
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

RAPORT ROCZNY 
2006



R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 0 6

SPIS TREŒCI
S³owo wstêpne Przewodnicz¹cego Rady Funduszu 3 

S³owo wstêpne Prezesa Zarz¹du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 4

DZIA£ALNOŒÆ GWARANCYJNA BFG 5
1. Zród³a finansowania dzia³alnoœci gwarancyjnej 5

2. Realizacja wyp³at œrodków gwarantowanych 6

PO¯YCZKI Z FUNDUSZU POMOCOWEGO 7
1. Cele i zasady udzielania pomocy 7

2. Warunki udzielania pomocy w 2006 roku 8

3. Wyp³aty i sp³aty po¿yczek 9

PO¯YCZKI Z FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI 
BANKÓW SPÓ£DZIELCZYCH 10
1. Cele i zasady udzielania pomocy 10

2. Warunki udzielania pomocy 10

3. Wnioski o udzielenie po¿yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych 11

4. Wyp³aty i sp³aty po¿yczek 12

KONTROLA WYKORZYSTANIA POMOCY FINANSOWEJ BFG 13
1. Liczba przeprowadzonych kontroli 13

2. Zakres przeprowadzonych kontroli 13

3. Wyniki kontroli 14

WYKONYWANIE FUNKCJI KURATORA 16

GROMADZENIE I ANALIZA INFORMACJI O BANKACH 17
1. Baza informacyjna i analiza sytuacji w sektorze bankowym 17

2. Zmiany w metodyce oceny banków i systemach informatycznych 20

3. Monitorowanie banków korzystaj¹cych z pomocy finansowej 20

WSPÓ£PRACA KRAJOWA I ZAGRANICZNA 22
1. Wspó³praca krajowa 22

2. Wspó³praca zagraniczna 23

3. Przegl¹d Dyrektywy 94/19/EC w sprawie systemów gwarantowania depozytów 24

ORGANIZACJA BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO 25
1. Sk³ad osobowy organów Funduszu 25

2. Organizacja Biura Funduszu 25

DZIA£ALNOŒÆ INFORMACYJNO-PROMOCYJNA 26

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 28
Opinia niezale¿nego bieg³ego rewidenta 28

Bilans na dzieñ 31 grudnia 2006 r. Aktywa 30

Bilans na dzieñ 31 grudnia 2006 r. Pasywa 31

Rachunek zysków i strat za okres zakoñczony 31 grudnia 2006 r. 32

Sprawozdanie z przep³ywu œrodków pieniê¿nych 

za okres zakoñczony 31 grudnia 2006 r. 33

[s
p

is
 t

re
œc

i]

2



R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 0 6

[s
³o

w
o

 w
st

ê
p

n
e

]

Szanowni Pañstwo, 

Przedstawiamy Pañstwu Raport Roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za 2006 rok. 

Wyra¿am nadziejê, ¿e lektura Raportu pozwoli Pañstwu na poznanie zarówno pozytywnych

zmian zachodz¹cych w ca³ym polskim systemie bankowym, jak i efektów dzia³alnoœci Fundu-

szu w okresie minionego roku. 

Rok 2006 by³ kolejnym dobrym rokiem dla polskiej bankowoœci zw³aszcza z punktu widze-

nia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie odnotowano w nim, bowiem upad³oœci ¿adne-

go banku, a kondycja finansowa sektora bankowego uleg³a istotnej poprawie. 

Minione 12 miesiêcy to okres kontynuowania prac w Funduszu nad wypracowaniem no-

wych form pomocy bankom, wspó³uczestniczenia w tworzeniu nowych rozwi¹zañ systemo-

wych oraz prawnych zmierzaj¹cych w kierunku wzmocnienia stabilnoœci systemu bankowego

w Polsce. 

Niezmiennie od lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny wykazuje wysok¹ aktywnoœæ na arenie

miêdzynarodowej. W ubieg³ym roku przedstawiciele Funduszu uczestniczyli w konferencjach

i spotkaniach grup roboczych organizowanych przed dwie miêdzynarodowe organizacje zrze-

szaj¹ce instytucje gwarantuj¹ce: Europejskie Forum Gwarantowania Depozytów (EFDI) oraz

Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (IADI). Dzia³alnoœæ BFG na forum

miêdzynarodowym pozwala na pe³niejsze wykorzystywanie wiedzy i doœwiadczenia instytucji

gwarantuj¹cych depozyty w systemach bankowych ca³ego œwiata. 

Skutecznoœæ naszej dzia³alnoœci jest w du¿ym stopniu uzale¿niona od bliskiej i dobrej wspó³-

pracy z Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów, Zwi¹zkiem Banków Polskich

oraz innymi podmiotami rynku finansowego. 

Przedstawicielom tych instytucji nale¿¹ siê s³owa podziêkowania za pomoc i merytoryczne

wsparcie w wype³nianiu bie¿¹cych obowi¹zków oraz wyznaczaniu kierunków rozwoju 

Funduszu. 

Jako nowy Przewodnicz¹cy Rady BFG s³owa podziêkowania kierujê do osób, dziêki którym

Bankowy Fundusz Gwarancyjny móg³ w sposób kompetentny i sprawny realizowaæ misjê Fun-

duszu polegaj¹c¹ na dbaniu o bezpieczeñstwo depozytów oraz na umacnianiu zaufania pol-

skiego spo³eczeñstwa do systemu bankowego. 

Przewodnicz¹cy Rady Funduszu

Robert Jagie³³o
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Szanowni Pañstwo, 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, którego jestem Prezesem od 20 kwietnia 2007 roku, to je-

den z istotnych filarów systemu bezpieczeñstwa i stabilnoœci finansowej systemu bankowego. 

Nasz¹ misj¹ jest wspó³tworzenie bezpiecznego i stabilnego systemu bankowego w Polsce oraz

zwiêkszanie spo³ecznej œwiadomoœci zasad gwarantowania depozytów bankowych. 

Realizacja przez BFG ustawowych celów przyczynia siê do utrzymania stabilnoœci i umocnie-

nia bezpieczeñstwa systemu bankowego w Polsce, a przez to do wzrostu spo³ecznego zaufa-

nia do banków. 

Coraz lepsza kondycja sektora bankowego w 2006 roku, mo¿liwa dziêki korzystnej sytuacji

gospodarczej, profesjonalnemu zarz¹dzaniu bankami, rosn¹cemu zainteresowaniu produktami

bankowymi zarówno ze strony klientów indywidualnych, jak i przedsiêbiorstw, sprawi³a, ¿e

Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ tylko 2 po¿yczek z funduszu pomocowego bankom

spó³dzielczym, w których nast¹pi³o niebezpieczeñstwo niewyp³acalnoœci. 

Umacnianiu korzystnej sytuacji sektora bankowego sprzyja³y tak¿e dzia³ania Funduszu po-

legaj¹ce na wspieraniu procesów konsolidacji sektora banków spó³dzielczych oraz na wspoma-

ganiu ich dzia³añ restrukturyzacyjnych. W 2006 roku z funduszu restrukturyzacji banków spó³-

dzielczych Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli³ 6 po¿yczek, a udzielona pomoc przyczyni³a

siê do z³agodzenia skutków finansowych przeprowadzanych procesów ³¹czeniowych. 

Istotna rola Funduszu w umacnianiu bezpieczeñstwa finansowego sektora bankowego

zwi¹zana by³a ze wzrostem znaczenia prowadzonej dzia³alnoœci analitycznej. Dziêki sta³emu

monitorowaniu sytuacji finansowej banków Fundusz z wyprzedzeniem mo¿e okreœliæ ryzyko

wyst¹pienia niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoœci i zainicjowaæ dzia³ania zapobiegawcze. 

Realizacja naszej misji, zwiêkszania bezpieczeñstwa i stabilnoœci banków oraz umacniania

zaufania spo³eczeñstwa do polskiego systemu bankowego, nie by³aby mo¿liwa bez bliskiej

wspó³pracy z Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów, Zwi¹zkiem Banków 

Polskich, a tak¿e wszystkimi bankami uczestnicz¹cymi w polskim systemie gwarantowania 

depozytów. 

PPrreezzeess  ZZaarrzz¹¹dduu  BBaannkkoowweeggoo  FFuunndduusszzuu  GGwwaarraannccyyjjnneeggoo

Ma³gorzata Zaleska
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DZIA£ALNOŒÆ GWARANCYJNA BFG

1. Zród³a finansowania dzia³alnoœci gwarancyjnej

Podstawowym Ÿród³em finansowania dzia³alnoœci gwarancyjnej s¹ œrodki gromadzone

przez banki w postaci funduszy ochrony œrodków gwarantowanych (foœg). Obowi¹zek tworze-

nia tych funduszy maj¹ wszystkie banki bêd¹ce uczestnikami polskiego systemu gwarantowa-

nia depozytów. Wysokoœæ funduszy okreœlana jest jako iloczyn sumy zgromadzonych w banku

depozytów, stanowi¹cych podstawê obliczania kwoty rezerwy obowi¹zkowej, i stawki procen-

towej, ustalanej corocznie przez Radê BFG. Maksymalny poziom stawki procentowej, wed³ug

której banki s¹ zobowi¹zane tworzyæ fundusze ochrony œrodków gwarantowanych, wynosi

0,4%. Rada BFG uwzglêdniaj¹c potencjalne zagro¿enia w sektorze bankowym, w uchwale nr

19/2005 z 17 listopada 2005 roku okreœli³a poziom stawki procentowej tworzenia foœg na

2006 rok w wysokoœci 0,19% sumy œrodków pieniê¿nych stanowi¹cych podstawê obliczania

kwoty rezerwy obowi¹zkowej. W 2006 roku utworzony przez wszystkie banki i utrzymywany

w ich aktywach fundusz ochrony œrodków gwarantowanych wyniós³ 761.932,3 tys. z³. 

Pomimo zidentyfikowanych zagro¿eñ i wystêpuj¹cego ryzyka w sektorze bankowym, w 2006

roku nie dosz³o do upad³oœci ¿adnego banku, co spowodowa³o, ¿e fundusz ten nie by³ wyko-

rzystywany. 

