
Informacja o przyczynach i skutkach przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A.  

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej „BFG” lub „Fundusz”) wszczął przymusową restrukturyzację 

wobec Getin Noble Bank S.A. (dalej „Getin Noble”). 

BFG wydał w dniu 29 września 2022 r. decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin 

Noble, umorzeniu instrumentów kapitałowych Getin Noble, zastosowaniu instrumentu przymusowej 

restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej oraz powołaniu Administratora Getin Noble (dalej 

„Decyzja”).  

Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta wobec Getin Noble z dniem doręczenia Decyzji  

tj. 30 września 2022 r.  

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble odbywa się z zastosowaniem instrumentu przymusowej 

restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej, na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (dalej „ustawa o BFG").  

Z dniem 3 października 2022 r. do instytucji pomostowej Bank BFG S.A. (dalej „Bank Pomostowy”), 

utworzonej przez BFG zgodnie z art. 181 ust. 1 oraz art. 185 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy o BFG , zostanie 

przeniesione ze skutkiem określonym w art. 191 ust. 1 ustawy o BFG przedsiębiorstwo Getin Noble, 

obejmujące ogół praw majątkowych Getin Noble według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej 

restrukturyzacji, tj. 30 września 2022 r., ujętych w jego ewidencji, w tym ewidencji księgowej lub 

informatycznych systemach księgowych, z wyłączeniem praw majątkowych wskazanych w Decyzji, oraz 

zobowiązania Getin Noble, według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, tj. 30 

września 2022 r., ujęte w jego ewidencji, w tym ewidencji księgowej lub informatycznych systemach 

księgowych, z wyłączeniem zobowiązań wskazanych w Decyzji.  

Do Banku Pomostowego zostaną przeniesione m.in. wszystkie depozyty klientów Getin Noble, a 

także kredyty w złotych. Wśród wyłączeń znajdują się m.in. prawa majątkowe i zobowiązania 

dotyczące umów kredytów hipotecznych denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych 

kursem waluty obcej wraz z roszczeniami z nich wynikającymi. Pełna lista wyłączeń znajduje się w 

sentencji Decyzji w dalszej części niniejszego tekstu. W tych sprawach należy kontaktować się z Getin 

Noble (Rondo Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa).  

W dniu przeniesienia przedsiębiorstwa oraz zobowiązań (z wyłączeniami) Getin Noble 

akcjonariuszami Banku Pomostowego będą Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz System Ochrony 

Banków Komercyjnych S.A., utworzony przez osiem działających w Polsce banków komercyjnych: 

ING Bank Śląski S.A., Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP 

Paribas Bank Polska S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Santander 

Bank Polska S.A. 

Przymusowa restrukturyzacja pozwala ochronić wszystkie depozyty klientów w kwocie 39,5 mld zł, 

łącznie z 3,5 mld zł depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG w 

przypadku upadłości Getin Noble. 

Przyczyny wydania Decyzji  

BFG wszczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble, ponieważ zostały spełnione wszystkie 

trzy przesłanki, które zobowiązują BFG do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy o 

BFG: 

1)  Getin Noble był zagrożony upadłością; 



2) brak było uzasadnionych przesłanek wskazujących, że działania nadzorcze, w tym środki 

wczesnej interwencji, działania Getin Noble lub systemu ochrony instytucjonalnej pozwolą we 

właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością; 

3) wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble było konieczne w interesie 

publicznym, rozumianym w szczególności jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie 

zaangażowania funduszy publicznych, a także zapewnienie kontynuacji realizowanej przez 

Getin Noble funkcji krytycznej w postaci obsługi przyjmowanych depozytów jednostek 

samorządu terytorialnego. 

BFG przed podjęciem Decyzji, zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy o BFG, zapewnił przeprowadzenie 

oszacowania wartości aktywów i pasywów Getin Noble. Z oszacowania, wykonanego przez niezależny 

podmiot, Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., wynika, że Getin Noble miał 

ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie 

zobowiązań.  

Getin Noble od 2016 r. notował nieprzerwanie straty roczne; 29 kwietnia 2022 r. Getin Noble 

poinformował o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością.  

Działania BFG prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa 

finansowego: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministrem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim. 

O przymusowej restrukturyzacji informowana jest też Komisja Europejska oraz Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego. 

