
Prawo bankowe1

z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)

Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1376)2

(zm.: Dz.U. 2012, poz. 1385, poz. 1529)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:

1) dyrektywy 97/5/WE z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych przelewów bankowych
(Dz.Urz. WE L 43 z 14.02.1997);

2) dyrektywy 98/26/EWG z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności
i rozrachunku papierów wartościowych (Dz.Urz. WE L 166 z 11.06.1998);

3) dyrektywy 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów
elektronicznych (Dz.Urz. WE L 13 z 19.01.2000);

4) dyrektywy 2000/12/WE z dnia 10 marca 2000 r. odnoszącej się do podejmowania i prowadzenia
działalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. WE L 126 z 26.05.2000);

5) dyrektywy 2000/28/WE z dnia 18 września 2000 r. zmieniającej dyrektywę 2000/12/WE odnoszącą
się do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje kredytowe (Dz.Urz.
WE L 275 z 27.10.2000);

6) dyrektywy 2000/46/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności
przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (Dz.Urz.
WE L 275 z 27.10.2000);

7) dyrektywy 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji
kredytowych (Dz.Urz. WE L 125 z 05.05.2001).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem

uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

2 Tekst jednolity ogłoszono dnia 10.12.2012 r.





Rozdział 1. Przepisy ogólne
Literatura: P. Babiarz, Dopuszczalność zlecania przez bank wykonywania niektórych czynności
podmiotom zewnętrznym, MoP 2000, Nr 10; W. Baka, Bankowość centralna: funkcje – metody
– organizacja, Warszawa 2001; Bankowość. Wybrane zagadnienia (red. E. Getka), Szczecin 2001;
M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo bankowe.
Komentarz (red. E. Fojcik-Mastalska), Warszawa 2005; J. Byrski, Tajemnica bankowa a outsourcing
działalności bankowej. Rozważania na tle powierzenia przez bank czynności dotyczących technologii
informatycznych, PUG 2006, Nr 4; I.D. Czechowska, Bank centralny na rynku pieniężnym, Łódź 1998;
D. Daniluk, Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, Warszawa 1996; Encyklopedia prawa bankowego
(red. W. Pyzioł), Warszawa 2000; J. Gliniecka, System bankowy w regulacjach polskich i unijnych,
Bydgoszcz 2004; L. Góral, M. Karlikowska, Polskie prawo bankowe, Warszawa 2006; J. Górka,
Surcharging w płatnościach, Bank 2010, Nr 9; J. Grodzicki, Karty płatnicze i pieniądz elektroniczny
a pieniądz gotówkowy, Gl. 2002, Nr 1; R. Huterski, Niezależność banku centralnego, Toruń 2000;
A. Janiak, Zakres czynności zastrzeżonych wyłącznie dla banków, PB 2002, Nr 3; R. Juchno,
R.W. Kaszubski, Outsourcing w działalności bankowej, Gl. 2001, Nr 6; R. Juchno, R.W. Kaszubski,
Outsourcing wybranych czynności bankowych, Gl. 2001, Nr 8; ciż, Ryzyko prawne i operacyjne
związane z działalnością banków w Internecie, Gl. 2001, Nr 1; R.W. Kaszubski, Funkcjonalne źródła
prawa bankowego publicznego, Kraków 2006; R.W. Kaszubski, Outsourcing w banku, Gl. 2002, Nr 6;
R. Kaszubski, Ł. Obzejta, Karty płatnicze w Polsce, Warszawa 2012, Nr 9; A. Kawulski, Prawo
bankowe. Vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących
się do egzaminów zawodowych, Warszawa 2010; A. Kawulski, B. Smykla, Pozycja banku w prawie
polskim na tle regulacji Unii Europejskiej, R.Pr. 2001, Nr 5; M. Kszysztofek, Outsourcing a tajemnica
bankowa. Stan aktualny i postulaty de lege ferenda, PB 2003, Nr 9; D. Lewandowski, System kontroli
wewnętrznej w banku. Kontrola wewnętrzna a audyt wewnętrzny, PB 2000, Nr 3; K. Maciejewski, KNF
zbada problem, Bank 2012, Nr 9; J. Masiota, Elektroniczne instrumenty płatnicze, Bydgoszcz–Poznań
2003; M. Michalski, Prawne uwarunkowania tzw. zdolności emisyjnej banków, PB 2003, Nr 5; A. Mi-
kos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009; Ł. Obzejta,
Interchange fee – problem prawa konkurencji, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2009,
Nr 3–4; M. Olszak, Outsourcing w działalności bankowej, Warszawa 2006; M. Olszak, Powierzanie
przez bank podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności związanych z działalnością bankową
(outsourcing) w świetle znowelizowanej ustawy Prawo bankowe – wybrane zagadnienia, PUG 2004,
Nr 7; B. Paxford, Czy grozi nam shark lending?, Bank 2012, Nr 4; B. Paxford, Interchange fee – trzy
grosze do dyskusji, w: Almanach. Polskie karty, Warszawa 2011, 2012; Prawne aspekty biometrii
(red. R.W. Kaszubski), Warszawa 2011; Prawo bankowe (red. E. Fojcik-Mastalska), Wrocław 2009;
Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne (red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski),
Warszawa 2011; J. Pruski, Działalność antykryzysowa banków centralnych w dobie globalnego
kryzysu finansowego, Zeszyty BRE Bank – CASE 2009, Nr 101; M. Smaga, Karty płatnicze, Kraków
1998; B. Smykla, Wykorzystywanie outsourcingu w działalności banków – w świetle przepisów prawa
bankowego. Stan obecny i postulowane kierunki zmian, PB 2002, Nr 12; W. Srokosz, Czynności
bankowe zastrzeżone dla banków, Bydgoszcz–Wrocław 2003; W. Srokosz, Instytucje parabankowe
w Polsce, Warszawa 2011; M. Stefański, Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec
banków, Warszawa 2006; M. Swora, Outsourcing bankowy w świetle znowelizowanych przepisów
prawa bankowego, Gl. 2004, Nr 7; Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego
(red. S. Kasiewicz, L. Kurkliński), Warszawa 2012; W. Szpringer, Problem parabanków na tle pojęcia
banku jako instytucji kredytowej w Unii Europejskiej, PB 2004, Nr 11; B. Świecka, Bankowość
elektroniczna, Warszawa 2010; T. Woszczyński, Biometria Finger Vein firmy Hitachi – najlepsza
metoda uwierzytelniania klientów banków, w: Almanach. Polskie Karty 2011; P. Zapadka, Ryzyko
prawne w działalności banków komercyjnych – wybrane zagadnienia, PB 2007, Nr 3.

