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Opinia o ustawie o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach 

inwestycyjnych 

(druk nr 343) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem przedłożonej Senatowi ustawy jest wykonanie obowiązku dostosowania systemu 

prawa do dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego stwierdzających niezgodność 

z Konstytucją: 

1) przepisu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – wyrok 

z dnia 15 marca 2011 r. (sygn. akt P 7/09);  

2) przepisu art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych – wyrok 

z dnia 11 lipca 2011 r. (sygn. akt P 1/10). 

W przedmiotowych wyrokach Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 

1) art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 

czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych 

innych ustaw, w związku z art. 244 § 1 i art. 252 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - 

Kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.), w części, w jakiej nadaje moc prawną 

dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych 

banku w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych 

w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, 

2) art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych w części, w jakiej nadaje moc prawną 

dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych 
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funduszu sekurytyzacyjnego w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec 

konsumenta, 

- jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji. 

Artykuł 95 ust. 1 Prawa bankowego przewiduje, że „Księgi rachunkowe banków 

i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków 

i opatrzone pieczęcią banku, jak również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru 

należności mają moc prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków 

wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń 

i mogą stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych”. 

W odniesieniu do powyższych dokumentów bankowych zastosowanie znajdują więc 

przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stanowiące, że: „Dokumenty urzędowe, 

sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne 

organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich 

urzędowo zaświadczone” (art. 244 § 1 k.p.c.), a „Strona, która zaprzecza prawdziwości 

dokumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenia organu, od którego 

dokument ten pochodzi, są niezgodne z prawdą, powinna okoliczności te udowodnić” 

(art. 252 k.p.c.). Oznacza to, że w sporze sądowym dokumenty sporządzone przez bank 

traktowane są jako dokumenty urzędowe, i to strona przeciwna – klient banku, będąc tu 

stroną pozwaną, musi udowodnić, iż powództwo jest nieuzasadnione. Odwraca to ważną 

regułę sporu cywilnego, stanowiącą, iż to na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia 

pozwu. 

Trybunał Konstytucyjny zaznaczył, że „uznał za niezgodną ze wskazanymi wzorcami 

tylko część normy prawnej nadającej moc prawną dokumentów urzędowych księgom 

rachunkowym banków oraz wyciągom sporządzonym na podstawie tych ksiąg 

w postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych, prowadzonych wobec konsumenta, 

gdy znajdują do nich zastosowanie art. 244 § 1 i art. 252 k.p.c. Wynika to z charakteru 

kontroli inicjowanej w trybie pytania prawnego i w konsekwencji ograniczonego zakresu 

orzekania. Art. 95 ust. 1 Prawa bankowego zawiera szerszą treść normatywną niż objęta 

wątpliwościami konstytucyjnymi sądu pytającego. Ze względu na związanie granicami 

pytania prawnego Trybunał orzekł o częściowej niekonstytucyjności art. 95 ust. 1 Prawa 

bankowego. To znaczy, że wskazane w tym przepisie inne rodzaje oświadczeń i pokwitowań 



– 3 – 

 

wystawianych przez banki w zakresie praw i obowiązków wynikających z czynności 

bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń nie tracą mocy prawnej 

dokumentów urzędowych i znaczenia, jakie nadaje takim dokumentom ustawodawca 

w poszczególnych dziedzinach prawa (np. cywilnym, administracyjnym czy karnym)”. To 

samo dotyczy wyroku w sprawie funduszy sekurytyzacyjnych. 

Dostosowanie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych do 

wyroków Trybunału Konstytucyjnego, przyjęte przez Sejm, ogranicza się do wprowadzenia 

regulacji przewidującej, że moc prawna dokumentów urzędowych, o której mowa 

odpowiednio w art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe (art. 1 opiniowanej ustawy) oraz 

art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych (art. 2 nowelizacji), nie obowiązuje 

w odniesieniu do dokumentów wymienionych we wskazanych przepisach (jedynie) 

w postępowaniu cywilnym. 

Ustawodawca dokonując ścisłego dostosowania przepisów wskazanych powyżej ustaw 

do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, postanowił jednakże, że regulacja przewidująca 

pozbawienie mocy prawnej dokumentów urzędowych dokumentów bankowych 

i dokumentów funduszy sekurytyzacyjnych, będzie miała zastosowanie nie tylko 

w odniesieniu do konsumentów, lecz także wobec innych podmiotów, w tym również 

przedsiębiorców. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia senackiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa 

Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk sejmowy nr 605). 

