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Ustawą z dnia 9.11.2018 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem nadzoru nad ryn-

kiem finansowym oraz ochrony inwestorów 
na tym rynku1  z dniem 1.12.2018 r. przy-
wrócono w ustawie – Prawo bankowe2  prze-
pisy dotyczące przymusowego przejęcia 
banku przez inny bank na podstawie decy-
zji Komisji Nadzoru Finansowego („KN-
F”)3 . Jednocześnie w ustawie o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwa-
rantowania depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji4  określono formy pomocy  
i warunki, na jakich Bankowy Fundusz Gwa-
rancyjny („BFG”) może udzielać wsparcia 
bankom przejmującym inne banki5.
 
Celem niniejszej publikacji jest analiza i oce-
na najważniejszych elementów tych regulacji. 
Ponieważ szereg uwag odnośnie procedu-
ry przejmowania banku przez inny bank na 
podstawie decyzji organu nadzoru poczynio-
nych na tle stanu prawnego obowiązującego  
do 2016 r. zachowało swoją aktualność, omó-
wieniu w treści niniejszego artykułu podlegają 
jedynie wybrane aspekty przywróconych i no-
wych przepisów.
 
Przyczyny przywrócenia przepisów 
dotyczących przymusowego przeję-
cia banku 

W toku prac legislacyjnych nad omawia-
nymi przepisami przedstawiciele Mi-

nisterstwa Finansów wskazywali6, że główną 
intencją przywrócenia do systemu prawnego 
regulacji odnoszących się do przymusowego 
przejmowania banków jest konieczność uzy-
skania przez państwo narzędzia pozwalające-
go udzielać wsparcia bankom spółdzielczym w 
trudnej sytuacji, wobec których niemożliwe by-
łoby korzystanie z instrumentów przymusowej 
restrukturyzacji wprowadzonych do polskiego 
prawa przy okazji implementacji dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/
UE z dnia 15.05.2014 r. ustanawiającej ramy 
na potrzeby prowadzenia działań naprawczych 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwi-
dacji w odniesieniu do instytucji kredytowych 
i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dy-
rektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 
2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 
2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE  
i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 

Przejęcie banku - 
zagadnienia wybrane

i (UE) nr 648/20127. Z kolei przedstawiciel 
KNF podkreślał, że korzystanie z instrumen-
tów przymusowej restrukturyzacji jest obwa-
rowane spełnieniem szeregu warunków, w tym 
musi za tym przemawiać interes publiczny, co 
nie zawsze ma miejsce w przypadku mających 
problemy banków spółdzielczych. Nadzór 
wskazywał także, iż nie dysponował środkiem 
o charakterze władczym pozwalającym na 
podejmowanie działań restrukturyzacyjnych 
na odpowiednio wczesnym etapie, co mogło 
skutkować koniecznością kierowania banków 
(przede wszystkim spółdzielczych) znajdują-
cych się w trudnej sytuacji na ścieżkę upadło-
ściową. Miało to mieć szczególne znaczenie 
dla banków spółdzielczych funkcjonujących 
poza systemami ochrony instytucjonalnej, któ-
re nie miały możliwości korzystania ze wspar-
cia płynnościowego i kapitałowego8.  

Zakres zastosowania przepisów do-
tyczących przymusowego przejęcia 
banku przez inny bank na podstawie 
decyzji KNF

Niezależnie od przytoczonej powyżej pre-
zentowanej oficjalnie motywacji przywró-

cenia przepisów dotyczących przymusowego 
przejęcia banku przez inny bank na podstawie 
decyzji KNF, regulacje te mają zastosowa-
nie zarówno do banków spółdzielczych, jak i 
banków w formie spółek akcyjnych. Jedynie 
wybrane przepisy odnoszą się stricte do ban-
ków spółdzielczych, co wynika ze specyfiki 
sektora bankowości spółdzielczej9. Oznacza to,  
że co do zasady zakres zastosowania ponow-
nie wprowadzonych przepisów dotyczących 
przymusowego przejęcia banku na podstawie 
decyzji organu nadzoru obejmuje cały krajowy 
rynek bankowy. Bankiem przejmującym oraz 
bankiem przejmowanym może być zarówno 
bank spółdzielczy, jak i bank w formie spółki 
akcyjnej.

Jak się wydaje, przywrócona procedura przy-
musowego przejęcia banku na podstawie decy-
zji KNF nie znajduje natomiast zastosowania 
do banków państwowych10 – banki państwowe 
nie mogą przejmować innych banków ani być 
przejmowane przez inne banki. Wynika to po-
średnio z brzmienia przywróconych przepisów, 
w tym art. 146d ust. 4 p.b. oraz art. 146f ust. 
1-2 p.b. Regulacje te mówią bowiem o wykre-
ślaniu banku przejętego z rejestru i zgłaszaniu 
przejęcia do rejestru przez bank przejmujący, 
co z oczywistych względów nie znajduje zasto-
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sowania do banku państwowego, bo ten nie 
podlega wpisowi do rejestru (art. 14 ust. 3 
p.b.). Ponadto, we wskazanych przepisach jest 
mowa o wydawaniu akcji własnych i fundu-
szu udziałowym, co także nie może odnosić 
się do banku państwowego. 

Kto jest stroną postępowania ad-
ministracyjnego w przedmiocie wy-
dania przez KNF decyzji o przejęciu 
banku przez inny bank na podstawie 
art. 146b ust. 1 p.b.

Bez wątpienia stroną postępowania admi-
nistracyjnego w sprawie wydania przez 

KNF decyzji o przejęciu banku przez inny 
bank jest bank przejmowany, ponieważ doty-
czy ono jego bytu prawnego jako odrębnego 
podmiotu, a więc warunek bycia uznanym za 
stronę zawarty w art. 28 Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego11 jest spełniony z nad-
datkiem. Wniosek ten dodatkowo wzmacnia 
zastosowanie w tym przypadku mechanizmu, 
zgodnie z którym decyzja organu nadzoru  
w przedmiocie przejęcia może być zaskar-
żona do sądu administracyjnego przez radę 
nadzorczą banku przejmowanego (art. 146c 
ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 147 ust. 3 p.b.) – gdyż 
zasadniczo to właśnie strona postępowania 
administracyjnego może kwestionować roz-
strzygnięcia zapadające w jego toku. 

Jak się wydaje, za stronę postępowania ad-
ministracyjnego w przedmiocie przejęcia 
banku powinien być uznawany także bank 
przejmujący. Jego rezultat ma bowiem wpływ  
na pozycję prawną tego podmiotu – wchodzi 
on w prawa i obowiązki banku przejmowa-
nego (art. 146d ust. 1 p.b.), jak również ciążą  
na nim określone obowiązki wynikające z sa-
mego faktu przejęcia innego banku – np. wy-
móg sporządzenia sprawozdania finansowego 
banku przejmowanego na dzień poprzedza-
jący dzień przejęcia (art. 146d ust. 2 p.b.).  
Nie wydaje się więc zasadnym stanowisko, 
zgodnie z którym rozstrzygnięcie to jest 
adresowane wyłącznie do banku przejmo-
wanego12. Szczególnie, że w odniesieniu  
do „dobrowolnego” łączenia się banków na 
podstawie art. 124 p.b., zezwolenie powinno 
odnosić się do obu banków biorących udział 
w tym procesie13. Nie ma zaś uzasadnienia dla 
różnicowania pozycji prawnej banku przej-
mującego w ramach postępowania admini-
stracyjnego w zależności od tego, czy chodzi  
o połączenie (przez przejęcie) dobrowolne, 
czy przymusowe14. 

