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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 

Bankowy tytuł egzekucyjny to dokument, który stwierdza istnienie wymagalnej wierzytelności banku wo-

bec osoby, która dokonała określonej czynności bankowej. Jest on szczególnym dokumentem wystawianym 

przez bank, stanowi jednocześnie odrębny tytuł egzekucyjny, nieujęty w katalogu zawartym w kodeksie po-

stępowania cywilnego. Z chwilą nadania przez sąd klauzuli wykonalności staje się on tytułem wykonaw-
czym, który uprawnia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Prawodawca, wprowa-

dzając do ustawy – Prawo bankowe instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego, nadał bankom szczególne 

uprawnienie wobec innych kategorii wierzycieli. Banki mogą bowiem wystawiać omawiane tytuły w oparciu 
o księgi bankowe bądź o inne dokumenty związane z dokonywanymi czynnościami bankowymi w przypad-

ku, gdy roszczenie objęte tytułem egzekucyjnym wynika bezpośrednio z czynności bankowej i jest wymagal-

ne. 
Gdy spełnione są odpowiednie wymogi uprawniające do wystawienia takiego tytułu, sąd nadaje mu klau-

zulę wykonalności. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności ma jednak charakter wyłącznie formalny 

– sąd nie bada podstawy prawnej roszczenia objętego bankowym tytułem egzekucyjnym, ogranicza się tylko 

do skontrolowania, czy czynność prawna dokonana przez dłużnika należy do czynności bankowych w rozu-
mieniu ustawy – Prawo bankowe. Należy podkreślić, iż w omawianym postępowaniu sąd nie dokonuje anali-

zy merytorycznej w celu ustalenia, czy faktycznie roszczenie objęte bankowym tytułem egzekucyjnym przy-

sługuje bankowi. 
Na postanowienie sądu dotyczące nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przysługuje 

stronie zażalenie, w którym można powoływać się jedynie na zarzuty formalne. Wytoczenie powództwa 

przeciwegzekucyjnego nie zapewnia natomiast odpowiedniej ochrony, gdyż podczas toczącego się postępo-

wania opozycyjnego toczy się postępowanie egzekucyjne, w którym bank może zaspokajać się z majątku 
dłużnika. Należy przeto wskazać, iż pominięcie odpowiedniej drogi sądowej eliminuje możliwość zweryfi-

kowania sytuacji dłużnika, co może naruszać właściwe dla procesu cywilnego zasady obiektywności i bez-

stronności. Ponadto taki stan rzeczy wydaje się stać w sprzeczności z gwarantowanym konstytucyjnie pra-
wem do sądu oraz z zasadą demokratycznego państwa prawnego. 

Na kanwie dokonanych rozważań za celowe należy uznać rozszerzenie kompetencji sądu w postępowaniu 

klauzulowym w taki sposób, aby sąd był zobowiązany do badania nie tylko przesłanek formalnych, ale i me-
rytorycznych. Proponowane rozwiązanie – w przypadku sporu z bankiem – zagwarantowałoby lepszą ochro-

nę stronom dokonującym czynności bankowych. 

Proszę zatem Pana Ministra o dokonanie analizy opisanego zagadnienia i o ewentualne podjęcie stosow-

nych działań. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




