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Wprowadzenie  
 
Publikacja Rekomendacji spowodowana jest postulatami zgłaszanymi przez  banki-
członków ZBP wskazujących na potrzebę doprecyzowania niektórych kwestii, które  
w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
zostały potraktowane jedynie ogólnie lub też niejasna jest faktyczna wola 
ustawodawcy, co powoduje z kolei wątpliwości interpretacyjne wśród praktyków 
bankowych. Z przepisów ustawy wynika, że bank prowadzący mieszkaniowe 
rachunki powiernicze pełni w pewnych obszarach procesu realizacji inwestycji 
budowlanych role swoistego gwaranta dla konsumenta, że  jego środki angażowane 
w dany projekt wykorzystywane są w sposób właściwe zgodny z pierwotnym 
przeznaczeniem. Biorąc więc pod uwagę nadrzędny interes konsumenta  
w Rekomendacjach podjęto próbę doprecyzowania zakresu niezbędnych  działań 
podejmowanych przez bank w celu kontroli i monitorowania przebiegu 
przedsięwzięcia deweloperskiego.  
 
Celem Rekomendacji jest wypracowanie standardu rynkowego dla obsługi 
konsumentów i deweloperów przez banki w zakresie prowadzenia mieszkaniowych 
rachunków powierniczych.  
 
Prace w tym zakresie podjęte zostały w grudniu ubiegłego roku przez wyłonioną 
specjalnie w tym celu grupę roboczą Rady Prawa Bankowego oraz Komitetu ds. 
Finansowania Nieruchomości. W trakcie prac przyjęto następujące założenia: 
 

 ze względu na rozpoczynający się proces implementacji nowych przepisów  
w bankach, rekomendacje powinny być publikowane w możliwie najszybszym 
terminie, 

 publikowane będą tylko rekomendacje, co do których uda się osiągnąć 
konsensus w obu gremiach. 

 
W związku z ww. założeniami uzgodniono, że rekomendacje publikowane będą  
w częściach, aby umożliwić bankom jak najszybsze zapoznanie się z wynikami pracy 
Rady i Komitetu. Umożliwi to ich uwzględnienie w rozpoczynających się pracach nad 
zmianami w systemach informatycznych oraz procedurach wewnętrznych.  
 
W pierwszej części poruszono kilka kluczowych kwestii, które stanowią nowe 
rozwiązania w stosunku do  dotychczas obowiązującej praktyki rynkowej. Należą do 
nich takie zagadnienia, jak:. warunki otwierania mieszkaniowych rachunków 
powierniczych, warunki dokonywania wpłat i wypłat z mieszkaniowego rachunku 
powierniczego otwartego, czy też transferu środków na nowy mieszkaniowy 
rachunek powierniczy.   
  
Wspólne prace Rady i Komitetu będą kontynuowane w najbliższych miesiącach,  
a ich wyniki publikowane w formie kolejnych rekomendacji z tego obszaru. 
 
Warszawa, styczeń 2012 roku 
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Nabywanie mieszkania w określonej fazie realizacji 
przedsięwzięcia deweloperskiego 

 

Art. 3. 6) przedsięwzięcie deweloperskie – proces, w wyniku realizacji 
którego na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo, o 
którym mowa w art. 1, obejmujący budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 
późn. zm.) oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia 
budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania, a w 
szczególności nabycie praw do nieruchomości, na której realizowana ma 
być budowa, przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do 
projektu budowlanego, nabycie materiałów budowlanych i uzyskanie 
wymaganych zezwoleń administracyjnych określonych odrębnymi 
przepisami; częścią przedsięwzięcia deweloperskiego może być zadanie 
inwestycyjne dotyczące jednego lub większej liczby budynków, jeżeli 
budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, 
mają zostać oddane do użytku w tym samym czasie i tworzą całość 
architektoniczno-budowlaną 

 

Rekomendacja nr 1: 

Jakie wymogi dla przedsięwzięcia deweloperskiego (związane z fazą jego 
realizacji) powinny postawić banki finansujące nabywcę, a także banki 
oferujące mieszkaniowe rachunki powiernicze (banki finansujące nabywcę 
także mogą być bankami prowadzącymi mieszkaniowy rachunek powierniczy 
powierniczy), aby ograniczyć ryzyko zaangażowania środków nabywców w 
fazie wstępnej, wymienionej w ustawie?  

