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Problemy i poglÈdy
Aleksandra Nadolska*

O DOPUSZCZALNO¥CI DROGI SkDOWEJ
W SPRAWIE O ZAPAT}
Z TYTUU NIEWYPACONEJ KWOTY
WOLNYCH ¥RODKÓW
FUNDUSZU STABILIZACYJNEGO
Z POWÓDZTWA BANKOWEGO
FUNDUSZU GWARANCYJNEGO PRZECIWKO
KRAJOWEJ SPÓDZIELCZEJ KASIE
OSZCZ}DNO¥CIOWO-KREDYTOWEJ

WST}P
Na gruncie nieobowiÈzujÈcej juĝ ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.2014.1866) Fundusz byï uprawniony do zwrócenia
siÚ do Krajowej Spóïdzielczej Kasy OszczÚdnoĂciowo-Kredytowej w Sopocie z wnioskiem o wypïatÚ wolnych Ărodków funduszu stabilizacyjnego na wypïaty Ărodków
gwarantowanych zgromadzonych w kasach. Ustawodawca nie uregulowaï jednak
sytuacji na wypadek odmowy przekazania tych Ărodków przez KasÚ KrajowÈ na
podstawie przedmiotowego wniosku.
Celem artykuïu jest wykazanie, ĝe Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
przysïuguje na drodze postÚpowania cywilnego roszczenie o zasÈdzenie okreĂlonej
*
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kwoty pieniÚĝnej z tytuïu niewypïaconej kwoty wolnych Ărodków funduszu stabilizacyjnego na wypïaty Ărodków gwarantowanych deponentom Krajowej Spóïdzielczej Kasy OszczÚdnoĂciowo-Kredytowej oparte na regulacjach wynikajÈcych
zbart.b55 ust. 1a ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych w zw. z art. 38r ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994b r.
obBankowym Funduszu Gwarancyjnymi. Bo chociaĝ przepisy art. 55 ust. 1a ustawy
o SKOK oraz art. 38r ustawy o BFG nie tworzÈ po stronie Funduszu wprost uprawnienia do ĝÈdania od Krajowej Kasy zapïaty w tym zakresie, ani teĝ nie okreĂlajÈ
charakteru prawnego stosunku miÚdzy tymi instytucjami, to jednak nie moĝe byÊ
to podstawÈ uznania braku dopuszczalnoĂci drogi sÈdowej w takiej sprawie.
Analizowane zagadnienie naleĝy do sfery teoretyczno-prawnej, dlatego przyjÚta
w artykule metoda polega przede wszystkim na interpretacji i wykïadni wïaĂciwych
zapisów aktów prawnych. W opracowaniu wykorzystano teĝ metody prawno-porównawczÈ, funkcjonalnÈ oraz opisowÈ, dziÚki którym moĝliwe byïo przedstawienie istoty dziaïania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jako podmiotu prawa
publicznego, jak teĝ funkcji funduszu stabilizacyjnego prowadzonego przez KasÚ
KrajowÈ oraz celu systemu gwarantowania depozytów i nadzoru finansowego nad
systemem SKOK.
Materia objÚta artykuïem zdeterminowaïa wyodrÚbnienie szeĂciu sekcji. Pierwsza dotyczy relacji uchylonego przepisu art. 55 ust. 1a ustawy o SKOK i nieobowiÈzujÈcej juĝ regulacji z art. 38r ust. 2 ustawy o BFG. W drugiej czÚĂci pracy wyjaĂniono, czym jest przedmiot procesu cywilnego. W trzecim podrozdziale omówiono
istotÚ funduszu stabilizacyjnego prowadzonego przez KrajowÈ KasÚ. W czwartej
sekcji przedstawiono rozwaĝania na temat Funduszu jako podmiotu funkcjonujÈcego w sferze publicznej, zaĂ w piÈtej opisano problematykÚ dochodzenia roszczeñ
na drodze postÚpowania sÈdowego przez BFG. W ostatnim podrozdziale zaprezentowano natomiast aspekty prawne funkcjonowania polskiego systemu gwarantowania depozytów oraz nadzorowania rynku finansowego. W podsumowaniu
zestawiono caïoĂÊ argumentów przemawiajÈcych za konfirmacjÈ przyjÚtej hipotezy.

1. RELACJA PRZEPISU ART. 55 UST. 1A USTAWY O SKOK
I PRZEPISU ART. 38R UST. 2 USTAWY O BFG
12 czerwca 2013 r. wszedï w ĝycie przepis art. 55 ust. 1a ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych (Dz.U.2013.1450)
w nastÚpujÈcym brzmieniu: „W przypadku, o którym mowa w art. 38r ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Kasa Krajowa
przekazuje bezzwrotnie i nieodpïatnie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu,
na jego wniosek, wolne Ărodki funduszu stabilizacyjnego na wypïaty Ărodków gwarantowanych zgromadzonych w kasach, do wysokoĂci, w jakiej kwota zobowiÈzañ
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zbtytuïu Ărodków gwarantowanych przewyĝsza Ărodki funduszu kas do wykorzystania”1. I chociaĝ obowiÈzywaï on tylko do 9 paědziernika 2016 r.2, to na gruncie
jego stosowania powstaïy istotne wÈtpliwoĂci co do moĝliwoĂci dochodzenia przez
BFG wypïaty tych Ărodków na drodze postÚpowania sÈdowego.
Deklarowanym celem ustawy zmieniajÈcej z 19 kwietnia 2013 r. byïo zwiÚkszenie stabilnoĂci systemu SKOK przez uregulowanie procesów restrukturyzacyjnych
oraz okreĂlenie zasad utworzenia i funkcjonowania obowiÈzkowego systemu gwarantowania depozytów. Kompetencje nadzorcze KNF zostaïy wzmocnione przez
wyposaĝenie jej w nowe instrumenty nadzoru3, uprawnienie do rekomendowania
dobrych praktyk ostroĝnego i stabilnego zarzÈdzania, modyfikacjÚ przepisów dotyczÈcych postÚpowania naprawczego, upadïoĂciowego oraz likwidacji kas, a takĝe
rozszerzenie obowiÈzku utrzymywania w Narodowym Banku Polskim przez kasy
ibKrajowÈ SpóïdzielczÈ KasÚ OszczÚdnoĂciowo-KredytowÈ (dalej: Kasa Krajowa lub
KSKOK) rezerw obowiÈzkowych. Wskutek nowelizacji wszystkie Ărodki pieniÚĝne
zïoĝone w kasach zostaïy objÚte ochronÈ Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
(dalej: BFG lub Fundusz).
ObjÚcie spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych4 (dalej: kasy lub SKOK)
obowiÈzkowym systemem gwarantowania depozytów prowadzonym przez BFG wynikaïo z dynamicznego rozwoju kas, który charakteryzowaï siÚ przede wszystkim
zwiÚkszeniem skali i obszaru ich dziaïalnoĂci. JednoczeĂnie zaobserwowano wyraěnÈ tendencjÚ zmniejszania siÚ liczby kas na skutek procesów konsolidacyjnych,
1
2

3

4

Dodany ustawÈ z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw. Zob. art. 1 pkt 22.
Uchylony ustawÈ z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996) (dalej: nowa ustawa
o BFG).
Na gruncie ustawy o SKOK z 1995 r. nadzór nad kasami w zakresie zgodnoĂci ich dziaïalnoĂci
zbprzepisami prawa i prawidïowo prowadzonej gospodarki finansowej sprawowaïa Kasa Krajowa. Charakter prawny nadzoru Kasy Krajowej budziï wÈtpliwoĂci prawne – spór dotyczyï przede
wszystkim tego, czy nadzór miaï charakter publicznoprawny, czy ze wzglÚdu na spóïdzielczÈ
genezÚ caïego systemu SKOK, w tym bÚdÈcej jego czÚĂciÈ Kasy Krajowej jako spóïdzielni osób
prawnych, byï stosunkiem prywatnoprawnym (zob. np. wyroki SN z 16 stycznia 2008 r., sygn.
akt IV CSK 462/07, Lex nr 368445 oraz z 12 stycznia 2007 r., sygn. akt IV CSK 342/06, Lex
nrb238969). KwestiÚ tÚ jednoznacznie rozstrzygnÚïy przepisy ustawy o SKOK, która poddaïa
SKOK nadzorowi sprawowanemu przez wyspecjalizowany organ pañstwowy – KNF, zewnÚtrzny
wobec kas i Kasy Krajowej, a wiÚc od nich niezaleĝny. PodstawÈ nadzoru wyznaczajÈcÈ, zbjednej strony, obowiÈzek podporzÈdkowania siÚ SKOK czynnoĂciom nadzorczym, z drugiej zaĂ –
kompetencjÚ KNF do ingerencji w dziaïalnoĂÊ nadzorowanego podmiotu, byïy przepisy prawa
publicznego. Relacja ïÈczÈca SKOK i KNF wynikaïa z wïadczego podporzÈdkowania podmiotu
prawa prywatnego organowi wïadzy publicznej, który w granicach i na podstawie prawa miaï
prowadziÊ nadzór finansowy w imieniu pañstwa.
Por. art. 2 pkt 41 nowej ustawy o BFG, gdzie wskazano podmioty objÚte obowiÈzkowym systemem gwarantowania depozytów. ZauwaĝyÊ naleĝy, ĝe wĂród tych podmiotów nie wymieniono
Kasy Krajowej, co ma kluczowe znaczenie dla omawianego zagadnienia.
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wbefekcie czego niektóre spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowe pod wzglÚdem
zgromadzonych depozytów oraz posiadanych aktywów staïy siÚ znacznie wiÚksze
niĝ niektóre banki spóïdzielcze i komercyjne. Takie zjawiska spowodowaïy, ĝe kwestia bezpieczeñstwa Ărodków gromadzonych przez kasy, podobnie jak ma to miejsce
wbbankach, nabraïa istotnego znaczenia. To dlatego wbcelu zwiÚkszenia bezpieczeñstwa funkcjonowania caïego sektora SKOK-ów za konieczne uznano ostatecznie objÚcie ich obowiÈzkowym systemem gwarantowania depozytów.
TÈ samÈ ustawÈ zmieniajÈcÈ z 19 kwietnia 2013 r. do porzÈdku prawnego wprowadzono przepis art. 38r ust. 2 ustawy o BFG5, który wszedï w ĝycie 29blistopada
2013 r. Stosownie do jego treĂci, w przypadku, gdy wielkoĂÊ zobowiÈzañ zbtytuïu
Ărodków gwarantowanych6 przewyĝsza Ărodki funduszu kas do wykorzystania,
Fundusz dokonuje wypïat Ărodków gwarantowanych ze Ărodków przekazanych
przez KasÚ KrajowÈ z funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art.b55 ust.b1
ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych, na zasadach okreĂlonych w art. 55 ust. 1a tej ustawy.
Wedle treĂci odpowiedniej czÚĂci uzasadnienia sporzÈdzonego do ustawy zmieniajÈcej z 19 kwietnia 2013 r. przepis art. 38r ust. 2 ustawy o BFG przewidywaï:
„moĝliwoĂÊ wykorzystania przez KasÚ KrajowÈ Ărodków funduszu stabilizacyjnego
na udzielenie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu dotacji7 i poĝyczek sïuĝÈcych do wypïaty Ărodków gwarantowanych”. Problem jednak w tym, ĝe przekazanie Ărodków, o jakich byïa mowa w art. 55 ust. 1a ustawy o SKOK, miaïo
nastÚpowaÊ „bezzwrotnie i nieodpïatnie”, co przeczy istocie instytucji poĝyczki.
Zbdefinicji dotacji wynika natomiast, ĝe jest ona rodzajem wydatku budĝetowego,
a skoro Kasa Krajowa nie moĝe zostaÊ uznana za podmiot dotujÈcy w imieniu pañstwa8, to tym samym nie moĝe udzieliÊ instytucji majÈcej znaczenie dla interesu
ogólnego pañstwa Ărodków budĝetowych, o jakich mowa w ustawie o finansach

5
6

7

8

10

Art. 4 pkt 16, na mocy którego dodano caïy rozdziaï 4c „obowiÈzkowy system gwarantowania
spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych”.
Wedle ustawowego sïowniczka zamieszczonego na poczÈtku rozdziaïu 4c ustawy o BFG sÈ to:
„Ărodki pieniÚĝne zgromadzone w kasie przez deponenta na rachunkach imiennych, z wyïÈczeniem Ărodków wpïaconych tytuïem udziaïów i wkïadów czïonkowskich do spóïdzielni, oraz jego
naleĝnoĂci wynikajÈce z przeprowadzania przez kasÚ rozliczeñ finansowych, w walucie polskiej
lub walutach obcych, wedïug stanu na dzieñ speïnienia warunku gwarancji, potwierdzone wystawionymi przez tÚ kasÚ dokumentami imiennymi, powiÚkszone o naliczone odsetki do dnia
speïnienia warunku gwarancji, a takĝe kwoty, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych, z zastrzeĝeniem art. 38ze,
o ile staïy siÚ wymagalne przed dniem speïnienia warunku gwarancji – do wysokoĂci okreĂlonej
ustawÈ, z wyïÈczeniem Ărodków, o których mowa w art. 38zg ust. 2” (zob. art. 38l pkt 2).
Dotacja jest instytucjÈ prawa finansowego pozostajÈcego poza sferÈ prawa cywilnego z uwagi
zarówno na swój przedmiot, jak i ze wzglÚdu na to, ĝe Skarb Pañstwa zajmuje w stosunku do
podmiotu uprawnionego pozycjÚ organu zwierzchniego.
KSKOK nie naleĝy do jednostek sektora finansów publicznych.
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publicznych (art. 126 i nast.). Waĝniejsze jest jednak to, ĝe w omawianej regulacji
nie oznaczono zasad, na podstawie których Kasa Krajowa miaïaby przekazywaÊ
BFG wolne Ărodki funduszu stabilizacyjnego na wypïaty Ărodków gwarantowanych
zgromadzonych w kasach. W przepisie art. 55 ust. 1a ustawy o SKOK byïa mowa
jedynie o tym, ĝe Ărodki takie miaïy byÊ wypïacane na wniosek Funduszu – ustawodawca nie okreĂliï jednak ani formy tego wniosku, ani trybu wïaĂciwego dla jego
rozpoznania (w tym konstrukcji ostatecznego rozstrzygniÚcia i jego mocy wiÈĝÈcej), ani teĝ skutków prawnych jego nieuwzglÚdnienia przez KasÚ KrajowÈ. Brak
zapisów w tym przedmiocie stwarza usprawiedliwionÈ podstawÚ do postawienia
nastÚpujÈcego pytania: czy BFG, pomimo nieuwzglÚdnienia wniosku, moĝe ĝÈdaÊ
od Kasy Krajowej wypïaty wolnych Ărodków funduszu stabilizacyjnego na drodze
postÚpowania sÈdowego (cywilnego)?
Naleĝy zaznaczyÊ, ĝe to przepis art. 38 ust. 2 ustawy o BFG okreĂlaï okolicznoĂci, w jakich Fundusz mógï wnioskowaÊ do Kasy Krajowej o wypïatÚ wolnych
Ărodków funduszu stabilizacyjnego. Wynikaïo z nich, ĝe BFG mógï zwróciÊ siÚ do
Kasy Krajowej wyïÈcznie o wypïatÚ takiej czÚĂci Ărodków, które nie znalazïy pokrycia wbĂrodkach funduszu kas przeznaczonych do wykorzystania przez Fundusz.
Brzmienie analizowanej normy pozwala jednoczeĂnie na przyjÚcie, ĝe proces wypïaty uregulowany w dyspozycji art. 55 ust. 1a ustawy o SKOK samodzielnie ibjednostronnie inicjowaï BFG. A contrario, ustawodawca nie przyznaï Kasie Krajowej
uprawnienia do kontroli (pod wzglÚdem formalnym czy merytorycznym, a wiÚc takĝe celowoĂciowym) postÚpowania Funduszu w tej materii9. Co wiÚcej, prawodawca
nie wskazaï teĝ, na jakim etapie procedury wypïat Ărodków gwarantowanych BFG
mógï zïoĝyÊ przedmiotowy wniosek do Kasy Krajowej i – czy albo – w jakim czasie
winien on zostaÊ rozpoznany.
Wydaje siÚ jednak, ĝe zaniechanie ustawodawcy w powyĝszym zakresie byïo
zamierzone, zwïaszcza, ĝe literalna wykïadnia nieobowiÈzujÈcego juĝ art. 55 ust.b1a
ustawy o SKOK wskazywaïa na niemoĝnoĂÊ odmówienia przez KasÚ KrajowÈ wypïaty wolnych Ărodków funduszu stabilizacyjnego w sytuacji zïoĝenia przez BFG
wniosku opartego na przepisie art. 38r ust. 2 ustawy o BFG. ¥wiadczy o tym dosïowne brzmienie zwrotu: „Kasa Krajowa przekazuje bezzwrotnie i nieodpïatnie
Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu…”. Gdyby byïo inaczej, tj. gdyby Kasie
Krajowej przyznano moĝliwoĂÊ podjÚcia autonomicznej decyzji w tej materii, to
wb omawianym zapisie zapewne znalazïby siÚ zwrot: „Kasa Krajowa moĝe przekazaÊ bezzwrotnie i nieodpïatnie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu…”.
W tym stanie rzeczy naleĝy uznaÊ, ĝe Kasa Krajowa byïa zwolniona z obowiÈzku
przekazania BFG Ărodków, o których mowa w art. 55 ust. 1a ustawy o SKOK,
jedynie wb przypadku braku stosownego wniosku Funduszu. To jednak nie prze9

