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        Warszawa, 15 stycznia 2020 r.  

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

ul. ks. I. J. Skorupki 4 

00-546 Warszawa 

 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy 

ul. Mickiewicza 7 

38-500 Sanok  

 

 

 

DECYZJA  

DPR.721.1.2019,  

DPR.721.1.2020,  

DPR.721.3.2020,  

DPR.721.2.2020  

 

Na podstawie art. 101 ust. 7, 10 i 12 w związku z art. 11 ust. 4 pkt 1, na podstawie art. 110 ust. 

3 pkt 3 i 4 i ust. 6, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 72 ust. 1, 2 i 8 w związku z art. 208 ust. 1 w związku 

z art. 11 ust. 4 pkt 2, na podstawie  art. 110 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 188 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 i 

3 oraz art. 191 ust. 1 i 3 w związku z art. 11 ust. 4 pkt 4, na podstawie art. 153 ust. 1, 1a, 5, 7, 

8 i 10 w związku z art. 114 ust. 1 i 2  w związku z art. 11 ust. 4 pkt 5, art. 137 ust. 1 i 2 oraz art. 

138 ust. 1, 5, 7 i 9, art. 113 ust. 2 oraz art. 11 ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, z późn. zm., dalej: „ustawa o BFG”) 

w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), uwzględniając opinię Rady 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 stycznia 2020 r., 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) 

uchwałą Zarządu Funduszu o nr 25/DPR/2020 podjętą w dniu 15 stycznia 2020 r., postanowił, 

co następuje: 

 

1. Z dniem doręczenia niniejszej decyzji (dalej: „Decyzja”) wszczyna się przymusową 

restrukturyzację wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, 

przy ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok, wpisanego do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047309 

(dalej: „Podmiot w restrukturyzacji” lub „Bank”). 

2. Zgodnie z art. 101 ust. 12 ustawy o BFG, niniejsza Decyzja zawiera oszacowanie 

wartości aktywów i pasywów Podmiotu w restrukturyzacji w postaci „Raportu z 

oszacowania 1” i „Raportu z oszacowania 2”, o którym mowa w art. 137 ust. 1 ustawy 

o BFG, sporządzone dnia 29 października 2019 r. przez PwC Advisory spółka z 



 

  Strona 2 z 7 

 

ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej: „PwC”), przy czym Raport z oszacowania 

2 został uzupełniony przez PwC  „Uzupełnieniem do Raportu z Oszacowania 2” dnia 

12 stycznia 2020 r. (dalej zwane łącznie: „Oszacowaniem”). 

3. Na pokrycie strat Podmiotu w restrukturyzacji ustalonych w Oszacowaniu 

powodujących spadek kapitałów własnych Podmiotu w restrukturyzacji do poziomu               

(-) 182 857 669,00 (słownie: minus sto osiemdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt 

siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych umarza się z dniem wszczęcia 

przymusowej restrukturyzacji, według stanu ujętego w ewidencji księgowej lub 

informatycznych systemach księgowych Podmiotu w restrukturyzacji ujętych na koniec 

dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji następujące instrumenty kapitałowe,                   

w rozumieniu art. 72 ust. 1 ustawy o BFG Podmiotu w restrukturyzacji wraz z 

należnymi odsetkami: 

1) udziały członków Podmiotu w restrukturyzacji wpisane do rejestru członków 

spółdzielni, 

2) obligacje na okaziciela serii PBS0720 w liczbie 25 000 szt. o łącznej wartości 

nominalnej 25 000 000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych, 

3) obligacje na okaziciela serii PBS1021 w liczbie 230 000 szt. o łącznej  wartości 

nominalnej  23 000 000,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) złotych, 

4) obligacje na okaziciela serii PBS0523 w liczbie 250 000 szt. o łącznej wartości 

nominalnej 25 000 000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych, 

5) obligacje na okaziciela serii PBS1024 w liczbie 115 038 szt. o łącznej wartości 

nominalnej 11 503 800,00 (słownie: jedenaście milionów pięćset trzy tysiące 

osiemset) złotych, 

6) obligacje na okaziciela serii PBS0222 w liczbie 40 000 szt. o łącznej wartości 

nominalnej 4 000 000,00 (słownie: cztery miliony) złotych, 

7) obligacje na okaziciela serii PBS0225 w liczbie 82 800 szt. o łącznej wartości 

nominalnej 8 280 000,00 (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt 

tysięcy) złotych, 

8) obligacje na okaziciela serii PBS0325 w liczbie 26 230 szt. o łącznej wartości 

nominalnej 2 623 000,00 (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy 

tysiące) złotych. 

4. Stosuje się wobec Podmiotu w restrukturyzacji instrument przymusowej 

restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej, w ten sposób, że do instytucji 

pomostowej Bank Nowy BFG Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.J. 

