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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 785_S) 

 

 

 

 

USTAWA z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 128) 

 

<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.> 

 

[Art. 57. 

Przepisy art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 nie dotyczą rachunku, o którym mowa w art. 51.] 

 

<Art. 57. 

Przepisy art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 1 i art. 56a nie dotyczą rachunku, o którym mowa w 

art. 51.> 

 

<Art. 59a. 

1. Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w 

związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, ulega rozwiązaniu: 

1) z dniem śmierci posiadacza rachunku albo  

2) z 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 
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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 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 środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny albo 

przekazania środków pieniężnych na Fundusz Obywatelski 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 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.> 

 

<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 

dowolnych banku albo spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej zbiorczej 

informacji o: 

1) rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych – bez 

wskazania danych współposiadacza; 
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2) umowach rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych z 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 na Fundusz Obywatelski 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 na 

Fundusz Obywatelski – numery rachunków, z których środki przekazano. 

 

Art. 92bb. 

1. Zbiorczą informację bank jest obowiązany pozyskać, z wykorzystaniem systemu 

teleinformatycznego, z centralnej informacji o rachunkach, zwanej dalej „Centralną 

informacją”, 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 czym opłata nie może być 

wyższa niż koszt wygenerowania informacji. 

 

Art. 92bc. 

1. Bank prowadzący rachunek bankowy jest obowiązany nieodpłatnie, 

z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, 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. 92 ba 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 izba rozliczeniowa utworzona na podstawie art. 67. 
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2. Bank jest obowiązany zawrzeć umowę umożliwiającą wymianę informacji w systemie 

teleinformatycznym Centralnej informacji.> 

 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 

1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania 

kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w 

zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, 

pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru 

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c)  stosowania metod statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

1c)  instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym dla stosowania metod 

statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

<1d) innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej 

Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej utworzonej na 

podstawie art. 67, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o których 

mowa w art. 92ba ust. 1;> 

2) na żądanie: 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie 

niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o 

którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji 

Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w tym upoważnieniu, 

b)  sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe: 

–  przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie 

informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej; 

c)  sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy 

prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o 

udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową, 
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d)  sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku 

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

e)  Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącą się: 

–  sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy zawartej z bankiem, 

–  sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie 

działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej, która jest posiadaczem rachunku, 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o 

Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544), 

g)  (uchylona) 

h)  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 14 

grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona) 

k)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych, 

l)  Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

ł)  komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania 

innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań, 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie określonym 

ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

n)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662), 

o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego nad 

konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w 

art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1411 i 1822), 
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q)  właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę 

władzę nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku właściwej 

władzy nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - jeżeli Komisja 

Nadzoru Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym mowa w art. 

141f ust. 3, 

r)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie określonym 

ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w 

sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137. z późn. 

zm.), 

t)  organu Służby Celnej na zasadach i w trybie określonych w art. 75 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.), 

u)  podmiotu, o którym mowa w art. 26l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych, 

v)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych 

(Dz. U. poz. 1289), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

3) Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz 

zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do 

pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę 

oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 

lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz powiernikowi i 

jego zastępcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach 

zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), 

regulują odrębne ustawy. 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 
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3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe 

i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane 

wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1)   bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje 

te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze 

stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d 

ust. 1; 

2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3)  instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

<4e. Izba rozliczeniowa utworzona na podstawie art. 67, prowadząca Centralną 

informację, jest upoważniona do: 

1) udostępniania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1 oraz w art. 

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



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

oszczędnościowo-kredytowych, bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-

kredytowym oraz Krajowej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej; 

2) krótkotrwałego przechowywania i przetwarzania informacji, o których mowa w 

art. 92ba ust. 1 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. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

 

<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, są uprawnione do uzyskania zbiorczej 

informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, w dowolnym banku.> 

 

<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 na 

Fundusz Obywatelski. Przekazanie środków 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 na Fundusz 

Obywatelski.  

3. Jeżeli w umowie rachunku bankowego wydano dyspozycję wkładem na wypadek 

śmierci, bank przekazuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku na Fundusz 

Obywatelski, w terminie 5 miesięcy od dnia zawiadomienia, o którym mowa w art. 

56a ust. 2. 

4. Dokumentację związaną z przekazaniem środków pieniężnych na Fundusz 

Obywatelski 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 



- 9 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

prawny do spadku po posiadaczu rachunku, bank przekazuje na Fundusz Obywatelski 

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. 

