pieni´˝nych.
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WSPÓ¸PRACA MI¢DZYNARODOWA

W 2004 roku przedstawiciele Funduszu aktywnie uczestniczyli w konferencjach
i spotkaniach zorganizowanych przez dwie mi´dzynarodowe organizacje zrzeszajàce
instytucje gwarantujàce depozyty – Europejskie Forum Gwarantów Depozytów
(ang. EFDI) oraz Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (ang. IADI).
Tematyka tych spotkaƒ dotyczy∏a nast´pujàcych zagadnieƒ:
• gwarancji depozytów jako elementu stabilizacji sektora bankowego;
• roli instytucji gwarantowania depozytów w sieci bezpieczeƒstwa finansowego
oraz aspektów transgranicznej dzia∏alnoÊci banków;
• zmiany formy organizacyjnej Europejskiego Forum Gwarantów Depozytów;
• potencjalnego wp∏ywu Nowej Umowy Kapita∏owej, tzw. Bazylei II, na instytucje
gwarantujàce depozyty oraz sektor bankowy.
W 2004 roku w siedzibie Funduszu odby∏o si´ seminarium z udzia∏em
przedstawicieli sektora bankowego Ukrainy (m.in. prezesa banku centralnego,
przewodniczàcego Zwiàzku Banków Ukraiƒskich oraz prezesa Funduszu
Gwarantowania Depozytów), poÊwi´cone doÊwiadczeniom BFG w stabilizowaniu
sytuacji polskiego sektora bankowego.
W siedzibie Funduszu goÊci∏a delegacja z Wietnamu, w sk∏ad której weszli
przedstawiciele Wietnamskiego Funduszu Gwarancyjnego, Ministerstwa Finansów
i Narodowego Banku Wietnamu. Celem wizyty by∏o zapoznanie si´ z polskim systemem
gwarantowania depozytów, a w szczególnoÊci ze sposobami eliminowania zagro˝enia
banków niewyp∏acalnoÊcià.
W roku sprawozdawczym pracownicy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
utrzymywali równie˝ kontakty z europejskimi instytucjami gwarantowania depozytów,
m.in. W∏och, W´gier, Cypru, Szwecji i Albanii.

DZIA¸ALNOÂå INFORMACYJNO-PROMOCYJNA

W 2004 roku, podobnie jak w poprzednich latach:
• wydrukowano i przekazano do wszystkich banków dzia∏ajàcych w Polsce foldery
informacyjne o systemie gwarantowania depozytów i dzia∏alnoÊci Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego,
• opracowano i wydano Raport Roczny BFG za 2003 rok, który zosta∏ wys∏any do
banków dzia∏ajàcych w Polsce oraz do zagranicznych instytucji gwarantowania
depozytów (raport powsta∏ w dwóch wersjach j´zykowych – polskiej i angielskiej).
W okresie sprawozdawczym podj´te zosta∏y przygotowania do obchodów jubileuszu
10. rocznicy powstania BFG, w ramach których:
• zorganizowano (wspólnie z ZBP) okolicznoÊciowe, uroczyste spotkanie Êrodowiska
bankowego;
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• przygotowano publikacj´ ksià˝kowà pt. Systemy gwarantowania depozytów w Polsce
i na Êwiecie. Dziesi´ç lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
• wybito okolicznoÊciowy medal.
Klienci Banku Staropolskiego zostali powiadomieni o up∏ywajàcym w lutym 2005 roku
terminie przedawnienia roszczeƒ wobec Funduszu.

W¸ADZE BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

Sk∏ad osobowy organów Funduszu

Ustawowymi organami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sà: Rada Funduszu
(11-osobowa) i Zarzàd Funduszu (5-osobowy).
W 2004 roku Rada pracowa∏a w sk∏adzie:
Przewodniczàcy Rady:
Cz∏onkowie Rady:

W¸ADYS¸AW BAKA
BARTOSZ DRABIKOWSKI (od 9 lutego 2004 r.)
JANUSZ CZARZASTY
WOJCIECH KWAÂNIAK
PRZEMYS¸AW MORYSIAK (do 9 lutego 2004 r.)
JACEK OSI¡SKI
STANIS¸AW OWSIAK (do 18 lutego 2004 r.)
RYSZARD PAZURA
KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ
JAN SZAMBELA¡CZYK
EWA ÂLESZY¡SKA-CHAREWICZ
ANDRZEJ WIÂNIEWSKI
GRZEGORZ WÓJTOWICZ (od 18 lutego 2004 r.)

