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Rozdział I. Wybrane zagadnienia wstępne...

Jednym z podstawowych zadań prawodawców normujących ustrój 
współczesnego rynku finansowego1 jest takie ukształtowanie ram praw-
nych dla mechanizmów gospodarczych oraz infrastruktury organizacyj-
nej2, aby pozwalały one na swobodne i jednocześnie bezpieczne partycy-
powanie osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów w nieustannej 
cyrkulacji zasobów pieniężnych. 

Warto przy tym zaznaczyć, iż jakkolwiek proces tworzenia prawa wy-
maga przede wszystkim reagowania na istniejące (aktualne) mechanizmy 
i zjawiska gospodarcze oraz społeczne, to jednak przeobrażenia w kształ-
cie współczesnych systemów gospodarczych oraz dynamika zmian me-
chanizmów rynkowych wymagają od prawodawców coraz większej umie-
jętności przewidywania (ex ante) potencjalnych kierunków ewolucji, nie 
tylko poszczególnych regulacji, ale także całego systemu prawnego i go-
spodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia architektury 
rynku finansowego. 

Współczesne przykłady postaw prawodawców i regulatorów inicjują-
cych procesy prawodawcze zdają się zatem przybierać postać swoistej anty-
cypacji określonego kierunku rozwoju rynku finansowego, co jest szczególnie 
zauważalne w odniesieniu do tych procesów tworzenia prawa, które w swoim 
założeniu mają przeciwdziałać przyszłym kryzysom na rynkach finansowych, 
poprzez odpowiednie konstruowanie regulacji ostrożnościowych3. 

1 Pojęcie rynku finansowego, rozumianego jako ogół działań o charakterze ekono-
micznym, opartych na stosownych regulacjach normatywnych, które dokonywane są 
za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji rynku finansowego (instytucji finan-
sowych), a których przedmiotem jest przepływ i alokacja środków pieniężnych, zostało 
przybliżone m.in. w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, War-
szawa 2010, s. 207 i n., a także S. Niemierka, P. Zapadka, Analiza regulacji prawnych 
w zakresie gospodarki finansowej instytucji kredytowych na rynku finansowym Unii 
Europejskiej, BiK 2005, Nr 8, s. 4.  

2 W niniejszej publikacji jako rodzaj usług bankowości inwestycyjnej traktowane 
będą także mechanizmy „infrastrukturalne”, zapewniające m.in. bezpieczny transfer ak-
tywów w ramach obrotu na rynku finansowym, do których zaliczyć można np. zadania 
wykonywane przez bank powierniczy, bank – reprezentanta, czy też bank – depozyta-
riusza, które przybliżone zostaną w Części II publikacji.  

3 Przykładem omawianej postawy jest aktywność wspólnotowego prawodawcy po 
kryzysie finansowym subprime z 2008 r., którego zauważalnym zamierzeniem jest 
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Zważywszy zatem na fakt, iż fundamentalną dla rynku finansowego 
funkcję pełnią wyspecjalizowane podmioty (instytucje finansowe)1, któ-
rych działalność gospodarcza podlega reglamentacji, a następnie stałemu 
nadzorowi ze strony administracji gospodarczej państwa, szczególnego 
znaczenia dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania tych podmiotów, 
a pośrednio także pozostałych uczestników obrotu na rynku finansowym, 
nabiera właściwe unormowanie szeregu zjawisk i mechanizmów mających 
miejsce w ramach tego sektora gospodarki2. 

Przy tej okazji warto również zwrócić uwagę na systematyczny wzrost 
znaczenia regulacji o charakterze publicznoprawnym w obszarze rynku fi-
nansowego, które szczególnie w tradycji prawa kontynentalnego są instru-
mentem zapewniającym stosunkowo skuteczną regulację stosunków praw-
nych łączących uczestników obrotu na rynku finansowym.

Można bowiem przyjąć, iż ponadstandardowe tempo zmian i przeobra-
żeń w kształcie rynku finansowego, z jednej strony, oraz stale wzrastające 
potrzeby ochrony dużych grup adresatów (np.: klientów instytucji finan-
sowych3) z drugiej strony, wymuszają poszukiwanie takiego rodzaju re-
gulacji, które zapewnią uzyskanie oczekiwanego efektu w krótkim czasie.