Przesłanki wydania przez KNF  
decyzji o przejęciu banku przez inny 
bank na podstawie art. 146b ust. 1 
p.b.

Do pozytywnych przesłanek wydania 
przez KNF decyzji w sprawie przejęcia 

banku przez inny bank zgodnie z art. 146b 
ust. 1 p.b. należy przede wszystkim obniżenie 
sumy funduszy własnych banku (przejmo-
wanego) poniżej poziomu określonego w art. 
128 p.b. albo niebezpieczeństwo obniżenia 
tej sumy poniżej poziomu wskazanego w tym 
przepisie. O ile obniżenie poziomu funduszy 
własnych poniżej wymaganego progu w zasa-
dzie jest obiektywnie mierzalną przesłanką o 
charakterze ekonomicznym, o tyle okoliczność  
w postaci niebezpieczeństwa zaistnienia ta-
kiego stanu wynika z oceny sytuacji danego 
banku dokonywanej przez KNF, a co za tym 
idzie – ma bardziej subiektywny charakter. 
Jest to zwrot nieostry, którego interpretacji 
w praktyce dokonuje organ nadzoru. Prze-
słanka ta powinna być interpretowana przez 
KNF ze dużą ostrożnością. Jak się wydaje,  
nie mogą uzasadniać podejmowania oma-
wianego rozstrzygnięcia jedynie przejściowe 
trudności finansowe banku. Ryzyko obni-
żenia poziomu funduszy własnych banku 
poniżej wymaganego poziomu musi być re-
alne i prawdopodobne. Należałoby przyjąć, 
że przejęcie banku przez inny bank stanowi 
swego rodzaju ostateczność, która powinna 
mieć miejsce dopiero wtedy, gdy inne, mniej 
dotkliwe sposoby uzdrowienia sytuacji finan-
sowej banku nie dały pozytywnego rezultatu. 

Kolejnym wymogiem, który musi być speł-
niony dla wydania przez KNF decyzji o 
przejęciu banku przez inny bank, jest uzy-
skanie zgody banku przejmującego na udział 
w tym procesie. Niewątpliwie zgoda ta musi 
zostać wyrażona przez organ uprawniony do 
reprezentacji banku przejmującego, a więc  
co do zasady przez zarząd. Choć nie wynika 
to wprost z żadnego przepisu, należy przyjąć, 
że powinna ona przybrać sformalizowaną po-
stać – w praktyce powinna zostać utrwalona 
na piśmie i być częścią akt sprawy. Jak się wy-
daje, chodzi tu o zgodę uprzednią, wyrażaną 
przed podjęciem przez KNF decyzji o prze-
jęciu banku, nie zaś o zgodę następczą, która 
byłaby udzielana już po wydaniu stosownego 
rozstrzygnięcia przez organ nadzoru (w ta-
kim przypadku uzyskanie takiej zgody mu-
siałoby być warunkiem wskazanym w treści 
decyzji administracyjnej o przejęciu banku 
przez inny bank). Warto podkreślić, że KNF 

nie dysponuje żadną kompetencją do „przy-
muszenia” banku do wyrażenia zgody na peł-
nienie roli banku przejmującego15.
     
Nowe regulacje zawierają także katalog prze-
słanek negatywnych, których zaistnienie 
uniemożliwia wydanie przez KNF decyzji  
o przejęciu banku przez inny bank. Wprowa-
dzenie tego rodzaju ograniczenia dla organu 
nadzoru należy uznać za pozytywne, bo w pe-
wien sposób zawęża ono zakres uznania ad-
ministracyjnego, jakim przy podejmowaniu 
omawianego rozstrzygnięcia dysponuje KNF. 
W tym kontekście warto odnotować, że po-
przednio (tj. do 2016 r.) obowiązujące prze-
pisy dotyczące przejmowania banku przez 
inny bank na mocy decyzji organu nadzoru 
nie zawierały tego rodzaju postanowień ogra-
niczających swobodę działania KNF, więc bez 
wątpienia jest to krok w dobrą stronę. Jedno-
cześnie trzeba zaznaczyć, że przesłanki te co 
do zasady mają postać zwrotów niedookreślo-
nych, których wykładni dokonuje sam organ 
nadzoru, co w pewnym stopniu umniejsza ich 
gwarancyjny charakter. 

Pierwszą z ujemnych przesłanek wydania 
omawianej decyzji jest potencjalne wywo-
łanie przez przejęcie banku zagrożenia dla 
bezpieczeństwa środków gromadzonych  
na rachunkach w banku przejmującym. W 
tym kontekście trzeba zauważyć, że w art. 124 
ust. 2 p.b., który wskazuje powody odmowy 
wydania przez KNF zezwolenia na dobrowol-
ne połączenie banków, jest mowa o zagroże-
niu dla bezpieczeństwa środków zgromadzo-
nych w którymkolwiek z banków biorących 
udział w tym połączeniu, a nie jedynie w ban-
ku przejmującym (w przypadku połączenia 
przez przejęcie). Oznacza to, że przy dobro-
wolnym łączeniu się banków KNF musi dbać 
o bezpieczeństwo środków w obu łączących 
się bankach, natomiast przy przymusowym 
przejęciu powinna zwracać szczególną uwa-
gę na kwestię bezpieczeństwa środków zgro-
madzonych jedynie w banku przejmującym. 
Tego rodzaju zawężenie nie może zasługiwać 
na pozytywną ocenę. Trudno bowiem wska-
zać powód, dla którego szczególnie dogłębnej 
analizie organu nadzoru ma być poddawane 
wyłącznie bezpieczeństwo środków w banku 
przejmującym, nie zaś w obu bankach biorą-
cych udział w operacji przejęcia. Oczywiście 
nie jest tak, że organ nadzoru może zupełnie 
pominąć kwestię środków zgromadzonych  
w banku przejmowanym, bo jednym z ge-
neralnych celów nadzoru bankowego wska-
zanych w art. 133 ust. 1 p.b. jest ogólnie po-
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jęte bezpieczeństwo środków gromadzonych  
na rachunkach w całym systemie bankowym, 
niemniej jednak swego rodzaju pierwszeń-
stwo ma ewentualne ryzyko dla środków 
znajdujących się w banku przejmującym. 

