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Wst p 

Jednym z g ównych filarów, zaproponowanej w 2012 r. przez przewodnicz -

cego Rady Europejskiej, idei europejskiej unii bankowej, obok jednolitego euro-

pejskiego systemu nadzoru bankowego, by a koncepcja wspólnych ram w zakresie 

gwarancji depozytów oraz restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji banków. 

Przy czym wspólny system gwarantowania depozytów oraz fundusz restruktury-

zacyjny mog yby powsta  pod nadzorem wspólnego organu restrukturyzacyjnego.  

Dokonuj c przegl du literatury przedmiotu na temat przyczyn powstawa-

nia systemów gwarantowania depozytów, mo na stwierdzi , i  podstawowym 

celem istnienia takich systemów jest obni enie ryzyka powstania i rozprzestrze-

nienia si  paniki na rynku bankowym. Cele uzupe niaj ce s  skorelowane z celem 

podstawowym i eksponuj  one ochron  nieprofesjonanlnych uczestników rynku 

bankowego, jak te  ograniczenie skutków dla bud etu pa stwa dzia a  niweluj -

cych skutki kryzysu. Cz  autorów za podstawowy cel uwa a ochron  indywi-

dualnych klientów banków, zaznaczaj c jednak, i  systemy te istotnie ograniczaj  

tak e ryzyko systemowe poprzez os abianie swoim istnieniem si y reakcji depo-

nentów banku, co do którego sytuacji ekonomiczno-finansowej pojawiaj  si  

w tpliwo ci
2
. Zestawiaj c koszty utworzenia i funkcjonowania systemu gwaran-

                                                      
1 Dr hab. J. Kole nik, prof. SGH, Szko a G ówna Handlowa w Warszawie. 
2 Por. O. Szczepa ska, Podstawowe przes anki, za o enia i struktura sieci bezpiecze stwa finan-

sowego w wietle teorii i do wiadcze  mi dzynarodowych, „Bezpieczny Bank” 2005, nr 1, s. 29. 
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towania depozytów z kosztami skutków paniki na rynku bankowym, nale y jed- 

nak uwzgl dni  wszystkie kategorie kosztów zarówno bezpo rednich, jak i po-

rednich. Kosztami bezpo rednimi s  przede wszystkim sk adki p acone przez 

banki, które zmniejszaj  ich wyniki finansowe. Po rednim kosztem funkcjono-

wania systemów gwarantowania depozytów jest za  os abienie mechanizmów 

oddzia ywania rynkowego poprzez redukcj  motywacji deponentów do intere-

sowania si  sytuacj  banku oraz wzrost ryzyka powstania pokusy nadu ycia
3
. 

Jednym z elementów mog cych ograniczy  ryzyko powstania pokusy 

nadu ycia s  wspólne ramy w zakresie restrukturyzacji i uporz dkowanej likwi-

dacji banków. Celem powstania bankowych funduszy restrukturyzacyjnych jest 

bowiem przede wszystkim reagowanie na zaburzenia w sektorze finansowym 

bez konieczno ci ponoszenia kosztów upad o ci banków przez podatników.  

W pierwszej kolejno ci to udzia owcy (do wysoko ci swojego wk adu) i wierzy-

ciele (z wyj tkiem deponentów obj tych systemami gwarancji depozytów) b d  

musieli ponosi  konsekwencje upad o ci banku, za  fundusze restrukturyzacyjne 

nie b d  wykorzystywane jako ubezpieczenie przed upad o ci  lub w celu rato-

wania upadaj cych banków, lecz aby u atwi  ich normaln  likwidacj . 

Celem poni szego opracowania jest wskazanie po danego kszta tu sys-

temu uporz dkowanej likwidacji banków i gwarantowania depozytów w Unii 

Europejskiej oraz próba odpowiedzi na pytanie o stopie  integracji takiego sys-

temu. Przeprowadzona analiza nie ogranicza si  jedynie do teoretycznych i mo-

delowych aspektów zagadnienia, ale obejmuje tak e postulaty w zakresie kluczo-

wych elementów i mechanizmów funkcjonowania systemu, maj cego zapewni  

uporz dkowan  likwidacj  banków, jak te  odpowiedni  ochron  depozytów 

zgromadzonych w europejskim sektorze bankowym. 

5.1.  Docelowy model systemu gwarantowania  
depozytów w Unii Europejskiej 

5.1.1.  Zakres integracji ponadnarodowej i zasady  

przynale no ci do systemu 

Naturaln  konsekwencj  ustanowienia jednolitego europejskiego systemu 

nadzoru bankowego jest koncepcja ponadnarodowej instytucji gwarantuj cej de- 

pozyty. Integracja systemów gwarantowania depozytów na szczeblu ponadnaro-

dowym, np. na obszarze Unii Europejskiej, jest jednym z kluczowych czynników, 

                                                      
3 A. Demirgüç-Kunt, E.J. Kane, Deposit Insurance Around the Globe: Where Does It Work?, 

„Journal of Economic Perspectives” 2002, Vol. 16, No. 2, s. 175 195. 
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który mo e wyzwoli  efekty synergii mi dzynarodowej integracji rynku banko-

wego
4
. Integracj  systemów gwarantowania depozytów mo na traktowa  przy 

tym nie tylko jako logiczn  konsekwencj  swobodnego przep ywu depozytów, 

ale tak e jako rozwi zanie, umo liwiaj ce eliminacj  konkurencji w zakresie 

stopnia ochrony depozytów pomi dzy poszczególnymi systemami. Warto przy 

tym zauwa y , i  integracja nie musi oznacza  zast pienia wszystkich funkcjo-

nuj cych obecnie w pa stwach cz onkowskich systemów gwarantowania depo-

zytów przez jeden wspólnotowy system. Alternatyw  jest bowiem system mie-

szany, w którym obok istniej cych obecnie krajowych systemów gwarantowania 

depozytów powstanie system wspólnotowy, który swoj  ochron  obejmie tylko 

depozyty zgromadzone w systemowo wa nych (z punktu widzenia ca ej Wspól-

noty) bankach. Tym samym model wspólnotowego systemu gwarantowania 

depozytów móg by przybra  form  integracji krajowo-unijnej lub unijnej. 

