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Magdalena Koziñska*

RYZYKO PRAWNE
WbZARZkDZANIUbKRYZYSOWYM
– WNIOSKI Z UPADO¥CI
BANCO POPULAR ESPAÑOL

WST}P
W dziedzinie bankowoĂci zarzÈdzanie ryzykiem wydaje siÚ postrzegane gïównie
przez pryzmat funkcjonujÈcych na rynku banków. ¥wiadczyÊ o tym mogÈ liczne pozycje ksiÈĝkowe i artykuïy traktujÈce o tematyce ryzyka w bankach1. Klasyfikacji,
monitorowaniu i zarzÈdzaniu ryzykiem przez instytucje sieci bezpieczeñstwa finansowego (w ramach prowadzonych przez nie dziaïañ) poĂwiÚcono znacznie mniej
uwagi w literaturze przedmiotu. W pewnym sensie wyjÈtek stanowi ryzyko syste*

1

Magdalena Koziñska jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Instytucie BankowoĂci
Szkoïy Gïównej Handlowej w Warszawie. LaureatkÈ Nagrody Prezesa BFG na najlepszÈ pracÚ
licencjackÈ oraz Nagrody Specjalnej Fundacji PZU w konkursie Teraz Polska na najlepsze prace magisterskie. Zawodowo zwiÈzana z instytucjami sieci bezpieczeñstwa finansowego, gdzie
zajmuje siÚ zagadnieniami zwiÈzanymi z interwencjami antykryzysowymi wobec instytucji finansowych. Artykuï wyraĝabwyïÈczniebpoglÈdy autorkibi niebpowinien byÊ interpretowany jako
stanowiskobinstytucji, w której jest zatrudniona.
WskazaÊ moĝna chociaĝby na nastÚpujÈce tytuïy: J.C. Hull, ZarzÈdzanie ryzykiem instytucji
finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017; W. ¿óïtkowski, ZarzÈdzanie ryzykiem w maïym banku, CeDeWu, Warszawa 2017; M.S. Wiatr, ZarzÈdzanie indywidualnym
ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Oficyna Wydawnicza, SGH, Warszawa 2011; P. Niedzióïka, ZarzÈdzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2002 oraz wiÚkszoĂÊ
podrÚczników do bankowoĂci, np. M. Zaleska (red.), BankowoĂÊ, C.H. Beck, Warszawa 2013.
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mowe, na które starajÈ siÚ oddziaïywaÊ organy polityki makroostroĝnoĂciowej2. Po
ostatnim kryzysie finansowym przypisano mu szczególnÈ wagÚ ibod kilku lat jest
dogïÚbnie analizowane i szeroko opisywane w literaturze zarówno polskiej, jak
ibĂwiatowej3. Tymczasem bieĝÈca dziaïalnoĂÊ instytucji safety net napotyka wiele
wyzwañ. Szczególnym obszarem jest zarzÈdzanie kryzysowe, które niejednokrotnie wiÈĝe siÚ z koniecznoĂciÈ podejmowania zdecydowanych, a czasem kontrowersyjnych dziaïañ. Ich wyjÈtkowy charakter sprawia jednak, ĝe organy prowadzÈce
interwencje naraĝone sÈ na materializacjÚ róĝnych rodzajów ryzyka, wb szczególnoĂci prawnego, które pociÈgajÈ za sobÈ dodatkowe koszty (np.b odszkodowania)
ib negatywnie wpïywajÈ na prowadzenie dziaïalnoĂci w przyszïoĂci (poprzez moĝliwe obniĝenie poziomu reputacji danego organu). Z tego powodu warto wyciÈgaÊ
wnioski zb dotychczasowych dziaïañ instytucji safety net. DobrÈ ku temu okazjÈ
jest pierwsze w historii zastosowanie procesu restrukturyzacji i uporzÈdkowanej
likwidacji (tzw.bresolution, w Polsce okreĂlane jako przymusowa restrukturyzacja)
wobec Banco Popular Español (BPE).
Celem niniejszego artykuïu jest analiza ryzyka prawnego w bankowoĂci z punktu widzenia organów przymusowej restrukturyzacji oraz wyciagniÚcie wniosków
majÈcych na celu poprawÚ skutecznoĂci ich dziaïañ. W tym celu dokonano analizy
pojÚcia ryzyka prawnego, przedstawiono ramy prowadzenia dziaïañ antykryzysowych w nowych uwarunkowaniach prawnych oraz przebieg kryzysu w banku BPE.
NastÚpnie przeanalizowano konsekwencje resolution BPE przez pryzmat pozwów
przeciw przeprowadzonym dziaïaniom. Ostatnia czÚĂÊ artykuïu przedstawia wnioski oraz podsumowanie.

1. RYZYKO PRAWNE W BANKOWO¥CI
Tematyka ryzyka prawnego w bankowoĂci (w przeciwieñstwie do ryzyka kredytowego, rynkowego lub nawet, szerzej, operacyjnego) nie zostaïa dotychczas dogïÚbnie przeanalizowana w istniejÈcym piĂmiennictwie. Nie ma bowiem choÊby jednej
zwartej pozycji, która by traktowaïa o ryzyku prawnym w dziaïalnoĂci banku oraz,
w szczególnoĂci, w dziaïaniach instytucji sieci bezpieczeñstwa finansowego.
Praktycy bankowi (np. Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, ang. Basel
Committee on Banking Supervision, BCBS) traktujÈ ryzyko prawne jako jeden
zbelementów ryzyka operacyjnego. Ma to równieĝ swój wyraz w tworzonych przez

2
3
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W Polsce jest nim Komitet StabilnoĂci Finansowej, któremu w zakresie polityki makroostroĝnoĂciowej przewodniczy prezes Narodowego Banku Polskiego.
PrzytoczyÊ moĝna chociaĝby nastÚpujÈce pozycje: R. Karkowska, Ryzyko systemowe, Wolters
Kluwer, Warszawa 2015 lub X. Freixas, L. Laeven, J.L. Peydró, Systemic Risk, Crisis, and
Macroprudential Regulation, MIT Press,bCambridge 2015.
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wspomniany Komitet regulacjach, które przewidujÈ utrzymywanie przez banki wymogu z tytuïu ryzyka operacyjnego, uwzglÚdniajÈcego podejmowane przez banki
ryzyko prawne4. Ryzyko prawne przez BCBS nie jest jednak definiowane5.
Rysunek 1. Umiejscowienie ryzyka prawnego w klasyfikacji ryzyka
bankowego BCBS
Ryzyko kredytowe
Ryzyko wewnętrznych
procesów
Ryzyko bankowe

Ryzyko rynkowe
Ryzyko systemów
Ryzyko operacyjne
Ryzyko ludzkich błędów

Ryzyko prawne
(bez ryzyka reputacyjnego
i strategicznego)
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Basel Committee on Banking Supervision, Principles
for the Sound Management of Operational Risk, BIS, 2011 oraz E. ¥lÈzak, Ryzyko operacyjne, [w:]
M.bZaleska (red.), Wspóïczesna bankowoĂÊ, Difin, Warszawa 2008.

Polski nadzorca, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), definiuje ryzyko prawne jako ryzyko zwiÈzane ze zmianami w prawie i regulacjach, zgodnoĂciÈ z nimi
oraz wykonalnoĂciÈ umów i zwiÈzanÈ z nimi odpowiedzialnoĂciÈ. JednoczeĂnie
sugeruje traktowanie tego ryzyka jako skïadowej ryzyka operacyjnego lub jako
odrÚbny rodzaj zagroĝenia. Warto dodaÊ, ĝe zgodnie z klasyfikacjÈ ryzyka bankowego opracowanÈ przez KNF, obok ryzyka prawnego wskazuje siÚ na np. ryzyko
regulacyjne oraz ryzyko zgodnoĂci, które wydajÈ siÚ wchodziÊ w zakres definicji ryzyka prawnego6. Ryzyko (braku) zgodnoĂci (tzw. ryzyko compliance), które dotyczy
skutków nieprzestrzegania przez bank obowiÈzujÈcych go regulacji ma jednak dla
banków szczególne znaczenie ze wzglÚdu na wystÚpujÈce w ostatnich latach tzw.
4
5
6

R. Jagieïïo, Charakterystyka, rodzaje i ěródïa ryzyka bankowego, [w:] M. Zaleska (red.), Wspóïczesna bankowoĂÊ, Difin, Warszawa 2008.
Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Sound Management of Operational
Risk, BIS, 2011.
Komisja Nadzoru Finansowego, BION w bankach – mapa klas ryzyka i ich definicje, https://
www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/banki_mapa_ryzyk_25314.pdf (dostÚp: 11.10.2017).
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tsunami regulacyjne (wprowadzanie duĝej liczby regulacji bankowych nakïadajÈcych na banki dodatkowe obowiÈzki w odpowiedzi na kryzys finansowy 2007+).
Zbtego powodu ryzyko compliance coraz czÚĂciej byïo utoĝsamiane z ryzykiem prawnym, co rodzi zagroĝenie zbyt wÈskiego podejĂcia do ryzyka prawnego i zarzÈdzania
nim (moĝe byÊ jednak czÚĂciowo uzasadnione szczególnie w mniejszych bankach,
które nie majÈ potrzeby oraz Ărodków do utrzymywania rozbudowanych systemów
zarzÈdzania ryzykiem). W niektórych bankach istniejÈ takĝe tendencje do wïÈczania (ale nie utoĝsamiania) ryzyka compliance w obszar zarzÈdzania ryzykiem
operacyjnym7 (z pominiÚciem innych aspektów ryzyka prawnego). Wspomniane
powyĝej dwie tendencje wskazujÈ, ĝe ryzyko prawne jest zdecydowanie niedoceniane w dziaïalnoĂci bankowej.
Stosunkowo kompleksowÈ definicjÚ ryzyka prawnego proponuje P. Zapadka,
który okreĂla je jako: „prawdopodobieñstwo poniesienia strat materialnych i niematerialnych, powstajÈce m.in.: na skutek bïÚdnego lub zbyt póěnego opracowania
lub uchwalenia regulacji prawnych; niestabilnoĂci uregulowañ prawnych; zmian
wb orzecznictwie; bïÚdnego uksztaïtowania stosunków prawnych; czy teĝ niekorzystnych rozstrzygniÚÊ sÈdów lub organów administracji publicznej rozstrzygajÈcych sprawy sporne powstajÈce na tle stosunków prawnych danej organizacji
zbinnymi podmiotami”8. TypologiÚ ryzyka prawnego P. Zapadki przedstawiono na
rysunku 2.
Rysunek 2. Typologia ryzyka prawnego
Ryzyko poniesienia straty (np. w wyniku wadliwego
wykonywania czynności lub zabezpieczenia działalności)

