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 Wprowadzenie.

 Omówienie nowelizacji ustawy Prawo  bankowe z 1 lipca 2016 r. 

 Rachunek uśpiony.

 Obowiązki banków w zakresie rachunków uśpionych.

 Rachunek rodzinny.

 Przywilej egzekucyjny.

 Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego. 

„Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych

oraz identyfikacji świadczeń niepodlegających egzekucji”.
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 Omówienie nowelizacji ustawy Prawo bankowe z 1 lipca 2016 r.

 Dyspozycja na wypadek śmierci.

 Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego lub rachunku

terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie po swojej śmierci

wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu

określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

 Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być

wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez

wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc

przed śmiercią posiadacza rachunku.

 Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku

zmieniona lub odwołana na piśmie.

 Kwota wypłacona w ramach dyspozycji nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

„Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych 
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 Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna

suma dyspozycji przekracza limit kwotowy dyspozycji, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo

przed dyspozycją wydaną wcześniej.

 Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem

powyższej zasady są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

 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.

 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.
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 Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jest jednostronną czynnością prawną mortis causa.

 W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji (do 1.01.2017 r.) banki miały

obowiązek, poinformować posiadaczy rachunków bankowych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pr.

bank. otwartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji o możliwości wydania przez

posiadaczy dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56 pr. bank.

 Obowiązek ten nie zachodzi, gdy dyspozycja taka była już wydana przez posiadacza albo

posiadacz rachunku zmarł (obowiązek nie dotyczy rachunków wspólnych). Bank powinien

przekazać informację w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego do informowania o

innych zdarzeniach.
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 Rachunek uśpiony.

 Zgodnie z art. 60 pr. bank. jeżeli umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, ulega ona

rozwiązaniu, jeżeli w ciągu dwóch lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza

dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty

minimalnej określonej w tej umowie.

 Rozwiązanie to nie daje odpowiedzi na pytanie, co dzieje się z rachunkami w przypadku śmierci

posiadacza rachunku bądź braku aktywności posiadacza w odniesieniu do swego rachunku, w

sytuacji niemożliwości zastosowania dyspozycji art. 60, a więc gdy stan środków jest wyższy od

kwoty minimalnej określonej w umowie.
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 Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z

prowadzeniem działalności gospodarczej, ulega rozwiązaniu z:

1. dniem śmierci posiadacza rachunku albo

2. upływem 10 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 rachunku terminowej lokaty

oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat.
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 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 10 lat. Jeżeli na skutek odnowienia umowa wiązałaby dłużej niż 10 lat od jej

zawarcia, warunkiem odnowienia jest wydanie przez posiadacza rachunku takiej dyspozycji. Brak

dyspozycji skutkuje wygaśnięciem umowy (art. 59 ust. 2).

 Umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zawarta

na czas oznaczony dłuższy niż 10 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 (art. 59a

ust. 3).
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 Od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego na podstawie art. 59a ust. 2 albo 3

(nieodnowienia umów), do dnia wypłaty środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł

prawny, środki te podlegają waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Waloryzacji dokonuje się na

ostatni dzień roku kalendarzowego.

 Jeżeli umowa uległa rozwiązaniu na podstawie art. 59a ust. 1, uważa się ją za wiążąca do chwili

wypłaty przez bank środków pieniężnych osobie posiadającej do niej tytuł prawny, chyba, że stan

środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie.
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 Z upływem 5 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku, którego posiadaczem jest

osoba fizyczna, niezawartej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, bank jest

obowiązany wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z

rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (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.

 Na co najmniej 6 miesięcy przed upływem okresu 10 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji

dotyczącej rachunku, bank jest obowiązany poinformować posiadacza rachunku bankowego o skutkach

upływu tego okresu.
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 Z upływem 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego, którego posiadaczem

jest osoba fizyczna niezawartej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawartej na

czas oznaczony, w razie braku wcześniejszej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych, bank jest

obowiązany wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z

rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje.
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 Przepisy intertemporalne.