Art. 1. [Zakres regulacji]
Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i orga-

nizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także
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Art. 1 Nb 1–2 Rozdział 1. Przepisy ogólne

oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego,
postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków.

Spis treści
Nb

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Podział prawa bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3. Zasady prawa bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4. Źródła prawa bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Artykuł 1 ustawy z 29.8.1997 r. –1
Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.; dalej PrBank) dotyczy
zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy, która reguluje zasady prowadzenia
działalności bankowej we wszystkich jej aspektach – od etapu tworzenia, funkcjonowa-
nia, do zakończenia działalności. Ustawa zawiera także przepisy o nadzorze bankowym,
w tym przepisy dotyczące tzw. norm ostrożnościowych, które określają kwestie
adekwatności kapitałowej, funduszy własnych czy limitów koncentracji w bankach.
Zakres podmiotowy ustawy obejmuje banki, oddziały i przedstawicielstwa banków
zagranicznych oraz oddziały instytucji kredytowych.

2. Podział prawa bankowego. W doktrynie (A. Kawulski, Prawo bankowe. Vademe-2
cum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do
egzaminów zawodowych, Warszawa 2010, s. 12) obecny jest pogląd, w myśl którego
funkcjonuje prawo bankowe sensu largo i prawo bankowe sensu stricto. Przy czym
prawo bankowe sensu stricto „to ustawa prawo bankowe jako podstawowy akt prawny
regulujący działalność banków” (ibidem); natomiast prawo bankowe sensu largo
obejmuje wszystkie ustawy dotyczące działalności bankowej, wykonywania czynności
bankowej czy sprawowania nadzoru. Takie rozumienie prawa bankowego zbieżne jest
z opinią R.W. Kaszubskiego (R.W. Kaszubski, Funkcjonalne źródła prawa bankowego
publicznego, Kraków 2006, s. 13), który uważa za prawo bankowe normy prawne
regulujące funkcjonowanie systemu bankowego.

