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o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności 

 

Senat na 72. posiedzeniu w dniu 18 marca 2015 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu – 

zgodnie z art. 81 ust. 3 i 4 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 marca 2015 r. ustosunkowały się do 

zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje poparły wniosek zawarty w zestawieniu wniosków i wnoszą o jego przyjęcie przez 

Senat wraz z jednolitym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz 

niektórych innych ustaw oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 

projektu ustawy, zawartymi w druku nr 785 S. 
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 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz 

niektórych innych ustaw 

 

– projekt ustawy otrzymuje brzmienie:  

„ U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 128) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu: 

„Art. 56a. 1. Bank jest obowiązany przy zawieraniu umowy 

rachunku, o którym mowa w art. 56 ust. 1, poinformować w 

sposób zrozumiały dla posiadacza rachunku o możliwości 

wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 

oraz o treści art. 56. 

2. W przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci 

posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję wkładem na 

wypadek śmierci, bank jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić 

wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty 

określonej kwoty.”; 

2) art. 57 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 57. Przepisy art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 1 i art. 56a nie 

dotyczą rachunku, o którym mowa w art. 51.”; 

3) po art. 59 dodaje się art. 59a i art. 59b w brzmieniu: 

„Art. 59a. 1. Umowa rachunku bankowego, którego 

posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z 
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 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

oraz ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 
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prowadzeniem działalności gospodarczej, ulega rozwiązaniu z: 

1) dniem śmierci posiadacza rachunku albo  

2) upływem dziesięciu lat od dnia wydania przez posiadacza 

rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, a w 

przypadku gdy umowa przewiduje prowadzenie więcej niż 

jednego rachunku – tych rachunków, chyba że umowa 

rachunku oszczędnościowego lub terminowej lokaty 

oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy 

niż dziesięć lat. 

2. Dyspozycją, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest 

postanowienie umowne przewidujące, w razie braku 

wypowiedzenia, odnowienie umowy rachunku bankowego 

zawartej na czas oznaczony nie dłuższy niż dziesięć lat. Jeżeli na 

skutek odnowienia umowa wiązałaby dłużej niż dziesięć lat od jej 

zawarcia, warunkiem odnowienia jest wydanie przez posiadacza 

rachunku takiej dyspozycji. Brak dyspozycji skutkuje 

wygaśnięciem umowy. 

3. Umowa rachunku oszczędnościowego lub terminowej 

lokaty oszczędnościowej zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 

dziesięć lat może zostać odnowiona, jeżeli posiadacz rachunku 

wyda taką dyspozycję. Dyspozycją nie jest postanowienie 

umowne przewidujące, w razie braku jej wypowiedzenia, 

odnowienie umowy. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem 

umowy.  

4. Jeżeli umowa uległa rozwiązaniu na podstawie ust. 1, 

uważa się ją za wiążącą do chwili wypłaty przez bank środków 

pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny albo 

przekazania środków pieniężnych do Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego na podstawie art. 111c, chyba że stan środków 

pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej 

określonej w umowie. 

5. Z upływem pięciu lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji 

dotyczącej rachunku prowadzonego na podstawie umowy, o której 
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mowa w ust. 1, bank jest obowiązany wystąpić do ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych o udostępnienie danych 

z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie czy posiadacz 

rachunku żyje. W przypadku gdy umowa przewiduje prowadzenie 

więcej niż jednego rachunku, termin, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, liczy się od dnia wydania ostatniej dyspozycji 

dotyczącej tych rachunków. 

6. Na co najmniej 6 miesięcy przed upływem okresu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2, bank jest obowiązany poinformować 

posiadacza rachunku bankowego o skutkach upływu tego okresu. 

7. Przepisy ust. 1–6 nie dotyczą rachunku, o którym mowa w 

art. 51. 

Art. 59b. 1. Z upływem 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia 

umowy rachunku bankowego, o której mowa w art. 59a, zawartej 

na czas oznaczony, w razie braku wcześniejszej dyspozycji 

wypłaty środków pieniężnych, bank jest obowiązany wystąpić do 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych o udostępnienie 

danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie,  czy 

posiadacz rachunku żyje. 