Co byïo rozwiÈzaniem sïusznym, albowiem w przeciwnym razie godziïoby to w status i niezaleĝnoĂÊ BFG.
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sÈdza jeszcze za przyznaniem BFG uprawnienia do dochodzenia w postÚpowaniu
cywilnym roszczenia o zapïatÚ na podstawie art. 55 ust. 1a ustawy o SKOK w zw.
z art. 38r ust. 2 ustawy o BFG.

2. PRZEDMIOT PROCESU CYWILNEGO
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe problem dopuszczalnoĂci drogi sÈdowej powstaje w zwiÈzku z badaniem przedmiotu procesu i w jego ramach. Od tego zatem, jak pojmowane
jest zagadnienie „przedmiotu procesu”, uzaleĝniona jest ocena wbzakresie dopuszczalnoĂci drogi sÈdowej10.
O dopuszczalnoĂci (bÈdě niedopuszczalnoĂci) drogi sÈdowej nie decyduje obiektywne istnienie (lub nieistnienie) roszczenia, podlegajÈcego ochronie na drodze
sÈdowej, lecz przesÈdzajÈ twierdzenia strony powodowej o istnieniu stosunku
prawnego z zakresu objÚtego pojÚciem sprawy cywilnej w rozumieniu przepisów
art.b 1b k.p.c. oraz art. 2 § 1 i § 3 k.p.c.11 Kwestia dopuszczalnoĂci drogi sÈdowej
powinna byÊ zatem oceniana w granicach wyznaczonych przez roszczenie12 procesowe. Za sïuszny w zwiÈzku z tym naleĝy uznaÊ poglÈd, wedïug którego przedmiotem procesu jest roszczenie procesowe, czyli twierdzenie powoda o istnieniu prawa
podmiotowego (tj. normy indywidualno-konkretnej), przedstawione sÈdowi do roz-

10

11
12

12

PojÚcie drogi sÈdowej naleĝy rozumieÊ szeroko, w zasadzie prawie kaĝde roszczenie procesowe,
sformuïowane jako ĝÈdanie zasÈdzenia, ustalenia czy uksztaïtowania stosunku prawnego, niezaleĝnie od jego merytorycznej zasadnoĂci, moĝe byÊ zaliczone jako naleĝÈce do drogi sÈdowej –
pod warunkiem wszakĝe, ĝe dotyczy podmiotów, których pozycja w ramach stosunku prawnego
jest równorzÚdna (por. postanowienie SÈdu Najwyĝszego z dnia 4 listopada 2011 r., sygn. akt I
CSK 50/11, publ. Lex nr 1133782).
Zob. postanowienie SÈdu Najwyĝszego z dnia 22 sierpnia 2007 r., sygn. akt III CZP 76/07, publ.
Lex nr 345575.
Roszczenie to moĝliwoĂÊ domagania siÚ od konkretnej osoby, aby w stosunku do uprawnionego zachowaïa siÚ w ten sposób, ĝe speïni na jej rzecz Ăwiadczenie pieniÚĝne lub niepieniÚĝne,
wykona pewnÈ czynnoĂÊ, powstrzyma siÚ od jakiegoĂ dziaïania lub zniesie dziaïanie uprawnionego. Powstaje ono w nastÚpstwie zaistnienia w relacjach miÚdzy uprawnionym i zobowiÈzanym faktów, z którymi przepisy prawa wiÈĝÈ konsekwencje determinujÈce treĂÊ poszczególnych
roszczeñ. W wyroku z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt II CSK 417/13 (niepubl.) SÈd Najwyĝszy wyjaĂniï, ĝe w Ăwietle prawa materialnego jedno roszczenie odpowiada jednemu rodzajowi
powinnego zachowania dïuĝnika wobec wierzyciela w ramach stosunku prawnego ïÈczÈcego te
osoby, charakteryzowanego przez zespóï wïaĂciwych mu okolicznoĂci faktycznych i przepisy
prawa, które decydujÈ o treĂci ich wzajemnych uprawnieñ i obowiÈzków. Warunki kumulowania
roszczeñ w pozwie i w procesie okreĂla art. 191 k.p.c. Co do zasady, prawo procesowe zezwala
teĝ powodowi na rozdrobnienie roszczenia materialnego, a zatem na uczynienie przedmiotem
roszczenia procesowego tylko jakiejĂ czÚĂci Ăwiadczenia naleĝnego mu od pozwanego na podstawie ïÈczÈcego te osoby stosunku prawnego. Zob. teĝ postanowienie SÈdu Najwyĝszego z dnia
18bczerwca 2015 r., sygn. akt III CZP 27/15, publ. Lex nr 1764816.
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strzygniÚcia. Oznacza to, ĝe dla wytoczenia procesu nie jest potrzebne obiektywne
istnienie prawa podmiotowego – konieczne jest jedynie twierdzenie o jego istnieniu.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy dopuszczalnoĂci drogi sÈdowej w sprawach
cywilnych jest w zasadzie wyznaczony przez pojÚcie „sprawy cywilnej” w rozumieniu art. 1 k.p.c. Artykuï 2 k.p.c. formuïuje bowiem przesïankÚ dopuszczalnoĂci
drogi sÈdowej, wprowadzajÈc w sprawach cywilnych domniemanie drogi sÈdów powszechnych i przewiduje od tej zasady wyjÈtki13.
Na tle unormowania przyjÚtego w art. 1 k.p.c. ocena w zakresie dopuszczalnoĂci
lub niedopuszczalnoĂci drogi sÈdowej w konkretnej sprawie bÚdzie zaleĝeÊ od tego,
czy sprawa ta ma charakter sprawy cywilnej w znaczeniu formalnym lub, czy zgïoszone w pozwie ĝÈdanie, oparte na okolicznoĂciach faktycznych je uzasadniajÈcych,
jest „ze stosunków z zakresu” wymienionych w art. 1 k.p.c. dziedzin prawa, czy teĝ
nie. Stosunki z zakresu prawa cywilnego, o których mowa w art. 1 k.p.c., pokrywajÈ
siÚ z pojÚciem „stosunków cywilnoprawnych” w rozumieniu art. 1 k.c. Powstanie
stosunku cywilnoprawnego zaleĝne jest od istnienia stanu faktycznego, z którym
dyspozycja normy prawa cywilnego ïÈczy wspomniany skutek. W prawie cywilnym
fakty, z którymi prawo ïÈczy powstanie stosunku cywilnoprawnego, okreĂla siÚ
zdarzeniami z zakresu prawa cywilnego (oĂwiadczenie woli, czyn niedozwolony, akt
administracyjny wywoïujÈcy skutki w zakresie prawa cywilnego). PrzyjÈÊ zatem
naleĝy, ĝe skoro BFG moĝe opieraÊ swoje roszczenie na zdarzeniach prawnych,
które stanowiÈ ěródïo stosunków cywilnoprawnych (powstrzymanie siÚ od dziaïania wchodzÈcego w zakres ustawowych obowiÈzków danego podmiotu14), to droga
sÈdowa jest w takim przypadku dopuszczalna.
DodaÊ trzeba, ĝe we wstÚpnej fazie zaznajamiania siÚ z twierdzeniami podanymi w pozwie sÈd orzekajÈcy nie bada prawa podmiotowego, o którego istnieniu
twierdzi powód, a tym bardziej nie rozwaĝa, czy zgïoszone przez niego roszczenie
jest usprawiedliwione prawem materialnym. Przedmiotem procesu jest bowiem
roszczenie procesowe, majÈce byt odrÚbny od prawa materialnego15. Innymi sïo-

13

14

15

Za przepis szczególny, przekazujÈcy sprawÚ cywilnÈ do wïaĂciwoĂci organu administracyjnego,
moĝna uznaÊ wiÚc tylko taki przepis, który wyraěnie wskazuje, ĝe organ ten rozstrzyga danÈ
indywidualnÈ sprawÚ w sposób wïadczy w drodze wydania decyzji administracyjnej. Przepis
przekazujÈcy rozpoznawanie okreĂlonych spraw do wïaĂciwoĂci innych organów naleĝy – wbrazie wÈtpliwoĂci – interpretowaÊ ĂciĂle.
Istotnym elementem takiej czynnoĂci jest oĂwiadczenie woli zïoĝone w celu wywoïania skutków
w zakresie stosunków prawa cywilnego, w szczególnoĂci w celu powstania, zmiany lub ustania
okreĂlonego stosunku (por. uchwaïa SÈdu Najwyĝszego z dnia 20 wrzeĂnia 1996 r., sygn. akt III
CZP 72/96, publ. OSNC 1997/1/4).
Por. m.in. wyrok SÈdu Najwyĝszego z dnia 22 sierpnia 2007 r., sygn. akt III CZP 76/07, publ. Lex
nr 345575; postanowienie SÈdu Najwyĝszego z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt III CZP 27/15,
publ. Lex nr 1764816; czy wyrok SÈdu Najwyĝszego z dnia 31 marca 2000 r., sygn. aktbIIbCKN
768/98, publ. Lex nr 51067.
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wy, na pierwszym etapie postÚpowania sÈd nie bada kwestii materialno-prawnych
wytoczonego powództwa.
Istotniejsze w omawianej kwestii jest jednak to, ĝe ĝaden przepis obowiÈzujÈcego prawa nie wyznaczyï konkretnego organu (innego aniĝeli sÈd cywilny) do rozpoznania takiego rodzaju sprawy o zapïatÚ. To dlatego w tym przypadku nie podlega
uchyleniu domniemanie wynikajÈce z treĂci art. 177 Konstytucji RP (okreĂlane
wbdoktrynie mianem „swoistego domniemania drogi sÈdowej”, który przesÈdza, ĝe
kompetencja sÈdu powszechnego nie musi wynikaÊ z pozytywnej normy ustawowej jÈ przewidujÈcej, wystarcza bowiem brak ustawowej regulacji ustanawiajÈcej
kompetencjÚ innego sÈdu). Nie ma przy tym wÈtpliwoĂci co do tego, ĝe przedmiotem omawianego roszczenia nie jest „zwrot wypïaconych depozytów”, lecz wypïata
wolnych Ărodków, jakie Kasa Krajowa zgromadziïa na ten tylko cel wbramach funduszu stabilizacyjnego. Innymi sïowy, skoro kwestia wypïaty Ărodków z funduszu
stabilizacyjnego kas nie zostaïa unormowana ani przepisami ustawy o SKOK, ani
teĝ przepisami ustawy o BFG, to dochodzenie tego typu roszczenia moĝliwe jest
wyïÈcznie na drodze cywilnej16.
Trzeba jednoczeĂnie podkreĂliÊ, ĝe kompetencja sÈdu powszechnego do rozpoznania sprawy cywilnej nie musi wynikaÊ z wyraěnej dyspozycji ustawowej.
WystarczajÈce jest ustalenie, ĝe akt prawny nie przekazuje okreĂlonej kategorii
spraw do rozpoznania innym sÈdom lub organom. Moĝe siÚ przecieĝ zdarzyÊ, ĝe
sprawa przedstawiona do rozstrzygniÚcia przez sÈd powszechny nie jest sprawÈ
cywilnÈ ani w ujÚciu materialnym, ani formalnym, ani teĝ nie jest sprawÈ toczÈcÈ siÚ wedïug przepisów kodeksu postÚpowania karnego, ale jednoczeĂnie ustawa
nie zastrzega do jej rozpoznania wïaĂciwoĂci sÈdu administracyjnego17. Wówczas,
zgodnie zb art.b 177 Konstytucji RP, sprawÚ tÚ – mimo niedostatków unormowañ
prawnoprocesowych – rozpoznaje sÈd powszechny w postÚpowaniu cywilnym18.
ZauwaĝyÊ naleĝy, ĝe zb art.b 45 Konstytucji RP wynika moĝliwoĂÊ zwrócenia siÚ
wb kaĝdej sytuacji (sprawie) do sÈdu z ĝÈdaniem okreĂlenia (ustalenia) stosunku
prawnego jednostki – nie tylko wiÚc w sytuacjach zakwestionowania lub narusze-

16

17

18

14

Zob. m.in. wyrok Wojewódzkiego SÈdu Administracyjnego we Wrocïawiu z dnia 6 grudnia
2007b r., sygn. akt IV SA/Wr 384/07, publ. Lex nr 509927; postanowienie SÈdu Najwyĝszego
zbdnia 6 czerwca 2014 r., sygn. akt I CSK 470/13, publ. Lex nr 1523242; jak teĝ postanowienie
SÈdu Najwyĝszego z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. akt I PK 250/14, publ. Lex nr 2094264.
O braku wïaĂciwoĂci sÈdów administracyjnych do rozpoznawania spraw podobnych zob. m.in.
postanowienie Naczelnego SÈdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2006 r., sygn.
akt II GSK84/06, publ. Lex nr 267015; postanowienie Wojewódzkiego SÈdu Administracyjnego
w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 1284/13, publ. Lex nr 1427096; jak teĝ
uchwaïÚ 7 sÚdziów Naczelnego SÈdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2014br.,
sygn. akt II GPS 4/13, publ. ONSAiWSA 2014/5/69.
Zob. postanowienie SÈdu Najwyĝszego z dnia 11 kwietnia 2008 r., sygn. akt II CSK 646/07, publ.
Lex nr 627208.