Zatem prawo bankowe nie obejmuje jedynie przepisów ustawy Prawo bankowe,
ale także inne akty prawne regulujące funkcjonowanie obrotu bankowego zarówno
na gruncie prawa polskiego, jak i europejskiego. Podobnie zresztą wypowiada się
E. Fojcik-Mastalska, w: Prawo bankowe (red. E. Fojcik-Mastalska), 2009, s. 11. Jej
zdaniem prawo bankowe obejmuje wszystkie normy regulujące organizację i funkcjono-
wanie systemu bankowego. Należy tutaj podkreślić, że przedstawione powyżej poglądy
są poglądami uzasadnionymi, zwłaszcza z punktu widzenia funkcjonowania systemu
bankowego jako pewnej całości regulowanej wieloma przepisami prawnymi. Nie można
bowiem rozpatrywać ustawy Prawo bankowe jako jedynego aktu prawnego w zakresie
prawa bankowego; istnieje bowiem wiele innych uregulowań, czy to na poziomie
ustawowym, czy na poziomie aktów prawa wewnętrznego (np. uchwały KNF), które
dotyczą bezpośrednio działania podmiotów systemu bankowego (J. Gliniecka, System
bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Bydgoszcz 2004, s. 66 i n.). Prawo bankowe
należy traktować raczej jako podstawowy akt prawa bankowego (podobnie B. Smykla,
Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2011, s. 6, aczkolwiek dla niego ustawa Prawo
bankowe jest podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie banków
komercyjnych).
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Nb 3–4 Art. 1

Kolejnym podziałem prawa bankowego występującym w doktrynie jest podział
na prawo bankowe publiczne i prywatne [tak R.W. Kaszubski, Funkcjonalne, s. 13;
C. Kosikowski, w: Encyklopedia prawa bankowego (red. W. Pyzioł), Warszawa 2000,
s. 540 i n.]. Podział ten ma przede wszystkim walor praktyczny. Pozwala bowiem na
wyodrębnienie regulacji dotyczących różnych sfer funkcjonowania systemu bankowego:
sfery zobowiązaniowej (prywatnej) i sfery prawnoadministracyjnej (publicznej).

Prawo bankowe prywatne odnosi się do norm o charakterze zobowiązaniowym,
wywodzących się z prawa cywilnego. Obejmuje stosunki prawne pomiędzy bankiem
(oddziałem banku zagranicznego lub instytucji kredytowej) a klientem (konsumentem
i przedsiębiorcą). W ustawie Prawo bankowe najważniejszym artykułem stanowiącym
o istnieniu prywatnego prawa bankowego jest art. 5, dotyczący czynności bankowych.
Artykuł ten zawiera katalog czynności wykonywanych przez podmioty prawa banko-
wego sensu stricto i obejmuje usługi, które te podmioty mogą świadczyć na rzecz
swoich klientów.

Prawo bankowe publiczne normuje sferę prawnoadministracyjną funkcjonowania
systemu bankowego. Obejmuje kwestie: nadzoru państwowego nad działalnością
banków, działalności banków, funkcjonowania instytucji publicznych współdziałających
z bankami (np. BFG). W literaturze obecny jest pogląd, zgodnie z którym istotą
prawa bankowego publicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa działalności bankowej
(R.W. Kaszubski, Funkcjonalne, s. 17). Dlatego też, aby skutecznie wykonywać swoją
funkcję, system norm regulujący obszar publiczny prawa bankowego musi działać na
podstawie przepisów o charakterze nadzorczym (wywodzących się z prawa admini-
stracyjnego). Rolą prawa bankowego publicznego jest ochrona interesu publicznego,
przejawiająca się m.in. w możliwości ingerencji organów państwowych w działalność
banków komercyjnych.