2. Niezwłocznie po wygaśnięciu umowy rachunku 

bankowego, o której mowa w art. 59a, zawartej na czas 

oznaczony, w razie braku wcześniejszej dyspozycji wypłaty 

środków pieniężnych, bank jest obowiązany poinformować 

posiadacza rachunku bankowego o treści art. 111c ust. 2.”; 

4) po art. 92b dodaje się art. 92ba–92bd w brzmieniu: 

„Art. 92ba. 1. Posiadacz rachunku bankowego będący osobą 

fizyczną oraz osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po 

posiadaczu rachunku, są uprawnieni do uzyskania w każdym 

banku albo każdej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej zbiorczej informacji o: 

1) rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach 

wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza; 

2) umowach rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych z 
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przyczyn, o których mowa w art. 59a ust. 1; 

3) rachunkach posiadacza rachunku bankowego prowadzonych 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w tym 

rachunkach wspólnych – bez wskazania danych 

współposiadacza; 

4) umowach rachunku posiadacza rachunku bankowego 

prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej rozwiązanych z przyczyn, o których mowa w art. 

13a ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1450 oraz z 2015 r. poz. …); 

5) przekazaniu albo nieprzekazaniu do Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego środków pieniężnych zgromadzonych na 

należących do posiadacza rachunkach bankowych lub jego 

rachunkach prowadzonych w spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych. 

2. W zbiorczej informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1–4, wskazuje się podmiot, który prowadzi albo prowadził 

rachunek, numery rachunków wynikające z umowy rachunku oraz 

informację, czy rachunki są nadal prowadzone, a w zakresie, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 5 – w przypadku przekazania 

środków pieniężnych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – 

także numery rachunków, z których środki przekazano. 

Art. 92bb. 1.  Zbiorczą informację bank jest obowiązany 

pozyskać z centralnej informacji o rachunkach, zwanej dalej 

„Centralną informacją”, o której mowa w art. 41a ustawy z dnia 

14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego żądania od osoby, o której 

mowa w art. 92ba ust. 1, i zweryfikowaniu jej tytułu prawnego. 

Zbiorczą informację bank jest obowiązany dostarczyć osobie, 

która wystąpiła z żądaniem, niezwłocznie po jej pozyskaniu 

z Centralnej informacji. 

2. Zbiorcza informacja może być dostarczona odpłatnie, przy 
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czym opłata nie może być wyższa niż koszt wygenerowania takiej 

informacji. 

Art. 92bc. 1. Bank prowadzący rachunek bankowy jest 

obowiązany nieodpłatnie udzielić informacji, o których mowa 

w art. 92ba ust. 1, Centralnej informacji. Bank spółdzielczy może 

udzielić informacji za pośrednictwem zrzeszającego banku 

spółdzielczego. 

2.  Informacji, o których mowa w art. 92ba ust. 1, bank 

udziela niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania zapytania od Centralnej informacji. 

Art. 92bd. 1. Centralną informację prowadzi Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny.  

2. Bank jest obowiązany zawrzeć z Bankowym Funduszem 

Gwarancyjnym umowę umożliwiającą wymianę informacji w 

systemie teleinformatycznym Centralnej informacji.”; 

5) w art. 105 w ust. 1 po pkt 1c dodaje się pkt 1d w brzmieniu: 

„1d) innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-

kredytowym, Krajowej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 

oraz Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w zakresie 

niezbędnym do udzielania informacji, o których mowa w art. 

92ba ust. 1;”, 

6) po art. 105a dodaje się art. 105b w brzmieniu: 

„Art. 105b. Podmioty, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 

lit. a–h, k–ł, p, s–t oraz v, w granicach uprawnień wynikających z 

tych przepisów, a także gmina,  po uzyskaniu informacji, o której 

mowa w art. 111e ust. 4, z której wynika, że posiadacz rachunku 

zmarł, są uprawnieni do uzyskania zbiorczej informacji, o której 

mowa w art. 92ba ust. 1, w dowolnym banku.”; 

7) po art. 111b dodaje się art. 111c–111e w brzmieniu: 

„Art. 111c. 1. W przypadku rozwiązania umowy rachunku 

bankowego z przyczyn określonych w art. 59a ust. 1, bank 

przekazuje środki pieniężne zgromadzone na tym rachunku do 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przekazanie środków 
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następuje w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania umowy 

rachunku bankowego, z tym że w przypadku rozwiązania umowy 

z powodu śmierci posiadacza rachunku bank przekazuje środki 

pieniężne w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez bank 

informacji o śmierci posiadacza rachunku. 

