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CC zy istnieje obowiązek dokonania 
storna przez bank zleceniodawcy na 
rachunku bankowym zleceniodaw-

cy oraz zwrotu nienależnie pobranych kwot? 
Czy bank beneficjenta może dokonać storna 
na rachunku bankowym odbiorcy zmultipli-
kowanego przelewu? Czy może udzielić infor-
macji bankowi zleceniodawcy o beneficjencie 
w świetle przepisów o tajemnicy bankowej?
A także: czy po zwróceniu środków swojemu 
klientowi („zleceniodawca”), bank zlecenio-
dawcy ma roszczenie wobec beneficjenta zmul-
tiplikowanego przelewu? I czy w świetle art. 64 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 
– i ustanowionej tym przepisem solidarnej od-
powiedzialności banków za szkody spowodo-
wane niewykonaniem lub nienależytym wyko-
naniem polecenia przeprowadzenia rozliczenia 
pieniężnego – istnieje możliwość dochodzenia 
odszkodowania przez bank, który nie zawinił, 
od banku, który taką szkodę spowodował?

CHARAKTER PRAWNY WPISU 
W orzecznictwie Sądu Najwyższego zawar-
te są pewne wskazówki interpretacyjne co 
do charakteru prawnego wpisu na rachunek 
bankowy. W uchwale z 29 grudnia 1994 r. 
(sygn. akt III CZP 162/94, OSNC 1995/4/60) 
SN stwierdził: „Wpis na rachunek bankowy 
oraz zawiadomienie o jego dokonaniu nie jest 
oświadczeniem woli banku składanym po-
siadaczowi rachunku (art. 61 k.c.).” Zgodnie 
z umową rachunku bankowego, bank zobo-
wiązuje się względem posiadacza rachunku 
m.in. do przeprowadzenia na jego zlecenie 
rozliczeń pieniężnych (art. 725 k.c.). Sąd Naj-
wyższy stwierdził, iż wyrazem rozliczeń, sta-
nowiących następstwo operacji pieniężnych 

podejmowanych przez posiadacza rachunku, 
są odpowiednie wpisy na rachunkach banko-
wych (z uzasadnienia: „że jakkolwiek wpis na 
rachunek bankowy jest elementem realizacji 
umowy łączącej bank z kontrahentem, to jed-
nak nie ma on żadnego modelującego wpły-
wu na ukształtowanie istniejącego między 
nimi stosunku zobowiązaniowego”). Jest to 
więc stanowisko odmienne od poglądu wyra-
żonego w wyroku z 18 marca 1993 r. (I CRN 
22/93), w którym przyjęto, iż wpis na rachu-
nek bankowy jest czynnością prawną.

Trafna jest interpretacja zawarta w uchwale 
SN z 29 grudnia 1994 r. Stanowi ona wyraz 
poglądu szeroko przyjmowanego w doktrynie 
(W. Pyzioł – „Umowa rachunku bankowego”, 
J. Pisuliński – Glosa do wyroku SN z 18 marca 

1993 r. I CRN 22/93 i przywołany tam pogląd 
M. Bączyka) – aczkolwiek zdarzają się również 
poglądy odmienne, choć rzadkie (A. Szpunar 
– Glosa do uchwały SN z 29 grudnia 1994 r. 
III CZP 162/94). J. Pisuliński stwierdza: „Wpis 
na rachunek nie stanowi (…) samodzielnego 
źródła zobowiązania banku do wypłaty sumy 
pieniężnej, lecz ma znaczenie deklaratoryjne. 
Zobowiązanie banku jest bowiem uzależnio-
ne od ważności leżącego u podstaw wpisu 
zdarzenia prawnego („Komentarz do wyroku 
SN z 18 marca 1993 r. – I CRN 22/93” – Prawo 
Bankowe 1/95, s. 57). 