Inną okolicznością wykluczającą możliwość 
wydania przez KNF decyzji o przejęciu banku 
przez inny bank jest to, iż mogłoby to skutko-
wać obniżeniem poziomu funduszy własnych 
banku przejmującego poniżej poziomu okre-
ślonego w art. 128 p.b. lub stworzyć ryzyko 
takiego obniżenia. Generalnie trudno mieć 
zastrzeżenia do tak sformułowanej przesłan-
ki, gdyż nie ulega wątpliwości, że działania 
mające na celu doprowadzenie do przeję-
cia banku w złej sytuacji nie mogą zarazem 
skutkować znacznym pogorszeniem sytuacji 
innego podmiotu, którym jest bank przej-
mujący. Kwestia tego, czy przejęcie stwarza 
ryzyko dla spełniania przez bank przejmują-
cy wymaganych norm dotyczących funduszy 
własnych, nie jest zero-jedynkowa. Stąd też, 
uzasadnienie decyzji o przejęciu powinno za-
wierać elementy wskazujące na to, iż w od-
niesieniu do danego banku przejmującego nie 
zachodzi tego rodzaju niebezpieczeństwo. 

Ostatnią przesłanką, której zaistnienie  
co do zasady wyłącza dopuszczalność wydania 
przez KNF rozstrzygnięcia o przejęciu banku 
przez inny bank jest to, iż mogłoby to zagrozić 
spełnianiu przez bank przejmujący wymogu 
połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 
ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościo-
wym, nad systemem finansowym i zarządza-
niu kryzysowym w systemie finansowym16. 
Również w tym przypadku chodzi o to, aby, 
dokonując działań naprawczych w stosun-
ku do banku przejmowanego, nie spowodo-
wać problemów banku przejmującego. Przy 
czym, w odróżnieniu od dwóch poprzednich,  
ta okoliczność nie ma charakteru bezwzględ-
nego, gdyż jeśli jest to niezbędne ze wzglę-
du na sytuację banku przejmowanego, KNF 
może zezwolić na przejęcie banku nawet 
mimo czasowego niespełniania przez bank 
przejmujący wymogu połączonego bufora 
(art. 146b ust. 2 p.b.). Jak się wydaje, może  
tu chodzić zarówno o niewypełnianie wymo-
gu połączonego bufora przez bank przejmu-
jący przed dniem przejęcia, jak i o potencjalne 
niespełnianie tego wymogu przez bank przej-
mujący po dniu przejęcia, a nawet później – 
po pokryciu strat bilansowych banku przej-
mowanego zgodnie z art. 146e p.b. Można 
zakładać, że odejście od wymogu połączonego 
bufora w stosunku do banku przejmującego 

może być „konieczne ze względu na sytuację 
banku przejmowanego” np. wtedy, gdy sytu-
acja banku przejmowanego będzie wyjątko-
wo trudna, a tylko jeden bank (niespełniający 
wymogu połączonego bufora) wyrazi zgodę 
na bycie bankiem przejmującym lub też po-
tencjalną konsekwencją wystąpienia przez 
dany bank w roli banku przejmującego będzie 
niespełnianie przez niego wymogu połączo-
nego bufora. 

Okres niespełniania przez bank przejmują-
cy tego obowiązku powinien być relatywnie 
krótki, gdyż jest to odstępstwo od zasady 
ogólnej, którego nie należy interpretować 
rozszerzająco. KNF mogłaby w uzasadnie-
niu decyzji administracyjnej o przejęciu 
banku zakreślić akceptowane przez nadzór 
ramy czasowe tego odstępstwa. Niezależnie  
od powyższego, generalną zasadą powinno 
być dążenie przez KNF do przejęcia banku 
przez taki bank, który nie miałby trudności  
z wypełnieniem normy odnoszącej się do po-
łączonego bufora, a odejście od tej reguły po-
winno następować jedynie wyjątkowo. 

Oprócz przedstawionych powyżej przesłanek 
podjęcia przez KNF decyzji administracyj-
nej o przejęciu banku przez inny bank, któ-
re mają zastosowanie zarówno do banków 
spółdzielczych, jak i banków w formie spół-
ek akcyjnych, w nowych przepisach zawar-
to przesłankę wydania tego rozstrzygnięcia 
adresowaną tylko do sektora bankowości 
spółdzielczej. Stosownie do art. 146b ust. 3 
p.b. bank spółdzielczy może zostać przejęty  
na mocy decyzji KNF również wtedy, gdy 
nie spełnia obowiązku zrzeszania się zgodnie 
z art. 16 ustawy o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 
zrzeszających17. Jak się wydaje, przesłanka  
ta ma charakter autonomiczny18 względem 
tych omówionych wcześniej – jej zaistnienie 
jest wystarczające do podjęcia przez organ 
nadzoru decyzji o przejęciu banku spółdziel-
czego. W takim przypadku KNF nie musi 
odnosić się do kwestii wskazanych w art. 146b 
ust. 1 p.b., kluczowy jest fakt niezrzeszenia się 
danego banku spółdzielczego w sytuacji, gdy 
prawo nakłada na niego taki obowiązek. 

Tryb podejmowania przez KNF  
decyzji o przejęciu banku przez inny 
bank na podstawie art. 146b ust. 1 
p.b.

Warto odnotować, że poprzednio (tj. do 
2016 r.) obowiązujące przepisy odno-

szące się do przymusowego przejmowania 
banku przez inny bank na podstawie decyzji 
KNF zakładały przy takiej okazji pewną se-
kwencyjność zdarzeń. Zasadniczo, rozstrzy-
gnięcie KNF w sprawie przejęcia powinno 
było zostać poprzedzone zwołaniem na żąda-
nie KNF nadzwyczajnego walnego zgroma-
dzenia (akcjonariuszy lub udziałowców) w celu 
rozpatrzenia sytuacji banku, powzięcia decyzji  
o pokryciu straty bilansowej oraz podjęcia in-
nych uchwał, w tym o zwiększeniu funduszy 
własnych, w okresie nie dłuższym niż 6 mie-
sięcy. Dopiero gdyby po upływie 6 miesięcy 
od odbycia tego zgromadzenia strata banku 
przekraczała połowę jego funduszy własnych, 
dopuszczalne było podjęcie przez KNF de-
cyzji o jego przejęciu przez inny bank. Jed-
nocześnie obowiązywał swego rodzaju tryb 
nadzwyczajny, pozwalający rozstrzygać orga-
nowi nadzoru w przedmiocie przejęcia bez 
konieczności odczekania okresu, w którym 
bank w trudnej sytuacji próbował ratować się 
samodzielnie. Przesłanki zastosowania tego 
szczególnego trybu były zbliżone do obec-
nie obowiązujących (groźba niewypłacalności 
banku lub obniżenie sumy funduszy własnych 
banku w takim stopniu, że nie byłyby speł-
nione wymagania obowiązujące przy tworze-
niu banku).
  
