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U c h w a ł a  n r  5 7 / 2 0 2 2 

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

 

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania składek na fundusz przymusowej 

restrukturyzacji banków 

 

 

Na podstawie art. 298 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 

r. poz. 2253), uchwala się co następuje: 

§ 1 

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa „Szczegółowe zasady ustalania składek na fundusz 

przymusowej restrukturyzacji banków”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Listę wskaźników ryzyka stosowanych do ustalania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji 

banków wraz z ich wagami określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

W zakresie nieokreślonym w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały  stosuje się: 

1) w przypadku ustalania składek należnych od banków i firm inwestycyjnych – przepisy 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/63 z dnia 21 października 2014 r. 

uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do 

składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji (Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 44, z późn. zm.), 

2) w przypadku ustalania składek należnych od oddziałów banków zagranicznych – przepisy 

wydane na podstawie art. 298 ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2253). 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 67/2016 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 21 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji 

banków. 
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§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

Rada 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

/-/ 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 57/2022 

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRZYMUSOWEJ 

RESTRUKTURYZACJI BANKÓW 

 

§ 1 

Użyte w niniejszych „Szczegółowych zasadach ustalania składek na fundusz przymusowej 

restrukturyzacji banków” określenia oznaczają: 

1) podmiot – bank, firmę inwestycyjną lub oddział banku zagranicznego;  

2) rozporządzenie nr 2015/63 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/63 z dnia 21 

października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w 

odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 44, z późn. 

zm.); 

3) rozporządzenie nr 2021/451 – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2021/451 z dnia 

17 grudnia 2020 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do 

sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 

680/2014 (Dz. Urz. UE L 97, z 19.03.2021 str. 1, z późn. zm.); 

4) system ochrony instytucjonalnej – instytucjonalny system ochrony, o którym mowa w art. 113 

ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

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

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253). 

§ 2 

1. Fundusz dokonując oceny profilu ryzyka podmiotu  stosuje następujące dodatkowe wskaźniki 

ryzyka: 

1) relacja ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych do aktywów ogółem, 
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2) przynależność do systemu ochrony instytucjonalnej, 

3) skala wcześniejszego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych. 

2. Opis i wagi dodatkowych wskaźników ryzyka, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr  1 do 

„Szczegółowych zasad ustalania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków”. 

§ 3 

W celu wyliczenia wartości euro w złotych na potrzeby ustalenia i wniesienia składek w formie 

ryczałtowej przyjmuje się: 

1) dla kwoty pasywów pomniejszonej o fundusze własne i środki gwarantowane oraz kwoty 

aktywów ogółem – ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni z dnia bilansowego  

rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 

2015/63; 

2) dla kwoty składek ryczałtowych – ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni z dnia 

31 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, za który są wnoszone składki. 
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Załącznik nr 1 do „Szczegółowych zasad 

ustalania składek na fundusz przymusowej 

restrukturyzacji banków” 

 

OPIS ORAZ WAGI DODATKOWYCH WSKAŹNIKÓW RYZYKA,  

O KTÓRYCH MOWA W § 2 „SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD USTALANIA SKŁADEK NA 

FUNDUSZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI BANKÓW” 

 

 Wskaźnik ryzyka Waga 

wskaźnika 

ryzyka 

Opis 

Relacja ekspozycji z 

tytułu instrumentów 

pochodnych do 

aktywów ogółem 

9% 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑧𝑦𝑐𝑗𝑎 𝑧 𝑡𝑦𝑡𝑢ł𝑢 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡ó𝑤 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛𝑦𝑐ℎ

𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑜𝑔ół𝑒𝑚
 

Ekspozycja z tytułu instrumentów pochodnych – suma 

wartości sprawozdawanych zgodnie z wzorem C 47.00 

(„Obliczanie wskaźnika dźwigni (LRCalc)”) do 

załącznika X „Sprawozdawczość w zakresie dźwigni 

finansowej” do rozporządzenia nr 2021/451: 

w wierszach 0061, 0065, 0071, 0081, 0091, 0092, 

0093, 0101, 0102, 0103, 0104, 0110, 0120, 0130, 0140 

– w brzmieniu obowiązującym na datę sprawozdania, z 

którego pochodzą dane do ustalenia składki na dany 

okres składkowy. 

 

Aktywa ogółem – w rozumieniu art. 3 pkt 12 

rozporządzenia nr 2015/63. 

 

Wskaźnik oceniany zgodnie ze wzorem i procedurami 

określonymi w załączniku I do rozporządzenia nr 

2015/63 dla wskaźników oznaczonych znakiem „+”. 

Przynależność do 

systemu ochrony 

instytucjonalnej 

9% Wskaźnik przyjmuje wartość 1000 dla podmiotów, 

które w dniu 1 stycznia roku, za który jest należna 

składka, były uczestnikami systemu ochrony 

instytucjonalnej oraz wartość 1 dla pozostałych 

podmiotów. 

Skala wcześniejszego 

nadzwyczajnego 

wsparcia ze środków 

publicznych 

2% „Nadzwyczajne wsparcie ze środków publicznych” – w 

rozumieniu art. 64 pkt 3 ustawy. 

 

Wskaźnik oceniany zgodnie z art. 6 ust. 8 

rozporządzenia nr 2015/63, sprawozdawany zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 330 ust. 7 

ustawy. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 57/2022 

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

 

 

LISTA WSKAŹNIKÓW RYZYKA STOSOWANYCH DO USTALANIA SKŁADEK NA 

FUNDUSZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI BANKÓW  

 

 

Element (kategoria) ryzyka Wskaźnik ryzyka Waga 

wskaźnika 

ryzyka 

Ekspozycja na ryzyko 

Wskaźnik dźwigni 16 2/3% 

Współczynnik kapitału podstawowego 

Tier I 
16 2/3% 

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 

podzielona przez aktywa ogółem 
16 2/3% 

Stabilność i dywersyfikacja źródeł 

finansowania 

Wskaźnik pokrycia wypływów netto 10% 

Wskaźnik stabilnego finansowania 

netto 
10% 

Znaczenie instytucji* dla stabilności 

systemu finansowego lub gospodarki 

Udział w kredytach i depozytach 

międzybankowych w Unii Europejskiej, 

odzwierciedlający znaczenie instytucji 

dla gospodarki państwa 

członkowskiego prowadzenia 

przedsiębiorstwa 

10% 

Dodatkowe wskaźniki ryzyka 

określone przez organ ds. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji 

Relacja ekspozycji z tytułu 

instrumentów pochodnych do aktywów 

ogółem 

9% 

Przynależność do systemu ochrony 

instytucjonalnej 
9% 

Skala wcześniejszego nadzwyczajnego 

wsparcia ze środków publicznych 
2% 

 

* - odpowiednio: banku, firmy inwestycyjnej lub oddziału banku zagranicznego. 

 