Przykładowo, oparcie ochrony prawnej klientów instytucji finanso-
wych w ramach obrotu na rynku usług finansowych wyłącznie na nor-
mach prywatnoprawnych, przy uwzględnieniu rzeczywistych możliwo-
ści (a zwłaszcza tempa) dochodzenia praw przed sądami powszechnymi, 
de facto oznaczałoby brak szybkiej i skutecznej możliwości reagowania na 
ewentualne wady powstałe w określonych elementach konstrukcji prawnej 
zorganizowanego systemu obrotu na tym rynku.

Dlatego też, swoiste „dopełnienie” stosunków prywatnoprawnych nor-
mami publicznoprawnymi, które przyznają określone kompetencje admini-

przyjmowanie konstrukcji prawnych przede wszystkim ex ante przeciwdziałającym ko-
lejnym (potencjalnym) kryzysom na rynku finansowym. 

1 Więcej o pojęciu instytucji finansowej m.in. w: P. Zapadka, Definicja legalna in-
stytucji finansowej w polskim systemie prawnym – wybrane zagadnienia, PB 2005, 
Nr 9, s. 90 i n. 

2 Warto w kontekście omawianej funkcji przypomnieć, iż przepływ i alokacja środ-
ków pieniężnych, mające miejsce przede wszystkim dzięki działaniom podmiotów ryn-
ku finansowego w ramach przybliżonej w dalszej części pracy funkcji pośrednictwa 
finansowego, pozwalają bowiem na tzw. ruch okrężny siły nabywczej w gospodarce 
(jaką jest pieniądz), stając się kluczowym elementem funkcjonowania nowoczesnych 
gospodarek wolnorynkowych (więcej na temat cyrkulacji pieniądza w gospodarce, m.in. 
w: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Warszawa 2003, s. 23–25). 

3 Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy MIFID I, która przybliżona zostanie 
w Części III niniejszej publikacji, „klient” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, 
na której rzecz przedsiębiorstwo inwestycyjne świadczy usługi inwestycyjne i/lub do-
datkowe. Tego typu rozumienie statusu klienta uprawnia do przyjęcia w niniejszej pu-
blikacji założenia, iż klientem instytucji finansowej będzie biorca usługi finansowej. 
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stracji gospodarczej państwa oraz zabezpieczają wykonywanie władczych 
decyzji wydawanych w formie aktów administracyjnych określonymi in-
strumentami przymusu państwowego, jest zjawiskiem niezbędnym dla za-
pewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania rynku finansowego.

Choć w dalszej części publikacji wielokrotnie podkreślana będzie 
rola norm publicznoprawnych dla bezpieczeństwa obrotu na rynku finan-
sowym, już teraz można zaznaczyć, iż to właśnie rynek finansowy jest tym 
obszarem, w którym stałą tendencją jest wypracowywanie coraz szerszego 
zbioru norm publicznoprawnych adresowanych do uczestników obrotu, 
których głównym celem jest – jak można przyjąć – właśnie efektywne za-
pewnienie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa przepro-
wadzanych transakcji oraz bezpieczeństwa funkcjonowania instytucji fi-
nansowych. 

Wspomniana szczególna dbałość prawodawców o poprawny kształt 
regulacyjny w omawianym obszarze powinna wynikać także z faktu, iż 
instytucje finansowe, będące swoistymi pośrednikami pomiędzy dawcami 
i biorcami kapitału, dysponują (rozporządzają) zasobami pieniężnymi po-
chodzącymi z różnych źródeł1. 

Istotnym z punktu widzenia niniejszej publikacji jest bowiem uwzględ-
nienie faktu, iż przywołane rozporządzanie zasobami pieniężnymi przez 
instytucje finansowe może opierać się zarówno na źródłach kapitału wła-
snego, jak również kapitału powierzonego przez osoby trzecie.