Do dnia 19 kwietnia 2004 roku Zarzàd III kadencji pracowa∏ w sk∏adzie:
Prezes Zarzàdu:
Zast´pca Prezesa Zarzàdu:
Cz∏onkowie Zarzàdu:

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

Od dnia 20 kwietnia 2004 roku Zarzàd IV kadencji pracuje w sk∏adzie:
Prezes Zarzàdu:
Zast´pca Prezesa Zarzàdu:
Cz∏onkowie Zarzàdu:

EWA KAWECKA-W¸ODARCZAK
HANNA KRAJEWSKA
MARIA PAWELSKA
JERZY W. PIETREWICZ
MAREK PY¸A

28

ORGANIZACJA BIURA FUNDUSZU

Bankowy Fundusz Gwarancyjny swoje ustawowe zadania realizuje poprzez Biuro,
w którego strukturze wyodr´bnionych jest siedem departamentów, stanowisko kontroli
wewn´trznej i Sekretariat Rady Funduszu.
Poszczególne komórki organizacyjne wykonujà nast´pujàce zadania:
• Departament Realizacji Gwarancji wykonuje zadania zwiàzane z gwarantowaniem
depozytów bankowych, dochodzeniem wierzytelnoÊci Funduszu z tytu∏u przekazania
syndykom Êrodków na wyp∏aty depozytów w upad∏ych bankach oraz ze wspó∏pracà
zagranicznà;
• Departament Dzia∏alnoÊci Pomocowej realizuje zadania zwiàzane z udzielaniem
pomocy finansowej bankom w sytuacji niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci
(z funduszu pomocowego) oraz po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych;
• Departament Analiz gromadzi i analizuje informacje dotyczàce bie˝àcej sytuacji
banków, sporzàdza oceny i prognozy rozwoju ich sytuacji w przysz∏oÊci, a tak˝e
realizuje zadania zwiàzane z monitorowaniem sytuacji banków, którym Fundusz
udzieli∏ pomocy;
• Departament Kontroli realizuje zadania zwiàzane z kontrolà sytuacji banków,
którym Fundusz udzieli∏ pomocy, oraz z realizacjà funkcji kuratora;
• Departament Finansowy realizuje zadania zwiàzane z gospodarkà finansowà,
prowadzeniem ksi´gowoÊci oraz rozliczeniami Funduszu;
• Departament Prawny zapewnia obs∏ug´ prawnà Funduszu, 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 zatrudnianiem 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 i regulacjami wewn´trznymi;
• Sekretariat Rady prowadzi obs∏ug´ merytorycznà, organizacyjnà oraz technicznà
Rady Funduszu w wykonywaniu zadaƒ statutowych.
Ponadto istnieje pi´ç sta∏ych, mi´dzydepartamentalnych komitetów i zespo∏ów:
• Komitet ds. Zarzàdzania Aktywami, który kreuje i nadzoruje polityk´ lokowania
wolnych Êrodków finansowych Funduszu;
• Komitet ds. Oceny Wniosków Pomocowych, którego zadaniem jest opiniowanie
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, do którego nale˝y
opracowywanie, monitorowanie oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania
systemu przekazywania informacji kluczowych dla dzia∏alnoÊci Funduszu pomi´dzy
komórkami organizacyjnymi;
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• Zespó∏ ds. Wspó∏pracy Zagranicznej, którego zadaniem jest koordynacja
wspó∏pracy z zagranicznymi instytucjami gwarantowania depozytów;
• Zespó∏ Redakcyjny Witryny Internetowej, który zapewnia prawid∏owe
funkcjonowanie witryny internetowej Funduszu.

Zatrudnienie

W I kwartale 2004 roku w Biurze Funduszu pracowa∏y 94 osoby (∏àcznie z cz∏onkami
Zarzàdu), natomiast w koƒcu roku 91 osób, z których 2 przebywa∏y na urlopach
wychowawczych.
Wykszta∏cenie wy˝sze posiada∏y 74 osoby, co stanowi∏o 81,3% zatrudnionych.
Ârednia wieku zatrudnionych wynosi∏a 43 lata.
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10 LAT DZIA¸ALNOÂCI BFG – SYNTEZA LICZBOWA I KALENDARIUM
WysokoÊç kwot gwarantowanych w latach 1995–2004
Kwota
gwarantowana

WysokoÊç
w euro

do 30.06.1997
do 31.12.1997
do 31.12.1998
do 31.12.1999
do 31.12.2000
do 31.12.2001
do 31.12.2002
od 01.01.2003

3 000
4 000
5 000
8 000
11 000
15 000
18 000
22 500

Ekwiwalent w z∏otych Maksymalna wyp∏ata
w z∏otych wed∏ug
wed∏ug kursu
kursu na koniec
na koniec okresu
okresu*
10 253
10 985
14 529
15 707
18 851
20 490
30 806
33 760
38 544
42 398
47 898
52 829
65 529
72 364
81 811**
90 455*

* Z uwzgl´dnieniem 100% gwarancji za pierwsze 1000 euro i 90% za pozosta∏à kwot´ gwarancji.
** Wed∏ug kursu obowiàzujàcego w dniu 01.01.2003 r.