 Zasadą jest, iż przepisy art. 59a pr. bank. stosuje się do zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy

odpowiednio umów rachunku bankowego, o których mowa w art. 59a ust. 1 pr. bank. z tym że

przewidziano modyfikacje w stosunku do następujących okoliczności:

1. posiadania przez bank informacji o śmierci odpowiednio posiadacza rachunku przed dniem wejścia w

życie ustawy;

2. wydania ostatniej dyspozycji odpowiednio posiadacza rachunku dotyczącej rachunku wcześniej niż

dziesięć lat przed dniem wejścia w życie nowelizacji;

3. wydania ostatniej dyspozycji posiadacza rachunku dotyczącej rachunku wcześniej niż pięć lat, ale nie

wcześniej niż dziesięć lat przed dniem wejścia w życie nowelizacji.
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 Ad 1) W przypadku posiadania przez bank informacji o śmierci odpowiednio posiadacza rachunku

przed dniem wejścia w życie ustawy, umowa rachunku ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie

ustawy;

 Ad 2) Jeżeli wydanie przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku nastąpiło

wcześniej niż 10 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 rachunku

dyspozycję dotyczącą tego rachunku;

 Ad 3) jeżeli wydanie przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku nastąpiło

wcześniej niż 5 lat, ale nie wcześniej niż 10 lat przed dniem wejścia w życie ustawy, bank jest

obowiązany wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z

rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających

ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje; bank nie ma obowiązku wystąpienia o udostępnienie danych,

jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy do upływu okresu 10 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji

na rachunku przez posiadacza rachunku pozostało mniej niż 6 miesięcy.
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 W przypadku, o którym mowa powyżej, umowa rachunku ulega rozwiązaniu z dniem:

1. śmierci odpowiednio posiadacza rachunku;

2. upływu okresu, o którym mowa odpowiednio w art. 59a ust. 1 pr. bank (10 lat od dnia wydania

ostatniej dyspozycji), jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy do upływu tego okresu pozostało więcej niż

6 miesięcy; bank na co najmniej 6 miesięcy przed upływem okresu 10 lat ma obowiązek poinformować

posiadacza rachunku o skutkach upływu tego okresu 6 miesięcy.

3. upływu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że w terminie tym posiadacz rachunku albo

członek kasy wyda dyspozycję dotyczącą tego rachunku, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy do

upływu okresu 10 lat pozostało mniej niż 6 miesięcy 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.
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 W przypadku gdy umowa rachunku zawarta na czas oznaczony wygasła przed dniem wejścia w życie

ustawy i nie wydano wcześniej dyspozycji wypłaty środków, a 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

informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz

rachunku albo członek kasy żyje. W przypadku uzyskania przez bank informacji z rejestru PESEL, że

posiadacz rachunku nie żyje, bank obowiązany jest niezwłocznie przekazać informację, o której mowa

w art. 111c pr. bank.
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 W art. 7 ustawy nowelizującej ustalono, iż nowe zasady odnawiania umów zawartych na czas

oznaczony, o których stanowi art. 59a ust. 2 i 3 pr. bank. stosuje się do umów zawartych od dnia wejścia

w życie ustawy.

 W celu umożliwienia wypełnienia bankom obowiązku weryfikacji czy posiadacz rachunku żyje w art.

49 ustawy o ewidencji ludności (ustawa z 24 września 2010 r. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657) dodano

ustęp 2a
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 Centralna informacja o rachunkach. 

 Centralna informacja o rachunkach jest rozwiązaniem umożliwiającym wypełnienie bankom i skokom

obowiązku wskazanego w art. 92ba. pr. bank. oraz w art. 13d ustawy o skok. Umożliwia ona dostęp do

informacji o rachunkach osób zmarłych, zapomnianych rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach

osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy.

