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Stanowisko Rządu 

wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 1441) 

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw ma na 

celu wyeliminowane z porządku prawnego instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego (bte). 

W projekcie proponuje się uchylenie przepisów art. 96 - 98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.), statuujących prawo banków do 

wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Wraz z proponowanym wykreśleniem 

przepisów Prawa bankowego projekt przewiduje uchylenie art. 7862 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) o postępowaniu 

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, a także przepisów 

innych, powiązanych ustaw, które odwołują się do instytycji bankowego tytułu egzekucyjnego. 

Odnosząc się do przedłożonej propozycji poselskiej należy wskazać, że ustawodawca przyznał 

bankom prawo do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych, przy czym zasady, warunki 

i tryb, w jakich mogą one realizować to uprawnienie, są wyraźnie sprecyzowane w ustawie – 

Prawo bankowe oraz w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Trzeba podkreślić, że 

wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego na podstawie ksiąg banków lub innych 

dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych oraz nadanie mu sądowej 

klauzuli wykonalności obwarowane jest wieloma ograniczeniami i wymogami. Wśród 

podstawowych przesłanek, których spełnienie warunkuje wystawienie bankowego tytułu 

egzekucyjnego, należy wymienić: wymagalność roszczenia banku, tj. upływ terminu spłaty 

zadłużenia i występowanie opóźnienia w spłacie należności, uprzednia zgoda dłużnika na 

poddanie się egzekucji na rzecz banku, wyrażona w formie pisemnego oświadczenia, wraz 

z określeniem kwoty zadłużenia, do której może być wystawiony bankowy tytuł egzekucyjny 

oraz terminu, do którego bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności, możliwość 

skierowania bte przeciwko ściśle określonemu kręgowi podmiotów, tj. przeciwko osobie, która 

bezpośrednio z bankiem dokonała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu 

zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej lub osobie, która 

przejęła dług wynikający z tej czynności. Bankowy tytuł egzekucyjny powinien zawierać dane 

określone w art. 96 ust. 2 Prawa bankowego (m.in. wysokość zobowiązań dłużnika wraz 
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z odsetkami i terminami ich płatności, oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają 

dochodzone roszczenia) oraz winien być opatrzony pieczęcią banku wystawiającego tytuł oraz 

podpisami osób uprawnionych do działania w jego imieniu. 

Bankowy tytuł egzekucyjny spełniający powyższe wymagania merytoryczne i formalne wraz 

z załączonym oświadczeniem dłużnika o poddaniu się egzekucji może stanowić podstawę do 

wystąpienia przez bank do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.  

W odniesieniu do zagadnienia środków ochrony prawnej przysługujących osobom, wobec 

których może być skierowana egzekucja na podstawie bte, należy wskazać, że dłużnik może, 

jeszcze przed wystawieniem tytułu egzekucyjnego, wytoczyć przeciwko bankowi powództwo, 

w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, o ustalenie istnienia lub nieistnienia 

stosunku prawnego, podnosząc zarzut nieważności albo bezskuteczności złożonego 

oświadczenia. Bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w sądową klauzulę wykonalności nie ma 

takiej mocy prawnej jak prawomocny wyrok sądowy, nie korzysta z tzw. powagi rzeczy 

osądzonej i dłużnik ma prawo wnieść zażalenie na postanowienie sądu co do nadania klauzuli 

wykonalności (art. 795 Kodeksu postępowania cywilnego). Dłużnik, który kwestionuje istnienie 

długu lub jego wysokość, ma prawo wytoczenia przed sądem powództwa 

przeciwegzekucyjnego, żądając pozbawienia wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego 

w całości lub w części, zgodnie z art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego. W związku 

z wytoczonym powództwem może przeczyć zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli 

wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, jak również powoływać się na zdarzenia po 

powstaniu tytułu egzekucyjnego, wskutek których jego zobowiązanie wobec banku wygasło albo 

nie może być egzekwowane. Dłużnikowi, wobec którego skierowano egzekucję na podstawie 

wystawionego bte z naruszeniem prawa, przysługuje roszczenie do banku o odszkodowanie 

w pełnym zakresie poniesionej szkody z tytułu wszczętej egzekucji (art. 415 Kodeksu 

cywilnego). Przedmiotowe zagadnienia, dotyczące przysługujących środków ochrony prawnej 

zostały pominięte przez projektodawców w uzasadnieniu załączonym do ustawy. 