Z chwilą przekazania przez bank środków pieniężnych na Fundusz Obywatelski Skarb 

Państwa przejmuje zobowiązania banku do wypłaty tych środków. 

 

Art. 111f. 

1. Z Funduszu Obywatelskiego wypłaca się środki pieniężne przekazane na podstawie 

art. 111c, podmiotom, które udokumentują swój tytuł prawny do tych środków, w 

tym na podstawie art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1. Przepisy art. 55 ust. 3 i 4 oraz art. 

56 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku zmniejszenia siły nabywczej środków pieniężnych przekazanych na 

Fundusz Obywatelski, środki te waloryzuje się na dzień wypłaty o średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.  

3. Roszczenia o wypłatę środków pieniężnych przekazanych na Fundusz Obywatelski 

przedawniają się z upływem 10 lat od dnia przekazania środków. 

4. Wypłat, o których mowa w ust. 1, dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego 

obsługujący Fundusz Obywatelski. 

 

Art. 111g. 

1. W przypadku nieprzekazania środków pieniężnych na Fundusz Obywatelski na 

podstawie art. 111c w terminie, bank jest obowiązany do dopisywania do 

nieprzekazanych środków pieniężnych odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki 

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 Funduszu Obywatelskiego, bank jest obowiązany pisemnie poinformować 

odpowiednio wypłacającego albo zarządzającego Funduszem 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, o którym mowa 

art. 59b ust. 1, którego umowa wygasła, albo przekazując te środki do Funduszu 

Obywatelskiego, bank jest obowiązany pisemnie poinformować odpowiednio 

wypłacającego albo zarządzającego Funduszem o kwotach i tytułach dokonanych 

pomniejszeń, o których mowa w art. 111d, wskazując źródło i podstawę ustaleń. 
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4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w przypadku wypłaty środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunku bankowym osobie wskazanej w dyspozycji na wypadek 

śmierci.> 

 

Art. 133. 

1. Celem nadzoru jest zapewnienie: 

1)   bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych; 

2)   zgodności działalności banków z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o Narodowym 

Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku; 

3)   zgodności działalności prowadzonej przez banki zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z przepisami tej ustawy, 

niniejszej ustawy oraz statutem. 

1a. Przy wykonywaniu swoich zadań Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia wytyczne i 

zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. W przypadku nieuwzględnienia 

wytycznych lub zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru 

Finansowego podaje powody ich nieuwzględnienia. 

2. Czynności podejmowane w ramach nadzoru bankowego polegają w szczególności na: 

1)   dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków, w tym badaniu wypłacalności, 

jakości aktywów, płynności płatniczej, wyniku finansowego banków; 

2)   badaniu jakości systemu zarządzania bankiem, w szczególności systemu zarządzania 

ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej; 

3)   badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, akredytyw, 

gwarancji bankowych i poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów 

wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

4)   badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych; 

5)   badaniu przestrzegania limitów, o których mowa w art. 71 i art. 79a, oraz ocenie 

procesu identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym 

dużych zaangażowań; 

6)   badaniu przestrzegania przez bank, określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego 

norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków, zarządzania ryzykiem 

prowadzonej działalności, w tym dostosowania do rodzaju i skali działalności banku 

procesu identyfikacji i monitorowania ryzyka oraz sprawozdawania o ryzyku; 

7)   dokonywaniu oceny szacowania, utrzymywania i przeglądu kapitału wewnętrznego[.] 

<;> 

<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, art. 111d i art. 111g.> 

3. Czynności kontrolne podejmowane przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego są wykonywane po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu 

upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. 

3a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 
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4. Komisja Nadzoru Finansowego oraz osoby wykonujące czynności nadzoru bankowego nie 

ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikłą ze zgodnego z przepisami ustaw działania 

lub zaniechania, które pozostaje w związku ze sprawowanym przez Komisję Nadzoru 

Finansowego nadzorem nad działalnością banków, oddziałów i przedstawicielstw banków 

zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych. 

