
Warszawa, 4 listopada 2016 r. 

 

 

Wyjaśnienie dotyczące wykazywania w systemie wyliczania wierzytelności jednostek 

samorządu terytorialnego 

 
 
 

Dot. art. 22 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996) – dalej 

„ustawa o BFG”. 

 

Stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 12 ustawy o BFG ochroną gwarancyjną nie są objęte środki 

pieniężne i należności jednostek samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z trójstopniowym podziałem administracyjnym państwa jednostkami samorządu 

terytorialnego są: gmina, powiat i województwo. Jednostki samorządu terytorialnego mogą 

tworzyć jednostki pomocnicze lub organizacyjne - np. art. 5 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Jednostki pomocnicze gminy 

nie posiadają osobowości prawnej ani zdolności prawnej. Natomiast jednostki organizacyjne 

mogą przybierać różne formy prawne - mogą pozostawać w strukturze jednostki samorządu 

terytorialnego jako jednostki prawnie niewyodrębnione, nieposiadające osobowości prawnej ani 

zdolności prawnej lub poza tą strukturą jako jednostki prawnie wyodrębnione, posiadające 

osobowość prawną. 

W sytuacji, gdy utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego jednostki organizacyjne lub 

pomocnicze nie posiadają odrębnej osobowości prawnej ani zdolności prawnej i w zakresie 

nabywania praw oraz zaciągania zobowiązań działają w ramach osobowości prawnej tej jednostki 

samorządu terytorialnego, środki na rachunkach takich jednostek organizacyjnych 

i pomocniczych winny być wykazywane w systemie wyliczania łącznie pod jednym numerem 

ZPKiD utworzonym dla danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Nowa ustawa o BFG nie zmienia sposobu identyfikowania jednostek organizacyjnych 

i pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i w konsekwencji sposobu dotychczasowego 

ich prezentowania w ZPK. Natomiast od dnia 9 października 2016 r., tj. od dnia wejścia w życie 

ustawy o BFG, środki pieniężne i należności jednostek samorządu terytorialnego (wraz ze 

środkami ich jednostek organizacyjnych i pomocniczych, o ile nie posiadają one odrębnej 

osobowości prawnej lub zdolności prawnej), nie są objęte ochroną gwarancyjną. Dla banków 

skutkuje to jedynie innym oznaczeniem jednostek samorządu terytorialnego w ZPK - w miejsce 

dotychczasowego oznaczenia „D” w polu StatusKlienta należy umieścić oznaczenie „ND9”, 

zgodnie z wartościami danych słownikowych (zamieszczonych na stronie internetowej 

www.bfg.pl). 

Reasumując, środki i należności jednostek samorządu terytorialnego nie są objęte ochroną 

gwarancyjną. Natomiast dla ustalenia, czy ich jednostki organizacyjne/pomocnicze posiadają 

http://www.bfg.pl/


odrębną osobowość prawną lub zdolność prawną, konieczne jest każdorazowo – tak jak do tej 

pory – rozpoznanie ich statusu prawnego. On warunkuje, czy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 12 

ustawy o BFG, środki i należności tych jednostek są wyłączone spod gwarancji. 

 

Dot. art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o BFG. 

 

Zgodnie z objaśnieniami do Zagregowanego Profilu Klienta banków oraz oddziałów banków 

zagranicznych (zamieszczonymi na stronie internetowej www.bfg.pl) przypisanie oznaczenia 

parametrowi StatusWierzytelnosci (środki gwarantowane lub nieobjęte gwarancjami) jest 

niezależne od nadanego oznaczenia - w świetle definicji deponenta (art. 20 i art. 22 ust. 1 ustawy 

o BFG) – dla parametru StatusKlienta. 

 

Jednocześnie wyjaśniamy, że przedstawione stanowisko ma charakter informacyjny, gdyż 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest upoważniony do dokonywania wiążącej wykładni 

przepisów prawa. 
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