Mieszkaniowy rachunek otwarty powinien być produktem bankowym oferowanym z 
uwzględnieniem szczególnych zasad wynikających z Ustawy  
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dalej: 
Ustawa).  

1. Bank, u którego deweloper wnioskuje o otwarcie mieszkaniowego rachunku 
powierniczego otwartego powinien dokonać oceny spełnienia przez dewelopera 
określonych w Ustawie warunków do otwarcia mieszkaniowego rachunku 
powierniczego. Ocena powinna być przeprowadzona na podstawie dostępnych  
i wymaganych dokumentów, w zależności od etapu realizacji przedsięwzięcia 
deweloperskiego: 

a) danych dotyczących parametrów przedsięwzięcia deweloperskiego: 
powierzchnia użytkowa, powierzchnia całkowita, liczba lokali i ich funkcje, liczba 
kondygnacji podziemnych i nadziemnych, liczba miejsc garażowych  
i parkingowych oraz inne, które okażą się niezbędne do przygotowania raportu 
z kontroli; 

b) dokumentacji projektowej dotyczącej przedsięwzięcia deweloperskiego – 
projekt budowlany; 

c) decyzji o pozwoleniu na budowę budynku, sieci, dróg i innych obiektów 
zewnętrznych; 
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d) kontraktu budowlanego wraz z aneksami i załącznikami;  

e) dziennika budowy wydanego dla przedsięwzięcia deweloperskiego 
(odnoszącego do robót budowlanych określonych w decyzji o pozwoleniu na 
budowę); 

f) harmonogramu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia deweloperskiego  
i proponowanego przez dewelopera harmonogramu wypłat z mieszkaniowego 
rachunku powierniczego; 

g) wzoru umowy deweloperskiej wraz z prospektem informacyjnym oraz 
załącznikami 

h) innych określonych przez bank dokumentów, których dostarczenie okaże się 
niezbędne na podstawie analizy dokumentacji i projektu, w tym KRS 
dewelopera.  

2. Zgodnie z zapisami Ustawy bank nie ma obowiązku badać zdolności kredytowej 
dewelopera, dla którego otwiera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, ani 
badać jego finansowej zdolności do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. 
Tym samym bank nie gwarantuje nabywcy ani deweloperowi, że przedsięwzięcie 
deweloperskie zostanie ukończone z powodzeniem.  

3. Celem oceny przedsięwzięcia deweloperskiego przez bank prowadzący otwarty 
mieszkaniowy rachunek powierniczy, ale nie finansujący przedsięwzięcia 
deweloperskiego, jest przede wszystkim: 

a. stwierdzenie, czy wymagane Ustawą niezbędne do realizacji przedsięwzięcia 
deweloperskiego dokumenty, w tym pozwolenie na budowę i ustalenia 
harmonogramu są zgodne z  zapisami Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego, i dają podstawę do otworzenia mieszkaniowego rachunku 
powierniczego,  

b. sprawdzenie, czy deweloper jest gotowy do rozpoczęcia budowy, tzn. ma 
wszystkie pozwolenia oraz ma podpisaną umowę z wykonawcą,  

c. sprawdzenie, czy nie występuje naruszenie art. 22, Ustawy o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego poprzez nieumieszczenie wymaganych informacji 
we wzorze umowy deweloperskiej, i czy jest on zgodny z prospektem 
informacyjnym i jego załącznikami,  

d. sprawdzenie, czy prospekt informacyjny zawiera informacje określone we 
wzorze stanowiącym załącznik do Ustawy, 

e. sprawdzenie zgodności przedstawionego przez dewelopera harmonogramu  
z katalogami lub kosztorysami, określającymi statystyczny podział kosztów dla 
inwestycji podobnych do danego przedsięwzięcia deweloperskiego (przy czym 
bank nie musi żądać ani oceniać rzeczywistych kosztów danego 
przedsięwzięcia deweloperskiego), 

f. zapoznanie się z przedsięwzięciem deweloperskim dla płynnego wykonywania 
kontroli przed uruchamianiem środków z mieszkaniowego rachunku 
powierniczego, zgodnie z zapisami art. 8 i 12 Ustawy.  
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Warunki otwierania instrumentów ochrony środków nabywcy 

 

Art. 4. Art. 4 Deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden z następujących 

środków ochrony: 1) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy; 

2) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową;  

3) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową; 

4) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. 