Skorupki 4, 00-546 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000823132 (dalej: „Instytucja Pomostowa”), z dniem 20 stycznia 2020 r. (dalej: 

„dzień przeniesienia”) przenosi się ze skutkiem określonym w art. 191 ust. 1 ustawy o 

BFG: 

1) przedsiębiorstwo Podmiotu w restrukturyzacji, obejmujące ogół praw majątkowych 

Podmiotu w restrukturyzacji według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej 

restrukturyzacji, ujętych w jego ewidencji księgowej lub informatycznych systemach 

księgowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw wynikających z zawartych                            
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i obowiązujących umów, z wyłączeniem środków pieniężnych w kwocie 5 000 000,00 

(słownie: pięć milionów) złotych oraz środków pieniężnych w wysokości 

odpowiadającej zobowiązaniom Podmiotu w restrukturyzacji wobec organów 

podatkowych i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz akcji i udziałów w 

następujących spółkach prawa handlowego: 

a) PBS IP Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, nr KRS 0000582597, 

b) Sanockie Towarzystwo Sportowe S.A. z siedzibą w Sanoku, nr KRS 

0000596717, 

c) Klub Hokejowy Sanok Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, nr KRS 0000399041, 

d) PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, nr KRS 0000069391, 

e) PBS Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, nr KRS 0000171485, 

f) Carmine Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, nr KRS 0000567864, 

g) Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego „Famed" S.A. w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Żywcu, nr KRS 0000058439; 

2) zobowiązania Podmiotu w restrukturyzacji, obejmujące ogół zobowiązań związanych                   

z działalnością Podmiotu w restrukturyzacji według stanu na koniec dnia wszczęcia 

przymusowej restrukturyzacji, ujęte w jego ewidencji księgowej lub informatycznych 

systemach księgowych ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z 

zawartych i obowiązujących umów, z wyłączeniem zobowiązań: 

a) za które, zgodnie z art. 123 zdanie drugie i art. 191 ust. 2 ustawy o BFG, odpowiada 

Podmiot w restrukturyzacji, 

b) wynikających z tytułu kar administracyjnych nałożonych w związku z działalnością 

Podmiotu w restrukturyzacji, 

c) z tytułu : 

 odsetek od zobowiązań z tytułu środków pieniężnych innych niż środki 

gwarantowane, o których mowa w art. 2 pkt 65 ustawy o BFG, 

 pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730, z późn. zm.) oraz 

środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny,                            

o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy,   

d) z tytułu środków innych niż środki wskazane w lit. a – c oraz innych niż: 

 środki gwarantowane, o których mowa w  art. 2 pkt 65 ustawy o BFG, 

 środki stanowiące należności, o których mowa w art. 440 ust. 2 pkt 2 ustawy                  

z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. 

zm.), 

 o których mowa w art. 206 ust. 1 pkt 2-10 ustawy o BFG, 

-  przy czym zobowiązania, o których mowa w lit. d, nie są przenoszone do 

Instytucji Pomostowej jedynie w części będącej wynikiem iloczynu ich 

wartości oraz współczynnika procentowego wynikającego ze stosunku 

wartości bezwzględnej kwot: kwoty ujemnych kapitałów własnych 

wynoszących 182 857 669,00 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony 

osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) 

złotych wynikającej z oszacowanej straty pomniejszonej o wartość 
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wynikającą z umorzenia instrumentów kapitałowych wskazanych w pkt 3 w 

podpunktach 2 – 8  oraz zobowiązań wskazanych w niniejszym podpunkcie 

2 lit. c, do kwoty zobowiązań wskazanych w niniejszej literze. 

5. W związku z tym, że określona w Oszacowaniu wartość przenoszonych zobowiązań 

przekracza wartość przenoszonych praw majątkowych, różnica pomiędzy wartością 

przenoszonych zobowiązań a wartością przenoszonych praw majątkowych Podmiotu                 

w restrukturyzacji, zostanie pokryta dotacją, o której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 ustawy 

o BFG. Zapłata wynagrodzenia za przejmowane przedsiębiorstwo Podmiotu 

w restrukturyzacji następuje przez przejęcie przez Instytucję Pomostową zobowiązań 

Podmiotu w restrukturyzacji.  

6. W celu umożliwienia odpowiedniej ewidencji przeniesienia praw majątkowych i 

zobowiązań wskazanych w punkcie 4 niniejszej Decyzji, Fundusz udostępni Podmiotowi 

w restrukturyzacji lub Instytucji Pomostowej rozwiązanie informatyczne.  

7. Podmiot w restrukturyzacji wyda Instytucji Pomostowej z dniem przeniesienia: 

1) dokumenty, informacje i korespondencję dotyczącą przenoszonego  przedsiębiorstwa 

Podmiotu w restrukturyzacji oraz przenoszonych zobowiązań, 

2) ewidencję księgową i informatyczne systemy księgowe  zapewniające  prawidłową 

ewidencję przenoszonych praw majątkowych i zobowiązań w Instytucji Pomostowej. 