Ryzyko prawne

Ryzyko sporów sądowych
Ryzyko błędnej wykładni
Ryzyko legislacyjne

Ryzyko zgodności (compliance)

Ryzyko reputacyjne
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: P. Zapadka, ZarzÈdzanie ryzykiem prawnym, „Gazeta
Bankowa”, nr 16/2007.
7
8
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E. osiewicz-Dniestrzañska, Ryzyko braku zgodnoĂci w bankach, Annales Universitatis Mariae
Curie-Skïodowska. Sectio H. Oeconomia, vol. 48, nr 4, Lublin 2014.
P. Zapadka, ZarzÈdzanie ryzykiem prawnym…, op. cit.
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Literatura przedmiotu nie analizuje jednak ryzyka prawnego z punktu widzenia instytucji sieci bezpieczeñstwa finansowego. Wydaje siÚ jednak, ĝe organy te
(ze wzglÚdu na ich specyficzny cel dziaïalnoĂci – niekomercyjny, nakierowany na
sprzyjanie stabilnoĂci finansowej) bÚdÈ naraĝone w swoich dziaïaniach na szczególne rodzaje tego ryzyka. Po pierwsze, naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe w zasadzie nie wystÚpuje wobec nich ryzyko regulacyjne/legislacyjne (rozumiane jako moĝliwoĂÊ
poniesienia strat w wyniku niekorzystnej zmiany przepisów prawa), poniewaĝ to
instytucje safety net zazwyczaj same tworzÈ/wspóïtworzÈ przepisy prawne obowiÈzujÈce banki, a co najmniej kontrolujÈ ich egzekwowanie. WskazaÊ naleĝy jednak
na inny wymiar tego rodzaju ryzyka – zmiany w prawie mogÈ przyczyniÊ siÚ do
rozszerzenia kompetencji (wzrost obowiÈzków) lub ich ograniczenia (utrudnienie
prowadzenia dziaïañ). Kolejnym waĝnym ryzykiem jest ryzyko sporów sÈdowych
(lub administracyjnych). BiorÈc pod uwagÚ zwierzchni (wobec banków) charakter
dziaïalnoĂci instytucji safety net, ma ono istotne znaczenie, poniewaĝ w przypadku
podejmowania niekorzystnych wobec banków decyzji sÈ one szczególnie skïonne
to podwaĝania postanowieñ. Niejednokrotnie dziaïania organów mogÈ takĝe powodowaÊ szkody dla niektórych interesariuszy banku pociÈgajÈc za sobÈ koniecznoĂÊ wypïaty odszkodowañ. Ryzyko to jest zwiÈzane np. z prowadzeniem procesu
resolution, którego jednÈ z podstawowych zasad jest zasada niepogarszania pozycji interesariuszy banku (tzw. zasada NCWO, ang. No-Creditor-Worse-Off). Jeĝeli zatem wbwyniku wdroĝenia dziaïañ z zakresu przymusowej restrukturyzacji
akcjonariusze i wierzyciele banku poniosÈ straty wyĝsze niĝ gdyby bank zostaï
zlikwidowany w ramach standardowej procedury upadïoĂciowej, wówczas naleĝy
wypïaciÊ im odszkodowanie.
PodsumowujÈc zatem, z punktu widzenia instytucji safety net, wyróĝniÊ naleĝy
co najmniej nastÚpujÈce rodzaje ryzyka prawnego:
Y ryzyko kompetencji,
Y ryzyko sporów sÈdowych,
Y ryzyko odszkodowañ.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe materializacja tych rodzajów ryzyka bÚdzie zazwyczaj
silnie negatywnie oddziaïywaÊ na organy, wpïywajÈc na reputacjÚ i skutecznoĂÊ ich dziaïalnoĂci. Z tego powodu konieczne jest wypracowanie w tych instytucjach odpowiednich procedur zarzÈdzania ryzykiem prawnym, które moĝe
obejmowaÊ np.:
Y oddziaïywanie na legislatorów w celu odpowiedniego ksztaïtowania przepisów
prawnych, zapewniajÈcych solidne i niepodwaĝalne podstawy prawne dziaïalnoĂci,
Y wspóïpracÚ z kancelariami prawnymi w celu zapewnienia odpowiedniej obsïugi
prawnej prowadzonej dziaïalnoĂci (dziÚki czemu moĝliwe jest poniekÈd podzielenie ryzyka pomiÚdzy wiÚkszÈ liczbÚ instytucji), lub
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Y korzystanie z usïug wielu firm konsultingowych w celu dostarczenia instytucjom
róĝnych raportów (oceniajÈcych róĝne aspekty dziaïalnoĂci banków z róĝnych
perspektyw), np. wycen, pozwalajÈcych na moĝliwie najbardziej obiektywnÈ
ocenÚ faktycznej sytuacji nadzorowanego podmiotu.
Wskazane powyĝej rodzaje ryzyka prawnego i moĝliwych metod zarzÈdzania
nim przez instytucje safety net sÈ szczególnie istotne z punktu widzenia organów
prowadzÈcych dziaïania w zakresie przymusowej restrukturyzacji (ze wzglÚdu na
kontrowersyjny charakter tych dziaïañ oraz zwiÈzane z tym czÚste zagroĝenie kwestionowania dziaïañ organów resolution).

2. ZARZkDZANIE KRYZYSOWE WCZORAJ I DZI¥
Ze wzglÚdu na wystÚpujÈce przed kryzysem finansowym 2007+ praktyczne
bariery (w tym prawne, a raczej wynikajÈce z braku odpowiedniego prawa) wbskutecznym prowadzeniu dziaïañ antykryzysowych, ramy zarzÈdzania kryzysowego
wbsektorze bankowym zostaïy w ostatnich latach znaczÈco zmodyfikowane (cobwiÚcej, planuje siÚ takĝe ustanowienie analogicznych zasad dla innych instytucji finansowych, np. centralnych kontrpartnerów9, co oznacza rosnÈcÈ popularnoĂÊ ibzasiÚg
reform).
Po pierwsze, w kaĝdym kraju ustanowiono organy odpowiedzialne za prowadzenie dziaïañ w zakresie resolution. WiÈzaïo siÚ to najczÚĂciej z rozszerzeniem
kompetencji istniejÈcych instytucji safety net, rzadziej z utworzeniem zupeïnie nowego organu z jasno okreĂlonym mandatem uprawniajÈcym do prowadzenia przymusowej restrukturyzacji. Ponadto, w wymiarze miÚdzynarodowym, wprowadzono
obowiÈzek tworzenia kolegiów resolution dla banków dziaïajÈcych miÚdzynarodowo, których celem jest przyjmowanie planów przymusowej restrukturyzacji dla
podmiotów z grupy oraz wspólne prowadzenie i koordynacja dziaïañ resolution.
Kolegia te zastÈpiïy w UE dotychczas istniejÈce mniej formalne grupy dziaïajÈce
na podstawie dobrowolnych porozumieñ o wspóïpracy (w tym tzw. Memorandum
of Understanding, MoU), które w czasie kryzysu okazaïy siÚ zbyt maïo wiÈĝÈcym
kanaïem zarzÈdzania dziaïaniami o charakterze antykryzysowym. W ten sposób
stworzono jasne, wiÈĝÈce i sprecyzowane ramy instytucjonalne interwencji wobec
sektora bankowego. Sprzyja to poprawie legitymizacji dziaïañ resolution oraz odpowiedzialnoĂci za prowadzone dziaïania.

9
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European Commission, Creating a Stronger Financial System: New EU rules for the recovery
and resolution of Central Counterparties, Press release, 2016.
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Tabela 1. Organy resolution w UE w ramach sieci bezpieczeñstwa
finansowego
Wyszczególnienie

Nazwy krajów/obszarów

Liczba krajów/obszarów

Kraje UE, w których
rozszerzono mandaty
instytucji safety net
resolution

Austria, Belgia, Buïgaria,
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Litwa, Luxemburg,
otwa, Malta, Polska,
Portugalia, Rumunia, Szwecja,
WÚgry, Wielka Brytania, Wïochy,

25

Kraje, w których
powoïano nowy,
odrÚbny organ
resolution

Niemcy, Sïowacja,
strefa euro/unia bankowa

3

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych Europejskiego UrzÚdu Nadzoru Bankowego
(EUNB).