3. Zasady prawa bankowego. Literatura przedmiotu (J. Gliniecka, System, s. 74 3
i n.) wskazuje obecność zasad prawa bankowego. Zasadom tym przyświeca potrzeba
zapewnienia bezpieczeństwa systemowi bankowemu i jego uczestnikom. Dotyczy to,
jak twierdzi J. Gliniecka (ibidem), „wyważenia interesów stron stosunków prawnych”,
co przejawia się w szczególności w potrzebie ograniczania asymetrii informacyjnej
występującej pomiędzy tymi podmiotami. W ramach zasad prawa bankowego wyróżnia
się m.in.: zasadę minimalizacji ryzyka, zasadę nadzoru bankowego, zasadę tajemnicy
bankowej, zasadę ochrony interesu banku i jego klientów (ibidem). Przy czym zasady
te odnoszą się do podstawowych wartości prawa bankowego sensu largo. Obejmują
one bowiem elementy i prywatnoprawne, i publicznoprawne.

4. Źródła prawa bankowego. Źródła prawa bankowego sensu largo obejmują wiele 4
ustaw i aktów prawnych regulujących działanie systemu bankowego. Z uwagi na ich
znaczenie w polskim systemie prawa zdecydowałam się na następujący porządek
hierarchiczny źródeł prawa bankowego (przy czym przedstawiony poniżej katalog nie
ma charakteru zamkniętego):
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483; dalej

Konstytucja RP);
2) prawo UE: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Traktat o funkcjono-

waniu UE, rozporządzenia UE i dyrektywy [zwłaszcza: dyrektywa 2006/48/WE
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredy-
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Art. 1 Nb 4 Rozdział 1. Przepisy ogólne

towe, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/49/WE z 14.6.2006 r.
w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kre-
dytowych (Dz.Urz. UE L Nr 177, s. 201 z 30.6.2006 r.); dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23.4.2008 r. w sprawie
umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG
(Dz.Urz. UE L Nr 133, s. 66 z 22.5.2008 r.) (przy czym obie ww.
dyrektywy miały w założeniu zostać uchylone 1.1.2013 r., zob. http://eur-
-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0453:FIN:PL:PDF), dy-
rektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2007/64/WE z 13.11.2007 r.
w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dy-
rektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 206/48/WE i uchylająca dyrek-
tywę 97/5/WE (Dz.Urz. UE L Nr 319, s. 1 z 5.12.2007 r.), tzw. dyrektywa
PSD; dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z 21.4.2004 r.
w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady
85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.Urz. UE L Nr 145,
s. 1 z 30.4.2004 r.), tzw. dyrektywa MIFID; dyrektywa Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2010/78/UE z 24.11.2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw
98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE,
2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w od-
niesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu
Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Euro-
pejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych) (Dz.Urz. UE L Nr 331, s. 120 z 15.12.2010 r.), tzw. dyrektywa
Omnibus; rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1092/2010 z 24.11.2010 r.
w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym
i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.Urz. UE L Nr 331,
s. 1 z 15.12.2010 r.); rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1093/2010
z 24.11.2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europej-
skiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji 716/2009/WE oraz uchylenia
decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.Urz. UE L Nr 331, s. 12 z 15.12.2010 r.)];

3) ustawa Prawo bankowe;
4) ustawy bankowe: ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst

jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1149 ze zm.; dalej NadzRynFinU); ustawa z 29.8.1997 r.
o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 99,
poz. 919 ze zm.); ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst
jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.; dalej NBPU); ustawa z 7.12.2000 r.
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszają-
cych (Dz.U. Nr 119, poz. 1252 ze zm.; dalej BankSpółU); ustawa z 14.12.1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84,
poz. 711 ze zm.); ustawa z 14.3.2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U.
Nr 65, poz. 594 ze zm.); ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.
Nr 126, poz. 715 ze zm.); ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumentach
płatniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1232); ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.;
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 2

dalej ObrInstrFinU); ustawa z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.);

