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UCHWAŁA Nr IX/22/2015 
Krajowej Rady Notarialnej 
z dnia 12 czerwca 2015 roku 

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

Na podstawie art. 40 § l ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.- Prawo o notariacie (tj. 
Dz.U. z 2014 roku, poz. 164) 

Krajowa Rada Notarialna postanowiła zgłosić następujące uwagi do projektu 
ustawy o Żmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, 
przedstawionego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 
18 maja 2015 r. (GMS-WP-173-115/15). 

UZASADNIENIE 
Przedstawiony do zaopiniowania poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 

bankowe oraz niektórych innych ustaw, jest wynikiem realizacji postanowień wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt P 45/12, 
zgodnie z którym Trybunał orzekł, iż art. 96 ust. l i art. 97 ust. l ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. -Prawo bankowe, są niezgodne z art. 32 ust. l Konstytucji. Utrata mocy 
obowiązującej zakwestionowanych przepisów została odroczona do dnia O l sierpnia 
2016 r., w celu, jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny, umożliwienia bankom 
zakończenia spraw w toku oraz wydania przez ustawodawcę odpowiednich przepisów 
intertemporalnych. 

Proponowane zmiany nie budzą zatem wątpliwości w zakresie uchylenia art. 96-
98 w ustawie - Prawo bankowe, a także uchylenia innych przepisów ściśle związanych 
z uprawnieniami banków do wydawania bankowych tytułów egzekucyjnych i 
prowadzenia egzekucji na ich podstawie. Natomiast niektóre fragmenty uzasadnienia 
przedstawionego projektu należy ocenić krytycznie. Wskazano w nim, iż "w art. 10 
ustalono termin wejścia w życie ustawy na dzień Ol sierpnia 2016 r., co w zamyśle 
projektodawcy ma umożliwić bankom dostosowanie swoich polityk do nowego 
otoczenia prawnego i tym samym przeciwdziałać stosowaniu na szeroką skalę 

instrumentu określonego wart. 777 § l pkt 4 ustawy- Kodeks postępowania cywilnego, 
w postaci poddania się egzekucji w formie aktu notarialnego." Z dalszej części 

l 

uzasadnienia wynika, iż "powyższy 'instrument jest, podobnie jak bankowy tytuł 

egzekucyjny, pozasądowym tytułem egzekUcyjnym, który po nadaniu mu przez sąd 
klauzuli wykonalności staje się skuteczny wobec dłużnika. Instrument ten wymaga 
natomiast poniesienia przez dłużnika kosztów notarialnych, co bez wprowadzenia 

l 



odpowiedniego okresu przeJsctowego dla banków na dostosowanie polityki do 
prowadzenia działalności bez możliwości wystawiania bankowych tytułów 

egzekucyjnych, mogłoby prowadzić do obciążenia klientów dodatkowymi kosztami. 
Należy w szczególności zapewnić bankom możliwość dostosowania procedur 
wewnętrznych do wydłużonej procedury dochodzenia roszczeń, związanej z 
koniecznością stosowania trybu sądowego. Projektowana ustawa nie wpłynie na poziom 
dochodów i wydatków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu 

terytorialne go". 
Uzasadnienie projektu ustawy budzi wątpliwości, w zakresie zawartej w nim oceny 

stosowania funkcjonującego, bezpiecznego instrumentu określonego wart. 777 § l pkt 
4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w postaci poddania się egzekucji w formie aktu 
notarialnego. Podkreślanie tylko elementu kosztowego powyższego "instrumentu" jest 
nieuzasadnione zważywszy, iż poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego 
stosowane jest przez inne podmioty właśnie ze względu na niskie koszty związane z 
jego ustanowieniem, brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów postępowania 
sądowego, a także ze względu na szybkość i skuteczność jego zastosowania w 
dochodzeniu roszczeń. Niedocenianie przez projektodawcę udziału bezstronnego, 
profesjonalnego prawnika, jakimjest notariusz, wydaje się być przejawem braku troski 
o prawa klientów banków, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w powołanym 
wyżej wyroku. Trybunał wskazał, że uprawnienie banków do wystawiania bankowego 
tytułu egzekucyjnego narusza zasadę równego traktowania (art. 32 ust. l Konstytucji 
RP), a ponadto podniósł również, że bank i jego klient posiadają wspólną cechę istotną 
- są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który oparty jest na 

