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WSTĘP

Współczesna bankowość ma głębokie korzenie historyczne, sięgające setek lat 
przed na szą erą, bowiem to bankierzy byli pierwszymi pośrednikami fi nansowymi, 
którzy oprócz wymiany waluty zajmowali się również przechowywa niem pieniędzy 
i udzielaniem pożyczek. Istnienie banków jako pośredników fi nansowych wynika 
z faktu, że oszczędzający i pożyczkobiorcy mają różne wymagania, a banki mogą 
im sprostać poprzez dokonanie transformacji wielkości, terminów i ryzyka. Chociaż 
współcześnie banki są nadal pośrednikami fi nansowymi, to jednak w ich działal-
ności usługowej nastąpiły diametralne zmiany, zachodzące pod wpływem rozwoju 
postępu technicznego w skali gospodarki światowej, jak i poszczególnych krajów, 
które wy wierają istotny wpływ na różne dziedziny życia gospodarczego, w tym rów-
nież na banki oraz zachowania i potrzeby klientów. Powoduje to rozwój nowych 
usług fi nansowych, nowych ka nałów ich dystrybucji oraz nowych metod zarządza-
nia bankami.

Aktualnie w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej obserwuje się spadek 
klasycznej bankowości depozytowo–kredytowej na rzecz rozwoju in nowacji fi -
nansowych w warunkach wzmożonej konkurencji na rynku usług fi nansowych nie 
tylko między bankami, ale także innymi instytucjami fi nansowymi i niefi nansowy-
mi. Wzrasta podaż usług będących substytutami tradycyjnych usług bankowych. 
Skomplikowane usługi współczesnego banku można traktować jako rozwinięcie tra-
dycyjnych funkcji bankowych: depozytowo–rozliczenio wych i kredytowych. Są one 
następstwem zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym banków, w popycie 
i zachowaniach klientów, a także rozwoju nowoczesnych technologii informatycz-
nych. Nowe produkty bankowe niosą ze sobą nowe rodzaje ryzyka zarówno dla ban-
ków, jak i ich klientów. Jednak banki od zarania dziejów opierają swą działalność 
na zaufaniu klientów. Ważną więc kwestią jest utrzymywanie zaufania przez same 
banki oraz przez odpowiednie instytucje i podejmowane regulacje prawne, które 
w warunkach wysokiego ryzyka rynkowego zapewnią funkcjonowanie banków jako 
instytucji zaufania pu blicznego.
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Bankowość. Podstawowe zagadnienia

Celem publikacji jest przedstawienie najważniejszych rodzajów aktywności 
współczesnych banków i wynikających na tym tle nowych problemów i wyzwań 
stojących przed nimi, jak i całym systemem fi nansowym. 

Podręcznik zawiera podstawowe informacje dotyczące szeroko pojętej działal-
ności bankowej oraz wskazuje na praktyczne możliwości korzystania z tych usług, 
wychodząc od obszarów tradycyjnej bankowości, a kończąc na nowoczesnych pro-
duktach bankowych generujących wysokie ryzyko, którego skutki odczuwają za-
równo banki, klienci, jak i cała gospodarka. W czasach międzynarodowego kryzysu 
fi nansowego, integracji bankowości europejskiej oraz w związku z przystąpieniem 
Polski do UE kluczowym problemem i wyzwaniem jest bezpieczeństwo banków 
i stabilność fi nansowa. Przedstawiono również problematykę zarządzania ryzykiem 
bankowym, bowiem od właściwego zarządzania zależy stabilność systemu banko-
wego. Ponadto zachodzące procesy fi nansowe wymagają sprawnego systemu spra-
wozdawczości bankowej o różnym poziomie i stopniu szczegółowości informacji, 
które są niezbędne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji 
gospodarczych, stąd też ukazano podstawowe elementy sytuacji fi nansowej banków. 
Większość zagadnień pokazano w oparciu o polski system bankowy na tle rozwią-
zań unijnych a także wzbogacono je wybranymi elementami bankowości między-
narodowej. Złożoność usług bankowych i zachodzących procesów zarówno w ban-
kach, jak i ich otoczeniu, wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu interpretacji 
prowadzonej działalności bankowej i jej skutków oddziaływania. 