 

Art. 138. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego może w ramach nadzoru zalecić bankowi w szczególności: 

1)   podjęcie środków koniecznych do przywrócenia płynności płatniczej lub osiągnięcia i 

przestrzegania norm, o których mowa w art. 137; 

2)   zwiększenie funduszy własnych; 

3)   zaniechanie określonych form reklamy; 

4)   opracowanie i stosowanie procedur, które zapewnią utrzymywanie, bieżące 

szacowanie i przegląd kapitału wewnętrznego oraz funkcjonowanie systemu 

zarządzania bankiem; 

5)   zastosowanie szczególnych zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością 

banków lub odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, lub szczególnego traktowania 

aktywów przy obliczaniu wymogów kapitałowych; 

6)   ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku[.] <;> 

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

art. 111g.> 

2. Komisja Nadzoru Finansowego może nakazać bankowi wstrzymanie wypłat z zysku lub 

wstrzymanie tworzenia nowych jednostek organizacyjnych do czasu przywrócenia 

płynności płatniczej lub osiągnięcia norm, o których mowa w art. 137. 

3. W razie stwierdzenia, że bank nie realizuje zaleceń określonych w ust. 1 lub nakazów 

określonych w ust. 2, a także gdy działalność banku jest wykonywana z naruszeniem 

prawa lub statutu albo stwarza zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków bankowych 

lub uczestników obrotu instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego, po 

uprzednim upomnieniu na piśmie, może: 

1)   wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa 

lub innego członka zarządu banku bezpośrednio odpowiedzialnego za stwierdzone 

nieprawidłowości; 

2)   zawiesić w czynnościach członków zarządu, o których mowa w pkt 1, do czasu 

podjęcia uchwały w sprawie wniosku o ich odwołanie przez radę nadzorczą na 

najbliższym posiedzeniu; zawieszenie w czynnościach polega na wyłączeniu z 

podejmowania decyzji za bank w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych; 

3)   ograniczyć zakres działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych; 

3a)  nałożyć na bank karę finansową w wysokości do 10% przychodu wykazanego w 

ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku takiego 

sprawozdania - karę finansową w wysokości do 10% prognozowanego przychodu 

określonego na podstawie sytuacji ekonomiczno-finansowej banku, nie większą 

jednak niż 10.000.000 zł; przepisy art. 141 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio; 
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4)   uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o likwidacji banku; art. 147 

ust. 3 i art. 153-156 stosuje się odpowiednio. 

3a. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o ograniczeniu zakresu działalności banku może 

zawierać warunki i terminy. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego może także zawiesić w czynnościach członka zarządu w 

przypadku: 

1)   przedstawienia mu zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o 

przestępstwo skarbowe; 

2)   spowodowania znacznych strat majątkowych banku. 

Postanowienia ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

5. Komisja Nadzoru Finansowego odwołuje członka zarządu banku w przypadku 

prawomocnego skazania go za przestępstwo wymienione w art. 22b ust. 3 pkt 1. 

6. Ograniczenie zakresu działalności banku lub uchylenie zezwolenia na utworzenie banku 

może również nastąpić w razie stwierdzenia, że bank: 

1)   przestał spełniać warunki ustalone w zezwoleniu; 

2)   uzyskał zezwolenie na podstawie fałszywych dokumentów, nieprawdziwych 

oświadczeń lub wskutek innych działań sprzecznych z prawem; 

3)   przez okres dłuższy niż 6 miesięcy nie prowadzi działalności bankowej; 

4)   stał się podmiotem zależnym od osób, wobec których nie jest możliwe skuteczne 

wykonywanie przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad bankiem ze względu 

na przepisy prawa obowiązujące w miejscu ich zamieszkania lub siedziby, lub ze 

względu na powiązania tych osób z innymi podmiotami; 

5)   nie wypełnia obowiązków określonych w rozdziale 11b. 

6a. Komisja Nadzoru Finansowego uchyla zezwolenie na utworzenie oddziału banku 

zagranicznego, jeśli właściwe władze nadzorcze kraju, w którym bank zagraniczny ma 

swoją siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu, uchyliły zezwolenie na prowadzenie 

działalności bankowej przez ten bank. 

6b. Przed uchyleniem zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego Komisja 

Nadzoru Finansowego zasięgnie opinii właściwych władz nadzorczych kraju, w którym 

bank zagraniczny ma swoją siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu, jeżeli 

porozumienie, o którym mowa w art. 131 ust. 2, przewiduje zasięgnięcie opinii. W razie 

konieczności natychmiastowego uchylenia zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego 

może odstąpić od zasięgnięcia opinii. 

6c. O uchyleniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 6a, Komisja Nadzoru Finansowego 

powiadamia właściwe władze nadzorcze banku zagranicznego. 

6d. O uchyleniu zezwolenia na utworzenie banku krajowego Komisja Nadzoru Finansowego 

niezwłocznie powiadamia właściwe władze nadzorcze państwa, w którym działa oddział 

tego banku. 

