
Odrębności dotyczą w szczegól-
ności kwestii swobody zawie-
rania umowy w jej konkretnej

odmianie oraz swobody kształtowania
wzajemnych praw i obowiązków. Poję-
cie „rodzaje rachunków bankowych”
oznacza występujące w praktyce podty-
py umowy rachunku bankowego różnią-
ce się między sobą odmiennym ukształ-
towaniem praw i obowiązków stron.

Ustawa prawo bankowe wymienia jako
pierwsze rachunki rozliczeniowe, w tym
rachunki bieżące i pomocnicze. Ra-
chunki rozliczeniowe, ogólnie rzecz uj-
mując, służą – jak sama nazwa wskazu-
je – do przeprowadzania rozliczeń.
Na nich koncentruje się większość wpły-
wów i wypływów.
Umowa rachunku bieżącego odpowia-
da swą treścią ściśle definicji ustawo-
wej umowy rachunku bankowego za-
wartej w art. 725 k. c. – zobowiązuje
ona bank do przechowywania środków
pieniężnych kontrahenta oraz do prze-
prowadzania rozliczeń pieniężnych
na jego polecenie. W praktyce stosowa-
ne jest również określenie „rachunek
podstawowy”. Służy on bowiem do gro-
madzenia w zasadzie wszelkich środ-
ków pieniężnych danego podmiotu go-
spodarczego oraz do dokonywania
wszelkich rozliczeń pieniężnych zwią-
zanych z działalnością tego podmiotu.
Rachunek pomocniczy daje możliwość
przeprowadzania przez posiadacza ra-

chunku określonych rozliczeń pienięż-
nych w innym oddziale tego samego
banku lub w innym banku. Każda oso-
ba fizyczna i prawna, a także każda tzw.
ułomna osoba prawna może być posia-
daczem większej liczby rachunków ban-
kowych otwartych i prowadzonych
w jednym bądź kilku bankach na pod-
stawie odrębnych umów rachunku ban-
kowego. Dotyczy to również i przedsię-
biorców. 
W praktyce rachunki te otwierane są
przez przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą w ramach kil-
ku oddziałów (zakładów, filii) i służą
do gromadzenia środków pieniężnych
oraz do przeprowadzania rozliczeń
związanych z ich funkcjonowaniem.

Rachunek ten ma charakter wyjątkowy
w tym sensie, iż ma służyć gromadze-
niu środków pieniężnych pochodzących
tylko z określonych tytułów oraz doko-
nywania określonych rozliczeń. Ra-
chunki te mogą być prowadzone wy-
łącznie dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nieposiadających oso-
bowości prawnej, o ile posiadają zdol-
ność prawną, oraz osób fizycznych pro-
wadzących działalność zarobkową
na własny rachunek, w tym dla osób bę-
dących przedsiębiorcami.

Pojęcie rachunku lokaty terminowej nie
zostało przez ustawodawcę zdefiniowa-
ne. W dawniejszej praktyce odnosiło się
to do umów rachunku bankowego, z któ-
rych treści wynikało wyłączenie upraw-
nienia posiadacza rachunku do zwrotu
wkładu na każde żądanie (a vista). Posia-
dacz rachunku mógł domagać się od ban-
ku wypłaty zgromadzonych na rachun-
ku środków pieniężnych albo dopiero
po upływie terminu określonego w umo-
wie, albo też po upływie określonego
w umowie terminu wypowiedzenia.
Tego rodzaju umowy o lokatę termino-
wą (sensu stricto) nie występują w zasa-
dzie we współczesnej praktyce banko-
wej. Aktualnie cechą charakterystyczną
umowy o lokatę terminową jest zawarte
w niej zobowiązanie banku do zapłaty
odpowiednio wyższego oprocentowania
od wniesionego wkładu. W zamian
za gotowość posiadacza rachunku do po-
wstrzymania się od wykonania upraw-
nienia do podjęcia wkładu przez czas
określony w umowie.
Posiadacz rachunku lokaty terminowej
może domagać się wypłaty wkładu
w każdym czasie, ale zgłoszenie ta-

kiego żądania przed upły-
wem czasu określonego
w umowie traktowane jest
przez bank jako wypowie-
dzenie umowy o lokatę
terminową, z czym wiąże
się utrata oprocentowania
albo zmniejszenie jego

wysokości. W tym sensie lokata termi-
nowa traci swoją odrębność, stając się
odmianą wkładu płatnego na każde żą-
danie (zgodnie z regułą przewidzianą
w art. 726 k. c.).
Umowa o lokatę terminową może mieć
zarazem – ale nie musi – charakter umo-
wy o rachunek oszczędnościowy. 