Po drugie, waĝnÈ modyfikacjÈ reguï prowadzenia interwencji wobec banków
byïo okreĂlenie zasad, które majÈ zastosowanie w trakcie prowadzenia postÚpowania przymusowej restrukturyzacji. PrzewidujÈ one, ĝe wszelkie straty generowane
przez upadajÈcy podmiot sÈ w pierwszej kolejnoĂci pokrywane przez akcjonariuszy (poprzez wywïaszczenie lub rozwodnienie akcji w zaleĝnoĂci od tego, czy oszacowana wartoĂÊ banku jest ujemna czy dodatnia), a w razie koniecznoĂci takĝe
przez wierzycieli banku (w tym deponentów w kwocie wykraczajÈcej poza gwarancje depozytów). Stanowi to efekt wdroĝenia polityki postÚpowania kryzysowego,
które zamiast dotychczasowego finansowania kryzysów przez rzÈdy i podatników
(bailout) przewiduje koniecznoĂÊ ponoszenia finansowych konsekwencji kryzysów
przez sektor bankowy (bail-in) – zarówno przez obciÈĝenie stratami interesariuszy
banku10, jak i caïy sektor bankowy (poprzez wykorzystanie Ărodków gromadzonych
w funduszach resolution ze skïadek banków) takĝe w wymiarze transgranicznym.
ZasadÈ ma byÊ takĝe wymiana kadry bankowej, która do kryzysu dopuĂciïa. Ponadto wprowadzono osobistÈ odpowiedzialnoĂÊ pracowników banku za jego problemy. DziÚki okreĂleniu takiego zestawu reguï zwiÚksza siÚ przejrzystoĂÊ moĝliwych

10

Przy dzieleniu strat zastosowanie majÈ dwie zasady. Pierwsza z nich, pari passu, przewiduje,
ĝe interesariusze naleĝÈcy do tej samej grupy w hierarchii uprzywilejowania wierzytelnoĂci
traktowani sÈ tak samo. Druga, no creditor worse off (NCWO), przewiduje, ĝe w wyniku dziaïañ
restrukturyzacyjnych i uporzÈdkowanej likwidacji banku osoby obciÈĝane stratami nie powinny ponosiÊ wyĝszych kosztów niĝ te, które by ponieĂli, gdyby instytucja zostaïa zlikwidowana
wbramach standardowego postÚpowania upadïoĂciowego.
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interwencji instytucji safety net. Wpïywa to pozytywnie na uczestników rynku,
poniewaĝ z góry wiedzÈ, jakie groĝÈ im konsekwencje podejmowanych dziaïañ (wiedzÈ, jakie ryzyko podejmujÈ z punktu widzenia konsekwencji swoich decyzji)11.
Zmniejsza to zagroĝenie kwestionowania dziaïañ organów, choÊ dla rzeczywistego
uwzglÚdniania przez podmioty rynku finansowego moĝliwych konsekwencji swoich
dziaïañ kluczowe znaczenie ma poziom wiedzy ekonomicznej wĂród inwestorów
jak i bankowców (odgrywa to szczególnÈ rolÚ w przypadku mniejszych, lokalnych
instytucji, w których nie zawsze zatrudniani sÈ specjaliĂci w zakresie bankowoĂci).
Po trzecie, jednym z elementów wprowadzonych po kryzysie zmian byïo okreĂlenie szerokich uprawnieñ dla organów prowadzÈcych dziaïania w zakresie przymusowej restrukturyzacji, a takĝe rozszerzenie uprawnieñ nadzorców12. ObejmujÈ
one moĝliwoĂÊ zobowiÈzania banku do wdroĝenia okreĂlonych dziaïañ majÈcych
na celu usuniÚcie barier dla skutecznego dziaïania nadzorcy (w ramach wczesnej
interwencji) oraz organu przymusowej restrukturyzacji (w ramach resolution13),
poprzez przejÚcie kontroli nad zagroĝonym bankiem, aĝ po moĝliwoĂÊ wywïaszczenia wïaĂcicieli. DziÚki wprowadzonym zmianom wzmocniono podstawy prawne
dla interwencji wobec upadajÈcych banków. Jasne okreĂlenie praw instytucji safety
net daje im klarowny mandat do dziaïania i ucina spekulacje na temat tego, czy
organ ten miaï prawo wdroĝenia okreĂlonych Ărodków. Warto jednak wskazaÊ na
dwie wady wprowadzonego systemu. Po pierwsze, niejednokrotnie uprawnienia organu resolution pokrywajÈ, zazÚbiajÈ lub powielajÈ siÚ z uprawnieniami nadzorcy.
Oznacza to, ĝe pewne obowiÈzki mogÈ byÊ wykonywane przez obydwa podmioty
lub w ich wspóïpracy (np. poprzez obowiÈzek wzajemnej konsultacji). JeĂli organ
przymusowej restrukturyzacji i nadzorca nie sÈ tÈ samÈ instytucjÈ, rodzi to ryzyko
opóěnienia dziaïañ (bo instytucje bÚdÈ wzajemnie „przesuwaÊ” miÚdzy sobÈ kontrowersyjne decyzje) lub rozmycia odpowiedzialnoĂci za nie (zgodnie z zasadÈ, ĝe
jeĂli za dane dziaïanie odpowiedzialnych jest kilka podmiotów, to w rzeczywistoĂci
nikt nie poczuwa siÚ do odpowiedzialnoĂci).

11

12

13
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Przed kryzysem, a w niektórych krajach w trakcie kryzysu, podejmowano próby obciÈĝenia akcjonariuszy i wierzycieli banków kosztami kryzysu przez przyjmowanie w razie potrzeby dekretów lub rozporzÈdzeñ, które dawaïy podstawÚ do tego rodzaju dziaïañ (np. Cypr lub Holandia).
Dziaïania takie wywoïywaïy jednak kontrowersje i byïy kwestionowane przez poszkodowanych.
W chwili pisania artykuïu, tj. w paědzierniku 2017 r., na forum UE toczÈ siÚ ciÈgle prace majÈce na celu harmonizacjÚ uprawnieñ nadzorców i organów resolution do stosowania narzÚdzia
moratorium. Jego wdroĝenie w pierwotnie proponowanym przez KE ksztaïcie (http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:0852:FIN, dostÚp: 12.10.2017) przyczyni siÚ
do znacznego zwiÚkszenia uprawnieñ, w szczególnoĂci nadzorców, którzy bÚdÈ mogli zawiesiÊ
obowiÈzek obsïugi zobowiÈzañ banku nawet na 5 dni roboczych w celu, tylko i wyïÈcznie, dokonania oceny, czy dany bank jest zagroĝony upadïoĂciÈ.
Na podstawie tzw. resolvability assessment, a wiÚc oceny struktury i modelu dziaïalnoĂci banku
pod kÈtem moĝliwoĂci wdroĝenia dziaïañ z zakresu przymusowej restrukturyzacji.
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Tabela 2. ZaleĝnoĂÊ miÚdzy nadzorcÈ a organem resolution w zakresie
najwaĝniejszych zadañ zwiÈzanych z resolution
OdpowiedzialnoĂÊ
nadzorcy

OdpowiedzialnoĂÊ
organu resolution

Ustalenie wysokoĂci MREL

Informowany/konsultowany

X

Przygotowanie planu resolution

Informowany/konsultowany

X

Ocena wykonalnoĂci resolution
(w tym Ărodki majÈce na celu
usuniÚcie barier dla resolution)

Informowany/konsultowany

X

Umorzenie lub konwersja
kapitaïu

Informowany/konsultowany
(+ informacja, ĝe bank jest
zagroĝony upadïoĂciÈ jako
przesïanka resolution)

X

X
(zagroĝenie upadïoĂciÈ
ibrozwiÈzania rynkowe)

X
(interes publiczny)

Informowany

X

Przykïadowe zadanie

Ocena przesïanek resolution
Wybór niezaleĝnego rzeczoznawcy

Informowany/konsultowany
(+ wydaje licencje dla
Decyzja o wdroĝeniu konkretnych
instytucji pomostowej,
narzÚdzi resolution
ocenia sprzedaĝ banku,
nadzoruje podmioty)

X

Wycofanie licencji

X
(poza resolution: zawsze;
w resolution – na wniosek
organu resolution)

X
(w resolution lub
przekazuje proĂbÚ
obwycofanie licencji
dobnadzorcy)

Kooperacja z zagranicznymi
organami resolution

Informowany/bierze udziaï

X

X – formalna odpowiedzialnoĂÊ za danÈ czynnoĂÊ.
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Understanding Bank Recovery and Resolution in the EU:
A Guidebook to the BRRD, World Bank, 2016, s. 48–49.