7. Środki podejmowane w ramach nadzoru nie mogą naruszać umów zawartych przez bank, z 

wyłączeniem umów: 

1)   o których mowa w art. 92a ust. 1 i 3 oraz w art. 92d; 
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2)   zawartych przez bank krajowy z podmiotami działającymi w tym samym holdingu 

oraz umów zawartych przez bank krajowy z podmiotami, z którymi posiada bliskie 

powiązania, oraz umów, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1866) 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) [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 2012 r. poz. 

1376, z późn. zm.), 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 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:] <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 oraz poz. …), 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,  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:>  

a)  Skarbu Państwa, 

b)  banków krajowych, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu 

ustawy - Prawo bankowe, 

c)  spółek prowadzących giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firm 

inwestycyjnych, zagranicznych firm inwestycyjnych, zagranicznych osób prawnych 

prowadzących działalność maklerską oraz Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586), 
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d)  krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, krajowych i zagranicznych 

zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.) oraz Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 oraz z 

2014 r. poz. 827), 

e)  (uchylona) 

f)  funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy 

zagranicznych, spółek zarządzających, oddziałów towarzystw inwestycyjnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 157), 

g)  otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, 

powszechnych towarzystw emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717), 

h)  kas, Kasy Krajowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 

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

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

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a 

także osób, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w 

rozumieniu art. 3 pkt 16 i 17 ustawy, o której mowa w lit. c, 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, 

j)  członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osób pełniących w tym 

banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również 

dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, 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, 

k)  dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału 

instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, 

jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w 

okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień 

spełnienia warunku gwarancji; 

2)   środki gwarantowane - środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na 

rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, 

w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku 

gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez ten bank lub 

imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki 
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do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 

art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 26q, o ile stały się 

wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej 

ustawą, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na 

wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, 

poz. 919, z późn. zm.), oraz środków, o których mowa w art. 26s ust. 2; 

3)  podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania - zwane dalej "podmiotami 

objętymi systemem gwarantowania": 

a)  banki krajowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, 

b)  oddziały banków zagranicznych w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, o ile nie są 

uczestnikami systemu gwarantowania środków pieniężnych albo system 

gwarantowania, w którym uczestniczą, nie zapewnia gwarantowania środków 

pieniężnych co najmniej w zakresie i w wysokości określonych w ustawie; 

4)  spełnienie warunku gwarancji: 

a)  w przypadku banku krajowego - 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, 

b)  w przypadku oddziału instytucji kredytowej - wydanie przez zagraniczny sąd lub 

zagraniczny organ orzeczenia, postanowienia lub decyzji, którymi pozbawiono lub 

ograniczono podmiot objęty systemem gwarantowania w prawie zarządu jego 

majątkiem lub poddano kontroli celem jego reorganizacji lub likwidacji, w ramach 

postępowania upadłościowego w państwie macierzystym, 

c)  w przypadku oddziału banku zagranicznego, wystąpienie jednego z poniższych 

zdarzeń: 

–  wydanie przez sąd postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania 

upadłościowego, o którym mowa w art. 379 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

- Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.), 

wszczętego wobec banku zagranicznego, który prowadzi działalność w 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, 

–  wszczęcie postępowania upadłościowego obejmującego majątek banku 

zagranicznego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4a)  dzień spełnienia warunku gwarancji: 

a)  w przypadku banku krajowego - dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru 

Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu 

komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do 

właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, 

b)  w przypadku oddziału instytucji kredytowej - dzień obwieszczenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej odpowiedniego orzeczenia, postanowienia lub 

decyzji, o których mowa w pkt 4 lit. b, 
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c)  w przypadku oddziału banku zagranicznego, dzień wystąpienia jednego z poniższych 

zdarzeń: 

–  wydania przez sąd postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania 

upadłościowego, o którym mowa w art. 379 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

- Prawo upadłościowe i naprawcze, wszczętego wobec banku zagranicznego, 

który prowadzi działalność w Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, 

–  wszczęcia postępowania upadłościowego obejmującego majątek banku 

zagranicznego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   niedostępność środków - sytuację, w której środki gwarantowane nie mogą być 

wypłacone od dnia spełnienia warunku gwarancji (dzień niedostępności środków); 

6)   (uchylony) 

7)   (uchylony) 

8)   przejęcie banku - nabycie przedsiębiorstwa prowadzonego przez bank znajdujący się w 

sytuacji niebezpieczeństwa niewypłacalności lub jego części, a także przejęcie banku 

na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wydanej na podstawie przepisów 

art. 147 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo art. 158 ust. 1, 2 lub ust. 4 ustawy - Prawo 

bankowe; 

