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Wybranezagadnieniaegzekucjizrachunkubankowego

1. Pojêcie rachunku bankowego

Prawo bankowe w art. 49 pkt 1-3 stanowi, ¿e banki prowadz¹ ra-
chunki bankowe dla osób fizycznych i osób prawnych oraz dla jednostek
organizacyjnych nie maj¹cych osobowo�ci prawnej, o ile posiadaj¹ zdol-
no�æ prawn¹ oraz ¿e rachunki te prowadzone s¹ w z³otych i w walutach
obcych, a bank swobodnie dysponuje powierzonymi �rodkami pieniê¿-
nymi, dok³adaj¹c w zamian starañ w zakresie bezpieczeñstwa powierzo-
nych bankowi �rodków pieniê¿nych1.
Pojêcie �rachunek bankowy� jest pojêciem wieloznacznym. I tak, np.

wg Z. ¯abiñskiego istotê rachunków bankowych mo¿na rozpatrywaæ
z dwojakiego punktuwidzenia:materialnego i formalnego. Podwzglêdem
materialnym rachunek bankowy jest stosunkiem prawnym, zachodz¹cym
pomiêdzy bankiem a jego klientem, zwanym posiadaczem rachunku
bankowego. Pod wzglêdem za� formalnym stanowi on odbicie wspo-
mnianego stosunku prawnego w ksiêgach banku, znajduj¹ce wyraz
w formie konta, na którym zapisuje siê obroty pieniê¿ne dokonywane
przez bank w wyniku poleceñ posiadacza rachunku2.

1M. B ¹ c z y k, [w:]M. B ¹ c z y k, E. F o j c i k -M a s t a l s k a, L. G ó r a l, Z. O f i a r -
s k i, J. P i s u l i ñ s k i, W. P y z i o ³, Prawo Bankowe. Komentarz, pod red. E. Fojcik-Ma-
stalskiej, Warszawa 1999, s. 71.

2 Z. ¯ a b i ñ s k i, Umowa rachunku bankowego, Warszawa 1967, s. 9.
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W. Pyzio³ uwa¿a natomiast, ¿e termin �rachunek bankowy� mo¿e
oznaczaæ:
Po pierwsze, stosunek cywilnoprawny o charakterze obligacyjnym,

powstaj¹cy w wyniku zawarcia umowy rachunku bankowego w rozu-
mieniu art. 725 k.c., tj. umowy, na podstawie której bank zobowi¹zuje
siê wzglêdem kontrahenta (posiadacza rachunku) na czas oznaczony lub
nieoznaczony do przechowywania jego �rodków pieniê¿nych oraz do
przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeñ pieniê¿nych. Umowa ta jest
instrumentem wykonywania przez bank czynno�ci bankowej, o której
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pr. bank. (�przyjmowanie wk³adów pieniê¿-
nych p³atnych na ¿¹danie lub z nadej�ciem oznaczonego terminu oraz
prowadzenie rachunków tych wk³adów�).
Po drugie, stosunek cywilnoprawny o charakterze obligacyjnym,

nawi¹zywany w zwi¹zku z wykonywaniem przez bank czynno�ci ban-
kowych, okre�lonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 pr. bank. (�prowadzenie innych
rachunków bankowych�), a wynikaj¹cy z innej ni¿ umowa rachunku
bankowego umowy, przewiduj¹cej przyjêcie przez bank od kontrahenta
�rodków pieniê¿nych na przechowanie z obowi¹zkiem ich zwrotu lub
wyp³acenia osobie trzeciej, np. umowa o tzw. kaucjê na zabezpieczenie
(art. 102 pr. bank.) oraz umowa o tzw. rachunek depozytowy (rachunek
typu escrow).
Po trzecie, odzwierciedlenie w ksiêgach rachunkowych banku przy-

s³uguj¹cych bankowi wierzytelno�ci lub obci¹¿aj¹cych go d³ugów, wy-
nikaj¹cych z ró¿nego rodzaju umów, np. z umów rachunku bankowego,
umów po¿yczek, o kredyt bankowy, o przechowanie przedmiotów lub
papierów warto�ciowych, o wykonywaniu czynno�ci maklerskich itp.
(w omawianych przypadkach mówi siê czêsto o rachunku bankowym
w znaczeniu formalnym)3.
Analiza tre�ci art. 49-62 pr. bank. pozwala na stwierdzenie, ¿e przepisy

te odnosz¹ siê do umów rachunku bankowego w rozumieniu art. 725
k.c. i stanowi¹ pod wzglêdem merytorycznym uzupe³nienie regulacji
kodeksowej (art. 726-733 k.c.).
W porównaniu z dotychczasowym stanem normatywnym (pr. bank.