Problemy i poglÈdy

nia jej praw i wolnoĂci, ale teĝ w sytuacjach odczuwanych przez niÈ niejasnoĂci19.
Równie waĝne jest zaakcentowanie w kontekĂcie powyĝszego, ĝe „rozpatrzenie
sprawy” polega na poszukiwaniu norm prawnych, których hipotezy obejmujÈ stan
faktyczny podlegajÈcy ocenie, a nastÚpnie rozwaĝenie, czy zgïoszone ĝÈdanie znajduje usprawiedliwienie w dyspozycji tych norm prawnych20.
PodsumowujÈc powyĝsze, wypada stwierdziÊ, ĝe analiza sprawy cywilnej powinna uwzglÚdniaÊ obecny porzÈdek konstytucyjny, w szczególnoĂci art. 45 ust. 1 oraz
art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, które gwarantujÈ kaĝdemu prawo do sÈdu, majÈce
autonomiczny charakter, oraz art. 177 Konstytucji RP, przewidujÈcy domniemanie kompetencji sÈdu powszechnego we wszystkich sprawach, z wyjÈtkiem spraw
zastrzeĝonych do wïaĂciwoĂci innych sÈdów (por. uchwaïÚ skïadu siedmiu sÚdziów
SÈdu Najwyĝszego z dnia 12 marca 2003 r., sygn. akt III CZP 85/02, publ. OSNC
2003, Nr 10, poz. 129). Szerokie rozumienie sprawy cywilnej i dopuszczalnoĂci
drogi sÈdowej prowadzi w konsekwencji do konstatacji, ĝe w zasadzie kaĝde roszczenie procesowe, sformuïowane jako ĝÈdanie zasÈdzenia, ustalenia lub uksztaïtowania stosunku prawnego, niezaleĝnie od merytorycznej zasadnoĂci, moĝe byÊ
objÚte drogÈ sÈdowÈ. Odnosi siÚ to równieĝ do ĝÈdania zapïaty okreĂlonej kwoty
z tytuïu wypïaty wolnych Ărodków z funduszu stabilizacyjnego spóïdzielczych kas
oszczÚdnoĂciowo-kredytowych, dla których podstawÚ materialnÈ stanowiÈ przepisy
art. 55 ust. 1a ustawy o SKOK i art. 38r ust. 2 ustawy o BFG.

3. ISTOTA FUNDUSZU STABILIZACYJNEGO
PROWADZONEGO PRZEZ KRAJOWk KAS}
Do czasu wprowadzenia w kwietniu 2013 r. fundamentalnych (z punktu widzenia kompleksowego ujÚcia instytucji depozytowo-kredytowych funkcjonujÈcych na
krajowym rynku finansowym) zmian w ustawie o SKOK, depozyty zïoĝone wbspóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych zabezpieczane byïy przez „Program Ochrony Depozytów Spóïdzielczych Kas OszczÚdnoĂciowo-Kredytowych”. Na
program ten skïadaïy siÚ dwa elementy:
1) fundusz stabilizacyjny (który nadal istnieje), tworzony ze skïadek pïaconych
przez wszystkie kasy, bÚdÈcy w dyspozycji Krajowej Spóïdzielczej Kasy OszczÚdnoĂciowo-Kredytowej, oraz

19

20

Zob. m.in. postanowienie SÈdu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. akt I ACz
1203/13, publ. Lex nr 1342338 oraz wyrok Naczelnego SÈdu Administracyjnego wbWarszawie
zbdnia 27 paědziernika 2011 r., sygn. akt I OSK 1880/10, publ. Lex nr 1131492.
Zob. wyrok SÈdu Najwyĝszego z dnia 16 czerwca 2011 r., sygn. akt I PK 7/11, publ. Lex
nrb1043976.
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2) ubezpieczenie depozytów oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych Spóïdzielczych Kas OszczÚdnoĂciowo-Kredytowych (TUW SKOK).
Istnienie funduszu stabilizacyjnego niewÈtpliwie wiÈĝe siÚ z funkcjonowaniem Kasy Krajowej. Jednym z podstawowych celów dziaïalnoĂci Krajowej Kasy
OszczÚdnoĂciowo-Kredytowej, okreĂlonym w art. 42 ustawy o SKOK, jest bowiem
zapewnienie stabilnoĂci finansowej kas, a w szczególnoĂci udzielanie im wsparcia finansowego ze Ărodków funduszu stabilizacyjnego. Cytowany przepis okreĂla
istotÚ funduszu stabilizacyjnego (a zarazem kluczowÈ funkcjÚ stabilizacyjnÈ Kasy
Krajowej). Precyzuje jÈ równieĝ § 52 ust. 5 statutu Kasy Krajowej, który stanowi,
ĝe: „fundusz stabilizacyjny (...) przeznaczony jest na potrzeby stabilizowania dziaïalnoĂci spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych (...), a w szczególnoĂci na
finansowanie programów naprawczych (...)”. Na takie znaczenie funduszu stabilizacyjnego zwróciï nadto uwagÚ SÈd Apelacyjny w Gdañsku, który w wyroku zbdnia
22 kwietnia 2016 r.21 uznaï, ĝe: „przeznaczenie funduszu stabilizacyjnego naleĝy rozumieÊ jako wskazanie celu zgodnego z celem okreĂlonym w art. 42 ustawy
obSKOK oraz okreĂlenie sposobu jego wykorzystania poprzez wskazanie sposobów
uĝycia funduszu w celu realizacji celu ustawy”.
Funkcja wspierajÈca funduszu jest szczególnie istotna z uwagi na fakt, ĝe spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowe sÈ tymi instytucjami depozytowo-kredytowymi, od których ustawodawca nie wymaga posiadania obowiÈzkowego kapitaïu
wïasnego, który mógïby peïniÊ funkcjÚ gwarancyjno-stabilizacyjnÈ. Za jej realizacjÚ
odpowiada mechanizm uregulowany w ustawie o SKOK, polegajÈcy na moĝliwoĂci
uzyskania przez kasy pomocy z funduszu stabilizacyjnego. ZarzÈdzanie nim naleĝy
do podstawowych zadañ Kasy Krajowej – juĝ z treĂci art. 55 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy o SKOK wynika, ĝe realizowanie przez KasÚ KrajowÈ podstawowego zadania, jakim jest zapewnienie stabilnoĂci finansowej kas, odbywa siÚ przez stworzenie
funduszu stabilizacyjnego.
Zgodnie z treĂciÈ art. 55 ust. 1 ustawy o SKOK dla realizacji celów, o których
mowa w art. 42 ustawy o SKOK, kasy wnoszÈ na wyodrÚbniony w Kasie Krajowej
fundusz stabilizacyjny Ărodki w wysokoĂci co najmniej 1% i nie wiÚcej niĝ 3% ich
aktywów. Fundusz stabilizacyjny powiÚkszajÈ równieĝ wyegzekwowane kary pieniÚĝne nakïadane w trybie okreĂlonym przez art. 72 ustawy o SKOK na czïonków
zarzÈdu kasy albo Kasy Krajowej (art. 72 ust. 4 ustawy o SKOK). Nadto, zgodnie
zb treĂciÈ art. 57 ust. 2 ustawy o SKOK nadwyĝka bilansowa Kasy Krajowej powiÚksza fundusz stabilizacyjny, z zastrzeĝeniem art. 57 ust. 3 ustawy o SKOK,
który stanowi o pokrywaniu straty bilansowej Kasy Krajowej w pierwszej kolejnoĂci
zb nadwyĝki bilansowej przyszïych okresów. Zwróciï na to uwagÚ SÈd OkrÚgowy
wbGdañsku w wyroku z dnia 14 listopada 2013 r.22 stwierdzajÈc, ĝe: „ratio legis tego
21
22
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Sygn. I ACa 365/15, publ. na www.http://orzeczenia.gdansk.sa.gov.pl/
Sygn. akt XV C 667/13, publ. na www.http://orzeczenia.gdansk.so.gov.pl/

Problemy i poglÈdy

przepisu polega na dÈĝeniu przez KasÚ KrajowÈ do jak najszybszego zniwelowania
straty bilansowej w danym roku obrotowym. PojÚcie nadwyĝki bilansowej spóïdzielni zostaïo zdefiniowane w art. 75 ustawy z dnia 16 wrzeĂnia 1982 r. Prawo spóïdzielcze, zgodnie z którym zysk spóïdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy
i inne obciÈĝenia obowiÈzkowe wynikajÈce z odrÚbnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyĝkÚ bilansowÈ”. Nie naleĝy wiÚc w sposób rozszerzajÈcy interpretowaÊ
funkcji stabilizacyjnej Kasy Krajowej, co oznacza, iĝ funkcja ta powinna ograniczaÊ
siÚ wyïÈcznie do zarzÈdzania przez KasÚ KrajowÈ funduszem stabilizacyjnym23.
Drugi element funkcjonujÈcego Programu Ochrony dla kas przewidywaï gwarancje zwrotu okreĂlonych kwot depozytów zapewniane przez Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych SKOK, dziaïajÈce na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003br.
o dziaïalnoĂci ubezpieczeniowej oraz statutu nadanego temu podmiotowi w drodze
uchwaïy Walnego Zgromadzenia.
Z powyĝszego niewÈtpliwie wynika, ĝe istota i cel funduszu stabilizacyjnego
przemawiajÈ za przyjÚciem, iĝ sïuĝy on zapewnieniu stabilnoĂci finansowej kas24
i zostaï utworzony m.in. na wypïaty Ărodków gwarantowanych ich deponentom.
Innymi sïowy, chociaĝ rzeczony fundusz jest tworzony przez kasy, to Ărodki, które
z niego pochodzÈ, mogÈ byÊ wykorzystane w celu wypïaty Ăwiadczeñ gwarantowanych innych podmiotów (które to wypïaty nie muszÈ byÊ bezpoĂrednio dokonywane
przez KasÚ KrajowÈ). Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe zabezpieczenie interesu czïonków
kas jest elementem stabilizacji systemu SKOK i wspólnie z zapewnieniem bezpieczeñstwa konsumentom usïug proponowanych przez kasy podlega ochronie konstytucyjnej (art. 76 Konstytucji).

4. BFG JAKO PODMIOT FUNKCJONUJkCY
W SFERZE PUBLICZNEJ
Wprawdzie ustawodawca nie okreĂliï jednoznacznie statusu prawnego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co wywoïaïo liczne wÈtpliwoĂci interpretacyjne w tym zakresie25, to natenczas nie ma juĝ wÈtpliwoĂci, iĝ jest on podmiotem
23
24

25

W. Srokosz, Instytucje parabankowe w Polsce, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 128
ibnast.
StabilnoĂÊ finansowÈ kas naleĝy zaĂ definiowaÊ jako stabilnoĂÊ w ujÚciu mikroostroĝnoĂciowym
sensu stricto, gdyĝ system SKOK jest tylko jednym z czterech podstawowych sektorów krajowego rynku finansowego. Na stabilnoĂÊ caïego rynku finansowego wpïywa zatem nie tylko sytuacja
we wszystkich sektorach tego rynku, ale teĝ stan pojedynczych instytucji funkcjonujÈcych w ich
ramach.
Niektórzy przedstawiciele doktryny uwaĝajÈ BFG za pañstwowÈ osobÚ prawnÈ (np. R.b Tupin, Pañstwa nie moĝna sprywatyzowaÊ, „Rzeczpospolita” z 23 listopada 2000 r., nr 273, s.bC5;
M.bPanfil, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako pañstwowa osoba prawna, „Glosa” 1999, nr 5,
s. 7; M. Grzybowski, M. Safjan, K. Kaczanowski, M. Panfil, G. Wiaderek, Komentarz do ustawy
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prawa publicznego26 (ale nie jest ani pañstwowÈ osobÈ prawnÈ, ani teĝ organem
administracji publicznej, czy jednostkÈ sektora finansów publicznych, co ma fundamentalne znaczenie w tej sprawie i co zostaïo wprost okreĂlone w akcie ustrojowym27). WskazujÈ na to takie cechy BFG jako osoby prawnej prawa publicznego,
jak chociaĝby: podmiotowoĂÊ i osobowoĂÊ publicznoprawna, wïadztwo publiczne
(aczkolwiek ograniczone pod wzglÚdem podmiotowym i przedmiotowym), realizacja
zadañ publicznych, nadzór pañstwowy, czy wïasny majÈtek28. Bankowy Fundusz
Gwarancyjny jest wiÚc osobÈ prawnÈ prawa publicznego. Osoba prawna prawa
publicznego realizuje zaĂ zadania publiczne samodzielnie, czyniÈc to we wïasnym
imieniu i na wïasnÈ odpowiedzialnoĂÊ, na podstawie norm prawa pozytywnego, kierujÈc siÚ przy realizacji zadañ publicznych szeroko rozumianym dobrem wspólnym.
BFG wszystkie powyĝsze kryteria, za pomocÈ których opisuje siÚ osobÚ prawnÈ
prawa publicznego, oczywiĂcie speïnia. Istota BFG mieĂci siÚ zatem w sferze prawa publicznego – jest to bowiem okreĂlona ustawowo wiÈzka zadañ publicznych
ujÚta w postaci odrÚbnego (od pañstwa) podmiotu prawa publicznego, ustalonego
w konkretnej formie przez prawo.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest teĝ – podobnie jak inne podmioty prawa publicznego – osobÈ zaufania publicznego. Osoby te z jednej strony cieszÈ siÚ
szczególnymi przywilejami, z drugiej jednak majÈ szczególne obowiÈzki zwiÈzane
ze zwiÚkszonym reĝimem odpowiedzialnoĂci. BFG jest zatem zarówno osobÈ prawnÈ prawa publicznego, jak i podmiotem zaufania publicznego29. Takie rozumienie
statusu Funduszu nie determinuje jednak moĝliwoĂci wïadczego oddziaïywania
przez niego wobec Kasy Krajowej w ramach instytucji prawnej okreĂlonej w art. 55
ust. 1a ustawy o SKOK. Bo wprawdzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest osobÈ
prawnÈ prawa publicznego wykonujÈcÈ szczególne – istotne z punktu widzenia
stabilnoĂci gospodarki finansowej pañstwa – zadania okreĂlone w ustawie, ale na
tej podstawie nie jest uprawniony do okreĂlania w sposób wiÈĝÈcy, jednostron-