9)   system gwarantowania - system utworzony i funkcjonujący na podstawie ustawy; 

10)  oficjalnie uznany system gwarantowania - system gwarantowania środków 

gwarantowanych, utworzony i urzędowo uznany w państwie macierzystym oddziału 

instytucji kredytowej, do którego należy ta instytucja; 

11)  postępowanie upadłościowe w państwie macierzystym - prowadzone na podstawie 

prawa innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) postępowanie sądowe lub administracyjne, 

w tym także postępowanie zabezpieczające, w ramach których mienie instytucji 

kredytowej jest poddane kontroli lub zarządowi sądu lub innego organu w celu 

reorganizacji lub likwidacji tej instytucji, jeżeli skutkiem tego postępowania jest 

zawieszenie lub ograniczenie realizacji zobowiązań wobec deponentów; 

12)  system wyliczania - system informatyczny podmiotu objętego systemem 

gwarantowania, przeznaczony do zapewnienia możliwości niezwłocznego uzyskania 

wszelkich danych pozwalających na identyfikację deponentów oraz określenie 

wysokości należnych poszczególnym deponentom środków gwarantowanych; 

13)  lista deponentów - zbiór danych, o których mowa w art. 38g ust. 1; 

14)  dzień roboczy - dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i nie przypada 

w sobotę. 

 

Art. 38l. 

Użyte w rozdziale określenia oznaczają: 

[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 
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Krajową, związek zawodowy oraz wspólnotę mieszkaniową, będącą stroną umowy 

imiennego rachunku lub posiadającą wynikającą z przeprowadzania przez kasę rozliczeń 

finansowych wierzytelność do kasy objętej obowiązkowym systemem gwarantowania, oraz 

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;] 

<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 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;> 

2)   środki gwarantowane - środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponenta na 

rachunkach imiennych, z wyłączeniem środków wpłaconych tytułem udziałów i wkładów 

członkowskich do spółdzielni, oraz jego należności wynikające z przeprowadzania przez 

kasę rozliczeń finansowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na 

dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone wystawionymi przez tę kasę 

dokumentami imiennymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku 

gwarancji, a także kwoty, 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 stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości 

określonej ustawą, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 38zg ust. 2; 

3)   spełnienie warunku gwarancji - wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o 

zawieszeniu działalności kasy, ustanowieniu zarządcy komisarycznego, o ile nie został on 
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ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie 

upadłości kasy; 

4)   dzień spełnienia warunku gwarancji - dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru 

Finansowego jako dzień zawieszenia działalności kasy i ustanowienia zarządcy 

komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do 

właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy; 

5)   system wyliczania - system informatyczny kasy, przeznaczony do zapewnienia 

możliwości niezwłocznego uzyskania wszelkich danych pozwalających na identyfikację 

deponentów oraz określenie wysokości należnych poszczególnym deponentom środków 

gwarantowanych. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) 

 

<Rozdział 7 

Fundusz Obywatelski 

Art. 41j. 

1. Tworzy się państwowy fundusz celowy – „Fundusz Obywatelski”, zwany dalej 

„Funduszem”. 

2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

 

Art. 41k. 

1. Przychodami Funduszu są: 

1) środki przekazane przez banki na podstawie art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 poz. 128 oraz poz. …) oraz przez 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na podstawie art. 13b ustawy z dnia 

5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1450, oraz z 2015 r. poz. …), zwane dalej „środkami przekazanymi na 

Fundusz”; 

2) odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z ustawą z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

2. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1) wspieranie lub powierzanie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 

4 ust. 1 pkt 1, 7 i 33, w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego; 

2) wypłaty z tytułu roszczeń podmiotów mających tytuł prawny do środków 

przekazanych na Fundusz; 

3) waloryzację środków przekazanych na Fundusz; 

4) wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Funduszu. 
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Art. 41l. 

Na cel, o którym mowa w art. 41k ust. 2 pkt 1, można przeznaczyć nie więcej niż 50% 

środków przekazanych na Fundusz. 

 

Art. 41m. 

1. Obsługę Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego, w szczególności 

dokonuje on wypłat, o których mowa w art. 41k ust. 2 pkt 2. 

2. Dysponent Funduszu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji 

finansowych, zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą w 

szczególności: 

1) zakres czynności wykonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i sposób 

ich wykonywania; 

2) zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia Banku Gospodarstwa Krajowego 

z tytułu obsługi Funduszu; 

3) sposób waloryzowania środków przekazanych na Fundusz.  