z 1989 r.), regulacja dotycz¹ca rachunków bankowych, zawarta w nowym

3 M. B ¹ c z y k, op. cit., s. 76-77.
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prawie bankowym, jest bardziej rozbudowana i czê�ciowo odmienna pod
wzglêdem merytorycznym.
Sytuacjê prawn¹ stron umowy rachunku bankowego (ich uprawnienia

i obowi¹zki) okre�laj¹ w sposób szczegó³owy postanowienia regulami-
nów wydawanych przez banki na podstawie art. 109 pr. bank., odrêbne
w stosunku do poszczególnych odmian rachunków bankowych4.

2. Rodzaje rachunku bankowego

Rodzaje rachunków bankowych okre�la art. 50 ust. 1 pr. bank., s¹
nimi:
1) rachunki bie¿¹ce,
2) rachunki pomocnicze,
3) rachunki lokat terminowych,
4) rachunki oszczêdno�ciowe � wk³ady oszczêdno�ciowe.
W przepisach prawa bankowego brak jest definicji ww. rodzajów

rachunków i nie przewidziano dla nich, poza rachunkami oszczêdno�cio-
wymi, ¿adnej szczególnej regulacji prawnej.
Przy omawianiu rodzajów rachunków bankowych trzeba uwzglêdniæ:
1) rachunki oszczêdno�ciowe osób ma³oletnich,
2) rachunki bankowe wspólne.
Ad 1) Wyj¹tek od zasady, ¿e tylko osoba posiadaj¹ca pe³n¹ zdolno�æ

do czynno�ci prawnej mo¿e samodzielnie zawrzeæ z bankiem umowê
rachunku bankowego wynika z art. 59 pr. bank. Przepis ten stanowi,
¿e �osoba ma³oletnia mo¿e posiadaæ rachunek oszczêdno�ciowy, a po
ukoñczeniu lat trzynastu tak¿e podejmowaæ z tego rachunku wyp³aty, o ile
nie sprzeciwia siê temu jej przedstawiciel ustawowy�.
Podejmowanie wyp³at z rachunku oszczêdno�ciowego, w przypadku

rachunków osób ma³oletnich poni¿ej lat trzynastu, mo¿e nast¹piæ wy³¹cz-
nie na ¿¹danie i do r¹k przedstawiciela ustawowego tej osoby.
Ad 2) Termin �wspólny rachunek bankowy� oznacza stosunek praw-

ny, w którym w roli �posiadacza rachunku� wystêpuj¹ co najmniej dwa
podmioty (wspó³posiadacze rachunku).

4 Ibidem, s. 77-78.
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Nie jest takim rachunkiem rachunek otwarty dla jednej osoby, która
upowa¿ni³a inn¹ osobê (osoby) do dysponowania wk³adem (pe³nomoc-
nictwo).
Wspólny rachunek bankowy mo¿e tak¿e powstaæ ex lege w wyniku

wst¹pienia w prawa i obowi¹zki zmar³ego posiadacza rachunku przez jego
spadkobierców. Rozró¿niamy dwie formy rachunku wspólnego. Pierwsz¹
z nich, w praktyce stanowi¹c¹ regu³ê, jest tzw. rachunek wspólny roz-
³¹czny, w ramach którego ka¿dy ze wspó³posiadaczy ma prawo do
samodzielnego (tzn. bez udzia³u pozosta³ych) dysponowania wk³adem
znajduj¹cym siê na rachunku. W przypadku natomiast tzw. rachunku
wspólnego ³¹cznego, wk³adem wspó³posiadacze rachunku mog¹ dyspo-
nowaæ tylko ³¹cznie. Ta forma rachunku wspólnego nie wystêpuje, jak
dotychczas, w polskiej praktyce bankowej5.