5) inne ustawy o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania systemu bankowego: ustawa
z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej KC), ustawa
z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej
KSH), ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.; dalej KPA), ustawa z 28.4.1936 r.
– Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.; dalej PrWeksl); ustawa
z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.; dalej PrCzek);
ustawa z 2.4.2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst jedn. Dz.U.
z 2012 r. poz. 942 ze zm.; dalej ZabezFinU); ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569
ze zm.; dalej ZastRejU); ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.); ustawa z 16.2.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.); ustawa
z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848
ze zm.; dalej PrSpółdz); ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U.
z 2012 r. poz. 826; dalej PrDew); ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.); ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.;
dalej ZNKU); ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst
jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.; dalej PrUpadNapr); ustawa z 29.9.1994 r.
o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.; dalej
RachunkU), ustawy podatkowe;

6) akty wykonawcze – rozporządzenia Rady Ministrów;
7) akty prawa wewnętrznego: uchwały KNF, uchwały Zarządu NBP, zarządzenia

Prezesa NBP;
8) tzw. soft law: zalecenia Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, rekomen-

dacje KNF (przy czym w doktrynie nie rozstrzygnięto, czy rekomendacje KNF
stanowią akty prawa wewnętrznego, czy tzw. akty soft law; zdaniem autorki
rekomendacje KNF powinny być traktowane jako soft law, jako wyraz reagowania
KNF na zmiany na rynku bankowym i gospodarczym). Do tej kategorii aktów
możemy również zaliczyć kodeksy (zasady) dobrych praktyk (tzw. corporate
governance) dotyczące zarządzania bankami zgodnie ze standardami dobrego
i lojalnego zarządzania przedsiębiorstwem (J. Okolski, Prawo handlowe, s. 232)
i w poszanowaniu interesów klientów.

Art. 2. [Bank]
Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą

na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych
obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
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1. Elementy definicji banku. Przedstawiona w art. 2 definicja banku zawiera dwie1
kluczowe przesłanki istnienia banku (i rozumienia, czym w istocie jest bank): działanie
jedynie na podstawie zezwolenia i wykonywanie czynności bankowych obciążających
ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Oznacza to, że
bankiem w rozumieniu ustawy Prawo bankowe jest wyłącznie podmiot spełniający
łącznie te dwa warunki. Szczególnie istotna, z punktu widzenia funkcjonowania banku,
jest działalność depozytowa (czyli wykonywanie czynności bankowych obciążających
ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym) i kredytowa.
Działalność kredytowa jest działalnością obarczoną różnego rodzaju ryzykiem (np.
ryzykiem operacyjnym, systemowym itp.). Stąd też jedynie uprawnione podmioty dzia-
łające na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy organ mogą wykonywać
tę działalność. W doktrynie przyjmuje się, że art. 2 stanowi legalną definicję banku
(S. Szuster, w: F. Zoll, Prawo bankowe, t. 1, s. 22). Co za tym idzie – określa byt prawny
banku jako osoby prawnej, która może być utworzona wyłącznie z upoważnienia
ustawowego. Bank w rozumieniu art. 2 jest osobą prawną i równocześnie przedsiębiorcą
prowadzącym działalność zarobkową.

2. Funkcja banku centralnego. Od instytucji banku w rozumieniu komentowanego2
przepisu należy odróżnić instytucję banku centralnego, przyjmując za właściwy
dwupoziomowy system bankowy, w ramach którego działają bank centralny i banki
komercyjne (I.D. Czechowska, Bank centralny na rynku pieniężnym, Łódź 1998,
s. 51). Po pierwsze, instytucję banku centralnego reguluje Konstytucja RP i ustawa
o Narodowym Banku Polskim. Po drugie, inna jest rola i znaczenie banku centralnego
niż banków w rozumieniu komentowanej ustawy. Zdaniem doktryny bank centralny jest
sui generis organem państwowym, który stanowi bank banków [H. Gronkiewicz-Waltz,
w: Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne (red. H. Gronkiewicz-
-Waltz, M. Wierzbowski), Warszawa 2011, s. 112]. Bank centralny pełni funkcję
banku państwa, do którego kompetencji należy regulowanie obiegu pieniężnego celem
ochrony wewnętrznej i zewnętrznej wartości waluty [zob. Bankowość. Wybrane zagad-
nienia (red. E. Getka), Szczecin 2001, s. 14]. Pełni też funkcję banku rozliczeniowego
dla banków komercyjnych i określany jest mianem banku ostatniej instancji; oznacza to,
że bank centralny „ratuje” banki zagrożone utratą płynności lub znajdujące się w stanie
niewypłacalności [Współczesna bankowość (red. M. Zaleska), t. 1, Warszawa 2007,
s. 34–35]. Do zadań banku centralnego należy też emisja pieniądza, kształtowanie
i realizacja polityki pieniężnej czy świadczenie usług bankowych dla państwa (W. Baka,
Bankowość centralna: funkcje – metody – organizacja, Warszawa 2001, s. 33).