Drugim ryzykiem zwiÈzanym z wprowadzonymi uprawnieniami jest wysoki stopieñ ogólnoĂci niektórych z nich, co skutkuje odmiennymi interpretacjami przez
róĝne organy i banki, a przez to staje siÚ podstawÈ do podwaĝania decyzji podjÚtych
na podstawie danych regulacji. WĂród przykïadów ogólnie sformuïowanych przepisów moĝna wskazaÊ na nastÚpujÈce przykïady wystÚpujÈce w Dyrektywie BRR:
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Y RozpoczÚcie dziaïañ w zakresie resolution moĝliwe jest, gdy instytucja znajduje siÚ na progu upadïoĂci lub jest niÈ zagroĝona (ang. failing or likely to fail,
FOLTF). Za takÈ uznaje siÚ podmiot, który: „narusza wymogi bÚdÈce warunkiem utrzymania zezwolenia w sposób, który uzasadniaïby cofniÚcie zezwolenia
przez wïaĂciwy organ, lub istniejÈ obiektywne przesïanki pozwalajÈce stwierdziÊ, ĝe w najbliĝszej przyszïoĂci instytucja naruszy te wymogi, w szczególnoĂci
dlatego, ĝe poniosïa straty, które doprowadzÈ do wyczerpania caïoĂci lub znacznej kwoty jej funduszy wïasnych, bÈdě prawdopodobne jest poniesienie przez
niÈ takich strat”14. Warunki te nie wskazujÈ jednoznacznych cech lub zdarzeñ
(które moĝna zweryfikowaÊ w liczbowy i niepodwaĝalny sposób), na podstawie
których moĝna z caïÈ pewnoĂciÈ stwierdziÊ, ĝe podmiot jest FOLTF.
Y Przepisy w zakresie wyceny dokonywanej w zwiÈzku z prowadzeniem przymusowej restrukturyzacji (na podstawie której podejmuje siÚ decyzjÚ o wysokoĂci
strat, którymi obciÈĝani sÈ interesariusze banku oraz dokonuje siÚ wyboru stosowanego narzÚdzia resolution) przewidujÈ, ĝe: „Nie naruszajÈc unijnych ram
pomocy pañstwa, o ile majÈ zastosowanie, wycena opiera siÚ na ostroĝnych zaïoĝeniach, w tym w odniesieniu do wspóïczynników niewykonania zobowiÈzania
oraz zakresu strat”15. Wydaje siÚ jednak (biorÈc pod uwagÚ dostÚpny katalog
modeli wyceny przedsiÚbiorstwa), ĝe sformuïowanie „ostroĝne zaïoĝenia” moĝe
byÊ róĝnie interpretowane przez róĝnych rzeczoznawców.
Ostatnim, kluczowym elementem pokryzysowych modyfikacji ram zarzÈdzania kryzysowego, które zmniejszajÈ ryzyko prawne, jest wprowadzenie obowiÈzku
planowania przymusowej restrukturyzacji. Znajduje to swój wyraz w koniecznoĂci
sporzÈdzania planów resolution, które zawierajÈ dogïÚbnÈ analizÚ banku i preferowanÈ strategiÚ dziaïania na wypadek jego kryzysu. W przypadku instytucji
dziaïajÈcej w wielu krajach przygotowuje siÚ plany obejmujÈce wszystkie podmioty
z grupy w ramach wspóïpracy z odpowiednimi organami z innych krajów. Ma to
pozytywny wpïyw na obniĝenie poziomu ryzyka prawnego w dwóch wymiarach:
1) Pozwala na wczeĂniejszÈ analizÚ moĝliwych rozwiÈzañ i barier w prowadzeniu resolution oraz odpowiednie przygotowanie do nich z wyprzedzeniem tak, aby zmniejszyÊ ryzyko popeïnienia bïÚdu skutkujÈcego roszczeniami innych stron procesu.
2) Umoĝliwia instytucjom, wobec których mogÈ byÊ prowadzone interwencje, odpowiednie przygotowanie.
14

15
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego ibRady 2014/59/UE zbdnia 15bmaja 2014br. ustanawiajÈca ramy na potrzeby prowadzenia dziaïañ naprawczych oraz restrukturyzacji ibuporzÈdkowanej likwidacji wbodniesieniu do instytucji kredytowych ibfirm inwestycyjnych oraz zmieniajÈca dyrektywÚ Rady 82/891/EWG ib dyrektywy Parlamentu Europejskiego ib Rady 2001/24/WE,
2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE ib 2013/36/EU
oraz rozporzÈdzenia Parlamentu Europejskiego ibRady (UE) nrb1093/2010 ib(UE) nrb648/2012
(DyrektywabBRR).
Dyrektywa BRR.
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3. RESOLUTION BPE
Ogïoszona w czerwcu 2017 r. sprzedaĝ BPE do banku Santander to pierwszy
w Europie przykïad zastosowania procedury resolution zgodnie z zasadami przyjÚtymi po kryzysie finansowym 2007+. NastÈpiïa ona na obszarze unii bankowej,
abwiÚc kompetencje w zakresie dziaïania kryzysowego podzielone byïy miÚdzy organy europejskie16 i krajowe17, czyli hiszpañskie. DecyzjÚ o rozpoczÚciu dziaïañ
podjÚïy EBC, SRB i KE. NastÚpnie dziaïania zostaïy wdroĝone przez hiszpañski
organ resolution, czyli FROB18.
BPE byï szóstym co do wielkoĂci hiszpañskim bankiem19, uznawanym za instytucjÚ o znaczeniu systemowym (co sprawiaïo, ĝe byï objÚty bezpoĂrednim nadzorem EBC w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego20). Bank na dïugo
przed przejÚciem przez swojego rywala borykaï siÚ z wysokim odsetkiem niepracujÈcych aktywów, niskimi wynikami finansowymi i, w konsekwencji, trudnÈ sytuacjÈ kapitaïowÈ (potwierdzonÈ m.in. wynikami stress testów przeprowadzonych
przez Europejski UrzÈd Nadzoru Bankowego). Organizowane przez bank próby
zwiÚkszenia funduszy wïasnych byïy zazwyczaj bezskuteczne. Nie udaïo siÚ takĝe
BPE samodzielnie znaleěÊ potencjalnego nabywcy, który mógïby przejÈÊ aktywa
problemowego banku21.
PogarszajÈce siÚ nastroje wokóï banku sprawiïy, ĝe klienci BPE coraz czÚĂciej
wycofywali z niego Ărodki. Wedïug informacji podawanych przez jeden z portali informacyjnych, od poczÈtku 2017 r. do momentu podjÚcia decyzji o przejÚciu zbbanku
wycofano 31 mld euro22. To wïaĂnie dynamicznie pogarszajÈca siÚ sytuacja pïynnoĂciowa banku staïa siÚ gïównÈ przyczynÈ dokonania przez EBC oceny, ĝe bank
jest zagroĝony upadïoĂciÈ i poinformowania o tym fakcie SRB. Wedïug doniesieñ
prasowych, z powodu paniki wĂród gospodarstw domowych i hiszpañskich wïadz
lokalnych, BPE w ciÈgu dwóch dni poprzedzajÈcych przejÚcie byï zmuszony do
16

17
18
19

20

21
22

Zaangaĝowany byï Europejski Bank Centralny (EBC) jako nadzorca, Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i UporzÈdkowanej Likwidacji (ang. Single Resolution Board, SRB) jako decyzyjny
organ resolution i KE jako organ zatwierdzajÈcy decyzjÚ podjÚtÈ przez SRB.
Udziaï krajowych organów nastÈpiï poprzez reprezentacjÚ Banku Hiszpanii i FROB (hiszpañskich organów resolution).
WiÚcej informacji na temat funkcjonowania unii bankowej moĝna znaleěÊ w ksiÈĝce pt. Europejska unia bankowa, pod redakcjÈ M. Zaleskiej.
ECB triggers overnight Santander rescue of Spain’s Banco Popular, Reuters, https://www.reuters.com/article/us-popular-m-a-santander/ecb-triggers-overnight-santander-rescue-of-spainsbanco-popular-idUSKBN18Y0IU (dostÚp: 12.10.2017).
List of supervised entities, ECB, https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/
list_of_supervised_entities_20160331.en.pdf?54830cfdd60d51025d0fd0716d4376e2 (dostÚp:
12.10.2017).
Lessons From the Collapse of Banco Popular, The New York Times, https://www.nytimes.
com/2017/06/23/business/lessons-from-the-collapse-of-banco-popular.html (dostÚp: 12.10.2017).
Banco Santander confident on Banco Popular after ‘stabilizing’ it, SNL, 2017.
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skorzystania z awaryjnego wsparcia pïynnoĂciowego z banku centralnego w kwocie
3,6 mld euro. Niestety, zgodnie z informacjami podawanymi w mediach, bank nie
dysponowaï juĝ odpowiedniej jakoĂci aktywami, które pozwoliïyby mu na dalsze
korzystanie ze wsparcia23.
SRB po otrzymaniu informacji z EBC, oceniïa, ĝe:
Y nie istniejÈ alternatywne rozwiÈzania rynkowe, które pozwoliïyby na rozwiÈzanie problemów banku (dotychczasowe próby przejÚcia i podniesienia kapitaïu
samodzielnie przez bank zakoñczyïy siÚ niepowodzeniem);
Y speïniona jest przesïanka interesu publicznego, tj. likwidacja banku w ramach
standardowego postÚpowania upadïoĂciowego nie pozwoli na utrzymanie krytycznych funkcji banku (obsïuga depozytów gospodarstw domowych i przedsiÚbiorstw) i unikniÚcie negatywnych skutków dla stabilnoĂci finansowej24.
Jako narzÚdzie resolution wybrano sprzedaĝ banku – BPE zostaï przejÚty przez
bank Santander za symbolicznÈ cenÚ 1 euro. Dodatkowo program dziaïania wobec
BPE przewidywaï równieĝ umorzenie caïoĂci kapitaïu banku I kategorii (CET1
oraz AT1)25 i konwersjÚ kapitaïu II kategorii (T2) na akcje, które zostaïy nastÚpnie
przetransferowane do Santander za cenÚ 1 euro. Dziaïania nie przywidywaïy wykorzystania Ărodków publicznych ani Ărodków zgromadzonych przez banki wbadministrowanym przez SRB funduszu resolution26.
Plan dziaïania wobec BPE (tzw. program resolution) zostaï zatwierdzony przez
KE i przekazany do wdroĝenia przez FROB27.

