
 

 

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej „Fundusz”), na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 

10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej: „ustawa o BFG”), stanowiącego 

implementację art. 64 ust 1 lit. f) Dyrektywy BRRD, Fundusz może, w drodze decyzji, dokonać 

zmiany warunków umowy, której stroną jest podmiot w restrukturyzacji, w tym dokonać 

rozliczenia umowy, przeniesienia praw z umowy na osobę trzecią lub wstąpić w miejsce strony 

umowy. Zgodnie z art. 150 ust. 2 przepisu art. 150 ust. 1 nie stosuje się do umowy o 

uczestnictwo w systemie płatności lub systemie rozrachunku, a także do stosunków 

zobowiązaniowych zawieranych w związku z uczestnictwem w systemie płatności lub systemie 

rozrachunku.  

W dniu 30 grudnia 2020 r. podjęta została decyzja znak DPR.720.2.2019, DPR.720.4.2019, 

DPR.720.8.2019, DPR.720.9.2019 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wobec Idea Bank 

S.A., w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., umorzenia 

instrumentów kapitałowych Idea Bank S.A., zastosowania instrumentu przymusowej 

restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. oraz ustanowienia administratora Idea Bank S.A. 

(„Decyzja”).  

Na podstawie pkt 4 ppkt 1 lit. n) oraz pkt 4 ppkt 2 lit. o) Decyzji z zakresu zastosowania 

instrumentu przejęcia przedsiębiorstwa wyłączone zostały prawa majątkowe i zobowiązania 

związane z umową podnajmu z dnia 16 marca 2020 r. zawartą przez Bank z Getin Noble Bank 

S.A. dotyczącą pomieszczeń w budynku pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-

843 Warszawa („umowa podnajmu”). W konsekwencji tego podmiotem praw i zobowiązań 

związanych z umową podnajmu pozostał w dalszym ciągu Idea Bank S.A. („Podmiot w 

restrukturyzacji”).  

Wskazać należy, że wszyscy pracownicy Podmiotu w restrukturyzacji stali się pracownikami 

Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Podmiot Przejmujący”) w wyniku zastosowania 

instrumentu przymusowej restrukturyzacji. Podobnie, Podmiot Przejmujący przejął w wyniku 

Decyzji przedsiębiorstwo i zobowiązania Podmiotu w restrukturyzacji, przy zastosowaniu tylko 

pewnych wyłączeń. W konsekwencji tego brak było uzasadnienia do tego, aby Podmiot w 

restrukturyzacji korzystał w dalszym ciągu z pomieszczeń w budynku pod adresem Rondo 

Ignacego Daszyńskiego 2C. W związku z tym, Fundusz decyzją znak DPR.720.1.2021 z dnia 

2 stycznia 2021 r. zdecydował o zmianie okresu na który została zawarta umowa podnajmu i 

jednocześnie wprowadził zapis zezwalający podmiotowi w Restrukturyzacji na zawarcie z 

Podmiotem Przejmującym umowy dalszego podnajmu pozwalającej Podmiotowi 

Przejmującemu na korzystanie z pomieszczeń w budynku pod adresem Rondo Ignacego 

Daszyńskiego 2C przez krótki okres czasu pozwalający na przemieszczenie do innych 

lokalizacji dotychczasowych pracowników Podmiotu w restrukturyzacji oraz zlokalizowanego 

pod ww. adresem mienia przejętego na podstawie Decyzji. 

 


