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Przedmiot: Prawo bankowe – aspekty narodowe i wspólnotowe 

Kod: 

Punkty ECTS:  

Wykładowca: dr Piotr Pomorski 

Forma zajęć: wykład 

Liczba godzin : 30 

Liczba godzin w tygodniu: 2 

Założenia: Przedstawienie problematyki dotyczącej banków i prawa bankowego w 

kontekście uwarunkowań ekonomicznych i politycznych  

Cel wykładu: Rozszerzenie wiedzy na temat organizacji i struktury sektora bankowego 

w Polsce, nauka praktycznych wiadomości dotyczących obowiązków banków oraz 

klientów w zakresie dokonywanych czynności bankowych. Rozwój umiejętności wykładni 

przepisów prawa i ich praktycznego zastosowania.  

Metody dydaktyczne: Analiza i interpretacja ustawodawstwa bankowego ( polskiego i 

europejskiego), przegląd założeń teoretycznych odnoszących się do systemu bankowego, 

wykładnia orzecznictwa sądowo – administracyjnego w tej materii.  

 

 Tematyka zajęć 

1 Pojęcie i rodzaje banków oraz systemu bankowego 

2 Tworzenie banków i ich licencjonowanie 

3 Charakterystyka banków państwowych, spółdzielczych, komercyjnych.  

4 Organizacja i funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego 

5 Podstawowe zasady działalności banków, ze szczególnym uwzględnieniem zasady 

bezpieczeństwa 

6 Eliminacja i sanacja banków  

7 Umowa rachunku bankowego 

8 Bankowe rozliczenia pieniężne 

9 Umowa gwarancji bankowej 

10 Umowa kredytu bankowego 

11 Główne rodzaje kredytów  

12 Bankowe papiery wartościowe i ich sekurytyzacja  

13 Banki na rynkach finansowych 

14  Europejskie prawo bankowe 

 

Literatura podstawowa. 

Z. Ofiarski, „Prawo bankowe”, Warszawa 2009  

 

Literatura uzupełniająca 

R. Kaszubski, A.Cholewa – Tupaj, „Prawo bankowe”, Warszawa 2010 

M. Bączyk (red.), „Prawo bankowe. Komentarz”, Warszawa 2007 

 

Wymogi egzaminacyjne 

Znajomość materiału prezentowanego na wykładzie. 

Umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawa bankowego 

 

Forma egzaminu: 

Egzamin testowo - pisemny 

 
 

 

 

 



 

 

 

Studies: Law 

Subject:  National and European aspects of banking law 

Code:  

ECTS Points:  

Lecturer: Piotr Pomorski, doctor 

Form of classes: lecture 

Number of hours: 30 

Number of hours per week: 2 

Assumptions: Presentation of matters dealing with banking law in context of its 

economic and political conditions 

Lecture’s goal: Broadening of theoretical and practical knowledge concerning public and 

private banking law, with a special attention paid to bank’s duties and customer’s rights.  

Expanding skills of banking law interpretation. 

Didactic methods: Analysis of banking law’s legislation, presentation of theoretical and 

legal assumptions with regard to jurisdiction coming within banking law. 

 

 Topics of didactic classes 

1 Theory of banking law. Different types of banks. 

2 Creation of bank. Licence rule.  

3 Specificity of national, commercial and  municipal bank’s activity 

4 National Bank Of Poland – its structure and functioning  

5 Legal rules of bank’s activity with regard to the security rule. 

6 Sanitation and liquidation of banks 

7 Banking account and deposit contract 

8 Cash settlements and clearing 

9 Bank guarantee contracts 

10 Credit conract 

11 Principal types of credits and loans 

12 Bonds and securitization  

13 Banks and financial markets 

14  European banking law 

 

Compulsory literature: 

Z. Ofiarski, „Prawo bankowe”, Warszawa 2009  

 

Complementary literature 

R. Kaszubski, A.Cholewa – Tupaj, „Prawo bankowe”, Warszawa 2010 

M. Bączyk (red.), „Prawo bankowe. Komentarz”, Warszawa 2007 

 

Credit for a course requirements: 

Knowledge of material presented on lectures 

 

Credit for a course form:  

test and written examination 

 

Credit for a course criteria:  

positive knowledge  