 

Art. 41n. 

Otwarty konkurs ofert na wydatkowanie środków Funduszu na cel, o którym mowa w 

art. 41k ust. 2 pkt 1, ogłasza i przeprowadza dysponent Funduszu.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. O SPÓŁDZIELCZYCH KASACH 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450) 

 

Art. 9f. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1, 

przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową: 

1)   w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy, na podstawie której 

wykonywane są czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należytego wykonania 

czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy, w tym 

także przekazywanie - na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo 

upoważnionym do udzielania kredytów informacji o wierzytelnościach oraz o 

obrotach i stanach rachunków; 

2)   przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu kasa zgodnie z art. 9a i art. 

9b powierzyła wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub czynności 

faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, 

w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności; 

3)   nabywcy wierzytelności kredytowych kasy; 
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4)   na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w toku wykonywania czynności 

kontrolnych; 

5)   na żądanie Kasy Krajowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Kasę 

Krajową działalności określonej w ustawie oraz w zakresie niezbędnym do wykonania 

zawartej z Kasą Krajową umowy; 

<5a) innym kasom, Krajowej Kasie, bankom oraz izbie rozliczeniowej utworzonej na 

podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w zakresie 

niezbędnym do udzielania informacji, o których mowa w art. 13d ust. 1;> 

6)   lustratorowi w związku z wykonywaniem przez niego czynności w ramach lustracji, o 

której mowa w art. 44 ust. 7; 

7)   biegłemu rewidentowi upoważnionemu na podstawie zawartej umowy do badania 

sprawozdań finansowych kasy lub jej ksiąg rachunkowych i portfela kredytowego; 

8)   adwokatowi lub radcy prawnemu w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na 

rzecz kasy; 

9)   w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

10)  instytucjom upoważnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji 

stanowiących tajemnicę bankową, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

11)  za wyrażoną na piśmie zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 

12)  Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwu, jego 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 

287, poz. 1687, z późn. zm.); 

13)  na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

14)  na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział 

majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej 

stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, a także 

innym postępowaniem cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich 

niebędących stroną postępowania; 

15)  na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

15a)  na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289), w zakresie wykonywania ich 

ustawowych zadań; 

16)  na żądanie dyrektora izby celnej, w związku z prowadzoną przez organ celny sprawą o 

przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko członkowi kasy, o ile 

informacje mają związek z tą sprawą; 



- 21 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

17)  na żądanie banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego w 

zakresie ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do 

przekazania za granicę waluty obcej; 

18)  na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 

19)  na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów; 

20)  na żądanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego 

kontrolera w zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do 

ustalenia stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym 

tej jednostki; 

21)  na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub 

żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego 

na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

22)  na żądanie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.); 

23)  na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sporządzania i 

przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków płatników składek oraz 

przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; 

24)  na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego 

lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku w zakresie 

sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację współposiadacza 

(współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane świadczenia lub 

uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy; 

25)  na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez kasy organom podatkowym, Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej oraz organom kontroli skarbowej regulują odrębne 

przepisy. 

3. Osoby, organy i podmioty wymienione w ust. 1 i 2, w tym także pracownicy lub 

członkowie organów tych podmiotów, jeżeli nie są pracownikami, mogą wykorzystywać 

uzyskane informacje tylko zgodnie z celem ich przekazania. O ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej, uzyskane informacje nie mogą być ujawniane innym osobom, organom 

lub podmiotom. 
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4. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

zawodowej przez osoby lub podmioty, którym kasa udzieliła informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową na podstawie przepisów ustawy. 

 

<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, są uprawnione do uzyskania zbiorczej 

informacji, o której mowa w art. 13d ust. 1.> 

 

<Art. 13a. 

1. Umowa imiennego rachunku członka kasy, o którym mowa w art. 28, ulega 

rozwiązaniu: 

1) z dniem powzięcia przez kasę informacji o śmierci członka kasy albo  

2) z 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 nie jest 

postanowienie umowne przewidujące, w razie braku 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 środków pieniężnych osobie 

posiadającej tytuł prawny albo przekazania środków pieniężnych na Fundusz 

Obywatelski na podstawie art. 13b, 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 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 
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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 na Fundusz Obywatelski.  

2. W przypadku gdy umowa imiennego rachunku członka kasy, o którym w art. 13a ust. 

1 albo 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 na 

Fundusz Obywatelski. 

