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WPROWADZENIE
Banki stanowią jeden z najistotniejszych elementów prawidłowo rozwijającej się gospo‐
darki. Prawne podstawy funkcjonowania systemu bankowego tworzą obszerny i bardzo
złożony zbiór aktów prawnych o różnej randze. Znajomość tych zagadnień coraz częściej
stanowi standard wymagań stawianych absolwentom kierunków studiów takich jak: pra‐
wo, administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, bezpieczeństwo na‐
rodowe, informatyka i ekonometria, stosunki międzynarodowe oraz innych.
Dla celów dydaktycznych, jak i z uwagi na znaczenie problematyki w programach studiów,
przede wszystkim prawniczych oraz administracyjnych, nastąpiło wyodrębnienie przed‐
miotu prawo bankowe lub nawet o szerszych granicach przedmiotowych – przedmiotu
prawo rynku finansowego, natomiast w programach studiów ekonomicznych często
uwzględniany jest przedmiot bankowość. Ze względu na obszerność regulacji prawnej
i różnorodność problematyki trudno jest obecnie prawidłowo realizować zagadnienia
prawa bankowego lub bankowości wyłącznie w ramach przedmiotu prawo finansowe albo
finanse. Potrzeba poznania tych ważnych zagadnień uzasadnia wprowadzanie do pro‐
gramów studiów monograficznych specjalizacyjnych wykładów z prawa bankowego lub
prawa rynku finansowego albo bankowości.
Współcześnie prawo bankowe jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną prawa
i jednocześnie ważnym elementem składowym prawa rynku finansowego. Różne zjawis‐
ka, w tym o charakterze kryzysowym, mają wpływ na postawę ustawodawcy, który dążąc
do minimalizowania ryzyk związanych z funkcjonowaniem banków i rynku bankowego,
a także jego otoczenia w postaci innych sektorów rynku finansowego (ubezpieczeniowego,
kapitałowego) podejmuje próby coraz głębszej ingerencji prawnej w mechanizm rynko‐
wy. To szczególne zaufanie do omnipotencji prawa prowadzi do ilościowego wzrostu
różnych regulacji prawnych odnoszących się do poszczególnych obszarów działalności
bankowej lub parabankowej. Postawę taką trudno zaakceptować, niemniej jednak ma ona
określone konsekwencje w praktyce, zarówno dla podmiotów instytucjonalnych (ban‐
ków, przedsiębiorstw pomocniczych usług bankowych, parabanków, pośredników w wy‐
konywaniu usług bankowych), jak i dla ich kontrahentów. Wiedza o prawnych mecha‐
nizmach funkcjonowania banków i ich otoczenia instytucjonalnego staje się coraz bar‐
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dziej niezbędna do zrozumienia skomplikowanych zjawisk i zdarzeń składających się na
działalność bankową.
Niniejszy podręcznik, w zamierzeniu autora, jest próbą prezentacji wielowątkowej pro‐
blematyki polskiego prawa bankowego i założeń systemu bankowego funkcjonującego
w Polsce. Jest to wydanie V. W stosunku do wydania IV z 2011 r. zostało zaktualizowane
i poszerzone o zagadnienia wynikające ze zmian legislacyjnych oraz o najnowszy dorobek
judykatury i doktryny. W szczególności uwzględniono nowe rozwiązania w zakresie
funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, istotne zmiany w działalności
sektora bankowości spółdzielczej oraz wprowadzenie w Polsce prawnych podstaw wy‐
konywania nadzoru makroostrożnościowego. Przyjęto możliwie szeroki zakres omawia‐
nia poszczególnych zagadnień, wychodząc poza ramy podstawowych aktów prawnych
polskiego prawa bankowego. W związku z tym przedstawiono nie tylko uregulowania
zamieszczone w ustawie – Prawo bankowe oraz ustawie o Narodowym Banku Polskim,
ale również regulacje dotyczące funkcjonowania spółdzielczości bankowej, banków hi‐
potecznych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, kredytu konsumenckiego, Banku
Gospodarstwa Krajowego, nadzoru finansowego, a także innych problemów związanych
z funkcjonowaniem systemu bankowego, np. dotyczących rekapitalizacji niektórych in‐
stytucji finansowych, udzielania wsparcia przez Skarb Państwa niektórym instytucjom
finansowym, wykonywania usług płatniczych czy systemu pieniężnego. Banki wchodzą
w różne relacje z podmiotami instytucjonalnymi (sektora publicznego i sektora prywat‐
nego) oraz z konsumentami. Wymaga to przedstawienia tej problematyki w możliwie
szerokim ujęciu.
W podręczniku zaprezentowano również wybrane zagadnienia odnoszące się do pod‐
miotów instytucjonalnych innych niż banki, ale realizujących niektóre czynności banko‐
we, np. uregulowane w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczęd‐
nościowo-kredytowych.
Zamiarem autora było ukazanie szerokiego obszaru regulacji prawnych systemu banko‐
wego, wzajemnych relacji między poszczególnymi aktami prawnymi, stopniowego po‐
szerzania tradycyjnej oferty banków na rynku, a także procesu tworzenia różnych insty‐
tucji prawnych wpływających na bardziej bezpieczne funkcjonowanie banków, w tym
również przy ewentualnym angażowaniu publicznych zasobów finansowych w procesy
restrukturyzacji banków zagrożonych niewypłacalnością.
Podręcznik stanowi systematyczny wykład obowiązującego polskiego prawa bankowego,
z uwzględnieniem dorobku orzecznictwa oraz doktryny i wpływu standardów prawa
unijnego na ewolucję i rozwój różnych instytucji prawa bankowego w Polsce. Zaprezen‐
towano zarówno zagadnienia publicznego, jak i prywatnego prawa bankowego, podkreś‐
lając w ten sposób nie tylko złożony charakter tej problematyki, ale również relacje za‐
chodzące między poszczególnymi uregulowaniami. Po każdym rozdziale zamieszczono
także zalecaną literaturę uzupełniającą, istotnie przybliżającą specyfikę różnych zagad‐
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nień, których szczegółowe omówienie nie byłoby możliwe ze względu na ograniczone
ramy książki.
Praca ta jest adresowana przede wszystkim do studentów studiów prawniczych, admini‐
stracyjnych, ekonomicznych i zarządzania. Może być również wykorzystywana przez
studentów innych kierunków studiów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, których
programy uwzględniają zagadnienia z zakresu bankowości i prawa bankowego, a także
przez każdego, kto z osobistych lub zawodowych względów jest zainteresowany coraz
ważniejszą problematyką funkcjonowania banków i rynku bankowego.
Zdając sobie sprawę z tego, że nie ma doskonałych i pozbawionych wad podręczników,
autor będzie wdzięczny za ewentualne spostrzeżenia, uwagi i propozycje, które z pew‐
nością zostaną wykorzystane w kolejnych lub podobnych opracowaniach z zakresu prawa
bankowego i bankowości.
Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego

Rozdział pierwszy

SYSTEM BANKOWY W POLSCE
1. Zagadnienia wprowadzające
Tradycyjnie w polskiej doktrynie prawa finansowego przyjmowano, że system
bankowy danego państwa to ogół banków funkcjonujących w danym czasie
i na określonym terytorium, których zakres działalności jest uregulowany
w przepisach prawa bankowego danego państwa1. Biorąc jednak pod uwagę
dynamiczny rozwój różnych form działalności bankowej oraz jej umiędzyna‐
rodowienie w Polsce, zwłaszcza od 1990 r., takie rozumienie systemu banko‐
wego może okazać się już niewystarczające, ponieważ zbyt wąsko ujmuje funk‐
cjonowanie banków.

system bankowy

Klasyczna działalność bankowa często jest łączona z inną działalnością,
np. ubezpieczeniową, maklerską, powierniczą, w zakresie świadczenia usług
doradztwa finansowego, inwestycyjną na rynku kapitałowym, a ponadto wy‐
kracza ona poza obszar państwa polskiego. Banki nie są również jedynymi
podmiotami podejmującymi działalność bankową (czynności bankowe w sze‐
rokim ujęciu). Obok banków podejmują ją m.in. instytucje płatnicze, kantory
walutowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, fundusze powiernicze,
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, giełdy finansowe, instytucje
pieniądza elektronicznego.

działalność
bankowa

W związku z tym można wyodrębnić różne ogniwa systemu bankowego, a ter‐
min ten powinien być rozumiany znacznie szerzej i obejmować nie tylko banki,
ale również inne podmioty wykonujące czynności bankowe w szerokim ujęciu,
a także różne instytucje finansowe, których działalność i spełniane zadania
mają minimalizować ryzyko związane z funkcjonowaniem podstawowego og‐

ogniwa systemu
bankowego

1
S. Bolland, Wstęp do nauki finansów, Warszawa 1986, s. 206; J. Harasimowicz, Finanse
i prawo finansowe, Warszawa 1988, s. 199; N. Gajl, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1992,
s. 375; W. Baka, Kierunki umacniania systemu bankowego, Pr. Bank. 1996, nr 3, s. 73–81;
A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1997, s. 262; E. Ruśkowski
(red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, t. II, Warszawa 2000, s. 340.
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niwa systemu bankowego, tj. banków (do takich instytucji można zaliczyć
np. BFG czy KNF).
sektor bankowy

W ujęciu normatywnym brak definicji pojęcia „system bankowy”, które
od wielu lat jest jednak analizowane w doktrynie. Pojawiło się natomiast
w znaczeniu normatywnym pojęcie „sektor bankowy”, którym posłużono się
w ustawie o nadzorze uzupełniającym2. Zgodnie z przepisami tej ustawy sektor
bankowy tworzą instytucje kredytowe, instytucje finansowe w rozumieniu
ustawy – Prawo bankowe oraz przedsiębiorstwa pomocniczych usług banko‐
wych w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe.

sektor ubezpieczeniowy

Wyodrębniono ponadto sektor ubezpieczeniowy, który tworzą zakłady ubez‐
pieczeń, zakłady reasekuracji lub dominujący podmiot ubezpieczeniowy,
określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej3, a także
sektor usług inwestycyjnych obejmujący firmy inwestycyjne (np. domy mak‐
lerskie, towarowe domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych).
Wymienione wyżej sektory: bankowy, ubezpieczeniowy oraz usług inwesty‐
cyjnych są elementami składowymi sektora finansowego.

