
Na podstawie art. 85 § 1a ustawy z dnia 17 czerw-
ca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20,
poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85,
poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680,
z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 114,
poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb zawiadamiania przez oddzia∏ banku, w którym
organ egzekucyjny, w drodze egzekucji administra-
cyjnej, zajà∏ wk∏ad oszcz´dnoÊciowy, innych placó-
wek banku, placówek pocztowych i innych placó-
wek obs∏ugujàcych obrót oszcz´dnoÊciowy,

2) moment, w którym zawiadomienie o zaj´ciu wk∏a-
du oszcz´dnoÊciowego uwa˝a si´ za dokonane
w stosunku do placówek obs∏ugujàcych obrót
oszcz´dnoÊciowy innych ni˝ oddzia∏ banku prowa-
dzàcy rachunek wk∏adu.

§ 2. 1. W przypadku zaj´cia przez organ egzekucyj-
ny, w drodze egzekucji administracyjnej, rachunku
bankowego, stanowiàcego wk∏ad oszcz´dnoÊciowy,
z którego mogà byç dokonywane wyp∏aty we wszyst-
kich oddzia∏ach banku, placówkach pocztowych albo
innych placówkach obs∏ugujàcych obrót oszcz´dno-
Êciowy, zwanego dalej „wk∏adem”, oddzia∏ banku,
w którym organ egzekucyjny zajà∏ wk∏ad, zawiadamia
o tym inne placówki w∏aÊciwe dla obs∏ugi zaj´tego
wk∏adu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawie-
ra nast´pujàce dane:

1) oznaczenie zaj´tego wk∏adu niezb´dne do jego
identyfikacji oraz wystawionych na niego dowo-
dów imiennych lub na okaziciela,

2) oznaczenie organu egzekucyjnego, który dokona∏
zaj´cia wk∏adu, oraz numer sprawy egzekucyjnej,

3) pouczenie o obowiàzku wstrzymania wszelkich wy-
p∏at z zaj´tego wk∏adu oraz o odpowiedzialnoÊci
placówek w∏aÊciwych do obs∏ugi zaj´tego wk∏adu
za dokonane wyp∏aty z zaj´tego wk∏adu po zawia-
domieniu ich o zaj´ciu tego wk∏adu,

4) dat´ wystawienia zawiadomienia, piecz´ç banku
wystawiajàcego oraz podpisy osób uprawnionych
do dzia∏ania w imieniu banku.

3. Zawiadomienia o zaj´ciu wk∏adu oddzia∏ banku
dokonuje niezw∏ocznie po otrzymaniu od organu egze-
kucyjnego zawiadomienia o zaj´ciu wk∏adu, przy wy-
korzystaniu Êrodków komunikacji zapewniajàcych jak
najszybsze wstrzymanie wyp∏at z zaj´tego wk∏adu. Nie
wy∏àcza to stosowania, przy zawiadamianiu o zaj´ciu
wk∏adu, Êrodka komunikacji wskazanego przez organ
egzekucyjny.

§ 3. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, uwa˝a
si´ za dokonane w stosunku do placówek obs∏ugujà-
cych obrót oszcz´dnoÊciowy, innych ni˝ oddzia∏ banku
prowadzàcy rachunek wk∏adu, z chwilà gdy dosz∏o ono
do tych placówek w taki sposób, ˝e mog∏y one zapo-
znaç si´ z jego treÊcià.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 6 czerwca 2001 r.

w sprawie trybu zawiadamiania o zaj´ciu wk∏adu oszcz´dnoÊciowego.