W Polsce dotychczas wydano bardzo wiele podręczników z zakresu bankowo-
ści. Są one adresowane przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych. 
Część z nich ujmuje zagadnienie bankowości w szerszych granicach przedmio-
towych, a więc fi nansów. Wynika to z faktu, że bankowość to przede wszystkim 
dziedzina wykładana na studiach ekonomicznych, a wybrane jej zagadnienia są do-
datkowo wprowadzane do programów studiów jako monografi czne wykłady spe-
cjalizacyjne. Ponadto na rynku księgarskim są dostępne podręczniki akademickie 
poświęcone problematyce prawa bankowego, prawa rynku fi nansowego czy fi nan-
sów publicznych i prawa fi nansowego. Obecnie zostały utworzone nowe kierunki 
studiów jak europeistyka czy prawno–ekonomiczny. W tej sytuacji, zdaniem auto-
rów, zaistniała potrzeba opracowania podręcznika dotyczącego bankowości, który 
połączy w sobie elementy prawne i ekonomiczne.

Publikacja składa się z trzynastu rozdziałów i zawiera nie tylko omówienie pod-
stawowych zagadnień ekonomiczno–prawnych bankowości z punktu teoretycznego, 
ale również starano się zilustrować je aspektami praktycznymi przyjętymi w pol-
skim systemie bankowym bądź wynikającymi z jego rozwoju.

W dwóch pierwszych rozdziałach przedstawiono krótką informację o począt-
kach bankowości i bankach wywodzących się z Grecji i starożytnego Rzymu oraz 
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Wstęp

wyjaśniono istotę i rolę banków i instytucji kredytowych, a także pojęcie i strukturę 
systemu bankowego. Ukazano banki na rynku fi nansowym oraz innych uczestników 
tego rynku, będących konkurentami banków, jak też integrującymi się z bankami.

W trzecim rozdziale zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa systemu 
bankowego. Wychodząc od wyjaśnienia istoty sieci bezpieczeństwa fi nansowego 
(safety net) skupiono się na podstawowych regulacjach prawnych działalności ban-
kowej oraz dwóch specjalnie powołanych instytucjach dbających o bezpieczeństwo, 
a więc nadzorze nad bankami i systemie gwarantowania depozytów.

Czwarty rozdział poświęcono ogólnej charakterystyce, funkcjom banku central-
nego i jego niezależności jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację polityki 
pieniężnej oraz stabilność systemu bankowego. W rozdziale tym skoncentrowano 
się głównie na polityce pieniężnej i omówiono cele i instrumenty wykorzystywane 
przez banki w jej realizacji, a także działania podejmowane przez bank centralny 
jako podmiot sieci bezpieczeństwa.

W rozdziale piątym i szóstym scharakteryzowano współczesne banki komer-
cyjne ukazując podstawowe rodzaje aktywności, a więc usługi bankowości uniwer-
salnej, inwestycyjnej, hipotecznej, międzynarodowej, czy też w podziale na klien-
tów (bankowość korporacyjną, detaliczną i usługi dla klientów najzamożniejszych). 
Ukazano również nowe usługi fi nansowe oraz nowe kanały dystrybucji, a więc usłu-
gi bankowości elektronicznej. 

