
Wstęp

Współczesny obrót gospodarczy wymaga wsparcia ze strony profesjonalnych
podmiotów zajmujących się świadczeniem usług finansowych. Czynności bankowe
towarzyszą zarówno działaniom podejmowanym przez przedsiębiorców, jak i przez
osoby fizyczne w ich codziennym życiu. Praktycznie każda osoba fizyczna i każdy
podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a także jednostki sektora publicznego
posiadają rachunki bankowe i korzystają z kredytów. Istnieje też rynek bardziej
skomplikowanych czynności bankowych, które powszechnie bywają wykorzysty-
wane. Na rynku papierów wartościowych i instrumentów finansowych znaczący
udział mają banki. Obrót bankowy jest więc istotnym elementem w gospodarce
całego państwa (por. G. Sikorski, Komentarz do ustawy prawo bankowe, Sopot 1997,
s. 7).

Podstawowe znaczenie prawne dla tego obrotu mają przepisy PrBank. Jednak
nie tylko ta ustawa składa się na dziedzinę prawa określoną mianem prawa
bankowego. Tworzą ją zarówno przepisy tego, jak i innych aktów prawnych, których
przedmiotem regulacji są zagadnienia organizacyjno-ustrojowe dotyczące banków
i pozostałych instytucji sektora finansowego, czynności prawne z ich udziałem,
stosunki z organami administracji państwowej i bankiem centralnym, a także
specyficznymi dla tego rynku instytucjami, jak KNF i BFG, oraz wszystkie przepisy
odnoszące się do spraw rejestracyjnych i administracyjnoprawnych.

Podstawowym jednak aktem prawnym odnośnie do omawianej materii pozostaje
PrBank. Dlatego też tej ustawie poświęcone jest niniejsze opracowanie, w którym
starano się omówić wszystkie obowiązujące przepisy ustawy w sposób najbardziej
całościowy i wyczerpujący.

Prawo bankowe uznać należy za ustawę mieszczącą się w kategorii prawa
cywilnego prywatnego, a ściślej – gospodarczego. Jednak nie można nie dostrzec,
że wiele przyjętych w niej rozwiązań ma charakter publicznoprawny (finansowy
i administracyjny), np. regulacje dotyczące gospodarki finansowej, nadzoru nad
działalnością banków. W ustawie zawarto też przepisy karne (art. 171) – por.
G. Sikorski, Komentarz do ustawy prawo bankowe, Sopot 1997, s. 15.

Z punktu widzenia poruszanej w ustawie tematyki jej przepisy można podzielić
na kilka działów zbliżonych do siebie zakresem regulacji. Pierwszy – stanowią
normy odnoszące się do samej działalności bankowej (rozdział 1, 3–8 ustawy). Tu
największa grupa przepisów ma charakter cywilnoprawny. Drugi dział to rozwiąza-
nia ustrojowe i organizacyjnoprawne, a także odnoszące się do administracyjnych
i formalnych warunków, jakie spełnić musi bank przed rozpoczęciem działalności
i w trakcie jej wykonywania, w tym przepisy dotyczące zagadnień finansowych
i rachunkowych (rozdział 2, 2a, 9, 10). Trzecią grupę stanowią uregulowania
związane ze sprawowaniem nadzoru nad bankami (rozdział 11, 11a, 11b). Przepisy
o postępowaniu naprawczym, likwidacji i upadłości banku, mimo że zaliczyć je
można także do grupy ustrojowych, łączą się też ze sprawowanym nad bankami
nadzorem i przewidują specjalne postępowania, których celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa środków zgromadzonych w banku. To powoduje, że można je
wyodrębnić jako czwartą grupę norm odnoszących się do postępowania sanacyjnego
banku (rozdział 12). Rozwiązania karnoprawne i dotyczące odpowiedzialności
cywilnej zawarte są w rozdziale 13 ustawy i stanowią piątą kategorię przepisów.
W ostatnim (14) rozdziale ustawodawca zawarł przepisy interporalne i końcowe.
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