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W odpowiedzi na pismo Pana Ministra z dnia 18 majJ 20 15 r. (GMS-WP-173-

115/15), w sprawie opinii na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

bankowe oraz niektórych innych ustaw (projekt autorstwa grupy posłów KP PO), pragnę 

podnieść, co następuje. 

Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem projektu ustawy, miałaby ona na celu 

dostosowanie przepisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 

2015 r. (sygn. P 45/12), orzekającego o niezgodności z Konstytucją art. 96 ust. l oraz art. 97 

ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe1
• 

W ocenie Związku Banków Polskich, proponowany projekt ustawy należy co do 

zasady uznać za adekwatny w stosunku do wymagań stawianych przez skutki wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. W szczególności, należy przyjąć z 

aprobatą projektowany art. 10 ustawy, zgodnie z którym miałaby ona wejść w życie z dniem 

l sierpnia 2016 r., tj. z końcem wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny okresu 

1 Dz. U. 2015 r., poz. 128, dalej jako: "Prawo bankowe"; 



odroczenia utraty mocy obowiązującej przez art. 96 ust. l oraz art. 97 ust. l Prawa 

bankowego. 

Jednocześnie Związek Banków Polskich chciałby podkreślić, iż w jego ocenie obecne 

brzmienie proponowanej klauzuli intertemporalnej - tj. art. 9 projektu ustawy - jest 

niewystarczające i nie stanowić będzie prawidłowego, kompleksowego uregulowania kwestii 

intertemporalnych wynikających ze skutków przedmiotowego wyroku Trybunału 

Konstytucxjnego. W celu uniknięcia problemów intertemporalnych, które mogą niechybnie 

pojawić się przy proponowanej w projekcie klauzuli intertemporalnej, Związek Banków 

Polskich wskazuje, iż w świetle przyjętych założeń projektowanej ustawy, w jego ocenie 

wskazane byłoby przyjąć następujące brzmienie klauzuli intertemporalnej: 

l. W sprawach o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, 

wszczętych przed dniem l sierpnia 2016 roku, stosuje się przepisy obowiązujące do 

dnia l sierpnia 2016 roku. 

2. Bankowy tytuł egzekucyjny ma moc tytułu wykonawczego po nadaniu mu klauzuli 

wykonalności, jeżeli wniosek o nadanie tej klauzuli został złożony przed l sierpnia 

2016 roku, w tym może być podstawą egzekucji według przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

W związku z powyższym należy wskazać, iż w ocenie Związku Banków Polskich 

opiniowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych 

innych ustaw - choć co do zasady prawidłowy - w celu uznania go za odpowiadający 

wymaganiom stawianym przez skutki uchylenia bankowego tytułu egzekucyjnego powinien 

zostać zmodyfikowany poprzez uwzględnienie klauzuli intertemporalnej w brzmieniu wyżej 

zaproponowanym. 