2. W przypadku gdy umowa rachunku bankowego, o której 

mowa w art.  59a ust. 1 i 3, zawarta na czas oznaczony, wygasła, a 

środki pieniężne zgromadzone na rachunku nie zostały wypłacone 

posiadaczowi rachunku albo osobie, która uzyskała tytuł prawny 

do spadku po tym posiadaczu, po upływie 6 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia umowy, bank przekazuje środki pieniężne 

zgromadzone na rachunku do Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego.  

3. Jeżeli w umowie rachunku bankowego wydano 

dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank przekazuje środki 

pieniężne zgromadzone na rachunku do Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, w terminie 5 miesięcy od dnia zawiadomienia, 

o którym mowa w art. 56a ust. 2. 

4. Dokumentację związaną z przekazaniem środków 

pieniężnych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego bank 

przechowuje przez okres 12 lat. 

Art. 111d. W przypadku wypłaty środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunku bankowym osobie wskazanej w 

dyspozycji na wypadek śmierci lub osobie, która uzyskała tytuł 

prawny do spadku po posiadaczu rachunku, bank przekazuje do 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego środki pieniężne 

pomniejszone o kwotę dokonanych wypłat. Przekazywane środki 

pieniężne pomniejsza się również o kwoty wypłat, o których 

mowa w art. 55 ust. 1. 

Art. 111e. 1. W przypadku nieprzekazania środków 

pieniężnych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie, 

bank jest obowiązany do dopisywania do nieprzekazanych 

środków pieniężnych odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki 



– 7 – 

w przekazaniu środków. 

2. Wypłacając środki pieniężne zgromadzone na rachunku 

bankowym, którego umowa została rozwiązana z przyczyn 

określonych w art. 59a ust. 1, albo przekazując te środki do 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bank jest obowiązany 

pisemnie poinformować odpowiednio wypłacającego albo 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny o: 

1) dacie powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza 

rachunku bankowego, 

2) dacie wydania przez posiadacza rachunku ostatniej 

dyspozycji dotyczącej tego rachunku, a w przypadku gdy 

umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego 

rachunku – tych rachunków, 

3) kwotach i tytułach dokonanych pomniejszeń, o których 

mowa w art. 111d 

– wskazując źródło i podstawę ustaleń. 

3. Wypłacając środki pieniężne zgromadzone na rachunku 

bankowym, którego umowa, zawarta na czas oznaczony, wygasła 

albo przekazując te środki do Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, bank jest obowiązany pisemnie poinformować 

wypłacającego albo Bankowy Fundusz Gwarancyjny o kwotach i 

tytułach dokonanych pomniejszeń, o których mowa w art. 111d, 

wskazując źródło i podstawę ustaleń. 

4. Niezwłocznie po przekazaniu na podstawie art. 111c ust. 1 

albo 2 środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 

bankowym do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bank jest 

obowiązany pisemnie poinformować gminę ostatniego miejsca 

zamieszkania posiadacza rachunku bankowego o tym przekazaniu, 

wskazując podstawę przekazania oraz informując gminę o 

możliwości nabycia przez nią prawa do tych środków zgodnie z 

art. 935 Kodeksu cywilnego. 

5. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w przypadku wypłaty 

środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 
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osobie wskazanej w dyspozycji na wypadek śmierci.”; 

8) w art. 133 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i 

dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) badaniu wykonywania przez banki obowiązków, o których 

mowa w art. 56a, art. 59a, art. 59b, art. 92ba–92bc, art. 92bd 

ust. 2, art. 111c–111e.”; 

9) w art. 138 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i 

dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) przestrzeganie art. 92ba–92bc, art. 92bd ust. 2 oraz art. 111c–

111e.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 

i 8 w brzmieniu: 

„7) zasady prowadzenia centralnej informacji o rachunkach; 

8) zasady zarządzania funduszem środków nieodebranych oraz 

sposób wykorzystania środków tego funduszu.”; 

2) w art. 2 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

 „deponent – osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę 

organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o ile posiada 

ona zdolność prawną, oraz podmioty, o których mowa w art. 

