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dotyczy pisma z 18.03.2020 r. w sprawie 

restrukturyzacji PBS w Sanoku1 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na pismo w sprawie działań służących wsparciu podmiotów poszkodowanych 

w wyniku przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, 

przekazuję następujące informacje.  

 Wojewoda podkarpacki - pani Ewa Leniart, jako przedstawiciel Rady Ministrów 

w województwie, zorganizowała w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie spotkania władz 

samorządowych z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, panem Leszkiem Skibą, a 

także z reprezentantami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Banku Gospodarstwa 

Krajowego, Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 Prezes Rady Ministrów zobowiązał Ministra Finansów, który kieruje działami: finanse 

publiczne i instytucje finansowe, do informowania  o działaniach podejmowanych w związku 

ze skutkami decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku. Minister został 

także umocowany do udzielania odpowiedzi na wystąpienia w tej sprawie, w tym na zapytania 

i interpelacje poselskie. Kopie odpowiedzi są przekazywane do Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów.  

 Przedstawiciele Ministra Finansów reprezentowali administrację publiczną na 

posiedzeniach komisji sejmowych, w których uczestniczyli również przedstawiciele władz 

niektórych samorządów podkarpackich:  

− 13 lutego 2020 r. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych odbyła się dyskusja na 

temat przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku z udziałem Podsekretarza Stanu 

w MF Piotra Nowaka, 

− 27 lutego 2020 r. na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej, Podsekretarz Stanu w MF Tomasz Robaczyński przedstawił informację 

Ministra Finansówów na temat sytuacji finansowej 34 jednostek samorządu 

terytorialnego województwa podkarpackiego w związku z przymusową 

restrukturyzacją PBS w Sanoku. 
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 Oceniając całokształt działań podejmowanych przez Ministra Finansów, należy wziąć 

pod uwagę, że: 

− decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej 

restrukturyzacji została podjęta, z uwagi na spełnienie przesłanek, o których mowa 

w art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji,   

− gdyby nie wszczęto przymusowej restrukturyzacji nastąpiłaby upadłość́ PBS w Sanoku, 

co miałoby bardziej dotkliwe konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego 

aniżeli przymusowa restrukturyzacja, która wobec sytuacji Banku była jedyną 

alternatywą dla upadłości. Jednostki samorządu terytorialnego bez decyzji 

o przymusowej restrukturyzacji, w przypadku upadłości PBS, utraciłyby wszystkie 

zgromadzone środki finansowe. Dzięki działaniom organów państwowych nie doszło 

do powiększenia strat. Przymusowa restrukturyzacja umożliwiła ochronę istotnej części 

środków JST (ok. 57%). Ponadto przymusowa restrukturyzacja uchroniła deponentów 

posiadających na rachunkach PBS w Sanoku środki przekraczające limit gwarancyjny 

BFG przed ich utratą (m.in. mikroprzedsiębiorców, MŚP, osoby fizyczne).  

 Jednocześnie należy wskazać́, że w związku z umorzeniem w wyniku przymusowej 

restrukturyzacji części środków finansowych należących do JST podjęto działania 

umożliwiające realizowanie zadań przez samorządy: 

− Ministerstwo Finansów 23 stycznia br. wypłaciło JST subwencję oświatową̨ i 

równoważącą w kwocie niemal 76 mln zł, z których opłacane są przede wszystkim 

wydatki związane z  funkcjonowaniem szkół – w tym z wynagrodzeniami nauczycieli, 

− Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawił samorządom ofertę zwrotnych 

mechanizmów finansowych na preferencyjnych warunkach, które zapewnią płynność 

finansową, 

− Ministerstwo Finansów 4 lutego 2020 r. dokonało wcześniejszego przekazania raty 

części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 80,7 mln zł do 31 jednostek samorządu 

terytorialnego, którym w wyniku przymusowej restrukturyzacji PBS umorzono część́ 

środków finansowych zgromadzonych na rachunkach prowadzonych w tym Banku. 

Wcześniejsze przekazanie subwencji oświatowej zapewniło JST zachowanie płynności 

finansowej i środki na realizację ich zadań́.  

 Minister Finansów analizuje także możliwość́ wsparcia jednostek samorządu 

terytorialnego, którym umorzono cześć́ środków, z rezerwy subwencji ogólnej. Ewentualne 

przekazanie środków rezerwy do tych jednostek będzie mogło nastąpić po akceptacji strony 

samorządowej oraz zakończeniu prac związanych z regulacjami budżetowymi  na rok 2020. 

     

                                                                        Z poważaniem 

w zastępstwie Szefa KPRM 

Paweł Szrot 

Sekretarz Stanu 

/-/ 

podpisano certyfikatem kwalifikowanym 

 

 

 
Do wiadomości: 

Pan Tadeusz Kościński - Minister Finansów 