 Bank jest obowiązany udzielić posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu osobą fizyczną, oraz

osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, zbiorczej informacji o:

1. rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania danych

współposiadacza;

2. umowach rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa

w art. 59a ust. 1-3;

3. rachunkach posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania danych współposiadacza;

4. umowach rachunków posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie

oszczędnościowo-kredytowej rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa w art. 13a

ust. 1-3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
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 W zbiorczej informacji wskazuje się podmiot, który prowadzi albo prowadził rachunek, numery

rachunków wynikające z umowy rachunku oraz informację, czy rachunki są nadal prowadzone.

 Bank jest obowiązany udzielić dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9 ustawy z dnia 19

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy

Oszczędnościowo-Kredytowej, informacji o:

1. rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania danych

współposiadacza;

2. rachunkach posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania danych współposiadacza.

 W informacji, o której mowa w ust. 3, wskazuje się podmiot, który prowadzi rachunki.
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 Banki są obowiązane prowadzić centralną informację o rachunkach, zwaną dalej „Centralną

informacją”. Banki mogą utworzyć w tym celu spółkę handlową. Centralną informację może prowadzić

izba rozliczeniowa, o której mowa w art. 67. Obecnie funkcję tą pełni Krajowa Izba Rozliczeniowa.

 Bank prowadzący rachunek bankowy jest obowiązany nieodpłatnie udzielić informacji, o których mowa

w art. 92ba ust. 1 i 3, Centralnej informacji. Bank spółdzielczy może udzielić informacji za

pośrednictwem banku zrzeszającego.

 Informacji, o których mowa w art. 92ba ust. 1 i 3, bank udziela niezwłocznie, ale nie później niż w

terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Centralnej informacji.

 Bank lub skok przyjmujący wniosek weryfikuje tożsamość wnioskodawcy, a w przypadku osoby, która

nabyła tytuł prawny do spadku, sprawdza ten tytuł (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,

akt poświadczenia dziedziczenia) i kieruje stosowne zapytanie do Centralnej informacji. Aplikacja

następnie kieruje pytanie do wszystkich banków i skoków o rachunek należący do danej osoby.
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Obowiązki banków w zakresie rachunków uśpionych:

1. Obowiązek uprzedniego poinformowania posiadacza rachunku o skutku rozwiązania umowy rachunku 

bankowego z powodu upływu okresu 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej 

dyspozycji dotyczącej tego rachunku.

2. Obowiązek wystąpienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z 

rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających 

ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje. 

3. Obowiązek prowadzenia przez banki Centralnej informacji o rachunkach.

4. Obowiązek współpracy banku z Centralną informacją o rachunkach.

5. Obowiązek udzielania posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu osobą fizyczną oraz osobie, która 

uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku zbiorczej informacji. 

6. Obowiązek przekazywania określonych informacji gminie ostatniego miejsca zamieszkania posiadacza 

rachunku. 
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 W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy rachunku bankowego z przyczyn, o których mowa w

art. 59a ust. 1-3, bank jest obowiązany pisemnie poinformować gminę ostatniego miejsca zamieszkania

posiadacza rachunku bankowego o:

1. dacie powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego,

2. dacie wydania przez posiadacza rachunku bankowego ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, a w

przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku - tych rachunków,

3. wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, a w przypadku gdy umowa przewidywała

prowadzenie więcej niż jednego rachunku - na rachunkach,

4. kwotach i tytułach wypłat dokonanych z rachunku, a w przypadku gdy umowa przewidywała

prowadzenie więcej niż jednego rachunku - z rachunków,

5. możliwości nabycia przez nią prawa do środków pieniężnych, o których mowa w pkt 3, zgodnie z art.

935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

- wskazując źródło i podstawę ustaleń.
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„Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych 

oraz identyfikacji świadczeń niepodlegających egzekucji”.

 W związku z nowelizacją rozszerzono uprawnienia nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego wobec

banków oraz skoków.