26

27
28

29
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o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Warszawa 1998, s. 44; A. Dobaczewska, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2000, s. 19) inni takiego stanowiska nie podzielajÈ (M.bKulesza
i S. Fundowicz twierdzÈ, ĝe BFG jest osobÈ prawnÈ prawa publicznego. Patrz: M. Kulesza,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot prawa publicznego – recydywa zapomnianego
pojÚcia, „Glosa” 2000, nr 10, s. 15; S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej
wbPolsce, Lublin 2005, s. 269).
Por. m.in. M. Kulesza, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot..., op. cit., s. 2–18; jak teĝ
B. Biñkowska-Artowicz, Prawne aspekty informacji przekazywanych do Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, „Bezpieczny Bank” 2015, nr 4(61).
Por. art. 17a ustawy o BFG z 1994 r. oraz art. 3 nowej ustawy o BFG.
Szerzej o organizacji i zadaniach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce zob. L. Góral, Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji
ibwbPolsce, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
R. Sura, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujÈcy, Wyd. KUL, Lublin 2013.
BFG ïÈcznie z NBP i KNF stoi na straĝy bezpieczeñstwa finansowego i przez wzglÈd na to
moĝna go uznaÊ za podmiot administracji finansowej pañstwa.
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ny i wïadczy sytuacji prawnej podmiotów nieuczestniczÈcych w obowiÈzkowym
systemie gwarancyjnym30. Co wiÚcej, wĂród ustawowych zadañ nie wymieniono
szczególnych kompetencji tej instytucji wobec Kasy Krajowej w ramach rozdysponowania wolnych Ărodków funduszu stabilizacyjnego.
„Wïadcze oddziaïywanie” jest kategoriÈ powszechnie wystÚpujÈcych stosunków w administracji publicznej, gdzie jeden z podmiotów ma szczególnÈ pozycjÚ
ustrojowo-prawnÈ i z jednej strony jest nosicielem imperium (wïadztwa administracyjnego), z drugiej zaĂ podmiotem dominium (wïasnoĂci). Nie sposób nie zauwaĝyÊ, ĝe uzewnÚtrznienie takiej relacji stanowi akt nadzoru bÈdě kontroli31 ibmoĝe
wystÚpowaÊ miÚdzy podmiotami stosunków administracyjnoprawnych wbczterech
nastÚpujÈcych sytuacjach32. Po pierwsze, pojÚcie nadzoru uĝywane jest dla okreĂlenia zaleĝnoĂci wystÚpujÈcych w takiej strukturze administracji, w której podmioty
administracji sÈ powiÈzane miÚdzy sobÈ wiÚzami zaleĝnoĂci sïuĝbowych ib osobowych. W drugim ujÚciu pojÚcie nadzoru odnosi siÚ do sfery stosunków administracji z podlegïymi jej jednostkami organizacyjnymi i jest ono wówczas uĝywane
wbstosunkach miÚdzy organami administracji a przedsiÚbiorstwami pañstwowymi,
komunalnymi lub zakïadami administracyjnymi. Trzeci kierunek dotyczy nadzoru
jako instytucji ustrojowoprawnej, gdzie nadzór jest instytucjÈ sïuĝÈcÈ do okreĂlania
relacji miÚdzy podmiotami administracji w ukïadzie zdecentralizowanym – jeĝeli
nadzór wystÚpuje w takim ukïadzie, jest definiowany jako relacja miÚdzy podmiotami naleĝÈcymi do struktury administracji publicznej, ale jako relacja obcharakterze
zewnÚtrznym. Czwarty zaĂ kierunek odnosi pojÚcie nadzoru do sfery zewnÚtrznej
dziaïania administracji, która obejmuje szeroki krÈg podmiotów w dziedzinach
aktywnoĂci spoïecznej i ekonomicznej regulowanej normami prawa administracyjnego. ZewnÚtrzna sfera dziaïania organów administracji obejmuje wiÚc nadzór
w dziedzinach aktywnoĂci spoïecznej obywateli, którego celem jest ochrona bezpieczeñstwa i porzÈdku publicznego oraz ich przywracanie.
¿aden jednak z powyĝej wymienionych ukïadów nie wystÚpuje pomiÚdzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a KrajowÈ SpóïdzielczÈ KasÈ OszczÚdnoĂciowo-KredytowÈ. O ile bowiem uzasadniony jest poglÈd, ĝe BFG nie wystÚpuje wobec
kas (i banków) jako podmiot równorzÚdny33, o tyle nie sposób przyjÈÊ, iĝ peïni on
30
31
32
33

O wïadztwie administracyjnym i podmiotach tych stosunków zob. M. Szewczyk, Nadzór wbmaterialnym prawie administracyjnym, Wyd. Naukowe UAM, Poznañ 1995, s. 81 i nast.
Nadzór obejmuje zarówno kontrolÚ, jak i prawo do wydawania zarzÈdzeñ oraz poleceñ zmierzajÈcych do usuniÚcia stwierdzonych uchybieñ.
A. Nadolska, Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 36–39.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe BFG ma tylko pewne uprawnienia wïadcze w stosunku do podmiotów objÚtych obowiÈzkowym systemem gwarantowania depozytów, expressis verbis wymienione wbtreĂci
aktu prawnego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, wypeïniajÈc swe zadania, jest bowiem zobligowany nawiÈzywaÊ stosunki prawne dwojakiego rodzaju: stosunki prawne o charakterze cywilnoprawnym, których cechÈ jest równorzÚdnoĂÊ podmiotów i autonomia woli stron, oraz stosunki
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funkcje wïadcze wobec Kasy Krajowej, która jest wyïÈcznie organizacjÈ zrzeszajÈcÈ
poszczególne SKOKi34. W konsekwencji jego zdolnoĂÊ prawna w tym przypadku nie
wykracza poza sferÚ prawa cywilnego. A contrario, Kasa Krajowa w takim ukïadzie
wystÚpuje niewÈtpliwie jako podmiot prywatny, który na gruncie obowiÈzanych
regulacji jest zobowiÈzany wzglÚdem BFG jedynie do przekazywania Funduszowi
w imieniu kas informacji dotyczÈcych poszczególnych SKOK-ów, niezbÚdnych do
wykonywania zadañ BFG35. ZaakcentowaÊ przy tym naleĝy wyraěnie, ĝe podobne
rodzajowo obowiÈzki informacyjne wobec Funduszu ciÈĝÈ ponadto z mocy ustawy
na takich instytucjach jak Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank
Polski, których niezaleĝnoĂÊ funkcjonalna nie jest kwestionowana. Z samego zatem
faktu koniecznoĂci przekazywania BFG okreĂlonych danych, informacji czy sprawozdañ nie moĝna wywieĂÊ, aby pomiÚdzy nim a instytucjÈ zobligowanÈ istniaï
stosunek podlegïoĂci administracyjnoprawnej.
JednoczeĂnie wyjaĂniÊ naleĝy, ĝe przepisy kodeksu postÚpowania administracyjnego36 moĝna stosowaÊ jedynie do postÚpowañ majÈcych wspólny mianownik,

34
35
36
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prawne o charakterze administracyjnoprawnym. BÚdÈc uczestnikiem stosunków obcharakterze
administracyjnoprawnym, Fundusz ksztaïtuje zaĂ sytuacjÚ prawnÈ banków ibkas, jednak tylko
i wyïÈcznie w granicach wyznaczonych prawem powszechnie obowiÈzujÈcym (tj.bzbwyïÈczeniem
regulacji z zakresu prawa zakïadowego). Nie jest zatem tak, ĝe wszelkie uprawnienia, jakie mu
nadano stosownÈ ustawÈ, wykonuje wobec banków i kas wbukïadzie podrzÚdnoĂci. Do takich
nie naleĝy m.in. uprawnienie BFG do okreĂlenia wysokoĂci obowiÈzkowych opïat na fundusz
gwarancyjny (czego nie naleĝy myliÊ z zasadami faktycznego regulowania takiej skïadki, choÊ
kwestia charakteru samej opïaty równieĝ jest sporna w doktrynie, co przekïada siÚ nastÚpnie
na wÈtpliwoĂci co do dopuszczalnoĂci drogi sÈdowej (cywilnej) w sprawach o zapïatÚ kwoty
równowartoĂci takiej skïadki zwïaszcza, ĝe przepisy obowiÈzujÈcego prawa milczÈ na temat
moĝliwoĂci stosowania jakichkolwiek Ărodków przymusu wb przypadku nieuiszczenia skïadki
w przepisanym terminie). NiewÈtpliwie teĝ w takim ukïadzie nie sÈ zawierane i realizowane
postanowienia umów o udzielenie pomocy finansowej bankom (kasom) w formie poĝyczki. Niemniej jednak, przy wykonywaniu wobec tych podmiotów swoich funkcji wïadczych jego zdolnoĂÊ prawa wykracza poza sferÚ prawa cywilnego – sÈ to juĝ bowiem kompetencje wbzakresie
administracji publicznej. ZauwaĝyÊ naleĝy jednoczeĂnie, ĝe chodzi tu wyïÈcznie obstosunki administracyjne w ukïadzie zewnÚtrznym, co oznacza, iĝ BFG nie jest uprawniony do kontrolowania podstawowej dziaïalnoĂci banków i kas, jak teĝ zarzÈdzania ibkierowania tÈ dziaïalnoĂciÈ
wbjakimkolwiek obszarze (w analogiczny sposób rozpoznaje siÚ zakres pañstwowego nadzoru
finansowego nad podmiotami nadzorowanymi na krajowym rynku finansowym). Zob.bJ.bLipski,
ObmoĝliwoĂci ïÈczenia mandatu parlamentarzysty lub radnego jednostki samorzÈdu terytorialnego z zasiadaniem w radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, „Ekspertyzy ibopinie prawne. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2001, nrb1(42), s. 74–76. Odmiennie
R. Sura, Bankowy Fundusz…, op. cit., s. 129–131 i 276–277.
PozycjÚ Kasy Krajowej wobec SKOKów moĝna (w duĝym uproszczeniu) porównaÊ do relacji
wystÚpujÈcej miÚdzy NBP a bankami komercyjnymi w Polsce.
Zob. B. Biñkowska-Artowicz, Prawne aspekty…, op. cit., s. 143–144.
Ustawa ta normuje ogólne jurysdykcyjne postÚpowanie administracyjne (art. 1 pkt 1 i 2), postÚpowanie w sprawach rozstrzygania czÚĂci sporów o wïaĂciwoĂÊ miÚdzy organami administracji
rzÈdowej a organami jednostek samorzÈdu terytorialnego, miÚdzy innymi organami pañstwo-
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na który skïada siÚ element podmiotowy i przedmiotowy – gdzie pierwszy dotyczy
funkcjonowania administracji publicznej, a drugi odnosi siÚ do stosowania norm
prawa administracyjnego szeroko rozumianego37. W doktrynie prawa administracyjnego moĝna wyróĝniÊ przy tym dwie podstawowe koncepcje pojÚcia organu
administracji publicznej: organizacyjno-przedmiotowÈ i podmiotowÈ, choÊ zbprzepisów zawartych w Konstytucji RP wyraěnie wynika, ĝeby konstrukcjÚ organu
administracji publicznej opieraÊ na koncepcji organizacyjno-przedmiotowej a nie
personalistycznej. Dla koncepcji organizacyjno-przedmiotowej istotne sÈ zaïoĝenia
wypracowane w doktrynie prawa administracyjnego, które do dziĂ uznaje siÚ za
podstawowe. M. Jaroszyñski, budujÈc pojÚcie organu administracji pañstwowej,
przyjÈï, ĝe: „organem pañstwowym nazywamy wyodrÚbnionÈ czÚĂÊ aparatu pañstwowego (jednostkÚ organizacyjnÈ) powoïanÈ do wykonywania oznaczonych przez
prawo zadañ pañstwowych przy zastosowaniu Ărodków wypïywajÈcych zbprzysïugujÈcych pañstwu zwierzchniej wïadzy”38. Organ administracji publicznej stanowi
zatem wyodrÚbnionÈ czÚĂÊ aparatu administracji publicznej, tworzonÈ na podstawie prawa i w sposób przez prawo przewidziany, która dziaïa w imieniu i na rachunek pañstwa i, o ile prawo to dopuszcza, jest uprawniony do posïugiwania siÚ Ărodkami wïadczymi, a nadto wykonuje zadania publiczne z zakresu administracji oraz
dziaïa w ramach przyznanych mu przez prawo kompetencji. Skoro zaĂ Bankowy
Fundusz Gwarancyjny nie speïnia wszystkich warunków, przyjÚtych przez naukÚ
prawa administracyjnego, zgodnie z którymi podmiot moĝe zostaÊ zakwalifikowany jako organ administracji publicznej, to znaczy, iĝ nie moĝe byÊ zaliczany do tej
kategorii, co w analizowanej sytuacji uniemoĝliwia rozstrzygniÚcie sporu na drodze
postÚpowania administracyjnego, zwïaszcza, ĝe Kasa Krajowa równieĝ nie naleĝy
do organów administracji publicznej. ZaakcentowaÊ naleĝy przy tym, ĝe przesïanki
zastosowania przepisów kodeksu postÚpowania administracyjnego zwiÈzane sÈ nie
tylko z typem organu, ale teĝ rodzajem norm prawnych stosowanych przez ten
organ, podstawowÈ formÈ stosowania tego prawa – decyzjÈ administracyjnÈ oraz
rodzajem sprawy rozstrzyganej tÈ decyzjÈ. W omawianym przypadku przepisy prawa nie okreĂlajÈ tymczasem nawet tego, czy wypïata wolnych Ărodków z funduszu
stabilizacyjnego nastÚpuje na podstawie decyzji. IstniejÈca w tym zakresie luka
prawna nie moĝe byÊ w konsekwencji powyĝszego interpretowana na korzyĂÊ stoso-