Skutki Decyzji BFG dla klientów Getin Noble 

a) W procesie przymusowej restrukturyzacji, z dniem 3 października 2022 r. przedsiębiorstwo 

oraz zobowiązania Getin Noble, z wyłączeniami określonymi w Decyzji, zostaną przeniesione 

do Banku Pomostowego.  

b) Wszystkie depozyty zostaną w całości przeniesione do Banku Pomostowego. 

c) Wszystkie produkty bankowe pozostają aktywne. 

d) Transakcje i operacje realizowane są na bieżąco. 

e) Sytuacja klientów nie zmienia się, są i będą oni obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp 

do wszystkich swoich oszczędności przez bankowość internetową, aplikację mobilną i w 

placówkach. 

f) W związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble klienci nie muszą podejmować żadnych 

działań. 

g) Klienci mogą korzystać z kart i bankomatów.  

h) Nie zmieniają się numery rachunków, strony logowania, hasła i loginy do bankowości 

internetowej pozostają bez zmian.  

i) Do Banku Pomostowego zostaną przeniesione kredyty w złotych. 

j) Wszystkie kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach. 

k) Kredyty hipoteczne denominowane w walucie obcej lub indeksowane kursem waluty obcej 

pozostają w Getin Noble, jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty 

walutowe również nie ulega zmianie. Kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach 

i na dotychczasowe numery rachunków. Polecenia przelewu z rachunków przeniesionych do 

Banku Pomostowego będą dalej realizowane, a klienci z kredytami w walutach obcych będą 

obsługiwani przez Bank Pomostowy.  

l) Działa całodobowa infolinia dla klientów indywidualnych pod numerem +48 664 919 797 lub 

+48 32 604 30 01. Infolinia dla klientów firmowych i sektora publicznego dostępna jest od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00 pod numerami +48 608 019 700 lub +48 32 

604 30 25. 



 

Powyższe informacje dotyczą wszystkich klientów Getin Noble na dzień 30 września 2022 r., w tym 

klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking.  

Skutki Decyzji dla akcjonariuszy Getin Noble i wierzycieli z tytułu obligacji  

Na pokrycie strat Getin Noble, określonych w Oszacowaniu wartości aktywów i pasywów Getin Noble, 

dokonanym przez niezależny podmiot - Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. 

k.- powodujących spadek kapitałów własnych Getin Noble do poziomu -3,6 mld zł, zostają umorzone 

akcje Getin Noble oraz wyemitowane przez Getin Noble obligacje, wskazane w Decyzji.  

Skutki Decyzji dla Getin Noble 

Z chwilą wszczęcia przymusowej restrukturyzacji na Fundusz przechodzi prawo podejmowania uchwał 

i decyzji w sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie do właściwości organów podmiotu w 

restrukturyzacji, rada nadzorcza została zawieszona (z zastrzeżeniem art. 103 ust. 5 ustawy o BFG), 

zarząd Getin Noble uległ rozwiązaniu, a mandaty jego członków wygasły.  

Z dniem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble, BFG ustanowił Administratora w 

osobie Pana Pawła Małolepszego. Administrator podejmuje czynności, o których mowa w art. 154 

ustawy o BFG.  

Przedsiębiorstwo Getin Noble i jego zobowiązania, z wyłączeniami wskazanymi w Decyzji, zostaną 

przeniesione do Banku Pomostowego. Getin Noble zachowuje osobowość prawną i pozostaje 

uczestnikiem obrotu z uwzględnieniem regulacji ustawowych dotyczących skutków wszczęcia 

przymusowej restrukturyzacji.  

Informacja o możliwości zaskarżenia Decyzji 

Zgodnie z art. 103 ust. 5 zdanie drugie ustawy o BFG oprócz rady nadzorczej podmiotu w 

restrukturyzacji uprawnionym do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie jest również każdy, kogo interes prawny został naruszony Decyzją. Biorąc pod uwagę 

powyższe oraz treść dyspozycji art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o BFG, Fundusz informuje, że na podstawie 

art. 103 ust. 5 i art. 104 ust. 1 oraz art. 107 ustawy o BFG skargę na Decyzję wnosi się do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. 

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 2021 r., poz. 535, z późn. zm.), wynosi 200 (dwieście) złotych. Skarżący 

może ubiegać się o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. 
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Na podstawie: 

 

- art. 101 ust. 7, 10, 12, 12a i 12b w związku z art. 11 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793 z późn. zm., dalej: „ustawa o BFG”);  

- art. 110 ust. 3 pkt 3 i 4 i ust. 6, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 70a ust. 1 pkt 1, 2, art. 72 ust. 1, 2 oraz 

ust. 8 w związku z art. 208 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy o BFG;  

- art. 110 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 188 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2, 3 oraz art. 191 ust. 1 i 3  

w związku z art. 11 ust. 4 pkt 4 ustawy o BFG; 

- art. 153 ust. 1, 1a, 5, 7, 8 i 10 oraz art. 235 pkt 7 w związku z art. 114 ust. 1 i 2 w związku  

   z art. 11 ust. 4 pkt 5 ustawy o BFG;  

- art. 137 ust. 1 i 2, art. 138 ust. 1, 5, 7 i 9 ustawy o BFG; 

- art. 113 ust. 2 ustawy o BFG;  

- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) w powiązaniu z art. 11 ust. 5 i ust. 9 

ustawy o BFG po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wszczętych z urzędu: 

1. uchwałą nr 52/DPR/2022 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 14 

marca 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o 

wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. 

