
Zasady gwarantowania depozytów 

Depozyty gromadzone w PKO Banku Polskim są objęte polskim systemem gwarantowania 

przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). BFG to instytucja chroniąca środki pieniężne 

zgromadzone w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, 

powołana ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst 

jednolity Dz. U.  2014 r. poz. 1866 z późn. zm.). 

Wysokość gwarancji 

Gwarancjami BFG w 100 proc. objęte są depozyty zgromadzone przez jedną osobę na 

rachunkach prowadzonych przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe, będące uczestnikami systemu gwarantowania, do łącznej wysokości 

równowartości w złotych 100 tys. euro. Środki pieniężne zgromadzone w danej instytucji 

- niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek 

oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz lokatę terminową) - są traktowane jako jeden 

depozyt. Rachunki wspólne (np. należące do współmałżonków) również objęte są 

gwarancjami, przy czym w przypadku tych rachunków kwota gwarantowana wyliczana 

jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. W tym celu środki na rachunku 

dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy 

rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma - na tyle równych części, ilu jest 

współposiadaczy. 

Gwarancjom BFG podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe: 

 osób fizycznych, 

 osób prawnych, 

 jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają 

zdolność prawną, 

 szkolnych kas oszczędności (SKO) i pracowniczych kas zapomogowo-
pożyczkowych. 

Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach 

bankowych deponenta, gwarantowane są także ich należności wynikające z innych 

czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez PKO 

Bank Polski (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji 

bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi oraz należności z tytułu 

dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu 

posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed tzw. dniem spełnienia 

warunku gwarancji. Gwarancjami objęte są również należne deponentowi odsetki, które 

zostaną naliczone do dnia tzw. spełnienia warunku gwarancji. Spełnieniem warunku 

gwarancji w odniesieniu do banków jest wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego 

decyzji o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie 

został on ustanowiony wcześniej oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o 
ogłoszenie upadłości. 

Gwarancjom BFG nie podlegają depozyty: 

 Skarbu Państwa  

 banków krajowych i zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r, 

poz. 128, z późn. zm.) 

 podmiotów działających na podstawie ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi (np. biur maklerskich, Giełdy Papierów Wartościowych S.A., 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.), 

http://bfg.pl/


 podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej 

(krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego), podmiotów działających na 

podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (funduszy i towarzystw 

inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających, oddziałów 

towarzystw inwestycyjnych), 

 podmiotów działających na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych (otwartych i pracowniczych funduszy  emerytalnych, 

powszechnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych), 

 kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, 

 osób posiadających w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym 

PKO Banku Polskiego S.A., a także osób, które w stosunku do nich są podmiotami 

dominującymi lub zależnymi, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w 

dniu   spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego 

(obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji. 

 członków zarządu i rady nadzorczej banku,  osób pełniących w Banku funkcje 

dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali jak również dyrektorów i zastępców 

dyrektorów  oddziałów , w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu 

  spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego 

(obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji. 

 dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału 

instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunków 

gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunków 

gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub 

poprzedzającego dzień spełnienia warunków gwarancji. 

Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku, których  bank jedynie 

pośredniczy w ich sprzedaży jak np. jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy 
ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe. 

Gwarancjom  BFG nie podlegają 

 papiery wartościowe inne niż opiewające wyłącznie na wierzytelność pieniężną, 

 listy zastawne, 

 środki zdeponowane na rachunku uznanym w całości lub w części prawomocnym 

wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z 

przestępstwa albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość, w 
części co do której orzeczono przepadek. 

Istnieje obowiązek zawieszenia wypłaty środków gwarantowanych deponentowi w 

przypadku, gdy środki zostały zablokowane na rachunku – zgodnie z obowiązującym 
prawem –  w związku z praniem pieniędzy lub z finansowaniem terroryzmu. 

Waluta wypłaty środków gwarantowanych 

Wypłata gwarantowanych środków pieniężnych następuje w złotych, bez względu na to, 

w jakiej walucie nominowane były depozyty objęte gwarancjami. Do obliczania 

równowartości euro w złotych stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 

spełnienia warunku gwarancji.  

Zasady wypłaty środków gwarantowanych przez BFG 

Wypłata środków gwarantowanych przez BFG następuje  po tzw. spełnieniu warunku 
gwarancji.  



W przypadku spełnienia warunku gwarancji, odpowiednio zarząd komisaryczny/ zarządca 

banku albo syndyk, sporządza listę osób uprawnionych na dzień spełnienia  warunku 

gwarancji do odebrania środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej 

wiadomości informacje o sposobie (w tym o miejscu i terminie) wypłat środków 

gwarantowanych. Informacja o czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu 

ogólnopolskim oraz w placówkach instytucji, której działalność została zawieszona. 

Wówczas klienci mogą zgłosić się z dokumentem tożsamości po ich odbiór we wskazane 

miejsce. Wypłaty w sposób określony powyżej dokonywane są w ciągu 20 dni roboczych 

od dnia spełnienia warunku gwarancji. Po upływie wyznaczonego terminu wypłaty, środki 

gwarantowane mogą zostać odebrane w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w ciągu 5 
lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. 

Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli 
deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym 

Odzyskanie zdeponowanych środków, nieobjętych gwarancjami BFG 

Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunkach, która nie jest objęta limitem gwarantowanym przez BFG w ramach 
postępowania upadłościowego.  

Dodatkowe informacje 

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, instytucje objęte 

polskim systemem gwarantowania podają do publicznej wiadomości informacje 

na temat swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. W przypadku PKO Banku 

Polskiego informacje te dostępne są w dziale Relacje inwestorskie na stronie 
internetowej  Banku pod adresem www.pkobp.pl.  

Więcej informacji na temat zasad gwarantowania depozytów znajduje się na stronie 
internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem www.bfg.pl. 

 

https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/
http://www.pkobp.pl/