37
38

wymi oraz przed innymi podmiotami, o których mowa w pkt 2 (art. 1 pkt 3), postÚpowanie
wbsprawach wydawania zaĂwiadczeñ (art. 1 pkt 4), postÚpowanie w sprawach skarg i wniosków
(art.b2) oraz okreĂla zakres stosowania przepisów kodeksu do postÚpowañ w sprawach ubezpieczeñ spoïecznych (art. 180–181).
Zob. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, PostÚpowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sÈdami administracyjnymi, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2013, s.b12–13.
M. Jaroszyñski, Ogólne zagadnienia organizacji administracji, [w:] Polskie prawo administracyjne. CzÚĂÊ ogólna, Warszawa 1956, s. 23 i n.
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wania w tej materii regulacji k.p.a., zwïaszcza w kontekĂcie zagadnienia elementu
podmiotowego sprawy administracyjnej.
Nawet gdyby przyjÈÊ, ĝe w analizowanym stosunku miÚdzy BFG a KasÈ KrajowÈ
brak jest równorzÚdnoĂci podmiotowej na gruncie dÈĝenia do utrzymania bezpieczeñstwa finansowego i stabilnoĂci finansowej polskiego rynku finansowego, to w Ăwietle
ugruntowanego juĝ orzecznictwa SÈdu Najwyĝszego39 nie sposób uznaÊ, aby akt administracyjny nie mógï wywoïywaÊ skutków w zakresie prawa cywilnego. PojÚcie „sprawa
cywilna” jest bowiem powszechnie rozumiane szeroko. Przyjmuje siÚ, ĝe dziaïaniem
lub zaniechaniem, którego skutki mogÈ byÊ rozpoznawane na drodze sÈdowej, jest –
oprócz zdarzeñ cywilnoprawnych regulowanych w prawie cywilnym, takich jak czynnoĂÊ prawna czy teĝ czyn niedozwolony – takĝe akt administracyjny wywoïujÈcy skutki
w zakresie prawa cywilnego. Doniosïa pozostaje wbtej materii teza postanowienia SÈdu
Najwyĝszego z dnia 22 kwietnia 1998 r. (sygn. akt I CKN 1000/97, publ. OSN 1999,
nr 1, poz. 6), która brzmi: „Droga sÈdowa jest dopuszczalna, jeĝeli powód opiera swoje
roszczenia procesowe na zdarzeniach prawnych, które mogÈ stanowiÊ ěródïo stosunków cywilnoprawnych”. Stanowisko to uzasadniane jest trafnym stwierdzeniem, ĝe
nie moĝna z góry wykluczyÊ moĝliwoĂci powstania stosunku cywilnoprawnego miÚdzy
podmiotami zwiÈzanymi stosunkiem administracyjnoprawnym.
ZaakcentowaÊ wypada, ĝe roszczenia cywilnoprawne wynikajÈ z tak róĝnych
ěródeï, iĝ nie sposób przyjÈÊ, ĝe ěródïo przesÈdza o charakterze stosunku prawnego40. MiÚdzy osobami pozostajÈcymi w staïym stosunku cechujÈcym siÚ brakiem
równorzÚdnoĂci moĝe takĝe dojĂÊ do uksztaïtowania wiÚzi, w której podmioty te
majÈ równy status41. Nie moĝna bowiem z góry wykluczyÊ moĝliwoĂci powstania
stosunku cywilnoprawnego miÚdzy podmiotami zwiÈzanymi stosunkiem admini39

40

41
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Zob. m.in. postanowienie z dnia 10 marca 1999 r., sygn. akt II CKN 340/98, publ. OSNC
1999/9/161; postanowienia z dnia 3 czerwca 1998 r., sygn. akt I CKN 1078/97, publ. OSNC 1999,
z. 2, poz. 28; postanowienie z dnia 22 kwietnia 1998 r., sygn. akt I CKN 1000/97, publ. OSNC
1999, z. 1, poz. 6; które to stanowisko byïo juĝ wyraĝane pod rzÈdem kodeksu postÚpowania
cywilnego z 1930 r. (por. np. orzeczenia SÈdu Najwyĝszego z dnia 20 paědziernika 1933 r., sygn.
akt III.L.C. 503/32, publ. OSP 1934, poz. 171 oraz z dnia 7 paědziernika 1938 r., sygn. akt C.II.
504/38, publ. „PrzeglÈd Prawa i Administracji im. E. Tilla” 1939, nr 1, s. 69).
Najlepszym tego przykïadem sÈ pozwy zbiorowe kierowane obecnie przeciwko Komisji Nadzoru Finansowego o zapïatÚ odszkodowania z tytuïu podjÚcia przez KNF dziaïañ sprzecznych
zbprzepisami prawa (w tym w szczególnoĂci z przepisami ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym) lub zaniechañ dziaïañ (informacyjnych i edukacyjnych), jakie winna byïa podjÈÊ
wbzwiÈzku z ryzykiem kursowym wobec faktu zaciÈgania kredytów we frankach szwajcarskich,
bÈdě wb zwiÈzku z dziaïalnoĂciÈ piramid finansowych nie objÚtych nadzorem pañstwowym,
abwpisanych jedynie na listÚ ostrzeĝeñ publicznych.
Zdaniem Autorki taka sytuacja nastÈpi m.in. w przypadku nienaleĝnie pobranej przez BFG
opïaty na fundusz gwarancyjny. W konsekwencji bank lub kasa bÚdÈ uprawnione do wystÈpienia
na drogÚ postÚpowania cywilnego z roszczeniem zasÈdzenia na ich rzecz od BFG Ăwiadczenia
pieniÚĝnego odpowiadajÈcego wielkoĂci nienaleĝnie pobranej opïaty (skïadki na finansowanie
systemu gwarancyjnego).
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stracyjnoprawnym, bÈdě innym, o podobnym charakterze42. Co wiÚcej, sam fakt
uregulowania przepisami prawa publicznego instytucji wypïaty wolnych Ărodków
z funduszu stabilizacyjnego na zasadach okreĂlonych w art. 55 ust. 1a ustawy
obSKOK nie przesÈdza jeszcze wyïÈcznoĂci stosowania wobec niej przepisów prawa
administracyjnego. Jeĝeli bowiem roszczenie w takim przedmiocie opiera siÚ na
okolicznoĂci zaliczanej w prawie cywilnym do zdarzenia prawnego (jak utracone
korzyĂci czy, ogólnie – powstanie szkody w majÈtku), to niewÈtpliwie droga sÈdowa
(art. 1 k.c. i art. 2 § 1 k.c.) jest tu dopuszczalna.
Powyĝsze sformuïowanie zwraca jednak przede wszystkim uwagÚ na fakt, ĝe
na etapie podejmowania decyzji w sprawie dopuszczalnoĂci drogi sÈdowej sÈd nie
jest uprawniony do rozstrzygania o zasadnoĂci roszczenia powoda; nawet gdy sÈd
jest przekonany o braku podstaw materialno-prawnych do uwzglÚdnienia powództwa, ma obowiÈzek merytorycznego rozpoznania sprawy, jeĂli tylko w pozwie sformuïowane sÈ ĝÈdania opierajÈce siÚ na normach cywilnoprawnych. Gdy ponadto
uwzglÚdni siÚ koncepcjÚ, wedïug której dopuszczalnoĂÊ drogi sÈdowej zaleĝy od
twierdzeñ powoda (stanu faktycznego), na których opiera w pozwie swoje roszczenie, nie jest natomiast uwarunkowana wykazaniem istnienia roszczenia oraz
stosunku oprawnego ïÈczÈcego strony, to rodzi siÚ uzasadniony wniosek, ĝe jeĂli roszczenie oparte jest na zdarzeniach prawnych wywoïujÈcych konsekwencje
cywilnoprawne, droga sÈdowa – choÊby powoïane zdarzenia w rzeczywistoĂci nie
wywoïaïy skutków cywilnoprawnych – jest dopuszczalna (por. wyrok Trybunaïu
Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r., sygn. akt SK 12/99, publ. OTK 2000, nrb5,
poz. 1543 z powoïanym tam orzecznictwem SÈdu Najwyĝszego).
Prawo do sÈdu przysïuguje niezaleĝnie od tego, czy podmioty pozostajÈce wbsporze rzeczywiĂcie sÈ zwiÈzane stosunkiem materialno-prawnym, czy teĝ – wbrew
twierdzeniu jednej ze stron – w konkretnym przypadku ĝaden stosunek prawny ich
nie ïÈczy. Tylko takie rozumienie pojÚcia „sprawy” stwarza gwarancje, ĝe ochrona
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Taka sytuacja moĝe m.in. powstaÊ w przypadku sporu, obejmujÈcego twierdzenie o powstaniu
stosunku cywilnoprawnego i wynikajÈcego z niego roszczenia zgïoszonego w pozwie, miÚdzy
biegïym sÈdowym a PolicjÈ o zapïatÚ wynagrodzenia za sporzÈdzenie opinii w ramach postÚpowania przygotowawczego; roszczenia o zapïatÚ okreĂlonej kwoty z tytuïu utraconego majÈtku
wb wyniku wprowadzenia stanu wojennego, jak teĝ przekazania dotacji dla szkoïy w ramach
regulacji zawartych w ustawie o systemie oĂwiaty. Bez znaczenia pozostaje wówczas to, ĝe stosunki prawne pomiÚdzy wymienionymi osobami/instytucjami majÈ charakter publicznoprawny,
ĝe okreĂlone instytucje prawne ich dotyczÈce sÈ regulowane przepisami prawa publicznego, jak
teĝ, iĝ decyzje/orzeczenia wydane w ramach tych stosunków sÈ przedmiotem kontroli administracyjnej, bÈdě sÈdowej. Kwestia, czy do powstania takich stosunków prawnych mogïo w ogóle
dojĂÊ na gruncie obowiÈzujÈcego prawa, a jeĂli nawet doszïo, to czy sÈ one waĝne, nie moĝe
bowiem – wbrazie negatywnej odpowiedzi na oba postawione pytania – prowadziÊ do odrzucenia pozwu z powodu niedopuszczalnoĂci drogi sÈdowej w sytuacji wyraěnego oparcia swojego
roszczenia na twierdzeniach wskazujÈcych, ĝe w danych okolicznoĂciach faktycznych powstaï
stosunek cywilnoprawny i z niego wynika dla strony powoda roszczenie zgïoszone w pozwie.
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sÈdowa przyznana obywatelom ma charakter rzeczywisty. Jeszcze przed wejĂciem
w ĝycie obowiÈzujÈcej Konstytucji Trybunaï Konstytucyjny podkreĂlaï, ĝe: „w pañstwie prawnym prawo do sÈdu nie moĝe byÊ rozumiane jedynie formalnie, jako
dostÚpnoĂÊ drogi sÈdowej w ogóle, lecz i materialnie, jako moĝliwoĂÊ prawnie skutecznej ochrony praw na drodze sÈdowej” (W. 14/94, OTK w 1995 r., cz. I, s. 219).
DodaÊ naleĝy teĝ, ĝe wypïata Ăwiadczeñ z BFG ma charakter prywatnoprawny,
abto determinuje juĝ charakter roszczenia o wypïatÚ wolnych Ărodków funduszu stabilizacyjnego, które przecieĝ nie sÈ Ăwiadczeniami publicznoprawnymi. I juĝ zbtego
wzglÚdu brak moĝliwoĂci przesÈdzenia w rozpoznawanej sprawie, aby Fundusz mógï
ponosiÊ odpowiedzialnoĂÊ na zasadach organów administracji pañstwowej43. W piĂmiennictwie prawniczym wskazuje siÚ bowiem – w kontekĂcie treĂci art. 184 w zw.
z art. 177 Konstytucji RP, ĝe przedmiotem wïaĂciwoĂci rzeczowej sÈdów administracyjnych mogÈ byÊ wyïÈcznie sprawy z zakresu kontroli dziaïalnoĂci administracji publicznej. W obecnym stanie prawnym katalog rodzajów spraw rozpoznawanych przez
sÈdy administracyjne jest zamkniÚty (tzw. zasada numerus clausus) i jest limitowany
iloĂciÈ form dziaïania administracji publicznej poddanych kognicji sÈdów administracyjnych (np. decyzje, postanowienia, akty prawa miejscowego). Tymczasem ani
BFG, ani Kasa Krajowa nie majÈ uprawnieñ do wydania decyzji administracyjnej,
czy innego rozstrzygniÚcia o charakterze wiÈĝÈcym w przedmiocie rozporzÈdzenia
wolnymi Ărodkami funduszu stabilizacyjnego SKOK-ów44.

5. DOPUSZCZALNO¥m DOCHODZENIA ROSZCZE PRZEZ BFG
W dotychczasowej praktyce orzeczniczej (ale takĝe w poglÈdach doktryny prawa) nie eksponowano zagadnienia dopuszczalnoĂci dochodzenia przez Bankowy
Fundusz Gwarancyjny przeciwko Krajowej Spóïdzielczej Kasie OszczÚdnoĂciowo-Kredytowej w Sopocie roszczenia o zapïatÚ kwoty odpowiadajÈcej niewypïaconym
wolnym Ărodkom funduszu stabilizacyjnego (na wypïaty Ărodków gwarantowanych
deponentom kas) na podstawie art. 55 ust. 1a ustawy o SKOK w zw. z art. 38r
ust.b2 ustawy o BFG.
W uchwale siedmiu sÚdziów z dnia 16 lipca 1997 r. (sygn. akt III CZP 22/97,
publ. OSNC 1997/12/187) SÈd Najwyĝszy stwierdziï jedynie, ĝe BFG nie przysïu43

44
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Przecieĝ nawet KNF, której status zostaï przesÈdzony wyrokiem Trybunaïu Konstytucyjnego,
moĝe byÊ pozywana w procesie cywilnym z tytuïu odpowiedzialnoĂci za zaniechania zwiÈzane
z nadzorowaniem shadow banking.
Normodawca, upowaĝniajÈc organy BFG do podejmowania decyzji w formie uchwaï w zakresie
ustawowo powierzonych im zadañ, nie okreĂliï charakteru wydawanych przez nie aktów prawnych. Podobnie w ustawie o SKOK nie oznaczono charakteru decyzji wydawanych przez KasÚ
KrajowÈ. Zagadnienie to jest niezwykle istotne z uwagi na zamkniÚty system ěródeï prawa
wbPolsce.