2. uchwałą nr 323/DPR/2022 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 

sierpnia 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie podjęcia decyzji  

o umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitałowych lub zobowiązań 

kwalifikowanych wobec Getin Noble Bank S.A. 

3. uchwałą nr 324/DPR/2022 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 

sierpnia 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie podjęcia decyzji  

o powołaniu administratora wobec Getin Noble Bank S.A. 

4. uchwałą nr 325/DPR/2022 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 

sierpnia 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie podjęcia decyzji o 

zastosowaniu instrumentów przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank 

mając na uwadze: 

- opinię Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), o której mowa w art. 101 ust. 11 ustawy 

o BFG (pismo z dnia 27 września 2022 r.) sygn. DBK-DBK3A.072.15.2022.IM ), 

- zgodę Ministra Finansów, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o BFG (pismo z dnia 27 

września 2022 r. sygn. FN2.703.133.2022), 

- opinię Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 września 2022 r. 



 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) 

uchwałą Zarządu Funduszu o nr 346/DPR/2022 podjętą w dniu 29 września 2022 r., 

rozstrzyga, co następuje: 

 

 

1. Wszczyna się przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank S.A. z siedzibą  

w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304735 (dalej: 

„Bank”, lub „Podmiot w restrukturyzacji”) z dniem doręczenia niniejszej decyzji (dalej: 

„Decyzja”).  

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

wartości aktywów i pasywów Banku w postaci „Raportu z Oszacowania 1” i „Raportu z 

Oszacowania 2”, o którym mowa w art. 137 ust. 1 ustawy o BFG, sporządzone w dniu 24 

września 2022 r. przez Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. (dalej zwane łącznie: 

„Oszacowaniem”), które stanowią załącznik do niniejszej Decyzji. 

3. W związku z wszczęciem przymusowej restrukturyzacji, umarza się z dniem wszczęcia 

przymusowej restrukturyzacji, według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej 

restrukturyzacji, następujące instrumenty kapitałowe, w rozumieniu art. 72 ust. 1 ustawy  

o BFG, wyemitowane przez Bank wraz z należnymi odsetkami: 

1) akcje na okaziciela, zwykłe serii A w liczbie 883.381.106 szt. o łącznej wartości 

nominalnej 2.411.630.419,38 (słownie: dwa miliardy czterysta jedenaście milionów 

sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i trzydzieści osiem groszy), 

oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) kodem 

PLGETBK00012; 

2) akcje na okaziciela, zwykłe serii B w liczbie 18.315.019 szt. o łącznej wartości nominalnej 

50.000.001,87 (słownie: pięćdziesiąt milionów jeden złotych i osiemdziesiąt siedem 

groszy), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00012; 

3) akcje na okaziciela, zwykłe serii C w liczbie 69.597.068 szt. o łącznej wartości nominalnej 

189.999.995,64 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt 

cztery grosze), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00012; 

4) akcje na okaziciela, zwykłe serii D w liczbie 36.630.037 szt. o łącznej wartości nominalnej 

100.000.001,01 (słownie: sto milionów jeden złotych i jeden grosz), oznaczone przez 

KDPW kodem PLGETBK00012; 

5) akcje na okaziciela, zwykłe serii E w liczbie 36.630.037 szt. o łącznej wartości nominalnej 

100.000.001,01 (słownie: sto milionów jeden złotych i jeden grosz), oznaczone przez 

KDPW kodem PLGETBK00012; 

6) obligacje na okaziciela serii PP5-I o terminie wykupu w dniu 12 grudnia 2022 r., w liczbie 

31.733 szt. o łącznej wartości nominalnej 31.733.000,00 (słownie: trzydzieści jeden 

milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych), oznaczone przez KDPW kodem 

PLGETBK00335; 

7) obligacje na okaziciela serii PP5-II o terminie wykupu w dniu 31 marca 2023 r., w liczbie 

35.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć 

milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00343; 

8) obligacje na okaziciela serii PP5-III o terminie wykupu w dniu 28 kwietnia 2023 r., w 

liczbie 35.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć 

milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00350; 

9) obligacje na okaziciela serii PP5-IV o terminie wykupu w dniu 31 maja 2023 r., w liczbie 



50.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów 

złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00368; 

10) obligacje na okaziciela serii PP5-V o terminie wykupu w dniu 28 lipca 2023 r., w liczbie 

60.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów 

złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00376; 

11) obligacje na okaziciela serii PP5-VI o terminie wykupu w dniu 31 sierpnia 2023 r., w 

liczbie 40.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści 

milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00384; 