JAKIE ZNACZENIE?
Charakter prawny storna jest przedmiotem 
rozbieżności w literaturze prawniczej. Niektó-
rzy przyjmują, że storno nie jest rozliczeniem 
pieniężnym: „Rozliczeniem pieniężnym nie 
jest więc operacja polegająca na skorygowa-
niu błędnego zapisu na rachunku (storno), 
gdyż ma ona jedynie deklaratoryjne znacze-
nie, nie wywiera skutków materialnoprawnych 
w postaci zmiany stanu wierzytelności” (M. 
Porzycki, Komentarz do art. 63 ustawy Prawo 
bankowe [w:] F. Zoll (red.) Zakamycze, 2005). 
W uchwale z 29 grudnia 1994 r. SN stwier-
dził: „stan tego stosunku (stosunku zobowią-
zaniowego pomiędzy bankiem a posiadaczem 
rachunku – przyp. aut.) jest niezależny od do-
konanych wpisów, co oznacza, że wpis błędny 
może i powinien być sprostowany, a zniszczo-
ne (zagubione) księgi bankowe odtworzone. 
Poprawianiu wpisów, z jakiegokolwiek powo-
du wadliwych, służy wniesienie zapisu kory-
gującego (storno), czyli wyksięgowanie pozycji 
błędnej i zaksięgowanie pozycji prawidłowej”.
Jednakże część przedstawicieli doktryny pra-
wa wskazuje, że storno to uprawnienie banku 
o charakterze konstytutywnym. Co zrozumia-
łe – taki pogląd może współistnieć wyłącznie 
z poglądem, iż wpis na rachunek bankowy ma 
charakter konstytutywny – nie można bowiem 
bronić tego że stornem zmienia się stosunek 
prawny zakładając jednocześnie, że poprzed-
nio wskutek błędnego wpisu żadna zmiana 
nie nastąpiła. Zatem pogląd wyrażony np. 
przez A. Szpunara w glosie do ww. uchwały 
SN z 29 grudnia 1994 r., gdzie stwierdza, że 
stornowanie wpisu jest oświadczeniem woli 
banku, należy uznać za konsekwentny. Aczkol-
wiek – mając na względzie powyższe wywody 
– nieuzasadniony.

STORNO A KWESTIONOWANIE 
ZAPISÓW NA RACHUNKU 
Bank księgujący ma prawo do storna, spowo-
dowanego „błędem własnym” tego banku. 
Istotą storna jest bowiem dokonana uprzed-
nio ocena przez bank księgujący, iż zapis 
z pewnością jest błędny. Niewątpliwie zaś ten 
w przypadku powstania błędu, w związku ze 
swoją działalnością, taką pewność posiada.

Dla dopuszczalno-
ści storna nie jest 
konieczne zawar-
cie odpowiednie-
go postanowienia 

w umowie rachun-
ku bankowego 

lub regulaminie 
bankowym.

Awaria systemów informatycznych może spowodować 
multiplikację dokonanych przez klientów tego banku 
(„bank zleceniodawcy”) przelewów oraz zaksięgowanie 
przez „bank benefi cjenta” dodatkowych, nieprzewidzianych 
kwot. Co wtedy robić?

ALEKSANDRA WIDZIEWICZ

Postulat 
de lege ferenda
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Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy bank księ-
gujący otrzymuje informację od banku zlece-
niodawcy, że zdarzenie prawne będące pod-
stawą wpisu na rachunku nie nastąpiło lub nie 
wywołuje skutków prawnych (w szczególności 
z uwagi na błąd lub awarię systemu informa-
tycznego w banku zleceniodawcy). W takim 
przypadku bank księgujący nie jest uprawnio-
ny do dokonania storna. Wyjątek może mieć 
miejsce, gdyby zaszły nadzwyczajne okolicz-
ności uzasadniające uchylenie się od skutków 
oświadczenia woli przez bank zleceniodaw-
cy (np. zostaną spełnione przesłanki z art. 84 
k.c.). Należy również wskazać, że zgodnie 
z treścią art. 25 Ustawy o rachunkowości, wa-
runkiem sine qua non dokonania storna jest 
pewność, iż dany zapis księgowy jest błędny. 
W przypadku błędu osoby trzeciej bank księ-
gujący nie może dokonać jednoznacznej oceny, 
czy konkretne księgowanie jest wadliwe i nie 
odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy. Nie 
można wywieść z przepisów prawa uprawnie-
nia banku księgującego do dokonania oceny 
i stwierdzenia nieprawidłowości zapisu księ-
gowego (a następnie storna tego zapisu) na 
podstawie oświadczenia osoby trzeciej – kwe-
stionującej zdarzenie prawne będące podstawą 
księgowania na rachunku bankowym. 