Nale¿y podkreœliæ, i¿ sposób tworzenia przez banki funduszy ochrony œrodków gwaranto-

wanych nie wp³ywa na ich obci¹¿enia finansowe. Ogranicza jedynie swobodê dysponowania

niewielk¹ – w stosunku do ich sumy bilansowej – czêœci¹ œrodków finansowych (na koniec

grudnia 2006 roku by³o to 0,14% sumy bilansowej netto). Œrodki stanowi¹ce pokrycie fundu-

szy s¹ utrzymywane w formie skarbowych papierów wartoœciowych lub bonów pieniê¿nych

NBP, co przynosi bankom dochody odsetkowe. Dopiero w przypadku og³oszenia przez s¹d

upad³oœci banku, uczestnicy systemu przekazuj¹ do BFG odpowiednie kwoty na wyp³aty œrod-

ków gwarantowanych. 

Zród³em wyp³at œrodków gwarantowanych s¹ tak¿e œrodki odzyskane przez Fundusz z mas

upad³oœci banków1. 

5

1 W przypadku, gdyby fundusze ochrony œrodków gwarantowanych oraz œrodki odzyskane z mas upad³oœci banków

okaza³y siê niewystarczaj¹ce, BFG mo¿e wykorzystaæ fundusz pomocowy oraz inne fundusze w³asne. Jeœli i one oka-

za³yby siê niewystarczaj¹ce dla realizacji zobowi¹zañ Funduszu z tytu³u wyp³aty œrodków gwarantowanych, mo¿liwe

jest zaci¹gniêcie kredytu w NBP. W dalszej kolejnoœci istnieje mo¿liwoœæ podniesienia stawki tworzenia przez banki

funduszy ochrony œrodków gwarantowanych do wysokoœci 0,8% w drodze rozporz¹dzenia Rady Ministrów, po za-

siêgniêciu opinii Prezesa NBP. W dotychczasowej dzia³alnoœci Funduszu nie by³o potrzeby skorzystania z dodatko-

wych mo¿liwoœci uzyskania œrodków pieniê¿nych na te wyp³aty.
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2. Realizacja wyp³at œrodków gwarantowanych

W 2006 roku w ramach dzia³alnoœci gwarancyjnej Fundusz kontynuowa³ wyp³aty œrodków

gwarantowanych dla tych deponentów Banku Staropolskiego SA w Poznaniu2, których rosz-

czenia nie przedawni³y siê. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku przedawni³y siê roszczenia 4 deponentów

tego Banku na kwotê 44,2 tys. z³, a w dniu 31 sierpnia 2006 roku (w zwi¹zku z up³ywem 5 lat

od dnia og³oszenia upad³oœci banku) 411 deponentów Banku Spó³dzielczego we W³odowicach

na ³¹czn¹ kwotê 4,2 tys. z³. 

W 2006 roku w Biurze Funduszu dokonano wyp³at w ³¹cznej kwocie 5,6 tys. z³ dla 3 depo-

nentów Banku Staropolskiego SA, którzy nie podjêli nale¿nych im kwot w trakcie wyp³at pro-

wadzonych przez syndyka masy upad³oœci, a wobec których przerwany zosta³ bieg przedaw-

nienia roszczeñ. 

Drug¹ form¹ wyp³at œrodków gwarantowanych by³y wyp³aty realizowane przez syndyka

masy upad³oœci Banku Staropolskiego SA. Podstawê tych wyp³at stanowi³y, przedk³adane

Funduszowi przez syndyka, uzupe³niaj¹ce listy deponentów. Listy te obejmowa³y osoby, które

nie zosta³y wskazane na liœcie pierwotnej, tj. spadkobierców, a tak¿e osoby, które ponios³y

koszty pogrzebu posiadaczy rachunków, zmar³ych przed og³oszeniem upad³oœci banku. Œrodki

na realizacjê wyp³at pochodzi³y ze œrodków p³ynnych upad³ego banku, a same wyp³aty

dokonywane by³y przez syndyka. W tej formie wyp³acono 80,5 tys. z³ dla 5 deponentów. 

Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2006 roku ogólna kwota nieprzedawnionych roszczeñ

wobec Funduszu z tytu³u niepodjêtych œrodków gwarantowanych wynosi³a 94,8 tys. z³. Na

kwotê tê sk³ada³y siê wierzytelnoœci 49 deponentów Banku Staropolskiego SA w Poznaniu.

Jednostkowa wartoœæ nieodebranych œrodków gwarantowanych znajdowa³a siê w przedziale

od 132,71 z³ do 28.531,93 z³. 

Od pocz¹tku dzia³alnoœci do koñca 2006 roku, BFG wyp³aci³ œrodki gwarantowane

deponentom 4 banków komercyjnych i 89 spó³dzielczych. 

Dokonane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyp³aty œrodków gwarantowanych

wynios³y 814,4 mln z³ i objê³y 318.822 uprawnionych deponentów. 
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6

2Upad³oœæ Banku Staropolskiego SA zosta³a og³oszona przez s¹d w dniu 11 lutego 2000 r., a przedawnienie roszczeñ

2.626 deponentów Banku na kwotê 1.459.739,01 z³ nast¹pi³o w dniu 11 lutego 2005 r.
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PO¯YCZKI Z FUNDUSZU

POMOCOWEGO

1. Cele i zasady udzielania pomocy

Podstawowym celem dzia³alnoœci pomocowej jest udzielanie wsparcia finansowego na

przeprowadzanie dzia³añ restrukturyzacyjnych banków zagro¿onych niebezpieczeñstwem nie-

wyp³acalnoœci, a poœrednio ochrona klientów przed utrat¹ œrodków powierzonych tym ban-

kom. Zgodnie z ustaw¹ o BFG pomoc mo¿e byæ udzielana w formie po¿yczek, gwarancji lub

porêczeñ, a tak¿e nabywania niezagro¿onych wierzytelnoœci banków, na warunkach korzyst-

niejszych od ogólnie stosowanych. Wnioski, które rozpatrzono w 2006 roku, podobnie jak

w latach poprzednich, dotyczy³y wy³¹cznie udzielenia pomocy w formie po¿yczek. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi dzia³alnoœæ pomocow¹ w oparciu o nastêpuj¹ce

zasady: 

równoœæ banków w dostêpie do œrodków pomocowych przez stosowanie jednolitych

i przejrzystych kryteriów oraz procedur przyznawania pomocy, 

wspieranie dzia³añ zmierzaj¹cych do usuniêcia niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoœci

w bankach przy udziale silnych kapita³owo inwestorów, 

zapewnienie efektywnoœci pomocy wspomagaj¹cej programy naprawcze, których reali-

zacja przez bank powinna przyczyniæ siê do trwa³ego odzyskania wyp³acalnoœci, w tym

m.in. poprzez: 

racjonalizacjê kosztów dzia³ania,

przeznaczanie ca³oœci zysków wypracowanych dziêki pomocy finansowej Funduszu

na pokrycie strat, 

reinwestowanie dochodów uzyskiwanych z po¿yczek w bezpieczne, a zarazem ren-

towne instru menty finansowe, 

sprzeda¿ zbêdnych sk³adników aktywów trwa³ych. 

7
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2. Warunki udzielania pomocy w 2006 roku.

Zgodnie z art. 20 ustawy o BFG udzielenie pomocy finansowej mo¿liwe jest po spe³nieniu

okreœlonych warunków, a w szczególnoœci poni¿ej przedstawionych: 

przyjêciu przez Zarz¹d Funduszu wyników badania sprawozdania finansowego dotycz¹-

cego dzia³alnoœci banku ubiegaj¹cego siê o pomoc, a w przypadku wniosku o udzielenie

pomocy na przejêcie banku, po³¹czenie siê banków lub zakup akcji (udzia³ów) innego

banku – wyników badania sprawozdañ finansowych obu banków,
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Wniosek o Wniosek o

przyjêcie przez Zarz¹d Funduszu wyników

badania sprawozdania finansowego

dotycz¹cego dzia³alnoœci banku 

ubiegaj¹cego siê o pomoc

wniosku o udzielenie pomocy na przejêcie

banku, po³¹czenie siê banków lub zakup akcji

(udzia³ów) innego banku - wyników badania

sprawozdañ finansowych obu banków

a w przypadku

� �

� �

� �

przedstawienie przez bank programu

postêpowania naprawczego pozytywnie

zaopiniowanego przez Komisjê Nadzoru

Bankowego

przejêcia lub po³¹czenia siê banków, zakupu

akcji (udzia³ów) innego banku - pozytywnej

opinii KNB o celowoœci tych dzia³añ

a w przypadku

wykazanie, ¿e wysokoœæ wnioskowanej

po¿yczki, gwarancji lub porêczenia nie

przekracza ³¹cznej maksymalnej kwoty z

tytu³u gwarancji w tym banku, liczonej jako

suma œrodków gwarantowanych 

na rachunkach deponentów

wniosku o udzielenie pomocy finansowej 

w celu przejêcia lub po³¹czenia z innym

bankiem - nie przekracza sumy œrodków

gwarantowanych na rachunkach

deponentów w banku przejmowanym

a w przypadku

� �
udokumentowanie, ¿e nast¹pi³o

wykorzystanie dotychczasowych funduszy

w³asnych banku na pokrycie strat banku

ubiegaj¹cego siê o pomoc

udokumentowania, ¿e nast¹pi³o

wykorzystanie dotychczasowych funduszy

w³asnych banku na pokrycie strat banku

przejmowanego

a w przypadku
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przedstawieniu przez bank programu postêpowania naprawczego pozytywnie zaopinio-

wanego przez Komisjê Nadzoru Bankowego, a w przypadku przejêcia lub po³¹czenia siê

banków, zakupu akcji (udzia³ów) innego banku – pozytywnej opinii KNB o celowoœci

tych dzia³añ, 

wykazaniu, ¿e wysokoœæ wnioskowanej po¿yczki, gwarancji lub porêczenia nie przekracza

³¹cznej maksymalnej kwoty z tytu³u gwarancji w tym banku, liczonej jako suma œrodków

gwarantowanych na rachunkach deponentów, a w przypadku wniosku o udzielenie po-

mocy finansowej w celu przejêcia lub po³¹czenia z innym bankiem – nie przekracza sumy

œrodków gwarantowanych na rachunkach deponentów w banku przejmowanym, 

udokumentowaniu, ¿e nast¹pi³o wykorzystanie dotychczasowych funduszy w³asnych

banku na pokrycie strat banku ubiegaj¹cego siê o pomoc lub banku przejmowanego. 

Rada Funduszu, na podstawie delegacji wynikaj¹cej z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy o BFG,

okreœli³a zasady, formy, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej podmiotom objêtym obo-

wi¹zkowym systemem gwarantowania œrodków pieniê¿nych oraz kryteria oceny niebezpie-

czeñstwa niewyp³acalnoœci. 

