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W nawiązaniu do przesłanego przy piśmie GMS-WP-173-141/13 z dnia 8 maja 2013 r. 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, w 

załączeniu przesyłam stanowisko do przedmiotowego projektu sporządzone w Ośrodku Badań, 

' Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. 
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Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji 

Warszawa, dnia 26 sierpnia 20 13r. 

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji 
Krajowej rady Radców Prawnych 

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo bankowe 
oraz niektórych innych ustaw 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Adam Abramowicz). 

Krajowa Rada Radców Prawnych uprzeJmie informuje, iż negatywnie opiniuje 

powyższy projekt. 

Wyrażona powyższej opinia nie odnosi się jednak do samej istoty zaproponowanej 

nowelizacji wymienionych w projekcie ustaw, lecz do zasadniczych braków projektu. 

Zwrócić przede wszystkim należy uwagę, iż tak istotna zmiana dla aktualnie 

funkcjonującego systemu udzielania przez banki kredytów będzie miała duży wpływ na 

wcześniej zawarte umowy kredytowe, których ważnym elementem jest poddanie się przez 

kredytobiorców egzekucji na podstawie bankowyc~ tytułów egzekucyjnych. 

W ocenie Krajowej Rady Radców Prawnych, opiniowany projekt pozornie tylko 

wzmacnia pozycję kredytobiorcy w stosunkach z kredytodawcą. Należy bowiem mieć na 

uwadze także inne funkcjonujące instytucje prawne, które - w przypadku wprowadzenia 

omawianych zmian- zapewne znajdą zastosowanie w dużo szerszym zakresie niż dotychczas 

(np. ubezpieczenie kredytu, tytuły egzekucyjne w postaci aktów notarialnych). To zaś 

doprowadzi do większego obciążenia finansowego kredytobiorców zarówno na etapie 

udzielania kredytu (koszty zabezpieczeń), jak i ewentualnego dochodzenia należności przez 

bank (koszty sądowe). 

Niewątpliwym słabym elementem projektu jest także przepis przejściowy, który 

odnosi się wyłącznie do spraw sądowych będących w toku, nie uwzględnia natomiast szeregu 

stosunków prawnych (umów kredytowych i innych), na które nowelizacja będzie miała 

bezpośredni wpływ. Propozycja likwidacji powyższego przywileju banków powinna zawierać 

pogłębioną analizę potencjalnego wpływu takiej zmiany na funkcjonowanie setek tysięcy 

umów kredytowych (w tym umów zawieranych nawet na okres 30 lat). Wyniki takiej analizy 
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zapewne unaoczniłyby konieczność przygotowania przepisów przejściowych i końcowych w 

znacznie szerszym zakresie. 

Niezależnie od powyższego należy zwrócić także uwagę, iż niezasadnym jest 

powoływanie się w uzasadnieniu projektu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 

marca 2011 r., sygn. akt P 7/09, w którym Trybunał wyraźnie wskazał, iż nie można 

porównywać zagadnienia dotyczącego nadania dokumentowi bankowemu mocy prawnej 

dokumentu urzędowego z przywilejem w postaci uprawnienia do wystawiania bankowego 

tytułu egzekucyjnego. 
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