12) obligacje na okaziciela serii PP6-I o terminie wykupu w dniu 9 listopada 2023 r., w liczbie 

40.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów 

złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00392; 

13) obligacje na okaziciela serii PP6-II o terminie wykupu w dniu 30 listopada 2023 r., w 

liczbie 40.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści 

milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00400; 

14) obligacje na okaziciela serii PP6-III o terminie wykupu w dniu  21 grudnia 2023 r., w 

liczbie 40.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści 

milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00418; 

15) obligacje na okaziciela serii PP6-IV o terminie wykupu w dniu 31 stycznia 2024 r., w 

liczbie 42.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 42.000.000,00 (słownie: czterdzieści dwa 

miliony złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00426; 

16) obligacje na okaziciela serii PP6-V o terminie wykupu w dniu 4 kwietnia 2024 r., w liczbie 

55.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 55.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt pięć 

milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00434; 

17) obligacje na okaziciela serii PP6-VI o terminie wykupu w dniu 29 kwietnia 2024 r., w 

liczbie 62.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 62.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt 

dwa miliony złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00442; 

18) obligacje na okaziciela serii PP6-VII o terminie wykupu w dniu 31 maja 2024 r., w liczbie 

40.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów 

złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00459; 

19) obligacje na okaziciela serii PP6-VIII o terminie wykupu w dniu 28 czerwca 2024 r., w 

liczbie 40.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści 

milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00467; 

20) obligacje na okaziciela serii PP6-IX o terminie wykupu w dniu 26 lipca 2024 r., w liczbie 

30.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów 

złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00475; 

21) obligacje na okaziciela serii PP6-X o terminie wykupu w dniu 30 sierpnia 2024 r., w liczbie 

40.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów 

złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00483; 

22) obligacje na okaziciela serii PP6-XI o terminie wykupu w dniu 10 października 2024 r., w 

liczbie 25.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć 

milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00491. 
4. W związku z umorzeniem akcji, o których mowa w punkcie 3 niniejszej Decyzji kapitał 

zakładowy Podmiotu w restrukturyzacji obniża się o kwotę 2.851.630.418,91 (słownie: dwa 
miliardy osiemset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta 
osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy).  

5. Wobec Podmiotu w restrukturyzacji stosuje się instrument przymusowej restrukturyzacji  

w formie instytucji pomostowej, w ten sposób, że do instytucji pomostowej Bank BFG 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Ignacego 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 0000991173 (dalej: 

„Instytucja Pomostowa”,), z dniem 3 października 2022 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, w tym ewidencji księgowej  

lub informatycznych systemach księgowych, w tym wierzytelność Podmiotu  

w restrukturyzacji względem Systemu Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (dalej: 

SOBK) z tytułu udzielonego Podmiotowi w restrukturyzacji wsparcia na podstawie 

Zaktualizowanej Deklaracji SOBK z dnia 24 września 2022 r., zgodnie z którą SOBK 

zobowiązał się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do udzielenia Bankowi wsparcia w 

wysokości 3.127.000.000,00 (słownie: trzy miliardy sto dwadzieścia siedem milionów 

złotych) pod wyłącznym warunkiem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec 

Banku na mocy niniejszej Decyzji (dalej: Deklaracja SOBK),  

z wyłączeniem: 

a) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych dotyczących umów kredytów i pożyczek denominowanych we franku 

szwajcarskim (CHF) lub indeksowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF),  

oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami 

cywilnymi, administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia; 

b) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych dotyczących umów kredytów hipotecznych denominowanych w walucie 

obcej lub indeksowanych kursem waluty obcej, oraz roszczeń wynikających z tych praw 

majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, 

niezależnie od daty ich podniesienia; 

c) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych związanych z umowami, umowami ramowymi lub zleceniami 

dotyczącymi transakcji zabezpieczających ryzyka zmiany kursu walut (FX Swap) lub 

ryzyka zmiany kursu walut oraz wahań stóp procentowych (CIRS) dotyczących praw 

majątkowych zawartych przez Bank z: 

I. Narodowym Bankiem Polskim; 

II. Intesa Sanpaolo S.p.A. (wcześniej: Banca IMI S.p.A.), 

których data zapadalności jest późniejsza niż dzień wszczęcia przymusowej restrukturyzacji 

oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych lub zobowiązań, w tym objętych 

postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia; 

d) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych, zakwalifikowanych przez Podmiot w restrukturyzacji na koniec dnia 

wszczęcia przymusowej restrukturyzacji jako spełniające warunki składników aktywów 

finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe zgodnie  

z definicją zawartą w Załączniku A do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2067 z dnia 22 

listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone 

międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego 

Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 323, str. 1; dalej 

„MSSF 9”), związanych z: 