49 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i  …), zwanej dalej „ustawą – 

Prawo bankowe”, będące stroną umowy imiennego rachunku 

bankowego lub posiadające wynikającą z czynności 

bankowych wierzytelność do banku objętego 

obowiązkowym systemem gwarantowania oraz osobę 

fizyczną posiadającą powstałą w wyniku rozwiązania albo 

wygaśnięcia umowy rachunku bankowego wierzytelność do 

banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania,  
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a także osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 

ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 26q, o 

ile ich wierzytelność do banku stała się wymagalna przed 

dniem spełnienia warunku gwarancji, z wyłączeniem:”; 

3)  w art. 4 po ust. 1j dodaje się ust. 1k w brzmieniu: 

„1k. Do zadań Funduszu w zakresie prowadzenia centralnej 

informacji o rachunkach oraz funduszu środków nieodebranych 

należy: 

1) udostępnianie informacji o rachunkach bankowych i 

imiennych rachunkach członków kas; 

2) przyjmowanie wpłat na fundusz środków nieodebranych oraz 

dokonywanie wypłat z tego funduszu; 

3) zarządzanie środkami funduszu środków nieodebranych.”; 

4) w art. 7 w ust. 2 po pkt 7e dodaje się pkt 7f w brzmieniu: 

„7f) określanie zasad waloryzacji środków przekazanych na 

fundusz środków nieodebranych.”;    

5) w art. 17 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Odrębną część sprawozdania z działalności, o którym 

mowa w ust. 3, stanowi sprawozdanie o wysokości środków 

funduszu środków nieodebranych, w tym wysokości środków 

przekazanych na fundusz, wysokości środków wypłaconych 

z funduszu oraz przychodach z tytułu lokat środków tego 

funduszu.”; 

6)   w art. 38l pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) deponent – osobę fizyczną, organizację pozarządową w 

rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), jednostkę organizacyjną 

kościoła lub związku wyznaniowego posiadającą osobowość 

prawną, spółdzielnię niebędącą kasą ani Kasą Krajową, 

związek zawodowy oraz wspólnotę mieszkaniową, będącą 

stroną umowy imiennego rachunku lub posiadającą 

wynikającą z przeprowadzania przez kasę rozliczeń 
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finansowych wierzytelność do kasy objętej obowiązkowym 

systemem gwarantowania oraz osobę fizyczną posiadającą 

powstałą w wyniku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy 

imiennego rachunku wierzytelność do kasy objętej 

obowiązkowym systemem gwarantowania, a także osoby, o 

których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 

r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, 

z zastrzeżeniem art. 38ze, o ile ich wierzytelność do kasy 

stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku 

gwarancji, z wyłączeniem członków zarządu i rady 

nadzorczej kasy oraz pracowników podlegających 

bezpośrednio członkom zarządu, osób pełniących funkcje 

kierowników lub dyrektorów oddziałów tej kasy i ich 

zastępców, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje 

w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie 

bieżącego roku obrotowego lub poprzedzającego dzień 

spełnienia warunku gwarancji;”;  

7) po art. 41 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu: 

„Rozdział 5a 

Centralna informacja o rachunkach oraz fundusz środków 

nieodebranych 

Art. 41a. 1. Tworzy się centralną informację o rachunkach, 

zwaną dalej „Centralną informacją”.  

2. Za pośrednictwem Centralnej informacji udziela się 

informacji, o których mowa w art. 92ba ust. 1 ustawy – Prawo 

bankowe oraz w art. 13d ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, bankom, 

spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz Kasie 

Krajowej.  

3. Centralną informację prowadzi się w systemie 

teleinformatycznym.  

4. W ramach prowadzenia Centralnej informacji Fundusz: 
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1) udostępnia zbiorczą informację, o której mowa w art. 92ba 

ust. 1 ustawy – Prawo bankowe oraz w art. 13d ust. 1 ustawy 

z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, bankom, spółdzielczym 

kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz Kasie Krajowej; 

2) może krótkotrwale przechowywać i przetwarzać informacje, 

o których mowa w art. 92ba ust. 1 ustawy – Prawo bankowe 

oraz w art. 13d ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wygenerowania i 

udostępnienia zbiorczej informacji, o której mowa w tych 

przepisach. 

5.  Zbiorcza Informacja, o której mowa w ust. 4 pkt 1, 

udostępniana jest odpłatnie. 

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób prowadzenia Centralnej informacji, 

2) sposób współdziałania podmiotów, które przekazują 

informacje do Centralnej informacji, a także sposób 

przekazywania tych informacji, 

3) rodzaj lub zakres informacji przekazywanych do Centralnej 

informacji, 

4) sposób i zakres przetwarzania informacji przekazanych do 

Centralnej informacji, 

5) wysokość opłaty za udostępnienie zbiorczej informacji, o 

której mowa w ust. 4 pkt 1, oraz sposób jej wnoszenia 

– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

informacji przetwarzanych w ramach Centralnej informacji, w tym 

ochrony przed nieuprawnionym dostępem do tych informacji oraz 

przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, a także mając na 

uwadze, że wysokość opłaty za udostępnienie zbiorczej informacji 

nie może być wyższa niż koszt jej wygenerowania. 