 Czynności podejmowane w ramach nadzoru bankowego polegają m.in. na badaniu wykonywania

przez banki obowiązków, o których mowa w art. 56a, art. 59a, art. 59b, art. 92ba-92bd i art. 111c

(art. 133ust. 2 pkt 8.pr. bank.).

 Komisja Nadzoru Finansowego może w ramach nadzoru zalecić bankowi w szczególności

przestrzeganie art. 92ba-92bd oraz art. 111c. (art. 138 ust. 1 pkt 10 pr. bank.).
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 Rachunek rodzinny. 

 Rachunek rodzinny został wprowadzony do prawa bankowego na mocy nowelizacji z 10 czerwca

2016 r. ( nowelizacja weszła w życie 20 sierpnia 2016 r.).

 Pojawienie się rachunku rodzinnego związane jest z wejściem w życie ustawy z 11 lutego 2016 r. o

pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzającej do systemu prawnego nowe świadczenie

pieniężne (tzw. 500 +).

 Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano

niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 §

6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem świadczeń

alimentacyjnych.

 Rachunek rodzinny nie może być rachunkiem wspólnym.

„Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych 

oraz identyfikacji świadczeń niepodlegających egzekucji”.
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 Art. 833 § 6. k.p.c. stanowi, iż nie podlegają egzekucji świadczenia pieniężne wypłacane w

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne,

pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy

społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o

którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za

życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).

 Art. 833 § 7. k.p.c. stanowi, iż nie podlegają egzekucji świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których

mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środki

finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu

jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w

pieczy zastępczej.

„Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych 

oraz identyfikacji świadczeń niepodlegających egzekucji”.
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 Umowa rachunku rodzinnego powinna zawierać elementy standardowe dla umowy rachunku

oszczędnościowo-rozliczeniowego:

1. strony umowy;

2. rodzaj otwieranego rachunku, czyli rachunek rodzinny;

3. walutę rachunku;

4. czas trwania umowy;

5. o ile strony zastrzegają oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku – wysokość

tego oprocentowania i przesłanki dopuszczalności jego zmiany przez bank, a także terminy wypłaty,

postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji należnych odsetek;

6. wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz przesłanki i tryb ich

zmiany przez bank;

7. formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich

realizacji;

8. przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy;

9. przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego;

10. zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych

„Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych 

oraz identyfikacji świadczeń niepodlegających egzekucji”.
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oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku (art. 

52 ust. 2 pr. bank.).

 Ponadto umowa rachunku bankowego, powinna zawierać numery rachunków bankowych jednostek

wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji, z których dokonywane są wpłaty na rachunek

rodzinny.

 Zaświadczenia o numerach tych rachunków, wydane przez jednostki wypłacające świadczenia

niepodlegające egzekucji, stanowią załączniki do umowy rachunku rodzinnego (art. 52 ust. 2a pr. bank.).

 Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek

wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji (art. 52a ust. 2 pr. bank.).

 W razie zmiany numeru rachunku bankowego przez jednostkę wypłacającą świadczenie niepodlegające

egzekucji, odpowiedniej zmianie powinna ulec również umowa rachunku rodzinnego. Zmiana ta polegać

powinna na zastąpieniu nieaktualnego numeru rachunku bankowego, numerem aktualnym.

„Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych 

oraz identyfikacji świadczeń niepodlegających egzekucji”.
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 Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku, w którym

rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie pobiera opłat i

prowizji za wydanie instrumentu płatniczego do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie

oraz wypłaty z wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów tego banku (art. 52a. 1.pr.

bank.).

 Prowadzenie egzekucji z rachunku rodzinnego jest niedozwolone z uwagi na to, że znajdować się

mogą na nim jedynie środki pieniężne, które nie podlegają egzekucji (art. 49 ust. 4 pr. bank.).