Zmiana w stosunku do poprzednio obo-
wiązujących regulacji w zakresie omawia-
nej problematyki nie polega więc na tym,  
że dopiero teraz wprowadzono możliwość 
natychmiastowego wydania przez KNF de-
cyzji o przejęciu banku przez inny bank,  
bo taka w określonych okolicznościach ist-
niała już wcześniej. Istotą zmiany jest to,  
że całkowicie zrezygnowano z mającej mieć 
miejsce w pierwszej kolejności próby rato-
wania banku jego własnymi siłami. Innymi 
słowy, nie powrócono do swego rodzaju gra-
dacji sposobów działania KNF w odniesieniu 
do mającego problemy banku. Nie wydaje 
się, aby mogło to zasługiwać na aprobatę.  
Nie ma bowiem uzasadnienia dla stosowania 
od razu najdalej idącego środka, skutkujące-
go ustaniem bytu prawnego przejmowanego 
banku. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem 
byłby powrót do sytuacji, w której zasadą 
jest, iż w pierwszej kolejności dochodzi do 
próby uzdrowienia sytuacji banku niejako 
jego własnymi siłami, a dopiero jak to się nie 
powiedzie, dopuszczalna jest znacznie głęb-
sza ingerencja organu nadzoru, z zastrzeże-
niem możliwości szybszego działania KNF 
w sytuacjach wyjątkowych. Niejako na mar-
ginesie warto zauważyć, że taki mechanizm  
w dalszym ciągu ma zastosowanie do decyzji 
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o uchyleniu zezwolenia na utworzenie banku 
i jego likwidacji (art.147 ust. 1-2 p.b.).      

Wejście banku przejmującego w pra-
wa i obowiązki banku przejmowane-
go

Z dniem przejęcia bank przejmujący wcho-
dzi we wszystkie prawa i obowiązki banku 

przejmowanego (art. 146d ust. 1 p.b.). W tym 
kontekście należy zgodzić się z wyrażanym na 
tle poprzednio obowiązującego stanu praw-
nego poglądem, iż omawiane przekształcenie 
stanowi autonomiczną procedurę19, odrębną  
od regulacji zawartych w Kodeksie spółek 
handlowych20. To zaś oznacza w szczególno-
ści, że na bank przejmujący bezwarunkowo, 
z mocy prawa, przechodzą wszelkie konce-
sje, licencje i zezwolenia udzielone bankowi 
przejmowanemu. Omawiane regulacje do-
tyczące przejmowania banku na podstawie 
decyzji KNF nie zawierają bowiem posta-
nowień analogicznych do art. 494 § 5 k.s.h., 
który to przepis wprowadza dodatkowe wa-
runki w odniesieniu do sukcesji administra-
cyjnoprawnej koncesji, licencji i zezwoleń 
udzielonych instytucjom finansowym. Stąd 
też należałoby uznać, że KNF nie może w ża-
den sposób zablokować przejęcia tych upraw-
nień przez bank przejmujący, w tym poprzez 
wprowadzenie jakichś zastrzeżeń w treści de-
cyzji o przejęciu banku. 

Może się więc zdarzyć, iż bank przejmowa-
ny prowadzi na podstawie odpowiednich ze-
zwoleń KNF działalność w jakiejś dziedzinie, 
np. w zakresie obrotu instrumentami finan-
sowymi, a bank przejmujący nie jest aktywny  
w tej sferze. Tego rodzaju sytuacja może ro-
dzić pytania odnośnie przygotowania organi-
zacyjnego banku przejmującego do kontynu-
owania tej działalności (nawet gdy weźmie się 
pod uwagę przejęcie przez bank przejmujący 
majątku, pracowników i know-how banku 
przejmowanego). Jest to kwestia, która po-
winna być uwzględniana przez organ nadzo-
ru przy wydawaniu decyzji o przejęciu banku 
przez dany bank, jak również przy wybieraniu 
jednego spośród większej liczby podmiotów 
mogących wyrażać zainteresowanie wystąpie-
niem w roli banku przejmującego.   

Wybór banku przejmującego przez 
KNF

Podobnie jak miało to miejsce poprzednio, 
także obecnie obowiązujące przepisy do-

tyczące przymusowego przejęcia banku przez 
inny bank na podstawie decyzji KNF nie 
regulują kwestii wyboru konkretnego banku 
przejmującego przez organ nadzoru. Oznacza 
to, że KNF dysponuje swobodą w tej mate-
rii. W praktyce może być tak, że potencjalny 
bank przejmujący sam zgłosi się do organu 
nadzoru ze swego rodzaju „ofertą” przejęcia 
innego banku, jak również że KNF zwróci się 
do danego banku z zapytaniem, czy wyraża 
chęć pełnienia roli banku przejmującego.   

Teoretycznie nie można wykluczyć zaistnie-
nia sytuacji, w której więcej niż jeden bank 
będzie zainteresowany przejęciem. W takim 
przypadku organ nadzoru powinien dokonać 
stosownego wyboru w ramach przysługują-
cego mu uznania administracyjnego. Prze-
pisy nie określają żadnych kryteriów takiego 
wyboru, więc KNF powinna przy tej okazji 
kierować się koniecznością jak najpełniejszej 
realizacji ogólnych celów nadzoru bankowego 
z art. 133 ust. 1 p.b. Powinna również mieć  
na względzie treść przepisów dotyczących 
stricte przejmowania banku – czyli przykła-
dowo w pierwszej kolejności powinna dążyć 
do wskazania podmiotu, który po przejęciu 
nie będzie miał trudności ze spełnianiem wy-
mogu połączonego bufora.  

Charakter prawny decyzji KNF  
o przejęciu banku przez inny bank  
na podstawie art. 146b ust. 1 p.b.

Warto zwrócić uwagę, że w nowych 
przepisach w odniesieniu do rozstrzy-

gnięcia wydawanego przez KNF na podsta-
wie art. 146b ust. 1 p.b. raz mowa jest o decyzji 
o przejęciu banku, a innym razem o wydaniu 
przez organ nadzoru zezwolenia na przejęcie 
banku (art. 146b ust. 2 p.b.). To drugie okre-
ślenie jest chyba błędem ustawodawcy, dodat-
kowo wprowadzającym pewien zamęt termi-
nologiczny. Trudno byłoby bowiem uznawać,  
że decyzja wydawana na podstawie art. 146b 
ust. 1 p.b. zawiera wyłącznie zezwolenie  
na przejęcie, a dojście przejęcia do skut-
ku zależy od tego, czy bank przejmujący 
skonsumuje zgodę wyrażoną przez nadzór. 
Przeciwnie, po wydaniu decyzji przez KNF,  
we wskazanym w niej dniu, określone skutki 
(np. w postaci objęcia przez bank przejmujący 
zarządu majątkiem banku przejmowanego) 
następują niejako z automatu i bank przej-
mujący nie może po prostu „nie skorzystać”  
z przyznanego zezwolenia na przejęcie. Inny-
mi słowy, bank przejmujący nie jest władny 
zahamować procesu przejęcia po wydaniu 

decyzji przez KNF21. Jedyną formą sprze-
ciwu banku przejmującego wobec rozstrzy-
gnięcia organu nadzoru, którego wydanie 
musi zresztą być poprzedzone uzyskaniem 
jego zgody, mogłoby być zaskarżenie przez 
niego jako stronę postępowania tego aktu  
do sądu administracyjnego. Stąd też, nale-
żałoby postulować usunięcie z treści przepi-
sów p.b. fragmentów mówiących o decyzji  
o przejęciu banku przez inny bank wyda-
wanej na podstawie art. 146b ust. 1 p.b. jako  
o zezwoleniu.  

