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W odpowiedzi na pismo z dnia 13 maja 2015 r. (GMS-WP-173-113il5), 

przesyłające projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo bankowe oraz niektórych innych 

ustaw, w załączeniu przesyłam uchwałę nr IX/23/2015 Krajowej Rady Notarialnej z 

dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy

Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. 
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UCHWAŁA Nr IX/23/2015 
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 ze zm.) 

Krajowa Rada Notarialna pozytywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy 
Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przedstawiony przy piśmie 
Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 13 maja 2015 r. (GMS-WP-173-113/15). 

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 

P45112, zgodnie z którym Trybunał orzekł, iż art. 96 ust. l i art. 97 ust. l ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. -Prawo bankowe, są niezgodne z art. 32 ust. l Konstytucji. 

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 wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych i 

prowadzenia egzekucji na ich podstawie. 
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Data wpływu .... .ACD.\ .. O.n.t.J.D.l.bA 

Warszawa, 2015-06- l j 

Adam Podgórski 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 
Kancelaria Sejmu 
ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 
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W odpowiedzi na pismo Kancelarii Sejmu z dnia 13 maj a 2015 r. (znak: GMS-WP-173-

113/15) w sprawie przekazania, w trybie art. 4 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. 

o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 614), opinii o poselskim projekcie 

ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel 

wnioskodawców: poseł Wincenty Elsner), Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) 

uprzejmie przekazuje następującą uwagę. 

W ocenie KNF Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. 

(Sygn. Akt P 45/12) opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 23 kwietnia 2015 r. (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 559) określając termin utraty mocy obowiązującej przepisów art. 96 ust. l i art. 

97 ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 

z późn. zm.) na dzień l sierpnia 2016 r. uwzględnił konieczność przygotowania się zarówno 

podmiotów rynku finansowego jak i organów wymiaru sprawiedliwości do nowej sytuacji 

prawnej związanej z eliminacją z instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego, mając przy tym 

również na uwadze konieczność zapewnienia możliwości zakończenia spraw pozostających 

w toku, jak i wydania przez Ustawodawcę odpowiednich przepisów intertemporalnych. 

Działalność bankowa jest prowadzona przy uwzględnieniu szczególnych wymogów 

prawnych i uwarunkowań wynikających z miejsca i znaczenia sektora-bankowego w systemie 

fmansowym. W ocenie organu sprawującego riadzór nad bankami powinny one prowadzić 

swoją działalność na podstawie wypracowanych w określonym stanie prawnym strategii 

i polityk dotyczących poszczególnych obszarów działalności. Kwestia możliwości 

ustanowienia dla ekspozycji kredytowych określonego rodzaju zabezpieczeń stanowi 

kluczowy element polityki zarządzania ryzykiem kredytowym. Zmiany w tym obszarze 

powinny być wprowadzane w sposób pozwalający na dostosowanie się sektora bankowego do 



.. 
nowego stanu prawnego, tak aby zapewnić odpowiedni okres przygotowawczy pozwalający 

na wypracowanie adekwatnych rozwiązań organizacyjnych, które zapewnią utrzymanie 

bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych na 

dotychczasowym poziomie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie KNF, nie jest właściwe, przewidziane wart. 9 

przedmiotowego projektu ustawy, skracanie okresu przejściowego wskazanego przez 

Trybunał Konstytucyjny w wymienionym wyżej wyroku. 
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PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA 
Główny Urząd Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 

ul. Hoża 76/78 , 00-682 Warszawa 
teł.: (+48) 022 392-31-17; fax: (+48) 022 392-31-20 

www.prokuratoria.gov.pl 
e-mail: kancelaria@prokuratoria.g.ov.pl 

KR-51-258/15/KBU 

DOPLfA9~4 /15 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

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

Data wpływu ...... X)~ .. Q.G. ... ~ .. ~ 

Warszawa, 2015.06. A~ 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 
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W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2015 r., znak: GMS-WP-173-113/15, dotyczące 

zaopiniowania poselttkiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz 
niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Wincenty Elsner), w załączeniu 
przekazuję opinię Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do przedłożonego projektu. 

Ot:q,wluja: 

1) adresat- 1 egz., 
2) a/a-1 egz. 
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Opinia do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych 
innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Wincenty Elsner) 

W związku z otrzymaniem do zaopiniowania poselskiego projektu ustau:Y o zmianie usi01J!Y - Prawo 
bankowe oraz niektórych in1!Jch ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Wincenty Elsner), 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 ust01J!Y z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (D~ U. z 2015 r. 
po~ 128) z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Wymienione przepisy usta»:Y - Prawo bankowe utracą moc 
obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r. Projektowana ustawa przewiduje uchylenie oprócz art. 96-98 
UStCl11;Y- Prawo bankowe również przepisy innych ustaw stanowiących o bankowym tytule egzekucyjnym lub 
odsyłających do wymienionych przepisów ustCl11;Y- Prawo bankowe. Wśród uchylanych przepisów pominięto 
jednak art. 29a usta»:Y z dnia 5 listopada 2009 r. o spóldifelcvch kasach oszCifdnościowo-kredyto»:Ych (D~ u. z 2013 
r. po~ 1450, zpóźn. !(!11.), zgodnie z którym spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa może wystawiać 
tytuły egzekucyjne kasy na podstawie ksiąg lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem 
czynności, w zakresie gromadzenia środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielania im 
pożyczek i kredytów, przeprowadzania na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenia przy 
zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 mcya 2003 r. o pośrednictwie 
ube:@iec:(!nio»:Ym (Dz. u. Nr 124, po~ 1154, zpóźn. !(!11.), lub zabezpieczaniem wierzytelności wynikających z 
tych czynności. 