8. Z dniem przeniesienia Podmiot w restrukturyzacji wyda Instytucji Pomostowej mienie, w 

tym dokona wszelkich czynności faktycznych związanych z przeniesieniem posiadania 

mienia na Instytucję Pomostową. 

9. Zgodnie z art. 191 ust. 3 ustawy o BFG, z dniem przeniesienia na Instytucję Pomostową 

przechodzą zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Podmiotowi w 

restrukturyzacji na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z jego działalnością. 

10. Zgodnie z art. 188 ust. 2 ustawy o BFG, Fundusz może dokonać zwrotnego przeniesienia 

przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych lub zobowiązań, które są 

przedmiotem niniejszej Decyzji z Instytucji Pomostowej do Podmiotu w restrukturyzacji. 

Decyzja o zwrotnym przeniesieniu może zostać wydana w terminie nie dłuższym niż 24 

miesiące od dnia podjęcia niniejszej Decyzji, jednak nie później, niż w dniu 

poprzedzającym dzień wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości Podmiotu 

w restrukturyzacji.  

11. W przypadku podjęcia przez Fundusz decyzji o zwrotnym przeniesieniu przedsiębiorstwa 

lub wybranych praw majątkowych lub zobowiązań do Podmiotu w restrukturyzacji, 

prawa majątkowe lub zobowiązania ulegają zwrotowi do Podmiotu w restrukturyzacji w 

stanie niepogorszonym, chyba że pogorszenie stanu stanowi normalne następstwo 

upływu czasu, czynności związanych z bieżącą działalnością, lub działań 

windykacyjnych, lub nie nastąpiło z winy Instytucji Pomostowej wraz z  dotyczącymi ich 

umowami lub  innymi dokumentami stanowiącymi podstawę prawną ich istnienia oraz 

całością zgromadzonej dokumentacji.  

12. Szczegółowe warunki i tryb zwrotnego przeniesienia, o którym mowa w punkcie 10 

niniejszej Decyzji, określi decyzja o zwrotnym przeniesieniu przedsiębiorstwa lub 

wybranych praw majątkowych lub zobowiązań z Instytucji Pomostowej do Podmiotu w 

restrukturyzacji. Zasady związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa lub praw 
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majątkowych lub zobowiązań do Instytucji Pomostowej stosuje się odpowiednio do 

przeniesienia zwrotnego. 

13. Zgodnie z art. 113 ust. 1 i 3 ustawy o BFG, z chwilą wszczęcia przymusowej 

restrukturyzacji:  

1) na Fundusz przechodzi prawo podejmowania uchwał w sprawach zastrzeżonych                 

w ustawie i statucie do właściwości organów Podmiotu  w restrukturyzacji, 

2) kompetencje rady nadzorczej Podmiotu w restrukturyzacji zostają zawieszone,                     

z zastrzeżeniem art. 103 ust. 5 i art. 216 ust. 7 ustawy o BFG, 

3) zarząd Podmiotu w restrukturyzacji ulega rozwiązaniu, a mandaty jego członków 

wygasają,  

4) udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają, z wyjątkiem 

pełnomocnictw udzielonych przez Podmiot w restrukturyzacji w związku z jego 

uczestnictwem w systemie płatności lub w systemie rozrachunku, upoważniających 

do: 

a) wprowadzania zleceń rozrachunku do systemu płatności lub do systemu 

rozrachunku lub do podejmowania działań prowadzących do wykonania zobowiązań 

powstałych w związku z wprowadzeniem zlecenia rozrachunku do takiego systemu, 

b) zamknięcia kontraktów instrumentów pochodnych i ustalenia wartości netto 

zobowiązań z takich instrumentów, w przypadku, o którym mowa w art. 207 ust. 2 i 3 

ustawy o BFG, w tym podejmowania działań określonych w procedurach, o których 

mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących 

przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych                             

i repozytoriów transakcji, 

c) podejmowania działań określonych w procedurach na wypadek niewykonania 

zobowiązania, jeżeli następuje to z powodów innych niż wszczęcie przymusowej 

restrukturyzacji lub podejmowanie decyzji przez Fundusz w ramach tego postępowania, 

w szczególności nie są wypełniane istotne zobowiązania podmiotów w restrukturyzacji, 

w tym zobowiązania do płatności i dostawy, a także zobowiązania do zapewnienia 

zabezpieczenia 

- które zgodnie z art. 113 ust. 4 ustawy o BFG wygasają wraz z zakończeniem działań, o 

których mowa lit. a-c, 

5) kompetencje pozostałych organów Podmiotu w restrukturyzacji zostają zawieszone, 

z zastrzeżeniem art. 216 ust. 6 ustawy o BFG. 