Ponadto, instytucje finansowe mogą uczestniczyć (pośredniczyć) 
w pozyskiwaniu kapitału na podstawie wielu alternatywnych mecha-
nizmów w stosunku do tradycyjnych instrumentów pożyczkowych (ban-
kowych). 

Powyższe powoduje, iż proces stopniowego rozszerzania możliwości 
pozyskiwania alternatywnego kapitału, który na skutek wzrostu poziomu 
konkurencyjności w pewnym stopniu powoduje dla biorców obniżenie 
kosztów jego pozyskiwania, może również tworzyć nowe obszary ryzyka, 
które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na bezpieczeństwo obrotu na 
rynku finansowym.

Innymi słowy, wszelka innowacyjność w obszarze pozyskiwania źró-
deł kapitału, która choć stwarza nowe możliwości dla podmiotów tego 
kapitału poszukujących, jest także potencjalnym obszarem występowania 
nowego rodzaju ryzyka.

Dlatego też, przywołane uprzednio działania prawodawców nakie-
rowane na tworzenie prawnych ram dla kształtu rynku finansowego, po-

1 Więcej na temat przywołanego pośrednictwa dawców i biorców kapitału m.in. 
w: L. Sobolewski, Obrót papierami wartościowymi na publicznym rynku kapitałowym, 
w: Włodyka, Prawo papierów wartościowych, s. 869.
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winny uwzględniać nieustanny proces optymalizacji prowadzonej przez 
instytucje finansowe działalności gospodarczej, także w zakresie poszuki-
wania alternatywnych form pozyskiwania kapitału. 

Takim alternatywnym źródłem kapitału, poza tradycyjnymi dla pod-
miotów prowadzących działalnością bankową instrumentami pożyczko-
wymi, mogą być m.in. instrumenty finansowe1 (zwane czasem instrumen-
tami inwestycyjnymi2). 

Jakkolwiek instrumenty finansowe mogą posiadać różny charakter 
prawny, jedną z cech, która pomimo wskazywanej różnorodności wydaje 
się wspólna dla tego rodzaju aktywów, jest zapewnienie transferu okreś-
lonej wartości ekonomicznej (majątkowej) pomiędzy emitentami/wystaw-
cami a posiadaczami instrumentów finansowych. 

Wartość ta wyrażona jest, co do zasady, w postaci uniwersalnego dla 
stosunków gospodarczych miernika jakim są jednostki pieniężne3, choć 
jednocześnie zastrzec należy, iż w dalszej części niniejszej publikacji omó-
wione zostaną przypadki innych niż pieniądz miar wartości instrumentów 
finansowych4. 

W konsekwencji, różnice w konstrukcji prawnej, przeznaczeniu, ce-
lach i zasadach emisji lub tworzenia instrumentów finansowych nie mogą 
zmienić faktu, iż wspólną cechą tych instrumentów jest omawiane prze-
mieszczanie się (cyrkulacja) określonych wartości ekonomicznych pomię-
dzy różnymi podmiotami, które to wartości wyceniane są przy zastoso-
waniu uniwersalnych dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego 
mierników wartości5. 

1 Więcej na temat pojęcia instrumentów finansowych oraz ewolucji tego pojęcia 
w polskim systemie prawnym m.in.: A. Chłopecki, Instrumenty finansowe na rynku 
kapitałowym, PPH 2004, Nr 7, s. 14 i n.; oraz A. Chłopecki, Publiczny obrót i instru-
menty finansowe – redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, 
PPH 2005, Nr 11, s. 40 i n. 

2 Tak L. Sobolewski, Obrót papierami wartościowymi na publicznym rynku kapita-
łowym, w: Włodyka, Prawo papierów wartościowych, s. 869.

3 Pojęcie jednostek pieniężnych przybliżone zostało m.in. w: P. Zapadka, Nauka 
o pieniądzu i funkcje banku centralnego, w: Finanse publiczne i prawo finansowe (pod 
red. A. Nowak-Fara), Warszawa 2011, s. 33. 

