
 

 

 

L.dz.ZA1/JSZ/2020 Sopot, 25 maja 2020 r.

 

 

 

Pan  

Kazimierz Kleina 

Przewodniczący  

Komisji Budżetu  

i Finansów Publicznych  

 

Senat RP IX kadencji 

 

 

Szanowny Panie Senatorze, 

 

w odpowiedzi na pismo z dnia 19 maja 2020 r. sygn. BPS.DKS.KBFP.0330.22.2020, pragniemy 

poinformować, że w pełni popieramy wszystkie wnioski sformułowane w druku senackim nr 92 

zawierającym dokument: „Ocena funkcjonowania rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 9 

października 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1864, z późn. zm.), w szczególności w zakresie ich zasadności i skuteczności”.  

Chociaż ww. ustawa (tzw. „ustawa o rachunkach uśpionych”) wprowadziła szereg 

skutecznych mechanizmów, w szczególności w zakresie poszukiwania rachunków spadkodawców 

przez spadkobierców, niektóre zastosowane w niej rozwiązania są nadmiernie uciążliwe lub 

pozbawione merytorycznego uzasadnienia. Zastrzeżenia dotyczące tych rozwiązań były już 

przekazywane przez Kasę Krajową i zostały uwzględnione w druku senackim nr 92. Kasa Krajowa w 

pełni popiera wnioski co do zmian ustawowych, zgłoszone w przedmiotowym druku.  

 Kasa Krajowa pragnie jedynie podnieść, że termin spełnienia obowiązku informacyjnego 

wobec gmin, wynikający z art. 111c Prawa bankowego (oraz art. 13c ustawy o SKOK), powinien zostać 

wydłużony, w jej ocenie, do dwóch lat. Praktyka wskazuje, że część postępowań spadkowych, 

szczególnie przy większej liczbie spadkobierców, trwa dłużej niż jeden rok1, a podkreślić trzeba, że 

postępowania wszczynane są przez spadkobierców z reguły dopiero kilka miesięcy po otwarciu 

spadku. Przekazywanie do gmin danych o majątku zmarłego przed upływem rozsądnego terminu, 

umożliwiającego spadkobiercom wszczęcie i zakończenie postępowania, nie tylko jest źródłem 

nieuzasadnionych koszów po stronie banków, SKOK i gmin, ale również generuje ryzyko naruszenia 

praw spadkobierców i rodziny zmarłego, szczególnie w kontekście danych osobowych. 

 Ponadto w odniesieniu do sformułowanego w druku nr 62 problemu dotyczącego 

informowania o kwotach i tytułach wypłat na rachunkach klienta (co wynika z art. 111c pkt 4 Prawa 

bankowego oraz art. 13c pkt 4 ustawy o SKOK), pragniemy wskazać, że nie jest uzasadnione 

informowanie o kwotach i tytułach wypłat, które nastąpiły w okresie, gdy klient/członek SKOK jeszcze 

                                                           
1
 Wg statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości za 2017 r., średni czas postępowań nieprocesowych do czasu 

uprawomocnienia się sprawy trwa 7,7 msc. Źródło: Podstawowa informacja o działalności sądów powszechnych - I półrocze 
2017 roku na tle poprzednich okresów statystycznych, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/. 

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,2779,0.html
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,2779,0.html
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żył. Wypłaty, które nastąpiły po dacie śmierci klienta/członka SKOK, mogą mieć znaczenie w celu 

ustalenia stanu spadku i ewentualnie nieuprawnionych wypłat z rachunku. Wypłaty, dokonywane w 

okresie, gdy klient/członek SKOK żył (czyli na podstawie dyspozycji samego klienta/członka lub osoby 

przez niego upoważnionej), w żadnym wypadku nie powinny być przekazywane do gmin. W naszej 

ocenie ustawa powinna wyraźnie wskazywać, że informacja o kwotach i tytułach wypłat dotyczy 

wyłącznie okresu po dacie śmierci klienta/członka SKOK. 

   

 

Z poważaniem 

 
Rafał Matusiak 

Prezes 

 