3. Postêpowanie egzekucyjne z rachunku bankowego

Przedmiotem egzekucji �wiadczeñ pieniê¿nych, w my�l kodeksu
postêpowania cywilnego, mog¹ byæ ruchomo�ci, nieruchomo�ci, wyna-
grodzenia za pracê, wierzytelno�ci i inne prawa maj¹tkowe (zbywalne),
a tak¿e wierzytelno�ci wynikaj¹ce z rachunku bankowego.
Przez wierzytelno�æ wynikaj¹c¹ z rachunku bankowego rozumie siê

wszelkie prawa posiadacza rachunku, jakie przys³uguj¹ mu wzglêdem
banku, a w szczególno�ci prawo ¿¹dania wyp³acenia odpowiedniej, znaj-
duj¹cej siê na rachunku, a wp³aconej uprzednio przez posiadacza lub
osoby trzecie, ewentualnie z umówionymi odsetkami, kwoty pieniê¿nej6.
Postêpowanie dotycz¹ce egzekucji z rachunków bankowych uregu-

lowane jest w art. 889-893 k.p.c. w dziele zatytu³owanym �Egzekucja
z rachunków bankowych�, które szczegó³owo normuj¹ kwestie zwi¹zane
z zajêciem rachunku bankowego, ze skutkami tego zajêcia, z przebiegiem
egzekucji z rachunku bankowego, z obowi¹zkami banku itd. Do egzekucji
z rachunków bankowych odnosz¹ siê równie¿ przepisy ogólne dotycz¹ce
postêpowania egzekucyjnego, a wiêc wszczêcia postêpowania egzeku-
cyjnego oraz czynno�ci tego postêpowania (art. 796-817 k.p.c.), zawie-

5 W. P y z i o ³, Umowa rachunku bankowego, Warszawa 1997, s. 78-80.
6 G. S i k o r s k i, Egzekucja z rachunków bankowych i bankowych papierów warto-

�ciowych, Sopot 1996, s. 113.
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szenia i umorzenia postêpowania egzekucyjnego (art. 818-828 k.p.c.),
powództw przeciwegzekucyjnych (art. 840-843 k.p.c.), jak równie¿
przepisy dotycz¹ce organów egzekucyjnych i klauzuli wykonalno�ci (art.
758-795 k.p.c.).
W kodeksie postêpowania cywilnego w art. 1060 uregulowany jest

tak¿e szczególny sposób dochodzenia nale¿no�ci od Skarbu Pañstwa,
zwi¹zany z rachunkiem bankowym7.
Wierzytelno�ci¹ pieniê¿n¹ jest wierzytelno�æ, której przedmiotem jest

�wiadczenie oznaczonej sumy pieniê¿nej. Nie ma zatem ró¿nicy, czy
przedmiotemwierzytelno�ci jest waluta krajowa, czy zagraniczna. Nie ma
znaczenia, czy egzekucja zosta³a skierowana do rachunku bie¿¹cego,
pomocniczego, rachunku do rozliczeñ zagranicznych, czy te¿ lokat ter-
minowych lub wk³adów oszczêdno�ciowych (w tym w walutach ob-
cych)8.
Jednak¿e � jak zauwa¿a E. Wengerek � rachunki bankowe zwi¹zane

z dokumentami podlegaj¹ trybowi egzekucji z wierzytelno�ci zwi¹zanej
z posiadaniem dokumentów, przewidzianym w art. 901 k.p.c. Dokumen-
tem takim jest ksi¹¿eczka oszczêdno�ciowa, która stanowi rodzaj papieru
warto�ciowego9.
Prowadzenie zatem egzekucji z rachunku bankowego, stanowi¹cego

wk³ad oszczêdno�ciowy, nie opiera siê na przepisach art. 889 k.p.c. i nast.,
lecz na powo³anym artykule 901 k.p.c.10
Niektóre �rodki zgromadzone na rachunkach bankowych, ze wzglêdu

na ich pochodzenie b¹d� rodzaj rachunku albo z innych wa¿nych przy-
czyn spo³ecznych lub gospodarczych, mog¹ podlegaæ ochronie polega-
j¹cej na wy³¹czeniu ich w ca³o�ci, lub w okre�lonej czê�ci spod egzekucji

7 Ibidem, s. 114-115.
8 J. T r e d e r, [w:] M. C hm i e l e w s k a, E. G i e z e k, I. G ³ ó w c z e w s k a, E. J o -

k i e l, Z. K n y p l, R. K o w a l k o w s k i, E. K o z i k, H. L a n g a - B i e s z k i, Z. M e r -
c h e l, Z. S z c z u r e k, J. F r e d e r, G.W r ó b l e w s k a -W c i s ³ o,Kodeks postêpowania
cywilnego, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne, Komentarz, pod kierunkiem
Z. Szczurka, Sopot 1994, s. 287.

