
Na podstawie art. 28 ust. 3c i 3d ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958,
Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb zawieszania przez syndyka masy upad∏oÊci i Ban-
kowy Fundusz Gwarancyjny wyp∏aty Êrodków gwaran-
towanych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym, w przypadku gdy przeciwko deponentowi jest
prowadzone post´powanie karne, z którego wynika, ̋ e
Êrodki obj´te obowiàzkowym systemem gwarantowa-
nia mogà pochodziç z przest´pstwa przewidzianego
w art. 299 Kodeksu karnego.

§ 2. Sàd lub prokurator niezw∏ocznie po ustaleniu,
i˝ materia∏ dowodowy post´powania karnego prowa-
dzonego przeciwko deponentowi posiadajàcemu Êrod-
ki obj´te obowiàzkowym systemem gwarantowania,
zwane dalej „Êrodkami”, daje podstawy do stwierdze-
nia, ̋ e Êrodki te mogà pochodziç z przest´pstwa, o któ-
rym mowa w § 1, zarzàdza zawiadomienie o tym syn-
dyka.

§ 3. 1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 2, na-
st´puje listem poleconym za zwrotnym poÊwiadcze-
niem odbioru, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególnoÊci
gdy istnieje obawa wyp∏aty Êrodków, sàd lub prokura-
tor przekazuje zawiadomienie w inny sposób umo˝li-
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wiajàcy potwierdzenie odbioru, a nast´pnie dokonuje
zawiadomienia w sposób okreÊlony w ust. 1.

§ 4. Zawiadomienie syndyka, dokonane przez sàd
lub prokuratora, powinno zawieraç:

1) oznaczenie organu prowadzàcego post´powanie
karne,

2) sygnatur´ sprawy,

3) podstaw´ prawnà zawiadomienia,

4) imi´ (imiona), nazwisko, dat´ urodzenia oraz miej-
sce zameldowania i pobytu deponenta,

5) okreÊlenie kwoty i waluty Êrodków mogàcych po-
chodziç z przest´pstwa, o którym mowa w § 1,

6) w przypadku wydania zarzàdzenia, o którym mowa
w § 9 ust. 2 — równie˝ wskazanie terminu wys∏ania
informacji deponentowi.

§ 5. 1. Syndyk zawiesza wyp∏at´ Êrodków w dniu
otrzymania zawiadomienia sàdu lub prokuratora.

2. Niezw∏ocznie po zawieszeniu wyp∏aty syndyk
przekazuje Êrodki Bankowemu Funduszowi Gwaran-
cyjnemu.

§ 6. W przypadku gdy Êrodki zosta∏y zabezpieczone
w trybie okreÊlonym w Kodeksie post´powania karne-
go lub dokonano ich wyp∏aty przed otrzymaniem przez
syndyka zawiadomienia, o którym mowa w § 2, syndyk
niezw∏ocznie informuje o tym sàd lub prokuratora, któ-
ry dokona∏ zawiadomienia.

§ 7. Syndyk przekazuje sàdowi lub prokuratorowi,
który dokona∏ zawiadomienia, informacje dotyczàce
daty zawieszenia wyp∏aty Êrodków, niezw∏ocznie po
dokonaniu czynnoÊci.

§ 8. Syndyk przekazuje dodatkowe informacje do-
tyczàce zawieszenia wyp∏aty Êrodków na ka˝de ˝àda-
nie sàdu lub prokuratora, który dokona∏ zawiadomie-
nia.

§ 9. 1. Syndyk wysy∏a deponentowi informacj´
o zawieszeniu wyp∏aty Êrodków niezw∏ocznie po doko-
naniu czynnoÊci, nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia sàdu lub prokuratora,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W celu zabezpieczenia prawid∏owego toku post´-
powania przygotowawczego prokurator mo˝e zarzà-
dziç wstrzymanie wys∏ania informacji deponentowi na
czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 14 dni.

3. Wys∏anie informacji nast´puje listem poleconym
za zwrotnym poÊwiadczeniem odbioru.

§ 10. Informacja, o której mowa w § 9 ust. 1, powin-
na zawieraç:

1) podstaw´ prawnà zawieszenia wyp∏aty Êrodków,

2) oznaczenie sprawy i organu, który dokona∏ zawia-
domienia,

3) okreÊlenie kwoty i waluty Êrodków, których dotyczy
zawieszenie wyp∏aty,

4) dat´ zawieszenia wyp∏aty Êrodków,

5) wskazanie sposobu dalszego przechowywania
Êrodków.

§ 11. Zawieszenie wyp∏aty Êrodków koƒczy si´
w dniu zawiadomienia syndyka przez sàd lub prokura-
tora, i˝ zosta∏o ustalone, ˝e Êrodki nie pochodzà z prze-
st´pstwa, o którym mowa w § 1, lub w dniu zabezpie-
czenia Êrodków, dokonanego przez sàd lub prokurato-
ra, w trybie okreÊlonym w Kodeksie post´powania kar-
nego.

§ 12. Sàd lub prokurator, stwierdzajàc, ˝e Êrodki,
których wyp∏ata zosta∏a zawieszona, nie pochodzà
z przest´pstwa, o którym mowa w § 1, niezw∏ocznie za-
rzàdza zawiadomienie o tym syndyka.

§ 13. Rejestr zawieszonych wyp∏at Êrodków, prowa-
dzony przez syndyka, powinien zawieraç w szczególno-
Êci:

1) imi´ (imiona), nazwisko, dat´ urodzenia oraz miej-
sce zameldowania i pobytu deponenta,

2) numer rachunku (rachunków) bankowego, na któ-
rym zgromadzono Êrodki,

3) pozycj´ na liÊcie deponentów i liÊcie wyp∏at,

4) dat´ zawiadomienia syndyka o prowadzonym po-
st´powaniu karnym,

5) okreÊlenie kwoty Êrodków, których wyp∏ata zosta∏a
zawieszona,

6) dat´ wys∏ania informacji deponentowi,

7) wskazanie osób (podmiotów) upowa˝nionych do
rachunku deponenta,

8) wskazanie osób (podmiotów) roszczàcych prawa
do kwoty Êrodków, których wyp∏ata zosta∏a zawie-
szona,

9) dat´ wyp∏aty Êrodków.

§ 14. Przepisy § 2—4, § 5 ust. 1 i § 6—13 stosuje si´
odpowiednio, gdy wyp∏aty Êrodków dokonuje Banko-
wy Fundusz Gwarancyjny.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: S. Iwanicki
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