Fundusze ochrony Êrodków gwarantowanych w latach 1995–2004

Stawka tworzenia foÊg w %
Rok

Wszystkie banki
(z wyjàtkiem PKO bp*,
Pekao SA, BG˚ SA)

PKO bp,
Pekao SA i BG˚ SA

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

0,40
0,40
0,18
0,10
0,16

0,20
0,20
0,12
0,05
0,08
0,40
0,30
0,40
0,40
0,25

WysokoÊç foÊg
w mln z∏**
225,7
317,1
198,8
128,3
271,6
999,5
873,6
1 245,4
1 264,3
826,5

* Od 12 kwietnia 2000 r. jako PKO BP SA.
** Po aktualizacji funduszy.

Upad∏oÊci banków w latach 1995*–2004

Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Banki komercyjne
2
1
0
0
1
1
0
0
0
0

* Od 17 lutego.
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Banki spó∏dzielcze
48
30
6
4
0
0
1
0
0
0

Wyp∏aty Êrodków gwarantowanych w latach
1995–2004

Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Razem

Wyp∏aty Êrodków gwarantowanych
w mln z∏
ogó∏em
w tym z foÊg
105,0
85,9
50,8
47,3
6,4
4,7
8,2
4,1
4,7
0,0
626,0
484,1
12,5
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,3
0,0
626,1
814,1

Stopieƒ
wykorzystania
foÊg w %

Liczba
deponentów
w tys.

38,0
14,9
2,4
3,2
0,0
48,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

89,90
59,40
10,40
6,80
1,60
147,70
2,70
0,05
0,03
0,12
318,70

Fundusz pomocowy w latach 1995–2004

Wp∏aty
banków
(1)

Stawka op∏aty rocznej w %
Rok

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Wszystkie banki
(z wyjàtkiem
PKO bp, Pekao SA,
BG˚ SA)
0,40
0,40
0,40
0,28
0,24
0,23
0,14
0,08
0,10
0,075

PKO bp,
Pekao SA,
BG˚ SA

Wp∏ata
NBP
(2)

Wp∏aty
razem
(1) + (2)

Sp∏aty
po˝yczek

w tys. z∏

0,20
0,20
0,20
0,14
0,12
0,23
0,14
0,08
0,10
0,075

173 760,79
230 045,81
261 247,22
209 530,80
203 387,61
258 528,82
158 574,69
95 537,41
122 600,44
93 101,43
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0,00
0,00
0,00
89 797,20
135 589,08
172 352,55
158 574,68
95 537,41
122 600,44
93 095,25

173 760,79
230 045,81
261 247,22
299 328,00
338 976,69
430 881,37
317 149,37
191 074,82
245 200,88
186 196,68

0,00
0,00
0,00
3 858,30
46 164,53
71 423,11
166 505,59
180 279,84
647 041,72
365 567,44

Kszta∏towanie si´ poziomu zasilania funduszu pomocowego w latach 1995–2004,
obejmujàce: wp∏aty banków, wp∏aty NBP oraz sp∏aty po˝yczek przedstawia poni˝szy
wykres [w tys. z∏].
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Po˝yczki z funduszu pomocowego w latach 1995–2004
WysokoÊç
Ró˝nica mi´dzy
WysokoÊç
depozytów
Liczba po˝yczek Kwota po˝yczek
kwotà Êrodków
Êrodków
udzielonych
nieobj´tych
udzielonych
gwarantowanych gwarantowanych
przez BFG
przez BFG
a kwotà udzielonej gwarancjami BFG
w bankach
(w tys. z∏)
(w tys. z∏)
pomocy (w tys. z∏)
(w tys. z∏)

Rok

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Razem

9
28
17
11
6
6
5
14
1
97

129 200,00
343 700,00
219 100,00
284 100,00
205 300,00
749 000,00
132 800,00
751 000,00
450 000,00

162 300,00
1 297 200,00
8 228 800,00
1 343 800,00
305 100,00
49 275 800,00
166 700,00
752 100,00
559 100,00

33 100,00
953 500,00
8 009 700,00
1 059 700,00
99 800,00
48 526 800,00
33 900,00
1 100,00
109 100,00

282 300,00
828 200,00
2 783 500,00
1 399 900,00
265 300,00
11 170 790,00
62 200,00
121 540,00
4 230 420,00