9 Z. ¯ a b i ñ s k i, op. cit., s. 127.
10 E.We n g e r e k, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne, Komentarz do czê�ci

II, Kodeks postêpowania cywilnego, Warszawa 1998, s. 420.
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(art. 56 ust. 1 pr. bank., dotycz¹cy wk³adów oszczêdno�ciowych osób
fizycznych)11.
Na tym rachunku bankowym d³u¿nika mog¹ byæ te¿ przechowywane

�rodki pieniê¿ne nie podlegaj¹ce egzekucji; dotyczy to zw³aszcza kwot
wskazanych w art. 831 § 1, tzn. wyasygnowanych na pokrycie wydat-
ków albo wyjazdów w sprawach s³u¿bowych i przyznanych przez Skarb
Pañstwa lub jednostki gospodarki uspo³ecznionej na cele specjalne12.
Zajêcie wierzytelno�ci wynikaj¹cej z rachunku bankowego nastêpuje

w momencie dorêczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wyp³at z tego
rachunku � art. 890 § 1 k.p.c. Dla osi¹gniêcia skutków zajêcia w sensie
konstytutywnym konieczne jest zatem dorêczenie zawiadomienia banko-
wi, a nie d³u¿nikowi, które ma charakter jedynie deklaratywny13.
W egzekucji z wierzytelno�ci z rachunku bankowego dochodzi do

zajêcia praw d³u¿nika przys³uguj¹cych mu z umowy rachunku banko-
wego, zw³aszcza prawa udzielania zleceñ odno�nie do rozliczeñ pieniê¿-
nych. W rezultacie skuteczne wszczêcie egzekucji z rachunku bankowe-
go prowadzi do blokady tego rachunku. Zajêcie jest skuteczne do chwili
zrealizowania tytu³u wykonawczego, na podstawie którego prowadzi siê
egzekucjê, ale jedynie do wysoko�ci nale¿no�ci bêd¹cej przedmiotem
egzekucji, wraz z kosztami egzekucyjnymi.
Zajêciem objête s¹ tak¿e kwoty, których nie by³o na rachunku w chwili

zajêcia, a zosta³y wp³acone dopiero po dokonanym zajêciu. Nie ma zatem
potrzeby dalszych dodatkowych zajêæ14.

4. Ograniczenia egzekucji z rachunku bankowego

Zgodnie z tre�ci¹ art. 890 § 2 k.p.c., wy³¹czone spod egzekucji s¹
nastêpuj¹ce kategorie wyp³at:
1) wyp³aty wynagrodzenia za pracê osób zatrudnionych u d³u¿nika,
2) wyp³aty na zas¹dzone alimenty,

11 M. S y c h o w i c z, [w:] Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobo-
wi¹zania, t. II, pod red. G. Bieñka, Warszawa 2002, s. 329.

12 E.We n g e r e k, op. cit., s. 425.
13 E.We n g e r e k, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz, War-

szawa 1972, s. 414.
14 Z. � w i e b o d a, Komentarz do Kodeksu Postêpowania Cywilnego. Czê�æ druga.

Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 258, 268.
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3) wyp³aty na renty o charakterze alimentacyjnym, zas¹dzone tytu³em
odszkodowañ.
Ad 1) Warunkiem zastosowanie tego ograniczenia przez bank jest

z³o¿enie przez d³u¿nika do banku listy p³ac lub innego wiarygodnego
dokumentu. E.Wengerek uwa¿a, ¿e poniewa¿ w zakresie tego zwolnienia
istnieje mo¿liwo�æ dysponowania przez d³u¿nika rachunkiem bankowym,
to wyp³ata ta mo¿e doj�æ do skutku tylko na podstawie tego ¿¹dania.
Z tre�ci art. 890 § 2 k.p.c. wynika, ¿e zwolnienie od egzekucji dotyczy

wy³¹cznie bie¿¹cych wyp³at na wynagrodzenie za pracê i obejmuje ca³o�æ
wynagrodzenia, w tym nagrody, premie, itp. wynikaj¹ce z umowy o pracê
oraz za prace wynikaj¹ce z umowy zlecenia15.
Odmienny pogl¹d w tym zakresie prezentuje G. Sikorski, twierdz¹c,

