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R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

Adam Bodnar 

 V.510.5.2017.EG 

[Szanowny Panie Ministrze] 

W dotychczasowej korespondencji kierowanej do Pana Ministra (wystąpienie z dnia 

27 stycznia 2017 r.) sygnalizowałem istotną kwestię związaną z uprzywilejowaniem 

wierzytelności bankowych w postępowaniu nakazowym.  

Z otrzymanej odpowiedzi z dnia 16 marca 2017 r. (nr DL-I-053-4/17) wynikało, 

że Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzegło ten problem i podjęło prace legislacyjne 

zmierzające do uchylenia art. 485 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm. – dalej: „kpc”). Przepis 

ten umożliwia wydanie przez sąd nakazu zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia 

na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego 

pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty. 

Jednocześnie w odpowiedzi z dnia 7 września 2017 r. (nr DL-I-053-4/17) wskazano, 

że zakończenie rządowego etapu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, nastąpi 

w IV kwartale 2017 r.  

W tym miejscu z przykrością pragnę zwrócić uwagę, że prace legislacyjne 

zmierzające do uchylenia art. 485 § 3 kpc nadal pozostają w toku (etap opiniowania)
1
.  

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958, z późn. zm.), zwracam 

się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przyczyn przedłużania się prac 
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legislacyjnych. Równocześnie proszę o przekazanie informacji, czy rozważano możliwość 

wyeliminowania art. 485 § 3 kpc z obrotu prawnego w ramach odrębnego procesu 

legislacyjnego, innego niż obszerny projekt nowelizacji UD309. Jednocześnie będę 

wdzięczny za przedstawienie aktualnego harmonogramu dalszych prac w tym obszarze.  

 

[z wyrazami szacunku 

Adam Bodnar] 