3 264 200,00 62 090 900,00 58 826 700,00 21 144 150,00

Po˝yczki z funduszu restrukturyzacji
banków spó∏dzielczych

Od 2001 r. do 31 grudnia 2004 r. Fundusz udzieli∏ 161 po˝yczek na ∏àcznà kwot´
213 585,50 tys. z∏, w tym:
• 207 246,00 tys. z∏ na sfinansowanie procesów ∏àczeniowych,
• 6 339,50 tys. z∏ na nabycie akcji banku zrzeszajàcego.
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KALENDARIUM
Rok 1994
– 14 grudnia – Sejm uchwala ustaw´ o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Rok 1995
– 17 lutego – wejÊcie w ˝ycie przepisów ustawy o BFG okreÊlajàcych zasady
funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów bankowych w Polsce.
Uczestnictwo banków w tym systemie sta∏o si´ obowiàzkowe, niezale˝nie od ich
formy w∏asnoÊci. WysokoÊç kwot gwarantowanych wynosi∏a: 100% równowartoÊci
w z∏otych do 1000 ECU oraz 90% równowartoÊci w z∏otych depozytu powy˝ej 1000
ECU do 3 000 ECU. W stosunku do trzech banków (PKO bp, Pekao SA oraz BG˚ SA)
do koƒca 1999 r. pozostawiono odpowiedzialnoÊç Skarbu Paƒstwa za t´ cz´Êç
depozytów, których wartoÊç przekracza∏a sum´ gwarantowanà przez BFG. Do koƒca
1999 r. wymienione banki obowiàzywa∏a ni˝sza o po∏ow´ stawka procentowa, wed∏ug
której tworzy∏y one fundusze ochrony Êrodków gwarantowanych oraz p∏aci∏y po∏ow´
sk∏adki ustalonej dla pozosta∏ych banków,
– 28 lutego – Rada Ministrów uchwala rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu BFG.
Og∏oszenie tego dokumentu w dniu 6 marca 1995 r. umo˝liwi∏o przystàpienie do
praktycznych dzia∏aƒ organizacyjnych nowej instytucji. Pierwszà siedzibà Funduszu
by∏y pomieszczenia wynaj´te w budynku „Universalu” przy skrzy˝owaniu ulicy
Marsza∏kowskiej z Alejami Jerozolimskimi. Pracowano na sprz´cie biurowym
i komputerach u˝yczonych przez Ministerstwo Finansów, NBP, banki oraz Zwiàzek
Banków Polskich,
– 27 marca – Prezes Rady Ministrów, na uzgodniony wniosek Ministra Finansów
i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, powo∏a∏ prof. dr. hab. W∏adys∏awa Bak´ na
stanowisko Przewodniczàcego Rady Funduszu,
– 7 kwietnia – Minister Finansów wydaje zarzàdzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
– 7 kwietnia – inauguracyjne posiedzenie Rady Funduszu (sk∏ad: W∏adys∏aw Baka,
Katarzyna Borowska, Krystyna Góral, Marek Grzybowski, W∏adys∏aw Jaworski,
Stanis∏aw Kasiewicz, Barbara Kowalska, Marek Safjan, Jan Szambelaƒczyk, Tadeusz
˚ywczak),
– 19 kwietnia – Rada BFG w pe∏nym dziesi´cioosobowym sk∏adzie podejmuje uchwa∏´
nr 1 w sprawie powo∏ania, wy∏onionego w drodze konkursu, pi´cioosobowego
Zarzàdu Funduszu (Bo˝ena Che∏miƒska, Andrzej Jankowski, Ewa Kawecka-W∏odarczak,
Hanna Krajewska, Maria Pawelska), wskazujàc na stanowisko Prezesa Zarzàdu Ew´
Kaweckà-W∏odarczak, a na Zast´pc´ Prezesa Zarzàdu Hann´ Krajewskà,
– w terminie 14 dni od dnia ukonstytuowania si´ Zarzàdu, NBP oraz Minister Finansów
zasilili Fundusz, wp∏acajàc na jego rzecz po 50 mln z∏, tworzàc w ten sposób fundusz
statutowy,
– 27 kwietnia – uchwa∏a Rady Funduszu w sprawie ustalenia wysokoÊci stawki
procentowej obowiàzkowej op∏aty rocznej na rzecz BFG,
– 27 kwietnia – uchwa∏a Rady Funduszu w sprawie ustalenia wysokoÊci stawki
procentowej tworzenia funduszu ochrony Êrodków gwarantowanych,
– 15 maja – Zarzàd Funduszu przyjmuje pierwsze uchwa∏y okreÊlajàce procedury
zwiàzane z wyp∏atami Êrodków gwarantowanych,
– maj – wydanie pierwszego numeru Biuletynu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
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– 20 czerwca – pierwsza uchwa∏a Zarzàdu Funduszu w sprawie przekazania syndykowi
masy upad∏oÊci Banku Spó∏dzielczego w Ch´cinach (woj. kieleckie) kwot na wyp∏at´
Êrodków gwarantowanych,
– 5 lipca – Zarzàdzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie szczególnych
zasad rachunkowoÊci BFG,
– 28 wrzeÊnia – Rada Funduszu podejmuje uchwa∏´ w sprawie okreÊlenia zasad i form
udzielania pomocy podmiotom obj´tym systemem gwarantowania depozytów. W ten
sposób powstaje formalna podstawa do udzielania zwrotnej pomocy finansowej
bankom znajdujàcym si´ w sytuacji zagro˝enia wyp∏acalnoÊci,
– do koƒca roku (liczàc od 17 lutego 1995 r.) sàdy og∏osi∏y upad∏oÊci 48 banków
spó∏dzielczych oraz 2 banków komercyjnych w formie spó∏ek akcyjnych – wyp∏acono
105 mln z∏ kwot gwarantowanych dla 89,9 tys. deponentów,
– 29 grudnia – pierwsza uchwa∏a Zarzàdu w sprawie udzielenia po˝yczki z funduszu
pomocowego na przej´cie banku zagro˝onego upad∏oÊcià.

