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W nawiązaniu do pisma z dnia 8 czerwca 2013 r., nr GMS-WP-173-141/13, 

dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz 

niektórych innych ustaw, przekazanego do zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu 

w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejp1ie przedstawiam następujące 

stanowisko. 

Projekt w art. l i 2 przewiduje uchylenie art. 96, art. 97 i art. 98 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm., dalej: 

prawo bankowe) oraz uchylenie art. 786 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm., dalej: k.p.c.), 

dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego, co oznacza zniesienie funkcjonowania 

w polskim systemie prawnym tej instytucji. Projektowane zmiany w kilku innych 

ustawach (art. 3-7 projektu) są konsekwencją nowelizacji wyżej wymienionych aktów 

prawnych. 

W uzasadnieniu projektu powołano się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 15 marca 2011 r. w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 95 prawa 

bankowego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy 

o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 
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1075), w związku z art. 244 § l i art. 252 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.; dalej: 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, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. l zdanie pierwsze i art. 76 

Konstytucji. Nadto projektodawcy podnoszą, iż regulacja przyznająca bankom prawo 

wystawiania tytułów egzekucyjnych stanowi wyłom w zasadzie, zgodnie z którą 

wyłącznie państwo uprawnione jest do wystawiania tytułów egzekucyjnych, narusza 

zasadę sądowego wymiaru sprawiedliwości oraz stanowi pozostałość czasów 

stalinowskich, gdy bank państwowy był częścią aparatu władzy. 

Na wstępie należy zauważyć, iż argumentacja Trybunału Konstytucyjnego 

przedstawiona w uzasadnieniu wyżej wymienionego judykatu nie może być 

w odniesieniu do zmian przewidywanych w projekcie wykorzystana na zasadzie 

prostej analogii, gdyż wyrok z dnia 15 marca 2005 r. dotyczy innej instytucji 

unormowanej w odrębnym pr~episie prawa bankowego. 

Prawo bankowe przyznaje specjalne uprawnienia bankom, do których należy 

bankowy tytuł egzekucyjny (art. 96 ust. 1-3 prawa bankowego) oraz szczególna moc 

dowodowa dokumentów bankowych (art. 95 ust. l prawa bankowego). Wskazane 

wyżej przywileje przysługujące bankom łączone są ze specjalnym statusem banków, 

jako instytucji zaufania publicznego. 

Przyznanie dokumentom związanym z czynnościami bankowymi mocy 

dokumentów urzędowych, podobnie jak dokumentom z czynności notariusza, 

pokwitowaniu komomika i pocztowemu dowodowi doręczenia, oznacza, iż w sporze 

sądowym dokument taki traktowany jest jak dokument urzędowy, i to strona przeciwna 

- klient banku, będąc tu stroną pozwaną, musi udowodnić, iż powództwo jest 

nieuzasadnione. Odwraca to ogólną zasadę obowiązującą w postępowaniu cywilnym, 

stanowiącą, iż to na powodzie ciąży obowiązek udowodnienia zasadności pozwu. 

Z powołanego w uzasadnieniu projektu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 

wynika, iż za niezgodne z wymienionymi wzorcami uznano tylko część normy art. 95 
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ust. l prawa bankowego nadającej moc prawną dokumentów urzędowych księgom 

rachunkowym banków oraz wyciągom sporządzonym na podstawie tych ksiąg 

w postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych prowadzonych wobec 

konsumenta. Oznacza to, że wskazane w powołanym wyżej przepisie inne rodzaje 

dokumentów 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 

lub karnym). 

Ustawodawca, co potwierdza również powyższy judykat, ma możliwość 

odmiennego ukształtowania nawet istotn.ych reguł obowiązujących w danej gałęzi 

prawa 

Przepisy prawa bankowego modyfikują instytucje prawa cywilnego na zasadzie 

lex specialis. Charakter przepisu szczególnego, stanowiącego odstępstwo od ogólnego 

trybu uzyskiwania przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego, ma przepis art. 96 prawa 

bankowego uprawniający bank do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, 

który powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego bez konieczności 

przeprowadzenia postępowania rozpoznawczego przed sądem i uzyskania orzeczenia 

co do meritum sprawy. Niewątpliwie powyższy tryb w istotny sposób upraszcza 

i przyspiesza postępowanie egzekucyjne. 

Należy jednak zauważyć, iż powyższa regulacja przewiduje jeden z kilku 

dopuszczalnych przez prawo rodzajów tytułów egzekucyjnych, poza orzeczeniami 

sądowymi. Przepisy postępowania cywilnego przewidują bowiem poddanie się 

egzekucji na podstawie uprzedniego oświadczenia dłużnika w formie aktu notarialnego 

(art. 777 § l pkt 4 i 5 k.p.k.) albo ugody zawartej przed sądem (art. 777 § l pkt l k.p.c., 

art. 184 k.p.c). 

Podstawowa cechą wyróżniającą wyżej wymienione instytucje jest 

dobrowolność poddania się przez stronę stosunku prawnego egzekucji, co jest 

konsekwencją zasady swobody umów przewidzianej wart. 353 1 Kodeksu cywilnego, 
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której podstawowym przeJawem jest autonomia woli stron w ksztahowaniu 

postanowień umowy. 

