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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  

 

Sygn. sprawy DPR. 721.4.2020 

 

Na podstawie art. 155 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust. 4 pkt 8 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”) oraz art. 159 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 2357, z 

późn. zm.) 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.), oraz uwzględniając opinię Rady 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 stycznia 2020 r. 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) 

uchwałą Zarządu Funduszu o nr 26/DPR/2020 podjętą w dniu 15 stycznia 2020 r., postanowił, 

co następuje: 

 

1. Z dniem doręczenia niniejszej decyzji zawiesza się działalność 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, pod numerem KRS 0000047309, 

(dalej: „Podmiot w restrukturyzacji”) w celu zastosowania wskazanego w decyzji 

Funduszu z dnia 15 stycznia 2020 r., podjętej uchwałą Zarządu Funduszu nr 

25/DPR/2020 w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec 

Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (sygn. sprawy DPR.721.1.2019), umorzenia 

instrumentów kapitałowych Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (sygn. sprawy 

DPR.721.1.2020), zastosowania instrumentu przymusowej restrukturyzacji wobec 

Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (sygn. sprawy DPR.721.3.2020), powołania 

administratora Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (sygn. sprawy DPR.721.2.2020), 

instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci instytucji pomostowej.  

2. W okresie zawieszenia Podmiot w restrukturyzacji: 

1) nie reguluje swoich zobowiązań, z wyjątkiem związanych z ponoszeniem 
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uzasadnionych kosztów bieżącej działalności,  

2)  nie prowadzi działalności bankowej poza windykacją należności oraz wykonaniem 

poleceń przelewu na rachunki organów podatkowych z tytułu należności, o których 

mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

3) nie wypłaca środków pochodzących z nadwyżki bilansowej ani oprocentowania 

wkładów. 

3. Z doręczeniem niniejszej decyzji zawieszeniu ulega egzekucja z rachunków bankowych 

prowadzonych przez 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. 135 ust. 1 i 4 ustawy o BFG, w czasie trwania przymusowej restrukturyzacji, 

niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego w 

stosunku do Podmiotu w restrukturyzacji, a postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające 

skierowane do majątku Podmiotu w restrukturyzacji wszczęte przed wszczęciem przymusowej 

restrukturyzacji ulega umorzeniu, za wyjątkiem egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz 

rent, o których mowa w art. 135 ust. 5 ustawy o BFG. 

 

Zgodnie z art. 68 ustawy o BFG, wykonywanie uprawnień Funduszu w okresie zawieszenia 

podmiotu w restrukturyzacji: 

1) nie ogranicza prawa podmiotu będącego podmiotem prowadzącym lub uczestnikiem 

systemu płatności lub systemu rozrachunku, na którego rzecz zostało ustanowione 

zabezpieczenie w związku z uczestnictwem w tym systemie; 

2) nie ogranicza prawa Narodowego Banku Polskiego, banku centralnego innego państwa 

członkowskiego w rozumieniu przepisów ustawy o ostateczności rozrachunku lub 

Europejskiego Banku Centralnego, z tytułu ustanowionego na ich rzecz zabezpieczenia operacji 

z tymi bankami; 

3) nie wpływa na skutki prawne zlecenia rozrachunku wynikające z jego wprowadzenia 

do systemu płatności lub systemu rozrachunku oraz wyniki kompensowania w ramach tych 

systemów. 

 

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 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 
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Administracyjnego w Warszawie jest również każdy, kogo interes prawny został naruszony 

decyzją. 

 

Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. 

 

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 ze zm.), wynosi 200 

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

pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) Podkarpacki Bank Spółdzielczy, ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok 

2) Rada Nadzorcza Podkarpackiego Banku Spółdzielczego ul. Mickiewicza 7, 38-500 

Sanok 

3)    Administrator Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 

4) a/a x 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