4 Zaliczyć do nich można np. inne niż pieniądz instrumenty bazowe dla tzw. dery-
watów rzeczywistych (tj. derywatów zapewniających dostawę umówionego instrumen-
tu bazowego w określonym czasie), które przybliżone zostaną w Części II niniejszej 
publikacji.

5 Warto przy tym dodać, iż omawiane instrumenty finansowe mogą być także trakto-
wane jako dominujący składnik majątku instytucji finansowych, dokonujących operacji 
przy ich użyciu, co jest szczególnie zauważalne na przykładzie różnego rodzaju fun-
duszy, które prowadzą określoną działalność lokacyjną na podstawie zgromadzonych 
składników majątkowych (aktywa), w tym również takich, które charakteryzują się naj-
większym stopniem płynności, tj. środki pieniężne i instrumenty finansowe [więcej na 



7

Analizując specyfikę działalności instytucji finansowych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem podniesionego uprzednio zagadnienia korzystania 
przez podmioty z różnych źródeł pochodzenia kapitału, można ponadto 
uznać, iż źródła pochodzenia zasobów pieniężnych w istotny sposób deter-
minują rodzaj (profil) i charakter prowadzonej działalności przez podmioty 
pośredniczące w ich cyrkulacji i redystrybucji. 

Konstatacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia tematyki ni-
niejszej publikacji, w której podkreślone zostaną różnice pomiędzy pro-
wadzoną przez banki działalnością na własny rachunek i na podstawie 
zdeponowanych środków pieniężnych (dotyczy to przede wszystkim dzia-
łalności depozytowo-kredytowej banków) oraz działalnością obciążającą 
ryzykiem inwestycyjnym środki pieniężne powierzone przez klientów (do-
tyczy to np. banków podejmujących działalność w charakterze firm inwe-
stycyjnych1). 

Dlatego też, dla poprawnego zrozumienia przybliżanej w niniejszej 
publikacji istoty jednego z rodzajów działalności gospodarczej prowadzo-
nej na rynku finansowym, a określanej mianem bankowości inwestycyj-
nej2, konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi zarówno na pochodze-
nie, jak i przeznaczenie zasobów pieniężnych powierzanych instytucjom 
finansowym przez ich klientów. 

Skoro bowiem kryterium źródeł pochodzenia i przeznaczenia zasobów 
pieniężnych może determinować specyfikę i kształt działalności instytu-
cji finansowych, to właściwe scharakteryzowanie (dzięki przyjętemu kry-
terium) głównych cech działalności określanej jako bankowość inwesty-
cyjna, umożliwi w dalszej kolejności przybliżenie tytułowych prawnych 
aspektów usług bankowości inwestycyjnej. 

Reasumując, należy podkreślić, iż celowym zabiegiem metodologicz-
nym przyjętym w konstrukcji niniejszej pracy jest przybliżenie pojęcia 
bankowości inwestycyjnej przede wszystkim z perspektywy źródeł po-
chodzenia wykorzystywanych przy jej prowadzeniu zasobów pieniężnych, 
ponieważ źródła te będą determinowały rodzaj działalności prowadzonej 
przez omawiane instytucje finansowe. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż w ramach pojęcia bankowości inwesty-
cyjnej mieści się szereg różnych rodzajowo aktywności podejmowanych 
przez instytucje finansowe3, przyjęta optyka rozróżnienia źródeł pocho-

ten temat m.in. w: Z. Polański, System finansowy, w: System finansowy w Polsce. Lata 
dziewięćdziesiąte (pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego), Warszawa 2001, s. 16–17].

1 Zagadnienia prowadzenia przez banki działalności maklerskiej przybliżone zostaną 
w Części III niniejszej publikacji. 

2 Takie określenie m.in. w: W. Gradoń, Ewolucja bankowości inwestycyjnej, w: Sze-
lągowska, Współczesna bankowość inwestycyjna, s. 19. 

