
Informacja o przyczynach i skutkach wydania decyzji DPR.720.8.2022.2 
 
 
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. 
 
Zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy o BFG Fundusz może dokonać zwrotnego przeniesienia praw 
udziałowych w podmiocie w restrukturyzacji, przeniesienia przedsiębiorstwa lub wybranych praw 
majątkowych lub zobowiązań, które były przedmiotem przeniesienia, o którym mowa w ust. 1,  
z instytucji pomostowej odpowiednio do pierwotnych posiadaczy praw udziałowych w podmiocie  
w restrukturyzacji albo podmiotu w restrukturyzacji, jeżeli taką możliwość przewiduje decyzja  
o przeniesieniu. Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że w punkcie 7 Decyzji z 29 września 2022 
r. zawarte zostało postanowienie odnoszące się do możliwości dokonania zwrotnego przeniesienia.  
 
W dniu 7 listopada 2022 r. decyzją nr DPR.720.8.2022.2 Fundusz dokonał zwrotnego przeniesienia  
z VeloBank S.A. (poprzednio: Bank BFG S.A.) do Getin Noble Bank S.A. praw ochronnych na znaki 
towarowe wykorzystywane przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., autorskich 
praw majątkowych do utworów stanowiących te znaki towarowe oraz wszystkie prawa majątkowe  
i zobowiązania związane z ww. prawami.   
Prawa majątkowe określone w decyzji Funduszu z dnia 7 listopada 2022 r. zostały przeniesione  
do Podmiotu w Restrukturyzacji, który jest akcjonariuszem Noble Funds Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. Będące przedmiotem przeniesienia   prawa majątkowe są związane z działalnością 
podmiotu, którego Podmiot w Restrukturyzacji jest akcjonariuszem. 
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. 


