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Lech Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

S'za noC-.:J':) ~ n1e 1{,-f/J /s-f n e.., 

W nawiązaniu do pisma z dnia 18 maja 2015 r. (znak: GMS-WP-173-115/15) doty

czącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektó

rych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców poseł Paweł Arndt) przedstawiam 

następujące stanowisko Narodowego Banku Polskiego. 

l. Nadesłany projekt uchyla przepisy art. 96 - 98 Prawa bankowego oraz przepisy po

wołujące się na art. 96- 98 zawarte w innych ustawach. Powodem wniesienia projek

tu jest wydanie wyroku TK z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie P 45/12, w którym 

TK stwierdził niezgodność z przepisami Konstytucji art. 96 ust. l i art. 97 ust. l Pra

wa bankowego. Trybunał jednak orzekł utratę mocy tych przepisów z dniem 

l sierpnia 2016 r. Celem ustalenia daty l sierpnia 2016 r. było- według TK- istnienie 

potrzeby umożliwienia bankom zakończenia spraw będących w toku oraz wydania 

przez ustawodawcę odpowiednich przepisów interternporalnych. Zgłoszony projekt 

przyjmuje, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem l sierp'r\ia 2016 r., a za

tern i uchylenie wymienionych w niej przepisów nastąpi także z dniem l sierpnia 

2016 r. 

2. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z art. 32 ust. l Konstytucji jedynie 

art. 96 ust. l oraz 97 ust. l Prawa bankowego. W uzasadnieniu projektu ustawy pod-
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kreślono konieczność usunięcia wszystkich przepisów związanych z zaskarżonymi 

skutecznie przepisami oraz wyeliminowania z obrotu gospodarcżego instytucji ban

kowego tytułu egzekucyjnego, stosowanego powszechnie przez banki do dochodze

nia należności bankowych. 

3. Wbrew temu założeniu (że bank windykuje zawsze należności bankowe) projekt 

skreśla z obowiązującego ustawodawstwa (art. 3-7 proj.) także przepisy, które regu

lują odzyskiwanie przez banki należności, które są należnościami publicznopraw

nymi, a nie są należnościami banków. To, że są one windykowane przez banki nie 

przekreśla ich publicznoprawnego charakteru. Chodzi tu na przykład o wyłożone 

kwoty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa (art. 42d ust. 

10 i art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielo

nych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne - Dz. U z 2012, poz. 657 ze 

zm.), kwoty wyłożone przez Skarb Państwa na wykonanie poręczeń w spłatach nie

których kredytów mieszkaniowych (art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. 

o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkanio

wych - Dz. U. Nr 122, poz. 1310 ze zm.), ńależności udzielonych przez Ministra Fi

nansów pożyczek jednostkom samorządu terytorialnego (art. 225 ust. 5 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych- Dz. U z 2013, poz. 855 ze zm.), 

kwoty odzyskiwanych pożyczek - obsługiwanych przez BGK - udzielonych przez 

Skarb Państwa publicznym zakładom opieki zdrowotnej (ustawa z dnia 15 kwietnia 

2005 r.- Dz. U. z 2008 r. Nr 78, poz. 684). Z mocy- uchylanego przez art. 3 projekto

wanej ustawy- art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w 

spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych 

oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

783) banki dochodzą należności od kredytobiorców przekazanych im uprzednio, 

przejściowo przez budżet państwa. 

W tych i innych jeszcze przypadkach BGK i inne banki nie pobierają od kred ytobior

cy oświadczeń o poddaniu się egzekucji, lecz wystawiają tytuły egzekucyjne - jak 

stanowią te przepisy- "bez uzyskania pisemnego oświadczenia o poddaniu się eg

zekucji". Banki działają tu w charakterze inkasentów należności państwowych. Try

bunał Konstytucyjny nie podważył tych przepisów, aczkolwiek powołują się one na 

art. 96- 98 Prawa bankowego. 

4. Usunięcie tych przepisów ma wpływ na sytuację finansów publicznych. Spowodo

wać ono może utrudnienie w dochodzeniu wierzytelności tych finansów, a w każ

dym razie spowolnienie odzyskiwania tych należilości i zwiększenie kosztów ich 

odzyskiwania. 
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Kwestii tej nie poświęcono w uzasadnieniu projektu ustawy żadnych wyjaśnień. 

Tymczasem sprawa ta powinna być w uzasadnieniu podjęta. Zdaniem NBP nie wy

starczy automatyczne wskazanie, że uchylane przepisy odwołują się do artykułów 

Prawa bankowego. 

5. Art. 9 proj. ustawy stanowi tylko, że do prowadzenia egzekucji na podstawie BTE 

zaopatrzonego w klauzulę wykonalności przed dniem wejścia w życie projektowanej 

ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Powstaje tu pytanie, czy do dnia l sierp

nia 2016 r. banki mogą pobierać od klientów oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 

Z proponowanego art. 9 wynika, że odpowiedź na to pytanie jest pozytywna 

(oświadczenie może zostać pobrane i w okresie do dnia l sierpnia 2016 r., byleby 

klauzula została nadana przed tym dniem), ale w uzasadnieniu nie rozwija się tego 

wątku. Ta kwestia jest tymczasem istotna dla rozumienia skutków "odroczonego 

czasu utraty mocy" zakwestionowanych przez TK przepisów, zwłaszcza że w publi

cystyce prawniczej z okresu po wydaniu wyroku przez TK w sprawie tej wypowia- . 

dane są rozmaite oceny. 
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