 

Rekomendacja nr 2: 

Jakie są podstawowe wymogi transferu środków z postawionego do 
dyspozycji kredytu dla nabywcy na poczet nabycia mieszkania przez bank 
kredytujący, aby były one zgodne z wymogami prowadzenia otwartego 
mieszkaniowego rachunku powierniczego przez bank finansujący dewelopera? 

Ustawa nie zmienia zasad dotyczących wypłat kredytów na zakup mieszkań.  
W przypadku prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego powinien on 
być wskazany w umowie deweloperskiej jako rachunek wpłat należności za lokal.  

Bank kredytujący nabywcę powinien rozszerzyć zabezpieczenia o cesję (lub zastaw 
rejestrowy) z przysługujących nabywcy należności z tytułu zwrotu nabywcy środków 
z mieszkaniowego rachunku powierniczego i wskazać odpowiedni rachunek do 
zwrotu tych środków.  

Natomiast bank kredytujący dewelopera powinien również rozszerzyć 
zabezpieczenia o cesję należności ze środków zgromadzonych na mieszkaniowym 
rachunku powierniczym i wskazać odpowiedni rachunek dewelopera prowadzony dla 
kredytowanego przedsięwzięcia deweloperskiego jako właściwy do przekazania 
środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego.  

 

Warunki dokonywania wpłat 
na mieszkaniowy rachunek powierniczy (MRP) 

 

Art. 5. 1. Dla przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper zawiera umowę 
o prowadzenie otwartego albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku 
powierniczego, zwanego dalej ,,mieszkaniowym rachunkiem 
powierniczym”.  

2. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje 
wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy. 

3. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy na żądanie 
nabywcy informuje nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach.  

4. Prawo wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 1, przysługuje 
wyłącznie bankowi i tylko z ważnych powodów. 
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Rekomendacja nr 3: 

Czy i w jakim zakresie bank monitoruje i przekazuje informację o wpłatach 
deweloperowi? 

Stroną umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego jest 
deweloper. Bank powinien zatem informować dewelopera o wpłatach nabywcy, tak, 
jak w przypadku każdego posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego 
bankowego.  Przekazywanie tych informacji powinno nastąpić w sposób określony  
w umowie. Jeżeli nic innego umowa stanowić nie będzie, wystarczające w tym 
zakresie będzie przesłanie deweloperowi wyciągu z mieszkaniowego rachunku 
powierniczego z informacją o zmianach stanu mieszkaniowego rachunku 
powierniczego w terminach  zwyczajowo stosowanych przez bank, z uwzględnieniem 
regulacji wynikających w tym zakresie bezpośrednio z kodeksu cywilnego.  

Rozliczanie wpłat i wypłat poszczególnych nabywców można przeprowadzić  
w ramach utworzonych mieszkaniowych sub-rachunków powierniczych. W związku  
z tym, że ustawa nie przewiduje ich prowadzenia zasady rozliczania wpłat i wypłat 
poszczególnych nabywców w ramach mieszkaniowych sub-rachunków 
powierniczych powinny być pozostawione każdemu bankowi według jego uznania, 
tak jak jest to przyjęte w danym banku w odniesieniu do innych rachunków 
bankowych.  

Zgodnie ze specyfiką danego banku można, na przykład, dookreślić w umowie, że 
pole „tytuł” będzie uwzględniało określony mieszkaniowy sub-rachunek powierniczy. 

 

Rekomendacja nr 4 

W jakim zakresie bank informuje nabywców o dokonanych wpłatach  
i wypłatach?  