W 2006 roku pomoc finansowa w formie po¿yczek mog³a byæ udzielana na nastêpuj¹cych

warunkach:

podstawê oprocentowania po¿yczek stanowi³a stopa redyskonta weksli ustalana przez

Radê Polityki Pieniê¿nej,

oprocentowanie w skali roku kszta³towa³o siê na poziomie 0,1 stopy redyskonta weksli,

prowizja wynosi³a:

dla banków komercyjnych 0,3% kwoty po¿yczki,

dla banków spó³dzielczych 0,1% kwoty po¿yczki,

okres korzystania z po¿yczki – do 5 lat, przy czym w uzasadnionych przypadkach okres

ten móg³ byæ wyd³u¿ony do 10 lat,

wyp³ata po¿yczki - jednorazowo lub w transzach,

odsetki – naliczane i pobierane w okresach kwartalnych, a sp³aty kapita³u – w ratach

kwartalnych lub pó³rocznych,

w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo¿liwe by³o zastosowanie karencji w sp³a-

cie kapita³u.

3. Wyp³aty i sp³aty po¿yczek 

Na pocz¹tku 2006 roku 13 banków korzysta³o z 18 po¿yczek udzielonych z funduszu po-

mocowego. Zad³u¿enie z tytu³u tych po¿yczek na dzieñ 1 stycznia 2006 roku wynosi³o

1.414.003,1 tys. z³. W ci¹gu 2006 roku banki dokona³y sp³at kapita³u w ³¹cznej kwocie

540.619,8 tys. z³. Do koñca analizowanego okresu ca³kowicie sp³aconych zosta³o 12 po¿yczek

przez 9 banków, z których jeden nadal korzysta z pomocy finansowej. 

Jednoczeœnie w 2006 roku wyp³acone zosta³y po¿yczki dla 2 banków spó³dzielczych w ³¹cz-

nej wysokoœci 35.590,0 tys. z³. 
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PO¯YCZKI Z FUNDUSZU

RESTRUKTURYZACJI BANKÓW

SPÓ£DZIELCZYCH

1. Cele i zasady udzielania pomocy

Na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spó³dziel-

czych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych, Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela po-

mocy finansowej na wsparcie procesów ³¹czeniowych banków spó³dzielczych z utworzonego

w 2001 roku funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych (frbs). 

Zgodnie z ustaw¹, BFG otrzyma³ œrodki w wysokoœci 123.409,7 tys. z³ z przeznaczeniem na

wskazane wy¿ej dzia³ania banków spó³dzielczych i na zwi¹zane z nimi przedsiêwziêcia

inwestycyjne, w szczególnoœci na ujednolicenie: 

programów i sprzêtu informatycznego,

technologii bankowej,

procedur finansowo-ksiêgowych,

oferty produktowej i us³ug bankowych,

a tak¿e na nabycie akcji banku zrzeszaj¹cego.

Pomoc finansowa z funduszu restrukturyzacji banków spóldzielczych mo¿e byæ udzielana

wy³¹cznie tym bankom spó³dzielczym, które dokona³y po³¹czenia z innymi bankami licz¹c od

daty okreœlonej na 3 lata przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy (tj. po 28 stycznia 1998 roku)

lub dokona³y nabycia akcji banków zrzeszaj¹cych w okresie 3 lat od dnia obowi¹zywania usta-

wy (tj. do 28 stycznia 2007 roku) oraz w których nie wystêpowa³o niebezpieczeñstwo niewy-

p³acalnoœci i które posiada³y zdolnoœæ do sp³aty zaci¹gniêtych po¿yczek. 

2. Warunki udzielania pomocy

Rada Funduszu okreœla formy, tryb oraz szczegó³owe warunki udzielania pomocy finanso-

wej z funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. 

Warunki udzielania pomocy na wsparcie procesów ³¹czeniowych i realizacjê inwestycji oraz

na nabycie akcji banku zrzeszaj¹cego w 2006 roku przedstawiono w poni¿szej tabeli. 
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3. Wnioski o udzielenie po¿yczek z funduszu

restrukturyzacji banków spó³dzielczych

W 2006 roku wnioski banków spó³dzielczych o udzielenie pomocy z funduszu restruktury-

zacji banków spó³dzielczych dotyczy³y wy³¹cznie po¿yczek na wsparcie procesów ³¹czeniowych

i realizacjê zwi¹zanych z nimi inwestycji. 

Zgodnie z uchwa³¹ Rady BFG nr 15/2001, banki ubiegaj¹ce siê o po¿yczkê z tego funduszu

przedk³ada³y projekcje kszta³towania siê ich sytuacji ekonomiczno-finansowej w okresie korzy-

stania z pomocy oraz dokumenty œwiadcz¹ce o poniesionych lub planowanych kosztach i na-

k³adach zwi¹zanych z procesami ³¹czeniowymi. 

Fundusz dokonywa³ – w oparciu o wypracowane jednolite kryteria – oceny wyp³acalnoœci

banków oraz ich zdolnoœci do sp³aty po¿yczki wraz z odsetkami. Analizowano równie¿ zgod-

noœæ poniesionych b¹dŸ planowanych kosztów i nak³adów z celami okreœlonymi w ustawie

o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych. 

Na prze³omie roku 2005 i 2006 w fazie rozpatrywania znajdowa³o siê 5 wniosków na kwo-

tê 12.965,0 tys. z³, dotycz¹cych zwiêkszenia przyznanej w poprzednich okresach pomocy fi-

nansowej, w zwi¹zku z poniesieniem wy¿szych ni¿ planowano kosztów ³¹czeniowych. W 2006

roku wp³ynê³y 2 wnioski o udzielenie po¿yczek w kwocie 5.280,0 tys. z³ na sfinansowanie kosz-

tów ³¹czenia. Do koñca 2006 roku Zarz¹d Funduszu podj¹³ uchwa³y o udzieleniu 6 po¿yczek

na kwotê 16.426,0 tys. z³, z tego:
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1 nowej po¿yczki na wsparcie procesów ³¹czeniowych i realizacjê inwestycji – na kwotê

3.872,0 tys. z³, 

5 dodatkowych po¿yczek bankom korzystaj¹cym z pomocy finansowej udzielonej w la-

tach poprzednich, w zwi¹zku z poniesieniem przez nie dodatkowych nak³adów na inwe-

stycje nieprzewidziane we wczeœniejszych wnioskach – na kwotê 12.554,0 tys. z³. 

Jeden wniosek, nades³any pod koniec 2006 roku, z uwagi na koniecznoœæ wniesienia

poprawek przez bank zosta³ rozpatrzony w 2007 roku.

4. Wyp³aty i sp³aty po¿yczek

Na pocz¹tku 2006 roku 79 banków korzysta³o ze 101 po¿yczek udzielonych z funduszu re-

strukturyzacji banków spó³dzielczych. Zad³u¿enie z tytu³u tych po¿yczek na dzieñ 1 stycznia

2006 roku wynios³o 119.518,8 tys. z³. 

W ci¹gu 2006 roku banki dokona³y sp³aty kapita³u w ³¹cznej kwocie 40.268,0 tys. z³. Ca³-

kowicie sp³aconych zosta³o 20 po¿yczek. 

Po uwzglêdnieniu dokonanych sp³at oraz wyp³at œrodków pomocowych na koniec 2006 ro-

ku 63 banki korzysta³y z 82 po¿yczek. Na dzieñ 31 grudnia 2006 roku zad³u¿enie z tytu³u

udzielonej pomocy finansowej z frbs wynios³o 95.676,8 tys. z³. 
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KONTROLA WYKORZYSTANIA

POMOCY FINANSOWEJ BFG

1. Liczba przeprowadzonych kontroli

Zgodnie z ustaw¹ o BFG do zadañ Funduszu nale¿y kontrola prawid³owoœci wykorzystania

pomocy. W 2006 roku przeprowadzono 28 kontroli bezpoœrednich w bankach korzystaj¹cych

z pomocy BFG.

Kontrole bezpoœrednie przeprowadzono na podstawie harmonogramów kontroli (rocznego

i kwartalnych). Przy ich ustalaniu uwzglêdniono kryterium czêstotliwoœci wykonywania kontro-

li w bankach korzystaj¹cych z pomocy finansowej Funduszu oraz wnioski wynikaj¹ce z doko-

nywanych okresowo analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej banków i stopnia realizacji przez

nie programów postêpowania naprawczego lub prognoz finansowych.

2. Zakres przeprowadzonych kontroli

Zgodnie z przepisami ustawy o BFG i Statutu Funduszu oraz zapisami umów po¿yczek za-

kres kontroli bezpoœrednich w bankach korzystaj¹cych z po¿yczek z funduszu pomocowego

obejmowa³ ocenê: 

zgodnoœci wykorzystania œrodków pomocowych z celami ustawowymi oraz celami okre-

œlonymi w umowach po¿yczek, 

realizacji programów postêpowania naprawczego, w tym efektywnoœci wykorzystania

œrodków pomocowych, 

13
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sytuacji ekonomiczno-finansowej banków, w tym trendów w kszta³towaniu siê podsta-

wowych wskaŸników ekonomicznych oraz ich porównanie do œrednich sektora banków

spó³dzielczych lub komercyjnych, 

realizacji zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umów po¿yczek, 

wykonania zaleceñ pokontrolnych BFG, w przypadku przeprowadzania przez Fundusz

kolejnej kontroli. 

W bankach korzystaj¹cych z po¿yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych

kontrole dotyczy³y oceny:

zgodnoœci wykorzystania œrodków z ustaw¹ o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych,

ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych, 

wyp³acalnoœci banków,

realizacji prognoz finansowych i sytuacji ekonomiczno-finansowej,

wykonania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umów po¿yczek,

funkcjonowania po przeprowadzonych procesach ³¹czeniowych.

We wszystkich kontrolowanych bankach analizie poddawano tak¿e:

funkcjonowanie systemu informacji zarz¹dczej,

organizacjê i sprawnoœæ dzia³ania kontroli wewnêtrznej,

postanowienia zawarte w statutach i innych aktach oraz regulacjach wewnêtrznych pod

k¹tem zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

Ponadto sprawdzano realizacjê:

zobowi¹zania wynikaj¹cego z art. 26 ustawy o BFG w zakresie lokowania aktywów sta-

nowi¹cych pokrycie funduszu ochrony œrodków gwarantowanych, 

postanowieñ zawartych w art. 111 ustawy Prawo bankowe oraz art. 38b. ustawy o BFG,

tj.:

obowi¹zku informowania klientów banku o jego sytuacji ekonomiczno-finansowej,

obowi¹zku informowania klientów o uczestnictwie banku w systemie

gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania. 