 W związku z powyższym nowelizacja wprowadziła dwa przepisy dotyczące egzekucji uwagę na dwa

przepisy, które zostały wprowadzone mocą nowelizacji. Są to § 11 w art. 890 k.p.c. oraz art. 54a pr.

bank.

„Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych 

oraz identyfikacji świadczeń niepodlegających egzekucji”.
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 Zgodnie z art. 890 § 11 k.p.c., zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot

pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6, oraz świadczeń,

dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art.

84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 u.w.r. oraz środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1

u.w.r. w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

 Art. 54a pr. bank. stanowi, że wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu

wykonawczego są niżej wskazane środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych,

rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat

oszczędnościowych:

1. środki pieniężne pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 k.p.c.;

2. środki pieniężne pochodzące ze świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1,

art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 u.w.r.;

3. środki pieniężne pochodzące ze środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w

„Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych 

oraz identyfikacji świadczeń niepodlegających egzekucji”.
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w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt

1 u.w.r., w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

 W związku z powyższym należy zauważyć, że przede wszystkim, zakres środków pieniężnych

zwolnionych spod egzekucji na podstawie wyżej wymienionego art. 54a pr. bank. i art. 890 § 11 k.p.c.

pokrywa się z zakresem środków, które mogą być przelewane na rachunek rodzinny (art. 49 ust. 4 pr.

bank.).

„Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych 
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 Przywilej egzekucyjny.

 Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-

rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie

od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu

wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75%

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym

miesięcznym wymiarze czasu pracy.

 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób

fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej powyżej, niezależnie od liczby

współposiadaczy takiego rachunku.

„Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych 
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 Blokada rachunku bankowego. 

 W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na rachunku bankowym środki, w

całości lub w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem skarbowym lub przestępstwem innym

niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, bank jest uprawniony do

dokonania blokady środków na tym rachunku. Blokada może nastąpić wyłącznie do wysokości

zgromadzonych na rachunku środków, co do których zachodzi takie podejrzenie (art. 106 ust. 3 pr.

bank.).

 Blokada środków na rachunku, dokonana w okolicznościach, o których mowa w art. 106 ust. 3 pr. bank.  

nie może trwać dłużej niż 72 godziny.

 Niezwłocznie po dokonaniu blokady bank zawiadamia prokuratora. 
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 W terminie 72 godzin prokurator wydaje postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia

postępowania, o którym niezwłocznie zawiadamia właściwy bank.

 W razie wszczęcia postępowania prokurator może, w drodze postanowienia, wstrzymać określoną

transakcję lub dokonać blokady środków na rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące od

otrzymania zawiadomienia.

 W postanowieniu określa się zakres, sposób i termin wstrzymania transakcji lub blokady środków na

rachunku.

 Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje

zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
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 W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art.

299 Kodeksu karnego, lub wykorzystywania działalności banku w celu ukrycia działań przestępczych

lub dla celów mających związek z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym prokurator może, w

drodze postanowienia, wstrzymać określoną transakcję lub dokonać blokady środków na rachunku

bankowym na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, również pomimo braku zawiadomienia, o

którym mowa w ust. 1. W postanowieniu określa się zakres, sposób i termin wstrzymania transakcji lub

blokady środków na rachunku.

 Wstrzymanie transakcji lub blokada środków na rachunku upada, jeżeli przed upływem 3 miesięcy od

wydania postanowienia o blokadzie rachunku lub wstrzymaniu transakcji, lub otrzymania przez

prokuratora zawiadomienia wysłanego przez bank, nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu

majątkowym lub postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych.
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 Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania w dobrej wierze

obowiązków określonych w ust. 3-5. W takim przypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w ust.

3-5, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, o których mowa w ust.

1, odpowiedzialność za szkodę wynikłą z dokonania blokady środków na rachunku ponosi Skarb

Państwa.
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 Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego.

 Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego została uregulowana w rozdziale IIIB Ordynacji

podatkowej zatytułowanym „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń

skarbowych”.