Uzasadniając proponowane wyeliminowanie instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego 

Projektodawcy powołali się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011 roku, 

sygn. akt P7/09, zgodnie z którym art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, 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. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest 

niezgodny z art. 20 Konstytucji. Jak podnosi się w uzasadnieniu projektu, uprawnienie do 
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wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych narusza w większym stopniu równość banków 

i odbiorców ich usług jako stron stosunku cywilnoprawnego, niż uprzywilejowanie banków 

przez nadanie mocy prawnej dokumentu urzędowego dokumentom bankowym. W związku 

z tym stwierdzeniem podkreślić należy, że w wyroku z dnia 15 marca 2011 r. Trybunał wskazał 

na skutki w zakresie rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec 

konsumenta, wynikające z uznania, na mocy art. 95 ust. 1 Prawa bankowego, dokumentów 

banku jako posiadających moc dokumentu. Rząd podziela argumentację będącą podstawą 

wydania przedmiotowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a także wyraża poparcie dla 

przyjętych w ustawie z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz 

funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 777) rozwiązań wdrażających postanowienia wyroku 

w szerszym zakresie podmiotowym, obejmującym nie tylko konsumentów, ale również 

przedsiębiorców. Niemniej zauważyć trzeba, że projektodawcy odwołując się do orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego, nie wskazali wyroku mającego zastosowanie (odniesienie) do 

materii, której dotyczy projektowana ustawa. W wyroku z dnia 26 stycznia 2005 r., sygn. akt P 

10/04, Trybunał Konstytucyjny bowiem m.in. uznał, że instytucja bankowych tytułów 

egzekucyjnych nie narusza konstytucyjnej gwarancji prawa do sądu. Bankowy tytuł 

egzekucyjny, jak stwierdził Trybunał, nie może być uznany za instytucję naruszającą gwarancje 

prawa do sądu ze względu na samą możliwość dopuszczenia do postępowania egzekucyjnego 

bez uprzedniego rozstrzygnięcia sądowego co do meritum sprawy. W tym kontekście Trybunał 

wskazał na obowiązujące przepisy art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego, jako 

instytucji ogólnej, o powszechnym zastosowaniu, przewidującej możliwość dobrowolnego 

poddania się dłużnika egzekucji na podstawie wcześniejszego oświadczenia złożonego 

wierzycielowi. Tego rodzaju oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, bez 

konieczności rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym, stanowi tytuł egzekucyjny na 

podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego.  

Istota przywileju bankowego tytułu egzekucyjnego sprowadza się zatem do formy, w jakiej 

może nastąpić poddanie się przez dłużnika egzekucji. W tym wypadku bowiem, inaczej niż na 

podstawie przepisów postępowania cywilnego, nie jest wymagana forma aktu notarialnego, ale 

wystarczy samo pisemne oświadczenie dłużnika w związku z dokonywaną czynnością bankową. 

Również w wyroku z dnia 15 marca 2011 r., na który powołano się w uzasadnieniu do projektu 

ustawy, Trybunał Konstytucyjny wskazał, że bankowy tytuł egzekucyjny jest jednym z kilku 

dopuszczalnych przez prawo rodzajów tytułów egzekucyjnych, poza orzeczeniami sądowymi. 

Trybunał podkreślił dodatkowo, że nie można porównywać tego rozwiązania prawa bankowego, 

z innym swoistego charakteru przywilejem wynikającym z nadania mocy urzędowej księgom 
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rachunkowym banków. Klient banku (konsument) podpisując bowiem oświadczenie o poddaniu 

się egzekucji, wyraża zgodę na jej prowadzenie w sytuacji niedotrzymania warunków umowy, 

natomiast nadanie szczególnej mocy dowodowej wyciągom z ksiąg rachunkowych banku 

następuje ex lege, niezależnie od woli i wiedzy podmiotów korzystających z usług bankowych. 

Porównanie zatem dwóch odmiennych instytucji prawa bankowego i formułowane przez 

projektodawców w tym zakresie wnioski nie znajdują oparcia w treści przywołanego 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. 