3. Do przekazywania na Fundusz Obywatelski oszczędności zapisanych na imiennym 

rachunku członka kasy oraz skutków nieprzekazania oszczędności w terminie stosuje 

się odpowiednio art. 111c, art. 111d i art. 111g ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Prawo bankowe. 

4. Kasa jest obowiązana do udzielania pisemnych informacji, o których mowa w art. 

111g ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Przepisy art. 111g 

ust. 2–4 tej ustawy stosuje się odpowiednio. 

5. Dokumentację związaną z przekazaniem oszczędności na Fundusz Obywatelski kasa 

przechowuje przez okres 12 lat. 

6. Z chwilą przekazania przez kasę oszczędności członka kasy na Fundusz Obywatelski, 

Skarb Państwa przejmuje zobowiązania kasy do wypłaty tych środków pieniężnych. 

7. Fundusz Obywatelski wypłaca środki pieniężne przekazane mu na podstawie ust. 1 i 

2, podmiotom, które udokumentują swój tytuł prawny do tych środków, w tym na 

podstawie art. 14 ust. 1. Przepisy art. 14 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku zmniejszenia siły nabywczej środków pieniężnych przekazanych na 

Fundusz Obywatelski, środki te waloryzuje się na dzień wypłaty o średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. 

9. Roszczenia o wypłatę oszczędności przekazanych na Fundusz Obywatelski 

przedawniają się z upływem 10 lat od dnia przekazania środków. 

10. Wypłat, o których mowa w ust. 6, dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego 

obsługujący Fundusz Obywatelski. 

Art. 13d. 

1. Członek kasy albo osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po członku kasy, są 

uprawnieni do uzyskania w dowolnej kasie albo banku zbiorczej informacji o: 

1) imiennych rachunkach członka kasy, w tym rachunkach wspólnych – bez 

wskazania danych współposiadacza; 
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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: 

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 wykorzystaniem systemu 

teleinformatycznego, z centralnej informacji o rachunkach, o której mowa 

w art. 92bb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zwanej dalej 

„Centralną informacją”, 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 informacji. 

 

Art. 13f. 

1. Kasa prowadząca imienny rachunek członka kasy jest obowiązana nieodpłatnie, z 

wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Centralnej informacji, udzielić  

informacji, o których mowa w art. 13d ust. 1. 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 Centralnej informacji.> 

 

Art. 14. 

1. Kasa jest obowiązana wypłacić po śmierci członka kasy z jego wkładu członkowskiego i 

oszczędności; 
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1)   kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu członka kasy w wysokości nieprzekraczającej 

kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym 

środowisku - osobie, która przedłoży rachunek stwierdzający wysokość poniesionych 

przez nią wydatków; 

2)   kwotę nieprzekraczającą ogółem sumy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w 

okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających wypłatę - jeżeli członek kasy pisemnie 

wskazał kasie osoby, na których rzecz wypłata ma nastąpić; osobami wskazanymi 

przez członka kasy mogą być jego małżonek, zstępni, rodzice, dziadkowie i 

rodzeństwo; 

3)   kwotę równą wpłatom na rachunki, dokonanym przez organ rentowy z tytułu 

świadczeń z ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych, które nie przysługiwały za okres 

po śmierci posiadacza rachunków, wskazaną we wniosku organu rentowego 

skierowanym do kasy, wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano 

wpłat. 

2. Sumy określone w ust. 1 nie należą do spadku po członku kasy. 

<2a. Kasa jest obowiązana przy zawieraniu umowy 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.> 

3. Kasa jest zwolniona od wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 

jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu rentowego dokonała z tych rachunków wypłat 

innym uprawnionym osobom, które to wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w 

całości lub części, oraz w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym organ 

rentowy, wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty. 

4. Kasa nie odpowiada za szkody wynikające z wykonania czynności, o których mowa w ust. 

1 pkt 3 oraz ust. 3. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi organ rentowy, który 

wystąpił z wnioskiem. 

 

Art. 67. 