Biorąc pod uwagę cel ustawy, jakim jest ochrona interesów nabywców w procesie 
deweloperskim, należy uznać, że zakres informacji udostępnianych nabywcy 
powinien obejmować informację o ogólnym saldzie mieszkaniowego rachunku 
powierniczego, tj. o dokonanych wpłatach i wypłatach na rzecz danego 
przedsięwzięcia deweloperskiego oraz szczegółowe informacje dotyczące wpłat  
i wypłat nabywcy występującego z żądaniem udzielenia informacji (daty, sumy wpłat  
i wypłat).  

Udzielana informacja nie powinna dotyczyć szczegółów wpłat i wypłat w odniesieniu 
do innych nabywców (ewentualnie innych mieszkaniowych sub-rachunków 
powierniczych), gdyż następowałoby ujawnienie informacji objętych tajemnicą 
bankową w zakresie innych nabywców, co do których ustawa nie daje ustawowego 
upoważnienia do udzielania informacji.  
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Transfer środków na nowy mieszkaniowy rachunek powierniczy 
założony w innym banku 

 

Art. 6. 1. W przypadku wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku 
powierniczego deweloper niezwłocznie zakłada nowy mieszkaniowy 
rachunek powierniczy w innym banku, nie później niż w ciągu 60 dni od 
dnia wypowiedzenia tej umowy.  

2. Środki zgromadzone na likwidowanym mieszkaniowym rachunku 
powierniczym są przekazywane przez bank, w którym dotychczas 
prowadzono taki mieszkaniowy rachunek powierniczy, na mieszkaniowy 
rachunek powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku. 

3. W przypadku niezłożenia przez dewelopera dyspozycji przelewu 
środków, o których mowa w ust. 2, na mieszkaniowy rachunek powierniczy 
w innym banku, w terminie 60 dni od dnia  wypowiedzenia tej umowy, bank 
zwraca środki znajdujące się na mieszkaniowego rachunku powierniczego 
nabywcom. 

4. W czasie obowiązywania umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1, oraz w 
okresie, o którym mowa w ust. 3,  umowa o prowadzenie mieszkaniowego 
rachunku powierniczego nie może ulec zmianie bez zgody nabywcy, z 
wyjątkiem oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na 
mieszkaniowego rachunku powierniczego, z tym że sposób ustalania 
wysokości oprocentowania określony jest w tej umowie. 

 

Rekomendacja nr 5 

Jakie powinny być wymogi przekazania dokumentacji monitorowania realizacji 
harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego bankowi, który podjął się 
prowadzić nowy mieszkaniowy rachunek powierniczy? 

Raporty z kontroli wykonywanej przed uruchamianiem środków z mieszkaniowego 
rachunku powierniczego powinny być tworzone w dwóch egzemplarzach po jednym 
dla banku i dla dewelopera.  

Otwierając nowy mieszkaniowy rachunek powierniczy bank otwierający powinien 
wymagać od dewelopera przekazania kopii raportów z kontroli będących  
w dyspozycji dewelopera. Bank, który do tej pory prowadził mieszkaniowy rachunek 
powierniczy nie powinien mieć obowiązków innych, niż przelanie kwoty 
zdeponowanych środków na nowy mieszkaniowy rachunek powierniczy.  

Deweloper powinien być zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia banku, na 
którego rachunek mają być przelane środki, iż rachunek ten ma charakter 
mieszkaniowego rachunku powierniczego. 

Zmiana charakteru instrumentu ochrony nabywcy – np. z otwartego na zamknięty  
i odwrotnie, powinna być przedmiotem akceptacji nabywców.  
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Rekomendacja nr 6 

Jakie powinny być zasady zwrotu środków nabywcom, jeżeli pochodziły one 
zarówno z wpłaty własnej, jak i kredytu hipotecznego udzielonego przez bank 
prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy lub udzielonego kredytu 
przez inny bank? 

1. W wypadku zawierania umów o kredyt na finansowanie nabycia nieruchomości 
mieszkalnej nabywca powinien cedować na rzecz banku kredytującego 
roszczenie do banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy  
o zwrotu środków, pochodzących z kredytu, wynikłe z odstąpienia przez nabywcę 
od umowy deweloperskiej lub jej wypowiedzenia, zgodnie z art. 29 Ustawy.  