Oceniając skutki projektowanego uchylenia art. 96 - 98 ustawy – Prawo bankowe, należy 

podkreślić, że bankowy tytuł egzekucyjny jest istotnym instrumentem wykorzystywanym 

w praktyce bankowej dla skutecznego dochodzenia należności banku wynikających z czynności 

bankowych. Posługiwanie się tym narzędziem przez banki powoduje uproszczenie, 

przyspieszenie i zmniejszenie kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec 

dłużników banku. Znaczenie bankowego tytułu egzekucyjnego dla sektora bankowego obrazują 

szacunki przedstawione przez Związek Banków Polskich, w świetle których w każdym roku 

liczba wystawianych przez banki bte wynosi kilkaset tysięcy (1999 r. – 126,7 tys., 2000 r. –

184,4 tys., 2001 r. – 260,2 tys., 2002 r. – 370,3 tys., 2003 r. – 456 tys., 2004 r. – 393,4 tys., 

2005 r. – 343,1 tys., 2006 r. – 351,8 tys., 2007 r. – 387,7 tys., 2008 r. – 398,6 tys., 2009 r. – 

707,7 tys., 2010 r. – ok. 1 mln 50 tys., 2011 r. – ok. 900 tys.).  

Rezygnacja z trybu dochodzenia roszczeń banku z wykorzystaniem instrumentu w postaci bte 

skutkować będzie wydłużeniem procedury dochodzenia roszczeń. Należy wskazać, że 

ewentualne uruchomienie postępowania sądowego, w trybie nakazowym lub zwykłym, jest 

znacznie dłuższe niż postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu 

tytułowi egzekucyjnemu. W myśl postanowień art. 97 ust. 3 ustawy – Prawo bankowe, wniosek 

banku o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później niż w terminie 

3 dni od dnia jego złożenia.  

Trzeba podnieść, że możliwość przeprowadzenia sprawnej i efektywnej egzekucji należności 

banku, jaką, co do zasady, zapewnia instrument bankowego tytułu egzekucyjnego, ma 

fundamentalne znaczenie dla ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności bankowej, w tym 

bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (depozytów).  

Biorąc pod uwagę złożoność i czas trwania sądowego postępowania rozpoznawczego, usunięcie 

instytucji bte z polskiego systemu prawnego skutkowałoby koniecznością korzystania przez 

banki z innych alternatywnych instrumentów o podobnym charakterze. Jak wyżej wskazano, 

alternatywny do bte instrument stanowi notarialne oświadczenie dłużnika o poddaniu się 

egzekucji (art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego). W odróżnieniu od 
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pisemnych oświadczeń składanych na podstawie art. 97 ustawy – Prawo bankowe, oświadczenie 

dłużnika o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. łączy się z obowiązkiem 

uiszczenia kosztów notarialnych. W przypadku oświadczeń o poddaniu się egzekucji taksa 

notarialna uzależniona jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej i jest obliczana zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 

z dnia 28 czerwca 2004 roku. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.). Wobec braku 

oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, banki musiałyby 

dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, co łączy się z dodatkowymi kosztami (m.in. 

opłaty związane z wniesieniem pozwu, w wys. 5% od wartości przedmiotu sporu). Wskazany 

wyżej wzrost kosztów notarialnych lub sądowych związanych z korzystaniem z przepisów 

art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, zakładając, że roszczenia banku okażą się 

uzasadnione - w ostatecznym rozrachunku obciąży klienta banku. Nie można także wykluczyć, 

że proponowane wyeliminowanie z obrotu prawnego instytucji bankowego tytułu 

egzekucyjnego, będącego efektywnym środkiem dochodzenia roszczeń – po ewentualnym 

ustaleniu przez banki zwiększenia kosztów ich działalności w zakresie czynności 

windykacyjnych – może wpłynąć na wzrost opłat i prowizji bankowych. 

Biorąc pod uwagę liczbę wystawianych przez banki tytułów egzekucyjnych, odrębną kwestią, 

niezależnie od powyższych uwag, jest ocena w jakim stopniu proponowane rozwiązanie – wobec 

zwielokrotnionego napływu spraw cywilnych do sądów – wpłynie na wydłużenie czasu 

rozpoznawania spraw przez sądy. Projektodawcy, zarówno w tym zakresie, jaki i w kontekście 

ewentualnych skutków finansowych zmiany organizacji sądownictwa (wydatki budżetowe 

związane z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w sądownictwie) nie przedstawili 

stosownych analiz. 