Każdy wkład na rachunku bankowym
jest – z ekonomicznego punktu widze-
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O ile na gruncie kodeksu cywilnego umowa rachunku
bankowego jawi si´ jako konstrukcja jednorodna, o tyle 
z przepisów znowelizowanej ustawy Prawo bankowe
wynika zró˝nicowanie re˝imu prawnego poszczególnych
odmian tej umowy. 
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nowà konstrukcj´ na gruncie prawa 
bankowego.
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nia – „oszczędnością”. Wyróżnienie ra-
chunku oszczędnościowego oparte jest
na kryterium formalnym. O „oszczęd-
nościowym” (w sensie formalnopraw-
nym) charakterze konkretnej umowy
rachunku bankowego decyduje wyra-
żona w niej przez strony wola nadania
jej takiego właśnie charakteru. Rachun-
ki oszczędnościowe służą – co wynika
z samej ich nazwy – gromadzeniu
oszczędności, tj. środków pieniężnych,
które w danym okresie czasu nie są po-
trzebne na finansowanie wydatków po-
siadacza rachunku.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczenio-
wy wyodrębniony został poprzez nowe-
lizację Ustawy prawo bankowe jako od-
rębny typ rachunku bankowego. Wydaje
się, iż ustawodawca miał w tym wypad-
ku na względzie potrzebę podkreślenia,
iż w przeciwieństwie do rachunku
oszczędnościowego, służącego wyłącz-
nie do gromadzenia środków pienięż-
nych, ROR zawiera dodatkowo możli-
wość przeprowadzania rozliczeń. Należy
jednak zaznaczyć, iż w wypadku tych ra-
chunków nie jest dopuszczalne dokony-
wanie rozliczeń mających na celu re-

gulowanie zobowiązań posiadacza ra-
chunku wynikających z prowadzonej
przez niego działalności gospodarczej.
Do tej pory rachunki oszczędnościowo-
-rozliczeniowe funkcjonowały w szero-
kim zakresie jedynie w praktyce. 
Rachunek terminowych lokat oszczęd-
nościowych, podobnie jak rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy, został
wyodrębniony przez ustawodawcę no-
welizacji ustawy prawo bankowe. Ra-
chunek ten służy do gromadzenia środ-
ków pieniężnych czasowo zbędnych
z punktu widzenia finansowania dzia-
łalności gospodarczej.
Posiadaczami rachunku oszczędnościo-
wego, rachunku oszczędnościowo-rozli-
czeniowego oraz rachunku terminowych
lokat oszczędnościowych mogą być oso-
by fizyczne, szkolne kasy oszczędnościo-
we oraz pracownicze kasy zapomogowo-
-pożyczkowe.
Nie mogą być nimi inne podmioty,
w szczególności osoby prawne, ułomne
osoby prawne oraz osoby fizyczne wy-
stępujące w roli przedsiębiorców.
Rachunki oszczędnościowe, rachunki
oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz

rachunki terminowych lokat oszczęd-
nościowych nie mogą być przez ich po-
siadaczy wykorzystywane do prze-
prowadzania rozliczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej. Pojęcie działalności gospodarczej
nie pokrywa się z pojęciem działalno-
ści zarobkowej, a w szczególności nie
obejmuje ono działalności niemającej
charakteru zorganizowanego i ciągłe-
go. Nie jest działalnością gospodarczą
działalność zarobkowa adwokata i rad-
cy prawnego, rzecznika patentowego,
a także działalność zarobkowa notariu-
sza. Wyżej wymienione podmioty mo-
gą – w związku z prowadzoną przez
siebie działalnością – gromadzić środ-
ki pieniężne na rachunkach oszczędno-
ściowych i dokonywać za ich pośred-
nictwem rozliczeń pieniężnych.
Wykorzystywanie przez posiadacza któ-
regokolwiek z wyżej wymienionych ra-
chunków do celów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej stanowi rażące
naruszenie umowy, a co za tym idzie,
bank jest wówczas uprawniony do wy-
powiedzenia umowy w trybie przewi-
dzianym w art. 730 k. c.

Rachunek powierniczy stanowi nową
konstrukcję na gruncie prawa banko-
wego, wprowadzoną poprzez noweli-
zację ustawy. Ta odmiana rachunku
bankowego została przez ustawodaw-
cę zdefiniowana. I tak, zgodnie z art. 59
Ustawy prawo bankowe rachunek po-
wierniczy służy wyłącznie do gro-
madzenia środków pieniężnych po-
wierzonych posiadaczowi rachunku 
– na podstawie odrębnej umowy – przez
osobę trzecią. Stronami umowy rachun-
ku powierniczego są bank i posiadacz
rachunku (powiernik). Umowa rachun-
ku powierniczego określa warunki, ja-
kie powinny być spełnione, aby środki
pieniężne osób trzecich wpłacone na ra-
chunek mogły być wypłacone posiada-
czowi rachunku, ewentualnie by jego
dyspozycje w zakresie wykorzystania
tych środków mogły być zrealizowane.
W wypadku wszczęcia postępowania
egzekucyjnego przeciwko posiadaczo-
wi rachunku powierniczego – środki
znajdujące się na rachunku nie podle-
gają zajęciu. W wypadku ogłoszenia
upadłości posiadacza rachunku powier-
niczego – środki pieniężne znajdujące
się na tym rachunku podlegają wyłącze-
niu z masy upadłości. W razie śmierci
posiadacza rachunku powierniczego
zgromadzone na tym rachunku kwoty
nie wchodzą do spadku po posiadaczu
rachunku. ■
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