4. SPORY PRAWNE W ZWIkZKU Z PRZYMUSOWk
RESTRUKTURYZACJk BPE
Jak wynika z przeprowadzonej analizy przepisów reformujÈcych ramy zarzÈdzania kryzysowego w sektorze bankowym, wdroĝone zmiany wprowadzajÈ szeroki
katalog uprawnieñ dla organów przymusowej restrukturyzacji. Inwestorzy monitorujÈcy zmiany prawne dotyczÈce systemu finansowego powinni zatem przygotowaÊ

23
24
25

26
27
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Banco Popular faced eurozone’s first large-scale bank run, ECB says, Financial Times, https://
www.ft.com/content/467b56e8-1bff-3034-83a4-c91bb5f8ed24 (dostÚp: 12.10.2017).
The Single Resolution Board adopts resolution decision for Banco Popular, SRB, https://srb.
europa.eu/en/node/315 (dostÚp: 12.10.2017).
Peïne umorzenie istniejÈcych akcji wynikaïo z faktu, ĝe zatrudniony przez SRB niezaleĝny rzeczoznawca oszacowaï, iĝ wartoĂÊ banku jest ujemna i waha siÚ w granicach pomiÚdzy –8,2bmld
euro (w niekorzystnym scenariuszu) a –2 mld euro (w podstawowym scenariuszu). ½ob.:
Briefing: The resolution of Banco Popular, European Parliament, http://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602093/IPOL_BRI(2017)602093_EN.pdf (dostÚp: 12.10.2017).
The Single Resolution Board adopts…, op. cit.
Ibidem.
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siÚ na zmianÚ podejĂcia i modelu rozwiÈzywania kryzysów bankowych przez organy
publiczne, która generuje dla nich wyĝsze ryzyko strat (poprzez ograniczenie zjawiska bailoutu). Nowe uprawnienia organów resolution budzÈ wiele kontrowersji,
poniewaĝ pociÈgajÈ do odpowiedzialnoĂci finansowej sektor prywatny, który nie
toleruje strat. JednoczeĂnie wiele przepisów sformuïowanych jest w sposób ogólnikowy, z wykorzystaniem niejednoznacznych i niezdefiniowanych pojÚÊ. Stanowi to
„okazjÚ” dla sektora prywatnego do „obrony” przed dziaïaniami resolution poprzez
moĝliwie jak najczÚstsze ich kwestionowanie.
Podobny schemat miaï zastosowanie równieĝ w przypadku BPE. Decyzja oburuchomieniu procesu resolution wobec banku niemal natychmiast wywoïaïa falÚ
ostrzeĝeñ przed pozwami przeciwko róĝnym instytucjom zwiÈzanym z bankiem
ibjego uporzÈdkowanÈ likwidacjÈ28. Wedïug danych z koñca sierpnia 2017 r. (niecaïe
trzy miesiÈce po decyzji o sprzedaĝy BPE) tylko wobec instytucji UE wytoczonych
zostaïo ponad 50 procesów. Jest to jedna z decyzji instytucji UE w historii, wobec
której zïoĝono najwiÚcej skarg29.
W zasadzie wyïÈcznie pozywajÈcymi byli wïaĂciciele lub wierzyciele BPE. Na
zïoĝenie pozwów decydowali siÚ zazwyczaj akcjonariusze i posiadacze dïugu banku,
który zostaï umorzony lub poddany konwersji. Niektórzy z nich decydowali siÚ na
samodzielne wytaczanie procesów z wykorzystaniem pomocy kancelarii prawnych
(np. meksykañski inwestor Antonio del Valle30 lub chilijska rodzina Luksic poprzez
swojÈ spóïkÚ Aeris Invest, która posiadaïa ponad 3% akcji banku31). ZnacznÈ grupÈ
byïy jednak organizacje konsumenckie, które pozywaïy bank lub instytucje publiczne w imieniu zrzeszonych klientów. Wedïug zgrubnych szacunków, w wyniku
pozwów tego rodzaju organizacji, zastrzeĝenia co do wydarzeñ zwiÈzanych z BPE
podniosïo ponad 39b000 osób fizycznych lub prawnych. W procesy zaangaĝowane sÈ
liczne, najwiÚksze hiszpañskie lub miÚdzynarodowe kancelarie prawne, np. Cremades&Calvo-Sotelo, Fonfria Abogados, Duran&Duran Abogados, Navas&Cusi, Kirkland&Elis lub Quinn Emanuel (jedna z najwiÚkszych na Ăwiecie firm prawnych
zajmujÈcych siÚ sporami biznesowymi32).

28
29

30
31

32

Patrz np.: Banco Popular bond investors explore legal options, Financial Times, https://www.
ft.com/content/a5fa61fe-5cd7-11e7-9bc8-8055f264aa8b?mhq5j=e7 (dostÚp: 15.10.2017).
Investors file 51 lawsuits against EU for shutting Banco Popular, Reuters, https://www.reuters.
com/article/bancopopular-ma-investors/investors-file-51-lawsuits-against-eu-for-shutting-banco-popular-idUSL8N1LF3BA (dostÚp: 15.10.2017).
Antonio del Valle recurre la resolution de Popular ante el TJUE, Expalnsion, http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/08/04/598459fa46163f29488b4592.html (dostÚp: 15.10.2017).
Luksic acude a la justicia europea para anular la venta del Popular al Santander, http://www.
vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Luksic-justicia-europea-Banco-Popular-Santander_0_1065194620.html (dostÚp: 15.10.2017).
www.quinnemanuel.com (dostÚp: 15.10.2017).
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Tabela 3. Zestawienie gïównych stron pozywajÈcych
w zwiÈzku z resolution BPE
Nazwa instytucji pozywajÈcej
Organizacja konsumencka OCU

Liczba
reprezentowanych
poszkodowanych
ponad 20 000

Hiszpañskie zrzeszenie udziaïowców mniejszoĂciowych

ok. 200

Grupa udziaïowców reprezentowana przez Aemec

ok. 4000

Grupa udziaïowców (reprezentowana przez kancelariÚ
Fonfria Abogados oraz Duran&Duran Abogados)

ok. 2000

Grupa inwestorów (reprezentowana przez Felixa Ravuelta)
Firmy inwestycyjne

ok. 13 600
min. 4

Inwestorzy detaliczni (reprezentowani przez kancelariÚ
Navas&Cusi)

brak danych

Suma

min. 39 804

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie doniesieñ prasowych.

W gronie pozwanych instytucji znajdujÈ siÚ gïównie organy, które choÊby w poĂredni sposób byïy odpowiedzialne za podjÚcie, zatwierdzenie lub przeprowadzenie
dziaïañ resolution. W zwiÈzku z tym toczÈce siÚ procesy dotyczÈ SRB (jako organu, który podjÈï decyzjÚ, ĝe w jego mniemaniu bank speïnia warunki rozpoczÚcia
procesu przymusowej restrukturyzacji oraz zaaranĝowaï jego przebieg). Ponadto
pozywana jest takĝe KE, która zatwierdziïa decyzjÚ powziÚtÈ przez SRB33. Powodzi
decydowali siÚ takĝe na prawne kwestionowanie dziaïañ FROB34, czyli organu,
który byï jedynie „wykonawcÈ” decyzji powziÚtych na szczeblu europejskim. Moĝna
byïoby zatem uznaÊ, ĝe FROB w caïym procesie byï raczej stronÈ biernÈ, czekajÈcÈ
jedynie na rozpoczÚcie egzekucji decyzji SRB. Niemniej jednak naleĝy stwierdziÊ, ĝe
FROB (wraz z Bankiem Hiszpanii, bÚdÈcym w tym kraju drugim organem resolution, którego obowiÈzki koncentrujÈ siÚ gïównie na etapie planowania resolution)
aktywnie uczestniczyli takĝe w organizowaniu restrukturyzacji BPE jako instytucje wspóïtworzÈce SRB (uczestniczÈce np. w sesji wykonawczej SRB35). Oprócz
33
34

35
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Investors file 51 lawsuits…, op. cit.
Spanish consumer group sues EU body over Banco Popular rescue, http://uk.reuters.com/article/
uk-bancopopular-m-a-investors/spanish-consumer-group-sues-eu-body-over-banco-popular-rescue-idUKKBN1AG1UF (dostÚp: 15.10.2017).
Sesje wykonawcze to takie, w których uczestniczÈ jedynie przedstawiciele wïadz SRB oraz krajowe organy resolution z pañstw, gdzie dziaïa bank, z którego powodu sesja zostaïa zwoïana. To
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instytucji publicznych, skïadane pozwy dotyczÈ takĝe zarzÈdu BPE (lub wybranych
jego czïonków), a takĝe audytora banku (PwC)36.
W odniesieniu do pozwów przeciwko organom publicznym podnoszono nastÚpujÈce argumenty:
Y System resolution ustanowiony w Hiszpanii (jako czïonka unii bankowej)
m.in. na podstawie RozporzÈdzenia ws. SRM37 stoi w sprzecznoĂci w prawami podstawowymi gwarantowanymi przez prawo europejskie. Stawia zatem
poszkodowanych w sytuacji raĝÈcej bezbronnoĂci. Wedïug pozywajÈcych decyzje podejmowane byïy z naruszeniem prawa do obrony, poniewaĝ stronom nie
umoĝliwiono udziaïu w postÚpowaniu, a akcjonariuszom i wierzycielom nie byïy
zagwarantowane odszkodowania. Ponadto resolution jest sprzeczne z Traktatem o Funkcjonowaniu UE (TFUE), który nie daje instytucjom UE praw do
sprawowania nadzoru nad bankami, a tym bardziej do decydowania o podziale
tych praw miÚdzy organy krajowe i unijne. Dodatkowo jednolity mechanizm
resolution (obowiÈzujÈcy na terenie unii bankowej) jest sprzeczny z TFUE, poniewaĝ kreuje SRB, która nie jest (zgodnie z traktatem) instytucjÈ UE38.
Y Dziaïanie SRB narusza prawa wïasnoĂci i zasady swobody przedsiÚbiorczoĂci,
poniewaĝ zezwala na sprzedaĝ akcji banku bez moĝliwoĂci zgïoszenia sprzeciwu
akcjonariuszy lub uzyskania ich zgody39.
Y Decyzja SRB nie zawiera uzasadnienia, co prowadzi do naruszenia prawa do
dobrej administracji i skutecznego Ărodka prawnego40.
Y Sytuacja kapitaïowa BPE nie uzasadniaïa podjÚcia tak daleko idÈcych Ărodków –
przymusowa restrukturyzacja byïa wynikiem braku podjÚcia dziaïañ w ramach
nadzoru ostroĝnoĂciowego (które moĝna byïo podjÈÊ w ramach planu naprawy