Kolejne cztery rozdziały poświęcono charakterystyce podstawowych usług 
z ukazaniem ich rozwoju w polskim systemie bankowym. Biorąc pod uwagę, że jed-
ną z podstawowych zasad gospodarki rynkowej jest zasada swobody kształtowania 
umów, a jednocześnie to, że bank jest instytucją zaufania publicznego, przy charak-
teryzowaniu poszczególnych rodzajów usług starano się ukazać regulacje prawne 
wprowadzane w polskim ustawodawstwie na tle przyjmowanych rozwiązań unij-
nych. W pierwszej kolejności scharakteryzowano rachunki bankowe, które stano-
wią podstawę nawiązania współpracy banku z klientami i jednocześnie świadczenia 
usług depozytowo–rozliczeniowych. Starano się ukazać tradycyjne instrumenty roz-
liczeniowe, jak również nowe produkty, takie jak elektroniczne instrumenty płatni-
cze (karty płatnicze, pieniądz elektroniczny) oraz międzybankowe systemy płatno-
ści stosowane w rozliczeniach krajowych i zagranicznych. Ponadto przedstawiono 
podstawowe wiadomości o usługach fi nansujących potrzeby klientów, a obarczo-
ne ryzykiem kredytowym, a więc kredyty, leasing, factoring i gwarancje bankowe. 
Omówiono też nowe formy fi nansowania w drodze emisji dłużnych papierów war-
tościowych i sekurytyzacji oraz operacji związanych z instrumentami pochodnymi. 

W rozdziałach jedenastym i dwunastym przedstawiono podstawowe problemy 
zarządzania ryzykiem bankowym, które jest jedną z funkcji współczesnych ban-
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ków komercyjnych. Ponadto scharakteryzowano Nową Umowę Kapitałową (NUK) 
jako podstawowe narzędzie zarządzania ryzykiem bankowym. Z uwagi na kluczowe 
znaczenie ryzyka kredytowego w funkcjonowaniu banków przedstawiono narzędzia 
minimalizacji tego ryzyka.

Ostatni rozdział zawiera omówienie kluczowych problemów sytuacji fi nanso-
wej banków, a więc sprawozdawczości bankowej i wybranych wskaźników fi nanso-
wych. Ukazano w nim bilans banku i rachunek zysków i strat oraz charakterystykę 
i funkcje kapitałów własnych banków, jak i system rezerw celowych.

Niniejsza publikacja jest podręcznikiem akademickim adresowanym przede 
wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych i prawnych, a w szczególności 
studentów międzywydziałowych studiów prawno–ekonomicznych. Może ona być 
wykorzystana również przez studentów innych kierunków, a także przez praktyków 
gospodarczych i klientów banków, jak również pracowników bankowych pragną-
cych uzupełnić swą wiedzę z zakresu zachodzących zmian w przedmiocie działalno-
ści banku. Ponadto może być pomocą dydaktyczną dla słuchaczy studiów podyplo-
mowych czy doktoranckich.

Prezentowany podręcznik nie wyczerpuje w pełni materii objętej tytułem. W ro-
zumieniu autorów stanowi pewnego rodzaju podstawę do studiów nad bankowością 
a umieszczone w każdym rozdziale przypisy powinny okazać się przydatne przy 
pogłębianiu wiedzy i w procesie podnoszenia kwalifi kacji.

Przy przygotowaniu tej publikacji autorzy oparli się nie tylko na polskim i za-
granicznym dorobku naukowym z zakresu bankowości, prawa bankowego i prawa 
rynku fi nansowego, ale również wykorzystali swoje doświadczenia z zakresu pracy 
zawodowej. Problemy teoretyczne powiązano z obowiązującymi regulacjami praw-
nymi, a szczególnie ze wspólnotowym prawem fi nansowym oraz zilustrowano da-
nymi według stanu na grudzień 2010 r.

Autorzy mają nadzieję, że przyjęta koncepcja i konstrukcja podręcznika spełni 
postawione przed nim cele i będą wdzięczni za ewentualne spostrzeżenia, uwagi 
i propozycje, które z pewnością zostaną wykorzystane w kolejnych lub podobnych 
opracowaniach z zakresu prawa bankowego czy bankowości.

Pragniemy serdecznie podziękować Panu Profesorowi zw. dr. hab. Cezaremu 
Kosikowskiemu za wnikliwą recenzję podręcznika. Zawarte w niej cenne spostrze-
żenia i uwagi staraliśmy się w pełni wykorzystać w przygotowaniu publikacji do 
druku.
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