3. Narodowy Bank Polski. W polskim systemie bankowym rolę banku centralnego3
pełni Narodowy Bank Polski. Zgodnie z art. 3 ust. 1 NBPU podstawowym celem
działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspiera-
niu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Tym
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samym w cytowanym przepisie została podkreślona niezależność NBP, która wpisuje
się w koncepcję niezależności banku centralnego od rządu, przynajmniej w takim
zakresie, w jakim polityka rządu mogłaby kolidować z zasadniczymi funkcjami NBP
(więcej o kwestii niezależności banku centralnego zob. R. Huterski, Niezależność
banku centralnego, Toruń 2000).

Do ustawowych zadań NBP należy m.in.: organizowanie rozliczeń pieniężnych, pro-
wadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, prowadzenie bankowej obsługi budżetu
państwa, regulowanie płynności banków i ich refinansowanie (art. 3 ust. 2 NBPU).
Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków
pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 4 NBPU).

Działalność NBP bywa krytykowana zwłaszcza w odniesieniu do okresów kryzyso-
wych (J. Pruski, Działalność antykryzysowa banków centralnych w dobie globalnego
kryzysu finansowego, Zeszyty BRE Bank – CASE 2009, Nr 101, s. 24). Zarzuca się
NBP, że jego działania odbiegają od praktyki innych banków centralnych i nie są wy-
starczające w odniesieniu do potrzeb sektora bankowego [ibidem; więcej o problemach,
z jakimi borykał się NBP od momentu powstania, por. H. Gronkiewicz-Waltz, The
banking sector in a transition economy: The case of Poland, w: Banking Soundness and
Monetary Policies: Issues and Experiences in the Global Economy: Papers Presented
at the Seventh Seminar on Central Banking (red. Ch. Enoch, J.H. Green), Washington
1997].

4. Banki komercyjne. W obrocie bankowym, jak wskazano powyżej, mamy do 4
czynienia z bankiem centralnym i bankami komercyjnymi (aczkolwiek należy mieć
na uwadze specyficzną rolę banku państwowego, np. BGK, którego rola nie ogranicza
się do działalności stricte komercyjnej; obsługuje on sektor finansów publicznych).
Do banków komercyjnych (a więc tych regulowanych komentowaną ustawą) zaliczamy
banki w formie spółki akcyjnej, banki spółdzielcze, instytucje kredytowe i ich oddziały,
banki zagraniczne i ich oddziały. Doktryna dzieli banki, przyjmując za kryterium
podziału rodzaj dokonywanych przez nie czynności, na banki uniwersalne, hipoteczne,
spółdzielcze, inwestycyjne, parabanki i banki domicylowe (W. Srokosz, Czynności ban-
kowe zastrzeżone dla banków, Bydgoszcz–Wrocław 2003, s. 48 i n.). Z punktu widzenia
niniejszego komentarza najważniejsze będą banki uniwersalne i banki specjalistyczne.

5. Bank uniwersalny. Bank uniwersalny to bank wykonujący czynności bankowe 5
określone w art. 5 ust. 1 i 2 PrBank (ibidem), o ile wykonywanie tych czynności
wynika ze statutu banku i otrzymanych zezwoleń wydanych przez KNF. Mianem
banku uniwersalnego należy określić taki bank, który nie ma wyraźnej specjalizacji
– wykonuje wszystkie lub większość czynności bankowych wymienionych w art. 5
i obsługuje wszystkie zainteresowane podmioty bez preferencji [Bankowość. Wybrane
zagadnienia (red. E. Getka), s. 14].