zasadzie prawnej równości i autonomii woli stron. Wątpliwe jest także stwierdzenie, iż 
projektowana ustawa nie wpłynie na poziom dochodów budżetu państwa. Notariusz
jako organ pomocniczy wymiaru sprawiedliwości - pobiera wynagrodzenie za 
sporządzane czynności notarialne, z którym wiąże się należny podatek VAT, który 
odprowadza do budżetu państwa, co zatem wpływa na zwiększenie tych przychodów. 
Ponadto z tytułu uzyskanego przychodu odprowadza należny podatek dochodowy, co 
również nie jest bez znaczenia. Banki udzielając kredytów, nie czynią tego 

bezkosztowo -mianowicie w koszty udzielenia kredytu wliczony jest również koszt 
sporządzenia bankowego tytułu egzekucyjnego. Zatem w sytuacji, gdy koszt 
powyższego instrumentu, na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego ulegnie 
zredukowaniu, zabezpieczenie prawne udzielanych kredytów w postaci instrumentu 
określonego w art. 777 § l pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego będzie wiązać 
się z ponoszeniem porównywalnych kosztów. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w innych krajach Europy- np. w Niemczech, 
nie ma bankowego tytułu egzekucyjnego, a stosuje się rozwiązania prawne podobne do 



oświadcze:ń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § l pkt 4 1 5 Kodeksu 
postępowania cywilnego. 
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KR-51-272/15/KBU 
DOPl/ 1975 /15 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L. dz ........................................................... .. 

Data wp1'ywu ... .A.f..: ... ~ ... ~ ... 2Q{.f.r . 

Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2015r., znak: GMS-WP-173-115/15, dotyczące 
zaopiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz 
niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paweł Amdt), w załączeniu 
przekazuję opinię Prokuratońi Generalnej Skarbu Państwa do przedłożonego projektu. 

Otrzymują: 

l) adresat- l egz., 
2) a/a- l egz. 
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KR-51-272/15/KBU 

Opinia do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych 
innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paweł Arndt) 

W związku z otrzymaniem do zaopiniowania poselskiego projektu usttm:Y o WJianie ustt111(J - Prawo 
bankowe ora~ niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paweł Arndt), zauważa się, co 
następuje: 

Celem projektowanej ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 
kwietnia 2015 r., sygn. P 45/12, ogłoszonego w Dz. U. z 2014 r. poz. 559. Wyrokiem tym Trybunał orzekł 
niezgodność art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustt111(J z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe {D t; U. ~ 2015 r. 
pot; 128) z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Wymienione przepisy usta'R!Y - Prawo bankowe utracą moc 
obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r. Projektowana ustawa przewiduje uchylenie oprócz art. 96-98 
ustau:J - Prawo bankowe również przepisów innych ustaw stanowiących o bankowym tytule egzekucyjnym 
lub odsyłających do wymienionych przepisów usltm!J- Prawo bankowe. 

Odnosząc się do określonego wart. 10 projektowanej ustawy terminu jej wejścia w życie, a tym 
samym uchylenia art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustt111(J z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, który jest 
tożsamy z . terminem utraty mocy obowiązującej tych przepisów, zgodnie z pkt II sentencji wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. P 45/12, zwrócić należy uwagę na poglądy 
orzecznictwa i przedstawicieli doktryny prawnej w przedmiocie obowiązywania przepisu niezgodnego z 
Konstytucją w okresie do nadejścia terminu odroczenia wyznaczonego w sentencji ~oku. Zdaniem 
Trybunału Konstytucyjnego, określony wyrokiem Trybunału termin odroczenia · utraty mocy 
obowiązującej przepisu nie uniemożliwia dokonania stosownej zmiany stanu prawnego przed końcem tego 
terminu. Trybunał w wielu orzeczeniach wskazywał nawet, iż ustawodawca powinien uchwalić nowe 
przepisy w możliwie najkrótszym terminie od dnia ogłoszenia wyroku przez Trybunał (wyrok TK z dnia 
10.12.2003 r., sygn. K 49/01, OTK ZU 2003, Nr 9A, poz. 101; z dnia 20.04.2005 r., sygn. K 42/02, OTK 
ZU 2005, Nr 4A, poz. 38; z dnia 18.05.2005 r., sygn. K 16/04, OTK ZU 2005, Nr SA, poz. 51; z dnia 
27.04.2005 r., sygn. P 1/05, OTK ZU 2005, Nr 4A, poz. 42). Również w literaturze przedmiotu wskazuje 
się, iż: "Odroczenie ustania mory obowiązującej przepisu nie~odnego z Konsrytufią nie może być interpretowane jako 
obowią~ek utrtymywania prze~ ustawodawą obowiąiJwania tego przepisu aż do nadejścia terminu wskazanego przez 
Trybunał" (L. Bagińska, Skarga Konsryturyjna, Warszawa 2010, rozdz. 14 pkt 4 - dostęp: Legalis). Tym 
samym nic nie stoi na przeszkodzie na określeniu wcześniejszego niż dzień 1 sierpnia 2016 r. terminu 
wejścia w życie projektowanej ustawy. 

