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Odpowiedzialno  BFG za szkody wyrz dzone w zwi zku z pe -
nieniem roli organu przymusowej restrukturyzacji



1.  Ogólny zarys zasadniczego celu systemu gwarantowania 
depozytów w Unii Europejskiej

sensu largo



2.  Zasady przynale no ci do krajowego systemu gwarantowania 
depozytów

Wspó czesny system bankowy. Uj cie instytucjonalne

Wysoko  op aty publicznej jako desygnat jej funkcji Prawo inansowe samorz du 
terytorialnego



, 

Instytucjonalna konstrukcja systemów gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej



depozytów

depozytu.

Lokaty 
terminowe – zarys problemu w wietle przepisów kodeksu cywilnego i prawa bankowego  



3. Status prawny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

DIS

Instytucje rynku inansowego w Polsce
Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administruj cy  

Ustawa o bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz Prawo bankowe

Prawo gospodarcze publiczne



Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot prawa pu-
blicznego – recydywa zapomnianego poj cia  Ban-
kowy Fundusz Gwarancyjny jako pa stwowa osoba prawna

imperium Ogólne zagadnienia organizacji admini-
stracji Polskie prawo administracyjne. Cz  ogólna

:

Prawo administracyjne. Poj cia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny... op. cit.
Prawne aspekty informacji przekazywanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zin-
tegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i w Polsce



Ergo

O dopuszczalno ci drogi s dowej w sprawie o zap at  z tytu u niewyp aconej kwoty wol-
nych rodków funduszu stabilizacyjnego z powództwa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prze-
ciwko Krajowej Spó dzielczej Kasie Oszcz dno ciowo-Kredytowej



4.  Obowi zkowa sk adka na fundusz gwarancyjny 
jako podstawowe ród o inansowania BFG



sub lege

vide:



de facto

Termin spe nienia wiadczenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny



5.  G ówne cechy obowi zkowej sk adki wnoszonej na fundusz 
gwarancyjny banków i banków zagranicznych oraz kas

vide



vide:

stricte



vide



stricte



6.  Uchwa y Rady Funduszu jako pochodne relacji 
mi dzy BFG i bankami oraz kasami

Miejsce uchwa  Komisji Nadzoru Finansowego w systemie róde  prawa polskiego



sensu 
stricto

vide

Bankowe normy ostro no ciowe
Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego jako element nadzoru ostro no ciowego – 

synteza dyskusji Nauka prawa inansowego po I dekadzie XXI wieku. Ksi ga pami tkowa dedyko-
wana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu

Bankowy Fundusz Gwarancyjny... op. cit.

vide



7.  Dopuszczalno  powództwa cywilnego o zap at  (zwrotu 
wyegzekwowanego wiadczenia) w przypadku pobrania 
na rzecz BFG sk adki, której wysoko  zosta a obliczona 
niezgodnie z prawem

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administruj cy



stricte

Polskie prawo bankowe, 
Ibidem.

Podstawy prawne odpowiedzialno ci cywilnej za szkody wyrz dzone przy wykonywaniu 
niew adczych zada  publicznych, 



Podsumowanie

imperium

per se



Ergo

ergo
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