6. Bank specjalistyczny. Z kolei mianem banku specjalistycznego należy określić 6
bank, którego działalność skupia się na obsłudze konkretnej grupy klientów lub
konkretnego obszaru inwestycji. Przykładem banku specjalistycznego jest bank inwe-
stycyjny. Jest to bank oferujący usługi w zakresie szeroko rozumianych inwestycji
(głównie z zakresu tzw. project finance), nastawiony na obsługę tzw. klienta korpo-
racyjnego (spółek prowadzących pełną księgowość). W doktrynie spotkać się można
z następującym podziałem obszarów działalności bankowości inwestycyjnej: pierwotny
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i wtórny obrót papierami wartościowymi, doradztwo inwestycyjne oraz zarządzanie
portfelem papierów wartościowych (W. Srokosz, Czynności bankowe zastrzeżone dla
banków, s. 48 i n.). Przyjmuje się, że podstawowa rola banku inwestycyjnego polega
na organizowaniu przepływu kapitału pomiędzy tymi podmiotami, które posiadają
nadwyżki kapitału, a tymi, które go potrzebują [tak: W. Gradoń, Ewolucja bankowości
inwestycyjnej, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (red. A. Szelągowska), War-
szawa 2009, s. 26]. Stąd też banki inwestycyjne zajmują się stroną „logistyczną” danej
transakcji, tj. organizują udział banków finansujących dane przedsięwzięcie, przyjmując
rolę koordynatora i pośrednika pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.

7. Parabanki. Omawiając instytucję banku, trudno pominąć tzw. parabanki. W li-7
teraturze funkcjonują różne definicje instytucji parabankowych (W. Srokosz, Instytucje
parabankowe w Polsce, Warszawa 2011, s. 77 i n.). Przy czym decydującymi
czynnikami w określaniu, jaki podmiot może być uznany za parabank, są: podobieństwo
działalności prowadzonej przez te podmioty do działalności bankowej oraz istnienie
ustawowego upoważnienia dla tychże podmiotów do prowadzenia takiej działalności.

Z praktycznego punktu widzenia uzasadnione wydaje się przyjęcie, że mamy do
czynienia z parabankami sensu largo i parabankami sensu stricto.

8. Parabank sensu largo. Mianem parabanku sensu largo można określić wszelkie8
podmioty (instytucje) finansowe prowadzące działalność zbliżoną do działalności
bankowej (ibidem, przy czym W. Srokosz mówi o najszerszej definicji parabanku, a nie
o parabanku sensu largo). Zatem do tej kategorii zaliczymy podmioty świadczące
czynności bankowe sensu stricto wykonywane na podstawie upoważnienia ustawowego
(np. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe), podmioty wykonujące czynności
bankowe sensu largo (określone w art. 5 ust. 2 NBPU, np. udzielanie pożyczek pienięż-
nych). Jak widać, kategoria parabanków sensu largo obejmuje zarówno podmioty dzia-
łające na podstawie upoważnienia ustawowego, takie jak SKOK, jak i inne podmioty
świadczące usługi bankowe i finansowe. W. Szpringer zalicza do parabanków m.in.
towarzystwa ubezpieczeniowe, hipermarkety, firmy kurierskie (W. Szpringer, Problem
parabanków na tle pojęcia banku jako instytucji kredytowej w Unii Europejskiej, PB
2004, Nr 11, s. 49).