 Blokadą rachunku podmiotu kwalifikowanego – jest czasowe uniemożliwienie dysponowania

środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez

bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową i korzystania z tych środków

 Podmiotem kwalifikowanym jest:

 osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -

Prawo przedsiębiorców,

 osoba fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek, która nie jest przedsiębiorcą

w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców,

 osoba prawna,

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność

prawną;
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„Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych 

oraz identyfikacji świadczeń niepodlegających egzekucji”.

 Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie rachunku

podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w

szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, wskazują, że podmiot

kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności

zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest

konieczna, aby temu przeciwdziałać.

 Postanowienie, o którym mowa w § 1, zawiera:

1. oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego;

2. okres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;

3. pouczenie o treści art. 119zx, art. 119zy § 1, art. 119zz § 1, art. 119zza § 1 i art. 119zzb.
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 W przypadku wydania postanowienia, o blokadzie rachunku Szef Krajowej Administracji Skarbowej

przekazuje zawiadomienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone

w postanowieniu:

1. bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej żądanie blokady rachunku podmiotu

kwalifikowanego zawierające dane, o których mowa w art. 119zv § 2 pkt 1 i 2;

2. właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu

celno-skarbowego oraz prokuratorowi.

 Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie po otrzymaniu żądania blokady

rachunku podmiotu kwalifikowanego:

1. odnotowują datę i godzinę jego otrzymania;

2. dokonują blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;

3. informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o:

a) dacie i godzinie otrzymania żądania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego i dokonania tej

blokady oraz saldzie tego rachunku podmiotu kwalifikowanego w momencie dokonania blokady

rachunku podmiotu kwalifikowanego,

b) nieprowadzeniu rachunku podmiotu kwalifikowanego wskazanego w żądaniu blokady rachunku.
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 Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest skuteczna również w odniesieniu do rachunku

podmiotu kwalifikowanego, którego podmiot kwalifikowany jest współposiadaczem.

 Szef Krajowej Administracji Skarbowej po otrzymaniu informacji, o dokonaniu blokady przez bank

niezwłocznie doręcza podmiotowi kwalifikowanemu postanowienie, o blokadzie rachunku.

 W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w

drodze postanowienia:

1. może ograniczyć zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego lub

2. uchyla blokadę, jeżeli stwierdzi, że ustała przesłanka blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

 W przypadku wydania postanowienia, o ograniczeniu zakresu blokady lub o uchyleniu blokady o

postanowieniu informuje się podmioty, którym przekazano zawiadomienie o dokonaniu blokady

rachunku podmiotu kwalifikowanego.
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 Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przedłużyć, w drodze postanowienia, termin blokady

rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli

zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego

powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób

trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu

euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok,

w którym wydano postanowienie.

 Postanowienie o przedłużeniu blokady zawiera:

1. oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego;

2. zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;

3. oznaczenie terminu przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;

4. uzasadnienie przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;

5. pouczenie o treści art. 119zx, art. 119zy § 1, art. 119zz § 1, art. 119zza § 1 i art. 119zzb.
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 Po wydaniu postanowienia, o przedłużeniu terminu blokady rachunku, Szef Krajowej Administracji

Skarbowej przekazuje zawiadomienie o przedłużeniu terminu blokady rachunku podmiotu

kwalifikowanego zawierające dane określone w postanowieniu podmiotom, które otrzymały

zawiadomienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego.

 Żądanie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego jest skuteczne, jeżeli

zostanie przekazane do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w okresie blokady

rachunku podmiotu kwalifikowanego.

 W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, o którym mowa w § 2 pkt 3, Szef Krajowej

Administracji Skarbowej, w drodze postanowienia:

1. może zmienić zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;

2. uchyla blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego, jeżeli stwierdzi, że ustała przesłanka blokady

rachunku podmiotu kwalifikowanego.