Rok 1996
– grudzieƒ – Rada Ministrów przekaza∏a projekt nowelizacji ustawy o BFG i ustawy
Prawo bankowe Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej,
– w ciàgu ca∏ego roku:
– udzielono zwrotnej pomocy finansowej 9 bankom na ∏àcznà kwot´ 129 200 tys. z∏,
– sàdy og∏osi∏y upad∏oÊç 30 banków spó∏dzielczych oraz 1 banku komercyjnego,
– wyp∏acono 50,8 mln z∏ kwot gwarantowanych dla 59,4 tys. deponentów.

Rok 1997

– 20 lutego – nowelizacja ustawy o BFG – modyfikacja niektórych podstawowych zadaƒ
Funduszu oraz szersze uj´cie przes∏anek udzielania pomocy, podwy˝szenie poziomu
Êrodków gwarantowanych, a tak˝e doprecyzowanie wielu okreÊleƒ, takich jak:
deponent, rachunek imienny czy aktywa wa˝one ryzykiem,
– 27 maja – podpisanie porozumienia z Narodowym Bankiem Polskim w sprawie
otrzymywania przez Fundusz, za poÊrednictwem NBP, sprawozdaƒ sporzàdzanych
przez banki,
– od 1 lipca do 31 grudnia – wysokoÊç kwoty gwarantowanej wynosi do 4 tys. euro,
– listopad – uchwa∏a Rady Funduszu w sprawie okreÊlenia zasad, form, warunków
i trybu udzielania zwrotnej pomocy finansowej podmiotom obj´tym systemem
gwarantowania,
– listopad – ukazuje si´ pierwszy numer periodyku „Bezpieczny Bank” wydawanego
przez BFG i poÊwi´conego zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeƒstwa
finansowego banków,
– w ciàgu ca∏ego roku:
– udzielono zwrotnej pomocy finansowej 28 bankom na ∏àcznà kwot´ 343 700 tys. z∏,
– sàdy og∏osi∏y upad∏oÊç 6 banków spó∏dzielczych – wyp∏acono 6,4 mln z∏ kwot
gwarantowanych dla 10,4 tys. deponentów.
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ROK 1998
– od 1 stycznia – wysokoÊç kwoty gwarantowanej wzrasta do 5 tys. euro,
– 12 marca – powo∏anie Zarzàdu II kadencji (sk∏ad: Ewa Kawecka-W∏odarczak – Prezes
Zarzàdu, Hanna Krajewska – Zast´pca Prezesa Zarzàdu, Cz∏onkowie: Andrzej
Jankowski, Louis Montmory, Maria Pawelska),
– 3 czerwca – nowelizacja rozporzàdzenia Ministra Finansów w sprawie regulaminu
Rady BFG,
– w ciàgu ca∏ego roku:
– udzielono zwrotnej pomocy finansowej 17 bankom na ∏àcznà kwot´ 219 100 tys. z∏,
– sàdy og∏osi∏y upad∏oÊç 4 banków spó∏dzielczych – wyp∏acono 8,2 mln z∏ kwot
gwarantowanych dla 6,8 tys. deponentów.

ROK 1999
– od 1 stycznia – wysokoÊç kwoty gwarantowanej wzrasta do 8 tys. euro,
– 9 kwietnia – zmiana ustawy o BFG – skorelowanie niektórych zapisów z obowiàzujàcym od 1 stycznia 1998 r. Prawem bankowym oraz dalsze dostosowywanie do
przepisów i standardów prawnych obowiàzujàcych w Unii Europejskiej,
– kwiecieƒ – powo∏anie Rady Funduszu II kadencji w sk∏adzie: Marek Grzybowski –
Przewodniczàcy, Tomasz Dybowski, Stanis∏aw Kasiewicz, Barbara Kowalska,
Przemys∏aw Morysiak, Krzysztof Pietraszkiewicz, Jan Szambelaƒczyk, Ewa ÂleszyƒskaCharewicz, Andrzej WiÊniewski, Tadeusz ˚ywczak,
– 22 wrzeÊnia – rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie obrotu przez BFG
wierzytelnoÊciami nabywanymi od banków, w których powsta∏o niebezpieczeƒstwo
niewyp∏acalnoÊci,
– 25 paêdziernika – rozporzàdzenie Ministra Finansów w sprawie szczegó∏owych zasad
rachunkowoÊci BFG,
– w ciàgu ca∏ego roku:
– udzielono zwrotnej pomocy finansowej 11 bankom na ∏àcznà kwot´ 284 100 tys. z∏,
– sàd og∏osi∏ upad∏oÊç 1 banku komercyjnego – wyp∏acono 4,7 mln z∏ kwot
gwarantowanych dla 1,6 tys. deponentów.