 
Tabela 5.1.  Teoretyczne modele systemów gwarantowania depozytów  

w Unii Europejskiej 

Rodzaj modelu 
 

krajowy krajowo-unijny unijny 

Podmiot prowadz cy 

system 

krajowy ponadnarodowy  krajowy ponadnarodowy  

Banki nale ce  

do systemu 

wszystkie  systemowo wa ne 

w skali UE 

krajowe wszystkie  

ród o: Opracowanie w asne. 

 

Wa ne jest jednak, aby zakres podmiotowy systemu gwarantowania depo-

zytów w Unii Europejskiej by  to samy z zakresem podmiotowym jednolitego 

europejskiego systemu nadzoru bankowego. Rozwi zanie to musi i  w parze  

z ustanowieniem wobec banków nadzoru na tym samym szczeblu, co system 

gwarantowania depozytów. W przeciwnym bowiem razie powsta a struktura by a-

by zbyt skomplikowana i rodzi a ci g e spory kompetencyjne. W celu osi gni cia 

jak najwy szego poziomu sprawno ci organizacyjnej oraz przejrzysto ci podej-

mowanych decyzji wydaje si , i  najlepszym rozwi zaniem by oby przyj cie 

jako docelowy modelu krajowo-unijnego, w którym jedynie depozyty zgroma-

dzone w bankach najwa niejszych systemowo z punktu widzenia ca ej Wspólnoty 

                                                      
4 L. Paw owicz, Stabilno  polskiego systemu bankowego w wietle procesów integracji ryn-

ków finansowych, [w:] Bankowo  wobec procesów globalizacji, (red.) L. Paw owicz, R. Wierzba,  

Gda ska Akademia Bankowa, Gda sk 2003, s. 342 343. 
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by yby obj te systemem gwarantowania depozytów szczebla unijnego. Depo- 

zyty zgromadzone za  w pozosta ych bankach podlega yby w dalszym ci gu 

ochronie systemów krajowych. Najprostszym kryterium wyodr bnienia banków 

systemowo wa nych z punktu widzenia ca ej UE, a przy tym w a ciwie oddaj -

cym skal  potencjalnych wyp at rodków gwarantowanych w przypadku upad o-

ci, jest udzia  aktywów danego banku w PKB ca ej wspólnoty. Próg decyduj cy 

o uznaniu banku za systemowo wa ny w skali UE powinien by  za  okre lony 

na poziomie ok. 2%, co zapewni oby, i  grupa tych banków nie by aby nadmier-

nie liczna, a przy tym obejmowa  banki, których czne aktywa kilkukrotnie 

przewy szaj  PKB Unii Europejskiej (tabela 5.2.). 

 
Tabela 5.2.  Liczba banków systemowo wa nych w skali Unii Europejskiej 

Aktywa banku/PKB UE 

(%) 

Liczba banków  czne aktywa banków z kol. (2) 

/PKB UE (%) 

1 2 3 

powy ej 15 3 48,2 

powy ej 10 7 102,4 

powy ej 5 16 168,8 

powy ej 2 31 218,2 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych Eurostatu (eec.europa.eu/eurostat – 11.01.2013)  

i banków (www.relbanks.com – 11.01.2013) za 2011 r. 

 

Z uwagi jednak na konieczno  zapewnienia zgodno ci zakresu podmio-

towego systemu gwarantowania depozytów w UE z zakresem podmiotowym jed-

nolitego europejskiego systemu nadzoru, co do którego zosta  osi gni ty kom-

promis w grudniu 2012 r., zasadne jest zastosowanie tych samych, kompromiso-

wych kryteriów tak e w kontek cie systemu gwarantowania depozytów. Ozna-

cza to, i  systemowo wa nymi, z punktu widzenia ca ej UE, by yby te banki, 

które: 

– posiadaj  aktywa przewy szaj ce 30 mld euro lub 

– posiadaj  aktywa przewy szaj ce 20% PKB kraju macierzystego i s  

wy sze ni  5 mld euro, lub 

– zostan  uznane za istotne przez EBC na wniosek krajowego organu nad-

zoru (kryteria: wielko , wa no  dla gospodarki kraju lub UE, wielko  

dzia alno ci transgranicznej), a tak e 

– otrzyma y pomoc ze rodków EFSF lub ESM lub wyst pi y o jej przyzna-

nie. 
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Warto jednak zauwa y , i  o ile powy sze rozwi zanie umo liwi oby za-

chowanie odpowiedniej elastyczno ci w skali krajowej oraz w a ciwych zasobów 

wobec wyzwa  w skali unijnej, wprowadzenie tego modelu wymaga oby d ugiego 

okresu przej ciowego, w którym globalny poziom ochrony depozytów móg by 

wr cz ulec obni eniu. Pierwszym zagro eniem jest bowiem sposób przej cia 

ochrony depozytów w systemowo wa nych bankach przez system ponadnaro-

dowy. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku, kiedy krajowy 

system gwarantowania depozytów, do którego dotychczas nale a  bank, by  fi-

nansowany w formule ex ante i istotna cz  zasobów systemu pochodzi a  

z wp at takiego systemowo wa nego banku. Przeniesienie ich do nowego systemu 

oznacza oby bowiem os abienie mo liwo ci dotychczasowego systemu, który kal- 

kuluj c poziom sk adek, uwzgl dnia  ryzyko ca ego sektora bankowego. Z dru-

giej jednak strony pozostawienie wp aconych przez taki bank sk adek w dotych-

czasowym systemie spowodowa oby powstanie sytuacji, w której nowy ponad-

narodowy system gwarantowania depozytów potrzebowa by kilku, a nawet kil-

kunastu lat, aby zgromadzi  rodki, mog ce stanowi  adekwatny zasób do wiel-

ko ci depozytów obj tych ochron . Drugi problem, który pojawia si  niezale - 

nie od zgromadzenia w nowym systemie odpowiednich rodków, dotyczy ewen-

tualnych ró nic pomi dzy systemem ponadnarodowym a dotychczasowym sys-

temem krajowym, do którego nale a  bank, np. w zakresie limitu rodków gwa-

rantowanych, wy cze  podmiotowych i przedmiotowych czy te  procedury  

i terminów wyp at rodków gwarantowanych. Na skutek bowiem powy szych 

ró nic wielu deponentów, z niezrozumia ych dla nich przyczyn, utraci oby cz   

dotychczasowej ochrony lub te  jej parametry uleg yby pogorszeniu. W opinii 

klientów racjonalnym mo e by  zatem wycofanie depozytów z takiego systemo-

wo wa nego banku i przeniesienie ich do banku, w którym depozyty podlega y-

by w dalszym ci gu ochronie krajowego systemu gwarantowania depozytów
5
.  