NIEKONIECZNA UMOWA
Dla dopuszczalności storna (wynikającego 
z „błędu własnego” banku księgującego) nie 
jest konieczne zawarcie odpowiedniego po-
stanowienia w umowie rachunku bankowe-
go lub regulaminie bankowym. Przepis art. 
25 Ustawy o rachunkowości ma zastosowa-
nie niezależnie od tego, czy znajduje się doń 
odwołanie w umowie lub regulaminie banko-
wym, czy też takiego odwołania brak. Gdyby 
jednak bank księgujący miał być uprawniony 
do korygowania zapisów księgowych na ra-
chunku bankowym jego klienta na podstawie 
informacji od osoby trzeciej (banku zlecenio-
dawcy), konieczne byłoby uzyskanie zgody 
posiadacza rachunku (ad hoc albo uregulo-
wanie tej kwestii w umowie z klientem lub re-
gulaminie bankowym wiążącym tego klien-
ta). Umowa lub regulamin powinny wtedy 
wskazywać sytuacje, w których bank księ-
gujący będzie legitymowany do skorzystania 
z tegoż uprawnienia. Zastrzec jednak należy, 
iż o ile takie rozwiązanie nie budzi wątpliwo-
ści w przypadku klientów korporacyjnych, to 
w przypadku konsumentów rozwiązanie to 
może być podważane przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. W takiej sytua-
cji najbardziej odpowiednim rozwiązaniem 
jest zgłoszenie postulatu zmian w prawie de 
lege ferenda, które stwarzałyby uprawnienie 
banku beneficjenta – po otrzymaniu stosow-
nej informacji od banku zleceniodawcy – do 
dokonania strona. Na pewno jednym z argu-
mentów przemawiających za taką zmianą 

jest status banków – jako instytucji zaufania 
publicznego. Oraz fakt, iż nowelizacja będzie 
się wpisywała w system ochrony depozytów 
gromadzonych w bankach. 
Zarówno zapis na rachunku bankowym, jak 
i storno tego zapisu mają charakter deklara-
toryjny i nie wywołują skutków materialno-
-prawnych. Dokonanie storna jest obowiąz-
kiem banku w przypadku skorygowania 
„błędu własnego” banku księgującego (w ta-
kim przypadku dokonanie storna nie wyma-
ga uzyskania zgody posiadacza rachunku 
i jest dopuszczalne z mocy prawa). A storno 
na rachunku klienta banku na podstawie in-
formacji od osoby trzeciej (banku zlecenio-
dawcy) nie jest dopuszczalne z mocy prawa, 
do jego dokonania konieczne jest uzyskanie 
zgody posiadacza rachunku.

