
  

KOMUNIKAT 

ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 

W LIPNIE 

 
 

Zgodnie z art. 318 ust. 1 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.  o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Systemie gwarantowania depozytów 

oraz przymusowej restrukturyzacji  

( Dz. U. 2016 r., poz. 996 z póź. zm.) 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lipnie oświadcza, iż Bank Spółdzielczy  uczestniczy w obowiązkowym 

 systemie gwarantowania depozytów. 
 

Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 

oraz przymusowej restrukturyzacji środki pieniężne zgromadzone w banku przez jednego deponenta
1
 są objęte ochroną 

gwarancyjną do wysokości równowartości złotych 100.000,00  euro – w całości
2
. 

Ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków określonych w art. 17 ust. 2 
3 

oraz podmiotów wskazanych w art. 22
4
 w/w 

ustawy. 

Środki zdeponowane na rachunku, co do którego orzeczono prawomocnym wyrokiem, że pochodzą z przestępstwa 

przewidzianego  w art. 299 Kodeksu karnego, czyli z tzw. prania brudnych pieniędzy nie są objęte ochroną gwarancyjną.  

Okres wypłaty w przypadku niewypłacalności podmiotu objętego systemem gwarantowania wynosi 7 dni roboczych
5
.  

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu 

spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), wobec danego 

podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.  
 

1.
 W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów uprawnione do świadczenia pieniężnego, o którym mowa 

w art. 35 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 22, są: 

1) osoby fizyczne; 

2)  osoby prawne; 

3) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; 



4) szkolne kasy oszczędnościowe; 

5) pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. 

2. 
W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z: 

 

1) odpłatnego zbycia:  

a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.   

290, z późn. zm.), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,  

b) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo  

budowlane lub udziału w takim prawie,  

c) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego odrębną   

nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w  takim prawie, związanych z tym 

lokalem,  

d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie  

- jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,  

2) wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,  

3) nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego zachowku,  

4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,  

5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby   

ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,  

6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,  

7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z póź. zm.) lub 

odrębnych przepisach, na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach  

- są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy    

dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 

100000 euro.  

Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 

100 000 euro.  

W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą  fizyczną, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną 

przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.), są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności 

– w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w 

złotych 100 000 euro.  

3. 
Ochroną gwarancyjna nie obejmuje

: 

1) środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni; 

2) środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunków gwarancji nie dokonano obrotów 

poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte 

ochroną gwarancyjną; 

3) pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (dz. U.  z 2017 r. poz. 873 i 916 oraz z 2015 r. poz. 1764, 1830  

i 1893) oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za  pieniądz elektroniczny, o których mowa  w art. 7 ust. 1 tej ustawy.  

4.
Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności: 

1) Skarbu państwa; 

2) Narodowego Banku Polskiego; 

3) banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe; 

4) kas i Kasy Krajowej; 



5) Funduszu; 

6) instytucji finansowych; 

7) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 25 tego rozporządzenia; 

8) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów; 

9) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r.  

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz  z 2016 r.  poz. 615); 

10) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających  i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa  

w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z póź. zm.
6)

); 

11) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których 

mowa  w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615); 

12) jednostek samorządu terytorialnego; 

13) organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności  rządów centralnych, regionalnych oraz 

jednostek samorządu terytorialnego tych państw. 

5.
Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (adres: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, infolinia 

800 569 341, faks: 22 58 30 589, e-mail: kancelaria@bfg.pl, strona internetowa: https://www.bfg.pl). Wypłata następuje (w kwocie równowartości w złotych do 100 000 euro) 

najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.  

W przypadkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji termin 7-dniowy może zostać wydłużony.  

Jeżeli wypłata środków gwarantowanych nie nastąpiła w tych terminach, należy skontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ponieważ termin wnoszenia 

roszczeń o ich wypłatę może ulec przedawnieniu. Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl.  

 

Wypełniając obowiązek ustawowy przedstawiamy Państwu sytuację ekonomiczno-finansową Banku. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Załącznik Nr 4 do „Zasad Polityki Informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Lipnie” 

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPNIE 
                                                                                                                                                                                                                                                             W TYS. ZŁ. 

 KATEGORIE  FINANSOWE 
MINIMUM 

REGULACYJNE 31.03.2018r. 30.06.2018r. 

AKTYWA OGÓŁEM  303.256,00 304.255,00 

FUNDUSZE WŁASNE Równowartość 1 mln 

EURO* 
32.894,00 34.610,00 

KREDYTY OGÓŁEM  167.807,00 173.928,00 

DEPOZYTY OGÓŁEM  265.094,00 265.756,00 

KREDYTY ZAGROŻONE W KREDYTACH OGÓŁEM 2,5%
 

1,79% 1,70% 

Udział  aktywów z tytułu inwestycji finansowych (TFI SGB Gotówkowy) w 

funduszach własnych 
20% 6,20% 5,91% 

WYNIK FINANSOWY 30.06.2018r. 

ZYSK NETTO ROKU BIEŻĄCEGO 1.144,00 

ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH 0 
* równowartość 1 mln euro wg kursu na dzień sprawozdawczy wynosi 4.361,60                                                                                                                                                                                                                                        

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA  31.03.2018r. 30.06.2018r. 

UZNANY KAPITAŁ 32.894,00*** 34.610,00 

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER 1 32.894,00 34.610,00 

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO 

 w tym:  - z tytułu ryzyka kredytowego 
                 - z tytułu ryzyka operacyjnego  

                 - z tytułu ryzyka walutowego 

158.342,00 

139.030,00 

21.315,00 

0 

164.105,00 

142.790,00 

21.315,00 

0 

NADWYŻKA UZNANEGO KAPITAŁU (uznany kapitał –łączna kwota ekspozycji na ryzyko *16,375%) 6.965,00 7.738,00 

ŁĄCZNY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY – minimum regulacyjne 8% 20,51% 21,09% 

WSKAŹNIK LR 3% 10,62% 11,07% 

      Na rok 2018r. łączny współczynnik kapitałowy został określony na poziomie                                                        16,375 % 

NORMY PŁYNNOŚCI     31.03.2018r.        30.06.2018r. 
WSKAŹNIK LCR     0,80 * 100%** 80% 449,88% 377,52% 
WSKAŹNIK NSFR (płynność długoterminowa) 100% 160 % 158% 
 
** wartość rekomendowana na rok 100 % zgodnie z art. 460 ust.2  rozporządzenia CRR. 
*** pomniejszony o stratę z lat ubiegłych w wysokości 1,17 tys. powstałej ze zmian przepisów o rachunkowości.  

 

 