3 Aktywności te zostaną syntetycznie przybliżone w rozdz. III niniejszej publikacji.
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dzenia i przeznaczenia zasobów pieniężnych będzie miała znaczenie za-
równo wobec prowadzonej działalności o charakterze stricte inwestycyj-
nym, jak również w przypadku tych obszarów bankowości inwestycyjnej, 
które nie polegają (bezpośrednio) na zaangażowaniu zasobów kapitało-
wych w określone projekty inwestycyjne, a są raczej rodzajem usług pro-
fesjonalnego pośrednictwa w pozyskiwaniu przez podmioty trzecie alter-
natywnych wobec kredytu bankowego źródeł finansowania1.

Już na tym etapie analizy, uwzględniając przywołane kryterium źró-
deł pochodzenia i przeznaczenia wykorzystywanych zasobów pienięż-
nych, niezbędne wydaje się zatem podkreślenie, iż prowadzenie działal-
ności bankowości inwestycyjnej w ujęciu stricte inwestycyjnym, opiera 
się w szczególności na: 
1) środkach własnych podmiotu prowadzącego taką działalność, lub 
2) środkach powierzonych przez klientów takiego podmiotu z przezna-

czeniem na jasno zdefiniowany cel inwestycyjny. 
O ile pierwszy z rodzajów działalności można zaklasyfikować do za-

robkowej działalności gospodarczej, której skutki (rezultaty) obciążają 
bezpośrednio prowadzący taką działalność podmiot, który w ten sposób 
ponosi ryzyko własne prowadzonej działalności, o tyle szczególna troska 
prawodawcy dostrzegana jest w kształcie regulacji o charakterze regla-
mentacyjnym i ostrożnościowym, które odnoszą się do drugiego ze wska-
zanych rodzajów działalności, co głównie wynika z faktu obciążania ryzy-
kiem inwestycyjnym środków pieniężnych powierzonych przez klientów 
instytucji finansowych. 

Dlatego też, można uznać, iż określone źródła pochodzenia oraz prze-
znaczenie stanowiących przedmiot obrotu gospodarczego zasobów pie-
niężnych, nie tylko determinują kształt (profil) prowadzonej przez insty-
tucje finansowe działalności, ale także oddziaływują na przyjęte przez 
prawodawcę ochronne cele uchwalanych regulacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem pozycji prawnej oraz ochrony interesów biorców usług 
finansowych.

W niniejszej publikacji wielokrotnie podkreślana będzie bowiem, wy-
nikająca z ratio legis przyjmowanych regulacji, szczególna troska prawo-
dawcy (tak wspólnotowego, jak i krajowego) o taką konstrukcję regulacji, 
które zawierają unormowania w znacznej mierze chroniące interes prawny 
i ekonomiczny biorców usług finansowych. 

Powyższe wynika z występującego, szczególnie we współczesnej 
praktyce tworzenia prawa rynku finansowego, przeświadczenia o domi-

1 Rodzaje usług profesjonalnego pośrednictwa, które można zaklasyfikować do ka-
tegorii usług bankowości inwestycyjnej, przybliżone zostaną w dalszej części niniej-
szej publikacji. 
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nującej roli instytucji finansowych, występowania asymetrii informacji do 
jakich dostęp posiadają klienci tychże instytucji, faktycznego nierówno-
uprawnienia stron stosunków prawnych na rynku finansowym (w relacjach 
instytucja finansowa – klient) oraz potrzeby ochrony klienta („nieprofesjo-
nalisty”) z powodu jego ograniczonej wiedzy na temat ryzyka występują-
cego na rynku finansowym1. 

Wracając do tematyki cyrkulacji zasobów kapitałowych na rynku fi-
nansowym, aby poprawnie zilustrować sygnalizowane uprzednio zagad-
nienie źródeł pochodzenia zasobów pieniężnych, w pierwszej kolejności 
niezbędna wydaje się analiza pojęcia oraz mechanizmu tzw. kreacji pie-
niądza bankowego, związanego stricte z tradycyjną działalnością depozy-
towo-kredytową prowadzoną przez banki uniwersalne2. 

Mechanizm kreacji pieniądza bankowego umożliwia prowadzenie 
przez banki stosunkowo szerokiego spectrum działalności, której skala 
(w ujęciu schematycznym) uzależniona jest od ilości zgromadzonych od 
klientów depozytów3.