Przyjęcie interpretacji, zgodnie z którą roz-
strzygnięcie organu nadzoru o przejęciu 
banku ma charakter wyłącznie zezwolenia 
(zgody), prowadziłoby do konkluzji, że w 
obrocie może pozostawać natychmiast wyko-
nalna decyzja o przejęciu mająca moc osta-
tecznej decyzji administracyjnej (art. 11 ust. 2 
pkt. 24 p.b.), zgodnie z którą we wskazanym  
w jej treści dniu przejęcia następują określo-
ne skutki prawne (np. rozwiązanie zarządu i 
wygaśnięcie kompetencji pozostałych orga-
nów banku przejmowanego), a jednocześnie 
podmiot mający pełnić rolę banku przejmu-
jącego może, ale wcale nie musi podjąć się 
tego zadania. Powstawałoby wówczas pytanie,  
jak ma wyglądać kierowanie działalnością 
banku przejmowanego po dniu przejęcia  
w sytuacji, gdy bank przejmujący uzna, że 
jednak nie chce być bankiem przejmującym. 
Teoretycznie można sobie wyobrazić kon-
strukcję, w której decyzja o przejęciu zawie-
ra w swojej treści warunek wejścia w życie  
w postaci akceptacji przez dany bank funk-
cji banku przejmującego, ale to poddawałoby  
w wątpliwość sens uzyskiwania uprzedniej 
akceptacji tego podmiotu na przejęcie. Z tych 
względów trudno byłoby uznać koncepcję de-
cyzji o przejęciu banku jako mającej charakter 
wyłącznie zezwolenia.        

Zaskarżanie decyzji KNF o przeję-
ciu banku przez inny bank na pod-
stawie art. 146b ust. 1 p.b.

Ważnym elementem przywróconych re-
gulacji odnoszących się do przymuso-

wego przejęcia banku przez inny bank na pod-
stawie decyzji KNF jest – podobnie jak miało 
to miejsce w stanie prawnym obowiązującym 
do 2016 r. – możliwość zaskarżenia takiego 
rozstrzygnięcia przez radę nadzorczą banku 
przejmowanego. Umożliwia to poddanie de-
cyzji organu nadzoru kontroli sądowoadmi-
nistracyjnej przez bank będący przedmiotem 
przejęcia22. Jest to pozytywne, nawet jeśli ta 
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kontrola ma ograniczony charakter i sprowa-
dza się do oceny, czy przy wydawaniu decyzji  
nie doszło do naruszenia reguł postępowa-
nia administracyjnego23. Niewątpliwie kom-
petencja rady nadzorczej banku przejmo-
wanego obejmuje zarówno działanie przed 
wojewódzkim sądem administracyjnym, jak 
i ewentualne wniesienie skargi kasacyjnej  
do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

W kontekście powyższego, na tle poprzednio 
obowiązujących regulacji w literaturze zasta-
nawiano się, czy przepisy przyznające radzie 
nadzorczej banku kompetencję do zaskarża-
nia decyzji KNF o przejęciu banku mają za-
stosowanie jedynie do banku przejmowanego, 
czy również do banku przejmującego24. Jak się 
wydaje, nie ma uzasadnienia dla uznawania, 
iż regulacje te odnoszą się do obu tych pod-
miotów. 

Należy bowiem mieć na uwadze, że sytu-
acja banku przejmowanego jest szczególna –  
z dniem przejęcia wskazanym w decyzji KNF 
jego zarząd ulega rozwiązaniu i gdyby nie 
przyznanie radzie nadzorczej uprawnienia 
do działania w tym zakresie – podmiot ten 
w ogóle nie mógłby zainicjować kontroli są-
dowoadministracyjnej rozstrzygnięcia organu 
nadzoru. 

Odmiennie rzecz się ma z bankiem przejmu-
jącym będącym stroną postępowania admini-
stracyjnego w przedmiocie przejęcia innego 
banku – zarząd tego podmiotu działa i nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby zaskarżył decy-
zję KNF. Innymi słowy, nie ma przeciwska-
zań, aby bank przejmujący w całym procesie 
przejęcia był reprezentowany przez zarząd, na 
zasadach ogólnych, zarówno przed organem 
nadzoru, jak i przed sądami administracyj-
nymi. Szczególna regulacja kwestii repre-
zentacji przed sądami administracyjnymi jest 
niezbędna jedynie w odniesieniu do banku 
przejmowanego. Wydaje się, że rozumowa-
nie to potwierdza brzmienie art. 146c ust. 1 
pkt. 1 p.b. Przepis ten, nakazujący stosowa-
nie art. 147 ust. 3 p.b. mówiącego o upraw-
nieniu rady nadzorczej banku do zaskarżenia 
decyzji KNF, odnosi się bowiem wyłącznie  
do kompetencji organów banku przejmowa-
nego. Z tego względu trudno byłoby uznawać, 
że dotyczy on również zasad reprezentacji 
banku przejmującego. Poza tym, jak słusznie 
zauważono w doktrynie, niezrozumiała była-
by sytuacja, w której zgodę na przejęcie wyra-
żałby zarząd banku przejmującego, a kontrola 
sądowoadministracyjna decyzji KNF byłaby 

inicjowana przez radę nadzorczą tego pod-
miotu25.  

Nie wydaje się zasadnym odmawianie banko-
wi przejmującemu uprawnienia do zaskarże-
nia decyzji KNF o przejęciu z tego względu, 
że wcześniej podmiot ten musiał wyrazić 
zgodę na pełnienie roli banku przejmujące-
go26. Ostateczny kształt decyzji KNF może 
być dla niego trudny do zaakceptowania  
np. z uwagi na zawarte w niej warunki i ter-
miny.  

Jakkolwiek nie wynika to wprost z treści 
analizowanych przepisów, należałoby uznać,  
że bank przejmujący może kwestionować de-
cyzję KNF w takim samym trybie jak bank 
przejmowany – bez wniosku o ponowne roz-
patrzenie sprawy, od razu do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego, w terminie 7 dni  
od daty otrzymania decyzji administracyjnej.     

Decyzje KNF o przejęciu banku 
przez inny bank na podstawie art. 
158 ust. 1 p.b. i art. 158 ust. 2 p.b.