Wprowadzenie powy szego unijno-krajowego modelu gwarantowania de- 

pozytów nie mo e jednak prowadzi  do jakiejkolwiek zmiany obecnej zasady 

obowi zkowej przynale no ci banku do systemu gwarantowania depozytów. 

Tak e w nowym modelu powinna ona wynika  z mocy prawa, a przy tym nie 

pozostawia  bankowi mo liwo ci wyboru, do którego systemu zobowi zany jest 

on nale e , ponadnarodowego – dla banków systemowo wa nych, czy krajowe-

go – dla pozosta ych banków. Wprowadzenie jakichkolwiek warunków uzale -

niaj cych przyj cie banku do odpowiedniego dla niego systemu gwarantowania 

depozytów prowadzi oby bowiem nie tylko do powstania przewagi konkuren-

cyjnej takiego banku (np. móg by zaoferowa  deponentom wy sze oprocento-

wanie lokat, gdy  nie musia by ponosi  obci e  na system gwarantowania de-

                                                      
5 J. Kole nik, Bezpiecze stwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011,  

s. 238. 
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pozytów), ale tak e do dezinformacji deponentów, która mo e skutkowa  spad-

kiem ich zaufania do ca ego unijnego systemu bankowego. 

5.1.2.  Zakres dzia ania i sposób finansowania 

Jednym z podstawowych parametrów systemów gwarantowania depozy-

tów jest zakres dzia ania systemu. W praktyce mo na spotka  dwa modele, tj. 

w ski i szeroki
6
. Przy czym model w ski oznacza, i  system gwarantowania de- 

pozytów ogranicza si  jedynie do wyp aty rodków gwarantowanych w przy-

padku upad o ci banku. Tym samym systemy oparte o ten model nie prowadz  

adnej innej dzia alno ci poza gwarancyjn  oraz analityczn  (czasem w bardzo 

ograniczonym zakresie). Du o bardziej rozbudowane funkcje pe ni  systemy 

bazuj ce na modelu szerokim. Systemy takie ca y czas musz  analizowa  bie c  

sytuacj  ekonomiczno-finansow  banków nale cych do systemu, aby móc od-

powiedzie  na pytanie, jakie dzia anie nale y podj  wobec danego banku
7
. Sys-

temy funkcjonuj ce w oparciu o model szeroki maj  do dyspozycji du o szerszy 

wachlarz dzia a  wobec banków ni  systemy w w skim znaczeniu. Podstawow  

ró nic  jest bowiem mo liwo  podj cia dzia a  pomocowo-sanacyjnych, je li 

mog  one zapobiec upad o ci danego banku i tym samym powstania obowi zku 

wyp aty rodków gwarantowanych. Naczeln  zasad  takiego systemu jest przy 

tym regu a ni szego kosztu, zgodnie z któr  kwota pomocy udzielonej bankowi, 

nie mo e by  wy sza ni  warto  rodków gwarantowanych w danym banku
8
. 

Przyjmuj c jako docelowy w Unii Europejskiej model unijno-krajowy, na-

le y ostatecznie przes dzi  i ujednolici  zakres dzia ania zarówno cz ci wspól-

notowej dedykowanej ochronie tylko depozytów, zgromadzonych w bankach 

systemowo wa nych z punku widzenia UE, jak i systemów krajowych chroni -

cych depozyty w pozosta y bankach. W przypadku obu sk adowych nowego 

modelu obok podstawowego zadania, jakim jest wyp ata rodków gwarantowa-

nych dla deponentów w przypadku upad o ci banków, powinny prowadzi  one 

tak e dzia alno  pomocow , maj c  na celu zapobieganie wyst pienia niewy-

p acalno ci poszczególnych banków. Nale y jednak podkre li , i  nawet wtedy 

system gwarantowania depozytów nie b dzie mia  za zadanie samodzielnego 

przezwyci ania kryzysów o charakterze systemowym
9
. 

                                                      
6 Szerzej w: J. Kole nik, Bezpiecze stwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, War-

szawa 2011, s. 220 222. 
7 M. Zaleska, System gwarantowania depozytów, [w:] Wspó czesna bankowo , (red.) M. Za-

leska, Difin, Warszawa 2007, s. 71 72. 
8 M. Zaleska, System ochrony klientów sektora finansowego, [w:] Bankowo , (red.) M. Zale-

ska, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 42. 
9 Por. R. Wierzba, System gwarantowania depozytów jako element sieci bezpiecze stwa finan-

sowego. Do wiadczenia francuskie, „Bezpieczny Bank” 2005, nr 1(26), s. 38 56. 
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Tabela 5.3.  Rodzaje i formy dzia alno ci pomocowej, wiadczonej bankom  

przez systemy gwarantowania depozytów 

Rodzaj pomocy 

 

kapita owa 
kapita owo- 

-organizacyjna 

po yczkowo- 

-gwarancyjna 
inna 

F
o

rm
a

 

 dokapitalizowanie 

banku z problemami 

 dokapitalizowanie 

banku przejmuj ce-

go bank z proble-

mami 

 przej cie banku 

z problemami, jego 

restrukturyzacja i 

sprzeda  

 likwidacja banku 

z problemami, prze-

j cie jego dzia al-

no ci i sprzeda  

 udzielenie po yczki 

lub gwarancji ban-

kowi z problemami 

 udzielenie po yczki 

lub gwarancji ban-

kowi przejmuj ce-

mu bank z proble-

mami 

 nabycie wierzytel-

no ci banku z pro-

blemami 

 organizacja konsor-

cjum banków, które 

przejm  bank z pro- 

blemami 

ród o: Kole nik J., Bezpiecze stwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011,  

s. 226. 