36

37

38

39

40

podczas sesji wykonawczych ustalany jest równieĝ program resolution (jeĂli zakïada on wykorzystanie Ărodków z Jednolitego Funduszu Resolution w kwocie wiÚkszej niĝ 5 mld euro, wówczas ostateczna decyzja podejmowana jest przez tzw. sesjÚ plenarnÈ SRB, w której uczestniczy
szersze grono).
Reports: Spain’s Banco Popular facing further legal action, https://relationshipscience.com/
News/story/reports-spains-banco-popular-facing-further-legal--10864158?feed=Org%7C84926
2&type=-1 (dostÚp: 15.10.2017).
Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014
establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions
and certain investment firms in the framework of a Single ResolutionbMechanism and a Single
Resolution Fund and amending Regulation (EU) No. 1093/2010.
AEMEC impugnara el viernes en Bruselas la resolucion el Banco Popular, https://www.cremadescalvosotelo.com/noticias-legales/aemec-impugnara-el-viernes-en-bruselas-la-resolucionsobre-el-banco-popular (dostÚp: 15.10.2017).
Skarga wniesiona wbdniu 2bsierpnia 2017 r.– Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad
de Previsión Social abprima fija ibHermandad NacionalbdebArquitectos Superiores ybQuímicos,
Mutualidad de Previsión Social abprima fija/JUR, Komunikat 34/2017, Dziennik UrzÚdowy UE
C 318 z dnia 25 wrzeĂnia 2017 r.
Ibidem.
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banku i które byïy w peïni moĝliwe, poniewaĝ bank dysponowaï zbywalnymi
aktywami)41.
Niezaleĝnie od przyjÚtego kryterium wyceny (i zaïoĝeñ), w wyniku podjÚcia dziaïañ resolution, sytuacja akcjonariuszy znacznie pogorszyïa siÚ (w porównaniu
zbsytuacjÈ, w jakiej byliby, gdyby dokonano prawidïowej wyceny – tj.buwzglÚdniajÈcej sytuacjÚ pïynnoĂciowÈ banku)42.
W zakresie wyceny, SRB nie doïoĝyïa wszelkich starañ i polegaïa na niepeïnym zakresie informacji (na podstawie których dokonano wyceny) oraz nie
uwzglÚdniïa raportu firmy Deloitte z wycenÈ BPE (która byïa wyĝsza; raportu
nie upubliczniono)43. W innych pozwach zarzucano, ĝe dokonana wycena nie
uwzglÚdniaïa zdolnoĂci banku do generowania dochodów w przyszïoĂci44, nie
byïa sprawiedliwa, ostroĝna i wiarygodna (fair, prudent or reliable)45.
SRB dopuĂciïa siÚ oczywistego bïÚdu w ustaleniach faktycznych46. Sytuacja
finansowa banku nie byïa tak powaĝna, jak uwaĝaïy organy odpowiedzialne
za podjÚcie decyzji o resolution. W szczególnoĂci, biorÈc pod uwagÚ fakt, ĝe
bank byï wypïacalny, zastosowane wobec niego Ărodki byïy nieproporcjonalne
(tj. zbyt radykalne) wobec charakteru problemów, które przeĝywaï47. W zwiÈzku z tym naruszono zasadÚ proporcjonalnoĂci i zasadÚ ostroĝnoĂci bankowej,
poniewaĝ istniaïy inne alternatywne Ărodki interwencji wobec banku niĝ wymienione wbzaskarĝonej decyzji (np. z zakresu wczesnej interwencji)48. Ponadto
biorÈc pod uwag fakt, ĝe bank byï wypïacalny, problemy pïynnoĂciowe nie mogïy
stanowiÊ podstawy do pozytywnego zweryfikowania przesïanki uruchomienia
resolution49.
Do nagïego pogorszenia siÚ sytuacji pïynnoĂciowej BPE doprowadziïy dziaïania
samej SRB, poniewaĝ publiczne wystÈpienia przewodniczÈcej SRB sugerowaïy,
ĝe bank jest zagroĝony upadïoĂciÈ, co wywoïaïo panikÚ wĂród klientów (rozpoczÚli wycofywanie Ărodków). SRB zïamaïa tym samym zasady poufnoĂci. Co
wiÚcej, sugeruje siÚ, ĝe dziaïania przewodniczÈcej byïy celowe, aby zyskaÊ uzasadnienie dla rozpoczÚcia resolution. Ponadto run na bank zostaï spotÚgowany

Ibidem.
Ibidem.
Investors sue Brussels over Banco Popular sale, https://www.ft.com/content/b96003b4-833511e7-94e2-c5b903247afd?mhq5j=e7 (dostÚp: 15.10.2017).
Shareholder group to request €1.85 a share in compensation for Popular, SNL, 2017.
Banco Popular Investors Say EU Officials Doomed Bank, https://www.law360.com/articles/955209/banco-popular-investors-say-eu-officials-doomed-bank (dostÚp: 16.10.2017).
Skarga wniesiona…, op. cit.
Banco Popular-Santander deal facing further legal action, SNL, 2017.
Skarga wniesiona…, op. cit.
Antonio del Valle requrre…, op. cit.
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przez komentarze innego z unijnych urzÚdników, zgodnie z którymi wydano
ostrzeĝenie w zakresie sytuacji BPE50.
Y Dziaïania SRB byïy arbitralne (co dodatkowo podwaĝa zaufanie do SRM), abproces sprzedaĝy banku do Santander nie byï transparentny51. W szczególnoĂci
sprzyjaï on potencjalnemu nabywcy (bankowi Santander), poniewaĝ nie zawieraï warunku maksymalizacji ceny sprzedaĝy52.
Jak wspomniano, czÚĂÊ z pozwów skierowana byïa przeciw zarzÈdowi banku
ibjego audytorowi. PozywajÈcy zarzucali kierujÈcym faïszowanie ksiÈg banku oraz
wprowadzanie inwestorów w bïÈd w trakcie ostatniego podwyĝszenia kapitaïu BPE
w 2016 r.53 W raportach przekazywanych do CNMV54 pomijano wiele faktów dotyczÈcych rzeczywistej sytuacji BPE co najmniej od 2015 r.55 ZarzÈd banku oskarĝany
jest równieĝ o niegospodarnoĂÊ, poniewaĝ w okresie, kiedy bank znajdowaï siÚ na
krawÚdzi wypïacalnoĂci, wynagrodzenia czïonków zarzÈdu wzrosïy o 326% (pomiÚdzy rokiem 2015 a 2016)56. PozywajÈcy wskazujÈ jednoczeĂnie na moĝliwe oszustwa
podatkowe BPE, zwiÈzane z faktem posiadania przez bank spóïek na Kajmanach,
zbpomocÈ których unikano odprowadzania podatku w Hiszpanii57. Jako „podejrzane” uznano takĝe zwiÈzki prezesa BPE (Emilio Saracho) z bankiem Santander,
wbktórym to pracowaï jako dyrektor przed objÚciem funkcji prezesa BPE58.
PozywajÈcy domagali siÚ zazwyczaj anulowania transakcji59 lub wypïaty odszkodowania (w wysokoĂci od 0,5 euro do 1,85 euro na akcjÚ60). Wnioskowano takĝe
obudostÚpnienie caïej dokumentacji zwiÈzanej z restrukturyzacjÈ BPE. W jednym
z procesów wskazano, ĝe jego celem jest wyjaĂnienie caïej procedury oraz odpowiedzialnoĂci poszczególnych organów61.
Podsumowanie niektórych toczÈcych siÚ lub rozwaĝanych procesów znajduje
siÚ w tabeli 4.