I. z umowami kredytów i pożyczek pierwotnie denominowanymi we franku 

szwajcarskim (CHF) lub pierwotnie indeksowanymi kursem franka szwajcarskiego 

(CHF)  

II. umowami kredytów hipotecznych pierwotnie denominowanych w walucie obcej 

lub pierwotnie indeksowanych kursem waluty obcej  



oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami 

cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia; 

e) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych związanych z: 

I. przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, 

II. wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek 

dającego zlecenie, 

III. nabywaniem lub zbywaniem na własny rachunek instrumentów finansowych, 

IV. oferowaniem instrumentów finansowych, 

V. zarządzaniem portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych, 

VI. czynnościami doradztwa inwestycyjnego, 

VII. sporządzeniem analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych 

rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie 

instrumentów finansowych, 

VIII. czynnościami powierzonymi lub przyjętymi do wykonania przez Bank, oraz 

IX. pozostałą działalnością (w tym związaną z obrotem, pośrednictwem, oferowaniem, 

zarządzaniem, doradztwem, działalnością reklamową i marketingową), 

odnoszących się do instrumentów finansowych emitowanych przez: 

 GetBack S.A., obecnie Capitea S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. rtm. Witolda 

Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000413997 („GetBack”), oraz 

 podmioty powiązane z GetBack w rozumieniu Międzynarodowego Standardu 

Rachunkowości (MSR) 24 (Ujawnianie informacji na temat podmiotów 

powiązanych), określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 632/2010 z dnia 19 

lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 

określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 24 oraz Międzynarodowego 

Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (Dz. Urz. UE L 186 z 

20.7.2010, s. 1-9, ze zm.)  

oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami 

cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia; 

f) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych związanych z: 

I. świadczeniem usług finansowych związanych z ubezpieczeniami i funduszami 

emerytalno-rentowymi (poza portfelowymi umowami ubezpieczeń i grupowymi 

umowami ubezpieczeń z zastrzeżeniem pkt II); 

II. obejmowaniem ochroną ubezpieczeniową, wykonywaniem czynności 

pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  

o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077, z późn. zm.) lub 

dystrybuowaniem ubezpieczeń na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o 

dystrybucji ubezpieczeń (Dz.. U. z 2022 r. poz. 905), o których mowa w grupie 3 

dziale I załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej lub w grupie 3 dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (. U. z 2021 r. poz. 1130 

z późn. zm) 



oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami 

cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia; 

g) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych związanych ze świadczeniem usług zarządzania sekurytyzowanymi 

wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, z późn. zm.) oraz roszczeń wynikających z tych praw 

majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, 

niezależnie od daty ich podniesienia; 

h) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych związanych z: 

I. wykonywaniem czynności zleconych związanych z emisją dłużnych papierów 

wartościowych, w tym obsługą emisji obligacji na podstawie ustawy z dnia 29 

czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730) oraz ustawy z dnia 15 

stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454); 

II. prowadzeniem ewidencji obligacji; 

III. pełnieniem funkcji:  

i. banku-reprezentanta, 

ii. administratora hipoteki, 

iii. administratora zastawu, 

iv. administratora zabezpieczeń,  

oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami 

cywilnymi, administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia; 

i) akcji oraz udziałów w następujących spółkach prawa handlowego; 

I. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 

Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 000001865; 

II. Open Finance S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 92, 

00-807 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000196186; 

III. Sax Development sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Gwiaździsta 66, 53-413 

Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000392833; 

IV. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w 

Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000256540; 

V. Getin Holding z siedzibą we Wrocławiu, Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław; 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

000004335; 

VI. Open Life TUZ z siedzibą w Warszawie, Aleja „Solidarności” 171, 00-871 

Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000292551; 

j) certyfikatów inwestycyjnych w: 

I. Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych; 

II. Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; 

III. Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; 

k) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych związanych z: 



I. umowami na świadczenie usług zastępstwa procesowego wyłącznie w sprawach 

związanych z umowami o których mowa w ppkt a, b i d; 

II. umowami na świadczenie usług doradztwa wyłącznie w sprawach związanych z 

umowami, o których mowa w ppkt a, b i d; 

III. umową nr 8204/10 z dnia 22 czerwca 2020 r., zawartą pomiędzy Bankiem, a Grant 

Thornton sp. z o.o. sp. k.; 

IV. umową nr 9373/10 z dnia 14 lipca 2022 r., zawartą pomiędzy Bankiem, a Grant 

Thornton sp. z o.o. sp. k.; 

V. umową kredytową nr 131212/KO/2018 o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia  

31 grudnia 2018 r., zawartą pomiędzy Bankiem, a Open Finance S.A.; 

VI. umową kredytową nr 131980/KO/2019 o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia  

18 kwietnia 2019 r., zawartą pomiędzy Bankiem, a Open Finance S.A.; 