Zalecenia pokontrolne przekazywane by³y zarz¹dom banków oraz do wiadomoœci radom

nadzorczym, a w odniesieniu do banków spó³dzielczych równie¿ bankom zrzeszaj¹cym. 

3. Wyniki kontroli

W bankach korzystaj¹cych z po¿yczek z funduszu pomocowego stwierdzono, i¿ otrzymane

œrodki by³y wykorzystywane i zabezpieczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w umo-

wach. Nie zg³oszono równie¿ zastrze¿eñ do realizacji pozosta³ych zobowi¹zañ wynikaj¹cych

z umów po¿yczek zawartych z BFG. 

Jednoczeœnie wyniki kontroli potwierdzi³y, i¿ pomoc udzielona przez BFG spe³ni³a swoje

cele, wspomagaj¹c usuniêcie stanu niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoœci i przeprowadzenie
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samodzielnej sanacji lub ³agodz¹c skutki przejêcia banków zagro¿onych niewyp³acalnoœci¹.

Wsparcie finansowe Funduszu pozwoli³o na realizacjê przez banki podstawowych celów

za³o¿onych w programach postêpowania naprawczego, a ich restrukturyzacja przyczyni³a siê

do bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania. Dziêki podjêtym dzia³aniom i pomocy

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uda³o siê zapobiec ich upad³oœci i koniecznoœci wyp³at

œrodków gwarantowanych. Kontrole wykaza³y, i¿ w bankach zosta³y podjête dzia³ania maj¹ce

na celu realizacjê zaleceñ wydanych przez BFG. 

W przypadku banków, które korzystaj¹ z po¿yczek z funduszu restrukturyzacji banków

spó³dzielczych:

oceniono, i¿ przeprowadzone procesy ³¹czeniowe umo¿liwi³y:

spe³nienie kryteriów okreœlonych w art. 172 ustawy Prawo bankowe w zakresie

wymogów kapita³owych,

zwiêkszenie bezpieczeñstwa ich funkcjonowania, 

stwierdzono, i¿ pomoc finansowa BFG zosta³a wykorzystana zgodnie z celami okreœlony-

mi w ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich

zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych,

nie odnotowano wystêpowania zagro¿enia niewyp³acalnoœci, jednak¿e w przypadku jed-

nego banku, który zaklasyfikowany jest do banków progowych i pozostaje objêty mie-

siêcznym monitoringiem, Fundusz zobowi¹za³ jego w³adze do opracowania i wdro¿enia

planu dzia³añ zmierzaj¹cych do zwiêkszenia dochodowoœci aktywów, obni¿enia kosztów

dzia³ania i podniesienia bezpieczeñstwa dzia³alnoœci kredytowej. 

Przeprowadzaj¹c kontrole w 2006 roku stwierdzono, i¿: 

banki przestrzegaj¹ przepisów wynikaj¹cych z art. 26 ustawy o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym w zakresie deponowania aktywów stanowi¹cych pokrycie

funduszu ochrony œrodków gwarantowanych,

zdecydowana wiêkszoœæ banków realizuje obowi¹zki na³o¿one przez ustawê 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (art. 38b) odnoœnie informowania klientów

o uczestnictwie w systemie gwarantowania depozytów oraz przez ustawê Prawo

bankowe (art. 111) w zakresie informowania i udostêpniania klientom okreœlonych 

informacji dotycz¹cych banku. 

Zidentyfikowane w toku kontroli banków korzystaj¹cych z pomocy BFG problemy znalaz³y

swoje odzwierciedlenie w formu³owanych zaleceniach pokontrolnych. W odniesieniu do sytu-

acji ekonomiczno-finansowej i realizacji programów postêpowania naprawczego lub prognoz

finansowych dotyczy³y one zw³aszcza koniecznoœci ograniczania ryzyka kredytowego, zwiêk-

szenia dyscypliny ponoszonych kosztów oraz poprawy efektywnoœci dzia³ania. Prezentowano

tak¿e wnioski dotycz¹ce poprawy jakoœci zarz¹dzania bankiem.
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WYKONYWANIE 

FUNKCJI KURATORA

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo bankowe Komisja Nadzoru Bankowego mo¿e podj¹æ de-

cyzjê o ustanowieniu kuratora nadzoruj¹cego wykonanie programu naprawczego przez bank.

Kuratorowi przys³uguje prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów banku oraz prawo do

uzyskiwania wszelkich informacji niezbêdnych do wykonywania jego funkcji. Przys³uguje mu

równie¿ prawo wniesienia sprzeciwu wobec uchwa³ i decyzji zarz¹du oraz rady nadzorczej ban-

ku lub zaskar¿enia uchwa³y walnego zgromadzenia akcjonariuszy b¹dŸ uchwa³y walnego zgro-

madzenia banku spó³dzielczego, która narusza interes banku. 

Art. 20a. ust. 2 ustawy o BFG wskazuje, i¿ Fundusz na swój wniosek skierowany do Komisji

Nadzoru Bankowego mo¿e byæ ustanowiony kuratorem, o którym mowa w art. 144 ustawy

Prawo Bankowe, w stosunku do banku objêtego systemem gwarantowania, o ile udzieli³ te-

mu bankowi po¿yczki. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, na mocy decyzji Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 lip-

ca 2004 roku, sprawuje na swój wniosek funkcjê kuratora nadzoruj¹cego realizacjê programu

postêpowania naprawczego przez jeden z banków komercyjnych, któremu w 2004 roku

udzieli³ pomocy na usuniêcie stanu niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoœci, w formie po¿yczki na

okres 3,5 roku w kwocie 450 mln z³. 

Szczegó³owe wyniki pracy kuratora by³y przedstawiane w kwartalnych sprawozdaniach

z dzia³alnoœci, przedk³adanych Komisji Nadzoru Bankowego oraz Radzie Funduszu.
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GROMADZENIE I ANALIZA

INFORMACJI O BANKACH

1. Baza informacyjna i analiza sytuacji 

w sektorze bankowym

Zadania analityczne Bankowego Funduszu Gwarancyjnego s¹ realizowane dziêki ustawo-

wemu wyposa¿eniu Funduszu w prawo dostêpu do informacji o bankach, a zatem w mo¿li-

woœæ dokonywania samodzielnych i niezale¿nych analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej po-

szczególnych banków oraz oceny istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ w ich dzia³aniu. 

G³ównymi funkcjami dzia³alnoœci analitycznej BFG s¹: wczesna ocena zagro¿eñ w sektorze

bankowym s³u¿¹ca okreœleniu zapotrzebowania na œrodki finansowe systemu gwarantowania

depozytów, gromadzone w bankach w postaci funduszy ochrony œrodków gwarantowanych

(foœg) w celu pokrycia potencjalnych zobowi¹zañ gwarancyjnych, a tak¿e identyfikacja niebez-

pieczeñstwa niewyp³acalnoœci w bankach, warunkuj¹ca podjêcie niezbêdnych dzia³añ przez

Fundusz we wspó³pracy z Komisj¹ Nadzoru Bankowego oraz z innymi instytucjami w ramach

sieci bezpieczeñstwa finansowego.

Podstawowym Ÿród³em informacji o bankach s¹ sprawozdania finansowe, które Bankowy

Fundusz Gwarancyjny otrzymuje od Narodowego Banku Polskiego na mocy ustawy o BFG oraz

zawartego porozumienia w sprawie przedmiotu, zakresu, trybu i terminów przekazywania

Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji przez Narodowy Bank Polski z dnia 31

stycznia 2005 roku oraz dane przekazywane Funduszowi bezpoœrednio przez banki na mocy

zarz¹dzenia nr 11/2006 Prezesa NBP z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zakresu, trybu i ter-

minów przekazywania przez banki objête obowi¹zkowym systemem gwarantowania informa-

cji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Na mocy tego zarz¹dzenia banki przesy³aj¹ infor-

macje dotycz¹ce podstawy naliczania sk³adki wnoszonej op³aty rocznej oraz wysokoœci œrod-

ków gwarantowanych.3
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3 Dok³adne informacje o wartoœci wierzytelnoœci objêtych gwarancjami BFG oraz o wartoœci œrodków

gwarantowanych przez BFG bêd¹ przekazywane Funduszowi pocz¹wszy od 1 lipca 2007 roku.
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Wa¿nym Ÿród³em informacji pozasprawozdawczych s¹ wyniki kontroli bezpoœrednich prze-

prowadzanych przez pracowników Funduszu w bankach korzystaj¹cych z pomocy, wyniki in-

spekcji Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, sprawozdania z realizacji programów

postêpowania naprawczego, raporty i opinie audytorów do sprawozdañ finansowych banków.
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W oparciu o analizê czynników sprawozdawczych i pozasprawozdawczych poszczególnym

bankom nadawana jest indywidualna ocena zagro¿enia (tzw. rating). W zale¿noœci od otrzy-

manej oceny banki s¹ kwalifikowane do okreœlonej grupy w tzw. macierzy zagro¿eñ.

Oceny ratingowe oraz macierze zagro¿eñ s¹ Ÿród³em podstawowej informacji o sytuacji

banków. Banki, w których zidentyfikowano zwiêkszone zagro¿enie podlegaj¹ pog³êbionej

ocenie maj¹cej na celu identyfikacjê Ÿróde³ jego powstawania. 

Podstawê do wnioskowania o zagro¿eniach w ca³ym sektorze bankowym stanowi¹ tzw.

macierze migracji i indeksy zagro¿enia. Za pomoc¹ macierzy migracji obserwowane s¹ zmiany

po³o¿enia banków w macierzy zagro¿eñ w kolejnych okresach sprawozdawczych. W 2006

roku kierunki migracji banków wskazywa³y na poprawê sytuacji w sektorze bankowym.

W 2006 roku 76 banków poprawi³o, zaœ 18 banków pogorszy³o swoje oceny zagro¿eñ. Na

koniec analizowanego okresu 2 banki komercyjne i 1 spó³dzielczy by³y kwalifikowane do

kategorii bardzo wysokiego zagro¿enia. 