Odnosząc się do projektowanego art. 8 zawierające przepis przeJsctowy, regulujący kwestie 
prowadzenia według przepisów dotychczasowych postępowań w sprawie nadania klauzuli wykonalności 
bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, wszczętych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, 
należy zauważyć, iż kwestia ta wymaga wnikliwego przeanalizowania. Zwrócić należy uwagę, iż nie zostało 
jeszcze ogłoszone uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. P 
45/12. Z komunikatu po rozprawie w sprawie P 45/12 wynika, że Trybunał odroczył utratę mocy 
obowiązującej zakwestionowanych przepisów: "aby umożliwić zakończenie spraw w toku oraz »:Ydanie Pr.(!Z 
ustawodawcr odpowiednich przepisów intertemporalf!Jch" (http:/ /trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty
prasowe/komunikaty-po l art/7 563-kierowanie-przez-banki-wierzytelnosci-do-postepowania
egzekucyjnego-z-pominieciem-sadowego-post/). Wskazać jednak należy, iż zdaniem Trybunału 
Konstytucyjnego ,,pewne fragmenty uzasadnienia stanoWŻtiC ratio decidendi, sq w szczególnie silf!J sposób !(!I'Żqzane z 
sentengq i stanowić mogq w pewnym sensie jej "uifiPelnienie': Wskazać można .rytuage, gdy już samo uzasadnienie stanowi 
w istocie »:Ykladnir senteng~ II:Yraża bowiem pewne elementy, które zpr.ryczyn proceduralnych, z uwagi na pr.ryjrte reguły 
formułowania sentengl, nie mogły sir tam znaleźć (.[Jgn. 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 
WSi)stkie chronione Konstytuifą wartości, decyduje si~ na utr.rJmanie w mocy przepisu sprzeciJlego z ustawą, umową 
mi~dvnarodową lub Konstytuifą RP, to tak długo, jak on obowiąifije, żadnemu zachowaniu, do którego ten p~is si~ 
odnosz; m'e można PrrJPisać 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 konstytucyjności prawa. Zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne. Komentarz 
praktyCZf~y dla s~dtfów i pełnomocników procesoU;Ych. Wzory pism procesoU;Ych, Warszawa 2014 r., część II § 13 pkt 
IV (263) dostęp- Legalis) w nowszych orzeczeniach Trybunał zdaje się weryfikować swoje wcześniejsze 
stanowisko. Ta modyfikacja poglądów polega na: 

1. 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 konstytucyjnych powinna pr.(!jawi'ać si~ - na gruncie istniejącego stanu normatywnego zakładającego 
przez określony czas obowiąvwanie m'ekonstytuqjnego przepisu - w revgnag'i z tego zakresu ;'ego stosowania, który 
naruszałi?J prawa pokr.rfwdzonego, i w konsekwenifi U;Ybór takiego środka proceduralnego, który po!(!Wii' najlepiej na 
osiqgni~cie efektu najbliższego nakazowi U;Ykładni i stosowania prawa w f?gOdtfe z Konstytuifą'~ Tym samym Trybunał 
wyraził pogląd, zgodnie z którym sądy prowadzące postępowania w okresie obowiązywania 
niekonstytucyjnego przepisu (w związku z odroczeniem jego utraty mocy obowiązująceD 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 kompetenifi i umiej~tności, z uwagi na bfi!~~iem'e art. 7 i art. 8 
Konstytuifi - przeciwdtfałać utrwalaniu niekonstytuqjnego stanu, m'e zaś bt'erm'e oczekiwać na ostateCZf~e usuni~cie w 
formalny sposób z obrotu prawnego aktu, którego niekonstytuqjność 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 mocy obowiązującej ma ten skutek, że w okresie [ ... ] od 
ogłoszenia U;Yroku TK w organie promulgacyjnym {Di; U. RP) zakwestionowane przepisy - o ile wcześniej nie zostaną 
uchylone bądź iJ11ienione przez ustawodawą, mimo że obalone w stosunku do nich zostało domniemanie konstytucyjności 
- winny być stosowane przez wsvstkich adresatów, w tym przez sąt!J orzekające". Powyższe wskazywałoby, iż 
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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 si~ 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 konsryturyjności . .. , 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 
arf. 190 ust. 3 i ust. 4 Konsrytugi R:{fCiJPospolitej Po/skiej 11:'Y"ok Trybunalu Konsryturyjnego stwierdzająry nie~odność 
określonego przepisu ustC111;Y z Konsrytugq, wprowadza z dniem ogłoszenia tego u;yroku w trybie art. 190 ust. 2 Konsrytugi 
zakaz StOSOWania niekonsryturyjnego przepisu UsfC111;J także 111 post(jJowanżu sqdo1110admżnistraryjnym 11/S:(f:(J(ym i 
niezakończonym prawomocnie przed ogłoszeniem tego u;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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