ROK 2000
– od 1 stycznia – wysokoÊç kwoty gwarantowanej wzrasta do 11 tys. euro,
– 19 stycznia – podpisanie umowy w sprawie kupna budynku przy ul. ks. Ignacego Jana
Skorupki 4 w Warszawie. Zamyka to kilkuletni proces poszukiwania odpowiedniego
do zadaƒ Funduszu obiektu na docelowà siedzib´, co pozwala na znaczne obni˝enie
kosztów funkcjonowania Biura oraz utworzenie nowoczesnej bazy informatycznej
zapewniajàcej bezpieczeƒstwo posiadanych informacji,
– luty – Sàd Okr´gowy w Poznaniu og∏asza upad∏oÊç Banku Staropolskiego SA.
Rozpoczyna si´ najwi´ksze w historii Funduszu przedsi´wzi´cie organizacyjne
zwiàzane z wyp∏atami Êrodków gwarantowanych dla 147,7 tys. obywateli na kwot´
626 mln z∏,
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– 7 grudnia – zgodnie z ustawà o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich
zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych, na∏o˝ono na BFG nowe zadania zwiàzane
z udzielaniem bankom spó∏dzielczym pomocy finansowej przeznaczonej na
wspieranie procesów ∏àczeniowych – powstaje fundusz restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych w kwocie 123 382,77 tys. z∏,
– 15 grudnia – kolejna nowelizacja ustawy o BFG zamykajàca proces dostosowywania
polskiego systemu gwarancyjnego do wymagaƒ Unii Europejskiej,
– w ciàgu ca∏ego roku udzielono zwrotnej pomocy finansowej 6 bankom na ∏àcznà
kwot´ 205 300 tys. z∏.

rok 2001
– od 1 stycznia – wysokoÊç kwoty gwarantowanej wzrasta do 15 tys. euro,
– 22 marca – powo∏anie Zarzàdu Funduszu III kadencji w sk∏adzie: Ewa KaweckaW∏odarczak – Prezes Zarzàdu, Hanna Krajewska – Zast´pca Prezesa Zarzàdu,
Cz∏onkowie: Andrzej Jankowski, Maria Pawelska, Marek Py∏a (od 8 maja),
– 8 maja – uchwa∏a Rady Funduszu w sprawie okreÊlenia form, trybu i szczegó∏owych
warunków udzielania zwrotnej pomocy finansowej bankom spó∏dzielczym z funduszu
restrukturyzacji banków spó∏dzielczych,
– w ciàgu ca∏ego roku:
– udzielono zwrotnej pomocy finansowej 6 bankom na ∏àcznà kwot´ 749 000 tys. z∏,
– sàd og∏osi∏ upad∏oÊç 1 banku spó∏dzielczego – wyp∏acono 12,5 mln z∏ kwot
gwarantowanych dla 2,7 tys. deponentów,
– udzielono 66 po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych na
kwot´ 74,3 mln z∏.

rok 2002
– od 1 stycznia – wysokoÊç kwoty gwarantowanej wynosi do 18 tys. euro,
– czerwiec – Rada Funduszu przyjmuje nowelizacj´ uchwa∏y w sprawie zasad i form
udzielania pomocy podmiotom obj´tym systemem gwarantowania depozytów;
doprecyzowano kryteria oceny stanu niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci banków,
– 11 grudnia – zarzàdzenie Prezesa NBP w sprawie zakresu informacji przekazywanych
przez banki do BFG,
– w ciàgu ca∏ego roku udzielono:
– zwrotnej pomocy finansowej 5 bankom na ∏àcznà kwot´ 132 800 tys. z∏,
– 18 po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych na kwot´ 29,4 mln z∏.
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ROK 2003
– od 1 stycznia obowiàzuje akceptowany w Unii Europejskiej poziom gwarantowania
depozytów, który wynosi 100% dla kwot do 1 000 euro oraz 90% powy˝ej 1 000 euro
do 22,5 tys. euro,
– czerwiec – powo∏anie Rady Funduszu III kadencji w sk∏adzie: W∏adys∏aw Baka –
Przewodniczàcy, Janusz Czarzasty, Wojciech KwaÊniak, Przemys∏aw Morysiak, Jacek
Osiƒski, Stanis∏aw Owsiak, Ryszard Pazura, Krzysztof Pietraszkiewicz, Jan
Szambelaƒczyk, Ewa Âleszyƒska-Charewicz, Andrzej WiÊniewski,
– 27 czerwca – nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich
zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych – zliberalizowanie przepisów dotyczàcych
gospodarowania nadwy˝kà bilansowà przez banki spó∏dzielcze, co korzystnie
wp∏yn´∏o na zainteresowanie korzystaniem z tej formy pomocy BFG,
– 4 wrzeÊnia – rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci w sprawie zawieszania wyp∏aty
Êrodków gwarantowanych w przypadku gdy przeciwko deponentowi prowadzone
jest post´powanie karne,
– grudzieƒ – nowelizacja przepisów okreÊlajàcych warunki pomocy udzielanej
z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych. By∏a to realizacja postulatów
Êrodowiska banków spó∏dzielczych zaprezentowana na XIII Walnym Zgromadzeniu
Cz∏onków Krajowego Zwiàzku Banków Spó∏dzielczych,
– w ciàgu ca∏ego roku udzielono:
– zwrotnej pomocy finansowej 14 bankom na ∏àcznà kwot´ 751 000 tys. z∏,
– 30 po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych na kwot´ 39,6 mln z∏.

