
 BANK  SPÓŁDZIELCZY  W  CHRZANOWIE 
 

KOMUNIKATY 
 

1. KWOTA  ZAPISU  NA  WYPADEK  ŚMIERCI 
 

Jeżeli śmierć posiadacza rachunków oszczędnościowych nastąpiła w styczniu  2023 roku bank jest obowiązany wypłacić 
z tych rachunków kwotę nie wyższą niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w  sektorze 
przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w grudniu 2022 roku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, nieprzekraczającą jednak wysokości środków na rachunku – osobie, którą posiadacz rachunku wskazał 
w umowie.   
 

Kwota ta wynosi : 20 x 7 329,88 zł =  146 597,60 zł * 
 

 

2. KWOTA  WOLNA  OD  ZAJĘCIA  NA  PODSTAWIE  SĄDOWEGO  LUB  ADMINISTRACYJNEGO TYTUŁU  
WYKONAWCZEGO  

 

Środki pieniężne na rachunkach 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.  
 

Kwota ta wynosi : od 01.01.2023 r.  75% z kwoty 3 490,00  = 2 617,50 ** 
   od 01.07.2023 r.  75% z kwoty 3 600,00  = 2 700,00 ** 

 
* kwota ustalona w oparciu o przepis art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U. 140 poz. 939 z późn. zm.) oraz Komunikat 

Prezesa GUS z dnia 20 stycznie 2023 r. 
** kwota ustalona w oparciu o przepis art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U. 140 poz. 939 z późn. zm.) oraz na podstawie 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), przysługującego pracownikowi 
zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1952). 
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