TAJEMNICA BANKOWA
Zważywszy na brak możliwości dokonania 
storna przez bank beneficjenta po otrzyma-
niu stosownej informacji o awarii z banku 
zleceniodawcy, nasuwa się pytanie, czy 
w świetle przepisów o tajemnicy bankowej 
bank zleceniodawcy może uzyskać od ban-
ku beneficjenta informację o posiadaczu ra-
chunku, na którego rachunku zaksięgowane 
zostały nienależne środki?
Tajemnicą bankową objęte są wszystkie in-
formacje dotyczące czynności bankowych, 
uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie za-
wierania i realizacji umowy, na podstawie 
której bank tę czynność wykonuje. Z uwagi na 
fakt, że awaria systemu informatycznego ma 
związek z dokonywaną czynnością bankową 
(zainicjowana została dokonywanym przez 
posiadacza rachunku poleceniem przelewu), 
rozwiązania problemu dostępu banku zlece-
niodawcy do informacji o beneficjencie moż-
na i należy poszukiwać na gruncie przepisu 
art. 105 ust.1 Prawa bankowego. Przepis ten 
zobowiązuje bank do przekazywania innym 
bankom i instytucjom kredytowym informa-
cji niezbędnych w związku z wykonywaniem 
czynności bankowych.
Nie jest słuszny pogląd, zgodnie z którym 
reklamowanie przez bank zleceniodawcy 
w banku beneficjenta zasadności multipli-
kowanego przelewu nie ma związku z wy-
konywaniem czynności bankowych (jako że 
zmultiplikowane przelewy nie są czynnością 
bankową – brak jest polecenia przelewu). 
Zgodnie z takim rozumowaniem, na prze-
szkodzie podaniu przez bank beneficjenta 
bankowi zleceniodawcy danych identyfi-
kujących beneficjenta stoją przepisy Prawa 
bankowego  w zakresie tajemnicy banko-
wej (tajemnica bankowa dotyczy wyłącznie 
czynności bankowych, którą multiplikowane 
przelewy nie są). Taka interpretacja byłaby 
jednak sprzeczna z art. 77 ust. 2 Konstytucji 
RP. Ustawa nie może nikomu zamykać dro-
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gi sądowej obrony naruszonych praw lub 
wolności. Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił 
w swym orzecznictwie, że w ramach pra-
wa do sądu istnieje też prawo uruchomienia 
odpowiedniej procedury (wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 20 września 2006 r. SK 
63/05; OTK-A 2006/8/108). W przypadku 
zmultiplikowania przelewu i obciążenia ra-
chunku bankowego zleceniodawcy wyższą 
kwotą niż zlecona bank zleceniodawcy ma 
obowiązek zwrotu zleceniodawcy kwoty 
równej kwocie uszczuplenia jego środków 
na rachunku. Bank zleceniodawcy tym sa-
mym nabywa roszczenie do beneficjenta 
o zwrot przedmiotowej kwoty. Dla skutecz-
nego dochodzenia roszczenia przez bank 
zleceniodawcy od beneficjenta konieczne 
jest posiadanie przez bank zleceniodawcy 
danych identyfikujących osobę beneficjenta. 
A może je uzyskać on wyłącznie od banku 
beneficjenta. Tak więc wykładnia przepisu 
art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, zgod-
nie z którą bank beneficjenta nie jest władny 
podać informacji identyfikujących benefi-
cjenta, efektywnie uniemożliwia bankowi 
zleceniodawcy dochodzenie roszczeń od be-
neficjenta. To z kolei narusza prawo banku 
zleceniodawcy do sądu, określone w art. 77 
ust. 2 Konstytucji.
Próby rozdzielania opisanych czynności na 
dwa banki biorące udział w wykonaniu prze-
lewu i przyjęcie tezy o ich niezależności, co 
ma uzasadnić ochronę „własnych” informacji 
związanych z realizacją „swojej części” przed-
miotowej czynności, nie uwzględniają ko-
niecznego współdziałania obu banków w wy-
konaniu bankowego rozliczenia pieniężnego. 
Kłócą się z istotą czynności bankowej oraz za-
sadą solidarnej odpowiedzialność banków za 
prawidłowe wykonanie przelewu.
Oba banki biorące udział w wykonaniu czyn-
ności bankowej (polecenia przelewu) po-
winny mieć dostęp do wszystkich informacji, 
które wiążą się z wykonywaną czynnością 
bankową. Zatem, uzyskanie przez bank zlece-
niodawcy od banku beneficjenta nazwy oraz 
adresu beneficjenta jest „niezbędne w związ-
ku z wykonywaniem czynności bankowej” 
i dozwolone na podstawie przepisów prawa.

