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Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd --------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Art. 5 pkt 25 (zmiana 
art. 111c Prawa 
bankowego).  

W zmienianym art. 111c ust. 1 
dodać pkt 3 w brzmieniu „3) 
wysokości środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunku lub 
rachunkach bankowych” 

Bez takiej informacji gmina nie 
będzie miała tylko informację, że 
łączna wysokość środków na 
rachunku/rachunkach bankowych 
przekracza 1/10 minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.  
Z drugiej strony przekazanie 
informacji o wysokości środków na 
rachunku/rachunkach już w 
pierwszej korespondencji 
kierowanej przez bank do gminy nie 
wydaje się być szczególnie 
uciążliwym obowiązkiem dla banku.  

W ramach pierwszej tury uzgodnień i 

konsultacji publicznych, strona 

samorządowa nie zgłosiła uwag do 

projektu ustawy, w tym do regulacji 

dotyczących tzw. rachunków 

uśpionych. W poprawionym 

projekcie ustawy przepisy dotyczące 

tzw. rachunków uśpionych nie 

zostały zmodyfikowane i są tożsame 

z regulacjami zawartymi w wersji 

projektu z kwietnia br.   

W drugiej turze uzgodnień do 

projektu ustawy uwagę zgłosił 

Związek Powiatów Polskich (ZPP). 

ZPP zaproponował, aby w przypadku 

śmierci posiadacza rachunku 

bankowego, bank był zobowiązany 

poinformować pisemnie organ 

wykonawczy gminy ostatniego 

miejsca zamieszkania posiadacza 

rachunku bankowego także o 

wysokości środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunku lub 

Podtrzymanie uwagi.  
Tajemnica bankowa 
nie ma charakteru 
bezwzględnego. W 
obecnym stanie 
prawnym informacja o 
wysokości środków jest 
gminie przekazywana. 
Zatem uwaga nie 
zmierza do 
rozszerzenia 
istniejącego zakresu 
informacji jakie 
przekazuje bank.  
Zgadzamy się, że w 
obecnym kształcie 
przepis jest 
nadmiarowy, jednak że 
celem przepisu jest 
podjęcie przez gminę 
działań w sytuacji, w 
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rachunkach bankowych (dodanie pkt 

3 w art. 111c ust. 1 ustawy – Prawo 

bankowe).  

Ministerstwo Finansów stoi na 

stanowisku, że zakres informacji 

przekazywanych gminie został 

określony prawidłowo i z uwagi na  

konieczność ochrony tajemnicy 

bankowej nie powinien być 

rozszerzany. 

której okazałoby się, że 
gmina jest 
spadkobiercą na 
podstawie art. 935 k.c.  
Gmina nie składa 
oświadczenia o 
przyjęciu spadku, 
natomiast informacja o 
wysokości środków 
zgromadzonych na 
rachunku bankowym 
może mieć wpływ na 
szybkość kolejnych 
działań jakie gmina w 
celu objęcia spadku 
podejmie.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


