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W odpowiedzi na pismo z dnia 13 maja 2015 r., nr GMS-WP-173-113/15, 

dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz 

niektórych innych ustaw, przekazanego do zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu 

w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, t.j., z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam następujące 

stanowisko. 

Przedłożony projekt ukierunkowany jest na wyeliminowanie z obrotu 

prawnego instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego przed upływem terminu jej 

derogacji na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. 

(sygn. P 45/12), w którym to orzeczeniu Trybunał zakreślił termin utraty mocy 

wiążącej zaskarżonych przepisów odnoszących się do bankowego tytułu 

egzekucyjnego na dzień l sierpnia 2016 r. Projektodawcy zakładają derogację tychże 

norm w terminie 14 dni od momentu promulgacji projektowanej ustawy. 

Przystępując do oceny opiniowanego projektu należy wskazać, że 

przewidziane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego odroczenie terminu derogacji 

norm odnoszących się do bankowego tytułu egzekucyjnego ma istotne znaczenie nie 

tylko, co oczywiste, dla podmiotów prowadzących działalność bankową, ale również 
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dla konsumentów usług bankowych. Należy bowiem wskazać, że podmioty 

prowadzące działalność bankową na skutek wyeliminowania z obrotu prawnego 

bankowego tytułu egzekucyjnego, będą podejmowały próby zabezpieczenia interesów 

finansowych banków w drodze instrumentów prawa cywilnego, bądź poprzez 

ustanawianie dodatkowych zabezpieczeń (np. weksel), bądź poprzez korzystanie 

w szerokim zakresie z instytucji art. 777 § l pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, 

a więc oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. Zjawiska te 

wymagają od normodawcy odpowiedniej refleksji, już chociażby z punktu widzenia 

określenia maksymalnych stawek taksy notarialnej, jaka może być pobierana od 

odebrania oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Należy przy tym wskazać, że 

kwestia kosztów kredytu jest zagadnieniem istotnym nie tylko z punktu widzenia 

interesów konsumentów, ale również ma wymiar gospodarczy, bowiem decyduje 

o dostępności kredytu. Warto również pamiętać, że wcześniejsza, niż wynikałoby to 

z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, derogacja norm odnoszących się do 

bankowego tytułu egzekucyjnego spowodowałaby falę żądań ze strony banków 

ustanowienia dodatkowych instrumentów zabezpieczających, nie tylko pro futuro, 

o czym była już mowa, ale również w odniesieniu do już zawartych umów 

kredytowych. W umowach tego rodzaju standardowo stosuje się klauzule ogólne 

dające bankowi jako stronie umowy kredytu możliwość żądania ustanowienia 

dodatkowych zabezpieczeń, a w razie odmowy lub niemożności ich ustanowienia, 

postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności. W istocie zatem 

przedłożony projekt, niewątpliwie wbrew intencjom autorów zawartym 

w uzasadnieniu, mógłby wywołać wiele negatywnych skutków dla konsumentów usług 

bankowych. Z powyższych względów należy postulować dużą ostrożność 

w odniesieniu do regulacji odnoszących się do różnego rodzaju instytucji 

zabezpieczenia dochodzenia roszczeń z umów kredytu. 
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