 Zawiadomienie o postanowieniu Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje podmiotom, które

otrzymały wcześniejsze postanowienia.
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 W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wierzytelności z tego rachunku podmiotu

kwalifikowanego nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego.

 Na wniosek podmiotu kwalifikowanego Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w drodze

postanowienia, wyrazić zgodę na wypłatę z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego

środków na:

1. bieżące wynagrodzenie za pracę wypłacane na podstawie umowy o pracę zawartej co najmniej 3

miesiące przed dniem dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wraz z zaliczką na

podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od

wypłacanego wynagrodzenia - po przedłożeniu odpisu listy płac oraz dokumentu Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy

o pracę;

2. zasądzone alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym zasądzoną tytułem odszkodowania - po

przedłożeniu tytułu stwierdzającego obowiązek podmiotu kwalifikowanego do płacenia alimentów

lub renty.
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 W postanowieniu, o wyrażeniu zgody na wypłatę z zablokowanego rachunku określonych środków,

określa się wysokość środków podlegających wypłacie, w tym na rzecz pracownika oraz osoby

uprawnionej do alimentów lub renty o charakterze alimentacyjnym zasądzonej tytułem odszkodowania,

odpowiadającą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, po uzyskaniu informacji od Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej o wyrażeniu zgody na wypłatę z zablokowanego rachunku określonych

środków, dokonują wypłaty wynagrodzenia, alimentów lub renty osobie uprawnionej do tych

świadczeń.
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 Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w drodze postanowienia, wyrazić zgodę na:

1. zapłatę zobowiązania podatkowego lub należności celnej przed terminem płatności z zablokowanego

rachunku podmiotu kwalifikowanego - na wniosek podmiotu kwalifikowanego zawierający

wskazanie zobowiązania podatkowego lub należności celnej, jej wysokości oraz naczelnika urzędu

skarbowego właściwego do jej poboru;

2. zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego - na wniosek podmiotu

kwalifikowanego w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 Jeżeli takie postanowienie, stało się ostateczne, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje

bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądanie odpowiednio przekazania

środków właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego lub zwolnienia środków z zablokowanego

rachunku podmiotu kwalifikowanego, wskazując zakres zwolnienia.

„Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych 

oraz identyfikacji świadczeń niepodlegających egzekucji”.

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       44

 Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w drodze postanowienia, zwolnić środki z

zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego na zapłatę zaległości podatkowej lub celnej oraz

odsetek za zwłokę, w przypadku:

1. złożenia deklaracji, korekty deklaracji lub zgłoszenia celnego;

2. wydania ostatecznej decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub

należności celnej, potwierdzającej istnienie zaległości podatkowej lub celnej;

3. nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ustalającej lub określającej wysokość

zobowiązania podatkowego lub należności celnej, potwierdzającej istnienie zaległości podatkowej

lub celnej.

 Zawiadomienie o tym postanowieniu Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje podmiotom,

które otrzymały wcześniejsze postanowienia.
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 Na postanowienia o których mowa w art. 119zv § 1 i 7, art. 119zw § 1 i 5, art. 119zy § 1, art. 119zz §

1 i art. 119zza § 1 (o ograniczeniu zakres blokady rachunku, uchyleniu blokady, przedłużeniu blokady

rachunku, zmianie zakresu blokady, wyrażeniu zgody na wypłatę z zablokowanego rachunku

podmiotu kwalifikowanego określnych środków, na zapłatę, zwolnienie środków z zablokowanego

rachunku podmiotu kwalifikowanego na zapłatę zaległości podatkowej lub celnej oraz odsetek za

zwłokę) przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej. Wniesienie wniosku nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

 Wniosek, o ponowne rozpoznanie jest rozpatrywany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7

dni od dnia otrzymania wniosku.