Problemy i poglÈdy

guje wobec nabywcy przedsiÚbiorstwa upadïego banku roszczenie o zwrot sum,
wypïaconych przez syndyka ze Ărodków Funduszu deponentom upadïego banku
z tytuïu gwarantowania Ărodków pieniÚĝnych, poniewaĝ pokrycie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny objÚtych ochronÈ gwarancyjnÈ naleĝnoĂci deponentów
upadïego banku jest zapïatÈ dïugu wïasnego. Stwierdzenie takie SÈd Najwyĝszy
wyprowadziï zb nastÚpujÈcych okolicznoĂci. Po pierwsze uznaï, ĝe zobowiÈzanie
gwarancyjne Funduszu wobec deponenta jest uwarunkowane zaistnieniem przyczyny, okreĂlonej ustawowo, powstaje mianowicie (ex lege) juĝ w momencie wydania
postanowienia o upadïoĂci banku i pozostaje w Ăcisïym zwiÈzku z równoczesnym
pozbawieniem deponenta uprawnienia dochodzenia objÚtych tym zobowiÈzaniem
kwot od pierwotnego dïuĝnika-depozytariusza, czyli od masy upadïoĂci. PrzesÈdza to zarazem o istnieniu zaleĝnoĂci miÚdzy przedmiotem Ăwiadczenia w ramach
kaĝdego z tych stosunków. Po drugie przyjÈï, ĝe wprowadzenie odrÚbnej regulacji
cessionis legis dla roszczeñ deponenta w stosunku do depozytariusza (masy upadïoĂci) przemawia za tym, ĝe ustawodawca uznaï za niewystarczajÈce unormowanie
art. 518 §b1 pktb1 k.c. o nabyciu przez osobÚ trzeciÈ spïaconego przez niÈ cudzego
dïugu, ale dostrzegï potrzebÚ wydania w tym przedmiocie przepisu szczególnego,
normujÈcego wstÈpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela, precyzujÈc przy tym,
ĝe chodzi obprzejĂcie wierzytelnoĂci o okreĂlonej kwotowo wysokoĂci, a nie o jakieĂ
inne jeszcze uprawnienia. Zwaĝyï teĝ, ĝe za samodzielnym charakterem stosunku gwarancyjnego przemawia unormowanie kolejnoĂci zaspokojenia wierzycieli,
przyznajÈce roszczeniom zwrotnym Funduszu pierwszeñstwo przed naleĝnoĂciami
przypadajÈcymi z tytuïu wkïadów oszczÚdnoĂciowych, lokat i rachunków bieĝÈcych,
czyli naleĝnoĂciami deponentów upadïego banku. Stwierdziï jednoczeĂnie, ĝe cel
powoïania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i jego rola ĂwiadczÈ o tym, ĝe
wbstosunku gwarantowania wkïadów bankowych jest on dïuĝnikiem gïównym, samodzielnie odpowiedzialnym wobec objÚtych ochronÈ deponentów45. BezpoĂrednim
celem wprowadzenia odpowiedzialnoĂci gwarancyjnej jest bowiem ochrona deponentów, a nie zwolnienie banku-dïuĝnika od odpowiedzialnoĂci ze stosunków depozytowych, dlatego odpowiedzialnoĂÊ majÈtkowa powinna obciÈĝyÊ wïaĂnie przede

45

Por. glosÚ krytycznÈ do uchwaïy SÈdu Najwyĝszego z dnia 16 lipca 1997 r., sygn. akt III CZP
22/97, K. Kaczanowskiego, który wskazaï, ĝe: „Powstanie stosunku gwarancji jest nastÚpstwem
istnienia miÚdzy deponentem a bankiem zobowiÈzania z tytuïu umowy rachunku bankowego.
WysokoĂÊ roszczeñ wobec BFG z tego tytuïu jest równa wysokoĂci roszczeñ deponenta wobec
banku (z zastrzeĝeniem obowiÈzujÈcych limitów). Z tego wzglÚdu zobowiÈzanie miÚdzy deponentem a Funduszem – mimo ĝe powstaje ex lege – jest zwiÈzane z wierzytelnoĂciÈ deponenta
wobec banku, co wynika wprost z powoïanych przepisów ustawy. (…) wierzytelnoĂci z tytuïu
wkïadów oszczÚdnoĂciowych, lokat i rachunków bieĝÈcych, nie wygasajÈ, lecz przechodzÈ na
BFG, zachowujÈc swojÈ toĝsamoĂÊ. To pozwala na przyjÚcie, ĝe w przypadku sprzedaĝy banku
Fundusz moĝe, na podstawie art. 113 ust. 4 Prawa bankowego, dochodziÊ zaspokojenia swoich
roszczeñ od jego nabywcy”.
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wszystkim ten bank, czyli masÚ upadïoĂci, a dopiero w nastÚpstwie wszystkie banki
w kraju.
Powyĝsze wynika jednak z charakteru obecnego gwarancyjnego systemu zabezpieczenia depozytów bankowych i spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych. Nie oznacza natomiast, ĝe BFG nie moĝe dochodziÊ od Kasy Krajowej zapïaty
niewypïaconych wolnych Ărodków funduszu stabilizacyjnego, skoro pozostaje ona
poza tym systemem gwarancyjnym (tj. poza jednokierunkowym ukïadem: organ
gwarancyjny –> instytucja funkcjonujÈca na rynku finansowym –> deponent),
ale jednoczeĂnie jeszcze do niedawna to do jej wyïÈcznej kompetencji naleĝaïo zapewnianie kasom stabilnoĂci finansowej poprzez udzielanie wsparcia finansowego
wïaĂnie ze Ărodków tego funduszu stabilizacyjnego46.
UwagÚ naleĝy w zwiÈzku z powyĝszym zwróciÊ jeszcze na treĂÊ wyroku SÈdu
Najwyĝszego z dnia 22 lipca 1997 r.47, w którego uzasadnieniu wprost zaznaczono,
ĝe: „rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie sprowadza siÚ wobec podmiotów objÚtych obowiÈzkowym systemem gwarantowania do wykonywania okreĂlonych ustawÈ funkcji o charakterze administracyjnym. Fakt, ĝe Rada Funduszu
wyposaĝona zostaïa w uprawnienia do okreĂlania, na wniosek ZarzÈdu Funduszu,
wysokoĂci obowiÈzkowej opïaty rocznej uiszczanej przez podmioty objÚte systemem
gwarantowania na rzecz Funduszu oraz wysokoĂci funduszu ochrony Ărodków gwarantowanych (art. 7 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy), nie oznacza, by wyposaĝona zostaïa
w uprawnienia wïadcze”.
Zaprezentowane powyĝej stanowisko naleĝy bez wÈtpienia analizowaÊ ïÈcznie
zbtreĂciÈ postanowienia SÈdu Najwyĝszego z dnia 7 grudnia 1999 r., sygn. aktbIbCKN
796/99 (publ. OSNC 2000/6/114)48, w treĂci którego przyjÚto, ĝe powierzenie centralnemu organowi pañstwa49 okreĂlonych w ustawie zadañ realizowanych wbinteresie
publicznym nie determinuje braku moĝliwoĂci zakwalifikowania powiÈzañ miÚdzy
takÈ instytucjÈ a bankami do wiÚzi o charakterze podlegïoĂci. Istotniejsze wydaje
siÚ jednak to, ĝe na jego gruncie SÈd Najwyĝszy dopuĂciï moĝliwoĂÊ skutecznego
46

47
48

49
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Fundusz stabilizacyjny jest specjalnym, wyodrÚbnionym w Kasie Krajowej funduszem o charakterze celowym. Nie zostaï zaliczony do funduszy wïasnych Kasy Krajowej, a jego charakter
jest „specyficzny”; sïuĝy zapewnieniu stabilnoĂci finansowej systemu SKOK (Kasa Krajowa nie
ma swobody dysponowania jego Ărodkami).
Sygn. akt I CKN 409/97, publ. OSNC 1997/12/210.
W ramach którego SÈd Najwyĝszy przesÈdziï, ĝe: „ustawowo zagwarantowane kompetencje
nadzorcze Komisji Nadzoru Bankowego jako centralnego organu pañstwa i szerokie powiÈzania
miÚdzy tym organem a bankami komercyjnymi, pozwala na przesÈdzenie o podlegïoĂci wbomawianym zakresie banków bÚdÈcych adresatami aktów wewnÚtrznych”.
Centralny, czyli majÈcy umocowanie w Konstytucji RP, a przecieĝ BFG zostaï utworzony na
mocy ustawy. Co wiÚcej, BFG nie ma odpowiednika w strukturze terenowej, a jego uprawnienia nie obejmujÈ przecieĝ wszystkich instytucji finansowych funkcjonujÈcych na krajowym
rynku finansowym, których dziaïalnoĂÊ opiera siÚ na Ăwiadczeniu usïug depozytowych i/lub
kredytowych.
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ĝÈdania w drodze procesu cywilnego zwrotu wyegzekwowanego w postÚpowaniu
egzekucyjnym Ăwiadczenia, na podstawie tytuïu wykonawczego, stanowiÈcego wyciÈg z ksiÈg Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jeĝeli naleĝnoĂÊ objÚta tytuïem
nie istniaïa. SÈd Najwyĝszy uznaï bowiem, ĝe stosunek prawny ma wtedy i tylko
wtedy charakter prawno-administracyjny, jeĝeli jednym z uczestników jest organ
pañstwowy, który wystÚpuje wobec pozostaïych uczestników zbmocy swej wïadzy
zwierzchniej, zwiÈzane zaĂ z tym stosunkiem Ăwiadczenia naleĝÈ do zarzÈdzajÈcej
i wykonawczej dziaïalnoĂci tych organów.
Na gruncie powyĝszego nie sposób przyjÈÊ, aby stosunek prawny (z którego
sprawa wynika, czyli stosunek o charakterze osobistym, rodzinnym, pracowniczym,
bÈdě majÈtkowym) pomiÚdzy BFG a KasÈ KrajowÈ, wynikajÈcy z instytucji prawnej
wypïaty wolnych Ărodków funduszu stabilizacyjnego, miaï charakter prawno-administracyjny50. Przede wszystkim wynika to z braku podlegïoĂci Kasy Krajowej
wobec Funduszu w ramach obowiÈzkowego systemu gwarantowania (obczym byïa
juĝ mowa powyĝej; por. teĝ obowiÈzujÈce przepisy art. 2 pkt 28–29,41 ib art. 18
i nast. ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji). Innymi sïowy, BFG nie ma wobec
Kasy Krajowej uprawnieñ wïadczych, albowiem nie jest ona objÚta systemem gwarancyjnym, a tylko w takim ukïadzie Fundusz mógïby kierowaÊ do niej wbsposób
jednostronny i wiÈĝÈcy decyzje okreĂlonego rodzaju51. Wbtej czÚĂci rozwaĝañ naleĝy
przypomnieÊ to, co zostaïo zaakcentowane na poczÈtku artykuïu, a mianowicie, ĝe
przepis art. 55 ust. 1a ustawy o SKOK mówi jedynie obtym, iĝ wolne Ărodki z funduszu stabilizacyjnego miaïy byÊ wypïacane na wniosek Funduszu. Ustawa przewidywaïa wiÚc wyïÈcznie wnioskowy tryb otrzymania przez BFG Ărodków zbtego
ěródïa, co eliminowaïo moĝliwoĂÊ jednostronnego ksztaïtowania przez Fundusz
obowiÈzku w tym zakresie po stronie Kasy Krajowej. Naleĝy przy tym mieÊ na
uwadze redakcjÚ tego przepisu, którego zapis nie jest tak jednoznaczny ibjasny, jak
norm regulujÈcych zasady wnoszenia opïat przez podmioty objÚte obowiÈzkowym
systemem gwarantowania (vide: przepisy art. 13 i nast.).
Co wiÚcej, gdyby nawet Kasa Krajowa naleĝaïa do obowiÈzkowego systemu gwarancyjnego, to i tak Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie mógïby stosowaÊ wobec
niej wïadczych uprawnieñ w analizowanym w tym artykule zakresie, albowiem
przekazanie wolnych Ărodków z funduszu stabilizacyjnego nie mieĂci siÚ w kata50

51

Autorka kwestionuje w zwiÈzku z tym – majÈc jednak na uwadze fakt, ĝe w miÚdzyczasie straciï
on na aktualnoĂci wobec zmiany prawa w badanej materii – poglÈd L. Górala, który stwierdziï,
ĝe: „Konkretyzacja uprawnieñ i obowiÈzków BFG nastÚpuje w drodze procedury wïaĂciwej dla
stosunków administracyjnych”, zob. L. Góral, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, Polskie
prawo bankowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 234.
Podobnie jak ochronÈ gwarancyjnÈ nie sÈ objÚte jej Ărodki pieniÚĝne i naleĝnoĂci (tak w art. 22
ust. 1 pkt 4 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów
oraz przymusowej restrukturyzacji).
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logu zadañ zwiÈzanych z wykonywaniem obowiÈzków wynikajÈcych z gwarantowania Ărodków pieniÚĝnych. DodaÊ naleĝy nadto, ĝe omawiany tu stosunek ma
wprawdzie charakter majÈtkowy, ale nie dotyczy Ărodków pieniÚĝnych naleĝÈcych
do Kasy Krajowej, bo przecieĝ Ărodki funduszu stabilizacyjnego gromadzone sÈ
przez poszczególne kasy.

6. ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA
OBOWIkZKOWEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW
ORAZ PASTWOWEGO NADZORU FINANSOWEGO
NAD SYSTEMEM SKOK
W rozwaĝaniach na temat dopuszczalnoĂci drogi sÈdowej w sprawie o zapïatÚ
z tytuïu niewypïaconej kwoty wolnych Ărodków funduszu stabilizacyjnego z powództwa BFG przeciwko Krajowej Kasie OszczÚdnoĂciowo-Kredytowej nie sposób
pominÈÊ argumentów zwiÈzanych z funkcjonalnymi i celowoĂciowymi aspektami
rozwaĝanego systemu gwarantowania depozytów oraz zasadach partycypacji w nim
instytucji niebankowych.
Po pierwsze, w uzasadnieniu do ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie
ustawy o spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych oraz niektórych
innych ustaw52, którÈ dodano do ustawy o SKOK art. 55 ust. 1a oraz do ustawy o BFG art. 38r ust. 2 wprost wskazano, ĝe objÚcie SKOK obowiÈzkowym systemem gwarantowania prowadzonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na
wzór systemu istniejÈcego dla banków, bez koniecznoĂci tworzenia odrÚbnego bytu
prawnego, wymaga partycypacji kas w finansowaniu funduszu przeznaczonego na
gwarantowanie gromadzonych przez nie depozytów. Nie moĝe zatem budziÊ wÈtpliwoĂci fakt, ĝe dodanie ustÚpu 1a do art. 55 ustawy o SKOK miaïo wïaĂnie na
celu umoĝliwienie wykorzystania BFG Ărodków funduszu stabilizacyjnego prowadzonego przez KasÚ KrajowÈ na wypïaty Ărodków gwarantowanych deponentom.
ZauwaĝyÊ naleĝy bowiem, ĝe zobowiÈzania BFG wobec deponentów kas majÈ nie
tylko charakter gwarancyjny i kauzalny, ale teĝ akcesoryjny.
Istotne wydaje siÚ teĝ podkreĂlenie, ĝe Bankowy Fundusz Gwarancyjny zostaï
zobligowany do wypïaty Ărodków deponentom kas niespeïna kilka miesiÚcy po
przystÈpieniu SKOK-ów do obowiÈzkowego systemu gwarantowania depozytów.
Wynikaïo to z faktu, ĝe sytuacja ekonomiczno-finansowa kilku znaczÈcych kas,
jaka zostaïa zastana po przejÚciu nadzoru nad systemem SKOK przez KomisjÚ
Nadzoru Finansowego (dalej: KNF), byïa na tyle niekorzystna, iĝ stanowiïa podstawÚ do zawieszenia ich dziaïalnoĂci (co ostatecznie skutkowaïo teĝ zïoĝeniem
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wniosku o ich upadïoĂÊ)53. Na gruncie tego oczywiste pozostaje, ĝe wb okresie od
objÚcia SKOK-ów obowiÈzkowym systemem gwarancyjnym do momentu wszczÚcia
postÚpowania upadïoĂciowego wobec niektórych z nich, nie byïo moĝliwe zgromadzenie wystarczajÈcych funduszy przez te kasy na uruchomienie takiego zabezpieczenia wobec ich deponentów54. W konsekwencji, na Ărodki przeznaczone do
wypïaty deponentom kas dotychczas w zasadzie w caïoĂci zïoĝyïy siÚ banki, które
obowiÈzkowo partycypujÈ w systemie gwarancyjnym od momentu ich utworzenia.
PodkreĂliÊ naleĝy, ĝe wypïata depozytów jest ostatniÈ czynnoĂciÈ, jakÈ Fundusz
moĝe podjÈÊ wykonujÈc obowiÈzki wynikajÈce z gwarantowania Ărodków pieniÚĝnych – realizujÈc swoje zadania moĝe bowiem przede wszystkim udzielaÊ podmiotom objÚtym systemem gwarantowania poĝyczek, gwarancji lub porÚczeñ55. Wydaje
siÚ zatem, ĝe celowo mechanizm uregulowany w art. 55 ust. 1a ustawy o SKOK
miaï dotyczyÊ tego ostatniego etapu zwiÈzanego z wykorzystywaniem Ărodków
gwarantowanych, albowiem z uwagi na stan wielu kas w momencie ich objÚcia
systemem prowadzonym przez BFG, Fundusz nie byï w stanie podjÈÊ wobec nich
skutecznych Ărodków naprawczych czy restrukturyzacyjnych.
Po drugie, dla zachowania stabilnoĂci systemu finansowego, którego czÚĂciÈ sÈ
zarówno banki jak i kasy, wykorzystywane powinny byÊ wszystkie fundusze zgromadzone na ten cel, w tym przede wszystkim zdeponowane w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Peïne wykorzystanie funduszy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwiÚksza przecieĝ jego moĝliwoĂci przeciwdziaïania kryzysom finansowym.
Podstawowym celem funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
jest podejmowanie dziaïañ na rzecz stabilnoĂci krajowego systemu finansowego,
w szczególnoĂci przez zapewnienie funkcjonowania obowiÈzkowego systemu gwarantowania Ărodków pieniÚĝnych, udzielanie pomocy i wsparcia oraz udzielanie
lub wykonywanie gwarancji rekapitalizacyjnej, na zasadach okreĂlonych w ustawie
ustrojowej. Jakkolwiek wiÚc dziaïania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego majÈ
róĝnorodny charakter, to nadrzÚdnym celem jest: „zapewnienie ochrony, gromadzonych w bankach i kasach, Ărodków finansowych, co jest teĝ w istocie podstawowym
uzasadnieniem wszelkich innych dziaïañ Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
takich jak udzielanie wsparcia bankom czy kasom przejmujÈcym”56. W konsekwencji, nie moĝe istnieÊ taka sytuacja, ĝe z jednej strony BFG wypïaca deponentom
SKOK-ów Ărodki przekraczajÈce równowartoĂÊ funduszy zgromadzonych na ten
53
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PierwszÈ kasÈ, której dziaïalnoĂÊ zostaïa zawieszona, byïa SKOK „Wspólnota”. 18 lipca 2014 r.
KNF zïoĝyïa w SÈdzie Rejonowym Gdañsk-Póïnoc w Gdañsku wniosek o ogïoszenie upadïoĂci
tej kasy.
Zob. teĝ raport o sytuacji spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych na koniec I póïrocza
2016 r., UKNF, Warszawa paědziernik 2016 r.
Zob. Raport roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za 2015 r.
Por. uzasadnienie do wyroku Trybunaïu Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 2015 r., sygn. akt K
41/12, publ. OTK-A 2015/7/102, Dz.U.2015/1158.
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cel, zaĂ z drugiej strony – instytucja, która dotychczas stanowiïa jedyny (choÊ specyficzny) fundusz gwarancyjny dla kas i z tego tytuïu pobieraïa wïaĂciwe opïaty,
odmawia partycypacji finansowej w tych wypïatach, i to w sytuacji, gdy w dalszym
ciÈgu zarzÈdza funduszem stabilizacyjnym, na którym znajdujÈ siÚ wolne Ărodki.
Wydaje siÚ, ĝe takie zaniechanie ze strony Kasy Krajowej mogïoby doprowadziÊ do
zaïamania systemu gwarancyjnego w Polsce, co w dalszej kolejnoĂci mogïoby niekorzystnie wpïynÈÊ na krajowy rynek finansowy, a wiÚc równieĝ gospodarkÚ realnÈ.
Naleĝy przypomnieÊ takĝe, ĝe zgodnie z nieobowiÈzujÈcym juĝ przepisem
art.b 15b pkt 5a ustawy o BFG „Ărodki przekazane przez KasÚ KrajowÈ ze Ărodków funduszu stabilizacyjnego” stanowiïy ěródïo finansowania Funduszu. W tej
sytuacji nie moĝna stwierdziÊ, jakoby symptomatyczne byïo ustawowe wskazanie
ob„bezzwrotnym i nieodpïatnym” charakterze wypïat z funduszu stabilizacyjnego.
Skoro bowiem celem i funkcjÈ tej instytucji prawnej byïo dofinansowanie Funduszu w Ărodki gwarancyjne, to oczywiste jest, iĝ moĝe to nastÈpiÊ jedynie w formie
nieodpïatnej i bezzwrotnej. ZauwaĝyÊ naleĝy przecieĝ, ĝe Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest przedsiÚbiorcÈ, co oznacza, iĝ jego dziaïalnoĂÊ nie jest nastawiona
na osiÈganie zysku.
Po trzecie, zauwaĝyÊ naleĝy, ĝe od 2012 r. nadzór nad dziaïalnoĂciÈ kas (w tym
teĝ Kasy Krajowej) objÚïa Komisja Nadzoru Finansowego57, której dziaïanie ma
zapewniÊ prawidïowe funkcjonowanie rynku finansowego, jego stabilnoĂci, bezpieczeñstwa oraz przejrzystoĂci, zaufania do rynku finansowego, a takĝe zapewniÊ
ochronÚ interesów uczestników tego rynku równieĝ poprzez rzetelnÈ informacjÚ
dotyczÈcÈ funkcjonowania rynku, przez realizacjÚ celów okreĂlonych m.in. w ustawie o spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych (art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym).
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PrzypomnieÊ naleĝy, ĝe ograniczenie wolnoĂci dziaïalnoĂci gospodarczej, okreĂlone w art. 22
Konstytucji, trzeba interpretowaÊ systemowo. Podlega ono reguïom ogólnym, dotyczÈcym ograniczenia wszystkich wolnoĂci i praw konstytucyjnych. Przesïanki materialne tych ograniczeñ
normuje art. 31 ust. 3 Konstytucji. Z kolei w szczególnej regulacji art. 22 Konstytucji zostaïy
przewidziane: wymóg formalny ograniczenia wolnoĂci dziaïalnoĂci gospodarczej, zgodnie z którym ograniczenie to jest dopuszczalne „tylko w drodze ustawy”, oraz dodatkowa przesïanka
materialno-prawna wspomnianego ograniczenia: „tylko ze wzglÚdu na waĝny interes publiczny”
(zob. wyroki TK z 26 marca 2007 r., sygn. K 29/06, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 30, oraz 8 lipca
2008 r., sygn. K 46/07, OTK ZU nr 6/A/2008, poz. 104). Do kategorii „interesu publicznego”
naleĝy zaĂ zaliczyÊ takĝe te wartoĂci, które sÈ wskazane w art. 31 ust. 3 Konstytucji. W konsekwencji, dziaïalnoĂÊ gospodarcza, ze wzglÚdu na jej charakter, a zwïaszcza na bliski zwiÈzek
zarówno z interesami innych osób, jak i interesem publicznym, moĝe podlegaÊ róĝnego rodzaju
ograniczeniom w stopniu wiÚkszym niĝ prawa i wolnoĂci o charakterze osobistym, bÈdě politycznym. Istnieje w szczególnoĂci legitymowany interes pañstwa w stworzeniu takich ram prawnych obrotu gospodarczego, które pozwolÈ zminimalizowaÊ niekorzystne skutki mechanizmów
wolnorynkowych, jeĝeli skutki te ujawniajÈ siÚ w sferze, która nie moĝe pozostaÊ obojÚtna dla
pañstwa ze wzglÚdu na ochronÚ powszechnie uznawanych wartoĂci (por. wyrok TK z 8 kwietnia
1998 r., sygn. K 10/97, OTK ZU nr 3/1998, poz. 29).
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Zbustawy obspóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych (vide: art. 42
ustawy) wynikajÈ nastÚpujÈce cele nadzoru nad kasami: zapewnienie stabilnoĂci
finansowej kas, zapewnienie prawidïowoĂci prowadzonej przez kasy dziaïalnoĂci
finansowej ibprawidïowoĂci wykorzystania funduszu stabilizacyjnego, zapewnienie
bezpieczeñstwa Ărodków pieniÚĝnych gromadzonych wb kasach oraz zapewnienie
zgodnoĂci dziaïalnoĂci kas zb przepisami tej ustawy58. To oznacza tymczasem, ĝe
prawidïowoĂÊ wykorzystania funduszu stabilizacyjnego oraz innych Ărodków deponowanych przez kasy w Kasie Krajowej podlega nadzorowi pañstwowemu (czyli
KNF)59. W ten sposób – uwzglÚdniajÈc, ĝe kasy staïy siÚ via facti waĝnym skïadnikiem caïego systemu finansowego pañstwa – ustawodawca odszedï czÚĂciowo od
dotychczasowego paradygmatu organizacji i funkcjonowania systemu SKOK, który
w wyĝszym stopniu opieraï siÚ na autonomii i swobodzie dziaïania wïaĂciwych
podmiotowi prawa prywatnego60.
Deklarowanym celem ustanowienia nadzoru KNF nad dziaïalnoĂciÈ kas i Kasy
Krajowej byïa istotna zmiana okolicznoĂci faktycznych funkcjonowania systemu
SKOK oraz zwiÚkszenie zagroĝeñ bezpieczeñstwa powierzonych kasom Ărodków
pieniÚĝnych przez czïonków kas. Nie ulega przy tym wÈtpliwoĂci, ĝe skoro fundusz
stabilizacyjny nie jest funduszem wïasnym Kasy Krajowej, ale ma on charakter
specjalnego funduszu celowego, to Kasa nie moĝe przeznaczyÊ Ărodków na nich
zdeponowanych na cele inne aniĝeli utrzymanie stabilnoĂci pojedynczych kas ibcaïego systemu SKOKów. W tej sytuacji nie sposób uznaÊ za wïaĂciwe rozwiÈzanie
polegajÈce na tym, ĝe Kasa Krajowa nieustannie pozostaje w posiadaniu wolnych
Ărodków funduszu stabilizacyjnego (zwïaszcza, ĝe mogÈ byÊ one przeznaczone tylko
na cele okreĂlone w art. 42 ustawy o SKOK), które w odpowiedniej czÚĂci zostaïy
juĝ wypïacone deponentom kas (tj. tych kas, które de facto utraciïy stabilnoĂÊ finansowÈ), ale z funduszy zgromadzonych przez innych uczestników rynku finansowego (banki) w systemie gwarantowania depozytów (czyli przez BFG).
Naleĝy jednoczeĂnie zwaĝyÊ, ĝe w przedstawionym i badanym stanie faktycznym oraz prawnym nie istnieje Ăcisïe powiÈzanie przedmiotowo-podmiotowe
wbramach zadania utrzymania stabilnoĂci finansowej. Oznacza to, ĝe sam fakt,
iĝ dotychczasowe funkcje Krajowej Kasy zostaïy w znacznej czÚĂci przetransponowane do zadañ instytucji sieci bezpieczeñstwa finansowego w Ăcisïym tego sïowa
znaczeniu, tj. KNF i BFG, nie uniemoĝliwia dochodzenia przez tÚ ostatniÈ (nie58
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Szerzej por. A. Nadolska, Komisja Nadzoru Finansowego..., op. cit., s. 319 i nast.
Co mieĂci siÚ w kategorii „waĝnego interesu publicznego”, który uzasadnia ustawowe ograniczenia wolnoĂci dziaïalnoĂci gospodarczej. Przede wszystkim pañstwowy nadzór finansowy peïni
funkcje gwarancyjne dla czïonków kas, którzy powierzyli kasom swój kapitaï. BieĝÈca kontrola
ibwpïywanie na czynnoĂci kas przez KNF ma na celu zwiÚkszenie bezpieczeñstwa zgromadzonych w nich Ărodków.
Szerzej zob. M. Golec, Systemowe obciÈĝenia finansowe spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych, „Bezpieczny Bank” 2014, nr 3(56), s. 112–134.
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naleĝÈcÈ – wbodróĝnieniu od KNF – do organów administracji publicznej) zapïaty
okreĂlonych Ărodków zdeponowanych w ramach funduszu stabilizacyjnego Kasy
Krajowej. Zbprzekazaniem konkretnych zadañ w tym przypadku nie nastÈpiïo bowiem przejÚcie odpowiednich funduszy gromadzonych w latach 2013–2016 przez
czïonków Kasy w ramach funduszu celowego na rzecz utrzymania stabilnoĂci
finansowej wïaĂnie.
Po czwarte, w nowej ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ustawodawca wprost juĝ wskazaï, ĝe wszystkie Ărodki wpïacone przez
kasy na Fundusz z momentem ich przekazania stanowiÈ jego wïasnoĂÊ. Co wiÚcej,
chociaĝ z ustawy o SKOK wykreĂlono przepis art. 55 ust. 1a, to jednak nie oznacza to, ĝe Ărodki, o jakich tam byïa mowa, przestanÈ stanowiÊ ěródïa przychodów BFG. Przecieĝ wyeliminowanie z obrotu prawnego wymienionych regulacji
uwarunkowane byïo wyïÈcznie uchyleniem w caïoĂci ustawy o BFG i wprowadzeniem w ĝycie nowej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w ramach której
obowiÈzuje analogiczny przepis (por. dyspozycjÚ art. 57 w zw. z art. 305 i art. 292
tej ustawy). To oznacza zaĂ, ĝe w przypadku, gdy zabraknie Ărodków finansowych
na potrzeby wypïaty kwot gwarantowanych dla klientów kas, brakujÈce Ărodki
mogÈ zostaÊ pozyskane z funduszu stabilizacyjnego prowadzonego przez KasÚ
KrajowÈ i to na zasadzie nieodpïatnoĂci oraz bezzwrotnoĂci, gdyĝ miÚdzy funduszami BFG a wolnymi Ărodkami funduszu stabilizacyjnego nie wystÚpuje ukïad
wzajemnoĂci, co oznacza, iĝ Ărodki zgromadzone na funduszu gwarancyjnym kas
w razie potrzeby nie mogÈ byÊ wykorzystywane na finansowanie wypïat przez
KasÚ KrajowÈ.