Indeks zagro¿enia prezentuje ³¹czn¹, standaryzowan¹ ocenê efektywnoœci, wyp³acalnoœci,

jakoœci aktywów oraz jakoœci zobowi¹zañ pozabilansowych udzielonych, wa¿on¹ udzia³em

ka¿dego banku w depozytach sektora bankowego. Indeks zagro¿enia liczony jest odrêbnie dla

banków komercyjnych i spó³dzielczych. Jest on prezentowany w skali od 0 (brak zagro¿enia)

do -100 pkt (najwy¿sze zagro¿enie). Zmiany poziomu indeksu odzwierciedlaj¹ zmiany oceny

zagro¿eñ sektora. 

W 2006 roku indeks zagro¿enia ulega³ poprawie. Na poni¿szym wykresie zamieszczono po-

ziomy indeksów zagro¿enia w sektorze banków komercyjnych i spó³dzielczych w cyklu kwar-

talnym od koñca 2004 do koñca 2006 roku. Dziêki dobrym wynikom sektora bankowego

w 2006 roku obserwowana by³a stabilizacja indeksu zagro¿enia na bardzo niskim poziomie. 
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2. Zmiany w metodyce oceny banków

i systemach informatycznych

W 2006 roku prowadzono w BFG prace nad w³¹czeniem do metodyki oceny zagro¿eñ oce-

ny parametrów p³ynnoœci. Analiza zagro¿eñ w obszarze p³ynnoœci wspomaga wczesn¹ identy-

fikacjê niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoœci w bankach. 

W zwi¹zku z faktem, i¿ w 2006 roku banki reprezentuj¹ce ponad 72% sumy bilansowej

sektora bankowego stosowa³y ujednolicone zasady rachunkowoœci i sprawozdawczoœci finan-

sowej MSR/MSSF, szczegó³owej analizie poddano wp³yw nowych standardów na zmianê oce-

ny sytuacji ekonomiczno-finansowej tych banków. 

Podjêto równie¿ dzia³ania przygotowawcze zwi¹zane z planowanym na 2007 rok wejœciem

w ¿ycie nowego systemu sprawozdawczoœci finansowej FINREP oraz COREP. Zaproponowano

szereg zmian do projektów arkuszy sprawozdawczych uwzglêdniaj¹cych potrzeby informacyj-

ne Funduszu. Wiele uwagi poœwiêcono analizie koniecznych w 2007 roku zmian w stosowa-

nym w Funduszu systemie monitorowania i oceny zagro¿eñ banków zarówno w zakresie me-

todycznym, jak i zmian oprogramowania aplikacji u¿ytkowych.

W 2006 roku prowadzono prace nad metodami prognostycznymi w celu okreœlenia wyso-

koœci stawek foœg i obowi¹zkowej op³aty rocznej w funkcji identyfikowanych zagro¿eñ w sek-

torze bankowym. Na podstawie przedstawionych analiz i ocen, po konsultacji ze œrodowiskiem

bankowym, Rada BFG ustali³a stawki tworzenia przez banki funduszy ochrony œrodków gwa-

rantowanych oraz obowi¹zkowej op³aty rocznej na 2007 rok. 

Maj¹c na wzglêdzie przewidywane wejœcie w ¿ycie w 2007 roku przepisów prawa banko-

wego wprowadzaj¹cych rozwi¹zania Nowej Umowy Kapita³owej, w Funduszu przeprowadzo-

no wstêpn¹ analizê mo¿liwoœci modyfikacji podstawy naliczania obowi¹zkowej op³aty rocznej

zgodnie ze zmianami wynikaj¹cymi z nowych regulacji. 

W 2006 roku rozwijano i doskonalono system informatyczny Bankowego Funduszu Gwaran-

cyjnego oraz wdro¿ono zestaw aplikacji dla analityka bankowego. Nowe aplikacje u¿ytkowe s¹

integrowane na platformie intranetowej Interaktywnego Systemu Informowanie Kierownictwa

(ISIK) i umo¿liwiaj¹ standaryzacjê stosowanych w Funduszu narzêdzi informatycznych oraz u³a-

twiaj¹ dostêp do zasobów informacyjnych w ramach realizacji koncepcji hurtowni danych. 

3. Monitorowanie banków korzystaj¹cych 

z pomocy finansowej 

Wszystkie banki korzystaj¹ce z pomocy finansowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

podlega³y szczegó³owym procedurom monitorowania. Obejmowa³y one w szczególnoœci ana-

lizê realizacji programów postêpowania naprawczego, efektywnoœci udzielonej pomocy oraz

realizacji zobowi¹zañ okreœlonych w umowach po¿yczek. 
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W przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej banków, stwierdzenia niepra-

wid³owoœci w realizacji programów postêpowania naprawczego lub niedotrzymania zobowi¹-

zañ wynikaj¹cych z zawartych z Funduszem umów po¿yczek, formu³owano stosowne zalece-

nia dla zarz¹dów banków oraz przeprowadzano w bankach szczegó³owe kontrole bezpoœred-

nie. Konsultowano równie¿ z Generalnym Inspektoratem Nadzoru Bankowego koniecznoœæ

aktualizacji programów naprawczych lub podjêcie innych dzia³añ gwarantuj¹cych powodzenie

projektów sanacyjnych. 

Procedury monitorowania banków korzystaj¹cych z po¿yczek z funduszu restrukturyzacji

banków spó³dzielczych by³y ukierunkowane na badanie wyp³acalnoœci i zagro¿enia sp³aty

udzielonych po¿yczek, jako ustawowych4 przes³anek oceny kondycji banków spó³dzielczych

korzystaj¹cych z tej formy pomocy finansowej Funduszu. 

W ¿adnym z banków korzystaj¹cych z pomocy z funduszu restrukturyzacji banków spó³-

dzielczych nie stwierdzono zagro¿enia wyp³acalnoœci. 
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4 Wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê 

i bankach zrzeszaj¹cych



R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 0 6

WSPÓ£PRACA KRAJOWA 

I ZAGRANICZNA

1. Wspó³praca krajowa

11..11..    WWssppóó³³pprraaccaa  ddoottyycczz¹¹ccaa  sseekkttoorraa  bbaannkkoowweeggoo  

Zasady wspó³pracy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z otoczeniem zewnêtrznym zo-

sta³y okreœlone w ustawie o BFG, jak te¿ w innych aktach normatywnych. Prezes Zarz¹du Fun-

duszu jest z mocy ustawy o Narodowym Banku Polskim cz³onkiem Komisji Nadzoru Bankowe-

go. W ramach wspó³pracy Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Generalny Inspektorat Nadzoru

Bankowego – bêd¹cy organem wykonawczym KNB – wymieniaj¹ informacje dotycz¹ce poten-

cjalnych zagro¿eñ w sektorze bankowym. 

W dniu 16 listopada 2006 roku w siedzibie Funduszu odby³o siê spotkanie w³adz BFG

z przedstawicielami œrodowiska bankowego, w tym Zwi¹zku Banków Polskich oraz Krajowego

Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych. Przedmiotem spotkania by³y: 

prezentacja przez Prezesa Instytutu Badania Opinii i Rynku PENTOR wyników badañ son-

da¿owych, dotycz¹cych wiedzy personelu banków o systemie gwarantowania depozy-

tów i Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz poczucia bezpieczeñstwa i uwarunko-

wañ spo³ecznego zaufania do systemu bankowego, 

zasiêgniêcie opinii œrodowiska bankowego co do proponowanej na 2007 rok wysokoœci

stawek tworzenia funduszy ochrony œrodków gwarantowanych oraz op³aty rocznej

w œwietle za³o¿eñ finansowania obowi¹zkowego systemu gwarantowania depozytów

do 2010 roku. 

Fundusz pozostawa³ tak¿e w sta³ych kontaktach z bankami zrzeszaj¹cymi, informuj¹c je

o decyzjach w sprawie udzielenia pomocy finansowej bankom spó³dzielczym nale¿¹cym do

zrzeszenia oraz zasiêgaj¹c opinii o planowanych przedsiêwziêciach i kadrze zarz¹dzaj¹cej ban-

kami wystêpuj¹cymi o pomoc finansow¹ BFG. 

11..22..  WWssppóó³³pprraaccaa  ww  zzaakkrreessiiee  lleeggiissllaaccjjii

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, dzia³aj¹c w ramach sieci bezpieczeñstwa finansowego

w Polsce, wydatnie przyczynia siê do stabilizacji systemu finansowego poprzez swój udzia³

w procesie opiniowania projektów aktów prawnych dotycz¹cych rynku finansowego, przeka-

zywanych Funduszowi w ramach uzgodnieñ miêdzyresortowych. 

Pracownicy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bior¹c udzia³ w procesach tworzenia lub

nowelizowania przepisów prawnych, przeanalizowali oraz przygotowali uwagi do projektów

nastêpuj¹cych ustaw i aktów wykonawczych: 
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ustaw:

o nadzorze nad instytucjami finansowymi,

o spó³dzielni europejskiej,

o zmianie ustawy Prawo Bankowe,

zmieniaj¹cych: ustawê o funduszach inwestycyjnych, ustawê o obrocie instrumentami

finansowymi, ustawê o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych, 

rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie szczegó³owych zasad wspó³pracy

pomiêdzy instytucjami finansowymi, upowa¿nionymi do gwarantowania d³ugu celnego,

a G³ównym Inspektorem Ochrony Œrodowiska i Narodowym Funduszem Ochrony

Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzorów formularzy zabezpieczenia finansowego

w formie  umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej i gwarancji bankowej.

W ramach rozpoczêtej procedury sporz¹dzania raportu w sprawie stosowania dyrektywy

2002/47/WE o zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. WE L 168/43) dla Parlamentu Europej-

skiego, Fundusz przekaza³ swoje uwagi do przes³anego w celu uzyskania opinii i wype³nienia

w zakresie swojej w³aœciwoœci Kwestionariusza oceny wdro¿enia dyrektywy dla Pañstw Cz³on-

kowskich. 

Dokonana zosta³a analiza i przekazane stanowisko do przes³anej Funduszowi Oceny praw-

nej przygotowanej przez Komisjê Europejsk¹ w celu omówienia i interpretacji rozwi¹zañ za-

wartych w Konwencji Haskiej o prawie w³aœciwym do wykonywania niektórych praw z papie-

rów wartoœciowych przechowywanych przez poœrednika finansowego. 

W ramach prowadzonych prac nad zmian¹ przepisów Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EWG

z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Pañstw Cz³onkowskich, dotycz¹cych po-

datków obrotowych – wspólny system podatku od wartoœci dodanej – ujednolicona podstawa

wymiaru podatku – przeanalizowano zaproponowane przez Komisjê Europejsk¹ brzmienia de-

finicji niektórych us³ug finansowych. 