Czynności podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach nadzoru nad 

działalnością kas polegają w szczególności na: 

1)   dokonywaniu oceny sytuacji finansowej kasy, w tym badaniu wypłacalności, jakości 

aktywów, płynności płatniczej, wyniku finansowego kasy; 

2)   badaniu jakości systemu zarządzania kasą, w tym systemu zarządzania ryzykiem oraz 

funkcji kontroli wewnętrznej; 

3)   badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych oraz emitowanych 

papierów wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 



- 26 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

4)   badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych; 

5)   badaniu przestrzegania limitów, o których mowa w art. 30-32 i art. 37; 

6)   badaniu przestrzegania przez kasę norm dopuszczalnego ryzyka w działalności kasy, 

zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności, w tym dostosowania do rodzaju i skali 

działalności kasy procesu identyfikacji i monitorowania ryzyka oraz sprawozdawania o 

ryzyku, a także dopuszczalnego ryzyka w działalności kasy; 

7)  badaniu przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, 

poz. 276, z późn. zm.)[.] <;> 

<8) badaniu wykonywania przez kasę obowiązków, o których mowa w art. 13a, art. 13b, 

art. 13c ust. 1–5, art. 13d–13g oraz art. 14 ust. 2a i 2b.> 

 

Art. 71. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego w ramach nadzoru może zalecić kasie lub Kasie Krajowej 

w szczególności: 

1)   podjęcie środków koniecznych do przywrócenia płynności lub osiągnięcia i 

przestrzegania norm; 

2)   usunięcie w wyznaczonym terminie stwierdzonych uchybień; 

3)   zwiększenie funduszy własnych; 

4)   zaniechanie określonych form reklamy; 

5)   usunięcie w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu[.] <;> 

<6) przestrzeganie art. 13c ust. 1–4 oraz art. 13d–13g.> 

2. W przypadku stwierdzenia, że kasa albo Kasa Krajowa nie realizuje zaleceń, a także gdy 

działalność kasy albo Kasy Krajowej wykonywana jest z naruszeniem przepisów prawa 

lub statutu, lub stwarza zagrożenie dla interesów członków kasy albo Kasy Krajowej, 

Komisja Nadzoru Finansowego, po uprzednim upomnieniu na piśmie, może: 

1)   wystąpić do właściwego organu kasy lub Kasy Krajowej o odwołanie członków 

zarządu kasy lub Kasy Krajowej bezpośrednio odpowiedzialnych za stwierdzone 

uchybienia; 

2)   zawiesić w czynnościach poszczególnych członków zarządu kasy lub Kasy Krajowej, 

o których mowa w pkt 1, do czasu rozpatrzenia wniosku o ich odwołanie; 

3)   nakazać kasie lub Kasie Krajowej ograniczenie zakresu działalności; 

4)   nakazać kasie lub Kasie Krajowej zaprzestania prowadzenia określonej działalności. 

3. Zawieszenie w czynnościach, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, polega na wyłączeniu 

poszczególnych członków zarządu kasy lub Kasy Krajowej z podejmowania decyzji przez 

kasę albo Kasę Krajową w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych. 

4. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o nakazaniu zaprzestania prowadzenia określonej 

działalności kasy lub Kasy Krajowej może zawierać warunki i terminy. 

5. Komisja Nadzoru Finansowego może także zawiesić w czynnościach członka zarządu kasy 

lub Kasy Krajowej w przypadku: 
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1)   przedstawienia mu zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o 

przestępstwo skarbowe; 

2)   spowodowania znaczących strat majątkowych w kasie lub Kasie Krajowej. 

Przepisy ust. 2 pkt 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Członek zarządu kasy lub Kasy Krajowej obowiązany jest poinformować Komisję Nadzoru 

Finansowego o postawieniu mu zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem 

zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w 

postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe w terminie 30 dni od daty postawienia 

zarzutów. 

7. Komisja Nadzoru Finansowego odwołuje członka zarządu kasy lub Kasy Krajowej w 

przypadku prawomocnego skazania go za przestępstwo umyślne lub przestępstwo 

skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, a także w 

przypadku niedopełnienia przez niego obowiązku, o którym mowa w ust. 6. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI (Dz. U. Nr 217, 

poz. 1427, z późn. zm.) 

 

Art. 49. 

1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, udostępnia się za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane zawarte w rejestrze PESEL. Warunkiem 

udostępniania danych w tym trybie jest złożenie jednorazowego wniosku, spełnienie 

łącznie wymagań określonych w art. 48 oraz uzyskanie zgody wydanej na podstawie art. 

51 ust. 2 pkt 1. 

2. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, udostępnia się, w sposób i na 

warunkach określonych w ust. 1, dane dotyczące adresu. 

<2a. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, udostępnia się, w sposób i na 

warunkach określonych w ust. 1 dane potwierdzające zgon.> 

3. Udostępnianie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 1, polega na porównaniu 

przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL. Wynikiem udostępniania 

danych w tym trybie jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport 

niezgodności danych. 

 

 

 

 

 