¿e w sk³ad wyp³acanych � mimo zajêcia � �rodków nie mog¹ wchodziæ
kwoty przeznaczone na wyp³aty nagród, w tym jubileuszowych, premii
uznaniowych i innych �wiadczeñ dodatkowych, które nie mieszcz¹ siê
w pojêciu bie¿¹cego wynagrodzenia za pracê. Tak¿e �wiadczenia oka-
zjonalne � jak uwa¿a G. Sikorski � czy te¿ wynikaj¹ce z innych tytu³ów
ni¿ stosunek pracy w �cis³ym tego s³owa znaczeniu (np. wnioski racjona-
lizatorskie itp.), nie s¹ zgodne z zamys³em ustawodawcy objêcia mo¿liwo-
�ci¹ wyp³aty z zajêtego rachunku16.
Nale¿y podzieliæ w tej kwestii pogl¹d E. Wengerka. Obecnie, w wa-

runkach gospodarki rynkowej, zawierane umowy o pracê czy kontrakty
mened¿erskie zawieraj¹ obok wynagrodzenia podstawowego (zasadni-
czego) tak¿e inne sk³adniki wynagrodzenia, wyp³acane z osobowego
funduszu p³ac, jak np. nagrody, premie, ró¿nego rodzaju dodatki: sta¿owe,
specjalne, funkcyjne, za pracê w warunkach szkodliwych itp. Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych dla wyliczenia podstawy wymiaru �wiadczenia
emerytalnego przyjmuje przecie¿ tak¿e wszystkie sk³adniki wynagrodze-
nia, je�li by³y wyp³acane z osobowego funduszu p³ac.
Ad 2 i 3) Wniosek o wyp³atê alimentów lub renty o charakterze

alimentacyjnym, zas¹dzanych tytu³em odszkodowañ na podstawie art.
444 i 446 k.c., sk³ada do banku osoba uprawniona lub jej przedstawiciel
ustawowy, przedstawiaj¹c tytu³ wykonawczy. Skutkami zajêcia s¹ tylko

15 E.We n g e r e k, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne..., s. 415.
16 G. S i k o r s k i, op. cit., s. 127.
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alimenty bie¿¹ce, przy czym wyp³ata alimentów nastêpuje do r¹k osoby
uprawnionej, nie do r¹k d³u¿nika17.
W razie zbiegu egzekucji s¹dowej i administracyjnej do tej samej

wierzytelno�ci z rachunku bankowego, w tym rachunku obejmuj¹cego
wk³ad oszczêdno�ciowy d³u¿nika, ma zastosowanie art. 891 k.p.c., sta-
nowi¹cy uzupe³nienie art. 773-775 k.p.c. Reguluje on sytuacje, gdy �rod-
ki znajduj¹ce siê na rachunku bankowym nie wystarczaj¹ na pokrycie
wszystkich egzekwowanych �wiadczeñ, nak³adaj¹c na bank obowi¹zek
wstrzymania wyp³at z rachunku bankowego i niezw³ocznego zawiado-
mienia organów egzekucyjnych o zbiegu egzekucji s¹dowej i administra-
cyjnej do tej samejwierzytelno�ci z rachunkubankowego,wceluwszczêcia
przez nie postêpowania przed s¹dem, stosownie do art. 773 k.p.c. Przy
czym podjête w tym wzglêdzie dzia³ania nie mog¹ wstrzymaæ bie¿¹cych
wyp³at na wynagrodzenie za pracê, na renty o charakterze alimentacyjnym
oraz alimenty18.

5. Skutki zajêcia rachunku bankowego

Na skutek zajêcia rachunku bankowego, dyspozycje d³u¿nika odno�nie
do tego rachunku, choæby by³y uwzglêdnione przez bank, w stosunku
do wierzyciela s¹ bezskuteczne (art. 885 k.p.c.). Tak wiêc wyp³aty do-
konane przez bank ju¿ po zajêciu rachunku bankowego na zlecenie d³u¿-
nika albo dokonane przez niego cesjewierzytelno�ci na rzecz osoby trzeciej
lub wypowiedzenie umowy rachunku bankowego s¹ w stosunku do wie-
rzyciela bezskuteczne i nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na bieg egzekucji19.
Kolejnym skutkiem zajêcia jest to, ¿e w stosunku do wierzyciela eg-