Projekt senacki przewidywał, iż nowelizacja art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo Bankowe 

oraz art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych polegać będzie na pozbawieniu 

dokumentów bankowych i dokumentów funduszy sekurytyzacyjnych statusu dokumentów 

urzędowych w postępowaniach również innych niż postępowanie cywilne. Przesądzał 

ponadto, iż regulacja ta będzie miała zastosowanie nie tylko w odniesieniu do konsumentów, 

lecz także innych podmiotów, w tym przedsiębiorców. W myśl propozycji Senatu dokumenty 

te nadal jednak mogłyby stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych. 
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Pierwsze czytanie projektu miało miejsce w Komisji Finansów Publicznych. W dniu 

21 marca 2013 r. Komisja przyjęła sprawozdanie (druk sejmowy nr 1196), w którym 

wprowadziła znaczące zmiany w stosunku do projektu zawartego w druku nr 605. 

Komisja sejmowa zaproponowała, inaczej niż Senat, aby moc prawna dokumentów 

urzędowych, o której mowa odpowiednio w art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe oraz art. 

194 ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie obowiązywała w odniesieniu do dokumentów 

wymienionych we wskazanych przepisach (wyłącznie) w postępowaniu cywilnym. 

Podkreślenia wymaga, iż zaproponowany przez Senat kierunek realizacji wymienionych 

powyżej wyroków Trybunału Konstytucyjnego, został pozytywnie zaopiniowany przez Radę 

Ministrów. W stanowisku z dnia 26 października 2012 r. stwierdza się m.in. „uzasadnione 

wydaje się również, by dokumenty te były traktowane jako dokumenty prywatne niezależnie 

od rodzaju postępowania, w którym miałyby być przedstawiane jako dowód, i niezależnie od 

tego, z czyim udziałem miałoby się toczyć takie postępowanie”.  

Ponadto należy podnieść, iż w opinii prawnej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 

senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Banku 

Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, przygotowanej przez 

Biuro Analiz Sejmowych przyjęte zostały następujące tezy: 

- nie ma uzasadnienia utrzymania przywileju nadania dokumentom bankowym mocy 

prawnej dokumentów urzędowych w innych postępowaniach niż postępowanie cywilne, 

ponieważ powodowałoby to tym samym utrzymanie uprzywilejowanej pozycji banków 

wobec innych stron postępowania, 

- należy uznać za właściwe rozwiązanie zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy 

o funduszach inwestycyjnych przewidujące zniesienie przedmiotowego przywileju w 

odniesieniu do wszystkich postępowań. 

W trakcie drugiego czytania, które miało miejsce na 37. posiedzeniu Sejmu wniesiono 

5 poprawek. Ich zasadniczym celem było usunięcie z systemu prawa instytucji „bankowego 

tytułu egzekucyjnego”. Komisja opowiedziała się za ich odrzuceniem. 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r. w brzmieniu 

proponowanym przez Komisję. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Po pierwsze należy podkreślić, iż tezy zawarte we wspomnianych opiniach Rady 

Ministrów oraz Biura Analiz Sejmowych do projektu senackiego pozostają aktualne 

w odniesieniu do przedmiotowej ustawy, w szczególności w zakresie nieuzasadnionego 

uprzywilejowania nadania dokumentom bankowym mocy prawnej dokumentów urzędowych 

w innych postępowaniach niż postępowanie cywilne. 

Po drugie podkreślenia wymaga, iż uregulowania przyjęte w projekcie Senatu pomimo 

pozbawienia dokumentów bankowych i dokumentów funduszy sekurytyzacyjnych mocy 

dokumentów urzędowych niezależnie od rodzaju postępowania, przewidywały jednakże, że 

dokumenty te nadal jednak będą mogły stanowić podstawę do dokonywania wpisów 

w księgach wieczystych. Obecna zaś redakcja przepisów opiniowanej ustawy wydaję się 

wyłączenia w takim zakresie nie przewidywać.  

W związku z faktem, iż zaproponowana w opiniowanej ustawie redakcja art. 1 i art. 2, 

wydaje się posługiwać sformułowaniami zaczerpniętymi z języka potocznego, rozważenia 

wymaga wprowadzenie następujących poprawek redakcyjnych.  

 

Propozycje poprawek: 

- w art. 1, ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Mocy prawnej dokumentu urzędowego, o której mowa w ust. 1, pozbawione są 

dokumenty wymienione w tym przepisie w postępowaniu cywilnym.”, 

- w art. 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„1a. Mocy prawnej dokumentu urzędowego, o której mowa w ust. 1, pozbawione są 

dokumenty wymienione w tym przepisie w postępowaniu cywilnym.”. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

legislator 