VII. umową kredytową nr 134194/KO/2020 o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia  

18 czerwca 2020 r., zawartą pomiędzy Bankiem, a Open Finance S.A.; 

VIII. umową kredytową nr 135989/KO/2021 o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia  

12 lutego 2021 r., zawartą pomiędzy Bankiem, a Open Finance S.A.; 

IX. umową kredytową nr 136923/KO/2021 o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia  

17 sierpnia 2021 r., zawartą pomiędzy Bankiem, a Open Finance S.A.; 

X. umową agencyjną z 20 marca 2013 r. zawartą pomiędzy Bankiem, a Open Life 

Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.; 

XI. umową o świadczenie usług doradczych z dnia 16 marca 2022 r. zawartą pomiędzy 

Bankiem, a ICENTIS CAPITAL Sp. z o.o.; 

XII. umową o świadczenie usług doradztwa księgowego oraz podatkowego z dnia  

18 sierpnia 2022 r. zawartą pomiędzy Bankiem, a PricewaterhouseCoopers Polska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.; 

XIII. umową o świadczenie usług z dnia 29 marca 2022 r. zawartą pomiędzy Bankiem, 

a KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.; 

XIV. umową o świadczenie usług prawnych z dnia 28 kwietnia 2021 r., zawartą 

pomiędzy Bankiem a T.Studnicki, K.Płeszka, Z.Ćwiąkalski, J.Górski Spółka 

komandytowa; 

l) środków pieniężnych w Narodowym Banku Polskim w kwocie 6.000.000 (słownie: sześć 

milionów) złotych oraz środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej 

zobowiązaniom Podmiotu w restrukturyzacji wobec organów podatkowych i zobowiązań 

z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych pomniejszonych o ewentualne 

należności Podmiotu w restrukturyzacji od organów podatkowych z tytułu podatku VAT, 

według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji i ustalone w okresie 

do Dnia Przeniesienia;  

2) zobowiązania Podmiotu w restrukturyzacji, obejmujące ogół zobowiązań Podmiotu  

w restrukturyzacji według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, 

ujęte w jego ewidencji, w tym ewidencji księgowej lub informatycznych systemach 

księgowych, z wyłączeniem:  

a) zobowiązań wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych związanych z umowami kredytów i pożyczek denominowanych we 

franku szwajcarskim (CHF) lub indeksowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF),  

oraz roszczeń wynikających z tych zobowiązań, w tym objętych postępowaniami 

cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia; 

b) zobowiązań wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych związanych z umowami kredytów hipotecznych denominowanych w 

walucie obcej lub indeksowanych kursem waluty obcej, oraz roszczeń wynikające z tych 

zobowiązań, w tym objęte postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od 



daty ich podniesienia; 

c) zobowiązań wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych związanych z umowami, umowami ramowymi lub zleceniami 

dotyczącymi transakcji zabezpieczających ryzyka zmiany kursu walut (FX Swap) lub 

ryzyka zmiany kursu walut oraz wahań stóp procentowych (CIRS) dotyczących praw 

majątkowych zawartych przez Bank z: 

I. Narodowym Bankiem Polskim; 

II. Intesa Sanpaolo S.p.A. (wcześniej: Banca IMI S.p.A.), 

których data zapadalności jest późniejsza niż dzień wszczęcia przymusowej restrukturyzacji 

oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych lub zobowiązań, w tym objętych 

postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia; 

d) zobowiązań związanych z zakwalifikowanymi przez Bank na koniec dnia wszczęcia 

przymusowej restrukturyzacji jako spełniające warunki składników aktywów finansowych 

dotkniętych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe zgodnie z definicją zawartą 

w Załączniku A do MSSF 9, prawami majątkowymi innymi niż wskazane w ppkt 1 lit a) i 

b) związanymi z umowami kredytowymi i pożyczkami pierwotnie denominowanymi we 

franku szwajcarskim (CHF) lub pierwotnie indeksowanymi kursem franka szwajcarskiego 

(CHF) lub umowami kredytów hipotecznych pierwotnie denominowanymi w walucie 

obcej lub pierwotnie indeksowanymi kursem waluty obcej oraz roszczeń wynikających z 

tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi, administracyjnymi, 

niezależnie od daty ich podniesienia; 

e) zobowiązań wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych związanych z: 

I. przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, 

II. wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek 

dającego zlecenie, 

III. nabywaniem lub zbywaniem na własny rachunek instrumentów finansowych, 

IV. oferowaniem instrumentów finansowych, 

V. zarządzaniem portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych, 

VI. czynnościami doradztwa inwestycyjnego, 

VII. sporządzeniem analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych 

rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie 

instrumentów finansowych, 

VIII. czynnościami powierzonymi lub przyjętymi do wykonania przez Bank, 

IX. pozostałą działalnością (w tym związaną z obrotem, pośrednictwem, oferowaniem, 

zarządzaniem, doradztwem, działalnością reklamową i marketingową) 

odnoszących się do instrumentów finansowych emitowanych przez: 