Dla pełnego obrazu omawianych regulacji 
trzeba zauważyć, że decyzja o przeję-

ciu banku przez inny bank może być podjęta 
przez KNF również na dwóch innych pod-
stawach prawnych, stanowiąc alternatywę dla 
rozpoczynania procedury upadłościowej ban-
ku. Jest tak, gdy bilans banku sporządzony  
na koniec okresu sprawozdawczego wskazuje, 
że aktywa banku nie wystarczają na zaspo-
kojenie jego zobowiązań (art. 158 ust. 1 p.b.) 
oraz gdy z powodów związanych bezpośred-
nio z sytuacją finansową banku nie reguluje 
on swoich zobowiązań w zakresie wypła-
ty środków objętych ochroną gwarancyjną 
(art. 158 ust. 2 p.b.). W przypadku pierwszej  
z tych sytuacji przesłanka podjęcia aktywności 
przez KNF ma ścisły (rachunkowy) charakter  
i w zasadzie nie ma tu dowolności ani uzna-
niowości organu nadzoru. Druga daje mini-
malnie większe pole do interpretacji, choć 
okoliczność tego, że bank nie dokonuje wy-
płaty środków gwarantowanych z powodu 
swojej trudnej sytuacji finansowej, również 
powinna być dość jednoznacznie weryfi-
kowalna. Użycie słowa „bezpośrednio” przy 
wskazaniu na sytuację finansową jako przy-
czynę nieregulowania przez bank ww. zobo-
wiązań oznacza, że działań KNF na tej pod-
stawie prawnej nie mogą uzasadniać innego 
rodzaju trudności w wypłacaniu zobowiązań 
gwarantowanych przez bank, np. te o charak-
terze organizacyjnym.    

We wskazanych powyżej przypadkach roz-
strzygnięcie KNF ma charakter związany  
w takim sensie, że organ nadzoru musi wy-
dać decyzję o zawieszeniu działalności banku 
i ustanowieniu zarządu komisarycznego, jeśli 
ten nie został ustanowiony wcześniej, oraz 
jednocześnie musi podjąć jedną z dwóch de-
cyzji: o przejęciu banku przez inny bank albo 
o wystąpieniu do właściwego sądu z wnio-
skiem o ogłoszenie upadłości. Wybór między 
przejęciem banku przez inny bank a wszczę-
ciem procedury upadłościowej, został w cało-
ści pozostawiony organowi nadzoru. Przepisy 
nie wprowadzają kryteriów wyboru między 
tymi dwoma rozwiązaniami – w art. 158 ust. 
3b p.b. jest jedynie mowa o tym, co ma być 
uwzględniane przy podejmowaniu decyzji  
o przejęciu banku przez inny bank. Należa-
łoby uznać, że obierając kierunek działania 
w konkretnej sprawie, KNF powinna kiero-
wać się ogólnymi celami nadzoru bankowego 
wskazanymi w art. 133 ust. 1 p.b., mając do-
datkowo na względzie okoliczność wskazaną 
w art. 158 ust. 3b p.b. KNF musi więc przede 
wszystkim dogłębnie rozważyć, który sposób 
postępowania w większym stopniu przyczyni 
się do realizacji celów nadzoru bankowego, 
w tym zapewnienia bezpieczeństwa środ-
ków pieniężnych gromadzonych na rachun-
kach bankowych. Na podstawie posiadanych 
danych i doświadczenia nadzorczego, KNF 
powinna być w stanie wskazać bardziej pożą-
dany sposób działania. W uzasadnieniu roz-
strzygnięcia należałoby wskazać, dlaczego jest 
ono lepsze, niż występowanie do właściwego 
sądu o ogłoszenie upadłości banku. 

Przejęcie banku a prawo Unii Euro-
pejskiej 

Warto spojrzeć na ponowne wprowadze-
nie do polskiego systemu prawnego 

kompetencji KNF do wydania decyzji o prze-
jęciu banku przez inny bank z perspektywy 
prawa Unii Europejskiej. W tym kontekście 
zwraca uwagę, że takiego uprawnienia nie 
ma wskazanego wprost na liście kompeten-
cji, którymi powinny dysponować właściwe 
organy zgodnie z art. 104 ust. 1 Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/
UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie warunków 
dopuszczenia instytucji kredytowych do dzia-
łalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami kredytowymi i firmami inwe-
stycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/
WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE 
oraz 2006/49/WE27. W przepisie tym nie 
ma mowy o uprawnieniu właściwego organu  
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do podjęcia rozstrzygnięcia o przejęciu jednej 
instytucji przez drugą w razie niespełniania 
przez instytucję wymogów dotyczących fun-
duszy własnych, a CRD IV jest dyrektywą 
maksymalnej harmonizacji28. Z drugiej stro-
ny, przepis ten nie zawiera wyczerpującego 
katalogu uprawnień właściwych organów, 
stanowiąc, że właściwe organy dysponują 
„przynajmniej” wskazanymi w nim kompe-
tencjami, co w zasadzie mogłoby przemawiać 
na rzecz zgodności przywróconych regulacji  
z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że oma-
wiana kompetencja organu nadzoru, której 
niewątpliwie blisko do tematyki przymuso-
wej restrukturyzacji, nie może zostać uznana 
za implementację BRRD, bo ten akt prawny 
również nie przewiduje takiego instrumentu. 
Nieprzypadkowo zresztą w 2016 r., gdy do-
konywano transpozycji BRRD do polskiego 
systemu prawnego, wskazano, że możliwość 
przejęcia banku na podstawie decyzji admini-
stracyjnej KNF zostaje zastąpiona narzędzia-
mi przymusowej restrukturyzacji29. 

Kilka uwag ma temat wsparcia ban-
ku przejmującego inny bank przez 
BFG

Zakres zadań BFG w zakresie restruktury-
zacji banków został rozszerzony o udzie-

lanie wsparcia bankom przejmującym inne 
banki oraz kontrolowanie prawidłowości wy-
korzystania tej pomocy (art. 5 ust. 2a ustawy  
o BFG). Wsparcie może być przyznane, gdy 
bankowi grozi niewypłacalność. 

Zwraca uwagę, że takie ujęcie przesłanki 
działania BFG nie odpowiada w sposób do-
słowny ani przesłankom wydania przez KNF 
decyzji o przejęciu banku z art. 146b ust. 1 
p.b., ani też podjęciu przez organ nadzoru 
tego rodzaju rozstrzygnięcia na podstawie art. 
158 ust. 1 p.b. 1 lub art. 158 ust. 2 p.b. W żad-
nym z tych przepisów nie ma bowiem mowy 
o niewypłacalności banku przejmowanego. 

Taki stan rzeczy nie może zasługiwać  
na aprobatę, gdyż przepisy p.b. i ustawy o 
BFG dotyczące przymusowego przejęcia 
banku przez inny bank powinny ze sobą har-
monijnie współgrać. 