Dopiero na tym tle, kierując się swoistym wnioskowaniem a contrario 
(w nieco szerszym systemowo ujęciu), możliwe będzie w dalszej kolejno-
ści zdefiniowanie mechanizmów charakterystycznych dla bankowości in-
westycyjnej, które ze swojej istoty nie są bezpośrednio powiązane z pro-
cesem kreacji pieniądza bankowego oraz budowania bazy depozytowej.

W odróżnieniu od tradycyjnej bankowości depozytowo-kredytowej, 
której funkcjonowanie w ścisły sposób związane jest z przywołanym poję-
ciem kreacji pieniądza bankowego, zakres działań, które łącznie stanowią 
o istocie bankowości inwestycyjnej, obejmuje: 
1) prowadzenie działalności bankowości inwestycyjnej (na rachunek 

własny),
oraz 
2) świadczenie usług bankowości inwestycyjnej (na rachunek klienta).

W obu powyższych przypadkach, działalność instytucji finansowych 
prowadzona jest na podstawie odrębnych od bazy depozytowej zasobów 
pieniężnych, jakimi dysponuje podmiot świadczący tego rodzaju usługi. 

W przeciwieństwie do mechanizmu kreacji pieniądza bankowego, pro-
wadzenie działalności bankowości inwestycyjnej oraz świadczenie usług 

1 Powyższe zauważalne będzie w szczególności na tle regulacji dyrektywy MIFID, 
które przybliżone zostaną w Części III niniejszej publikacji.

2 Przybliżenie pojęcia bankowości uniwersalnej znajduje się m.in. w: B. Pietrzak, 
w: System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte (pod red. B. Pietrzaka, Z. Polań-
skiego), Warszawa 2001, s. 58; E. Fojcik-Mastalska, w: Prawo bankowe w zarysie (pod 
red. E. Fojcik-Mastalskiej), Wrocław 2006, s. 44 i n. oraz B. Sieńko-Kowalska, Bank 
uniwersalny na rynku papierów wartościowych, Warszawa 2008, s. 35 i n.    

3 Mechanizm kreacji pieniądza bankowego przybliżony zostanie w rozdz. II niniej-
szej publikacji.
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bankowości inwestycyjnej charakteryzuje się bowiem ścisłym „przypo-
rządkowaniem” posiadanych środków pieniężnych do realizacji określo-
nych celów inwestycyjnych (vide mechanizm tzw. funduszowania). 

Ponadto, poza zagadnieniami dotyczącymi źródeł pochodzenia zaso-
bów pieniężnych, szczególnego uwzględnienia będą wymagały także ro-
dzaje ryzyka związanego z prowadzoną przy użyciu tych zasobów dzia-
łalnością gospodarczą, jako elementu umożliwiającego określenie rodzaju 
i profilu prowadzonej przez instytucje finansowe działalności1. 

Kluczowym rozróżnieniem umożliwiającym przeciwstawienie trady-
cyjnej bankowości depozytowo-kredytowej i bankowości inwestycyjnej 
będzie bowiem wskazanie, jakiego rodzaju ryzyko wiąże się z określoną 
aktywnością, a także czy klienci instytucji finansowych (w ujęciu schema-
tycznym) akceptują, czy też nie akceptują występującego ryzyka związa-
nego z przeprowadzonymi czynnościami. 

Na tym etapie analizy, warty podkreślenia jest również pewien istotny 
aspekt pojęciowy. 

Otóż występujący w literaturze prawniczej podział na bankowość uni-
wersalną i bankowość specjalistyczną, w niniejszej pracy będzie zastą-
piony podziałem na tradycyjną bankowość depozytowo-kredytową, której 
przeciwstawiana będzie bankowość inwestycyjna, przy czym głównymi 
kryteriami odróżniającymi oba rodzaje aktywności banków będzie za-
równo pochodzenie, jak i przeznaczenie wykorzystywanych dla celów pro-
wadzenia działalności zasobów pieniężnych oraz akceptowanie albo brak 
akceptacji przez klientów tych podmiotów dla ryzyka związanego z pro-
wadzoną działalnością. 