sektor usług inwestycyjnych
sektor finansowy

Trudno jednak przyjąć założenie, według którego pojęcie „system bankowy”
mogłoby być traktowane jako synonim pojęcia „sektor bankowy”. Konstrukcje
tych pojęć opierają się bowiem na odmiennych kryteriach, chociaż pewną
wspólną cechą jest to, że przy szerokim ujmowaniu pojęcia „system bankowy”
i konfrontacji tego pojęcia z normatywnym ujęciem „sektora bankowego” za‐
uważalne jest wychodzenie w każdym przypadku poza ramy tradycyjnej (pod‐
stawowej) działalności bankowej.
Wydaje się, że pozostawienie poza szeroko rozumianym systemem bankowym
instytucji, które nie są bankami, ale prowadzona przez nie działalność ma cha‐
rakter uzupełniający wobec banków – w szczególności spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych oraz kantorów walutowych – byłoby próbą
zakwestionowania wieloaspektowości współczesnej działalności bankowej.
Trafnie ocenia się, że współczesny rynek bankowy nie może być postrzegany
jako przestrzeń, w której działalność prowadzą wyłącznie banki. Należą do niej
również inne podmioty, wykonujące czynności bankowe, które w systemie
prawnym zostały wyposażone w indywidualną nazwę4.
2
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1252
z późn. zm.).
3
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U.
poz. 1844 z późn. zm.).
4
L. Góral, Rekonstrukcja pojęcia rynku bankowego na gruncie przepisów polskiego prawa
bankowego i jego użyteczność w zakresie analizy regulacji prawnych normujących cel nadzoru nad
tym rynkiem, Studia Prawno-Ekonomiczne 2014, t. XCII, s. 58.
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Charakterystyczne jest przy tym to, że w prawie bankowym ustawodawca
wielokrotnie posługuje się pojęciem działalności bankowej, ale jej nie definiuje,
jak również wprost nie wyznacza jej granic. Można ją wiązać zarówno z poję‐
ciem banku, jak i czynności bankowych, ale nie oddaje to w pełni jej specy‐
ficznych cech. Działalność bankowa jest rodzajem działalności gospodarczej,
definiowanej w sposób ogólny w ustawie o swobodzie działalności gospodar‐
czej5. Według przepisów tej ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa,
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Jest to podstawowa definicja
dla całego systemu prawa, zarówno publicznego, jak i prywatnego6. Jeżeli ja‐
kikolwiek inny akt prawa (ustawa, rozporządzenie, a także akt prawa we‐
wnętrznego danego podmiotu) odwołuje się do „działalności gospodarczej”,
nie wskazując, że chodzi o szczególne (syngularne) znaczenie tego pojęcia, to
należy uznać, iż akt ten odwołuje się do uniwersalnej (generalnej) definicji
wynikającej z prawa działalności gospodarczej7.
Pojęcie działalności gospodarczej opiera się na trzech kryteriach: ekonomicz‐
nej klasyfikacji działalności, jej zarobkowych celach oraz wykonywaniu w spo‐
sób zorganizowany i ciągły8. Każda z tych cech występuje również przy pro‐
wadzeniu działalności bankowej.
Należy podkreślić, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie regu‐
luje wyczerpująco różnych rodzajów tej działalności. Wiele odrębnych ustaw
szczegółowo normuje zasady organizacji i wykonywania danego rodzaju dzia‐
łalności. Są to akty o charakterze lex specialis wobec przepisów ustawy o swo‐
bodzie działalności gospodarczej9. Złożony charakter podejmowania i prowa‐
dzenia działalności bankowej wymaga również zastosowania odrębnych i bar‐
dziej szczegółowych regulacji. Jest to wyraz innego, przedmiotowego ujęcia
działalności bankowej. Prawo bankowe w tym zakresie stanowi także akt praw‐
ny o charakterze lex specialis w stosunku do przepisów ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, które znajdują również w odpowiednim zakresie
zastosowanie do działalności bankowej. Nie jest przy tym konieczne, aby
w prawie bankowym zastrzegano, że przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej stosuje się do działalności bankowej w zakresie nieuregulowa‐
nym w ustawie szczegółowej10.
5
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z
2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).
6
J. Lic, M. Łuc, Definicje pojęć „działalność gospodarcza” i „przedsiębiorca” (potrzeba
rewizji), PiP 2008, z. 10, s. 59.
7
J. Furtas, Działalność gospodarcza na gruncie podatku od towarów i usług oraz ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, Doradztwo Podatkowe 2012, nr 10, s. 48.
8
C. Kosikowski, Prawo działalności gospodarczej – komentarz, Warszawa 2000, s. 11.
9
Idem, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – komentarz, Warszawa 2013, s. 32.
10
Idem, Przedsiębiorca w prawie polskim na tle prawa europejskiego, Warszawa 2003, s. 26.
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