Fundusz bra³ udzia³ w proponowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych

konsultacjach w sprawie standardów dotycz¹cych harmonizacji dni i godzin otwarcia europej-

skich systemów depozytowo-rozrachunkowych oraz standardów dotycz¹cych œróddziennej fi-

nalnoœci rozrachunku.

2. Wspó³praca zagraniczna

Przedstawiciele Funduszu uczestniczyli w konferencjach zorganizowanych przez Europejskie

Forum Gwarantów Depozytów (EFDI). Program tych konferencji obejmowa³ nastêpuj¹ce za-

gadnienia: 

analizê sposobów finansowania systemów gwarantowania depozytów, 

statut EFDI,

przekszta³cenie EFDI w formalne stowarzyszenie zarejestrowane w Brukseli, 
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rolê systemów gwarantowania depozytów w zarz¹dzaniu kryzysem du¿ego miêdzynaro-

dowego banku,

problemy wynikaj¹ce z transgranicznej dzia³alnoœci banków wa¿nych systemowo.

Przedstawiciel BFG wzi¹³ równie¿ udzia³ w konferencji zorganizowanej przez Miêdzynaro-

dowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (IADI). Tematyka konferencji dotyczy³a doœwiad-

czeñ Ameryki £aciñskiej w budowaniu efektywnej sieci bezpieczeñstwa. 

W ramach wspó³pracy z zagranicznymi instytucjami gwarancyjnymi w siedzibie Funduszu

goœci³y delegacje tych instytucji z Rosji oraz Albanii. Natomiast przedstawiciele Funduszu brali

udzia³ w seminariach organizowanych przez gwarantów depozytów W³och, Albanii i Rosji oraz

przez Niemiecki Zwi¹zek Banków. 

Fundusz podpisa³ porozumienie ze szwedzk¹ instytucj¹ gwarantowania depozytów

(Insättningsgarantinämnden). Wspó³praca miêdzy oboma systemami ma szczególne znaczenie

dla klientów banków ze Szwecji dzia³aj¹cych w Polsce w formie oddzia³ów, poniewa¿ ich de-

pozyty podlegaj¹ ochronie zgodnie ze szwedzkim systemem gwarantowania. Trwa³y równie¿

prace nad porozumieniem z duñskim i rosyjskim systemem gwarantowania. 

3. Przegl¹d Dyrektywy 94/19/EC w sprawie

systemów gwarantowania depozytów

W 2006 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny aktywnie uczestniczy³ w pracach zwi¹zanych

z przegl¹dem Dyrektywy 94/19/EC dotycz¹cej systemów gwarantowania depozytów. Jednym

z etapów konsultacji zorganizowanych przez Komisjê Europejsk¹ w ramach procedury przegl¹-

du Dyrektywy 94/19/EC by³o spotkanie Grupy Roboczej ds. Systemów Gwarantowania Depo-

zytów (powo³anej przez Bankowy Komitet Doradczy dzia³aj¹cy przy Komisji Europejskiej). Na

spotkaniu tym kraje cz³onkowskie prezentowa³y stanowiska w sprawie g³ównych, wyznaczo-

nych przez Komisjê, punktów przegl¹du Dyrektywy. Stanowisko Polski (uzgodnione z Minister-

stwem Finansów i Narodowym Bankiem Polskim) prezentowa³ przedstawiciel BFG. 

Wœród kwestii poddanych pod dyskusjê znalaz³y siê m. in. wysokoœæ limitu gwarancyjnego

oraz zakres gwarancji, zasada wspó³odpowiedzialnoœci deponenta, klauzula de-minimis5, mo-

dele finansowania systemów gwarancyjnych, oraz modele ró¿nicowania sk³adek w zale¿noœci

od oceny ryzyka banku. 

W dniu 27 listopada 2006 roku Komisja Europejska przedstawi³a w formie komunikatu sta-

nowisko dotycz¹ce przegl¹du obecnych rozwi¹zañ prawa unijnego odnosz¹cego siê do syste-

mów gwarantowania depozytów. Stanowisko to by³o rezultatem przeprowadzonych wczeœniej

konsultacji. 
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5 Polega ona na nieobjêciu gwarancjami bardzo ma³ych kwot, w przypadku których koszty administracyjne

zwi¹zane z ich wyp³at¹ s¹ wy¿sze ni¿ same œrodki gwarantowane.
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ORGANIZACJA BANKOWEGO

FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

1. Sk³ad osobowy organów Funduszu

Ustawowymi organami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego s¹ Rada (11-osobowa) i Za-

rz¹d (5-osobowy). 

W 2006 roku Rada pracowa³a w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy Rady: W³adys³aw Baka

Cz³onkowie Rady: Janusz Czarzasty 

Bartosz Drabikowski 

Wojciech Kwaœniak

Jacek Osiñski

Ryszard Pazura

Krzysztof Pietraszkiewicz

Jan Szambelañczyk

Ewa Œleszyñska-Charewicz

Andrzej Wiœniewski

Grzegorz  Wójtowicz 

Zarz¹d pracowa³ w Sk³adzie:

Prezes Zarz¹du: Ewa Kawecka-W³odarczak

Zastêpca Prezesa Zarz¹du: Hanna Krajewska

Cz³onkowie Zarz¹du: Jerzy W. Pietrewicz (do dnia 22 stycznia 2006)

Przemys³aw Morysiak (od dnia 23 stycznia 2006)

Maria Pawelska 

Marek Py³a

2. Organizacja Biura Funduszu

Bankowy Fundusz Gwarancyjny realizowa³ swoje ustawowe zadania poprzez Biuro, w któ-

rego strukturze wyodrêbnionych by³o 7 departamentów, stanowisko kontroli wewnêtrznej

i Sekretariat Rady Funduszu. 
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Poszczególne komórki organizacyjne wykonywa³y nastêpuj¹ce zadania: 

DDeeppaarrttaammeenntt  GGwwaarraannttoowwaanniiaa  DDeeppoozzyyttóóww wykonywa³ zadania wynikaj¹ce z obowi¹zku

zapewnienia przez Fundusz wyp³at œrodków gwarantowanych deponentom oraz zwi¹-

zane ze wspó³prac¹ z zagranicznymi instytucjami gwarantowania depozytów; 

DDeeppaarrttaammeenntt  DDzziiaa³³aallnnooœœccii  PPoommooccoowweejj realizowa³ zadania zwi¹zane z udzielaniem pomo-

cy finansowej bankom w sytuacji niebezpieczeñstwa niewyp³acalnoœci (z funduszu po-

mocowego) oraz po¿yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych; 

DDeeppaarrttaammeenntt  AAnnaalliizz gromadzi³ i analizowa³ informacje dotycz¹ce bie¿¹cej sytuacji ban-

ków, sporz¹dza³ oceny i prognozy rozwoju ich sytuacji, a tak¿e realizowa³ zadania zwi¹-

zane z monitorowaniem sytuacji banków, którym Fundusz udzieli³ pomocy; 

DDeeppaarrttaammeenntt  KKoonnttrroollii realizowa³ zadania zwi¹zane z kontrol¹ sytuacji banków, którym

Fundusz udzieli³ pomocy oraz z realizacj¹ funkcji kuratora; 

DDeeppaarrttaammeenntt  FFiinnaannssoowwyy realizowa³ zadania zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹, prowa-

dzeniem ksiêgowoœci oraz rozliczeniami Funduszu; 

DDeeppaarrttaammeenntt  PPrraawwnnyy zapewnia³ obs³ugê prawn¹ Funduszu, reprezentowa³ Fundusz

w postêpowaniach s¹dowych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekaj¹-

cymi; 

DDeeppaarrttaammeenntt  OOrrggaanniizzaaccyyjjnnyy zapewnia³ obs³ugê organizacyjn¹ Zarz¹du i Biura Funduszu,

prowadzi³ sprawy zwi¹zane z zatrudnianiem pracowników, organizacj¹ pracy, obs³ug¹

administracyjn¹ oraz odpowiada³ za infrastrukturê techniczn¹ Biura; 

SSttaannoowwiisskkoo  KKoonnttrroollii  WWeewwnnêêttrrzznneejj realizowa³o zadania zwi¹zane z badaniem prawid³o-

woœci i zgodnoœci dzia³ania komórek organizacyjnych Biura Funduszu z przepisami pra-

wa i regulacjami wewnêtrznymi; 

SSeekkrreettaarriiaatt  RRaaddyy prowadzi³ obs³ugê merytoryczn¹, organizacyjn¹ oraz techniczn¹ Rady

Funduszu w wykonywaniu zadañ statutowych. 

Ponadto w BFG dzia³a³o 5 sta³ych, miêdzydepartamentalnych komitetów i zespo³ów:

KKoommiitteett  ddss..  ZZaarrzz¹¹ddzzaanniiaa  AAkkttyywwaammii, który kszta³towa³ i nadzorowa³ politykê lokowania

wolnych œrodków finansowych Funduszu; 

KKoommiitteett  ddss..  OOcceennyy  WWnniioosskkóóww  PPoommooccoowwyycchh, którego zadaniem jest opiniowanie przygo-

towywanych przez Departament Dzia³alnoœci Pomocowej wniosków w sprawie udziele-

nia bankom pomocy finansowej z funduszu pomocowego oraz po¿yczek z funduszu re-

strukturyzacji banków spó³dzielczych; 

ZZeessppóó³³  ddss..  SSyysstteemmuu  IInnffoorrmmoowwaanniiaa  KKiieerroowwnniiccttwwaa, do którego nale¿a³o opracowywanie,

monitorowanie oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu przekazywania

informacji kluczowych dla dzia³alnoœci Funduszu pomiêdzy komórkami organizacyjnymi; 

ZZeessppóó³³  ddss..  WWssppóó³³pprraaccyy  zz ZZaaggrraanniicc¹¹, którego zadaniem by³o wspieranie wspó³pracy z za-

granicznymi instytucjami gwarantowania depozytów; 

ZZeessppóó³³  RReeddaakkccyyjjnnyy  WWiittrryynnyy  IInntteerrnneettoowweejj, który zapewnia³ prawid³owe funkcjonowanie

witryny internetowej Funduszu. 
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DZIA£ALNOŒÆ 

INFORMACYJNO-PROMOCYJNA

W 2006 roku w ramach dzia³alnoœci promocyjno-informacyjnej zosta³a opracowana analiza

wyników badañ przeprowadzonych na zlecenie BFG przez IBOiR Pentor SA, dotycz¹cych wie-

dzy o systemie gwarantowania depozytów wœród pracowników banków oraz klientów. Bada-

nia potwierdzi³y wysoki poziom zaufania do Funduszu, postrzeganie banków jako bezpiecz-

nych niezale¿nie od ich wielkoœci i okresu funkcjonowania na rynku oraz wzrost wymagañ wo-

bec banków. Zarysowa³ siê tak¿e niekorzystny trend spadku wiedzy o BFG oraz zainteresowa-

nia problematyk¹ bezpieczeñstwa lokat. Z punktu widzenia klientów jest to po czêœci zrozu-

mia³e uwzglêdniaj¹c, ¿e od 2001 roku nie by³o upad³oœci banku, a sektor finansowy nale¿y do

najlepiej rozwijaj¹cych siê dzia³ów gospodarki. 