Należy zawiadomić bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy o cesji 
(w formie oświadczenia o zgodzie na cesję podpisanego przez nabywcę lub 
pisma wystosowanego przez bank kredytujący, zawierającego dokładną kwotę 
wierzytelności).  

W takim wypadku środki dostępne na mieszkaniowym rachunku powierniczym 
bank powiernik powinien przekazać na wskazany przez bank kredytujący 
nabywcę rachunek.  

2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez bank prowadzący mieszkaniowy 
rachunek powierniczy, w sytuacji gdy inny bank nie podejmuje się prowadzenia 
mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego, bank prowadzący 
mieszkaniowy rachunek powierniczy może zażądać od banku kredytującego 
nabywcę potwierdzenia kwoty do przekazania na rachunek banku kredytującego.  

Nabywca powinien złożyć dyspozycję o przelewie środków do wysokości 
zobowiązania kredytowego na rachunek banku kredytującego oraz o przelew 
nadwyżki z tytułu wkładu własnego na wskazany przez siebie rachunek. 

Podział zwracanej kwoty nie może być zadaniem banku prowadzącego 
mieszkaniowy rachunek powierniczy.  

 

Rekomendacja nr 7 

Które z elementów umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego powinny 
być przedmiotem działania w celu uzyskania zgody nabywców? 

Umowa mieszkaniowego rachunku powierniczego zawierana według przepisów 
Ustawy Prawo bankowe jest umową dwustronną (bank, deweloper). Nabywcy 
mieszkań nie mają prawa ingerowania w jej zapisy.  

Umowa mieszkaniowego rachunku powierniczego może stanowić załącznik do 
umowy deweloperskiej, albo może być okazywana nabywcy przy zawieraniu umowy 
deweloperskiej.  

Zmiana w umowie mieszkaniowego rachunku powierniczego wymagać będzie 
zmiany w umowie deweloperskiej. Warunek ten obejmuje wszystkich nabywców  
w takim samym zakresie.  
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Wypłata środków z 
mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego 

 

Art. 11. Bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na otwartym 
mieszkaniowym mieszkaniowego rachunku powierniczego powierniczym 
po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia 
deweloperskiego.  

 

Rekomendacja nr 8 

Jakie powinny być zasady przedstawienia przez dewelopera tytułu do 
dokonania wypłaty środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego 
otwartego?  

1. Bank wypłaca środki na podstawie raportu z inspekcji na miejscu realizacji 
przedsięwzięcia deweloperskiego sporządzonego przez przedstawiciela banku. 
Bank działając w ramach należytej staranności powinien stwierdzić, czy 
dokument wystawiony przez kierownika budowy jest zgodny ze stanem 
faktycznym, tj. np. czy piętro trzecie zostało faktycznie wybudowane, ale nie 
powinien być obligowany do de facto audytowania przedsięwzięcia. 

a. Zakres kontroli obejmuje stwierdzenie zakończenia ściśle określonego, 
zdefiniowanego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego. Etapy te 
(harmonogram rzeczowy) powinny być jasno opisane w prospekcie 
informacyjnym oraz w umowie o prowadzenie mieszkaniowego rachunku 
powierniczego (nie jest ustawowo dopuszczalna różnica w opisie tych 
etapów w obu dokumentach, chyba że wskaże się na te różnice w umowie 
deweloperskiej).  

b. Bank dokonuje sprawdzenia, czy kwota wypłaty z mieszkaniowego 
rachunku powierniczego otwartego, o jaką będzie wnosił deweloper, 
zgodna jest z harmonogramem wypłat z tytułu zakończenia danego etapu 
przedsięwzięcia deweloperskiego, określonego w umowie rachunku 
powierniczego.  

c. Niedopuszczalne jest określanie zaawansowania robót jedynie procentowo 
do całości przedsięwzięcia deweloperskiego, zaawansowanie musi być 
możliwe do stwierdzenia na podstawie oceny faktycznego zaawansowania 
w czasie inspekcji na budowie.  