Art. 41b. 1. Tworzy się fundusz środków nieodebranych. 
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2. Funduszem środków nieodebranych zarządza Fundusz, za 

wynagrodzeniem.  

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości 

wynagrodzenia Funduszu z tytułu zarządzania funduszem 

środków nieodebranych, mając na uwadze wysokość środków 

funduszu środków nieodebranych oraz konieczność zapewnienia 

możliwości wykonywania zadań związanych z zarządzaniem 

funduszem środków nieodebranych.   

Art. 41c. 1. Przychodami funduszu środków nieodebranych 

są: 

1) środki przekazane przez banki na podstawie art. 111c ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz przez 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na podstawie 

art. 13b ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych; 

2) przychody z lokat środków funduszu środków 

nieodebranych, o których mowa w art. 41f. 

2. Środki funduszu środków nieodebranych przeznacza się na 

wypłaty z tytułu roszczeń podmiotów, które udokumentują swój 

tytuł prawny do tych środków, w tym na podstawie art. 55 ust. 1 i 

art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

oraz art. 14 ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych. Przepisy art. 55 ust. 3 i 4 i art. 56 

ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz 

art. 14 ust. 2–4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych stosuje się odpowiednio. 

Art. 41d. Przychody, o których mowa w art. 41c ust. 1 pkt 2 

przeznacza się na: 

1) waloryzację środków przekazanych na fundusz środków 

nieodebranych; 

2) pokrycie wydatków Funduszu związanych z wykonywaniem 

zadań związanych z zarządzaniem funduszem środków 
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nieodebranych. 

Art. 41e. 1. Wypłaty środków z funduszu środków 

nieodebranych dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu przez 

Fundusz pisemnego wniosku osoby posiadającej tytuł prawny do 

tych środków i zweryfikowaniu jej tytułu prawnego. 

2. Roszczenia o wypłatę środków z funduszu środków 

nieodebranych nie przedawniają się. 

Art. 41f. Środki funduszu środków nieodebranych mogą być 

lokowane w: 

1) skarbowych papierach wartościowych;  

2) bonach pieniężnych Narodowego Banku Polskiego i 

obligacjach emitowanych przez Narodowy Bank Polski – o 

ile mogą być one przedmiotem obrotu;  

3) jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego.  

Art. 41g. Środki funduszu środków nieodebranych są 

gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bieżących, oraz 

rachunkach lokat jednodniowych i innych lokat terminowych w 

Narodowym Banku Polskim lub w Krajowym Depozycie 

Papierów Wartościowych S.A. w sposób umożliwiający ich 

identyfikację w celu, o którym mowa w art. 41c ust. 2 oraz w art. 

41d pkt 1.”. 

 Art. 3. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9f w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) innym kasom, Krajowej Kasie, bankom oraz Bankowemu 

Funduszowi Gwarancyjnemu, w zakresie niezbędnym do 

udzielania informacji, o których mowa w art. 13d ust. 1;”; 

2) po art. 9f dodaje się art. 9fa w brzmieniu: 

„Art. 9fa. Podmioty, o których mowa w art. 9f ust. 1 pkt 4, 

12–16 oraz 20–23, w granicach uprawnień wynikających z tych 

przepisów, a także gmina po uzyskaniu informacji, o której mowa 
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w art. 13c ust. 5, z której wynika, że członek kasy zmarł, są 

uprawnione do uzyskania zbiorczej informacji, o której mowa w 

art. 13d ust. 1.”; 

3) po art. 13  dodaje się art. 13a–13g w brzmieniu: 

„Art. 13a. 1. Umowa imiennego rachunku członka kasy, o 

którym mowa w art. 28, ulega rozwiązaniu z: 

1) dniem powzięcia przez kasę informacji o śmierci członka 

kasy albo  

2) upływem dziesięciu lat od dnia wydania przez członka kasy 

ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, chyba że 

umowa lokaty była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 

dziesięć lat. 

2. Dyspozycją, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest 

postanowienie umowne przewidujące, w razie braku 

wypowiedzenia, odnowienie umowy imiennego rachunku członka 

kasy, o której mowa w ust. 1, zawartej na czas oznaczony nie 

dłuższy niż dziesięć lat. Jeżeli na skutek odnowienia umowa 

wiązałaby dłużej niż dziesięć lat od jej zawarcia, warunkiem 

odnowienia jest wydanie przez członka kasy takiej dyspozycji. 

Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem umowy. 

3. Umowa lokaty zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 

dziesięć lat może zostać odnowiona, jeżeli członek kasy wyda taką 

dyspozycję. Dyspozycją taką nie jest postanowienie umowne 

przewidujące, w razie braku jej wypowiedzenia, odnowienie 

umowy. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem umowy. 

4. Jeżeli umowa imiennego rachunku członka kasy uległa 

rozwiązaniu na podstawie ust. 1, umowę uważa się za istniejącą 

do chwili wypłaty przez kasę środków pieniężnych osobie 

posiadającej tytuł prawny albo przekazania środków pieniężnych 

do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie art. 13c, 

chyba że stan środków pieniężnych na tym rachunku nie 

przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie. 

5. Z upływem pięciu lat od dnia wydania przez członka kasy 
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ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku, kasa jest obowiązana 

wystąpić do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o 

udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie 

czy posiadacz rachunku żyje. 

6. Na co najmniej 6 miesięcy przed upływem okresu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2, kasa jest obowiązana poinformować 

członka kasy o skutkach upływu tego okresu. 

7. Przepisy ust. 1–6  nie dotyczą rachunku wspólnego. 

Art. 13b. 1. Z upływem 3 miesięcy od wygaśnięcia umowy 

imiennego rachunku członka kasy, o którym mowa w ust. 1, 

zawartej na czas oznaczony, w razie braku wcześniejszej 

dyspozycji wypłaty środków pieniężnych, kasa jest obowiązana 

wystąpić do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o 

udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie 

czy posiadacz rachunku żyje. 

2. Niezwłocznie po wygaśnięciu umowy imiennego rachunku 

członka kasy, o którym mowa w ust. 1, zawartej na czas 

oznaczony, w razie braku wcześniejszej dyspozycji wypłaty 

środków pieniężnych, kasa jest obowiązana poinformować 

członka kasy o treści art. 13c ust. 2. 

Art. 13c. 1. W przypadku rozwiązania umowy imiennego 

rachunku członka kasy z przyczyn określonych w art. 13a ust. 1, 

kasa przekazuje zapisane na tym rachunku oszczędności do 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  

2. W przypadku gdy umowa imiennego rachunku członka 

kasy, o której mowa w art. 13a ust. 1 i 3, zawarta na czas 

oznaczony, wygasła, a oszczędności zapisane na rachunku nie 

zostały wypłacone członkowi kasy albo osobie, która uzyskała 

tytuł prawny do spadku po tym członku, kasa przekazuje 

oszczędności zapisane na rachunku do Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego. 

3. Do przekazywania do Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego oszczędności zapisanych na imiennym rachunku 
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członka kasy oraz skutków nieprzekazania oszczędności 

w terminie stosuje się odpowiednio art. 111c, art. 111d i art. 111e 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 

4. Kasa jest obowiązana do udzielania pisemnych informacji, 

o których mowa w art. 111e ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe. Przepisy art. 111e ust. 2, 3 i 5 tej 

ustawy stosuje się odpowiednio. 

5. Niezwłocznie po przekazaniu na podstawie ust. 1 albo 2 

oszczędności zapisanych na imiennym rachunku członka kasy do 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, kasa jest obowiązana 

pisemnie poinformować gminę ostatniego miejsca zamieszkania 

członka kasy o tym przekazaniu, wskazując podstawę przekazania 

oraz informując gminę o możliwości nabycia przez nią prawa do 

tych oszczędności zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502). 

6. Dokumentację związaną z przekazaniem oszczędności do 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego kasa przechowuje przez 

okres 12 lat. 

Art. 13d. 1. Członek kasy albo osoba, która uzyskała tytuł 

prawny do spadku po członku kasy, są uprawnieni do uzyskania 

w każdej kasie albo każdym banku zbiorczej informacji o: 

1) imiennych rachunkach członka kasy, w tym rachunkach 

wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza; 

2) umowach imiennego rachunku członka kasy rozwiązanych z 

przyczyn, o których mowa w art. 13a ust. 1;  

3) rachunkach bankowych członka kasy, o których mowa w art. 