 

Drugim kluczowym parametrem determinuj cym kszta t systemu gwaran-

towania depozytów jest sposób jego finansowania, przy czym w literaturze 

przedmiotu dominuj  dwa modele, tj.: finansowanie ex ante i ex post. Za stoso-

waniem metody finansowania systemu gwarantowania opartej o wp aty ex ante 

przemawia mo liwo  roz o onego w czasie gromadzenia zasobów w okresie 

dobrej koniunktury. Kluczowe jest zatem trafne okre lenie docelowej wielko ci 

takiego zasobu oraz harmonogramu jego osi gni cia
10

. Nale y przy tym zauwa-

y , i  obecnie obowi zuj ca dyrektywa w sprawie gwarantowania depozytów, 

pomimo i  by a ju  przedmiotem istotnych zmian, które zosta y dokonane  

w 2009 r. w odpowiedzi na obecny globalny kryzys finansowy, w dalszym ci gu 

nie harmonizuje na szczeblu unijnym zasad finansowania systemów. Analizuj c 

komunikaty i wypowiedzi przedstawicieli Komisji Europejskiej w tym zakresie, 

nale y jednak poprze  koncepcj , aby nowe wspólne ramy w zakresie systemów 

gwarantowania depozytów mia y dotyczy  harmonizacji zasad finansowania, któ-

re opiera yby si  na formule ex ante (za pomoc  której mia yby zosta  w ka -

dym systemie zgromadzone w ci gu 10 lat rodki w wysoko ci 1,5% chronio-

nych depozytów), uzupe nionej formu  ex post (za pomoc  której mia yby zosta  

w ka dym systemie zgromadzone rodki w wysoko ci 0,5% chronionych depo-

zytów). Dodatkowo rodki ka dego systemu gwarantowania depozytów mog y-

by zosta  powi kszone poprzez po yczki z innych systemów do wysoko ci 0,5% 

depozytów chronionych przez system po yczaj cy. Zasadna jest tak e propozy-

                                                      
10 Szerzej w: J. Kole nik, Bezpiecze stwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, War-

szawa 2011, s. 240 249. 
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cja umo liwienia udzielania przez system gwarantowania depozytów wsparcia 

bankom zagro onym upad o ci  w kwocie, której u ycie nie doprowadzi oby do 

obni enia si  zasobów finansowych systemu poni ej progu w wysoko ci 1,0% 

chronionych depozytów (do 0,75% za zgod  nadzoru bankowego)
11

. 

Konieczne jest tak e jednoznaczne powi zanie sk adki p aconej przez banki 

(zarówno w unijnej, jak i krajowych cz ciach nowego systemu) z poziomem 

ponoszonego przez nie ryzyka. Warto przy tym zwróci  uwag  na interesuj ce 

spostrze enie, dotycz ce antycykliczno ci modelu powi zania wysoko ci sk ad-

ki p aconej przez banki na rzecz systemu gwarantowania z ryzykiem ponoszo-

nym przez banki, którego dokona  G.G. Pennacchi
12

. Udowodni  on bowiem, i  

w przeciwie stwie do wymogów kapita owych, uwzgl dniaj cych ryzyko pono-

szone przez bank, oparcie wysoko ci sk adki na system gwarantowania o ryzy-

ko, nie tylko nie jest procykliczne, ale nawet mo e zredukowa  procykliczno , 

wynikaj c  z regulacji nadzorczych. G.G. Pennacchi wskaza , i  efekt ten jest 

skutkiem stosowania w algorytmach liczenia sk adki na system gwarantowania 

depozytów w oparciu o ryzyko rednich ruchomych, uwzgl dniaj cych ryzyko 

ponoszone przez bank w okresie kilku lat. Trzeba jednak pami ta , i  niepo -

danym efektem ubocznym zniwelowania istotnych ró nic pomi dzy poziomami 

sk adki, p aconej w ró nych fazach cyklu koniunkturalnego, jest wzrost rednie-

go poziomu sk adki, niezb dnej do pokrycia ryzyka systemowego ponoszonego 

przez instytucj  gwarantuj c  depozyty. Najistotniejszym problemem staje si  

zatem w a ciwe okre lenie wysoko ci sk adki p aconej przez poszczególne ban-

ki nale ce do systemu. Wysoko  sk adki powinna uwzgl dnia  bowiem nie 

tylko poziom ryzyka w danym banku, ale tak e koszty jego bankructwa lub li-

kwidacji
13

. Do szacowania kosztów upad o ci powinny by  równie  wykorzy-

stywane informacje o jako ci aktywów banku. W takim modelu warto  sk adki 

b dzie zatem prawdopodobnie stale ros a wprost proporcjonalnie do wzrostu 

ryzyka i kosztów upad o ci banków.  

Koncepcje odzwierciedlaj ce poziom ryzyka banku w formule wyliczania 

sk adki na system gwarantowania depozytów mog  ró ni  si  od siebie zakre-

sem wykorzystywanych w nich danych. Do najprostszych mo na zaliczy  me- 

tody bazuj ce jedynie na informacjach sprawozdawczych, pozyskanych przez 

organy nadzoru bankowego zarówno w drodze inspekcji w banku, jak te  po-

                                                      
11 K. Szel g, Funding of Deposit Guarantee Schemes in the EU  the current reform, European 

Commission, 5 7.04.2011, s. 11. 
12 G.G. Pennacchi, Risk-based capital standards, deposit insurance, and procyclicality, „Jour-

nal of Financial Intermediation” 2005, Vol. 14, Issue 4, s. 432 465. 
13 D-Y. Hwang, F-Sh Shie, K. Wang, J-Ch. Lin, The pricing of deposit insurance considering 

bankruptcy costs and closure policies, „Journal of Banking and Finance” 2009, Vol. 33, Issue 10,  

s. 1909 1919. 
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przez sta y monitoring zza biurka. Bardziej zaawansowane metody opieraj  si  

na informacjach rynkowych b d  uwzgl dniaj  kombinacj  wszystkich dost p-

nych róde . Warto przy tym zwróci  uwag  na metody wykorzystuj ce infor-

macje rynkowe, poniewa  bazuj  one na teoriach cz cych bezpo rednio wyso-

ko  sk adki, jak  bank powinien wnie  na system gwarantowania depozytów,  

z warto ci  rynkow  banku.  