Należy wskazać, że uzasadnienie projektowanej ustawy nie zawiera analizy i oceny skutków 

uchylenia bankowego tytułu egzekucyjnego, w szczególności w zakresie zwiększenia kosztów 

dla klientów banku – konsumentów z tytułu opłat notarialnych w związku ze stosowaniem przez 

banki alternatywnego tytułu egzekucyjnego, jakim jest oświadczenie dłużnika o poddaniu się 

egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. Na aspekty praktyczne wyeliminowania bte 

Trybunał Konstytucyjny wskazał w przywołanym wyroku z dnia 26 stycznia 2005 r., 

stwierdzając, że (....) „jest nieomal pewne, iż konsekwencją eliminacji bankowego tytułu 

egzekucyjnego byłoby powszechne korzystanie przez banki z instrumentu przewidywanego 

w art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c., a także poszukiwanie dodatkowych form zabezpieczenia 

wierzytelności stwarzających większą pewność zaspokojenia i mniejsze ryzyko dla instytucji 

finansowej.”.  



 
 

6 

Projektodawcy w tym obszarze ograniczają się jedynie do wskazania długoletniej działalności 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które nie stosowały instrumentu 

porównywalnego do bankowego tytułu egzekucyjnego. Wskazany przykład skok-ów, ze 

względu na dotychczasową skalę i zakres ich działalności, w ocenie Rządu nie wydaje się 

adekwatny, a także niespójny z prezentowaną w uzasadnieniu projektu argumentacją na rzecz 

uchylenia przepisów ustawy – Prawo bankowe dotyczących wystawiania bankowych tytułów 

egzekucyjnych. Zauważyć bowiem należy, że od dnia 12 czerwca 2013 r., to jest od daty wejścia 

w życie ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 613), 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe dysponują analogicznym do bte przywilejem, 

określonym w art. 29a ustawy o skok („Kasa może wystawiać tytuły egzekucyjne kasy na 

podstawie ksiąg lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 ustawy, lub zabezpieczaniem wierzytelności wynikających z tych czynności”).  

Projektodawcy ustawy postulując wykreślenie art. 96 – 98 w ustawie – Prawo bankowe, nie 

przewidują jednocześnie uchylenia art. 29a w ustawie o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, stanowiącego o uprawnieniach skok analogicznych do 

instrumentu bte w sektorze bankowym. 

Podobnie inne stwierdzenia i kwestie, podnoszone przez projektodawców jako uzasadnienie dla 

proponowanych rozwiązań zdają się nie uwzględniać istniejących regulacji prawnych 

i wymagałyby wyjaśnienia. Dotyczy to przykładowo wyrażonego poglądu, że „banki mając tak 

silny instrument, jak bankowy tytuł egzekucyjny, zaniedbują rzetelnego sprawdzania 

wiarygodności kredytowej klienta oraz właściwego zabezpieczenia kredytów”. W tym 

kontekście wskazać należy art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe zawierający publicznoprawny 

zakaz udzielania kredytów osobie nieposiadającej zdolności kredytowej i uprawnienia nadzorcze 

Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie badania w jaki sposób bank przestrzega wymogów 

udzielenia kredytu podmiotom posiadającym zdolność kredytową (art. 133 ust. 2 pkt 2 i 3 

w związku z art. 131 ustawy – Prawo bankowe). Nie jest również jasne czy projektodawcy 

przywołując złe praktyki w zakresie nieprawidłowo wystawionych bankowych tytułów 

egzekucyjnych, uwzględnili zmiany treści art. 97 ust. 2 prawa bankowego, mające na celu 

funkcje ochronne dłużnika, wprowadzone ustawą z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy –  

Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870).  

W załączonym uzasadnieniu nie przedstawiono także choćby szacunkowych danych liczbowych 

odnoszących się do przypadków, w których bankowy tytuł egzekucyjny po nadaniu klauzuli 

wykonalności jest kwestionowany na drodze sądowej. Pozwoliłoby to w sposób obiektywny 
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zobrazować skalę podnoszonych przez projektodawców problemów i ocenić postulowane 

rozwiązania regulacyjne, co jest szczególnie istotne uwzględniając, że według dostępnych 

danych liczba powództw przeciwegzekucyjnych w skali wszystkich banków odnośnie do 

egzekucji prowadzonych na podstawie bte nie przekracza kilkudziesięciu rocznie. 

Należy podnieść, że postulując wyeliminowanie instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego 

z porządku prawnego, wnioskodawcy nie dokonali uprzednio analizy w jakich obszarach 

zasadne byłoby ewentualne zaproponowanie dodatkowych regulacji prawnych mających na celu 

podnoszenie świadomości klientów korzystających z usług bankowych. W zależności od 

wyników analizy w zakresie praktyki stosowania instrumentu bte, pożądane byłoby bowiem 

nałożenie na banki, w drodze przepisów ustawowych, określonych obowiązków informacyjnych. 

