
 

Uchwała nr 30/2017 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 marca 2017 r. 

U c h w a ł a    n r 30 / 2 0 1 7 

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

z dnia 24 marca 2017 r. 

 

w sprawie określenia zasad odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych na 

fundusz przymusowej restrukturyzacji kas 

 

 

Na podstawie art. 8 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 

996 i 1997) oraz w związku z wnioskiem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnym z dnia  

17 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych na 

fundusz przymusowej restrukturyzacji kas, uchwala się co następuje: 

§ 1 

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa „Zasady odraczania terminów płatności składek 

nadzwyczajnych na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas”, w brzmieniu określonym w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

 

/-/ 
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Załącznik do uchwały nr 30/2017 

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

z dnia 24 marca 2017 r. 

 

ZASADY ODRACZANIA TERMINÓW PŁATNOŚCI SKŁADEK NADZWYCZAJNYCH NA 

FUNDUSZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI KAS 

 

§ 1 

Użyte w niniejszych „Zasadach odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych na fundusz 

przymusowej restrukturyzacji kas” określenia oznaczają: 

1) Fundusz – Bankowy Fundusz Gwarancyjny; 

2) fundusze własne – fundusze własne zgodnie z art. 24 ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych; 

3) kasa – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w rozumieniu ustawy o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych;  

4) okres odroczenia – okres nieprzekraczający sześciu miesięcy od upływu terminu wniesienia 

składki nadzwyczajnej na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas;  

5) rozporządzenie w sprawie informacji sprawozdawczych – rozporządzenie ministra właściwego 

do spraw instytucji finansowych wydane na podstawie art. 62c ust. 4 ustawy o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych;  

6) składka nadzwyczajna – składkę nadzwyczajną na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas,  

o której mowa w art. 300 ust. 1 ustawy; 

7) ustawa – ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996  

i 1997); 

8) ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – ustawę z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, 

1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 60, 85 i 245); 

9) wniosek – wniosek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o odroczenie terminu 

płatności składki nadzwyczajnej na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas. 
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§ 2 

1. Określając czy dana kasa spełnia warunki odroczenia, Fundusz ocenia wpływ, jaki zapłata składki 

nadzwyczajnej miałaby na wypłacalność i płynności tej kasy. 

2. Fundusz może odroczyć termin płatności składki nadzwyczajnej należnej od kasy, jeżeli kasa nie 

spełnia minimalnego wymogu w zakresie współczynnika wypłacalności określonego w art. 24 ust. 5 

ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub minimalnego wymogu 

dotyczącego rezerwy płynnej określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych. 

3. Fundusz może odroczyć termin płatności składki nadzwyczajnej należnej od kasy, jeżeli uzna,  

że płatność będzie skutkować jakąkolwiek z następujących sytuacji:  

1) prawdopodobnym naruszeniem, w ciągu kolejnych sześciu miesięcy, minimalnego wymogu  

w zakresie współczynnika wypłacalności określonego w art. 24 ust. 5 ustawy o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych;  

2) prawdopodobnym naruszeniem, w ciągu kolejnych sześciu miesięcy, minimalnego wymogu 

dotyczącego rezerwy płynnej określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych. 

4. Fundusz ogranicza okres odroczenia w stopniu, w jakim jest to niezbędne w celu uniknięcia 

zagrożeń dla sytuacji finansowej tej kasy oraz monitoruje, czy przesłanki odroczenia, o których 

mowa w ust. 2 i 3, mają nadal zastosowanie w okresie odroczenia. 

5. W przypadku, gdy przesłanki, na podstawie których podjęto decyzję o odroczeniu terminu płatności 

składki nadzwyczajnej lub jej części, ustąpią przed zakończeniem okresu odroczenia, kasa wnosi ją 

niezwłocznie.  

6. Na uzasadniony wniosek kasy Fundusz może ponownie odroczyć termin płatności składki 

nadzwyczajnej, jeżeli ustali, że przesłanki odroczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, mają nadal 

zastosowanie. Ponowne odroczenie nie może przekroczyć sześciu miesięcy. 

§ 3 

1. Dla celów oceny wpływu płatności składek nadzwyczajnych na poziom współczynnika 

wypłacalności kasy, kwota składki nadzwyczajnej jest odliczana od funduszy własnych kasy.  

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej okres do następnego sprawozdawczego dnia 

w odniesieniu do wymogu w zakresie funduszy własnych określonego w rozporządzeniu w sprawie 

informacji sprawozdawczych. 
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§ 4 

1. Dla celów oceny wpływu płatności składek nadzwyczajnych na płynność kasy, rezerwa płynna jest 

pomniejszana o 100% kwoty przypadającej do zapłaty w momencie, gdy płatność składki 

nadzwyczajnej staje się wymagalna. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej okres do następnego sprawozdawczego dnia 

w odniesieniu do wymogu w zakresie rezerwy płynnej kasy określonego w rozporządzeniu w 

sprawie informacji sprawozdawczych. 