5.2.  Docelowy model restrukturyzacji  
i uporz dkowanej likwidacji banków  
w Unii Europejskiej oraz jego miejsce  
w ramach zarz dzania kryzysowego 

5.2.1.  Nowe ramy zarz dzania kryzysowego 

Nadrz dnym celem nowych ram zarz dzania kryzysowego w Unii Euro-

pejskiej powinno by  tworzenie mechanizmów odpowiedniej koordynacji dzia-

a  w oparciu o jasny podzia  kompetencji pomi dzy w a ciwymi organami oraz 

wprowadzenie jednolitych narz dzi nadzorczych zarówno w zakresie prewencji, 

jak te  w post powaniu naprawczym i likwidacyjnym banku. Konieczne jest 

tak e przyj cie za o enia o mo liwej likwidacji ka dego banku znajduj cego si  

w trudnej sytuacji, niezale nie od jego rodzaju i wielko ci, w tym instytucji  

o znaczeniu systemowym, bez stwarzania zagro e  dla stabilno ci finansowej  

i potrzeby poniesienia kosztów przez podatników
14

. 

Kolejnym niezb dnym elementem nowych ram zarz dzania kryzysowego 

jest jednoznaczne wskazanie organów odpowiedzialnych za zarz dzanie w sytua- 

cji kryzysowej. Uprawnienia do wczesnej interwencji nadal powinny posiada  

organy nadzoru mikroostro no ciowego (czyli zgodnie z koncepcj  unii banko-

wej EBC lub krajowy nadzór bankowy). Jednak przyj cie nowych ram zarz -

dzania kryzysowego b dzie wymaga o wskazania organu odpowiedzialnego za 

post powanie naprawcze, któremu mia yby przys ugiwa  odpowiednie upraw-

nienia. Przy istniej cych kolegiach ds. nadzoru powinny zosta  ustanowione ko- 

legia ds. post powa  naprawczych poprzez w czenie organów odpowiedzialnych 

za post powania naprawcze wobec grup. Kolegiom ds. post powa  naprawczych 

powinien za  przewodniczy  organ ds. post powania naprawczego w a ciwy dla 

dominuj cej instytucji kredytowej. Konieczne b dzie tak e rozstrzygni cie udzia-

u i roli w procesie zarz dzania w sytuacji kryzysowej: banku centralnego, sys-

                                                      
14 Por. Resolving Globally Active, Systemically Important, Financial Institutions. A joint paper 

by the Federal Deposit Insurance Corporation and the Bank of England, 10 December 2012, s. 2 3. 
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temu gwarantowania depozytów, Komitetu Stabilno ci Finansowej oraz nadzoru 

makroostro no ciowego. Proces zarz dzania w sytuacji kryzysowej, wymagaj -

cy zastosowania powy szych narz dzi, nie mo e jednak opiera  si  wy cznie na 

dominuj cym, w dotychczasowych propozycjach UE, spojrzeniu mikroostro no-

ciowym, ale musi uwzgl dnia  pe en obraz sytuacji i skutków podj tych dzia-

a  dla stabilno ci ca ego systemu finansowego kraju. Niezb dne jest przy tym 

uwzgl dnienie wiod cej roli spojrzenia makroostro no ciowego ju  na etapie 

regulacji wspólnotowych. 

5.2.2.  rodki zarz dzania kryzysowego 

Zgodnie z przedstawionym na pocz tku czerwca 2012 r. projektem dyrek-

tywy w sprawie restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji instytucji kredy-

towych i firm inwestycyjnych
15

, rodki zarz dzania kryzysowego sk ada yby si  

z trzech grup instrumentów: zapobiegawczych, wczesnej interwencji oraz re-

strukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji. Przy czym stosowanie instrumentów 

wczesnej interwencji oraz restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji pozo-

stawa oby w wy cznej kompetencji organów nadzoru, za  stosowanie cz ci 

instrumentów zapobiegawczych by oby w gestii samych banków. 

 
Tabela 5.4.  rodki zarz dzania kryzysowego 

Grupa instrumentów Rodzaj instrumentu 
Podmiot stosuj cy 

dany instrument 

plany naprawy 

umowy wsparcia wewn trzgrupowego 

bank 

plany restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji 

Zapobiegawcze 

mo liwo  dania od banku zmiany jego struktur 

prawnych lub operacyjnych 

organ nadzoru 

wdro enie wszelkich rodków okre lonych w planie 

naprawy 

Wczesnej  

interwencji 

sporz dzenie szczegó owego planu dzia ania wraz 

z harmonogramem realizacji 

bank na danie 

organu nadzoru 

                                                      
15 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council establishing a frame- 

work for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending 

Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 

2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010, COM(2012) 280/3, 

European Commission, Brussels, 6.07.2012, s. 2 6. 
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zwo anie zgromadzenia akcjonariuszy w celu podj -

cia pilnych decyzji 

opracowanie wraz z wierzycielami planu restruktury-

zacji d ugu 

zbycie ca ego upadaj cego banku lub jego wyodr b-

nionej cz ci 

utworzenie instytucji pomostowej 

separacja aktywów 

Restrukturyzacji  

i uporz dkowanej 

likwidacji 

dofinansowanie 

organ nadzoru 

ród o: Proposal for a Directive of the European Parliament and od the Council establishing a fra-

mework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and 

amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 

2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010, 

COM(2012) 280/3, European Commission, Brussels 6 VI 2012, s. 9 10. 

 

Najwa niejszymi rodkami zarz dzania kryzysowego b d  niew tpliwie 

instrumenty z grupy restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji, które b d  

stosowane wówczas, gdy rodki zapobiegawcze i wczesnej interwencji oka  si  

niewystarczaj ce do zapobie enia pogorszenia si  sytuacji banku, a jego upa-

d o  stanie si  faktem lub b dzie bardzo prawdopodobna (np. aktywa b d  ni -

sze od zobowi za , nie b dzie regulowa  on swoich zobowi za  lub b dzie wy-

maga  wsparcia ze rodków publicznych). Je eli w a ciwy organ ustali, e adne 

alternatywne dzia ania nie pozwol  unikn  upad o ci banku oraz e zagro ony 

jest interes publiczny (rozumiany m.in. jako dost p do podstawowych funkcji 

banku, stabilno  systemu finansowego lub finansów publicznych), przejmie on 

kontrol  nad dan  instytucj  i podejmie dzia ania w ramach restrukturyzacji  

i uporz dkowanej likwidacji (por. schemat 5.1.). 