59a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w 

tym rachunkach wspólnych – bez wskazania danych 

współposiadacza; 

4) umowach rachunku bankowego członka kasy rozwiązanych z 

przyczyn, o których mowa w art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; 

5) przekazaniu albo nieprzekazaniu na Fundusz Obywatelski: 
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a) oszczędności zgromadzonych na należących do członka 

kasy imiennych rachunkach członka kasy, 

b) środków pieniężnych zgromadzonych na należących do 

członka kasy rachunkach bankowych. 

2. Do zbiorczej informacji stosuje się art. 92ba ust. 2 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 

Art. 13e. 1. Zbiorczą informację kasa jest obowiązana 

pozyskać z centralnej informacji o rachunkach, zwanej dalej 

„Centralną informacją”, o której mowa w art. 92bb ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, niezwłocznie po otrzymaniu 

pisemnego żądania od osoby, o której mowa w art. 13d ust. 1 

i zweryfikowaniu jej tytułu prawnego. Zbiorczą informację kasa 

jest obowiązana dostarczyć osobie, która wystąpiła z żądaniem, 

niezwłocznie po jej pozyskaniu. 

2. Zbiorcza informacja może być dostarczona odpłatnie, przy 

czym opłata nie może być wyższa niż koszt wygenerowania takiej 

informacji. 

Art. 13f. 1. Kasa prowadząca imienny rachunek członka kasy 

jest obowiązana nieodpłatnie  udzielić  informacji, o których 

mowa w art. 13d ust. 1, Centralnej informacji. Obowiązek 

udzielenia informacji może być realizowany za pośrednictwem 

Kasy Krajowej. 

 2. Informacji, o których mowa w art. 13d ust. 1, kasa lub 

Kasa Krajowa udziela niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 

3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Centralnej 

informacji. 

Art.13g. Kasa, a w przypadku gdy obowiązek udzielania 

informacji będzie realizowany za pośrednictwem Kasy Krajowej – 

Kasa Krajowa, jest obowiązana zawrzeć umowę umożliwiającą 

wymianę informacji w systemie  teleinformatycznym  Centralnej 

informacji.”; 

4) w art. 14 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Kasa jest obowiązana przy zawieraniu umowy 
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imiennego rachunku członka kasy poinformować, w sposób 

zrozumiały, o możliwości pisemnego wskazania osób, na rzecz 

których ma nastąpić wypłata kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

oraz o treści ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2. Przepisu nie stosuje się do 

rachunku wspólnego. 

2b. W przypadku powzięcia przez kasę informacji o śmierci 

członka kasy, który dokonał wskazania, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2, kasa jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić wskazane 

przez członka kasy osoby o możliwości wypłaty określonej 

kwoty.”; 

5)  w art. 67 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 

8 w brzmieniu: 

„8) badaniu wykonywania przez kasę obowiązków, o których 

mowa w art. 13a–13g oraz art. 14 ust. 2a i 2b.”; 

6) w art. 71 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 

6 w brzmieniu: 

„6) przestrzeganie art. 13c–13g.”; 

7) art. 74r otrzymuje brzmienie: 

„Art. 74r. W sprawach nieuregulowanych w art. 74m–74q do 

zaskarżenia czynności prawnych kasy przejmowanej lub kasy w 

likwidacji dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli, stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny o ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności 

dłużnika.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 

(Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.
2)

) w art. 49 po ust. 2 dodaje się 

ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, 

udostępnia się dane potwierdzające zgon, w sposób i na 

warunkach określonych w ust. 1.”. 

                                                 

2)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768, 

Nr 204, poz. 1195 oraz Nr 288, poz. 1689, z 2012 r. poz. 921 i 1407, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. 

poz. 301. 
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Art. 5. 1. Bank jest obowiązany w terminie 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy, poinformować posiadaczy rachunków 

bankowych, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 

1, otwartych przed dniem wejścia w życie ustawy, w sposób 

przewidziany w umowie dla informowania o innych zdarzeniach, 

o możliwości wydania przez posiadaczy dyspozycji wkładem na 

wypadek śmierci oraz o treści art. 56 ustawy zmienianej w art. 1, chyba 

że dyspozycja taka została wydana albo posiadacz rachunku zmarł. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do rachunku, o którym 

mowa w art. 51 ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zwanej 

dalej „kasą”, ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że kasa informuje o 

treści art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3. 