ROK 2004
– 20 kwietnia – rozpoczyna prac´ Zarzàd Funduszu IV kadencji w sk∏adzie:
Ewa Kawecka-W∏odarczak – Prezes Zarzàdu, Hanna Krajewska – Zast´pca Prezesa
Zarzàdu, Cz∏onkowie: Maria Pawelska, Jerzy Witold Pietrewicz, Marek Py∏a,
– udzielono zwrotnej pomocy finansowej 1 bankowi w wysokoÊci 450 000 tys. z∏,
– przyznano 47 po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych na kwot´
58,1 mln z∏.

¸àcznie w latach 1995–2004:
– udzielono 97 po˝yczek na kwot´ 3 264 200,00 tys. z∏,
– w ramach zwrotu kwot gwarantowanych 317,5 tys. klientom upad∏ych banków
wyp∏acono 813,80 mln z∏, w tym 626,10 mln z∏ z funduszu ochrony Êrodków
gwarantowanych.
Od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2004 roku Fundusz przyzna∏ z funduszu
restrukturyzacji banków spó∏dzielczych 161 po˝yczek na kwot´ 213 585,50 tys. z∏.
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S PRAWOZDANIE
FINANSOWE

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

Opinia Bieg∏ego Rewidenta o Skróconym Sprawozdaniu
Finansowym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów,
Rady Funduszu i Zarzàdu Funduszu
Za∏àczone skrócone sprawozdanie finansowe Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibà
w Warszawie przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 (zwanej dalej „Funduszem”), zosta∏o sporzàdzone
przez Zarzàd Funduszu na podstawie zbadanego pe∏nego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. („sprawozdanie finansowe Funduszu”).
Sprawozdanie finansowe Funduszu zosta∏o sporzàdzone zgodnie z Ustawà z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, z póên. zm.).
Badanie sprawozdania finansowego Funduszu, na podstawie którego sporzàdzono skrócone
sprawozdanie finansowe przeprowadziliÊmy zgodnie z normami wykonywania zawodu bieg∏ego
rewidenta wydanym przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów w Polsce. W dniu 3 marca 2005 r.
wydaliÊmy opini´ bez zastrze˝eƒ o tym sprawozdaniu finansowym.
Naszym zdaniem przedstawione w dalszej cz´Êci skrócone sprawozdanie finansowe jest we
wszystkich istotnych aspektach zgodne w zaprezentowanym zakresie z pe∏nym rocznym sprawozdaniem
finansowym Funduszu, które stanowi∏o podstaw´ do jego sporzàdzenia.
Dla pe∏nego zrozumienia sytuacji majàtkowej i finansowej Funduszu oraz jego wyniku finansowego
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. nale˝y czytaç pe∏ne sprawozdanie finansowe
Funduszu, wraz z opinià i raportem z badania bieg∏ego rewidenta dotyczàcà tego sprawozdania
finansowego.

Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:

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

Warszawa, 3 marca 2005 r.
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BILANS
NA DZIE¡ 31 GRUDNIA 2004 R.

AKTYWA

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
SUMA AKTYWÓW
Nale˝noÊci warunkowe
a) z tytu∏u wierzytelnoÊci zg∏oszonych
do masy upad∏oÊci
b) pozosta∏e nale˝noÊci
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31.12.2004 r.

w z∏
31.12.2003 r.