Nale y zwróci  jednak uwag , i  wdro enie powy szych rodków zarz -

dzania kryzysowego oznacza  b dzie nie tylko istotne rozszerzenie uprawnie  

organów nadzoru bankowego, ale tak e zaburzenie dotychczasowej równowagi 

pomi dzy uprawnieniami organów nadzorów z krajów goszcz cych i macierzys-

tych na rzecz tych ostatnich. Mo liwa marginalizacja uprawnie  organów nadzo-

rów z krajów goszcz cych musi by  jednak ograniczona poprzez redukcj  ich 

odpowiedzialno ci za bezpiecze stwo sektora bankowego w danym kraju. Nie 

bez znaczenia w kontek cie sprawnego stosowania powy szych narz dzi b dzie 

tak e istotny wzrost kosztów funkcjonowania organów nadzoru (szczególnie  

w krajach macierzystych), który b dzie przerzucany tak e na klientów banków 

w krajach goszcz cych.  
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5.2.3.  ród a finansowania zarz dzania kryzysowego 

Najwa niejszym ród em finansowania zarz dzania kryzysowego, zgod-

nie z koncepcj  zaprezentowan  po raz pierwszy przez Komisj  Europejsk  ju  

w 2010 r., by yby krajowe fundusze restrukturyzacyjne, których celem by oby 

finansowanie uporz dkowanej likwidacji np. poprzez utworzenie instytucji po-

mostowej czy wsparcie podmiotu zarz dzaj cego „z ymi” aktywami. W doku-

mentach i stanowiskach Komisji Europejskiej przyj to, i  fundusze restruktury-

zacyjne we wszystkich krajach UE powinny by  finansowane, co do zasady,  

w trybie ex ante, który jednak by by uzupe niany mechanizmami finansowania 

ex post. Przy czym mechanizm finansowania funduszu powinien mie  na uwa-

dze osi gni cie dwóch celów, tj. pozyskanie niezb dnych kwot odpowiadaj -

cych sposobowi wykorzystania funduszu oraz zmniejszenie ryzyka konieczno ci 

uruchomienia post powania naprawczego.  

Sk adki na rzecz funduszy pochodzi yby od banków, którym udzielono 

licencji w danym pa stwie cz onkowskim, z uwzgl dnieniem ich oddzia ów 

utworzonych w innych pa stwach cz onkowskich. Fundusze powinny by  jed-

nak zasilane stopniowo, a sk adki powinny by  pocz tkowo ustalone na ni szym 

poziomie i mia yby rosn  w miar  dalszego o ywienia gospodarki. Jako pod-

staw  obliczania sk adek Komisja wskazywa a pocz tkowo trzy potencjalne pa- 

rametry: wysoko  zobowi za  danego banku, wysoko ci jego aktywów lub 

wysoko ci jego zysków. Jako najbardziej zasadn  podstaw  Komisja okre la a 

przy tym wysoko  zobowi za  banku, podkre laj c, i  pomimo ma ego zwi zku 

wysoko ci zobowi za  ze skal  ryzyka ponoszonego przez bank, parametr ten 

najlepiej odzwierciedla wysoko  kwot, jakie mog  okaza  si  potrzebne w przy-

padku konieczno ci przeprowadzenia post powania naprawczego wobec danego 

banku (w tabeli 5.5. przedstawione zosta y podstawy naliczania op at na fundu-

sze restrukturyzacyjne w wybranych pa stwach UE).  

 
Tabela 5.5.  Podstawy naliczania op at na fundusze restrukturyzacyjne w wybranych  

pa stwach UE 

Kraj Fundusz Podstawa op aty Stawka 
Planowane zasoby 

funduszu 

Szwecja Stability Fund zobowi zania z wy -

czeniami  

0,036% 2,5% PKB w ci gu 

15 lat 

Niemcy Restructuring 

Fund 

pasywa z wy czeniem 

funduszy w asnych oraz 

depozytów klientów  

0,02% 0,04% 

0,00015% dla pozabi-

lansowych instrumen-

tów pochodnych 

ok. 1 mld euro 

rocznie 

ród o: Funding Systemic Crisis Resolution, OECD, 20 March 2012, Paris, s. 7. 
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Zgodnie z ostatni  propozycj  z czerwca 2012 r. docelowo fundusze re-

strukturyzacyjne powinny w ci gu dziesi ciu lat zgromadzi  zasoby odpowiada-

j ce 1% gwarantowanych depozytów w systemie bankowym danego kraju (czas 

ten mo e zosta  wyd u ony maksymalnie o 4 lata, je li w funduszu zostanie 

zgromadzony zasób rodków odpowiadaj cy 0,5% gwarantowanych depozytów 

w systemie bankowym danego kraju). W przypadku je li zasoby rodków zgro-

madzone w funduszu spadn  poni ej po owy warto ci docelowej, roczna sk adka 

banków nie powinna by  ni sza ni  0,25% gwarantowanych depozytów (istnieje 

równie  mo liwo  na o enia dodatkowej op aty ex post). Podstaw  wysoko ci 

sk adki poszczególnych banków powinna by  za  warto  pasywów z wy cze-

niem funduszy w asnych i depozytów gwarantowanych (o ile rodki systemu 

gwarantowania depozytów mog  by  wykorzystywane do celów uporz dkowa-

nej likwidacji) z uwzgl dnieniem m.in. ponoszonego przez dany bank ryzyka, 

jego sytuacji finansowej, z o ono ci struktury czy te  znaczenia systemowego. 

Maksymalnie 30% nale nej op aty powinno mie  form  nieodwo ywalnego zo- 

bowi zania utrzymywanego w aktywach o niskim ryzyku. Przewidziana zosta a 

tak e mo liwo  po yczek pomi dzy krajowymi funduszami restrukturyzacyj-

nymi. By by to jednak element uzupe niaj cy, gdy  wysoko  po yczki nie mog- 

aby by  wy sza ni  po owa rodków b d cych aktualnie w dyspozycji funduszu 

po yczaj cego. Ponadto jej udzielenie uzale nione by oby od zgody krajowego 

organu nadzoru bankowego.  

