
Przedmowa

Oddaję do rąk Szanownych Czytelników drugie wydanie Komentarza
do ustawy – Prawo bankowe. Zmiany wprowadzone do tej ustawy po
ukazaniu się pierwszego wydania w głównej mierze dotyczą nadzoru
bankowego. Od 1 stycznia 2008 r. nadzór ten sprawuje Komisja Nadzoru
Finansowego. Poza wynikającymi z tego zmianami organizacyjnymi
w funkcjonowaniu nadzoru bankowego, w pierwszej kolejności wskazać
należy na kompleksowe zmiany w ustawowej konstrukcji nadzorczych
norm ostrożnościowych i szereg powiązanych z nimi zmian w przepisach,
które wcześniej nie były postrzegane jako należące do tej części ustawy,
która reguluje owe normy. Niewątpliwie szczególną uwagę zwraca
jakościowo nowa regulacja nadzoru nad procesami zmian w składzie
akcjonariatu banków. Godne odnotowania są też zmiany w uregulowaniach
dotyczących nadzoru skonsolidowanego oraz wprowadzenie ustawowej de-
finicji tajemnicy zawodowej, obowiązującej osoby bezpośrednio powiązane
z organem nadzoru. Niejako automatycznie uzupełniająco należy w tym
miejscu przywołać kolejne uzupełnienia ustawowej konstrukcji tajemnicy
bankowej. Mniej liczne były natomiast zmiany w tych częściach ustawy,
które regulują prowadzenie działalności bankowej uzupełniając normy
materialnego i procesowego prawa cywilnego.

Przedstawiony tu sygnalnie zakres zmian wprowadzonych do Prawa
bankowego po ukazaniu się pierwszego wydania mojego Komentarza do
tej ustawy, zdeterminował sposób w jaki w wydaniu drugim skomentowane
zostały poszczególne przepisy ustawy. Nie ukrywam, że szczególny nacisk
położony został na prezentację przepisów nowych lub zmienionych.
Wysoki stopień uszczegółowienia oraz wysoki, niekiedy wręcz techniczny,
specjalistyczny poziom regulacji niektórych spośród nich sprawił jednak,
że nie było to zadanie łatwe. W tym miejscu pozwolę sobie powtórzyć
zastrzeżenie, które zgłosiłem w Przedmowie do pierwszego wydania
Komentarza. Jest to dzieło jednego autora – poszczególne przepisy Prawa
bankowego zostały przeze mnie skomentowane z punktu widzenia mojego
doświadczenia zawodowego. Liczę więc na zrozumienie Szanownych
Czytelników, że nie wszystkie obszary regulacji komentowanej ustawy
zostały przeze mnie jednakowo rozpoznane. W konsekwencji Komentarz
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traktuje nierównomiernie poszczególne przepisy nie tylko dlatego, że
różna jest ich doniosłość prawna. Jestem jednak nadal przekonany, że za
cenę tych niedoskonałości udało się przedstawić Prawo bankowe jako akt
wewnętrznie spójny, zawierający skutecznie działające normy należące do
różnych dziedzin prawa.

Niewątpliwie ułatwieniem w przygotowaniu Komentarza było to, że
jestem od wielu lat pracownikiem służby prawnej Narodowego Banku
Polskiego. Jest to dla mnie powód niewątpliwej dumy i satysfakcji
zawodowej. Tym niemniej czuję się zobligowany podkreślić, że prezentuję
w Komentarzu własne poglądy i poglądy te nie muszą pokrywać się
z poglądami instytucji, w której jestem zatrudniony.

Bernard Smykla
Warszawa, czerwiec 2011 r.
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