ROSZCZENIE Z TYTUŁU 
BEZPODSTAWNEGO 
WZBOGACENIA
W sytuacji, w której bank zleceniodawcy 
uzna, iż w wyniku jego działania zubożony 
posiadacz rachunku bankowego poniósł uza-
sadnioną szkodę i naprawi tę szkodę poprzez 
uznanie rachunku bankowego kwotą, którą 
rachunek ten został bezpodstawnie obciążony 
(storno), pojawia się kwestia relacji pomiędzy 
bankiem zleceniodawcy, który naprawił wy-
rządzoną szkodę, a bezpodstawnie wzboga-
conym beneficjentem. Spłata wierzytelności 

zubożonego posiadacza rachunku bankowego 
prowadzi do jej wygaśnięcia, a w konsekwen-
cji zubożony posiadacz rachunku bankowego 
traci uprawnienie do dochodzenia roszczeń 
wobec bezpodstawnie wzbogaconego.
Podstawą do dochodzenia tych roszczeń przez 
bank zleceniodawcy nie będą przepisy odnoszą-
ce się do wstąpienia w prawa wierzyciela. Jeżeli 
bank zleceniodawcy zaspokoił wierzytelność, 
nie zachodzi przesłanka uzasadniająca twier-
dzenie, iż w wyniku naprawienia szkody bank 
nabył spłaconą wierzytelność wobec bezpod-
stawnie wzbogaconego. Nie ma miejsca w tym 
przypadku również podstawienie umowne, któ-
re jest dopuszczane przez niektórych przedsta-
wicieli doktryny. 

Wobec powyższego jedyną podstawą rosz-
czeń banku zleceniodawcy mogą być przepisy 
o bezpodstawnym wzbogaceniu. W sytuacji 
bowiem, w której zaspokojony klient zleca-
jący bankowi usługę nie ma już podstawy do 
dochodzenia roszczenia, od beneficjenta prze-
lewu (gdyż bank zleceniodawcy dokonał stro-
na nieprawidłowej operacji, poprzez uznanie 
jego rachunku) jedynym uprawnionym pozo-

staje bank zleceniodawcy, który swoje roszcze-
nie wobec beneficjenta przelewu może oprzeć 
na przepisach art. 405 i następnych k.c.

REGRES POMIĘDZY BANKAMI
Za niezwykle istotny aspekt niniejszej spra-
wy należy uznać zasady odpowiedzialno-
ści względem siebie banku zleceniodawcy 
i banku beneficjenta. Artykuł 64 Prawa ban-
kowego należy uznać za zaledwie wyjście do 
rozważań w tym zakresie.
Celem regulacji art. 64 Prawa bankowego 
jest ochrona posiadacza rachunku poprzez 
umożliwienie mu dochodzenia odszkodo-
wania od każdego z banków uczestniczą-
cych w realizacji rozliczenia pieniężnego. 
Posiadacz rachunku nie musi ustalać, który 
z banków uczestniczących w rozliczeniu od-
powiedzialny jest za spowodowaną szkodę.
Do 1 maja 2004 r. (czyli do czasu noweliza-
cji Prawa bankowego) bank, który udowod-
nił, że szkoda nie powstała z jego winy, mógł 
uwolnić się z odpowiedzialności odszkodo-
wawczej wobec posiadacza rachunku wy-
nikającej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania polecenia rozliczenia pieniężne-
go. Odpowiedzialność banków wynikająca 
z art. 64 Prawa bankowego była odpowie-
dzialnością odszkodowawczą opartą na za-
sadzie winy. W aktualnej treści tego przepisu 
żaden z banków uczestniczących w rozlicze-
niu pieniężnym nie może już uwolnić się od 
odpowiedzialności odszkodowawczej wobec 
posiadacza rachunku – nawet jeśli nie ponosi 
winy za powstałą szkodę. Uznaje się, że obec-
nie odpowiedzialność banków jest oparta na 
zasadzie ryzyka. 

ROSZCZENIA REGRESOWE 
POMIĘDZY BANKAMI 
W poprzednim stanie prawnym kwestia 
roszczeń regresowych pomiędzy banka-
mi nie wywoływała takich wątpliwości jak 
obecnie. Bank mógł uwolnić się od odpowie-
dzialności za szkodę, gdy nie był winny jej 
powstaniu. Jeśli winę za szkodę ponosiło kil-
ka banków, uznawano, że rozliczenia regre-
sowe pomiędzy nimi następować powinny 
na podstawie art. 376 k.c.
W aktualnym stanie prawnym – ze względu 
na brak możliwości uwolnienia się z odpo-
wiedzialności za szkodę banku, który nie 
jest winny jej powstania – kluczowe stało 
się pytanie o rozliczenia pomiędzy ban-
kiem winnym powstania szkody i bankami 
uczestniczącymi w rozliczeniu, które winy 
takiej nie ponoszą. Czy zatem bank, który 
ponosi winę za szkodę i pokrył taką szkodę, 
może mieć roszczenie regresowe o zwrot 
odpowiedniej części tego, co zapłacił do 
banku (banków), który takiej winy nie po-
nosi? I odwrotnie – czy bank, który winy 
nie ponosi, a pokrył szkodę, może mieć 

