
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 września 2015 r. 

Poz. 1278 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 29 lipca 2015 r. 

w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego 

Na podstawie art. 86a § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Niezwłocznie po otrzymaniu od organu egzekucyjnego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku 

bankowego, bank lub jego oddział prowadzący rachunek bankowy przekazuje innym oddziałom banku, innym bankom, 

placówkom pocztowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) i innym 

podmiotom uprawnionym do dokonywania wypłat z zajętego rachunku bankowego zawiadomienie o zajęciu wierzytelno-

ści z rachunku bankowego. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

zapewniających jak najszybsze wstrzymanie wypłat z zajętego rachunku bankowego. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3)

 

Minister Finansów: wz. J. Cichoń 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 87, 211, 218, 396, 539, 774, 978 i 1269. 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawia-

damiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 50, 

poz. 454), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2014 r. zgodnie z art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocz-

towe (Dz. U. poz. 1529). 




