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konkretnej osoby uprawnionej do ich uzyskania. W zakresie drugiej kwestii – ka-
talogu podmiotów, które mogą być posiadaczami tego rachunku – trzeba uznać, 
że jedynie po stronie prowadzącego rachunek występują ograniczenia ustawo-
we zawężające możliwość zawierania takiej umowy. Umowę w tym charakterze 
mogą zawrzeć jedynie banki i jednostki upoważnione ustawowo. To rozwiązanie 
jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę charakter umowy rachunku bankowego, jako 
umowy wchodzącej w zakres ścisłej działalności bankowej. Odnośnie do posiada-
cza rachunku przyjąć trzeba szeroki katalog podmiotów, nieograniczony ustawo-
wo, wbrew literalnej treści art. 51 pr. bank. Należy uznać, że przepis ten wskazuje 
bowiem jedynie na niektóre podmioty, które mogą być posiadaczami rachunku 
wspólnego. De lege ferenda należy postulować zmianę art. 51 pr. bank., tak aby 
wyeliminować możliwość zawężającego interpretowania jego zapisu w zakresie 
kręgu podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy rachunku wspólnego33. 
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The joint bank account agreement is not widely discussed in the literature. The arti-
cle deals with the admissible extent of contractual freedom in relation to such contracts. 
The Author focuses on two issues. The first one is the admissibility of entering into such 
contracts in respect of particular types of bank accounts. The second  one is the possible 
catalog of entities that may be parties to such an agreement, indicating its open nature. 
Issues relating to parties’ freedom to shape the content of the joint bank account agree-
ment would require a separate analysis and therefore they are outside the subject matter 
discussed in the article. 
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