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Recenzowana praca zbiorowa jest wa na, poniewa  dotyczy nadzwyczaj wspó -
czesnej problematyki zwi zanej z procesami reformowania strefy euro w odpowie-
dzi na ostatni kryzys finansowy. Praca ta w g ównej mierze odnosi si  do sektora 
bankowego (s. 11). W tym kontek cie Ma gorzata Zaleska próbuje omówi  problem 
zintegrowanych ram finansowych (ss. 13–34). Autorka trafnie identyfikuje, e istot-
ne zmiany wprowadzane ostatnio w europejskim systemie bankowym mia y raczej 
posta  dzia a  pod wp ywem chwili i konkretnych potrzeb, ani eli kompleksowej 
strategii naprawy sektora bankowego (ss. 13–14). Zauwa a przy tym, e jednym 
z najwa niejszych europejskich projektów wdra anych w odpowiedzi na globalny 
kryzys finansowy jest Docelowa Unia Gospodarcza i Walutowa (s. 15). W zwi zku 
z tym M. Zaleska omawia za o enia tego projektu (ss. 16–18). Jej zdaniem istotne 
s  przy tym jednolite mechanizmy nadzoru zwi zane z istnieniem Europejskiego 
Banku Centralnego (s. 18). Autorka wymienia warunki sprawowania nadzoru nad 
wa nymi instytucjami kredytowymi w strefie euro i pokazuje przy tym mo liwo ci 
wspó pracy Polski w ramach projektu europejskiego nadzoru bankowego (s. 21). 
Omawiaj c za  organizacj  nadzoru bankowego w ramach Europejskiego Banku 
Centralnego (ss. 23–26), autorka wskazuje na konieczno  zastanowienia si  nad 
mo liwo ci  biurokratyzacji tej instytucji (s. 25). M. Zaleska podejmuje równie  
w tek tzw. jednolitego mechanizmu resolution (ss. 27–32). Mechanizm ten pole-
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ga na okre leniu zasad restrukturyzacji lub likwidacji banków znajduj cych si  
w bardzo trudnej sytuacji finansowej, bez konieczno ci og aszania ich likwidacji 
i wyp at kwot gwarantowanych dysponentom (s. 27). Autorka uznaje, e obecnie 
mechanizm tego rodzaju nie zosta  sformu owany precyzyjnie (s. 30).

Krzysztof Waliszewski opisuje szanse i zagro enia europejskiej unii bankowej 
dla sektora banków komercyjnych w Polsce (ss. 34–63). W pierwszej kolejno ci 
autor omawia dotychczasowy stan prac zwi zanych z europejsk  uni  bankow , 
zwracaj c szczególn  uwag  na poszczególne filary tej unii i harmonogram wdra-
ania odpowiednich procesów (ss. 40–44). Pytaj c natomiast o status pa stw Unii 

Europejskiej w europejskiej unii bankowej zwraca on uwag  na dylematy zwi zane 
chocia by z tym, e projekt unii bankowej dotyczy wy cznie sektora bankowego, 
a tym samym wyklucza z niego inne segmenty finansowe, np. fundusze inwestycyj-
ne (s. 49). Oprócz tego twierdzi, e koncepcja unii bankowej mo e mie  t  wad , i  
tworzenie kolejnych stanowisk i struktur organizacyjnych istotnie zwi kszy koszty 
funkcjonowania Unii Europejskiej (s. 49). Omawiaj c z kolei zmiany sytuacji pol-
skich banków komercyjnych zwi zanych z przyst pieniem do europejskiej unii ban-
kowej, K. Waliszewski dostrzega, e z przyst pieniem tym wi e si  wiele zagro-
e  (ss. 56–58). Dotycz  one np. zmniejszenia mo liwo ci oddzia ywania instytucji 

polskiej sieci bezpiecze stwa na krajowy sektor bankowy (s. 56). Nale y wyra nie 
podkre li , e nieuczestniczenie Polski w projekcie unii bankowej mo e skutkowa  
pog bieniem si  dezintegracji finansowej w ramach Unii Europejskiej (s. 59).

Wies awa Przybylska-Kapu ci ska i Micha  Skopowski zastanawiaj  si  nad wy-
zwaniami zwi zanymi z wdro eniem jednolitego mechanizmu nadzoru (ss. 64 – 78). 
Autorzy omawiaj  genez  tworzenia si  jednolitego rynku finansowego w Unii Eu-
ropejskiej (ss. 64–66). Zauwa aj , e w celu zapewnienia stabilno ci finansowej 
pa stw Unii Europejskiej istotne jest sprawowanie w a ciwego nadzoru finansowe-
go (s. 68). Twierdz  ponadto, e obecny stan rozwi za  nadzorczych jest niespójny 
(s. 69). Z tego wzgl du W. Przybylska-Kapu ci ska i M. Skopowski analizuj  zasad-
no  argumentu o zwi kszeniu roli banków centralnych w nadzorowaniu instytucji 
kredytowych (s. 70). Badaj  równie  problem ryzyka konfliktów interesów w ra-
mach europejskiej unii bankowej. Podstawowy problem polega bowiem na rozdzia-
le kompetencji w dziedzinie nadzoru nad bankami w pa stwach uczestnicz cych 
w jednolitym mechanizmie nadzoru pomi dzy bankami centralnymi a jednostk  
nadrz dn  (s. 74).