 Do wniosku, o ponowne rozpoznanie, przepis art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o

postępowaniu przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio.
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 W zakresie nieuregulowanym do postępowań, o których mowa w niniejszym rozdziale, stosuje się

odpowiednio przepisy działu IV ordynacji podatkowej (postępowanie podatkowe).

 Do skarg na postanowienia, o których mowa w art. 119zv § 1, art. 119zw § 1 i art. 119zza § 1,

(postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego, przedłużeniu blokady rachunku,

postanowienie o zwolnieniu środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego na

zapłatę zaległości podatkowej lub celnej oraz odsetek za zwłokę) stosuje się przepisy ustawy z dnia 30

sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 5 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
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 Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego upada z dniem:

1. upływu okresu określonego w żądaniu, Szefa KAS jeżeli nie przedłużono terminu blokady 

rachunku podmiotu kwalifikowanego;

2. otrzymania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową żądania, blokady 

rachunku, przekazanego po wydaniu postanowienia, o uchyleniu blokady , z powodu stwierdzenia, 

ze którym mowa w art. 119zv § 7 pkt 2;

3)   upływu terminu określonego w postanowieniu, o przedłużeniu blokady rachunku, którym mowa w 

art. 119zw § 1 ;

4)   dokonania zajęcia na podstawie zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji na zabezpieczenie zobowiązania podatkowego lub należności celnej 

wraz z odsetkami za zwłokę lub postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym wydanego w trybie 

przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego - w części odpowiadającej 

wysokości określonej odpowiednio w zarządzeniu zabezpieczenia lub postanowieniu o zabezpieczeniu 

majątkowym.
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 Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie uchylają blokadę rachunku

podmiotu kwalifikowanego:

1. w przypadkach, o których mowa w pkt 1-3;

2. w części wolnej od zajęcia - w przypadku, o którym mowa w pkt 4.

 Dokonanie przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową blokady rachunku podmiotu

kwalifikowanego lub zmiany jej zakresu zgodnie z żądaniami Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie powoduje odpowiedzialności

dyscyplinarnej, cywilnej, karnej ani innej określonej odrębnymi przepisami.

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, upoważnić inny

organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej określonych w niniejszym rozdziale, mając na względzie zapewnienie

sprawnego i skutecznego wykonywania tych zadań.
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 Środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu

kwalifikowanego nie podlegają zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu

wykonawczego poza wyjątkami określonymi w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym (art. 54b pr.

bank.).

 Nie podlegają zajęciu wierzytelności z rachunku będącego przedmiotem blokady rachunku podmiotu

kwalifikowanego (art. 890 § 12 k.p.c.).

 Przepisu tego nie stosuje się do wierzytelności z tytułu:

1. zasądzonych alimentów i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzonej tytułem odszkodowania;

2. wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz

składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od dokonywanych wypłat na bieżące

wynagrodzenia.
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 W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego bank wykonuje zajęcie:

1. wierzytelności z rachunku bankowego, o których mowa w art. 890 §13 k.p.c. w wysokości

nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. w przypadku przejęcia egzekucji należności podatkowych lub celnych w wyniku zbiegu egzekucji

administracyjnej i sądowej.
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 Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dokonane przed blokadą rachunku podmiotu

kwalifikowanego nie podlega wykonaniu do czasu uchylenia tej blokady, z wyjątkiem zajęcia

wierzytelności wymienionych w art. 890 § 13 k.p.c. Przepisy art. 890 § 2-22 k.p.c. stosuje się

odpowiednio.

 Bank niezwłocznie informuje komornika o:

1. wstrzymaniu wykonania zajęcia dokonanego przez ten organ;

2. niemożności dokonania zajęcia w związku z blokadą rachunku podmiotu kwalifikowanego,

wskazując termin upływu blokady.
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materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       52

„Obowiązki banków w zakresie tzw. rachunków uśpionych 

oraz identyfikacji świadczeń niepodlegających egzekucji”.

Dziękuję za uwagę.

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/