§ 5 

Kasa składa wniosek nie później niż 30 dni przed upływem terminu wniesienia składki nadzwyczajnej.  

§ 6 

1. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, w tym prognozę finansową w zakresie wpływu składki 

nadzwyczajnej na: 

1) wypłacalność kasy w okresie 6 miesięcy, 

2) płynność kasy w okresie 6 miesięcy. 

2. Prognoza finansowa, o której mowa w ust. 1, musi uwzględniać dane na koniec miesiąca, w którym 

upływa okres odroczenia.  

3. Wzór wniosku określa złącznik nr 1. 

4. Wzór prognozy finansowej określa załącznik nr 2. 

§ 7 

Fundusz przekazuje kasie decyzję o odroczeniu płatności składki nadzwyczajnej nie później niż na dwa 

dni robocze przed dniem, w którym upływa termin wniesienia tej składki. Jeśli odroczenie zostanie 

udzielone, Fundusz przekazuje kasie również warunki odroczenia.  
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Załącznik nr 1 

do „Zasad odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych 

na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas” 

 

 

Wniosek kasy o odroczenie terminu płatności składki nadzwyczajnej na fundusz przymusowej 

restrukturyzacji kas 

 
Lp. Wyszczególnienie 

1. Nazwa kasy ubiegającej się  

o odroczenie terminu płatności 

składki nadzwyczajnej 

 

2. Adres siedziby kasy  

3. Sąd rejestrowy  

4. Nr wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego 

 

5. Składka nadzwyczajna do 

wniesienia 

termin wniesienia kwota w zł 

  

6. Wnioskowana część składki 

nadzwyczajnej do odroczenia 

w % w zł 

  

7. Wnioskowany okres odroczenia Po raz pierwszy / Kolejny* 

Liczba miesięcy Proponowany termin płatności  

odroczonej składki 

  

Uzasadnienie wniosku  

8. Wpływ składki nadzwyczajnej na 

wypłacalność kasy 

 

9. Wpływ składki nadzwyczajnej na 

płynność kasy 

 

*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………….. 
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji kasy) 
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Załącznik nr 2 

do „Zasad odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych 

na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas” 

Nazwa Kasy ……………………………….. 
Prognoza finansowa – kwoty w tys. zł  
(t - dane wyjściowe stanowią dane za ostatni okres sprawozdawczy poprzedzający złożenie wniosku, przy czym jeżeli „t” jest miesiącem niebędącym ostatnim miesiącem kwartału, 

należy także zaprezentować dodatkową kolumnę z danymi dla miesiąca będącego ostatnim miesiącem kwartału przed datą „t”; prognoza powinna zawierać dane na koniec 

poszczególnych miesięcy)  

 

I. Wypłacalność SKOK SKOK "Wisła" 
ident 

 

10052   tys. zł 

Wyszczególnienie t … … … … … … n 

Suma funduszy własnych            

Fundusz udziałowy, w tym:           

udziały obowiązkowe           

udziały nadobowiązkowe, w tym:           

udziały nadobowiązkowe objęte przez Krajową Spółdzielczą Kasę 

Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajowa) 
 

 
  

 
  

   

Fundusz zasobowy            

Zobowiązania podporządkowane otrzymane z funduszu stabilizacyjnego           

Zobowiązania podporządkowane otrzymane z innych źródeł            

Dodatkowa kwota odpowiedzialności członków           

Strata z lat ubiegłych (-)            

Strata w trakcie zatwierdzania (-)            

Strata bieżącego okresu (-)           

Fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych            

Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych            

Niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych            

Zaangażowania kapitałowe Kasy w sektor finansowy           

Brakująca kwota odpisów aktualizujących (-)  

 

         

Inne pomniejszenia funduszy własnych 

 

         

Całkowity wymóg kapitałowy         

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego         

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego         

Współczynnik wypłacalności (%)          
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II. Płynność SKOK "Wisła" ident  10052   tys. zł 

Wyszczególnienie t … … … … … … n 

Aktywa płynne         

Rezerwa płynna, w tym         

środki pieniężne w kasie w formie gotówki             

środki pieniężne na rachunkach w Kasie Krajowej             

jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego             

Limit 10% Funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego             

Kwota niedoboru rezerwy płynnej             

Zobowiązania Kasy z tytułu otrzymanego od Kasy Krajowej kredytu 

płynnościowego 
    

 
    

   

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………….. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji kasy) 