 GetBack S.A., obecnie Capitea S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. rtm. Witolda 

Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413997 

(„GetBack”), oraz 

 podmioty powiązane z GetBack w rozumieniu Międzynarodowego Standardu 

Rachunkowości (MSR) 24 (Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych) 

określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 632/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone 

międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego 



Standardu Rachunkowości (MSR) 24 oraz Międzynarodowego Standardu 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (Dz. Urz. UE L186 z 20.7.2010, s. 1-9, ze 

zm.) 

oraz roszczeń wynikających z tych zobowiązań, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i 

administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia; 

f) zobowiązań wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych związanych z: 

I. świadczeniem usług finansowych związanych z ubezpieczeniami i funduszami 

emerytalno- rentowymi (poza portfelowymi umowami ubezpieczeń i grupowymi 

umowami ubezpieczeń z zastrzeżeniem pkt II), 

II. obejmowaniem ochroną ubezpieczeniową, wykonywaniem czynności pośrednictwa 

ubezpieczeniowego, na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 

ubezpieczeniowym lub dystrybuowaniem ubezpieczeń na podstawie ustawy z dnia 

15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 dziale I 

załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej lub w 

grupie 3 dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

oraz roszczeń wynikających z tych zobowiązań, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i 

administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia; 

g) zobowiązań wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych związanych ze świadczeniem usług zarządzania sekurytyzowanymi 

wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

oraz roszczeń wynikających z tych zobowiązań, w tym objętych postępowaniami 

cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia, 

h) zobowiązań wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów 

niedozwolonych związanych z: 

I. wykonywaniem czynności zleconych związanych z emisją dłużnych papierów 

wartościowych, w tym obsługą emisji obligacji na podstawie ustawy z dnia 29 

czerwca 1995 r. o obligacjach oraz ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, 

II. prowadzeniem ewidencji obligacji; 

III. pełnieniem funkcji: 

i. banku-reprezentanta; 

ii. administratora hipoteki; 

iii. administratora zastawu; 

iv. administratora zabezpieczeń, 

oraz roszczeń wynikających z tych zobowiązań, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i 

administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia; 

i) zobowiązań Podmiotu w restrukturyzacji wynikających z administracyjnych kar 

pieniężnych nałożonych w związku z działalnością Banku, 

j) zobowiązań związanych z: 

I. umowami na świadczenie usług zastępstwa procesowego wyłącznie w sprawach 

związanych z umowami o których mowa w ppkt a, b i d; 

II. umowami na świadczenie usług doradztwa wyłącznie w sprawach związanych z 

umowami, o których mowa w ppkt a, b i d; 

III. umową nr 8204/10 z dnia 22 czerwca 2020 r., zawartą pomiędzy Bankiem, a Grant 

Thornton sp. z o.o. sp. k.; 

IV. umową nr 9373/10 z dnia 14 lipca 2022 r., zawartą pomiędzy Bankiem, a Grant 

Thornton sp. z o.o. sp. k.; 

V. umową kredytową nr 131212/KO/2018 o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia  



31 grudnia 2018 r., zawartą pomiędzy Bankiem, a Open Finance S.A.; 

VI. umową kredytową nr 131980/KO/2019 o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia  

18 kwietnia 2019 r., zawartą pomiędzy Bankiem, a Open Finance S.A.; 

VII. umową kredytową nr 134194/KO/2020 o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia  

18 czerwca 2020 r., zawartą pomiędzy Bankiem, a Open Finance S.A.; 

VIII. umową kredytową nr 135989/KO/2021 o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia  

12 lutego 2021 r., zawartą pomiędzy Bankiem, a Open Finance S.A.; 

IX. umową kredytową nr 136923/KO/2021 o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia  

17 sierpnia 2021 r., zawartą pomiędzy Bankiem, a Open Finance S.A.; 

X. umową agencyjną z 20 marca 2013 r. zawartą pomiędzy Bankiem, a Open Life 

Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.; 

XI. umową o świadczenie usług doradczych z 16 marca 2022 r. zawartą pomiędzy 

Bankiem, a ICENTIS CAPITAL Sp z o.o.; 

XII. umową o świadczenie usług doradztwa księgowego oraz podatkowego z 18 sierpnia 

2022 r. zawartą pomiędzy Bankiem, a PricewaterhouseCoopers Polska spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.; 

XIII. umową o świadczenie usług z 29 marca 2022 r. zawartą pomiędzy Bankiem, a KPMG 

Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.; 

