
 

Warszawa, dnia 20 lipca 2022 r. 
DGD.413.4.2022 

 
 

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów  
Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (obecnie w upadłości). 

 
 
Z dniem 12 maja 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Twojej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu („Twoja SKOK”, 
„Kasa”) oraz wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Opolu o ogłoszenie jej upadłości.  
W następstwie ww. decyzji z dniem 12 maja 2017  r. nastąpiło spełnienie warunku gwarancji  
w rozumieniu 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.) wobec Twojej SKOK, co oznaczało rozpoczęcie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
(„BFG”) wypłat środków gwarantowanych na rzecz deponentów z tytułu środków pieniężnych 
zgromadzonych przez nich w tej Kasie. 

 
Wypłaty środków gwarantowanych z tytułu spełnienia warunku gwarancji wobec Twojej 

SKOK co do zasady będą realizowane do 2 stycznia 2023 r.*, ponieważ z upływem tego terminu 
roszczenia deponentów Kasy z tytułu gwarancji ulegną przedawnieniu (art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 
10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 
oraz przymusowej restrukturyzacji w związku z art. 115 i 118 Kodeksu cywilnego). 

 
Klienci Twojej SKOK, którzy nie odebrali należnych im środków gwarantowanych mogą 

złożyć dyspozycję co do sposobu ich wypłaty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny: 
1) osobiście w siedzibie BFG w Warszawie bądź 
2) korespondencyjnie, z tym że ten sposób wypłaty dotyczy środków w kwocie 

nieprzekraczającej 100 000 zł.  
W przypadku ubiegania się o odbiór środków gwarantowanych drogą korespondencyjną 
konieczne jest przesłanie wypełnionego formularza wniosku o wypłatę (na adres: ul. ks. Ignacego 
Skorupki 4, 00-546 Warszawa). Zgodność danych osobowych oraz własnoręczność podpisu  
na wniosku osoby ubiegającej się o wypłatę w powyższy sposób powinna zostać poświadczona 
przez jedną z następujących osób: notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo syndyka 
masy upadłości Twojej SKOK. Wniosek wystawiany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  
 

                                                        
* Wyjątkiem są sytuacje, w których nie nastąpi przedawnienie roszczeń z uwagi na przerwanie biegu przedawnienia. Zgodnie 
z art. 123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem 
powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, 
przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 2) przez 
uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. 
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w zakresie zgodności danych osobowych wnioskodawcy oraz własnoręczności jego podpisu 
powinien być potwierdzony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną (legalizacja) lub 
– w przypadku państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej 
wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – notariusza miejscowego. Do wniosku 
poświadczonego przez notariusza miejscowego należy dołączyć dokument apostille, wydany przez 
właściwy organ państwa, na terytorium którego działa notariusz. Wszelkie załączniki składane 
wraz z wnioskiem (pełnomocnictwa, wyroki i orzeczenia sądowe, decyzje, postanowienia  
i zaświadczenia organów administracyjnych i inne) powinny być w oryginale lub poświadczonym 
odpisie.  

 
Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wypłatę środków gwarantowanych jest 

deponent, jego pełnomocnik, następca prawny, a w przypadku deponenta małoletniego  
lub ubezwłasnowolnionego jego przedstawiciel ustawowy, w tym opiekun lub kurator. W celu 
prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy uprzejmie o uważne zapoznanie się z informacjami 
dodatkowymi zawartymi na jego odwrocie. 

 
Szczegółowy regulamin wypłat środków gwarantowanych dokonywanych przez BFG 

zawiera załącznik nr 3 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu BFG z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie 
realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej, który dostępny jest na stronie internetowej BFG pod adresem 
https://www.bfg.pl, w zakładce „Trwające wypłaty”. W tym samym miejscu dostępny jest również 
formularz wniosku o wypłatę. 

 
Ostatecznym terminem złożenia wniosku o wypłatę spełniającego powyżej opisane 

wymogi jest 2 stycznia 2023 r. (Uwaga: w przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data 
wpływu do siedziby BFG). Po upływie powyższego terminu Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
zaprzestaje dokonywania wypłat środków gwarantowanych wynikających ze spełnienia warunku 
gwarancji wobec Twojej SKOK. 

 
W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących wypłaty środków 

gwarantowanych przez BFG prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 569 341, 
od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00. 

 
Niniejszy komunikat ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi uznania przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny roszczenia w trybie art. 123 § 1 pkt 2 Kodeksu cywilnego, 
powodującego przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu wypłaty środków 
gwarantowanych. 

 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny 


	DGD.413.4.2022

