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Przedmowa

Jedną z inspiracji dla przygotowania niniejszej pracy był amerykański kry-
zys subprime z 2008 r., który, ujmując to zagadnienie w pewnym uproszczeniu, 
ukazał niezwykle istotną rolę współczesnej bankowości inwestycyjnej dla funk-
cjonowania tak krajowych, jak i światowych rynków finansowych, nota bene nie 
zawsze w pozytywnym ujęciu. 

Nie sposób oprzeć się bowiem wrażeniu, iż architektura rynków finanso-
wych, w których mechanizmy cyrkulacji kapitału ułatwiane są coraz większym 
stopniem deregulacji i internacjonalizacji transferów środków pieniężnych, 
w znakomity sposób zachęca do coraz bardziej innowacyjnych konstrukcji (ope-
racji) gospodarczych i prawnych, w których główną rolę odgrywają banki inwe-
stycyjne.

Jakkolwiek wszelaka innowacyjność, która ze swojej natury jest czynnikiem 
rozwojowym dla stanu światowej gospodarki, powinna być prima facie odbierana 
jako element pozytywny, to jednak sygnalizowany kryzys subprime z 2008 r. uka-
zał również istotne zagrożenia jakie mogą być powodowane przede wszystkim 
silnym dążeniem do ponadstandardowej rentowności prowadzonej działalności, 
także w oderwaniu od rzeczywistych wartości (wycen) instrumentów bazowych, 
stosowanych do rozmaitych konstrukcji instrumentów finansowych. 

W niniejszej publikacji wskazane zostanie, iż polski rynek finansowy, na któ-
rym choć nie prowadzą działalności wyodrębnione banki inwestycyjne, jest rów-
nież obszarem świadczenia przez banki usług bankowości inwestycyjnej (w ujęciu 
przedmiotowym), co czyni ten rynek częścią światowego systemu gospodarczego. 

Tym samym, głównym celem niniejszej publikacji będzie – po pierwsze, wy-
selekcjonowanie adekwatnych podstaw prawnych, na podstawie których banki 
krajowe mogą świadczyć usługi bankowości inwestycyjnej – po drugie zaś, syn-
tetyczne przybliżenie istoty (natury) podejmowanych przez banki krajowe czyn-
ności/działań, które można zaklasyfikować do kategorii usług bankowości inwe-
stycyjnej. 

Aby osiągnąć tak zakreślony cel, w Części I niniejszej publikacji konieczne 
będzie zdefiniowanie pojęcia „usług bankowości inwestycyjnej”. Służyć temu 
mają trzy pierwsze rozdziały publikacji, w których przyjęte zostaną pewne 
wspólne dla całej pracy założenia terminologiczne i metodologiczne (rozdz. I), 
następnie zidentyfikowane i omówione zostaną determinanty świadczenia usług 
bankowości inwestycyjnej (rozdz. II), a finalnie przyjęta zostanie dla potrzeb ni-
niejszej publikacji definicja „usług bankowości inwestycyjnej” (rozdz. III). 

Po zdefiniowaniu tytułowego pojęcia, w Części II niniejszej publikacji doko-
nana zostanie analiza podstaw prawnych do świadczenia przez banki usług banko-
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wości inwestycyjnej, w świetle regulacji ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe 
oraz ustaw wobec niej leges speciales (rozdz. IV–VIII).

Analiza ta będzie musiała uwzględniać – po pierwsze, brak wyodrębnionego 
na gruncie prawa polskiego katalogu czynności, które adresowane byłyby wyłącz-
nie do podmiotów świadczących usługi bankowości inwestycyjnej, co skutkować 
będzie sui generis selekcją istniejących regulacji, z punktu widzenia możliwości 
ich zastosowania do rzeczonego obszaru usług bankowości inwestycyjnej.  

Po drugie zaś, zgodnie z przywołanym uprzednio założeniem, wartością 
pracy będzie syntetyczne omówienie istoty funkcjonalnej wynikających z norm 
prawnych określonych konstrukcji gospodarczych, które łączą się ze świadcze-
niem przez banki usług bankowości inwestycyjnej. 

W Części III publikacji celowym zamysłem będzie przybliżenie zasad 
świadczenia przez banki usług maklerskich i ich zaklasyfikowanie do katego-
rii usług bankowości inwestycyjnej w przyjętym w niniejszej pracy rozumieniu 
(rozdz. IX–XI).

Wyodrębnienie i oddzielne omówienie tego rodzaju aktywności banków po-
wodowane jest przede wszystkim dostrzeganą w praktyce obrotu gospodarczego 
trudnością w interpretowaniu wzajemnie „przenikających się” regulacji ustawy 
z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe i przepisów ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi, a ponadto istotną dla tytułowej analizy rolą jaką peł-
nią banki uczestniczące w ramach obrotu dokonywanego na rynku kapitałowym. 

Zagadnienie prawnych podstaw dla świadczenia przez banki usług bankowo-
ści inwestycyjnej nie było dotychczas przedmiotem kompleksowego opracowa-
nia w polskiej nauce prawa, co sprawia, iż praca ta powinna być istotnym wkła-
dem w ilustrowanie rzeczywiście podejmowanych przez banki krajowe działań 
w przybliżanym obszarze.

Praca uwzględnia stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 r.
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