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ZRBS/44/2015        Warszawa, dnia 05.06.2015 r. 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego 

Szanowni Państwo,  

W związku z uznaniem w dniu 14 kwietnia br. przez Trybunał Konstytucyjny bankowego 

tytułu egzekucyjnego za niezgodny z Konstytucją, podczas gdy bankowy tytuł egzekucyjnego stanowił 

podstawowy środek dochodzenia wierzytelności bankowych, Związek Rewizyjny Banków 

Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność zwraca się do banków 

spółdzielczych z ofertą przeprowadzenia szkoleń w zakresie konsekwencji uchylenia bankowego 

tytułu egzekucyjnego i korzystania z alternatywnych środków dochodzenia wierzytelności. 

Harmonogram szkoleń: 

 
Temat szkolenia: 

Szkolenie: „Konsekwencje uchylenia bankowego tytułu egzekucyjnego” poprowadzi radca prawny 
Tadeusz Białek. Szkolenie będzie obejmować następujące zagadnienia: 
 
Konsekwencje uchylenia bankowego tytułu egzekucyjnego 

Jak dochodzić roszczeń w banku po uznaniu za niekonstytucyjny podstawowego środka dochodzenia 

roszczeń w banku, czyli bankowego tytułu egzekucyjnego, jak radzić sobie z okresem przejściowym, 

jak korzystać z alternatywnych uproszczonych środków dochodzenia roszczeń 

 Jakie korzyści uzyskasz poprzez udział w szkoleniu? 

1. Poznasz kwestie motywów rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego 

2. Poznasz kwestie przejściowe – konsekwencje odroczenia utraty mocy obowiązującej 

przepisów o BTE do sierpnia 2016 r (różne stany faktyczne)  

3. Poznasz alternatywne do BTE uproszczone tryby dochodzenia wierzytelności banku  

4. Poznasz rozstrzygnięcia kwestii wątpliwości interpretacyjnych 
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 Komu rekomendujemy szkolenie? 

Władzom Banku, Pracownikom działów: windykacji i dochodzenia należności, działów biznesowych i 

obsłudze prawnej 

 Jak przebiega szkolenie? 

Zajęcia są prowadzone w formie wykładu, z wykorzystaniem przykładów z zakresu dochodzenia 

roszczeń. Po szkoleniu można korzystać ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez 14 dni od 

zakończenia szkolenia) materiały w pliku pdf. 

 Kto prowadzi szkolenie? 

Tadeusz Białek, doktor nauk prawnych, Dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków 

Polskich, radca prawny specjalizujący się w prawie bankowym  

 
 
Program szkolenia: 

1. Omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. P 45/12 

2. Kwestie przejściowe – konsekwencje odroczenia utraty mocy obowiązującej przepisów o 
BTE do sierpnia 2016 r. 

a) różne stany faktyczne: posiadanie samego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, 
wystawione bte, bte skierowane z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności, bte z 
nadaną klauzulą wykonalności, bte po skierowane do organu egzekucyjnego  

b) stanowisko wynikające z orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu 
Administracyjnego 

c) praktyczne przypadki odmowy nadawania klauzuli wykonalności BTE po ogłoszeniu 
wyroku TK z 14 kwietnia 2015.  

d) kwestia przepisów intertemporalnych  

3.  Alternatywne do BTE uproszczone tryby dochodzenia wierzytelności banku wynikających z 
czynności bankowych 

a) Postępowanie nakazowe - nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla. 

b) Postępowanie nakazowe - nakaz zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych. 

c) Notarialny tytuł egzekucyjny - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu 
notarialnego. 

d) Elektroniczne postępowanie upominawcze. 