Określenie odpowiedniego terminu wejścia w życie projektowanej ustawy jest powiązane z 
koniecznością sformułowania przepisu przejściowego, gdyż z komunikatu po rozprawie w sprawie P 
45/12 wynika, że Trybunał odroczył utratę mocy obowiązującej zakwestionowanych przepisów: "aby 
umożliwić ~akończenie spraw w toku oraz 1l!Jdanie przez ustawodawą odpowiednich przepisów intertemporalnych" 
(http:/ / trybunal.gov.pl/ rozprawy /komunikaty-prasowe/komunikaty-po/ art/7 563-kierowanie-przez
banki-wierzytelnosci-do-postepowania-egzekucyjnego-z-pominieciem-sadowego-post/). W związku z 
określeniem wart. 10 projektu daty wejścia w życie ustawy z dniem 1 sierpnia 2016 r., przepisy art. 96 ust. 
1 i art. 97 ust. 1 zmienianej usta1J(J - Prawo bankowe będą mogły być stosowane do tego dnia do wydawania 
przez banki tytułu egzekucyjnego (art. 9 projektu). Natomiast po tym dniu będzie można stosować 
przepisy dotychczasowe (czyli art. 96-98 ustt111(J - Prawo bankowe) do prowadzenia egzekucji na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzule wykonalności przed dniem wejścia w życie 
projektowanej ustawy. Tak sformułowany przepis art. 9 projektu może budzić wątpliwości, w 
szczególności, gdy nie zostało jeszcze ogłoszone uzasadnienie wyroku Trybunału w sprawie P 45/12. 

Wskazać należy, iż zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ,,pewne .fragmenry uzasadnienia stanowiąc ratio 
decidendi, są w Si[~gólnie silny sposób :{JI'iązane z sentenfią i stanowić mogą w pewnym sensie jej ''uzupełnienie'~ Wskazać 



można .rytuaqe, gt!y już samo uzasadnienie stanowi w istocie tJ()Ikładnię sentenifi, tJ()Iraża bowiem pe1ilne elementy, które z 
Jmryc!(Jn proceduralnych, z uwagi na prryjęte reguły fowułowimia sentenifi, nie mogły się tam znaki;! ( .rygn. K 4/99, 
OTK ZU Nr 2/2000, s. 291)" (wyrok TK z dnia 26.03.2001 r., sygn. SK 2/01, OTK ZU 2002, Nr 2A, poz. 
15). Tym samym wydaje się, iż precyzyjne ustalenie brzmienia przepisu przejściowego w projektowanej 
ustawie możliwe będzie dopiero po ogłoszeniu uzasadnienia wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. P 
45/12. Kwestia ta ma bardzo ważne znaczenie, ze względu na istniejące w orzecznictwie sądowym 
rozbieżności poglądów dotyczące skutków orzeczenia na mocy którego została odroczona przez Trybunał 
Konstytucyjny utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu. 