d. Przedstawiciel banku zobowiązany jest sprawdzić wpisy w dzienniku 
budowy, potwierdzające zakończenie określonego etapu oraz dokonać 
bezpośredniej weryfikacji zaawansowania robót wymaganego dla danej 
raty wypłaty z mieszkaniowego rachunku powierniczego.  

e. Bank powinien zobowiązać dewelopera w umowie o prowadzenie 
mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego do zapewnienia 
dokonywania rozliczeń z podwykonawcami zgodnie z art. 647 par. 5 
kodeksu cywilnego oraz do każdorazowego składania oświadczenia (wraz 
z wnioskiem o wypłatę środków z mieszkaniowego rachunku 
powierniczego otwartego), iż brak jest zaległości w rozliczenia  
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w generalnym wykonawcą i podwykonawcami. Bank przyjmuje treść 
oświadczenia.  

f. Bank (ani jego przedstawiciel) nie ma obowiązku przy 
akceptacji/rekomendowaniu wypłaty z mieszkaniowego rachunku 
powierniczego sprawdzania i potwierdzania: 

i. jakości wykonania robót, 

ii. terminowości realizacji inwestycji, 

iii. poziomu rzeczywistych kosztów budowy, 

iv. faktu uregulowania płatności wobec wykonawców lub 
podwykonawców przedsięwzięcia deweloperskiego,  

v. sytuacji finansowej dewelopera,  

vi. poziomu wkładu własnego dewelopera, osiągniętej 
przedsprzedaży i dokonanych wpłat, oraz realności realizacji 
przedsięwzięcia deweloperskiego z udziałem akceptowanych 
wypłat z mieszkaniowego rachunku powierniczego,  

vii. aktualności i prawidłowości prospektu informacyjnego (bank nie 
sprawdza i nie potwierdza przekazania oświadczenia 
dewelopera nabywcom, np. związanego z aktualnością 
prospektu informacyjnego).  

2. Bank, działając jako instytucja finansowa w ramach standardu profesjonalnej 
staranności, powinien opierać się w głównej mierze na przedstawianych 
dokumentach. Dlatego rekomenduje się następujący zakres czynności, jakie 
powinien wykonać bank przed wypłatą środków z mieszkaniowego rachunku 
powierniczego otwartego: 

a. sprawdzenie ważnego pozwolenia na budowę oraz wpisu w KRS czy 
deweloper nie jest w stanie upadłości; 

b. sprawdzenie dokumentu (raportu z inspekcji na miejscu inwestycji) 
wystawionego przez przedstawiciela banku, który to raport potwierdzi zapis 
kierownika budowy w dzienniku budowy na podstawie oględzin inwestycji 
(stan zaawansowania prac);  

c. uzyskanie od dewelopera oświadczenia o wykorzystaniu środków  
z poprzedniej wypłaty z mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego 
w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony 
jest ten rachunek, w tym rozliczenia zobowiązań podatkowych oraz innych 
zobowiązań zrównanych z zobowiązaniami podatkowymi.  

3. Bank powinien zastrzec w umowie mieszkaniowego rachunku powierniczego 
dodatkowe warunki, przy których nie będzie dokonywał wypłat z mieszkaniowego 
rachunku powierniczego. Deweloper powinien potwierdzać w swoim 
oświadczeniu, iż w momencie złożenia wniosku o wypłatę z mieszkaniowego 
rachunku powierniczego otwartego nie występują co najmniej poniższe przypadki: 

a. niewykonanie etapu, który uruchamia wypłatę z mieszkaniowego rachunku 
powierniczego 

b. utrata przez dewelopera pozwolenia na budowę 
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c. powiadomienie przez generalnego wykonawcę (lub któregoś z wykonawców  
w przypadku gdy nie ma generalnego wykonawcy) o przerwaniu robót 
budowlanych,  

d. złożenie przez dewelopera wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie 
postępowania naprawczego,  

e. przekazanie przez dewelopera informacji nieprawdziwych w dotychczasowych 
oświadczeniach skierowanych do banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek 
powierniczy w związku z prowadzeniem tego mieszkaniowego rachunku 
powierniczego. 

f. wystąpienie z roszczeniami podwykonawcy lub wykonawcy przekraczające 
ustaloną w umowie mieszkaniowego rachunku powierniczego kwotę.  