Jak się wydaje, użyte w art. 5 ust. 2a ustawy 
o BFG pojęcie niewypłacalności należy od-
nosić do definicji zawartej w ustawie Prawo 

upadłościowe30, zgodnie z którą, generalnie 
rzecz ujmując, niewypłacalność oznacza utra-
tę zdolności do wykonywania wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych. Z tego względu 
przesłanka udzielenia przez BFG pomocy  
w największym stopniu odpowiada temu kry-
terium wydania przez KNF decyzji o przeję-
ciu banku przez inny bank, które zawarte jest  
w art. 158 ust. 1 p.b. – czyli stanowi, w któ-
rym zgodnie z bilansem aktywa banku nie 
wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. 
Mniej wyraźna jest korelacja z bardziej ogól-
nie sformułowanym kryterium wskazanym  
w art. 158 ust. 2 p.b. – ogólnie pojętą złą sy-
tuacją finansową banku przejmowanego. Tak 
czy inaczej, możliwość udzielenia przez BFG 
pomocy bankowi przejmującemu w sytuacji, 
gdy przejęcie ma miejsce na podstawie art. 
158 ust. 1 p.b. i art. 158 ust. 2 p.b., niejako 
wprost wynika z treści art. 158 ust. 3b p.b.,  
w którym mowa jest o konieczności brania 
pod uwagę przez organ nadzoru w takich 
przypadkach deklaracji wsparcia składanych 
przez BFG. Stąd też, niezależnie od braku 
spójności tych przepisów, nie budzi zastrze-
żeń możliwość udzielenia wsparcia przez 
BFG w tych sytuacjach. Więcej wątpliwości 
pojawia się w sytuacji, gdy przejęcie odby-
wa się w trybie art. 146b ust. 1 p.b. W takim 
przypadku żaden przepis nie wskazuje jedno-
znacznie na możliwość działania BFG, choć 
należy mieć na względzie, że podmiot ten 
zawsze jest zawiadamiany o wszczęciu postę-
powania administracyjnego w trybie art. 146b 
ust. 1 p.b. Racjonalność każe uznać, że ma 
to swój cel – którym jest danie BFG szansy  
na skorzystanie z kompetencji do udzielenia 
wsparcia bankowi przejmującemu. Pomoc ta 
będzie mogła zostać udzielona wtedy, gdy 
sytuacja opisana w art. 146b ust. 1 p.b. (ob-
niżenie poziomu funduszy własnych banku 
poniżej wymaganego poziomu lub powstanie 
ryzyka takiego obniżenia) będzie jednocze-
śnie stwarzała niebezpieczeństwo niewypła-
calności banku. 

Udzielenie przez BFG wsparcia bankowi 
przejmującemu inny bank jest wyłącznie jego 
uprawnieniem, a nie obowiązkiem, co jedno-
znacznie wynika z posłużenia się przez usta-
wodawcę w treści art. 5 ust. 2a p.b. słowem 
„może”. Jednocześnie nie oznacza to absolut-
nej dowolności BFG w tym zakresie. Mając 
na względzie, że omawiane wsparcie zostało 
zaliczone przez ustawodawcę do przysługu-
jącego temu podmiotowi administrującemu 
instrumentarium w zakresie restrukturyzacji 
banków, wydaje się, że przy jego udzielaniu 
powinien on przynajmniej w jakimś stopniu 

brać pod uwagę cele przymusowej restruk-
turyzacji wskazane w art. 66 ustawy o BFG. 
Choć bowiem przejęcie banku przez inny 
bank na podstawie decyzji KNF nie jest in-
strumentem przymusowej restrukturyzacji  
w ścisłym znaczeniu, to niewątpliwie ma ono 
służyć zbliżonym celom.

Przepisy nie odnoszą się do kwestii „wyboru” 
potencjalnego banku przejmującego, któremu 
mógłby udzielić wsparcia BFG w przypadku, 
gdyby więcej niż jeden podmiot był zainte-
resowany pełnieniem tej roli. Wydaje się, że 
pożądane byłoby określenie przez Radę BFG 
na podstawie art. 8 pkt. 9 lit. k ustawy o BFG 
procedury dokonywania takiego wyboru 
opartej o jasne kryteria. Jest to o tyle istot-
ne, że deklaracja udzielenia pomocy wydana 
przez BFG niekiedy może mieć znaczenie 
dla podjęcia przez KNF decyzji o powie-
rzeniu konkretnemu bankowi funkcji ban-
ku przejmującego. Trudne do wyobrażenia 
byłoby deklarowanie przez BFG udzielenia 
wsparcia więcej niż jednemu bankowi. 

Z pewnością BFG w jednym procesie przy-
musowego przejęcia banku finalnie może 
udzielić wsparcia tylko jednemu bankowi 
przejmującemu. W tym kontekście dziwi uży-
cie liczby mnogiej w treści art. 5 ust. 2a pkt. 
1 ustawy o BFG w odniesieniu do udzielania 
wsparcia na rzecz działalności restruktury-
zowanego banku „bankom przejmującym”,  
nie zaś bankowi przejmującemu. Wydaje 
się, że jest to oczywisty błąd ustawodawcy,  
bo przepisy nie dopuszczają możliwości 
przymusowego przejęcia banku przez kilka 
banków31. Ustawodawca wykazał się brakiem 
precyzji również w treści art. 268a ust. 1 usta-
wy o BFG, gdzie mowa jest o podmiotach 
przejmujących bank, a nie o bankach przej-
mujących. 

BFG ma sporą swobodę w określeniu pozio-
mu deklarowanego wsparcia, przynajmniej 
jeśli chodzi o niektóre formy udzielanej po-
mocy (w szczególności objęcie akcji banku 
przejmującego oraz udzielenie mu pożyczki 
lub gwarancji). Wydaje się, że uzasadnione 
byłoby oczekiwanie jakiegoś uszczegółowie-
nia tej kwestii przez Radę BFG. Pożądane 
byłoby również zakreślenie granic czasowych, 
w których może być udzielane wsparcie – 
przykładowo chodzi tu o wskazanie, jak długo 
BFG powinno pozostawać akcjonariuszem 
banku przejmującego. Same przepisy ustawy 
o BFG nie wprowadzają żadnych ograniczeń 
w tych kwestiach, co prowadzi do wniosku,  
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że teoretycznie BFG może zostać nawet 
większościowym akcjonariuszem banku i po-
siadać ten status przez długi czas. Co istot-
ne, w tym okresie BFG może wykonywać 
wszelkie uprawnienia akcjonariusza banku 
przejmującego i poprzez mechanizmy kor-
poracyjne wpływać na funkcjonowanie tego 
podmiotu. 
 