CHARAKTER PRAWNY STORNA

Storno to zapis księgowy anulujący błęd-
ną operację księgową, sposób poprawia-
nia błędów księgowych, polegający na 
usunięciu ich wpływu na końcowe saldo 
konta, a w niektórych przypadkach też na 
obroty. Polega on na tym, że daną opera-
cję księgową zarejestrowano dwukrotnie 
po tej samej stronie konta. Błąd taki moż-
na poprawić w dwojaki sposób (wskazany 
w art. 25 ust. 1 Ustawy o rachunkowości). 
Co oczywiste również – z uwagi na to, że 
księgi rachunkowe powinny odzwierciedlać 
stan prawny i faktyczny, to dopuszczalność 
storna rozumianego jako korekta błędnego 
(pomyłkowego) zapisu księgowego doko-
nanego przez księgującego jest w pełni 
uzasadniona.

POSTULOWANA ZMIANA W PRAWIE

Zmianie powinien ulec art. 95 ust. 1 Pra-
wa bankowego, w ten sposób, iż otrzy-
małby brzmienie (podkreślony fragment 
proponowany do dodania): „Art. 95 ust. 1. 
Księgi rachunkowe banków, wyciągi z tych 
ksiąg podpisane przez osoby upoważnio-
ne do składania oświadczeń w zakresie 
praw i obowiązków majątkowych banku 
i opatrzone pieczęcią banku oraz wszelkie 
wystawione w ten sposób oświadczenia 
zawierające zobowiązania, zwolnienie z zo-
bowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwito-
wanie odbioru należności oraz stwierdzają-
ce udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, 
ich wysokości, zasady oprocentowania, 
warunki spłaty, przeniesienie wierzytelno-
ści zabezpieczonej hipoteką lub zastawem 
rejestrowym, mają moc prawną dokumen-
tów urzędowych oraz stanowią podstawę 
do dokonywania wpisów w księgach wie-
czystych, rejestrach publicznych.
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roszczenie o zwrot pełnej kwoty do banku 
(czy banków), który ponosi winę za szkodę 
(czy zatem w takiej sytuacji zasady określo-
ne w art. 376 k.c. będą miały zastosowanie, 
a jeśli tak, to czy wyłącznie te reguły)?
W doktrynie, co do podstawy roszczeń re-
gresowych pomiędzy bankami – pomimo 
zmiany stanu prawnego – nadal wskazuje 
się art. 376 k.c. Gdyby jednak stosować wy-
łącznie przepis art. 376 k.c., to co do zasady 
mielibyśmy do czynienia z sytuacją, że każdy 
z banków uczestniczących w rozliczeniu pie-
niężnym zobowiązany byłby w efekcie do za-
płaty równej części kwoty zapłaconej. Reguła 
ta działałaby bez względu na to, który z tych 
banków ponosi winę za szkodę. A także bez 
względu na stopień przyczynienia się do po-
wstania szkody. Taki wniosek należy odrzu-
cić – jest on sprzeczny z celem art. 64 Prawa 
bankowego. Nie ma uzasadnienia, dla które-