Niepokoi natomiast pogarszaj¹cy siê stan wiedzy o systemie gwarantowania depozytów

wœród pracowników banków, odpowiedzialnych za udzielanie informacji w tym zakresie. Aby

poprawiæ ten stan przeprowadzone zostan¹ szkolenia pracowników wszystkich banków. Do-

datkowa uwaga zostanie zwrócona na poprawê zakresu informacji dostêpnych dla klientów

korzystaj¹cych jedynie z ³¹czy internetowych. 

Na bazie wniosków wynikaj¹cych z przeprowadzonych badañ w Funduszu przygotowany

zosta³ plan dzia³añ informacyjnych w zakresie upowszechniania wiedzy o systemie gwaranto-

wania depozytów. Na etapie przygotowawczym: 

przeprowadzony zosta³ sonda¿ wœród uczelni ekonomicznych na temat uwzglêdniania

w procesach dydaktycznych problematyki dzia³alnoœci Bankowego Funduszu Gwarancyj-

nego, 

wydana zosta³a broszura pt. „System gwarantowania depozytów w Polsce” przeznaczo-

na dla tych pracowników banków zatrudnionych przy bezpoœredniej obs³udze klientów,

którzy powinni posiadaæ poszerzon¹ wiedzê o gwarancjach BFG. 
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OPINIA NIEZALE¯NEGO BIEG£EGO REWIDENTA

DDLLAA  SSEEJJMMUU  RRZZEECCZZYYPPOOSSPPOOLLIITTEEJJ  PPOOLLSSKKIIEEJJ,,  RRAADDYY  MMIINNIISSTTRRÓÓWW,,  RRAADDYY  FFUUNNDDUUSSZZUU  

II  ZZAARRZZ¥¥DDUU  BBAANNKKOOWWEEGGOO  FFUUNNDDUUSSZZUU  GGWWAARRAANNCCYYJJNNEEGGOO

Przeprowadziliœmy badanie za³¹czonego sprawozdania finansowego Bankowego Funduszu

Gwarancyjnego (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzib¹ w Warszawie przy ulicy ks. Ignacego

Jana Skorupki 4, obejmuj¹cego: 

(a) bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów

wykazuje sumê 5.230.398.010,12 z³; 

(b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazuj¹-

cy zysk netto w kwocie 163.046.780,25 z³. 

(c) rachunek przep³ywów pieniê¿nych za rok obrotowy od stycznia do 31 grudnia 2006 r.

wykazuj¹cy wp³ywy pieniê¿ne netto w kwocie 36.601,76 z³. 

(d) informacjê dodatkow¹ obejmuj¹c¹ dodatkowe informacje i objaœnienia.

Za sporz¹dzenie zgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami sprawozdania finansowego oraz

sprawozdania z dzia³alnoœci odpowiedzialny jest Zarz¹d Funduszu. Naszym zadaniem by³o wy-

ra¿enie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania. 

Badanie przeprowadziliœmy stosownie do obowi¹zuj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej: 

(a) przepisów rozdzia³u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci („Ustawa

o rachunkowoœci” – Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póŸniejszymi zmianami); 

(b) przepisów art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowoœci Funduszu Gwa-

rancyjnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 9 poz. 131 z póŸniejszymi zmianami); 

(c) przepisów rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 25 paŸdziernika 1999 r. w sprawie

szczególnych zasad rachunkowoœci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 90,

poz. 1006, z póŸniejszymi zmianami); 

(d) statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 1995 r. 21, poz 113, z póŸniej-

szymi zmianami); 

(e) norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydawanych przez Krajow¹ Radê Bie-

g³ych Rewidentów w Polsce
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OPINIA NIEZALE¯NEGO BIEG£EGO REWIDENTA

DDLLAA  SSEEJJMMUU  RRZZEECCZZYYPPOOSSPPOOLLIITTEEJJ  PPOOLLSSKKIIEEJJ,,  RRAADDYY  MMIINNIISSTTRRÓÓWW,,  RRAADDYY  FFUUNNDDUUSSZZUU  II

ZZAARRZZ¥¥DDUU  BBAANNKKOOWWEEGGOO  FFUUNNDDUUSSZZUU  GGWWAARRAANNCCYYJJNNEEGGOO  ((CCDD..))

Badanie zosta³o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaæ wystarczaj¹c¹ pewnoœæ, 

¿e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b³êdów i przeoczeñ. Badanie obejmowa³o

miêdzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzaj¹cych kwo-

ty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa³o równie¿ ocenê

zasad rachunkowoœci stosowanych przez Fundusz oraz istotnych oszacowañ dokonywanych

przy sporz¹dzeniu sprawozdania finansowego, a tak¿e ogóln¹ ocenê jego prezentacji. Uwa¿a-

my, ¿e nasze badanie stanowi³o wystarczaj¹c¹ podstawê dla wyra¿enia opinii. 

Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia³alnoœci Funduszu za rok obrotowy od 1 stycznia

do 31 grudnia 2006 r. uwzglêdniaj¹ postanowienia Ustawy o rachunkowoœci i s¹ zgodne 

z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. 

Naszym zdaniem, za³¹czone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

(a) zosta³o sporz¹dzone na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych;

(b) jest zgodne w formie i treœci z obowi¹zuj¹cymi Fundusz przepisami prawa oraz statutem

Funduszu;

(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjê maj¹tkow¹ i finansowa Funduszu na dzieñ 

31 grudnia 2006 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2006 r. zgodnie z obowi¹zuj¹cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami 

rachunkowoœci okreœlonymi w Ustawie o rachunkowoœci. 

Dzia³aj¹cy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzaj¹cy badanie:

Antoni F. Reczek

Prezes Zarz¹du Spó³ka wpisana na listê podmiotów

Bieg³y Rewident uprawnionych do badania sprawozdañ

Numer ewidencyjny 90011/503 finansowych pod numerem 144

Warszawa, 1 marca 2007 r.

R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 0 6

[s
p

ra
w

o
zd

a
n

ie
 f

in
a

n
so

w
e

 2
0

0
6

]

29

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14 
00-638 Warszawa, Polska
Telefon +48 (0) 22 523 4000 
Fax    + 48 (0) 22 523 4040 
www.pwc.com/pl



R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 0 6

BILANS NA DZIEÑ 31 GRUDNIA 2006R.

AAKKTTYYWWAA
ww  zz³³..

Innffoorrmmaaccjjaa
ddooddaattkkoowwaa 3311..1122  22000066  rr.. 3311..1122..22000055  rr..

ŒŒrrooddkkii  ppiieenniiêê¿¿nnee 445500..446622,,9933 448877..006644,,6699
1. Œrodki pieniê¿ne w kasie 2.319,82 2.931,45
2. Œrodki pieniê¿ne na rachunku bie¿¹cym 308.418,23 316.509,64
3. Œrodki pieniê¿ne na rachunku specjalnym 

rozliczeñ gwarancyjnych 1.798,65 1.798,65
4. Œrodki pieniê¿ne na rachunku lokat terminowych – –
5. Œrodki pieniê¿ne na Zak³adowego Funduszu

Œwiadczeñ Socjalnych 137.926,23 165.824,95

NNaallee¿¿nnooœœccii  oodd  iinnssttyyttuuccjjii  ffiinnaannssoowwyycchh 33.. 11..000055..225500..220055,,0077 11..553344..668800..660055,,8822
1. Nale¿noœci od banków z tytu³u:

a) obowi¹zkowych wp³at na rachunek
specjalny rozliczeñ gwarancyjnych – –
b) naliczeñ sk³adek rocznych na
fundusz pomocowy – –
c) udzielonych po¿yczek z funduszu pomocowego 909.536.733,51 1.415.109.725,36
d) udzielonych po¿yczek z funduszu 95.713.471,56 119.570.880,46
restrukturyzacji banków spó³dzielczych
e) zrealizowanych gwarancji i porêczeñ – –
f) nabytych nale¿noœci – –

2) Nale¿noœci od pozosta³ych instytucji finansowych – –

NNaallee¿¿nnooœœccii  oodd  bbuudd¿¿eettuu  ppaaññssttwwaa –– ––
PPoozzoossttaa³³ee  nnaallee¿¿nnooœœccii  ii  rroosszzcczzeenniiaa 44.. 337744,,5522 00,,0000
PPaappiieerryy  wwaarrttooœœcciioowwee 55.. 44..115577..992277..997744,,0077 33..332222..110055..441111,,0000

1. D³u¿ne papiery wartoœciowe:
a) emitentów pañstwowych 4.157.927.974,07 3.322.105.411,00
b) innych emitentów – –

2) Akcje, udzia³y:
a) w instytucjach finansowych – –
b) w pozosta³ych jednostkach –

–
WWaarrttooœœccii  nniieemmaatteerriiaallnnee  ii  pprraawwnnee 66.. –– ––
RRzzeecczzoowwyy  mmaajj¹¹tteekk  ttrrwwaa³³yy 66.. 6666..776688..999933,,5533 6688..559999..558888,,5533
IInnnnee  aakkttyywwaa –– ––
RRoozzlliicczzeenniiaa  mmiiêêddzzyyookkrreessoowwee –– ––

SSUUMMAA  AAKKTTYYWWÓÓWW 55..223300..339988..001100,,1122 44..992255..887722..667700,,0044

NNaallee¿¿nnooœœccii  wwaarruunnkkoowwee 1122.. 447799..332233..222255,,6633 449900..442299..337799,,2233
a) z tytu³u wierzytelnoœci zg³oszonych
do masy upad³oœci 479.323.225,63 490.429.379,23
b) pozosta³e nale¿noœci – –
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BILANS NA DZIEÑ 31 GRUDNIA 2006R.