zekwuj¹cego nie s¹ skuteczne rozporz¹dzenia wierzytelno�ci¹ wynikaj¹c¹
z rachunku bankowego, przekraczaj¹ce czê�æ woln¹ od zajêcia, dokonane
po dacie zajêcia, a tak¿e przed t¹ dat¹, je¿eli wymagalno�æ tych kwot
nastêpuje po zajêciu (art. 893 w zw. z art. 885 k.p.c.).
Nastêpnym skutkiem zajêcia rachunku bankowego przez organ eg-

zekucyjny jestmo¿liwo�æwykonywania przezwierzycielawszelkich praw

17 J. T r e d e r, op. cit., s. 294.
18 Z. � w i e b o d a, op. cit., s. 262.
19 E.We n g e r e k, Glosa da wyroku SN I CR 356/64, OSPiKA 1967, nr 6, poz. 133.
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i roszczeñ posiadacza rachunku w stosunku do banku (art. 893 w zw.
z art. 887 k.p.c.).
Na tej podstawie wierzyciel ma prawo, w miejsce d³u¿nika, do

wytoczenia powództwa przeciwko bankowi. Do procesu tego powinien
przypozwaæ d³u¿nika. Do obowi¹zku banku nale¿y natomiast wskazanie
wszystkich wierzycieli, z których wniosków prowadzona jest egzekucja
z rachunku bankowego (art. 887 § 2 k.p.c.)20.
Skutkiem zajêcia jest te¿ mo¿liwo�æ odebrania d³u¿nikowi przez

komornika, na wniosek wierzyciela i w jego obecno�ci, dokumentów
stanowi¹cych dowód wierzytelno�ci, wynikaj¹cy z rachunku bankowego
oraz z³o¿enia tych dokumentów do depozytu s¹dowego (art. 893 w zw.
z art. 888 k.p.c.).
Je¿eli przedmiotem zajêcia bêdzie wierzytelno�æ z rachunku banko-

wego, na którym zosta³ ustanowiony limit debetowy, wówczas zajêcie
rachunku bankowego nie mo¿e obejmowaæ wierzytelno�ci z tytu³u kre-
dytu udzielonego posiadaczowi rachunku przez bank (w ramach dopusz-
czalnego debetu). Je¿eli bowiem umowa rachunku bankowego dopuszcza
debet, wówczas tak¹ sytuacjê nale¿y zakwalifikowaæ jak udzielenie kre-
dytu z mo¿liwo�ci¹ jego wykorzystania w okre�lonej wysoko�ci i w okre-
�lonym czasie.Wierzyciel móg³by ewentualnie dokonaæ zajêcia tak¿e i tej
wierzytelno�ci, gdybywniosek takiwyra�nie z³o¿y³, a komornik, zajmuj¹c
wierzytelno�æ z rachunku bankowego, dokona³by tak¿e zajêcia wierzy-
telno�ci z tytu³u kredytu.W takiej sytuacji do zajêciawierzytelno�ci z tytu³u
udzielonego kredytu mia³yby zastosowanie przepisy art. 895 k.p.c. i nast.
(Dzia³ IV. �Egzekucja z innych wierzytelno�ci i innych praw maj¹tko-
wych�). Oczywi�cie posiadacz rachunku jako wierzyciel z tytu³u umowy
kredytu nie musi korzystaæ z przyznanego mu kredytu (debetu). Przepis
art. 887 § 1 k.p.c. przyznaje wierzycielowi uprawnienie do wykonywania
wszelkich praw i roszczeñ d³u¿nika. Je¿eli posiadacz rachunku banko-
wego ma prawo korzystaæ ze �rodków pieniê¿nych banku w granicach
przyznanego mu debetu, to oznacza, ¿e w z chwil¹ zajêcia uprawnienie
to przechodzi na wierzyciela. Wierzyciel mo¿e zatem domagaæ siê od
bankuwyp³aty kwoty odpowiadaj¹cej dopuszczalnemudebetowi.W takim

