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Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 474) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 uchyla si´ pkt 7;

2) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty obj´te systemem gwarantowania
wnoszà na rzecz Funduszu obowiàzkowe
op∏aty roczne w wysokoÊci iloczynu stawki
nieprzekraczajàcej 0,3 % i podstawy nali-
czania op∏aty rocznej, o której mowa
w ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podstaw´ naliczania op∏aty rocznej stano-
wi kwota odpowiadajàca 12,5-krotnoÊci su-
my wymogów kapita∏owych z tytu∏u po-
szczególnych rodzajów ryzyka oraz wymo-
gów kapita∏owych z tytu∏u przekroczenia li-

mitów i naruszenia innych norm okreÊlo-
nych w ustawie — Prawo bankowe, obli-
czona przez bank wed∏ug zasad okreÊlo-
nych na podstawie przepisów tej ustawy.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. WysokoÊç stawki, o której mowa w ust. 1, na
kolejny rok okreÊla i przekazuje podmiotom
obj´tym systemem gwarantowania Rada
Funduszu, nie póêniej ni˝ do koƒca roku ka-
lendarzowego poprzedzajàcego rok, w któ-
rym op∏ata ma byç wniesiona.”.

Art. 2. Do obliczania obowiàzkowej op∏aty rocznej,
o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1, wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego w roku 2008 stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe. Przepisy art. 13 ust. 1 i 1a ustawy zmie-
nianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, majà po raz pierwszy zastosowanie do obliczania
obowiàzkowej op∏aty rocznej wnoszonej przez banki
w roku 2009.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.
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USTAWA

z dnia 3 paêdziernika 2008 r. 

o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym1)

———————
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu

Gwarancyjnym dokona∏a w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów
gwarancji depozytów (Dz. Urz. WE L 135 z 31.05.1994).