Przykładowo, w opinii Rządu, zobowiązanie banku do poinformowania konsumenta, przed 

zawarciem umowy, o skutkach poddania się egzekucji na podstawie bankowego tytułu 

egzekucyjnego, wzmacniałoby jego pozycję jako strony czynności dokonywanej z bankiem. 

Ponadto, norma obligująca bank do powiadomienia klienta o wystawieniu bankowego tytułu 

egzekucyjnego służyłaby również zwiększeniu zakresu ochrony osób, wobec których może być 

stosowany instrument bte. Podobnie, funkcje ochrony interesów konsumentów spełniać mogłoby 

ujednolicenie zasad i formy składania oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie 

bankowego tytułu egzekucyjnego, przez, na przykład, określenie w ustawie – Prawo bankowe 

wymogów dotyczących przedmiotowego oświadczenia. Ustawowy warunek, aby oświadczenie 

o poddaniu się egzekucji oraz oświadczenie o zapoznaniu się przez klienta ze skutkami jego 

podpisania, stanowiły odrębny od zawieranej umowy dokument, uniemożliwiłby stosowanie 

przez banki praktyki umieszczania ww. oświadczeń w treści umowy w formie klauzul. 

Wymienione powyżej aspekty związane z funkcjonowaniem bankowego tytułu egzekucyjnego 

nie zostały uwzględnione przez projektodawców i w projektowanej ustawie proponuje się 

całkowite usunięcie z systemu prawnego ww. instytucji.  

Należy wyraźnie podkreślić, że banki wykonując czynności bankowe, jak również świadcząc 

inne usługi finansowe, obowiązane są do bieżącej oceny ryzyka prowadzonej działalności, 

w oparciu przede wszystkim o wymogi ustawy – Prawo bankowe, aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, w tym uchwał i rekomendacji Komisji Nadzoru 

Finansowego. Sprawność i skuteczność dochodzenia należności przez bank jest jednym 

z istotnych czynników, które powinny być uwzględniane przy ocenie ryzyka działalności 

bankowej. Nie można jednocześnie pomijać faktu, że większe bezpieczeństwo działalności 

banku oznacza także większe bezpieczeństwo zgromadzonych na rachunkach bankowych 

depozytów, w oparciu o które banki udzielają kredytów oraz wykonują inne czynności bankowe. 
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Należy podnieść, że oprócz proponowanego wyeliminowania z ustawy – Prawo bankowe 

instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego projekt przewiduje zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, a także innych przepisów ustawowych dotyczących stosowania 

tego instrumentu dla dochodzenia należności Skarbu Państwa m.in. z tytułu udzielonych dopłat 

do kredytów, pożyczek i poręczeń. W tym miejscu podkreślić trzeba, że przedłożone 

uzasadnienie projektu nie zawiera analizy wpływu projektowanych regulacji na finanse 

publiczne. Wyrażona natomiast przez projektodawców opinia odnośnie do braku bezpośrednich 

skutków dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego nie została 

uzasadniona i wymagałaby wyjaśnienia.  

Reasumując, uprawnionym wydaje się pogląd, że do skutków wyeliminowania z obrotu 

prawnego instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego, zaliczyć można takie negatywne zjawiska 

jak zwiększenie ryzyka prowadzonej działalności bankowej, w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywanych czynności bankowych obciążających ryzykiem środki 

powierzone bankom przez klientów pod tytułem zwrotnym. Proponowane rozwiązanie zwiększy 

koszty działalności banków oraz podwyższy poziom strat kredytowych przez zmniejszenie się 

efektywności posiadanych zabezpieczeń, spowoduje wzrost cen usług bankowych, a także 

konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez klientów banków korzystających z usług 

bankowych. Konsekwencją zaostrzonych wymogów formalnych ze strony banków 

i podwyższenia cen produktów oferowanych przez banki, może być zmniejszenie się dostępności 

kredytu i innych usług bankowych. 

 

Mając na uwadze powyższe, Rząd nie wyraża poparcia wobec poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Argumentacja, 

w oparciu o którą Rząd wyraża swoją negatywną opinię dla proponowanego pozbawienia 

banków uprawnienia do wystawiania tytułów egzekucyjnych, ma również zastosowanie do 

ewentualnego pozbawienia analogicznego uprawnienia przysługującego spółdzielczym 

kasom oszczędnościowo-kredytowym, które nie zostały objęte zakresem poselskiego 

projektu. 
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