Zwrócić należy uwagę na niejednolite stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego 
i Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie skutku odroczenia utraty mocy obowiązującej 
niekonstytucyjnego przepisu w kontekście możliwości podejmowania na podstawie tego przepisu 
wiążących rozstrzygnięć. W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, zgodnie z którym 
orzeczenie terminu utraty mocy obowiązującej przepisu późniejszego niż dzień ogłoszenia wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego jest równoznaczne z jego pozostawieniem w systemie prawnym do upływu 
tego terminu (uchwały SN: z dnia 3.07.2003 r., sygn. II CZP 45/03, OSNC 2004, Nr 9, poz. 136; z dnia 
24.01.2004 r., sygn. II CZP 112/03, niepubl.); z dnia 23.07.2005 r., sygn. III CZP 35/04, OSNC 2005, Nr 
7-8, poz. 125); z dnia 7.12.2007 r., sygn. III CZP 125/07, OSNC 2008, Nr 12, poz. 138); wyroki: SN z 
dnia 20.04.2006 r., sygn. IV CSK 28/06, OSNC 2007, Nr 2, poz. 31); z dnia 9.10.2003 r., sygn. I CK 
150/02, OSNC 2004, Nr 7-8, poz. 132). Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7.12.2007 r., sygn. III CZP 
125/07, OSNC 2008, Nr 12, poz. 138, zauważył, iż jeżeli Trybunał Konstytucyjny: "biorąc pod uwagę 
wszystkie chronione Konstytugą wartości, decyduje się na ufr:(ymanie w mocy przepisu spfi!cznego z ustawq, umową 
międzynarodową lub Konstytuifą RP, to tak długo, jak on obowiąztffe, żadnemu zachowaniu, do którego ten przepis się 
odnosi, nie można pr.rypisać ceci?J bei!Jrawności. " 

Niejednolite stanowisko dotyczące skutków odroczenia utraty mocy obowiązującej 

niekonstytucyjnego przepisu prezentował Trybunał Konstytucyjny. Początkowo (wyroki TK: z dnia 
2.07.2003 r., sygn. K 25/01, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 60); z dnia 27.04.2005 r., sygn. P 1/05, OTK-A 
2005, Nr 4, poz. 42) uznawał, że orzeczenie terminu utraty mocy obowiązującej przepisu późniejszego niż 
dzień ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest równoznaczne z jego pozostawieniem w 
systemie prawnym do upływu tego terminu. Jak jednak słusznie wskazano w literaturze przedmiotu (L. 
Bosek i M. Wild, Kontrola konstytufffności prawa. Zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne. Komentarz 
praktycifly dla sęd~ów i pełnomocników procesOtJ()!Ch. W.zvry pism procesotJ()Ich, Warszawa 2014 r., część II § 13 pkt 
IV (263) dostęp- Legalis) w nowszych orzeczeniach Trybunał zdaje się weryfikować s_woje wcześniejsze 
stanowisko. Ta modyfikacja poglądów polega na: 
l. nałożeniu przez Trybunał na organy stosujące prawo obowiązku przestrzegania standardów 

konstytucyjnych przed upływem terminu odroczenia, w drodze wykładni zgodnej z Konstytucją RP; 
2. stwierdzeniu istnienia konstytucyjnej normy intertemporalnej, która nakazuje odmowę zastosowania 

niekonstytucyjnych przepisów również w przypadku, w którym Trybunał odroczył utratę mocy 
obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów; 

3. stwierdzeniu istnienia wstecznego skutku swoich wyroków w odniesieniu do osób wnoszących skargę 
konstytucyjną. 

Wnioski te wynikają z nowszych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, m.in. z dnia 18.5.2004 r., sygn. SK 
38/03, OTK-A 2004, Nr 5, poz. 45 oraz z dnia 27.10.2004 r., sygn. SK 1/04, OTK-A 2004, Nr 9, poz. 96. 
W szczególności w pkt III.11 uzasadnienia pierwszego z wymienionych wyroków Trybunał wskazał, iż: 
"realizaifa gwarongi konstylury}I!JCh powinna p~awiać się - na gruncie istnięjącego stanu nowatywnego zakładającego 
przez okreś/Of!Y czas obozvią!(JWanie niekonstytufJ}nego przepisu - W re!(Jgnagi Z tego zakresu jego stosowania, który 
naruszałi!J prawa pokrrJ1Pdzonego, i w konsekwenifi tJ()Ibór takiego środka proceduralnego, który po:(!Wii na.Jiepięj na 
osiqgnięcie efektu no/bliższego nakazowi tJ()Ikładni i stosowania prawa w :rgod~e z Konstytug"tł''. Tym samym Trybunał 
wyraził pogląd, zgodnie z którym sądy prowadzące postępowania w okresie obowiązywania 

niekonstytucyjnego przepisu (w związku z odroczeniem jego utraty mocy obowiązującej) powinny 
formułować jego wykładnię oraz go stosować z uwzględnieniem konieczności zapewnienia gwarancji 
konstytucyjnych. Wskazać również należy, iż Trybunał dopuszcza możliwość przyznania sądom 