4.  Dochodzenia roszczeń na zwykłej drodze sądowej 

a) zwykłe postępowanie rozpoznawcze, zwłaszcza po wniesieniu sprzeciwu lub zarzutów 

b) konsekwencje utraty mocy urzędowej dokumentów bankowych dla dochodzenia 
roszczeń 

5. Kwestie wątpliwości interpretacyjnych 
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a) zagadnienie wtórnej niekonstytucyjności w kontekście możliwości wznowienia 
postępowania,  

b) problemy związane z zaskarżaniem postanowień o nadaniu klauzuli wykonalności 

c) problemy związane z prowadzeniem egzekucji na podstawie BTE po umorzeniu 
postępowania 

d) kwestia przerwania biegu przedawnienia roszczeń w sytuacji uchylenia BTE już po 
nadaniu klauzuli  

e) kwestia podstaw do wszczęcia powództwa przeciwegzekucyjnego i pozbawienia 
wykonalności tytułu wykonawczego 

f) kwestia nadania klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika lub nadania klauzuli na rzecz 
osoby na którą przeszło uprawnienie wskazane w BTE  

g) kwestia wnioskowania o dalsze tytuły wykonawcze lub o ponowne wydanie tytułu 
wykonawczego zamiast utraconego 

 

Informacje o szkoleniowcy: 

Tadeusz Białek- doktor nauk prawnych, Dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków 
Polskich, radca prawny specjalizujący się w prawie bankowym, prawie cywilnym i ochronie danych 
osobowych. Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. Członek Komitetu Prawnego 
Europejskiej Federacji Bankowej. Arbiter Sądu Polubownego przy KNF. Uczestniczył w wielu pracach 
legislacyjnych nad ustawami m. in. w zakresie prawa bankowego, kredytu konsumenckiego, zastawu 
rejestrowego, udostępniania informacji gospodarczych, egzekucji z rachunków bankowych. 
Wykładowca prawa bankowego na wyższych uczelniach. Autor blisko trzydziestu publikacji z ww. 
zakresu 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT.   

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.  

Koszty podróży pokrywane są przez Bank delegujący. 

Miejsca szkoleń: 

Bydgoszcz: miejsce szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym;  

Kraków: miejsce szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym;  

Warszawa: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa; 

Lublin: PZMot ul. B. Prusa 8;  

Rzeszów: ul. płk Leopolda Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów; 

Wrocław: Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław; 

Olsztyn: sala konferencyjna BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32. 
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Zgłoszenia: 

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (faksem, e-mail lub przez stronę internetową: 

www.zrbs@wp.pl – zakładka usługi- szkolenia) na poszczególne adresy, adekwatnie do miejsca 

szkolenia: 

 

 

 Wrocław - Tel/fax: 71 344 32 56, email: zrbswroclaw@op.pl  

 Kraków - Tel.: 12 633 27 04, email: kusmierz@zrbs.pl  

 Bydgoszcz - Tel/fax.: 52 323 52 52, email: zwrewb@wp.pl 

 Warszawa - Tel.: 22 326 12 02, Tel/fax: 22 629 52 65, email: sekretariat.zrbs@wp.pl 

 Olsztyn - Tel/fax: 89 521 81 25, email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl  

 Lublin- Tel. Dyrektor Delegatury Antoni Korzeniowski 698 635 087, email: 

a_korzeniowski@wp.pl   

 Rzeszów - Tel. Dyrektor Delegatury Stefan Chudy 698 635 083, email: stefanchudy@onet.eu  

W załączeniu: Karta zgłoszenia 

 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU 

 

Załączam pozdrowienia 

 

Z poważaniem  

Prezes Zarządu 

/-/ Piotr Huzior  
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 
z zakresu BTE 

Nazwa i adres  
Banku Spółdzielczego 

Nazwa Banku: 

………………………………………………………………. 
 
Ulica: 

………………………………………………………………. 
 
Poczta: 

………………………………………………………………. 
 
NIP: …………………………………………………………. 

Telefon  

Faks  

Email  

 

Harmonogram szkoleń:  
 

 

Zgłaszamy udział następujących osób: 

L.p. Nazwisko i imię uczestnika 
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