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji na podstawie bankowego tytułu 

egzekucyjnego jest uzyskanie przez bank zgody dłużnika na jego wystawienie 

w pisemnym oświadczeniu o poddaniu się egzekucji, które musi zawierać kwotę 

zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz termin, do 

którego bank może wystąpić do sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. 

Oznacza to, iż powyższe szczególne uprawnienie banku w zakresie windykacji 

należności bankowych nie jest pozbawione kontroli sądowej. Zgodnie z art. 7862 k.p.c. 

w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd bada, czy wydany tytuł 

egzekucyjny jest dopuszczalny i nadaje się do egzekucji. Nadto dłużnik kwestionujący 

zasadność bankowego tytułu egzekucyjnego może wykorzystać odpowiednie 

instrumenty procesowe w postaci powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 k.p.c.) 

albo powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego 

(art. 189 k.p.c.). 

Kwestia konstytucyjności uprawnienia do wystawiania bankowych tytułów 

egzekucyjnych obejmujących roszczenia z czynności bankowych dokonywanych 

z konsumentami była przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 

2005 r., sygn. P 10/04 (OTK ZU nr 1/A/2005, poz. 7), w którym Trybunał uznał, że art. 

96 ust. l w związku z art. 97 ust. l prawa bankowego jest zgodny z art. 45 ust. l 

w związku z art. 76 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż nie ulega 

wątpliwości, że kwestionowane przepisy prawa bankowego dopuszczające możliwość 

wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego nie zamykają drogi do sądu, a więc 

domagania się przez dłużnika banku merytorycznego rozpoznania sprawy. Trybunał 

Konstytucyjny zauważył, że formalna poprawa sytuacji klienta banku polegająca na 

rezygnacji z bankowego tytułu egzekucyjnego, prowadzić może de facto do sytuacji 

zgoła odwrotnej, a więc pogorszenia sytuacji konsumenta, bowiemjest nieomal pewne, 

iż banki korzystałyby z instytucji poddania się dłużnika egzekucji w formie aktu 

notarialnego (art. 777 § l pkt l pkt 4 i 5 k.p.c.), czego skutkiem byłoby utrudnienie 

dostępności kredytu i wyższe koszty jego uzyskania z uwagi na konieczność uiszczenia 
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taksy notarialnej, a także dodatkowe koszty ewentualnego sądowego postępowania 

rozpoznawczego. Trybunał Konstytucyjny istotę problemu dostrzegł nie 

w dopuszczalności istnienia instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego, ale w tym, 

czy jego funkcjonowanie realnie prowadzić może do osłabienia pozycji klienta banku 

w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi stosowanymi wobec innych dłużników. 

Z tej perspektywy Trybunał dokonał przeglądu regulacji prawa wewnętrznego 

i europejskiego prawa konsumenckiego, gdzie istotne miejsce zajmują regulacje 

dotyczące zakresu obowiązków informacyjnych obciążające podmioty profesjonalne 

wobec konsumenta na tle relacji dotyczących wysoko specjalistycznych stosunków 

prawnych, w tym usług finansowych, uznając, że na instytucjach finansowych 

wykorzystujących przywilej w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego ciąży wobec 

klienta szeroko rozumiany obowiązek wyjaśnienia istoty pisemnego oświadczenia 

dłużnika przewidzianego w art. 97 prawa bankowego. 

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że zakres informacji udzielanej klientowi 

banku w związku z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji nie jest 

mniejszy niż ten, który wynika z przepisów prawa o notariacie (art. 80), co nie 

prowadzi do pogorszenia jego sytuacji, a w konsekwe.Q.cji instytucja bankowego tytułu 

egzekucyjnego nie narusza konstytucyjnego nakazu ochrony praw konsumenta ( art. 7 6 

Konstytucji). 

W uzasadnieniu projektu me wykazano, iż aktualnie obowiązujące 

uwarunkowania prawne w zakresie obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowanie 

w praktyce bankowego tytułu egzekucyjnego stanowią regres w odniesieniu 

do warunków istniejących w dacie orzekania w przedmiotowej sprawie przez Trybunał 

Konstytucyjny 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż przedstawione w projekcie 

merytoryczne argumenty wskazujące na zasadność zniesienia instytucji bankowego 

tytułu egzekucyjnego nie są trafne. Istotnym deficytem uzasadnienia projektu jest brak 

jakichkolwiek danych dotyczących funkcjonowania w praktyce przedmiotowej 

instytucji, przy czym nie tyle obrazujących ilość wystawianych przez banki tytułów 

egzekucyjnych, ale liczbę wniesionych przez klientów banków (dłużników) powództw 
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przeciwegzekucyjnych, a w szczególności liczbę powództw uwzględnionych przez 

sądy. 

Należy także zauważyć, iż ustawodawca wykonując obowiązek dostosowania 

systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011 r., ustawą 

z dnia 5 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach 

inwestycyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 777) nie wprowadził zmian w przepisach 

dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego. Wniesione w toku procesu 

legislacyjnego w Sejmie i Senacie poprawki do projektu ustawy, których celem było 

zniesienie instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego, zostały odrzucone. 

Reasumując, przedstawiony do zaopiniowania projekt nie może uzyskać 

pozytywnej opinii. 

ZASTĘPCAP 
GENE 

Marzen 
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