
Rozdział 2 
Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 

Lp.  Wyszczególnienie  Stawka 
podstawowa 

Stawka 
min. 

Stawka 
maks. 

1 2 3 4 5 
1. Prowizje od wpłat gotówkowych: 

1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS, 
chyba że umowa stanowi inaczej 

2) na rachunki bankowe prowadzone w innych 
bankach niż BS 

3) na rachunki bankowe Orange Polska S.A. 
4) wpłat dokonywanych w formie zamkniętej 

lub do wrzutni (trezor nocny) 
5) na rachunki zakładów energetycznych (za 

energię  
Uwaga: prowizję pobiera się od wpłacającego lub 

posiadacza rachunku stosownie do 
zawartej umowy 

 
Bez opłat 

 
0,5% 

 
2,00 zł 

 
0,5% 

2,50 zł 

 
 
 

3,50 zł 
 

2,00zł 
 

3,50 zł 
2,50zł. 

 
 
 
 

2. Prowizje od wypłat gotówkowych: 
1) z rachunków bankowych prowadzonych 

przez BS 
2) z rachunków bankowych prowadzonych 

przez inne banki 
3) z rach. bank. rolników ryczałtowych 
Uwaga: prowizją od wypłat BS obciąża rachunek 

wystawcy dyspozycji 

 
0,5% 

 
0,5% 

 
0,3% 

 
3,50 zł 

 
3,50 zł 

 
3,50 zł 

 
200, -zł 

3. Za otwarcie rachunku bankowego: 
1) bieżącego i pomocniczego 
2) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na 

określony cel 
3) lokaty terminowej 
4)    rolnika ryczałtowego 

 
20, -zł 
8, - zł 

 
bez opłat 

10,-zł 

  

4. Za prowadzenie rachunku bankowego – 
miesięcznie, chyba że umowa stanowi inaczej: 
1) bieżącego i pomocniczego 
2) dodatkowego na wyodrębnienie środków na 

określony cel 
3) rach. bież rolników ryczałtowych 
Uwaga: opłaty nie pobiera się od r-ku lokat 

terminowych 

 
 

20, -zł 
8, -zł 

 
4,-zł 

  

5. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku 
bankowym: 
1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 

pozycji 
2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się 

o 50% stawki podstawowej 
Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym 

roku kalendarzowym jedyną operacją 
jest dopisanie odsetek 

 
 

5, -zł 

  

6. Za sporządzenie odpisu: 
1) wyciągu z r-ku bankowego 
2) jednego dowodu do wyciągu 
Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się 

odpowiednio podwyższoną o 50% stawki 
podstawowej 

 
10, -zł 
5, -zł 

  



7. Za udzielanie telefonicznej informacji o saldzie   
r-ku Klienta – na podstawie umowy zawartej z 
Klientem – po podaniu hasła 

- miesięcznie (za dany miesiąc z góry) 

 
 
 

5, -zł 

  

8. Za wydanie na wniosek Klienta: 
1) zestawienia obrotów na jednym rachunku i 

opinii o rachunku 
2) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie    

rachunku bieżącego i wysokości salda 

 
30, -zł 

 
20, -zł 

  

9. Za przelewy: 
1) na r-ki bankowe prowadzone przez BS 
2) na r-ki bankowe prowadzone przez inne 

banki od każdego przelewu 
3) na r-ki Orange Polska S.A. 
4) za realizację polecenia zapłaty w banku 

dłużnika 
5) odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika 
6) na r-ki bankowe zakładu energetycznego za 

energie elektryczną 

 
bez opłat 
3,50 -zł 

 
2,00- zł 

 
2,00 zł 
3,00 zł 
2,50zł 

  

10. Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia 
wykonania przelewu. 5, -zł   

11. Za wydanie czeków gotówkowych lub 
rozrachunkowych posiadaczom r-ków bankowych: 
1) za książeczkę  - 25-czekową 
2) za pojedynczy blankiet czekowy wydany 

doraźnie 

 
 

25, -zł 
1, -zł 

  

12. Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub 
gotówkowego – od każdego czeku 5, -zł   

13. Za dokonanie automatycznych przelewów z r-ków 
bankowych w terminie wskazanym przez Klienta 
od każdej dyspozycji. 

5, -zł 
  

14. 1) Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie 
czeków gotówkowych, rozrachunkowych 
oraz dowodów tożsamości, 

2) Odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków 
gotówkowych, rozrachunkowych i dowodów 
tożsamości. 

20, -zł 
 
 

20, -zł 

  

15. Za dokonanie blokady środków na rachunku 
bankowym 10, -zł   

16. Za realizację tytułu wykonawczego lub 
dokumentu mającego moc takiego tytułu z r-ków 
bankowych. 
Uwaga: opłatę pobiera się z r-ku bankowego 
dłużnika. 

0,5% kwoty 
zajętej 

  

17. Za przyjęcie do inkasa czeków gotówkowych i 
rozrachunkowych – od każdego czeku. 10, -zł   

18. Za dokonane wpłaty ZUS 0,5% kwoty 3,50 -zł  
 