20 S. D a l k a, J. R o d z i e w i c z, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Ko-
mentarz, Gdañsk 1994.
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wypadku dochodzi w³a�nie do zajêcia wierzytelno�ci przys³uguj¹cej
posiadaczowi rachunku wzglêdem banku.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sytuacja banku w takim wypadku jest podwójnie

niekorzystna. Po pierwsze, bank nie mo¿e ju¿ wykonywaæ dyspozycji
posiadacza rachunku w zakresie sp³aty debetu dokonanego przed zajê-
ciem. Po drugie, je¿eli na rachunku d³u¿nika bêdzie utrzymywa³o siê przez
d³u¿szy czas saldo zerowe, to dopiero po 5 latach, je¿eli na rachunku nie
dokonano ¿adnych obrotów poza okresowym dopisywaniem odsetek
(art. 58 pr. bank.), umowa rachunku bankowego ulegnie rozwi¹zaniu.
Je¿eli posiadacz rachunku sp³aca dokonany debet, nie wp³acaj¹c jednak
na rachunek kwoty przekraczaj¹cej dopuszczalne saldo debetowe, wów-
czas wp³aty te nie s¹ przeznaczane w pierwszej kolejno�ci na sp³atê tego
debetu, a wp³ywaj¹ do �masy egzekucyjnej�, podlegaj¹cej podzia³owi
w ramach podzia³u sumy uzyskanej z egzekucji. Aby bank uczestniczy³
w takim podziale konieczne bêdziewystawienie tytu³u egzekucyjnego i po
zaopatrzeniu gowklauzulêwykonalno�ci przy³¹czenie siê do prowadzonej
ju¿ przez innego wierzyciela egzekucji.
Je¿eli przedmiotem zajêcia jest rachunek bankowy, na którym zosta³a

ustanowiona blokada (np. tytu³em zabezpieczenia), wówczas nale¿y
podzieliæ pogl¹dW.Pyzio³a, ¿e komornik niemo¿e ¿¹daæ odbankuwyp³aty
�rodków pieniê¿nych zgromadzonych na tym rachunku, chocia¿ G. Si-
korski uwa¿a, ¿e blokada jest zabezpieczeniem skutecznym jedynie miê-
dzy stronami tego stosunku prawnego (miêdzy bankiem a d³u¿nikiem).
Bank nie ma jednak obowi¹zku wyp³aty �rodków pieniê¿nych objêtych
blokad¹ wierzycielowi egzekucyjnemu. Z przepisu art. 887 § 1 k.p.c.
wynika bowiem, ¿e wierzyciel mo¿e wykonywaæ jedynie te prawa i rosz-
czenia d³u¿nika (posiadacza rachunku), które temu d³u¿nikowi przys³u-
guj¹. D³u¿nik nie ma natomiast uprawnienia do wyp³aty �rodków pieniê¿-
nych objêtych blokad¹. Ponadto bank, wobec skierowania egzekucji do
rachunku bankowego, na którym zosta³a ustanowiona blokada zabezpie-
czaj¹ca sp³atê kredytu, mo¿e obawiaæ siê zagro¿enia sp³aty kredytu. Bank
mo¿e w takiej sytuacji wypowiedzieæ umowê kredytu (art. 75 pr. bank.)
i po up³ywie terminu wypowiedzenia ¿¹daæ zwrotu udzielonego kredytu.
Bank nie mo¿e jednak zaspokoiæ siê z sumy pieniê¿nej zablokowanej
tytu³em zabezpieczenia tego kredytu. Powinien wystawiæ tytu³ egzeku-
cyjny i po uzyskaniu klauzuli wykonalno�ci przy³¹czyæ siê do egzekucji
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prowadzonej ju¿przez egzekwuj¹cegowierzyciela i uczestniczyæwpodziale
sumy uzyskanej z egzekucji, korzystaj¹c z przys³uguj¹cego mu pierw-
szeñstwa. Opisana sytuacja dotyczy wypadku, gdy wierzytelno�æ z tytu³u
sp³aty kredytu nie by³a jeszcze wymagalna w chwili zajêcia rachunku
bankowego.
Na skutek zajêcia powstaj¹ te¿ okre�lone obowi¹zki banku prowadz¹-

cego rachunki oraz zwi¹zana z nimi odpowiedzialno�æ banku i jego
pracowników. Dotyczy to g³ównie obowi¹zku przekazywania odpowied-
nich �rodków komornikowi i wspomniany wcze�niej obowi¹zek niedo-
konywania wyp³at z zajêtego rachunku poza kwotami okre�lonymi w art.
890 § 2 k.p.c.21

21 G. S i k o r s k i, op. cit., s. 129-130.