5.3.  Integracja systemu restrukturyzacji  
i uporz dkowanej likwidacji banków  
oraz systemu gwarantowania depozytów  
w Unii Europejskiej 

Systemy gwarantowania depozytów stanowi  przede wszystkim mecha-

nizm redukuj cy specyficzny rodzaj kosztów transakcyjnych dzia ania systemu 

bankowego, jakie powstaj  na skutek upad o ci banków
16

. Szczególnie tymi  

kosztami s : spadek zaufania deponentów, zachwianie systemu rozlicze  mi -

dzybankowych czy te  zmniejszenie p ynno ci sektora bankowego. Co do zasady 

system gwarantowania depozytów powinien tak e udziela  pomocy bankom 

tylko w szczególnych sytuacjach, w których problemy lub niewyp acalno  jed-

nego z nich mog aby doprowadzi  do zaburze  w ca ym sektorze. Pomoc taka 

powinna mie  miejsce tylko w wyj tkowych sytuacjach w odniesieniu do insty-

                                                      
16 T. Obal, Teoretyczne aspekty systemu gwarantowania depozytów, „Bezpieczny Bank” 2004,  

nr 2(23), s. 47 65. 
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tucji, których upad o  mog aby wywo a  panik  na rynku
17

. W odniesieniu do 

pozosta ych instytucji pomoc powinna by  limitowana, aby nie powodowa  wzro-

stu pokusy nadu ycia oraz nie ogranicza  oddzia ywania mechanizmu rynkowe-

go. Tak e formy pomocy powinny koncentrowa  si  na wspieraniu przejmowa-

nia zagro onych instytucji, a nie promowaniu samodzielnej sanacji (szczególnie 

gdy mia aby si  ona odbywa  przy udziale tej samej kadry zarz dzaj cej, która 

nie zapobieg a lub nawet przyczyni a si  do powstania niebezpiecze stwa nie-

wyp acalno ci).  

 

Schemat 5.1.  Algorytm stosowania instrumentów restrukturyzacji i uporz dkowanej 

likwidacji oraz wyp aty rodków gwarantowanych 

Istotne pogorszenie si  sytuacji banku

Brak zagro enia
interesu publicznego

Zagro enie interesu publicznego

Kontynuacja
dzia alno ci

Zaprzestanie dzia alno ci

Brak wyp aty rodków gwarantowanych
Wyp ata rodków
gwarantowanych*

„Zwyk a”
upad o

– zbycie ca ego banku 
   lub
– utworzenie instytucji 
   pomostowej

– zbycie wyodr bnionej
   cz ci banku lub
– separacja aktywów, 
   lub
– dofinansowanie

 

* ze rodków zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji banków oraz 

gwarantowania depozytów 

ród o: Opracowanie w asne. 

 

Bior c pod uwag , i  nadrz dnym celem istnienia funduszy restrukturyza-

cyjnych, podobnie jak i systemów gwarantowania depozytów, jest zapobieganie 

ponoszeniu kosztów upad o ci banków przez podatników, tym samym zasadna 

                                                      
17 M. Zaleska, Systemy gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej – uwarunko-

wania dzia alno ci i propozycje zmian dla systemu polskiego, [w:] Finanse i bankowo  w integru-

j cej si  Unii Europejskiej, (red.) T. Famulska, J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2006, s. 201. 
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jest nie tylko mo liwo  wzajemnego u ycia rodków, którymi dysponuj  oby-

dwa, ale tak e czenie funkcji i zada  tych systemów w jednym podmiocie. 

Nale y jednak pami ta , i  mo liwo  wykorzystania rodków, które s  ju  zgro-

madzone w systemach gwarantowania depozytów, na potrzeby restrukturyzacji  

i uporz dkowanej likwidacji powinna by  mo liwa, pod warunkiem zagwaran-

towania, e w przypadkach upad o ci banków taki po czony system b dzie  

w stanie wyp aci  rodki gwarantowane.  

Jak ju  wcze niej zosta o wskazane, naturaln  konsekwencj  ustanowienia 

jednolitego europejskiego systemu nadzoru bankowego jest koncepcja ponadna-

rodowej instytucji gwarantuj cej depozyty. Przy czym najwy szy poziom spraw-

no ci organizacyjnej oraz przejrzysto ci podejmowanych decyzji zosta by osi g- 

ni ty poprzez wdro enie modelu krajowo-unijnego, w którym jedynie depozyty 

zgromadzone w bankach najwa niejszych systemowo z punktu widzenia ca ej 

Unii Europejskiej by yby obj te zarówno wspólnotowym nadzorem, jak i syste-

mem gwarantowania depozytów szczebla unijnego. Depozyty zgromadzone za  

w pozosta ych bankach podlega yby w dalszym ci gu ochronie systemów kra-

jowych. Bior c natomiast pod uwag  wykazan  komplementarno  systemu upo- 

rz dkowanej likwidacji banków i systemu gwarantowania depozytów, jedynym 

naturalnym rozwi zaniem jest oparcie systemu uporz dkowanej likwidacji ban-

ków w Unii Europejskiej tak e na modelu krajowo-unijnym, w którym jedynie 

banki najwa niejsze systemowo, z punktu widzenia ca ej Unii Europejskiej, 

by yby obj te systemem restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji szczebla 

unijnego. Reasumuj c powy sz  analiz , mo na stwierdzi , i  europejski, zinte-

growany system restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji banków oraz gwa-

rantowania depozytów powinien by  oparty na konstrukcji charakteryzuj cej si  

wieloma konkretnymi cechami (tabela 5.6.). 