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

Banco Popular Investors Say EU Officials Doomed Bank, https://www.law360.com/articles/955209/banco-popular-investors-say-eu-officials-doomed-bank (dostÚp: 16.10.2017).
Consumer group files complaint with European Court of Justice over Popular sale, SNL, 2017.
Skarga wniesiona…, op. cit.
Asufin se querella contra Saracho, Ron y PwC por el caso Banco Popular, https://intereconomia.
com/empresas/banca/asufin-se-querella-saracho-ron-pwc-20170719-1159/ (dostÚp: 16.10.2017).
Hiszpañski nadzorca rynku kapitaïowego.
Asufin se querella…, op. cit.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Spanish consumer group…, op. cit.
Los accionistas de Popular reclaman una compensacion de entre 0,69 y 1,85 euros por titulo, http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/08/08/5988c416e5fdeab26d8b45e3.html
(dostÚp: 15.10.2017).
OCU recurre ante la audiencia nacional la decisión del Frob sobre el Banco Popular, www.ocu.
org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2017/frob-banco-popular (dostÚp: 15.10.2017).
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Tabela 4. Informacje o niektórych sporach prawnych
w zwiÈzku z resolution BPE
PozywajÈcy

Organizacja
ochrony
konsumentów OCU

Hiszpañskie
zrzeszenie
200budziaïowców
mniejszoĂciowych
(reprezentowane
przez Cremades
& Calvo-Sotelo)
– indywidualne
pozwy kaĝdego
udziaïowca
Ok. 2000
udziaïowców
(reprezentowani
przez Fonfría
Abogados and
Durán & Durán
Abogados)

Pozwany

Roszczenie

ZarzÈd BPE,
PwC (audytor
BPE)

Wprowadzenie w bïÈd inwestorów
ibfaïszowanie ksiÈg banku w zwiÈzku Brak informacji
z emisjÈ akcji w 2016 r. przez BPE

FROB, SRB

Dziaïania FROB sÈ sprzeczne
z prawem; celem procesu jest
sprecyzowanie przebiegu procedury
i odpowiedzialnoĂci zabwyrzÈdzone
szkody

Anulowanie
transakcji
i wypïata
odszkodowañ
akcjonariuszom

ZarzÈd BPE

Wycena nie uwzglÚdniaïa zdolnoĂci
banku do generowania dochodów
wbprzyszïoĂci; pozywajÈcy
kwestionujÈ drastyczny spadek cen
akcji BPE tuĝ przed sprzedaĝÈ do
Santander (podejrzenia o insider
trading lub dziaïanie na szkodÚ
banku)

Odszkodowanie
w wysokoĂci
1,85beuro na akcjÚ

Brak
informacji

NieprawidïowoĂci wbwycenie;
naruszenie praw podstawowych;
dziaïania SRB byïy nieuzasadnione
ibnieproporcjonalne; inwestorzy nie
mieli dostÚpu do rzetelnej informacji
podczas ostatniego podniesienia
kapitaïu

Brak informacji

Transakcja narusza zasady UE;
SRM nie byï przestrzegany – brak
transparentnoĂci transakcji;
akcjonariusze tak czy inaczej
nie uniknÚliby strat, ale
transakcja przysporzyïa korzyĂci
innym grupom; SRB naruszyïa
wiarygodnoĂÊ mechanizmu dziaïajÈc
arbitralnie; niepoprawnoĂci
w wycenie – nie zapewnia
sprawiedliwego traktowania
akcjonariuszy; sytuacja BPE nie
uzasadniaïa podjÚcia takich Ărodków,
które byïy nieproporcjonalne

Odszkodowanie
w wysokoĂci
1,85 euro na
akcjÚ; dokïadnie
odszkodowanie
równe wartoĂci
netto BPE
wbdniu 7bczerwca,
okreĂlone
przez eksperta
wskazanego przez
ETS, nie mniejsze
niĝ 0,696 euro na
akcjÚ

Grupa ponad 4000
udziaïowców Aemec
(reprezentowana
SRB, KE
przez Cremades &
Calvo-Sotelo)
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Tabela 4 cd.
PozywajÈcy

Grupa
konsumencka
Adicae

Pozwany

SRB

Uzasadnienie skargi

Roszczenie

Dziaïanie sprzeczne zbzasadami
UE, poniewaĝ nie przestrzegano
kryterium transparentnoĂci; nie
przestrzegano zasady koniecznoĂci
Anulowanie
unikniÚcia utraty wartoĂci; dziaïania
transakcji
byïy arbitralne; naruszono zasadÚ
NCWO; nieprzejrzysty proces
sprzedaĝy do Santander; sytuacja
BPE nie uzasadniaïa dziaïañ
Odszkodowanie
w wysokoĂci co
najmniej wartoĂci
nominalnej akcji
(0,5 euro)

Inwestorzy
detaliczni
reprezentowani
przez Navas&Cusí

Brak
informacji

Brak informacji

Hiszpañska
organizacja
konsumencka
ASUFIN

ZarzÈd BPE,
Managerowie
Ăredniego
szczebla, PwC

Fraudacje i faïszowanie kont (miÚdzy
Brak informacji
innymi dotyczÈcych rezerw)

Grupa 13 600
akcjonariuszy,
promowana
przez Ampopular
i dowodzona
przez Felixa
Ravuelta (prezesa
Naturhouse)

Strategia
obejmuje
przygotowanie
wielu pozwów
wobec róĝnych
podmiotów
(na poczÈtku
wrzeĂnia byïo
ich 1600);

Decyzja SRB byïa nieuzasadniona;
gdyby zarzÈd BPE zwróciï siÚ
do gïównych akcjonariuszy
obzwiÚkszenie kapitaïu, wówczas
nabpewno takie doszïoby do skutku

Brak informacji

Brak informacji

Brak informacji

Firma inwestycyjna
FROB, organy
Unión Europea
UE
debInversiones
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Tabela 4 cd.
PozywajÈcy

Antonio del Valle
(meksykañski
inwestor
reprezentowany
przez kancelariÚ
Kirkland & Ellis)

Inwestorzy
instytucjonalni,
m.in. Pacific
Investment
Management Co.
LLC, Anchorage
Capital Group
LLC, Algebris
Investments
(US) Inc.boraz
Ronit Capital
(reprezentowani
przez Quinn
Emanuel)

Pozwany

Uzasadnienie skargi

Roszczenie

Brak
informacji

Resolution jest nielegalne, bo
pozbawia podstawowych praw
gwarantowanych przez UE (gïównie
ze wzglÚdu na brak moĝliwoĂci
podwaĝenia procesu); sytuacja banku Anulowanie,
byïa lepsza niĝ oceniano; odpïyw
550 mln euro
depozytów wynikaï z informacji
odszkodowania
rozpowszechnianych przez SRB;
odrzucono propozycjÚ inwestorów,
aby wesprzeÊ bank i pomóc mu
przetrwaÊ trudnoĂci

FROB

Brak wystarczajÈcego
usprawiedliwienia dla rozpoczÚcia
procesu, co sprawiïo, ĝe
akcjonariusze nie mogli oceniÊ
przyczyn, podstaw prawnych oraz
wyceny w zwiÈzku z procesem
resolution FROB

Brak informacji

Organy
europejskie

SRB nie uwzglÚdniïa wszystkich
informacji (np. raport Delloite,
którybsugerowaï wyĝszÈ wartoĂÊ
banku niĝ przyjÚta przez SRB);
wystÈpienie PrzewodniczÈcej SRB
spowodowaïo odpïyw pïynnoĂci
zbbanku (zaïamanie zaufania
rynku do BPE); wycena nie byïa
realistyczna, nie przestrzegano
NCWO

Brak informacji

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie doniesieñ prasowych.

