
W dniu 29 września 2022 r. podjęta została decyzja znak DPR.720.6.2021.256 Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego wobec Getin Noble Bank S.A., w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin 
Noble Bank S.A., umorzenia instrumentów kapitałowych Getin Noble Bank S.A., zastosowania 
instrumentu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. oraz ustanowienia 
administratora Getin Noble Bank S.A. Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. została 
wszczęta w dniu 30 września 2022 r. wraz z doręczeniem ww. decyzji. 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej „Fundusz”), na podstawie art. 150 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 
4 oraz art. 11 ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji1 (dalej: „ustawa o BFG”), 
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. 
Decyzją z dnia 2 października 2022 r znak DPR.720.3.2022.2 zmienił warunki umowy najmu zawartej 
przez Getin Noble Bank S.A. z Ghelamco GP 11 Sp. z o.o. The HUB S.K.A. – umowa najmu z dnia 16 maja 
2019 r. dotycząca pomieszczeń w budynku pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 
Warszawa. 
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. 
 

                                                           
1 stanowiącego implementację art. 64 ust 1 lit. f) Dyrektywy BRRD 

 