kompetencji do odmowy zastosowania przepisu uznanego przez Trybunał za niekonstytucyjny, czego 
wyrazem jest wyrok z dnia 11.05.2007 r., sygn. K 2/07, OTK-A 2007, Nr 5, poz. 48, zgodnie z którym: 
"organy stosujące prawo powinny - w granicach SU!JCh kompelengi i umi9(tności, z uwagi na ~ienie art. 7 i art. 8 
Konsrytugi - przeciwd:rjalać utrwalaniu niekonstyturyjnego stanu, nie zaś biernie oczekiwać na ostatec~e usuni(cie w 
formalny sposób z obrotu prawnego aktu, którego niekonstytuqfność już stwierdzono'~ Również w uzasadnieniu 
wyroku z dnia 16.02.2010 r., sygn. P 16/09, OTK-A 2010, Nr 2, poz. 12, Trybunał Konstytucyjny zwrócił 
uwagę na kompetencję sądów do odmowy zastosowania niekonstytucyjnego rozporządzenia w konkretnej 
sprawie w okresie odroczenia utraty mocy obowiązującej przepisu. 

Tym niemniej zwrócić należy uwagę, iż w swoich orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny nie 
prezentuje jednolitego stanowiska, gdyż w wyroku z dnia 1.12.2010 r., sygn. K 41/07, OTK-A 2010, Nr 
10, poz. 127, orzekł, iż: "odroczenie terminu utraty mory obowiązuJąc9 ma ten skutek, że w okresie [. .. ] od 
ogłoszenia 1J!Yroku TK w organie promulgaryjnym (D i: U. RP) zakwestionowane przepisy- o ilewcześnidnie zostaną 
ucf?ylone bądź zmienione przez ustawodawą, mimo że obalone w stosunku do nich zosia/o domniemanie konstyturyjności 
- winny być stosowane przez WS1JSikich adresatów, w tym przez sądy orzekające'~ Powyższe wskazywałoby, iż 
intencją Trybunału zaznaczoną w tym wyroku było przypomnienie, iż skutkiem odroczenia utraty mocy 
obowiązującej przepisu nie jest pozbawienie jego mocy obowiązującej z dniem ogłoszenia wyroku. Tym 
samym odmowa zastosowania tego przepisu przez organy stosujące prawo nie wydaje się możliwa, gdyż 
taka praktyka sprzeciwiałaby się postanowieniu art. 190 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym 
Trybunał Konstytucyjny może określić inny niż dzień ogłoszenia orzeczenia termin utraty mocy 
obowiązującej aktu normatywnego (L. Bosek i M. Wild, Kontrola konstyturyjności ... , część II § 13 pkt IV 
(264)). 

Zdecydowanie odmienny pogląd od przedstawionych powyzeJ zajmuje Naczelny Sąd 
Administracyjny. Aczkolwiek większość orzeczeń dotyczyła odmowy stosowania przepisów rangi 
podustawowej w okresie odroczenia utraty ich mocy obowiązującej przez Trybunał Konstytucyjny, to 
jednak w wyroku z dnia 16.04.2009 r. sygn. I OSK 586/08, niepubl., NSA stwierdził, iż: "w świetle przepisów 
art. 190 ust. 3 i ust. 4 Konstytugi ~eciJPospolitd Polskid U(Jrok Trybunalu Konstyturyjnego stwierdzająry niei[,odność 
określonego przepisu uslau:J z Konstytugą, wprowadza z dniem ogłoszenia tego U(Jroku w trybie art. 190 ust. 2 Konstytugi 
zakaz StOSOWania niekonstyturyjnego przepisu UStau:J także W postq>owaniu sądowoadministraryjnym WSi[~tym i 
niezakończonym prawomocnie przed ogłoszeniem tego 1J!Yroku ·~ 

Mając na uwadze dostrzeżone rozbieżne stanowiska sądów w sprawie skutków orzeczenia utraty 
mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów w okresie odroczenia tej utraty, zasadnym wydaje się 
uwzględnienie w dalszych pracach legislacyjnych nad opiniowanym projektem tez zawartych w 
uzasadnieniu wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. P 45/12, które powinno zostać ogłoszone w 
najbliższym czasie. 
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