Art. 6. 1. Przepisy art. 59a ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 

13a ustawy zmienianej w art. 3 stosuje się do zawartych przed dniem 

wejścia w życie ustawy odpowiednio umów rachunku bankowego, o 

których mowa w art. 59a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, oraz umów 

imiennego rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, zwanych dalej „umową rachunku”, z tym że: 

1) w przypadku posiadania przez bank albo kasę informacji o śmierci 

odpowiednio posiadacza rachunku albo członka kasy przed dniem 

wejścia w życie ustawy, umowa rachunku ulega rozwiązaniu z 

dniem wejścia w życie ustawy; 

2) jeżeli wydanie przez posiadacza rachunku albo członka kasy 

ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku nastąpiło wcześniej niż 

dziesięć lat przed dniem wejścia w życie ustawy, umowa rachunku 

ulega rozwiązaniu z upływem 12 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy, chyba że w tym terminie posiadacz albo członek 

kasy wyda jakąkolwiek dyspozycję dotyczącą tego rachunku; 

3) jeżeli wydanie przez posiadacza rachunku albo członka kasy 

ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku nastąpiło wcześniej niż 

pięć lat, ale nie wcześniej niż dziesięć lat przed dniem wejścia w 
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życie ustawy, odpowiednio bank albo kasa są obowiązane 

wystąpić do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o 

udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie 

czy posiadacz rachunku żyje; bank albo kasa nie mają obowiązku 

wystąpienia o udostępnienie danych, jeżeli w dniu wejścia w życie 

ustawy do upływu okresu, o którym mowa w art. 59a ust. 1 pkt 2 

ustawy zmienianej w art. 1 albo w art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy 

zmienianej w art. 3, pozostało mniej niż 6 miesięcy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, bank albo kasa są 

obowiązane, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, 

poinformować odpowiednio posiadacza rachunku albo członka kasy o 

skutkach niewydania dyspozycji dotyczącej tego rachunku. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, umowa rachunku 

ulega rozwiązaniu z dniem: 

1) powzięcia przez bank albo kasę informacji o śmierci odpowiednio 

posiadacza rachunku albo członka kasy; 

2) upływu okresu, o którym mowa odpowiednio w art. 59a ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1 oraz w art. 13a ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 3, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy do 

upływu tego okresu pozostało więcej niż 6 miesięcy; przepisy art. 

59a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 i art. 13a ust. 6 ustawy 

zmienianej w art. 3 stosuje się; 

3) upływu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że w 

terminie tym posiadacz albo członek kasy wyda jakąkolwiek 

dyspozycję dotyczącą tego rachunku, jeżeli w dniu wejścia w 

życie ustawy do upływu okresu, o którym mowa odpowiednio 

w art. 59a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w ust. 1 oraz w art. 13a 

ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, pozostało mniej niż 6 

miesięcy; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 7. 1. W przypadku gdy umowa rachunku zawarta na czas 

oznaczony wygasła przed dniem wejścia w życie ustawy i nie wydano 

wcześniej dyspozycji wypłaty środków, bank albo kasa niezwłocznie 
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informują odpowiednio posiadacza rachunku o treści art. 111c ust. 2 

ustawy zmienianej w art. 1 oraz członka kasy o treści art. 13c ust. 2 

ustawy zmienianej w art. 3. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w terminie 3 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy środki pieniężne zgromadzone 

na rachunku nie zostały wypłacone posiadaczowi rachunku, członkowi 

kasy albo osobie posiadającej tytuł prawny do spadku po posiadaczu 

rachunku albo członku kasy, bank albo kasa są obowiązane wystąpić do 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych o udostępnienie danych z 

rejestru PESEL umożliwiających ustalenie czy posiadacz rachunku albo 

członek kasy żyje. 

3. Bank albo kasa przekazują środki pieniężne zgromadzone na 

tym rachunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie: 

1) 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli posiadacz 

rachunku albo członek kasy nie żyje; 

2) 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli posiadacz 

rachunku albo członek kasy żyje. 

Art. 8. W przypadku rozwiązania umowy rachunku na podstawie 

art. 6, z przyczyn określonych w art. 59a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 

1 albo w art. 13a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, do przekazywania 

środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku do Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego oraz skutków nieprzekazania tych środków, 

stosuje się odpowiednio art. 111c, art. 111d i art. 111e ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1. 

Art. 9. Do umów rachunku zawartych przed dniem wejścia w 

życie ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 59a ust. 2 i 3 

ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 13a ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w 

art. 3, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po 

upływie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przedstawi 

Sejmowi i Senatowi ocenę jej funkcjonowania, w szczególności w 

zakresie zasadności i skuteczności rozwiązań w niej przewidzianych. 
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Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia 

ogłoszenia.”. 
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