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EU Banking Supervision, Regulating Liquidity Risks within „In-
stitutional Protection Schemes” System 
ochrony instytucjonalnej. Szanse i zagro enia dla banków spó dzielczych w Polsce

Instytucjonalny System Ochrony. Pierwsze do wiad-
czenia europejskie  Zalety 
i wady wprowadzenia systemu ochrony w sektorze banków spó dzielczych w Polsce



1.  Istota i struktura grupowego planu naprawy 
dla systemów solidarno ciowych banków spó dzielczych

Report on the application of simpli-
ied obligations and waivers in recovery and resolution plannning

Ochrona uprawnie  wynikaj cych z prawa Unii Europejskiej w post powaniach kra-
jowych, Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Eu-
ropejskiej i ich wp yw na procesy implementacyjne w pa stwach cz onkowskich,







Single Rulebook Q&A, Question ID: 2015_2080 
(25/11/2016).



argumentum a simili

lex specialis derogat legi generali,
Regu y kolizyjne i inferencyjne w interpretacji prawa administracyjnego Sys-

tem Prawa Administracyjnego





2.  Przes anki uruchomienia grupowego planu naprawy 
dla systemów solidarno ciowych banków spó dzielczych

mutatis mutandis
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