Rezygnacja z utrwalonego w literaturze podziału na bankowość uni-
wersalną i bankowość specjalistyczną wynika bowiem z faktu, iż banki 
uniwersalne mogą, obok tradycyjnej działalności depozytowo-kredytowej, 
prowadzić (niejako równolegle) aktywność określaną mianem bankowo-
ści inwestycyjnej. 

W konsekwencji, nie jest zasadne przeciwstawianie w niniejszej pracy 
pojęć bankowości uniwersalnej i bankowości inwestycyjnej. 

Zaletą banku uniwersalnego jest bowiem swoboda działania na 
rynku finansowym rozumiana jako zdolność świadczenia zróżnicowanych 
usług, zarówno tych właściwych dla rynku pieniężnego, jaki i rynku kapi-
tałowego (w tym rynku obrotu papierami wartościowymi)2. 

1 Szerzej na temat ryzyka na rynku finansowym m.in. w: P. Wajda, Ryzyko rynku 
kapitałowego jako istotne wyzwanie dla prawodawcy, PPH 2010, Nr 3, s. 45 i n., a tak-
że P. Zapadka, Ryzyko prawne w działalności banków komercyjnych – wybrane zagad-
nienia, PB 2007, Nr 3, s. 30 i n.  

2 B. Sieńko-Kowalska, Bank uniwersalny na rynku papierów wartościowych, s. 18.
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W związku z powyższym, bank uniwersalny bywa w literaturze przed-
miotu nazywany swoistym „supermarketem finansowym”, który z jednej 
strony oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów, z drugiej zaś 
strony, jako pośrednik finansowy dokonuje transformacji pozyskanych 
środków pieniężnych1. 

W rezultacie, stwierdzić należy, iż banki uniwersalne, których model 
jest przeważający na obszarze UE2, mogą również świadczyć usługi ban-
kowości inwestycyjnej, jak i prowadzić działalność bankowości inwesty-
cyjnej na rachunek własny3. 

Podkreślenia wymaga także, iż przyjęty w Polsce model systemu ban-
kowego z dominującą rolą banku uniwersalnego, wykonującego czynno-
ści depozytowo-kredytowe obok świadczenia usług z zakresu bankowości 
inwestycyjnej (oraz prowadzenia działalności bankowości inwestycyjnej 
na rachunek własny), nie zakłada jednak jednoczesnego zastrzeżenia dla 
banków prawnej wyłączności w zakresie przybliżanej aktywności w ob-
szarze bankowości inwestycyjnej4. 

Działania te nie są bowiem objęte tzw. monopolem bankowym, sta-
nowiącym jeden z kluczowych elementów ustroju banku, w rozumieniu 
regulacji PrBank5. Przeciwnie, dopuszczona jest możliwość świadczenia 
usług bankowości inwestycyjnej także przez inne (niebankowe) podmioty. 

Będzie to szczególnie zauważalne podczas omawiania w dalszej czę-
ści pracy podstaw prawnych do świadczenia usług bankowości inwestycyj-
nej na gruncie regulacji PrBank. Przeprowadzone analizy wykażą bowiem, 
iż w przypadku banków, za podstawy prawne dla aktywności w tym obsza-
rze należy traktować przede wszystkim te czynności bankowe, które nie 
zostały objęte monopolem bankowym (ze szczególnym uwzględnieniem 
zakresu normatywnego wynikającego z art. 6 PrBank). 

Taka konstrukcja prawna umożliwia zatem innym niż banki podmiotom 
świadczenie usług bankowości inwestycyjnej bez występowania ryzyka wy-
pełnienia znamion przestępstwa, o którym stanowi art. 171 ust. 1 PrBank6. 

1 A. Janc, Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, 
Warszawa 2004, s. 33.

2 A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii 
Europejskiej, Warszawa 2008, s. 60. 

3 W przypadku polskiego rynku bankowego taka zależność ma nawet charakter do-
minujący (tak R. Płókarz, Trendy w bankowości inwestycyjnej w kontekście sytuacji 
na polskim rynku kapitałowym, w: Szelągowska, Współczesna bankowość inwestycyj-
na, s. 381). 