PODSUMOWANIE
Ewolucja rozwiÈzañ ustawowych coraz silniej lokuje kasy w kategorii podmiotów
gospodarczych prowadzÈcych zwykïÈ komercyjnÈ dziaïalnoĂÊ depozytowo-kredytowÈ
oraz dodatkowe usïugi finansowe, a praktyka dziaïania kas dowodzi, ĝe rozluěnieniu
ulegajÈ teĝ wymagane ustawowo wiÚzi spoïeczne miÚdzy czïonkami kas. Wszystko to
systematycznie upodabnia kasy do banków i pozbawia je cech typowych dla unii kredytowych. Nie pozostaje to bez wpïywu na zakres zastosowania gwarancji konstytucyjnych w stosunku do obecnego modelu kas. W tym stanie rzeczy objÚcie SKOK-ów
pañstwowym nadzorem finansowym oraz obowiÈzkowym systemem gwarantowania
depozytów prowadzonym przez BFG naleĝy uznaÊ za wïaĂciwe posuniÚcie, zwïaszcza
ĝe leĝy to w szeroko ujmowanym interesie spoïecznym.
System gwarantowania depozytów jest regulowany w Polsce metodÈ publiczno-prawnÈ, a jego zinstytucjonalizowanÈ formÚ, jakÈ jest BFG, naleĝy zaliczyÊ do
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podmiotów administracji finansowej pañstwa61. Nie ma przy tym wÈtpliwoĂci co do
tego, ĝe zasady funkcjonowania administracji finansowej w pañstwie sÈ regulowane
prawem administracyjnym. Nie przesÈdza to jednak o caïoĂciowym charakterze
zachodzÈcego miÚdzy Funduszem a bankami i kasami stosunku prawnego. Bo choÊ
moĝna przyjÈÊ, ĝe BFG zostaï wyposaĝony w imperium, to jednak jego zakres dotyczy podmiotów nie powiÈzanych z nim instytucjonalnie, a jeĂli juĝ, to tylko funkcjonalnie. W konsekwencji nie moĝna ad hoc uznaÊ, aby wykonywaï wobec podmiotów
objÚtych obowiÈzkowym systemem gwarantowania depozytów wyïÈcznie wïadcze
funkcje o charakterze administracyjno-prawnym, co oczywiĂcie nie determinuje
faktu, ĝe podmioty te nie sÈ wzglÚdem siebie równorzÚdne.
Naleĝy jednoczeĂnie zauwaĝyÊ, ĝe Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest osobÈ
prawnÈ wykonujÈcÈ zadania okreĂlone w ustawie, wĂród których nie wymieniono
szczególnych kompetencji tej instytucji wobec Kasy Krajowej w ramach rozdysponowania wolnych Ărodków funduszu stabilizacyjnego. Istotne jest przy tym zaakcentowanie, ĝe Kasa Krajowa nie naleĝy do podmiotów objÚtych obowiÈzkowym
systemem gwarancyjnym. Z tego wzglÚdu nie sposób juĝ przesÈdziÊ, aby Bankowy
Fundusz Gwarancyjny zostaï wyposaĝony w jakiekolwiek uprawnienia wïadcze
wobec niej, zwïaszcza, ĝe w obrocie prawnym funkcjonuje ona jako podmiot prawa
prywatnego o statusie równorzÚdnym z nim.
Obecnie obowiÈzujÈca ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996, tekst jedn.)62 nie zawiera regulacji o moĝliwoĂci pokrycia niewystarczajÈcych Ărodków systemu gwarantowania depozytów ze Ărodków
przekazanych przez KasÚ KrajowÈ z funduszu stabilizacyjnego (vide: art. 292 tego
aktu). PominiÚcie w nowej ustawie omawianej instytucji prawnej wynikaïo przede
wszystkim ze zmiany modelu finansowania obowiÈzkowego systemu gwarantowania i rozwiniÚcia zadañ BFG o prowadzenie przymusowej restrukturacji, tylko
w ramach której zostaï wyposaĝony we wïadztwo administracyjne63. Co jednak
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BFG naleĝy przy tym zakwalifikowaÊ jako podmiot bierny prawa finansowego.
Nowa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym implementowaïa do krajowego porzÈdku
prawnego dyrektywÚ 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów z 2014 r. oraz dyrektywÚ 2014/59/UE ustanawiajÈcÈ ramy na potrzeby prowadzenia dziaïañ naprawczych oraz
restrukturyzacji i uporzÈdkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych ib firm
inwestycyjnych. Te dwa akty prawa europejskiego zastÈpiïy wiÚc ustawÚ o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym z 1994 r. oraz dyrektywÚ 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów
równieĝ z 1994 r.
Celem wprowadzonych rozwiÈzañ jest speïnienie wymogu szybkiego podejmowania dziaïañ wobec podmiotu zagroĝonego niewypïacalnoĂciÈ. Decyzje administracyjne Funduszu w zakresie
postÚpowania przymusowej restrukturyzacji sÈ ostateczne i podlegajÈ natychmiastowemu wykonaniu, co zapewnia skutecznoĂÊ i szybkoĂÊ podejmowanych dziaïañ. Do decyzji tych stosuje
siÚ przepisy k.p.a. oraz przepisy o zaskarĝeniu decyzji do sÈdu administracyjnego.
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ciekawsze, na gruncie nowej ustawy (art. 272 ust. 2) utworzono „fundusz gwarancyjny kas”, z którego Ărodki (poza pokrywaniem zobowiÈzañ z tytuïu Ărodków gwarantowanych w kasach) – zapewne w nastÚpstwie wydania przez BFG stosownej
decyzji administracyjnej – bÚdÈ mogïy zostaÊ przeznaczone równieĝ na realizacjÚ
zadañ Funduszu wïaĂnie w zakresie restrukturyzacji kas.
Chociaĝ przepisy nieobowiÈzujÈcych juĝ art. 55 ust. 1a ustawy o SKOK oraz
art.b 38r ustawy o BFG nie tworzÈ po stronie Funduszu wprost uprawnienia do
ĝÈdania od Krajowej Kasy zapïaty, ani teĝ nie okreĂlajÈ charakteru prawnego stosunku miÚdzy tymi podmiotami, to jednak nie moĝe byÊ to podstawÈ uznania braku
dopuszczalnoĂci drogi sÈdowej w takiej sprawie. TreĂÊ art. 177 Konstytucji RP
przesÈdza bowiem, ĝe kompetencja sÈdu powszechnego nie musi wynikaÊ z pozytywnej normy ustawowej jÈ przewidujÈcej, albowiem do tego wystarcza sam brak
ustawowej regulacji ustanawiajÈcej kompetencjÚ innego sÈdu. I w tym kontekĂcie
zwaĝyÊ naleĝy, ĝe z przepisów Konstytucji RP wynika juĝ obowiÈzek rozpatrzenia
sprawy wniesionej do sÈdu powszechnego w wypadku, gdy brakuje wyraěnych przepisów okreĂlajÈcych wïaĂciwoĂÊ innych sÈdów (wojskowych lub administracyjnych).
Dopiero zaĂ ustalenie, przy orzekaniu o swej wïaĂciwoĂci przez sÈd administracyjny, ĝe sprawa obejmuje kontrolÚ dziaïalnoĂci administracji publicznej (art.b184
Konstytucji RP w zwiÈzku z art. 1 p.p.s.a.), powoduje uchylenie domniemania
wynikajÈcego z art. 177 Konstytucji RP i zwalnia sÈd powszechny zb obowiÈzku
rozpatrzenia sprawy.
Wobec tego stwierdziÊ naleĝy, ĝe skoro analizowana materia nie zostaïa przez
ustawodawcÚ przewidziana do rozpoznania przez jakikolwiek organ, w tym sÈd
administracyjny, zatem w takim przypadku nie sposób uznaÊ, aby zostaïo uchylone
domniemanie wynikajÈce z art. 177 Konstytucji RP. Szerokie rozumienie sprawy
cywilnej i dopuszczalnoĂci drogi sÈdowej prowadzi jednoczeĂnie do wniosku, ĝe
w zasadzie kaĝde roszczenie procesowe, sformuïowane jako ĝÈdanie zasÈdzenia,
ustalenia lub uksztaïtowania stosunku prawnego, niezaleĝnie od merytorycznej zasadnoĂci, moĝe byÊ objÚte drogÈ sÈdowÈ. Odnosi siÚ to równieĝ do ĝÈdania zapïaty
okreĂlonej kwoty z tytuïu wypïaty wolnych Ărodków z funduszu stabilizacyjnego
spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych, dla których podstawÚ materialnÈ
stanowiÈ przepisy art. 55 ust. 1a ustawy o SKOK i art. 38r ust. 2 ustawy o BFG.
Na gruncie tego ostatecznie przyjÈÊ wypada, ĝe w sprawie o zapïatÚ okreĂlonej
kwoty pieniÚĝnej z tytuïu niewypïaconej kwoty wolnych Ărodków funduszu stabilizacyjnego na wypïaty Ărodków gwarantowanych deponentom kas, opartej na
podstawie art. 55 ust. 1a ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spóïdzielczych kasach
oszczÚdnoĂciowo-kredytowych w zw. z art. 38r ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
1994br. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, nie wystÚpuje niedopuszczalnoĂÊ
drogi sÈdowej w postÚpowaniu cywilnym.
Zawsze naleĝy mieÊ teĝ na uwadze, ĝe dziaïaniem lub zaniechaniem, którego
skutki mogÈ byÊ rozpoznawane na drodze sÈdowej, moĝe byÊ akt administracyjny
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wywoïujÈcy skutki w zakresie prawa cywilnego. Jednak stosunek prawny pomiÚdzy
Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a KasÈ KrajowÈ, wynikajÈcy zb instytucji
prawnej wypïaty wolnych Ărodków funduszu stabilizacyjnego, zdecydowanie nie
ma charakteru prawno-administracyjnego, zwïaszcza, ĝe ĝadna z tych instytucji
nie zostaïa uprawniona do wydawania w tym trybie decyzji administracyjnej, postanowienia, czy innego rozstrzygniÚcia o charakterze wiÈĝÈcym. W tym stanie
rzeczy naleĝy przyjÈÊ, ĝe dochodzenie tego typu roszczenia moĝliwe jest wyïÈcznie
na drodze cywilnej.
Za reprezentowanym poglÈdem ĂwiadczÈ jednoczeĂnie: dosïowne brzmienie
omawianych regulacji, istota funduszu stabilizacyjnego, funkcje bankowego systemu gwarantowania depozytów oraz ratio legis analizowanych uregulowañ. ObjÚcie
spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych obowiÈzkowym systemem gwarantowania depozytów prowadzonym przez BFG wynikaïo przecieĝ z koniecznoĂci
zwiÚkszenia bezpieczeñstwa funkcjonowania tego sektora (dla dobra caïego rynku
finansowego), zwïaszcza w obliczu jego dynamicznego rozwoju przy braku równoczesnego zwiÚkszania zabezpieczeñ depozytów zïoĝonych w kasach.
Na zakoñczenie konieczne wydaje siÚ teĝ zaakcentowanie, ĝe podmiot prawa
publicznego, jakim niewÈtpliwie jest BFG, wypeïniajÈc swe zadania, jest zobligowany nawiÈzywaÊ stosunki prawne dwojakiego rodzaju. Poza tymi o charakterze administracyjno-prawnym, chodzi tu przede wszystkim o stosunki prawne
o charakterze cywilnoprawnym, których cechÈ jest równorzÚdnoĂÊ podmiotów.
Wówczas to skutki prawne, jakie one wywoïujÈ, sÈ oceniane wyïÈcznie na gruncie
prawa cywilnego.

Streszczenie
W artykule przedstawiono wieloaspektowÈ argumentacjÚ za przyjÚciem stanowiska, ĝe Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysïuguje w ramach postÚpowania cywilnego ĝÈdanie rozstrzygniÚcia o tzw. roszczeniu prawnym polegajÈcym
na zasÈdzeniu od Krajowej Spóïdzielczej Kasy OszczÚdnoĂciowo-Kredytowej kwoty
pieniÚĝnej z tytuïu niewypïaconej kwoty wolnych Ărodków funduszu stabilizacyjnego na wypïaty Ărodków gwarantowanych deponentom tej Kasy. U jego podstaw
leĝÈ przepisy uchylonego juĝ art. 55 ust. 1a ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. obspóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych oraz nieobowiÈzujÈcego art.b38r
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Wynika to z faktu, ĝe pojÚcie drogi sÈdowej winno siÚ rozumieÊ moĝliwie szeroko, co
oznacza, iĝ dziaïaniem lub zaniechaniem, którego skutki mogÈ byÊ rozpoznawane
na drodze sÈdowej, jest takĝe akt administracyjny wywoïujÈcy skutki w zakresie prawa cywilnego, ale teĝ z samego charakteru stosunku prawnego pomiÚdzy
BFG abKrajowÈ KasÈ, wynikajÈcego z instytucji prawnej wypïaty wolnych Ărodków
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funduszu stabilizacyjnego. Za reprezentowanym poglÈdem ĂwiadczÈ jednoczeĂnie
istota funduszu stabilizacyjnego, funkcje bankowego systemu gwarantowania depozytów oraz ratio legis analizowanych uregulowañ.
Sïowa kluczowe: fundusz stabilizacyjny, system gwarantowania depozytów, roszczenie procesowe, sprawa cywilna, dopuszczalnoĂÊ drogi sÈdowej

Abstract
This paper presents a multi-faceted argumentation in favour of the position
that the Bank Guarantee Fund (BFG) is entitled, under the civil proceedings, to
require the arbitration of the so-called legal claim resulting in adjudication from
the National Association of Co-operative Savings and Credit Unions (Krajowa Spóïdzielcza Kasa OszczÚdnoĂciowo-Kredytowa) the unpaid amount of money from the
available stabilisation fund funds for the reimbursement of guaranteed deposits to
depositors of the National Association. Provisions of already repealed Article 55 paragraph 1a of the Act of 5 November 2009 on Associations of Co-operative Savings
and Credit Unions as well as of the no longer legally binding Art. 38r paragraph 2
of the Act of 14 December 1994 on Bank Guarantee Fund constitute the foundation of this claim. It results from the fact that the concept of legal action should be
understood as widely as possible. It means that an administrative act, causing consequences in terms of civil law, also constitutes action or omission, effects of which
can be recognised at the court. However, it is also an issue of the very nature of the
legal relationship between the BFG and the National Association of Co-operative
Savings and Credit Unions, resulting from the legal institution of free payment
of the stabilisation fund. At the same time – the essence of the stabilisation fund,
functions of the bank deposit guarantee system as well as ratio legis of the analysed
regulations – speak in favour of represented opinion.
Key words: stabilisation fund, deposit guarantee system, process claim, civil claims, admissibility of the courts
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