
Przedmowa

Od początku lat dziewięćdziesiątych, tj. od chwili zmiany ustroju gospodarczego i uchwalenia
ustawy Prawo bankowe w 1989 r. (Dz.U. z 1989 r. Nr 4, poz. 21), tworzącej nową strukturę
systemu bankowego wraz z wprowadzeniem nadzoru bankowego, na rynku wydawniczym
zaczęły pojawiać się komentarze do prawa bankowego. Prawo bankowe zmieniało się szybciej
niż inne dziedziny prawa gospodarczego i już po niespełna dekadzie uchwalono w 1997 r. nową
ustawę (Dz.U. Nr 140, poz. 939 ze zm.). Regulacje w niej zawarte dostosowano do acquis
communautaire, podporządkowano zamiarom Polski do przystąpienia do UE. Już wtedy w 1997 r.
prawo bankowe spełniały wymogi większości regulacji zarówno bazylejskich, jak i dyrektyw eu-
ropejskich. Również i ta ustawa była wielokrotnie zmieniana. Wynikało to, po pierwsze, ze zmian
dokonywanych w dyrektywach europejskich, a po drugie z obowiązku szerszej implementacji
prawa europejskiego, po trzecie z coraz obszerniejszego orzecznictwa europejskiego i sądów
krajowych. Ważną rolę w tych wydarzeniach odgrywał fakt, że polski system bankowy rozwijał
się przez cały czas dynamicznie, a polskie banki przekształcały się w nowoczesne europejskie
instytucje kredytowe. Znacznym przeobrażeniom uległ również nadzór bankowy zarówno pod
względem organizacyjnym (z nadzoru sektorowego w nadzór zintegrowany), jak i pod względem
zakresu przedmiotowego (m.in. wprowadzenie nadzoru skonsolidowanego, uzupełniającego,
outsourcingu, sekurytyzacji). Prawo bankowe doczekało się, ze względu na wymienione zmiany,
wydania kilku komentarzy napisanych zarówno przez naukowców, jak i przez praktyków, przez
przedstawicieli nauki prawa administracyjnego gospodarczego, prawa finansowego, jak i prawa
cywilnego.

Zamysł opracowania niniejszego komentarza powstał na seminarium doktorskim, prowa-
dzonym przez dr hab. Remigiusza Kaszubskiego, profesora Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Zebrał on grupę osób piszących rozprawy doktorskie z zakresu
prawa bankowego, w większości praktyków mających ambicje naukowe i zaproponował im
opracowanie komentarza do prawa bankowego pod jego redakcją naukową. Zanim zapoznał
się z rezultatem pracy swoich doktorantów, w lutym 2012 r. tragicznie zginął. Postanowiliśmy
wspólnie, że komentarz ten powstanie. Na prośbę doktorantów, których przejęłam po Remigiuszu
Kaszubskim (moim wychowanku naukowym) podjęłam się redakcji naukowej tego komentarza,
który oddajemy w ręce Czytelników.
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