4 B. Sieńko-Kowalska, Bank uniwersalny na rynku papierów wartościowych, s. 38.
5 Więcej na temat monopolu bankowego m.in. w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Pol-

skie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 82.
6 Zgodnie z art. 171 ust. 1 PrBank, kto bez zezwolenia prowadzi działalność polega-

jącą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych lub jed-
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Oznacza to, iż bank uniwersalny może (niejako równolegle do objętej 
monopolem bankowym działalności depozytowo-kredytowej) świadczyć 
także usługi bankowości inwestycyjnej, choć w tym obszarze swoją dzia-
łalność prowadzić mogą również (na podstawie innych niż PrBank pod-
staw prawnych) niebędące bankami firmy inwestycyjne, fundusze inwe-
stycyjne oraz inne podmioty niebankowe. 

Reasumując, mając na uwadze rzeczywistą aktywność banków uniwer-
salnych w przybliżanym obszarze bankowości inwestycyjnej, w niniejszej 
pracy bankowość inwestycyjna przeciwstawiana będzie (w modelowym 
ujęciu) tradycyjnej bankowości depozytowo-kredytowej, z uwzględnie-
niem wszystkich różnic wynikających z obu rodzajów działalności. 

W tym miejscu należy również zaznaczyć, iż choć obecny kształt re-
gulacji odnoszących się do polskiego rynku finansowego przewiduje moż-
liwość świadczenia niektórych rodzajów usług bankowości inwestycyjnej 
także przez podmioty niebankowe, co wynika z przywołanego uprzednio 
braku monopolu bankowego związanego z tego typu aktywnością, a także 
z uprawnień wynikających z ustaw o charakterze legis specialis wobec 
PrBank, przedmiotem badań w niniejszej pracy będzie kształt i zakres sto-
sowania regulacji umożliwiających prowadzenie przybliżanej aktywności 
bankowości inwestycyjnej wyłącznie przez banki. 

Powyższe powoduje, iż choć działalność np. niebankowych firm in-
westycyjnych1 lub funduszy inwestycyjnych2 może być także w pewnych 
obszarach klasyfikowana jako prowadzenie działalności bankowości inwe-
stycyjnej, to jednak przyjęte założenie badawcze będzie powodem koncen-

nostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, 
pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega 
grzywnie do 5 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3.

1 Wśród podmiotów prowadzących omawianą aktywność, poza podmiotami ban-
kowymi, wymieniona jest także niebankowa firma inwestycyjna, co wynika z natury 
przewidzianych w świetle regulacji ObrIFinU rodzajów czynności (usług maklerskich) 
podejmowanych przez te podmioty, które w znacznej mierze odpowiadają charaktery-
styce usług bankowości inwestycyjnej, w przyjętym w niniejszej pracy rozumieniu. Za-
gadnienia te staną się przedmiotem analiz w Części III niniejszej publikacji. 

2 Fundusze inwestycyjne także bywają klasyfikowane jako podmioty świadczące 
usługi bankowości inwestycyjnej (tak W. Gradoń, Ewolucja bankowości inwestycyjnej, 
w: Szelągowska, Współczesna bankowość inwestycyjna, s. 36). Warto przy tym przy-
pomnieć, iż działalność funduszy inwestycyjnych opiera się na koncepcji połączenia 
dwóch rodzajów aktywności, tj. po pierwsze publicznego lub niepublicznego groma-
dzenia środków pieniężnych inwestorów dla celów ich wspólnego inwestowania oraz 
po drugie, prowadzenia określonej działalności lokacyjnej (inwestycyjnej), mającej na 
celu pomnażanie wartości powierzonych środków (więcej na ten temat m.in. w: M. Dyl, 
Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Warszawa 2001, s. 45 i n.) przy czym, 
właśnie ten drugi ze wspomnianych elementów działalności funduszy inwestycyjnych 
bywa traktowany jako sui generis usługa bankowości inwestycyjnej, świadczona przez 
fundusz inwestycyjny.