Magdalena Szyszko pisze o polityce nadzorczej i pieni nej w kontek cie funk-
cjonowania Europejskiego Banku Centralnego (ss. 79–98). Wyra a przekonanie, 
e istnieje wiele problemów i wyzwa  zwi zanych z rol  Europejskiego Banku 

Centralnego jako podmiotu zarz dzaj cego jednolitym mechanizmem nadzoru nad 
bankami w strefie euro. Wyzwania te s  ci le zwi zane z rozró nieniem polityki 
pieni nej i polityki nadzorczej, zw aszcza gdy zwa y si , e ta pierwsza ma tylko 
jeden cel priorytetowy, druga za  mo e realizowa  wiele wspó istniej cych celów 
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(s. 81). Z tego wzgl du autorka rozwa a argumenty pozytywne za z o eniem nad-
zoru w r ce banku centralnego. Najbardziej istotnymi z nich s  zapewne mi dzy-
narodowy wymiar kryzysów finansowych oraz internacjonalizacja celów nadzoru 
i w adz monetarnych (s. 84). M. Szyszko dostrzega przy tym, e procedura po-
dejmowania decyzji nadzorczych przez Europejski Bank Centralny mo e tworzy  
problem z separacj  polityki pieni nej i polityki ostro no ciowej (s. 89). Zapewne 
z tego powodu rozwa a ró ne propozycje na temat wspó czesnych teorii monetar-
nych w zwi zku z umieszczeniem nadzoru w r kach Europejskiego Banku Cen-
tralnego (ss. 92–94). Z rozwa a  tych wynika, e jednolity mechanizm nadzorczy 
powinien by  odseparowany od polityki pieni nej (s. 95).

Jan Kole nik omawia jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporz dkowanej 
likwidacji (ss. 99–124). Autor stara si  wykaza , e w wietle ostatniego kryzysu fi-
nansowego brakuje odpowiednich instrumentów, które umo liwiaj  skuteczne dzia-
anie wzgl dem banków maj cych problemy finansowe lub pozostaj cych na progu 

upad o ci (s. 99). Zg asza postulat wprowadzenia jednolitego mechanizmu resolu-
tion w zwi zku z odpowiednimi przepisami unijnymi1 (s. 100). W sposób zasadny 
i jasny J. Kole nik omawia istot  i zasady funkcjonowania Jednolitej Rady ds. Re-
strukturyzacji i Uporz dkowanej Likwidacji (ss. 101–108). Zwraca przy tym uwa-
g , e najbardziej donios y wp yw na sposób funkcjonowania i niezale no ci Rady 
maj  ród a jej finansowania (s. 108). Analizuj c struktur  dochodów i wydatków 
jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji (ss. 109–113), 
autor dochodzi do wniosku, e w pierwszej kolejno ci koszty resolution powinny 
by  pokrywane z bud etu pa stwa (s. 112). Mówi c natomiast o dzia aniach w za-
kresie restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji, J. Kole nik wskazuje przede 
wszystkim na cele instrumentów resolution, dok adnie je omawiaj c (ss. 115–116).

Pawe  Niedzió ka podejmuje kwesti  europejskiego nadzoru nad agencjami 
ratingowymi (ss. 125–150). Omawiaj c poj cie ratingu oraz zakresy dzia alno ci 
agencji ratingowych autor wskazuje, e rynek ten jest zdominowany g ównie przez 
ameryka skie agencje o zasi gu globalnym (s. 127). Wnosi równie  postulat, e 

1 Chodzi tu o nast puj ce akty prawne: z jednej strony – rozporz dzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiaj ce jednolite zasady i jednolit  
procedur  restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych 
firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporz dkowanej li-
kwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji oraz zmienia-
j ce rozporz dzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.Urz. UE L 225/1 z dnia 30 lipca 2014 r.), z drugiej 
strony – dyrektyw  Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. usta-
nawiaj c  ramy na potrzeby prowadzenia dzia a  naprawczych oraz restrukturyzacji i uporz d-
kowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmienia-
j c  dyrektyw  Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu 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 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 
(Dz.Urz. UE L 173/190 z dnia 12 czerwca 2014 r.).
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ratingi pe ni  bardzo wa n  funkcj  w bankowo ci, chocia by ze wzgl du na mo -
liwo  wyznaczania wymogów kapita owych, wyliczenia norm p ynno ci i okre-
lania limitów kredytowych (s. 130). Jest przy tym wa ne, e w odniesieniu do 