Do momentu przeniesienia, zgodnie z punktem 4 niniejszej Decyzji, przedsiębiorstwa 

Podmiotu w restrukturyzacji oraz jego zobowiązań do Instytucji Pomostowej, jego 

organizacja i sposób działania pozostają bez zmian. 

14. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o BFG, czynności prawne dokonane z naruszeniem art. 

113 ustawy o BFG są nieważne. 

15. Z momentem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji w Podmiocie w restrukturyzacji 

ustanawia się na okres 1 (jednego) roku administratora w osobie Pana Pawła Małolepszego 

nr PESEL       (dalej: „Administrator”). Administratorowi przysługują uprawnienia 

Funduszu, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 153 ust. 5 ustawy o 

BFG, z wyłączeniem podejmowania uchwał i decyzji w sprawach zastrzeżonych do 
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właściwości walnego zgromadzenia Podmiotu w restrukturyzacji. Administrator 

podejmuje czynności, o których mowa w art. 154 ustawy o BFG.  

16. Ustala się wynagrodzenie dla Administratora w kwocie           (słownie:          ) złotych 

miesięcznie. W przypadku wykonywania funkcji Administratora przez część miesiąca, 

wynagrodzenie będzie przysługiwać w proporcjonalnej wysokości. Wynagrodzenie będzie 

płatne do 27 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez Administratora.  

17. Określa się sposób wykonywania nadzoru Funduszu nad Administratorem w ten sposób, 

że Fundusz może w każdej chwili wydawać Administratorowi zalecenia i polecenia                           

w zakresie powierzonych zadań oraz żądać od Administratora przedstawienia informacji               

i wyjaśnień w zakresie powierzonych mu zadań. Zobowiązuje się Administratora do 

uzyskiwania uprzedniej zgody Funduszu na dokonywanie następujących czynności: 

zaciągania przez Podmiot w restrukturyzacji zobowiązań lub rozporządzania prawami 

majątkowymi,  w tym dokonywania zbycia składników majątku na kwotę przekraczającą 

łącznie w stosunku do jednego podmiotu 100 000  (słownie: sto tysięcy) złotych oraz na 

podejmowanie uchwał należących do kompetencji rady nadzorczej Podmiotu w 

restrukturyzacji.  

18. Zobowiązuje się Administratora do składania Funduszowi informacji o sytuacji 

finansowej Podmiotu w restrukturyzacji oraz podejmowanych działaniach w sprawach 

istotnych na bieżąco, a w pozostałych na koniec każdego tygodnia, a także na dzień 

powołania i odwołania z funkcji. Zakres informacji o sytuacji finansowej powinien 

obejmować wszelkie informacje niezbędne do oceny sytuacji finansowej Podmiotu w 

restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji płynnościowej. 

19. Ustala się, że koszty działalności Administratora, w tym koszty związane z jego 

wynagrodzeniem obciążają Podmiot w restrukturyzacji. 

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 103 ust. 3 w związku z art. 107 ustawy o BFG, uzasadnienie Decyzji zostanie 

sporządzone w terminie 14 dni od dnia doręczenia Decyzji Podmiotowi w restrukturyzacji.  

  

Pouczenie: 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o BFG, niniejsza Decyzja jest ostateczna i podlega 

natychmiastowemu wykonaniu.  

 

Zgodnie z art. 103 ust. 5 i art. 104 ust. 1 w związku z art. 107 ustawy o BFG, rada nadzorcza 

Podmiotu w restrukturyzacji może wnieść skargę na Decyzję do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibą w Warszawie 00-546, ul. ks. I. J. Skorupki 4, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia uzasadnienia Decyzji.  

Uprawnionym do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

jest również każdy, kogo interes prawny został naruszony Decyzją.  

 

Zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy o BFG Oszacowanie, o którym mowa w punkcie 2 niniejszej 
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Decyzji, może zostać zaskarżone tylko w skardze na niniejszą Decyzję. 

 

Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania Decyzji. 

 

Zgodnie z art. 192 ust.2 ustawy o BFG, właścicielom, dłużnikom i wierzycielom podmiotu w 

restrukturyzacji, których prawa majątkowe lub zobowiązania nie zostały przejęte w wyniku 

Decyzji, o której mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o BFG, nie przysługują roszczenia do Instytucji 

Pomostowej, jej składników majątkowych i członków jej organów. 

 

Wysokość wpisu od skargi, zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 

2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.), wynosi 200 

(dwieście) złotych. Skarżący może ubiegać się o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa 

pomocy. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) Podmiot w restrukturyzacji  

2) Instytucja Pomostowa  

3) Administrator  

4) a/a x2 

 

 

 