Nie do końca jasny jest tryb udzielania 
wsparcia przez BFG bankowi przejmujące-
mu. Z brzmienia art. 158 ust. 3b p.b. można 
wywnioskować, że przynajmniej w niektó-
rych przypadkach powinien mieć on dwa 
etapy – w pierwszym BFG składa deklara-
cję udzielania wsparcia (tam, gdzie chodzi 
o wsparcie udzielane w formach, o których 
mowa w art. 268a ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy  
o BFG),  a w drugim finalnie tego wsparcia 
udziela. Wydaje się, że ta pierwsza, wstępna 
deklaracja udzielania pomocy powinna mieć 
charakter warunkowy – jej realizacja w prak-
tyce powinna być uzależniona od zajścia oko-
liczności wymienionych w art. 268b ustawy  
o BFG. Inaczej trudno byłoby pogodzić  
ze sobą równoległe obowiązywanie tych 
przepisów. Warto zwrócić uwagę, że jednym 
z warunków udzielenia wsparcia przez BFG 
jest uznanie przez zarząd BFG sprawozdania 
finansowego banku przejmowanego sporzą-
dzonego na dzień poprzedzający dzień prze-
jęcia, który to dzień przejęcia wynika z decyzji 
KNF wydawanej z uwzględnieniem deklara-
cji udzielenia wsparcia przedstawianej przez 
BFG. Z taką piętrową konstrukcją udzielania 
wsparcia przez BFG wiąże się szereg pytań  
i wątpliwości. Najważniejsza dotyczy tego, co 
w sytuacji, gdy KNF wyda decyzję o przejęciu 
banku przez inny bank w jakiejś mierze opie-
rając swoje rozstrzygnięcie na deklaracjach 
pomocy bankowi przejmującemu złożonych 
przez BFG, po czym warunki udzielenia 
tego wsparcia ostatecznie nie zostaną speł-
nione. Mogłoby to prowadzić do niepożąda-
nego stanu, w którym bankiem przejmują-
cym byłby bank nie do końca przygotowany  
do pełnienia tej roli. Teoretycznie sposobem 
uniknięcia takiego negatywnego scenariusza 
byłoby zawarcie w decyzji KNF odpowied-
niego warunku, niemniej jednak taki system 
wzajemnych uzależnień w rozstrzygnięciach 
obu podmiotów administrujących byłby mało 
przejrzysty i czyniłby proces przymusowego 
przejęcia banku mocno zawiłym. 

Z treści przepisów nie wynika jednoznacz-
nie, czy coś takiego jak deklaracje udzielenia 
wsparcia powinno być wydawane przez BFG 

również w odniesieniu do pomocy przyjmu-
jącej postacie wskazane w art. 268a ust. 2 pkt. 
1 i 2 ustawy o BFG. Wydaje się, że nie ma 
uzasadnienia dla wprowadzania rozróżnienia 
w tym zakresie. Co więcej, należałoby rów-
nież uznać, że w toku postępowania admini-
stracyjnego w przedmiocie przejęcia banku 
przez inny bank, KNF powinna brać pod 
uwagę wszelkie zadeklarowane przez BFG 
formy wsparcia banku przejmującego, nie tyl-
ko te wprost wskazane w treści art. 158 ust. 
3b p.b.   

Wymaga podkreślenia, że – w odróżnieniu  
od zamkniętej listy dopuszczalnych form 
wsparcia – katalog warunków udziele-
nia wsparcia przez BFG zawarty w art. 
268b ustawy o BFG nie jest wyczerpujący,  
na co wskazuje poprzedzenie go wyrażeniem 
„w szczególności”.  W przepisie tym zawarto 
pewien minimalny zestaw okoliczności, które 
zawsze muszą być spełnione przy udzielaniu 
przez BFG pomocy bankowi przejmujące-
mu, natomiast BFG może w konkretnym 
przypadku uzależnić swoje wsparcie od speł-
nienia dodatkowych warunków. Generalnie 
BFG ma swobodę w określaniu dodatkowych 
warunków udzielenia wsparcia, natomiast 
wydaje się, że należałoby oczekiwać jakiegoś 
ich powiązania z oceną sytuacji finansowej 
banku przejmowanego, przebiegiem procesu 
ewentualnego przejęcia, jego kosztami czy też 
możliwością zwrotu środków wypłacanych  
w ramach przyznawanej pomocy. 

Na koniec warto także zaznaczyć, że finan-
sowanie wsparcia udzielanego bankowi przej-
mującemu przez BFG ma odbywać się ze 
środków funduszu gwarancyjnego (art. 272 
ust. 1 ustawy o BFG), czyli ekonomiczny 
ciężar pomocy udzielanej bankowi przejmu-
jącemu będzie ponoszony przez cały sektor 
bankowy. W tym kontekście warto zauważyć, 
że finansowanie pomocy bankowi przejmują-
cemu nie stanowi przymusowej restruktury-
zacji, a więc nie mają tu zastosowania różnego 
rodzaju limity (np. ten z art. 272 ust. 9 ustawy 
o BFG). 
     
Podsumowanie

Przywrócenie do systemu prawnego insty-
tucji przymusowego przejęcia banku przez 

inny bank na podstawie decyzji KNF, wraz  
z przyznaniem BFG szerokich kompetencji 
do udzielania wsparcia bankowi przejmu-
jącemu, zasługuje na niejednoznaczną oce-
nę. Z jednej strony bowiem niewątpliwie 

stare-nowe narzędzia nadzorcze w pew-
nych sytuacjach mogą okazać się użyteczne 
i ich wykorzystywanie może przyczynić się  
do zachowania stabilności sektora bankowe-
go. Rzeczywiście szczególną rolę mogą one 
odegrać w sektorze bankowości spółdzielczej 
w sytuacjach, które nie kwalifikują się do ob-
jęcia przymusową restrukturyzacją. Jednocze-
śnie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że omawiane 
regulacje są adresowane zarówno do banków 
spółdzielczych, jak banków w formie spółki 
akcyjnej, a jedynie kilka wybranych przepi-
sów odnosi się stricte do banków spółdziel-
czych. Pole rażenia instytucji przymusowego 
przejęcia banku jest więc bardzo szerokie.    

Z drugiej strony, konstrukcja analizowanych 
regulacji jest daleka od doskonałości. Wpro-
wadzając ponownie omawiane rozwiązania, 
ustawodawca nie wykorzystał szansy na roz-
wianie szeregu wątpliwości, jakie pojawiały 
się w czasie, gdy obowiązywały już analogicz-
ne regulacje (tj. do 2016 r.). Przykładem może 
być kwestia możliwości zaskarżania decyzji  
o przejęciu przez bank przejmujący. Dodat-
kowo, relacja przywróconych przepisów do 
prawa Unii Europejskiej nie jest zupełnie 
oczywista. 

Stosowanie przepisów o przymusowym prze-
jęciu banku przez inny bank, tak przez KNF, 
jak i przez BFG, musi odbywać się ze szcze-
gólną ostrożnością i rozwagą. Oba podmioty 
administrujące, a w szczególności organ nad-
zoru, uzyskały bardzo szerokie kompetencje, 
pozwalające na ostateczne wyeliminowanie 
danego podmiotu z rynku bankowego. Przy 
korzystaniu z tych uprawnień podmioty  
te nierzadko dysponują przyznanym przez 
ustawodawcę szerokim luzem decyzyjnym,  
co uzasadnia postulat, aby każde ich działanie 
w tym zakresie było dogłębnie i wyczerpująco 
uzasadnione i  odpowiednio udokumentowa-
ne.

Artykuł ukazał się w Monitorze Prawa Banko-
wego, nr 04 (101), kwiecień 2019 r.
www.monitorpb.pl 

http://www.monitorpb.pl 
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