5. WNIOSKI Z PROCESU RESOLUTION BPE
Uruchomienie procedury resolution wiÈzaïo siÚ z obciÈĝeniem kosztami upadku
banku jego akcjonariuszy i wierzycieli. Po raz pierwszy zastosowano w peïni mechanizm bail-in (i na podstawie wdroĝonych po kryzysie przepisów). ChoÊ ramy
prawne wzmacniajÈce uprawnienia organów publicznych do wywïaszczenia wïaĂcicieli oraz umorzenia lub konwersji dïugu zostaïy wprowadzone w UE 3 lata przed
przymusowÈ restrukturyzacjÈ BPE (i wydawaïoby siÚ, ĝe inwestorzy zostali juĝ
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„oswojeni” z koniecznoĂciÈ finansowego uczestnictwa w bankructwie banku), to
jednak dziaïania SRB wywoïaïy falÚ skarg podwaĝajÈcych jej decyzjÚ. Wielu inwestorów byïo zaskoczonych faktem, ĝe ich akcje lub obligacje zostaïy umorzone (jako
przykïad moĝna wskazaÊ inwestora z Gran Canarii, który z tego obszaru geograficznego zainwestowaï najwiÚkszÈ kwotÚ w BPE – 0,5 mld euro – i, jak przyznaï,
nie wiedziaï, iĝ jego inwestycja jest obarczona takim ryzykiem62). Wskazuje to, ĝe
kluczowym elementem dla wprowadzenia w UE kultury zarzÈdzania kryzysowego
jest edukacja finansowa spoïeczeñstwa.
Precedensowe dziaïanie SRB wiÈĝe siÚ z nadzwyczajnym uaktywnieniem licznych kancelarii prawnych, które, chcÈc pozyskaÊ jak najwiÚkszÈ rzeszÚ klientów,
uruchomiïy specjalne platformy internetowe, za pomocÈ których poszkodowani
mogÈ zgïaszaÊ siÚ pod opiekÚ prawników (np. platforma Durán & Durán Abogados). Skala dziaïañ i wytaczanych procesów bÚdzie z duĝym prawdopodobieñstwem
prowadziïa do wyksztaïcenia siÚ grupy kancelarii specjalizujÈcych siÚ w sporach
w zakresie restrukturyzacji banków. Ich funkcjonowanie stanowi z jednej strony
czynnik mobilizujÈcy organy resolution do skrupulatnoĂci prowadzonych postÚpowañ. Z drugiej jednak jest oznakÈ rosnÈcego w przyszïoĂci ryzyka prawnego
procesu (kancelarie bÚdÈ bowiem zyskiwaïy doĂwiadczenie w sporach dotyczÈcych
resolution).
Skïadane pozwy dotyczyïy zazwyczaj zarzÈdu banku oraz organów publicznych
zwiÈzanych z procesem resolution. Warto podkreĂliÊ, ĝe dla skutecznoĂci procesu
resolution kluczowe znaczenie majÈ skargi wnoszone przeciw organom publicznym,
poniewaĝ pierwsze wyroki w tym zakresie bÚdÈ rzutowaïy na dalsze orzecznictwo
dotyczÈce przymusowej restrukturyzacji. Jeĝeli wyroki bÚdÈ nieprzychylne wobec
organów resolution, bÚdzie to podwaĝaÊ zasadnoĂÊ ich przyszïych dziaïañ. Nie bez
wpïywu pozostajÈ równieĝ procesy wytaczane wobec wïadz bankrutujÈcego banku.
W zwiÈzku z tym, ĝe towarzyszÈ one pozostaïym procesom, sprzyjajÈ budowaniu
„nieprzyjaznej atmosfery” wokóï zarzÈdzania kryzysowego w bankowoĂci, poniewaĝ stanowiÈ okazjÚ do rozliczenia wszelkich podmiotów z dotychczasowych bïÚdów
(w tym równieĝ nadzorcÚ). Wnioski pïynÈce z procesów powinny byÊ zatem cennÈ
lekcjÈ dla nadzorców, poniewaĝ w ich toku podnoszone sÈ argumenty wskazujÈce
na liczne uchybienia w dziaïalnoĂci banku, które nie zostaïy zidentyfikowane przez
regulatorów. Nie zostaïy wdroĝone zatem odpowiednie Ărodki zaradcze.
Z perspektywy historycznej warto zauwaĝyÊ, ĝe resolution BPE stanowi okazjÚ
do oskarĝeñ i podwaĝania decyzji nie tylko bezpoĂrednio zwiÈzanych z uruchomieniem resolution, ale takĝe innych, np. organizowane wczeĂniej emisje akcji (na
które organ resolution nie miaï wpïywu). Moĝna zatem porównaÊ rozpoczÚcie przymusowej restrukturyzacji z otwarciem puszki Pandory.
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W odniesieniu do przedstawianych przez poszkodowanych argumentów naleĝy
zauwaĝyÊ, ĝe paleta zarzutów jest niezwykle szeroka – od podwaĝania podstaw
prawnych caïego systemu zarzÈdzania kryzysowego, poprzez kwestionowanie gïównych jego zasad, koñczÈc na uwagach dotyczÈcych stosowania przepisów przez organy publiczne (a wiÚc wskazujÈc na liczne uchybienia dziaïañ organów wbstosowaniu przepisów resolution). CzÚĂÊ z nich moĝna uznaÊ za zasadne, np. zarzuty
wobec przewodniczÈcej SRB dotyczÈce zasugerowania w mediach problemów BPE.
DziaïalnoĂÊ w zakresie zarzÈdzania kryzysowego wiÈĝe siÚ z koniecznoĂciÈ utrzymania wszelkich informacji w Ăcisïej tajemnicy. W szczególnoĂci organy odpowiedzialne za prowadzenie przymusowej restrukturyzacji nie powinny dopuszczaÊ do
moĝliwoĂci rozprzestrzeniania siÚ negatywnych informacji o problemowym banku, a tym bardziej nie powinny rozgïaszaÊ ich samodzielnie. Wypowiedzi, wbktórych padajÈ nazwy konkretnych banków, wypowiadane w kontekĂcie prowadzenia
wzmoĝonej kontroli wobec zagroĝenia upadïoĂciÈ, mogÈ przyczyniÊ siÚ jedynie do
wybuchu paniki. CzÚĂÊ z podnoszonych zarzutów wynika ze specyfiki restrukturyzacji ib uporzÈdkowanej likwidacji, np. dotyczÈce wywïaszczenia akcjonariuszy
(podstawa prowadzenia dziaïañ resolution), lub sÈ efektem niedoprecyzowañ przepisów (wystÚpowanie ogólników lub niezdefiniowanych pojÚÊ). RozstrzygniÚcia
sporów w tym zakresie bÚdÈ szczególnie istotne dla dalszych dziaïañ resolution,
poniewaĝ bÚdÚ zawieraïy wykïadniÚ przepisów, co do których aktualnie istniejÈ
wÈtpliwoĂci interpretacyjne. Jest równieĝ czÚĂÊ pozwów, w których podnoszone
argumenty wydajÈ siÚ bezzasadne, poniewaĝ kwestie te sÈ wprost uregulowane
wbRozporzÈdzeniu ws. SRM lub Dyrektywie BRR. Niemniej jednak toczÈce siÚ spory mogÈ dowieĂÊ ich sprzecznoĂci z aktami wyĝszej rangi, co spowoduje koniecznoĂÊ
zmiany przepisów.

PODSUMOWANIE
Przeprowadzona analiza wskazuje, ĝe ryzyko prawne jest istotne, ale niedoceniane w bankowoĂci. W szczególnoĂci maïo miejsca poĂwiÚca siÚ wb literaturze
oraz praktyce ryzyku prawnemu, które dotyczy lub z którym muszÈ siÚ zmierzyÊ
organy sieci bezpieczeñstwa finansowego. Szczególnie naraĝony na materializacjÚ
tego rodzaju ryzyka jest obszar zarzÈdzania kryzysowego wiÈĝÈcy siÚ zbpodejmowaniem kontrowersyjnych decyzji, które zazwyczaj powodujÈ koniecznoĂÊ poniesienia
straty przez interesariuszy banku.
ChoÊ wprowadzone po kryzysie finansowym reformy zwiÈzane z procedurami
restrukturyzacji i uporzÈdkowanej likwidacji sprzyjajÈ zwiÚkszeniu przejrzystoĂci
dziaïañ resolution oraz wzmacniajÈ podstawy prawne dla ich prowadzenia, to jednak przykïad uruchomienia resolution wobec banku BPE wskazuje, ĝe wciÈĝ wiele
jest aspektów zarzÈdzania kryzysowego, które sprawiajÈ, iĝ dziaïania organów pu80

Problemy i poglÈdy

blicznych sÈ kwestionowane. Nie pozostaje to bez wpïywu na skutecznoĂÊ dziaïañ
resolution w przyszïoĂci.
Przykïady ostatnich skarg podwaĝajÈcych róĝne aspekty restrukturyzacji i uporzÈdkowanej likwidacji stanowiÈ ěródïo cennych lekcji, z których naleĝy wyciÈgnÈÊ
wnioski, aby dokonaÊ niezbÚdnych korekt w zakresie przepisów regulujÈcych
resolution. BÚdzie to sprzyjaïo ïatwiejszemu prowadzeniu resolution w przyszïoĂci.
Kluczowe jednak bÚdÈ rozstrzygniÚcia wytoczonych w ostatnich miesiÈcach pozwów. ChoÊ pozwy w odniesieniu do interwencji wobec sektora bankowego byïy juĝ
wytaczane (np. w sprawie umorzenia i konwersji dïugu w SNS Reaal63), to jednak
miaïy one miejsce w nieco innym Ărodowisku legislacyjnym i byïy rozpatrywane
w innym kontekĂcie (dziaïania podejmowane przez wïadze pañstwowe wbochronie
stabilnoĂci finansowej, a nie unijny organ resolution).

Streszczenie
Mimo ĝe tematyka ryzyka podejmowanego przez banki jest szeroko opisywana
wbliteraturze przedmiotu, to jednak zagroĝenia napotykane w dziaïalnoĂci instytucji sieci bezpieczeñstwa finansowego sÈ znacznie rzadziej analizowane. DobrÈ
okazjÈ do ich bliĝszego rozpoznania jest pierwsze w historii wdroĝenie procedury
resolution przez JednolitÈ RadÚ ds. Resolution (organ resolution unii bankowej),
zgodnie z wprowadzonymi po kryzysie finansowych 2007+ przepisami. Analiza
pozwów wytoczonych w zwiÈzku z przymusowÈ sprzedaĝÈ Banco Popular Español
(BPE) do banku Santander jest bowiem cennÈ lekcjÈ potencjalnych rodzajów ryzyka prawnego, z którym musi siÚ zmierzyÊ organ resolution. W tym celu dokonano analizy pojÚcia ryzyka prawnego, przedstawiono ramy prowadzenia dziaïañ
antykryzysowych w nowych uwarunkowaniach prawnych oraz przebieg kryzysu
w banku BPE. NastÚpnie przeanalizowano konsekwencje resolution BPE przez
pryzmat pozwów przeciw przeprowadzonym dziaïaniom.
Sïowa kluczowe: ryzyko prawne, sieÊ bezpieczeñstwa finansowego, resolution,
zarzÈdzanie kryzysowe

Abstract
Although the subject of bank risks is widely described in the banking
literature, the dangers encountered in the operations of safety net institutions
are less frequently analyzed. A good opportunity for their deeper study is the
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first implementation of the resolution procedure by the Single Resolution Board
(banking union resolution authority) in line with the provisions introduced to the
EU legal framework after the financial crisis 2007+. The analysis of the lawsuits
connected with the forced sale of the Banco Popular Español to Santander (BPE)
offers a valuable lesson on potential legal risks that must be addressed by the
resolution authority. For this purpose, the concept of legal risk, the framework for
conducting anti-crisis measures in the new legal environment and the course of
the BPE crisis have been analyzed. Then, the consequences of BPE’s resolution
have been investigated.
Key words: legal risk, financial safety net, resolution, crisis management
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