XIV. umową o świadczenie usług prawnych z 28 kwietnia 2021 r., zawartą pomiędzy 

Bankiem a T.Studnicki, K.Płeszka, Z.Ćwiąkalski, J.Górski Spółka komandytowa, 

k) zobowiązań Podmiotu w restrukturyzacji będących przedmiotem postępowania z 

powództwa Euro-Net sp. z o.o. z dnia 31 marca 2020 r. przeciwko Bankowi, MasterCard 

Europe Societe Anonyme Naamloze Vennootschap/Societe Anonyme/Aktiengesellschaft 

z siedzibą w Waterloo, Belgia prowadzącej działalność w Polsce w formie oddziału pod 

nazwą: MasterCard Europe S.A. Oddział w Polsce oraz VISA Europe Management 

Services Limited z siedzibą w Londynie prowadzącej działalność w Polsce w formie 

oddziału pod nazwą: VISA Europe Management Services sp. z o.o. Oddział w Polsce. 

6. Zapłata wynagrodzenia za przejęte przedsiębiorstwo Podmiotu w restrukturyzacji następuje 

przez przejęcie przez Instytucję Pomostową zobowiązań Podmiotu w restrukturyzacji.  

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

Podmiotu w restrukturyzacji przekracza wartość przenoszonych praw majątkowych  

z uwzględnieniem wierzytelności Banku od SOBK z tytułu Deklaracji SOBK, różnica 

pomiędzy wartością przenoszonych zobowiązań a wartością przenoszonych praw 

majątkowych Podmiotu w restrukturyzacji zostanie pokryta dotacjami udzielonymi przez 

Fundusz.  

7. Zgodnie z art. 188 ust. 2 ustawy o BFG, Fundusz może wydać decyzję o zwrotnym 

przeniesieniu przedsiębiorstwa, wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań 

przeniesionych na Instytucję Pomostową. 

8. Ustanawia się z dniem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji na okres 1 (jednego) roku w 

Podmiocie w restrukturyzacji 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 właściwości 

walnego zgromadzenia Podmiotu w restrukturyzacji. Administrator podejmuje czynności,  

o których mowa w art. 154 ustawy o BFG.  

9. Administrator dokonuje z Instytucją Pomostową wszystkich niezbędnych czynności  

do wydania przedsiębiorstwa i zobowiązań Podmiotu w restrukturyzacji, o których mowa  

w punkcie 5 niniejszej Decyzji.  



10. Fundusz udostępni Podmiotowi w restrukturyzacji rozwiązania informatyczne niezbędne  

dla prawidłowego przeprowadzenia procesów związanych z przymusową restrukturyzacją 

Podmiotu w restrukturyzacji. 

11. 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.  

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

że Fundusz może w każdym czasie wydać Administratorowi polecenia i zalecenia w zakresie 

powierzonych czynności lub zadań oraz żądać od Administratora przedstawienia informacji 

i wyjaśnień z ich realizacji. 

13. Zobowiązuje się Administratora do uzyskiwania uprzedniej zgody Funduszu na:  

1) zaciąganie przez Podmiot w restrukturyzacji we wszystkich przypadkach zobowiązań lub 

rozporządzania prawami majątkowymi, z wyjątkiem: 

a. czynności związanych z ponoszeniem uzasadnionych kosztów bieżącej 

działalności na kwotę nie przekraczającą łącznie w stosunku do jednego podmiotu 

500 000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, 

b. ograniczenie o którym mowa w ppk. a nie dotyczy wypłaty pracownikom podmiotu 

w restrukturyzacji wynagrodzeń wraz ze wszystkim zmiennymi składnikami 

wynagrodzeń, jak również wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 

oraz wypłaty zaliczek na podatek dochodowych od osób fizycznych z tytułu umów 

o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze, 

jak również z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należne od 

tych umów, 

c. ograniczenie o którym mowa w ppk. a nie dotyczy zakupu usług IT, w tym sprzętu, 

oprogramowania, usług rozwoju lub utrzymania infrastruktury informatycznej, 

licencji lub dzierżawy infrastruktury IT jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia 

działalności Podmiotu w restrukturyzacji; 

2) podejmowanie uchwał należących do kompetencji rady nadzorczej Podmiotu w 

restrukturyzacji. 

14. Zobowiązuje się Administratora do bieżącego składania Funduszowi informacji o sytuacji 

finansowej Podmiotu w restrukturyzacji oraz podejmowanych działaniach w sprawach 

istotnych, a w pozostałych kwestiach na koniec każdego kwartału, a także na dzień 

powołania i odwołania z funkcji Administratora. Zakres przekazywanej Funduszowi 

informacji o sytuacji finansowej powinien obejmować wszelkie informacje niezbędne do 

oceny sytuacji finansowej Podmiotu w restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

sytuacji płynnościowej. 

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

wynagrodzeniem obciążają Podmiot w restrukturyzacji. 

 
 

 

 