 
Tabela 5.6.  Po dane cechy europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji  

i uporz dkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów 

Po dane cechy Obszar 

cz ci ponadnarodowej cz ci krajowej 

1 2 3 

Konstrukcja formalna  powo anie do ycia moc  

traktatu 

 jasno okre lone zasady dzia ania

 obowi zkowy dla wszystkich 

banków nadzorowanych przez 

ponadnarodowy organ nadzoru 

bankowego (EBC) 

 powo anie do ycia moc  aktu 

prawnego rangi ustawy 

 jasno okre lone zasady dzia a-

nia 

 obowi zkowy dla wszystkich 

pozosta ych banków 
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1 2 3 

Miejsce w sieci  

bezpiecze stwa 

 formalny element sieci bezpiecze stwa, maj cy takie same prawa 

jak te  dost p do danych i informacji co krajowe (europejski) or-

gany nadzoru bankowego czy krajowe banki centralne (EBC) 

Poziom ochrony  

deponentów 

 taki sam 

rodki zarz dzania  

kryzysowego 

 taki sam katalog instrumentów 

Organ podejmuj cy  

decyzje o zastosowaniu 

instrumentów restruktu-

ryzacji i uporz dkowanej 

likwidacji 

 ponadnarodowy organ nadzoru 

bankowego (EBC) 

 krajowy organ nadzoru ban-

kowego 

ród a finansowania  jasno okre lone ród a podstawowe i dodatkowe 

 wysoko  sk adek uzale niona od poziomu ryzyka ponoszonego 

przez bank  

 system finansowania ex ante uzupe niony formu  ex post 

 zdefiniowany ex ante docelowy poziom zasobów 

ród o: opracowanie w asne 

Zako czenie 

Z punktu widzenia bezpiecze stwa europejskiego sektora bankowego utwo- 

rzenie zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji 

banków oraz gwarantowania depozytów jest kompleksow  odpowiedzi , pozwa-

laj c  na wyposa enie sieci bezpiecze stwa zarówno we wszystkich pa stwach 

UE, jak i na szczeblu Wspólnoty w jednolite i skuteczne narz dzia, umo liwia-

j ce odpowiednio wczesne reagowanie na problemy w sektorze bankowym  

i niedopuszczenie do powstania bezpo rednich kosztów dla podatnika. Wdro e-

nie nowych zasad w zakresie zarz dzania kryzysowego, w tym szczególnie  

restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji zapewni, i  bank, którego sytuacja 

finansowa ulegnie nieodwracalnemu pogorszeniu zostanie zlikwidowany w spo-

sób nieobci aj cy kosztami podatników, przy jednoczesnej ochronie jego depo-

nentów. Projektuj c szczegó owe rozwi zania, trzeba jednak by  wiadomym, i  

o skuteczno ci nowych rozwi za  b d  decydowa  nie tylko nowe narz dzia, 

b d ce w dyspozycji zintegrowanego systemu, ale przede wszystkim jego rze-

czywista „si a” finansowa, czyli zasób rodków, którymi b dzie dysponowa  za- 

równo na unijnym, jak i na krajowych szczeblach. To wyzwanie staje si  jednak 

szczególnie ambitne, je li we miemy pod uwag  wielko  najwi kszych banków 
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w Unii Europejskiej zarówno w odniesieniu do PKB krajów, w których maj  

swoj  siedzib , jak te  PKB ca ej wspólnoty. 

Na zako czenie warto podkre li  znaczenie wp ywu zaburze  i zdarze  

kryzysowych w sektorze bankowym na potencjalny, docelowy kszta t europej-

skiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji 

banków oraz gwarantowania depozytów. Podczas trwania kryzysu, jak te  nie-

d ugo po jego przezwyci eniu, du o atwiej jest przeprowadzi  zmiany w sieci 

bezpiecze stwa ni  w czasie stabilnej sytuacji na rynku, kiedy to sk onno  do 

ust pstw i kompromisów jest, co do zasady, mniejsza
18

. Wprowadzenie w ycie 

zmian proponowanych w powy szym opracowaniu by oby nie do zrealizowania 

jeszcze klika lat temu. Obecny kryzys sta  si  jednak swoistym katalizatorem 

zmiany postrzegania poszczególnych elementów sieci bezpiecze stwa finanso-

wego w Unii Europejskiej b d cych dotychczas zbiorem elementów funkcjonu-

j cych praktycznie autonomicznie zarówno na szczeblu krajowym, jak i wspól-

notowym. Nale y zatem jak najlepiej wykorzysta  „szans ”, jak  stworzy  nam 

kryzys, pami taj c jednak, i  nowe propozycje w zakresie restrukturyzacji i upo-

rz dkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów, stanowi ce jeden 

z filarów unii bankowej, musz  by  realizowane z zamiarem stworzenia rozwi -

zania d ugoterminowego, które b dzie determinowa  kszta t i bezpiecze stwo 

europejskiego sektora bankowego przez nast pne kilkana cie, a mo e nawet 

kilkadziesi t lat. 
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Streszczenie 

Celem opracowania jest wskazanie po danego kszta tu systemu uporz dkowanej 

likwidacji banków i gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej oraz próba 

odpowiedzi na pytanie o stopie  integracji takiego systemu. Przeprowadzona ana-

liza nie ogranicza si  jedynie do teoretycznych i modelowych aspektów zagad-

nienia, ale obejmuje tak e postulaty w zakresie kluczowych elementów i mecha-

nizmów funkcjonowania systemu, maj cego zapewni  uporz dkowan  likwidacj  

banków, jak te  odpowiedni  ochron  depozytów zgromadzonych w europejskim 

sektorze bankowym. Zdaniem autora z punktu widzenia bezpiecze stwa europej-

skiego sektora bankowego jedynie utworzenie systemu zintegrowanego opartego 
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o model krajowo-unijny jest rozwi zaniem, pozwalaj cym na wyposa enie sieci 

bezpiecze stwa zarówno we wszystkich pa stwach UE, jak i na szczeblu wspól-

noty w jednolite i skuteczne narz dzia, umo liwiaj ce odpowiednio wczesne re-

agowanie na problemy w sektorze bankowym i niedopuszczenie do powstania 

bezpo rednich kosztów dla podatnika. 

Summary 

The aim of this chapter is to identify the desired shape of the system of resolution 

of banks and deposit guarantee in the European Union and to attempt to answer 

the question about the degree of integration of such a system. The analysis is not 

limited to theoretical and modeling aspects of the subject but also includes de-

mands on key elements of the system and mechanisms designed to ensure a reso-

lution of banks, as well as adequate protection for the deposits held by the Euro-

pean banks. According to the author, from the point of view of security of the Eu-

ropean banking sector only an integrated system based on nationally-EU model is 

a solution that equips both the European safety net, as well as the safety nets at 

domestic level with consistent and effective tools to enable timely response to the 

problems in the banking sector and to prevent the occurrence of the direct cost to 

the taxpayer. 

 

S owa kluczowe: unia bankowa, system gwarantowania depozytów, restruktu-

ryzacja i uporz dkowana likwidacja banków. 

 