PPAASSYYWWAA
ww  zz³³..

IInnffoorrmmaaccjjaa

ddooddaattkkoowwaa 3311..1122  22000066  rr.. 3311..1122..22000055  rr..

ZZoobboowwii¹¹zzaanniiaa 88.. 5511..006699..331188,,2266 4499..110099..558833,,7777

1. Zobowi¹zania wobec syndyka masy

upad³oœci z tytu³u wyp³at w ramach

systemu gwarantowania œrodków – –

2. Zobowi¹zania pozosta³e 51.069.318,26 49.109.583,77

RRoozzlliicczzeenniiaa  mmiiêêddzzyyookkrreessoowwee  bbiieerrnnee 99.. 660000..110088,,0077 11..115588..771100,,8822

ii  pprrzzyycchhooddyy  pprrzzyysszz³³yycchh  ookkrreessóóww

RReezzeerrwwyy 1100.. 55..550000,,0000 225500..000000,,0000

1. Rezerwy na ryzyko zwi¹zane

z udzielonymi gwarancjami – –

2. Rezerwy na ryzyko zwi¹zane

z udzielonymi porêczeniami – –

3. Inne rezerwy na ryzyko 5.500,00 250.000,00

FFuunndduusszz  ssttaattuuttoowwyy 77.. 11..339944..004466..222277,,0088 11..228822..771111..668888,,7722

FFuunndduusszz  zzaappaassoowwyy 77.. 556600..000000..000000,,0000 551100..000000..000000,,0000

FFuunndduusszz  ppoommooccoowwyy 77.. 22..993388..008822..446611,,3366 22..779977..773322..663344,,5555

1. Fundusz pomocowy do wykorzystania 2.029.109.142,36 1.383.729.489,55

2. Fundusz pomocowy wykorzystany 908.973.319,00 1.414.003.145,00

FFuunndduusszz  rreessttrruukkttuurryyzzaaccjjii  bbaannkkóóww 77.. 112233..440099..668888,,8877 112233..440099..668888,,8877

ssppóó³³ddzziieellcczzyycchh

1. Fundusz restrukturyzacji banków 27.732.910,87 3.890.938,87

spó³dzielczych do wykorzystania

2. Fundusz restrukturyzacji banków 95.676.778,00 119.518.750,00

spó³dzielczych wykorzystany

FFuunndduusszz  zz  aakkttuuaalliizzaaccjjii  wwyycceennyy –– ––

FFuunndduusszzee  ssppeeccjjaallnnee  ii  iinnnnee  ppaassyywwaa 1111.. 113377..992266,,2233 116655..882244,,9955

WWyynniikk  ffiinnaannssoowwyy 116633..004466..778800,,2255 116611..333344..553388,,3366

1. Zysk (wartoœæ dodatnia) 163.046.780,25 161.334538,36

2. Strata (wartoœæ ujemna) –– ––

SSUUMMAA  PPAASSYYWWÓÓWW 55..223300..339988..001100,,1122 44..992255..887722..667700,,0044

ZZoobboowwii¹¹zzaanniiaa  ppoozzaabbiillaannssoowwee –– ––
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZA OKRES ZAKOÑCZONY 31 GRUDNIA 2006 R.
ww  zz³³..

1122  mmiieessiiêêccyy 1122  mmiieessiiêêccyy
IInnffoorrmmaaccjjaa zzaakkooññcczzoonnyycchh zzaakkooññcczzoonnyycchh

ddooddaattkkoowwaa 3311..1122..22000066  rr..  3311..1122..22000055  rr..

PPrrzzyycchhooddyy  zz  ddzziiaa³³aallnnooœœccii  ssttaattuuttoowweejj 1133.. 88..553355..334433,,2200 1188..336611..994422,,4400
1. Przychody z tytu³u odsetek 8.482.442,69 16.995.452,44
2. Przychody z tytu³u prowizji 52.036,00 1.366.409,00
3. Przychody z tytu³u odsetek za opóŸnienia 

w dokonywaniu przez banki wp³at na realizacjê
wp³at gwarantowanych – –

4. Przychody z tytu³u odsetek za opóŸnienia
w dokonywaniu przez banki op³at rocznych 232,86 0,41

5. Przychody z tytu³u odsetek za opóŸnienia
w sp³atach przez banki po¿yczek i odsetek od po¿yczek 631,65 80,55

KKoosszzttyy  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaaññ  ssttaattuuttoowwyycchh –– ––
1. Odsetki z tytu³u kredytów otrzymanych z NBP – –
2. Pozosta³e – –

WWyynniikkii  ddzziiaa³³aallnnooœœccii  ssttaattuuttoowweejj 88..553355..334433,,2200 1188..336611..994422,,4400

WWyynniikk  nnaa  ooppeerraaccjjaacchh  ffiinnaannssoowwyycchh 117722..771166..880055,,7744 116600..441166..443377,,3377
1. Papierami wartoœciowymi 172.688.343,60 158.926.706,02
2. Pozosta³ych 28.462,14 1.489.731,35

KKoosszzttyy  ddzziiaa³³aallnnooœœccii  FFuunndduusszzuu 1144.. 1166..442211..449999,,7744 1166..662211..335533,,0099
1. Us³ugi obce 3.199.575,22 3.243.595,42
2. Wynagrodzenia 10.661.113,50 10.694.552,74
3. Narzuty na wynagrodzenia 1.334.096,53 1.340.206,37
4. Pozosta³e 1.226.714,49 1.342.998,56

AAmmoorrttyyzzaaccjjaa  œœrrooddkkóóww  ttrrwwaa³³yycchh  oorraazz
wwaarrttooœœccii  nniieemmaatteerriiaallnnyycchh  ii  pprraawwnnyycchh 22..113399..442200,,7788 22..330011..667733,,6633
OOddppiissyy  nnaa  rreezzeerrwwyy  ii  aakkttuuaalliizzaaccjjaa  wwaarrttooœœccii –– ––
RRoozzwwii¹¹zzaanniiee  rreezzeerrww  ii  zzmmnniieejjsszzeenniiaa  ddoottyycczz¹¹ccee
AAkkttuuaalliizzaaccjjii 223377..555555,,0099 00,,0000
PPoozzoossttaa³³ee  pprrzzyycchhooddyy 225599..882244,,1133 11..558877..113377,,2200
PPoozzoossttaa³³ee  kkoosszzttyy 114411..882277,,3399 110077..995511,,8899
WWyynniikk  zz  ddzziiaa³³aallnnooœœccii  ooppeerraaccyyjjnneejj 116633..004466..778800,,2255 116611..333344..553388,,3366

WWyynniikk  nnaa  ooppeerraaccjjaacchh  nnaaddzzwwyycczzaajjnnyycchh  ((ssttrraattaa)) –– ––
1. Zyski nadzwyczajne – –
2. Straty nadzwyczajne – –

WWyynniikk  ffiinnaannssoowwyy  ffuunndduusszzuu 116633..004466..778800,,2255 116611..333344..553388,,3366
1. Zysk (wartoœæ dodatnia) 163.046.780,25 161.334.538,36
2. Strata (wartoœæ ujemna) – –
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SPRAWOZDANIE Z PRZEP£YWU ŒRODKÓW PIENIÊ¯NYCH
ZA OKRES ZAKOÑCZONY 31 GRUDNIA 2006 R.

ww  zz³³..
1122  mmiieessiiêêccyy 1122  mmiieessiiêêccyy

zzaakkooññcczzoonnyycchh zzaakkooññcczzoonnyycchh
3311..1122..22000066  rr..  3311..1122..22000055  rr..

Przep³yw œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci operacyjnej
Wynik finansowy netto (zysk/strata) 163.046.780,25 161.334.538,36
Korekty o pozycje:
1. Amortyzacja 2.139.420,78 2.301.673,63
2. Rezerwy na nale¿noœci zagro¿one,

tworzone w ciê¿ar kosztów ––
3. Inne rezerwy tworzone w ciê¿ar kosztów

dzia³alnoœci Funduszu (244.500,00)
4. Zmiana stanu nale¿noœci i roszczeñ (374,52) 107,27
5. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych

(z wyj¹tkiem po¿yczek i kredytów) oraz
funduszów specjalnych 1.931.835,77 (723.719,91)

6. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych ––
7. Zmiana stanu przychodów przysz³ych okresów –– ––
8. Pozosta³e pozycje (64.637,08) 3.676,00

Œrodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej 166.808.525,20 162.916.275,35

Przep³yw œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci Inwestycyjnej
Nabycie/Sprzeda¿ wartoœci niematerialnych i prawnych (5.635,03) ––
Nabycie/Sprzeda¿ sk³adników rzeczowego 
maj¹tku trwa³ego (238.553,67) (293.945,59)
Nabycie/Sprzeda¿ bonów skarbowych, bonów
pieniê¿nych Narodowego Banku Polskiego, obligacji (832.288.715,40) (816.971.437,92)
Udzielone/Zwrócone po¿yczki z funduszu
pomocowego 505.029.826,00 269.399.744,00
Udzielone/Zwrócone po¿yczki z funduszu
restrukturyzacji banków spó³dzielczych 23.841.972,00 (11.120.550,00)
Nabyte/Zbyte wierzytelnoœci –– ––
Otrzymane/Zwrócone odsetki (3.533.847,67) (33.789.441,08)
Pozosta³e pozycje –– ––
Œrodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej (307.194.953,77) (592.775.630,59)

Przep³yw œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci finansowej
Zmiana stanu funduszu statutowego –– ––
Zmiana stanu funduszu pomocowego
(wp³ata sk³adki rocznej) 140.349.826,81 124.247.011,77
Zmiana stanu funduszu restrukturyzacji
banków spó³dzielczych –– ––
Zaci¹ganie/Sp³ata krótkoterminowych
kredytów i po¿yczek bankowych –– ––

Zap³acone/Zwrócone odsetki –– ––

Pozosta³e pozycje –– ––

Œrodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci finansowej 140.349.826,81 124.247.011,77

Zmiana stanu œrodków pieniê¿nych netto (36.601,76) (305.612.343,47)

Œrodki pieniê¿ne na pocz¹tek roku obrotowego 487.064,69 306.099.408,16

Œrodki pieniê¿ne na koniec roku obrotowego 450.462,93 487.064,69
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