 

Rekomendacja nr 9: 

Jakie powinny być wymagania wobec banku w odniesieniu do harmonizacji 
wpłat od poszczególnych nabywców z zasadami wypłat z tytułu realizacji 
przedsięwzięcia deweloperskiego?  

Przy określeniu wymagań wobec banku w zakresie harmonizacji wpłat i wypłat, 
należy wziąć pod uwagę, iż: 

a) Harmonogram wpłat środków od nabywców może różnić się od planu wypłat  
z tytułu ukończenia określonego etapu w harmonogramie rzeczowym, planu 
określonego w umowie o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego 
otwartego, ale musi zapewniać odpowiednią do wypłat wysokość środków na 
mieszkaniowym  rachunku powierniczym otwartym.  

b) Wypłaty z mieszkaniowego rachunku powierniczego rozliczane są indywidualnie 
dla każdego nabywcy, przy czym dla danego przedsięwzięcia deweloperskiego 
harmonogram wypłat z mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego jest 
wspólny dla wszystkich nabywców.  

c) Wypłata dokonywana po zakończeniu danego etapu jest sumą wypłat 
dokonywanych z indywidualnych mieszkaniowych sub-rachunków powierniczych. 

d) W umowie o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego 
określona powinna być, oprócz warunków wypłaty środków deweloperowi, 
wartość wypłaty z tytułu realizacji danego etapu przedsięwzięcia 
deweloperskiego, także w układzie procentowym do łącznej wartości tego 
przedsięwzięcia.  

e) Niedopuszczalne jest powstanie salda debetowego na mieszkaniowego rachunku 
powierniczego (mieszkaniowego sub-rachunku powierniczym) indywidualnego 
nabywcy.  

f) Bank jest zobowiązany przede wszystkim do sprawdzenia, czy harmonogram, 
będący częścią prospektu informacyjnego, jest zgodny z art. 24 Ustawy.  
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Kontrola realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego 

 

Art. 12. 1. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów 
przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie 
przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego 
mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na 
podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego 
przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia budowlane.  

2. W zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, bank uzyskuje prawo wglądu 
do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji.  

3. Koszty kontroli, o której mowa w ust. 1, ponosi deweloper. 

 

Rekomendacja nr 10: 

W jaki sposób następuje udostępnienie informacji gwarantowi o realizacji 
harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego? 

W przypadku uzyskania przez dewelopera gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, bank prowadzący otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy 
powinien udostępniać informacje o realizacji harmonogramu przedsięwzięcia 
deweloperskiego, biorąc pod uwagę następujące okoliczności: 

a) Deweloper informuje bank prowadzący otwarty mieszkaniowy rachunek 
powierniczy o zakończeniu etapu uprawniającego dewelopera do wypłaty 
środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego składając wniosek 
o wypłatę i określając kwotę wnioskowaną do wypłaty.  

b) Bank w terminie określonym w umowie mieszkaniowego rachunku powierniczego 
otwartego kieruje swojego przedstawiciela w celu przeprowadzenia kontroli.  

c) Przedstawiciel banku sprawdza postęp robót oraz wpis w dzienniku budowy  
i sporządza raport z inspekcji wskazujący w szczególności poziom 
zaawansowanie robót i zgodność treści wpisu z harmonogramem. 

d) Bank sprawdza kwotę do wypłaty, jej zgodność ze stanami indywidualnych 
mieszkaniowych (sub-) rachunków powierniczych nabywców na mieszkaniowym 
rachunku powierniczym oraz harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego  
i raportem z inspekcji. W przypadku pozytywnej weryfikacji i niewystępowania 
żadnego z dodatkowych warunków blokujących wypłaty z mieszkaniowego 
rachunku powierniczego otwartego, bank dokonuje wypłaty na rachunek 
wskazany przez dewelopera. 

e) W umowie mieszkaniowego rachunku powierniczego strony są uprawnione do 
rozszerzenia zakresu kontroli i weryfikacji dokumentów i w tym celu bank 
uzyskuje uprawnienia wynikające z art. 12.2.  

 

Warszawa, styczeń 2012 roku 

 