306 099 408,16
3 983,61
983 355,14

593 859,88
3 954,19
433 467,70

1 798,65

1 798,65

305 000 000,00

–

110 270,76
1 793 375 819,06

154 639,34
1 679 542 932,92

–

–

–

–

1 684 907 797,82

1 600 691 727,29

108 468 021,24
–
–

78 851 205,63
–
–

–
–
107,27
2 471 344 532,00

–
–
577,52
2 549 099 706,00

2 471 344 532,00
–

2 549 099 706,00
–

–
–
5 199,30
70 605 793,27
–
–

–
–
16 363,54
72 692 585,98
–
74 650,60

4 641 430 859,06
494 711 628,62

4 302 020 676,44
508 142 392,19

494 711 628,62
–

505 787 373,39
2 355 018,80

BILANS
NA DZIE¡ 31 GRUDNIA 2004 R.

PASYWA

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
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31.12.2004 r.

w z∏
31.12.2003 r.

49 888 857,87

48 237 088,12

–
49 888 857,87

–
48 237 088,12

1 574 730,06
250 000,00

1 756 346,92
100 000,00

–

–

–
250 000,00
1 171 074 526,39
470 000 000,00
2 673 485 622,78
990 082 733,78
1 683 402 889,00

–
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

123 409 688,87

123 409 688,87

15 011 488,87

44 593 435,87

108 398 200,00
–
110 270,76
151 637 162,33
151 637 162,33
–
4 641 430 859,06
–

78 816 253,00
–
154 639,34
158 179 282,94
158 179 282,94
–
4 302 020 676,44
–

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA OKRES ZAKO¡CZONY 31 GRUDNIA 2004 R.

12 miesi´cy
zakoƒczonych
31.12.2004 r.
I. Przychody z dzia∏alnoÊci statutowej
22 407 094,65
1. Przychody z tytu∏u odsetek
20 985 957,83
2. Przychody z tytu∏u prowizji
1 420 190,70
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
66,53
5. Przychody z tytu∏u odsetek za opóênienia
w sp∏atach przez banki po˝yczek i odsetek
od po˝yczek
879,59
II. Koszty realizacji zadaƒ statutowych
–
1. Odsetki z tytu∏u kredytów otrzymanych
z NBP
–
2. Pozosta∏e
–
III. Wynik dzia∏alnoÊci statutowej (I-II)
22 407 094,65
IV. Wynik na operacjach finansowych
148 216 512,75
1. Papierami wartoÊciowymi
146 893 523,03
2. Pozosta∏ych
1 322 989,72
V. Koszty dzia∏alnoÊci Funduszu
16 587 990,67
1. Us∏ugi obce
3 452 703,35
2. Wynagrodzenia
10 633 376,06
3. Narzuty na wynagrodzenia
1 298 709,76
4. Pozosta∏e
1 203 201,50
VI. Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych
2 509 456,29
VII. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoÊci
150 000,00
VIII. Rozwiàzanie rezerw i zmniejszenia
–
dotyczàce aktualizacji
IX. Pozosta∏e przychody
425 987,57
X. Pozosta∏e koszty
164 985,68
XI. Wynik z dzia∏alnoÊci operacyjnej
(III+IV-V-VI-VII+VIII+IX-X)
151 637 162,33
XII. Wynik na operacjach nadzwyczajnych
(strata)
–
1. Zyski nadzwyczajne
–
2. Straty nadzwyczajne
–
XIII. Wynik finansowy Funduszu (XI+XII)
151 637 162,33
1. Zysk (wartoÊç dodatnia)
151 637 162,33
2. Strata (wartoÊç ujemna)
–
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w z∏
12 miesi´cy
zakoƒczonych
31.12.2003 r.
34 500 346,55
32 200 938,29
2 292 632,80

–
6 048,02

727,44
–
–
–
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
2 540 745,23
–
–
216 493,39
197 328,55
158 179 282,94
–
–
–
158 179 282,94
158 179 282,94
–

SPRAWOZDANIE Z PRZEP¸YWU ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH
ZA OKRES ZAKO¡CZONY 31 GRUDNIA 2004 R.

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 (III)
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 (IIIIIIIVVVIVIIVIII)
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 (IIIIIIIVVVI)
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
31.12.2004 r.

w z∏
12 miesi´cy
zakoƒczonych
31.12.2003 r.

151 637 162,33

158 179 282,94

2 509 456,29

2 540 745,23

–

–

150 000,00
470,25

–
(318,52)

1 607 401,17
74 650,60
–
–

13 955 328,82
81 436,80
–
(24 307,45)

155 979 140,64

174 732 167,82

–

(20 797,23)

(411 499,34)

(634 410,85)

86 614 429,64

(341 516 092,27)

(84 432 556,00)

(103 958 275,32)

(29 581 947,00)
–
(8 859 255,64)
–

(1 623 485,00)
–
25 405 867,27
–

(36 670 828,34)

(422 347 193,40)

–

–

186 197 235,98

245 200 883,18

–

–

–
–
–

–
–
–

186 197 235,98
305 505 548,28
593 859,88
306 099 408,16

245 200 883,18
(2 414 142,40)
3 008 002,28
593 859,88

