
11 Narodowy Bank Polski 

DP-IV-MJ-024-289/15 

Pan 

Do druku nr 3426 

Piotr Wiesiołek 
Pierwszy Zastępca Prezesa 

Warszawa, V~ czerwca 2015 r. 

SEKRETARIAT SZEFA KS 

L.dz . ............................................ . 
O 3. 06. Z015 Data wpływu ............................... . 

Lech Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

Szanat-,.:H7_) {l;•nre lbn~-~~,-c~9, 
W nawiązaniu do pisma z dnia 13 maja 2015 r. (znak: GMS-WP-173-113/15} doty

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

rych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców poseł Wince11ty Elsner) przedsta

wiam następujące stanowisko Narodowego Banku Polskiego. 

l. Nadesłany projekt uchyla z czternastym dniem od wejścia w życie projektowanej 

ustawy przepisy art. 96 - 98 Prawa bankowego. Powodem wniesienia projektu 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 Prawa 

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 intertemporalnych. 

Wnioskodawcy projektu uznali ustalenie przez TK 15 miesięcznego terminu na za

kończenie spraw za "niedobre rozwiązanie" ze względu na niebezpieczeństwo 

wzmożonego wystawiania przez banki BTE we wszystkich sprawach objętych win

dykacją. 
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2. Do projektu nadesłanej ustawy zdaniem NBP należy odnieść się zdecydowanie nega

tywnie. Skoro TK dał 15 miesięcy bankom na dokończenie spraw i na ewentualne 

wydanie przez ustawodawcę przepisów intertemporalnych, to nie jest dobrym po

mysłem "zabieranie" tego 15 miesięcznego okresu przez ustawodawcę. Odroczenie 

utraty mocy przez TK służyć ma uporządkowaniu stosunków prawnych "będących 

w toku obsługiwania". Zlikwidowanie tego terminu czy też jego skrócenie prowadzi 

do chaosu w obsługiwanych kredytach. Poza tym Parlament nie powinien korygo

wać orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. 

3. Wystawianiu pochopnych czy bezzasadnych bankowych tytułów egzekucyjnych 

przez banki służą środki zaskarżenia (zażalenie na nadanie klauzuli, powództwo 

przeciwegzekucyjne) należy podkreślić, że te środki mogą być wnoszone zanim jesz

cze wszczęta byłaby egzekucja. Nie ma więc większego niż dotychczas zagrożenia 

wystawiania bezpodstawnych BTE, a gdyby takie przypadki się pojawiły, to mogą 

być zwalczane na dotychczasowej drodze. 

4. W opinii NBP piętnastomiesięczny okres może być spożytkowany także na "wyda

nie przez ustawodawcę przepisów intertemporalnych". W projektowanej ustawie ta

kich przepisów nie ma. Przepis art. 8 tej ustawy nie zawiera niczego, co mogłoby 

rozwikłać powstające problemy intertemporalne. To, że postępowania w sprawie 

nadania klauzuli wszczęte przed wejściem w życie ustawy toczą się według przepi

sów dotychczasowych, niczego nowego bankom i kredytobiorcom nie daje, bowiem 

ani przepisy o postępowaniu klauzulowym, ani o postępowaniu egzekucyjnym nie 

zostały przez TK podważone. Bez tego _przepisu postępowania klauzulowe i tak mu

siałyby się toczyć według dotychczasowych przepisów, bo nie zostały one ani zmie

nione, ani zakwestionowane przez Trybunał. Nie rozwiązują one problemu, do kiedy 

banki mogą wystawiać BTE, ani czy i do kiedy w piętnastomiesięcznym okresie ban

ki mogą pobierać oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 

2/2 

Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa te l. +48 22 185 10 oo listy@nbp.pl 