pa stw Unii Europejskiej zasady funkcjonowania agencji ratingowych s  okre lo-
ne prawnie2. Natomiast obowi zuj ce rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) 
nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych r.3 stanowi doprecyzowanie wymie-
nionego aktu prawnego. Doprecyzowanie to polega przede wszystkim na sprecyzo-
waniu powi za  pomi dzy agencjami ratingowymi i postulacie zbudowania przez 
agencje ratingowe odpowiednich procedur weryfikacji umo liwiaj cych popraw  
jako ci dokonywanych przez nich ocen (s. 137).

Jan K. Solarz omawia aspekt pokusy nadu y  unii bankowej (ss. 151–185). 
W pierwszej kolejno ci czyni rys historyczny, zwracaj c uwag , e w kontek cie 
pytania o zasadno  stworzenia unii bankowej wymagane jest rozstrzygni cie, kto 
poniesie koszty utworzenia tej unii i jakie s  efekty zwi zane z pokus  nadu y  
(s. 152). Rozstrzygni cie tych problemów jest ci le powi zane z zagadnieniem 
cyklu finansowego Unii Europejskiej, a w szczególno ci z architektur  globalne-
go zarz dzania ryzykiem systemu finansowego (ss. 155–157). Z kolei systemowa 
pokusa nadu y  unii bankowej ma skutki w b blach cen aktywów, w zaburzeniu 
p ynno ci b d  w reglamentacji rynku (s. 159). Wi e si  to z dzia aniami po red-
ników finansowych, l kiem przed strat  b d  publicznymi lub prywatnymi gwa-
rantami bezpiecze stwa systemu finansowego (s. 159). W aspekcie pokusy nadu y  
wychodzenia z kryzysu w Unii Europejskiej autor postuluje, aby program reformy 
europejskiego systemu bankowego by  sfokusowany na stworzeniu jednego central-
nego organu odpowiedzialnego za uporz dkowan  likwidacj  systemowo wa nych 
instytucji kredytowych. W innym przypadku mo e bowiem doj  do segmentacji 
wewn trznego rynku us ug finansowych, co z kolei mo e spowodowa  lawinowe 
narastanie ryzyka systemowego (s. 181).

Stanis aw Flejterski i Magdalena Zio o badaj  kontrowersje wokó  regulacji ban-
kowych na marginesie debaty na temat unii bankowej (ss. 186–200). Twierdz  oni, 
e w epoce kryzysów finansowych powinno by  respektowane przestrzeganie regu  

ostro no ciowych na rynkach finansowych (s. 187). Chodzi tutaj przede wszystkim 
o jasne regulacje systemu bankowo-finansowego (s. 189). W uj ciu autorów regula-
cje te dotycz  przede wszystkim koncepcji ekonomii umiaru (s. 191). Polega ona na 
tym, e z jednej strony nale y wyeliminowa  cis  kontrol  sektora finansowego 
przez pa stwo (s. 193), z drugiej za  strony w celu zapewnienia rozwoju rynków 
finansowych kontrola ta powinna by  zachowana szczególnie w okresie dekoniunk-

2 Zob. rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 wrze nia 
2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz.Urz. UE L 302/1 z dnia 17 listopada 2009 r.).

3 Dz.Urz. UE L 146/1 z dnia 31 maja 2013 r.
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tury (s. 195). W tym kontek cie S. Flejterski i M. Zio o wskazuj , e relacje mi dzy 
uni  bankow  a sektorem bankowym w Polsce s  skomplikowane. Jest tak dlatego, 
e obecnie brakuje cis ych regulacji funkcjonowania sektora bankowo ci w Polsce 

(sformu owanych np. na wzór irlandzkich Podstaw Dobrej Bankowo ci – s. 197).
Podsumowuj c, recenzowana ksi ka jest wa na, aktualna i interesuj ca. Jest 

dobrym ród em wiedzy dla specjalistów z zakresu prawa bankowego i makroeko-
nomii oraz dla studentów zainteresowanych problematyk  relacji zachodz cych 
pomi dzy narodowymi i ponadnarodowymi systemami bankowymi. Edytorsko 
ksi ka jest opracowana poprawnie. Na szczególne podkre lenie zas uguje fakt, e 
w ka dym rozdziale zawarta zosta a bibliografia przedmiotowa umo liwiaj ca czy-
telnikowi pog bienie swojej wiedzy. Brakuje jedynie zako czenia, które mog oby 
by  podsumowaniem wywodów prowadzonych w poszczególnych cz ciach ksi ki.