go bank nieponoszący winy za niewykona-
nie czy nienależyte wykonanie rozliczenia 
pieniężnego, ponosiłby ostatecznie jakąkol-
wiek odpowiedzialność odszkodowawczą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
SOLIDARNA ZA SZKODĘ 
Reżim rozliczeń banków względem siebie 
w ww. sytuacjach oprzeć można na przepi-
sach art. 441 k.c. Przepis ten zasady rozli-
czeń opiera nie na stosunku wewnętrznym 
łączącym dłużników, ale na stosunku osób 
współodpowiedzialnych za szkodę do wyrzą-
dzenia tej szkody. Dotyczy on jednak odpo-
wiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem 
niedozwolonym. Dla jego zastosowania nale-
ży uznać zatem, że art. 64 Prawa bankowego 
statuuje czyn niedozwolony (delikt), który jest 
źródłem opartej na zasadzie ryzyka odpowie-
dzialności odszkodowawczej banków (w in-

nym przypadku art. 441 Kodeksu cywilnego 
można by co najwyżej stosować na zasadzie 
analogii). Wniosek taki zdaje się być uzasad-
niony, gdyż za delikt uznaje się „fakt wyrzą-
dzenia szkody, za którą ustawa czyni kogoś 
odpowiedzialnym i kiedy nie chodzi – przy-
najmniej w zasadzie – o przypadki szkody wy-
wołanej przez niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie już istniejącego między stronami 
zobowiązania”, aczkolwiek kwestia nie jest do 
końca jasna (np. J. Pisuliński – Glosa do wyro-
ku SN z 19 marca 2004 [IV CK 158/03], Pra-
wo Bankowe nr 9/2004, twierdzi, że kwestia 
relacji art. 64 Prawa bankowego i przepisami 
Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności de-
liktowej nie przedstawiają się jasno, co ma 
m.in. znaczenie dla terminu przedawnienia. 
Jednakże zdaje się on dopuszczać w takiej sy-
tuacji stosowanie przepisów Kodeksu cywilne-
go w drodze analogii, aczkolwiek zaznacza, że 
może to budzić wątpliwości). 
Przyjmuje się, że przepisy art. 441 k.c. stano-
wią przepisy szczególne wobec reguł ogólnych 
zawartych w art. 376 k.c. Istnieje też pogląd, 
który zakłada, że art. 441 k.c. stanowi źród-
ło roszczeń odszkodowawczych, a nie rosz-
czeń zwrotnych, których dotyczy art. 376 k.c. 
W jednym i drugim przypadku można jednak 
przyjąć, że bank, który nie jest winny szkody 
poniesionej przez posiadacza rachunku, może 
korzystać z art. 441 k.c. i żądać zwrotu (odma-
wiać zwrotu) od banków winnych szkody, tego 
co zapłacił posiadaczowi rachunku. Na pod-
stawie tych przepisów banki winne powstaniu 
szkody mogą również modyfikować zasady 
równego zwrotu w zależności od okoliczno-
ści, a zwłaszcza stopnia winy. W konsekwencji 
bank, który nie ponosi winy za szkodę ponie-
sioną przez posiadacza rachunku, nie będzie 
ostatecznie obciążany kwotą odszkodowania. 
Przepisy – w obecnym kształcie – znacznie 
utrudniają rozwiązanie sytuacji, gdy wsku-
tek błędu systemu informatycznego banku 
zleceniodawcy dochodzi do multiplikacji 
przelewów bankowych. Nowelizację Prawa 
bankowego, umożliwiającą storno bankowi 
beneficjenta na podstawie informacji otrzyma-
nych od banku zleceniodawcy należy uznać za 
krok w dobrym kierunku, likwidujący wiele 
wątpliwości dotyczących uprawnień obu ban-
ków co do weryfikacji stanu rachunków zlece-
niodawcy jak i beneficjenta. Inicjatywę zmia-
ny Prawa bankowego, przedsięwziętą w tym 
zakresie przez Radę Prawa Bankowego, nale-
ży uznać za wszech miar godną pochwały.

Autorka jest dyrektorem Departamentu Praw-
nego w BRE Banku; tekst powstał we współpra-
cy z następującymi osobami działającymi przy 
Radzie Prawa Bankowego przy ZBP: Markiem Mi-
kulskim – Fortis Bank SA, Wiesławem Serafinem 
– Bank BPH SA, Dariuszem Weberem – ING Bank 
Śląski SA, Jakubem Ziembą – BRE Bank SA
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