Przy okazji dyskusji o parabankach warto wspomnieć o rozwijającym się w Polsce
rynku tzw. shadow bankingu. Shadow banking można określić jako niebankową
działalność kredytową, niepodlegającą nadzorowi, w przypadku Polski chodzi o nad-
zór KNF (http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/603915,ke zajela sie problemem tzw
shadow banking nie wyklucza regulacji.html). Przyjmuje się, że wprowadzenie przez
KNF Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem
detalicznych ekspozycji kredytowych i Rekomendacji S (II) dotyczącej dobrych
praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie wpłynęło
na ograniczenie dostępu do kredytu dla wielu osób (B. Paxford, Czy grozi nam
shark lending?, Bank 2012, Nr 4, s. 82–83). Ostrzejsze kryteria przy udzielaniu
finansowania w praktyce wyeliminowały potencjalnych kredytobiorców – klientów
banków. W rezultacie mogli oni wystąpić o udzielenie finansowania tylko do tych
podmiotów niebankowych, których, po pierwsze, nie obowiązują rekomendacje KNF
i które nie są objęte nadzorem ze strony KNF, i po drugie, które udzielają finansowania
na przysłowiowy dowód. Można tutaj postawić pytanie, czy wzrost takich instytucji
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parabankowych nie jest wynikiem rosnącej liczby osób wykluczonych finansowo
(tj. takich, które nie spełniają kryteriów przyznania finansowania przez bank). Skoro
dana osoba nie może uzyskać pieniędzy z banku, najprawdopodobniej uda się do
podmiotu, który jej tego finansowania udzieli (K. Maciejewski, KNF zbada problem,
Bank 2012, Nr 9, s. 24–25). Przy czym firmy pożyczkowe (tj. oferujące wyłącznie
usługi pożyczek pieniężnych) nie uważają się za parabanki (przyjmując za kryterium
fakt, że nie wykonują działalności zbliżonej do tej prowadzonej przez banki –
działalności depozytowej). Firmy pożyczkowe, które udzielają pożyczek finansowych
na podstawie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, trudno „wrzucać do
jednego worka” z parabankami. W ten sposób bowiem dochodzi niejako do krytyki
niebankowego sektora finansowego, który istnieje w Polsce i będzie się rozwijał. Jeżeli
bowiem firma pożyczkowa wykonuje swoją działalność zgodnie z prawem, to trudno
uznawać jej działalność za parabankową (w negatywnym rozumieniu tego słowa).
Udzielanie pożyczek pienieżnych nie stanowi bowiem domeny banków. Ponadto sam
termin „parabank” może być rozumiany negatywnie jako instycja działająca pomiędzy
bankiem a podmiotem finansowym, która nie podlega nadzorowi KNF.

9. Parabanki sensu stricto. Za parabanki sensu stricto uznaje się instytucje inne 9
niż banki, działające z upoważnienia ustawowego, prowadzące działalność zbliżoną lub
podobną do banków, i zalicza się do nich SKOK, instytucje pieniądza elektronicznego,
krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych oraz instytucje kredytowe działa-
jące w Polsce przez oddział lub transgraniczne instytucje kredytowe niebędące bankami
w państwie macierzystym (podobnie jak instytucje płatnicze i instytucje pieniądza
elektronicznego) (W. Szpringer, Problem, s. 79–80; W. Srokosz, Instytucje parabankowe
w Polsce, s. 76 i n.). Od października 2012 r. SKOK zostały objęte nadzorem KNF
i w związku z tym pojawia się pytanie (raczej natury teoretycznej), czy określanie
SKOK mianem parabanków jest uzasadnione. Objęcie SKOK nadzorem KNF jest
wynikiem nowelizacji, dokonanej ustawą z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 855 ze zm.; dalej SpKasyU), która
weszła w życie 27.10.2012 r. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe działają
w ramach unii kredytowych. Organizacją zrzeszającą unie kredytowe na świecie
jest WOCCU (ang. World Council of Credit Unions). Ideą leżącą u podwalin unii
kredytowych jest więź pomiędzy jej członkami, niezarobkowy charakter działalności
unii oraz wspieranie biednych (http://www.woccu.org/about/creditunion). Członków
unii powinna łączyć więź czy to o charakterze zawodowym (wspólne miejsce
pracy), czy organizacyjnym (członkowie tego samego stowarzyszenia). Aby stać się
członkiem unii, co do zasady, należy dokonać wpłaty wpisowego i nabyć od 1 do
10 udziałów. Członkowie unii mogą deponować w unii środki i korzystać z kredytów
i pożyczek. W Europie unie kredytowe działają w takich krajach, jak Wielka Brytania,
Irlandia, Ukraina, Litwa, Łotwa. Funkcjonowanie unii kredytowych podlega zazwyczaj
nadzorowi ze strony niezależnego podmiotu – w Wielkiej Brytanii jest to FSA (ang.
Financial Supervisory Authority), w Irlandii – CBI (ang. Central Bank of Ireland).
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