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1.

W sprawie tematu rozprawy, jej celu, hipotezy badawczej
i zastosowanvch metod

GłównYm Punktem odniesienia dla Doktoranta. jeślichodzi

o

konstrukcję

jest krYzYs finansowy. który rozpoczął się w- Stanach Zlednoczonych w
r- i szYbko Przeniósł się na europejski sektor baŃowy. Istniejące uprzednio

rozPrawY2007

wspólnotowe regulacje w sprawie wyrnogów kapitałowych (tzw. clyrektywy cRD)

akazńY się bezradne" kryz,vs finansowy zachwiał stabilnościąnie tylko

PoszczególnYch Państw członkowskich UE, lecz stabilnością strely euro jako całości.
Jęszczę Podczas trwania kryzvsu finansowego w UE rozpoczęto głębokie reformy
m.in. nadzoru nad instytucjami finansolłymi. Objęły one tak refbrmy instytucjonalne
(ustanowienie w 2010 r. Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

Rady Ryzyka Finansowego). jak

i

i Europejskiej

nowelizację unijnego prawa materialnego

-

kolejne generacje dyrektyr;v, w sprawie wvmogów kapitałowy-ch - 2009 i 2010 r., by
w końcu w 2013 t. przyjąć Pakiet składających się i IV d;,rektywy w sprawie
wYmogów kaPitałowych i stosownego rozporządzenia, znowelizo,łany w roku 2019

(co ma formalnie zd<ończyc przeprowadzaną reformę), Dodać clo tego należy
konsekwentnie realizowany w ramach strefy euro od 2012 r. projekt unii baŃowej,

w ramach której jej pierwszy filar (ustanowiony w 2013 t.) obejmuje Jednolity

F§

Mechanizm Nadzorczy

(SSM),

spra\Ą,ow-any de .facto pTzęz Europejski Bank

-

-

Centralny. Należy przy tym

w wymiarze strategicznym

mieć na wzg|ędzie, że

stosownie do tzw. strategii wspólnej ściezkizasadniczą odpowiedzią na grozbę

UE rna być objęcie przez strefę eulo wszystkich państw
członkowskich Unii. Do sprarvy tej powrócimy jeszcze w dalszych częściach
fragmentacji ustrojowej

recenzji.

lJwzględniają ten zasadniczy

według Doktoranta

jest

puŃt

odniesienia, głórł,nym celem razprary

możliwie najbardziej wszęchstronne

przedstawienie architektury regulacljnej

i

i

pełne

instltucjonalnej nadzoru bankowego

rł.

prawie Unii Europejskiej oraz dokonanie kompleksowej oceny przepisów pra\ła
europejskiego regulującego nadzór banko*y. które zostały wprowadzone wskutek
ręform dokonanych po kryzysie flnansowym z lat 2007-2009." (s. 16). Doktorant

precyzuje następnie powl,ższy zasaónlczy cel rozpraw1,
16117):

w dwóch

aspektach (s.

po pierwsze podkreśla, że zwtązane z t},m celem rozprawy jest również

zbadanie, czy

w

następstwie przeprowadzonych reform udało się wprowadzić

jednolity, wspólny system ostroznościowego nadzoru bankowego. czy też w dalszym

ciągu dzińają w istocie w państwach członkowskich UE odrębnie

i

niezależne od

siebie systemy fiak to miało miejsce ptzed kryzysem finansowym), po drugie
wskazuje, żę zarazem chodzi o przeprowadzenie oceny, czy model nadzoru
bankowego wprowadzony

w

następstwie reformy

jest w stanie

zapobiec

następstwom podobnych kryzysow finansowych w przyszłościi skutecznie chronić

- w takich sytuacjach - stabilnośćfinansową

na poziomie unijnym.

Takie ujęcie celów rozprawy należy ocenić jednoznacznie

pozl,tywnie,

Następstwa kryzysu tirransowego wstrząsnęły zarówno państwami członkowskimi

UE jak t zwŁaszcza streĘ euro jako całością.Nie bez powodu więc
ratunkowy

a

następnie naprawczy

w Unii

program

Europejskiej skoncentrow,ał się na

ustanowieniu regulacji prawnych rynku finansowego otaz zapewnieniu ich
skutecznego stosowania. Wiodącą rolę w ramach tego programu odgrywa Europejski

System Nadzoru Finansowego" którego podstawowymi elementami

są filary

makroostrożnościow1,i mikroostrożnościow1,.Z kolei w strefię euro w centrum
retbrmy znajduje się budowanie unii baŃowej,

z jej trzema filarami. w

zwłaszcza Jednolityn Systemem Nadzorczym (SSM).

Z

tym

povllższvch względów

poddanie wnikliw-ej analtztę ewolucji regulacji prawnych wspólnotowych a następnie

unijnych w dziedzinie nadzoru bankowego powinno spotkać się z zainteresowaniem
i pozl.tywną oceną.

Rozw-ażania Doktoranta koncentrują

się wokół weryfikacji czterech

tez.

Stosownej do pierwszej z nich ,,wskutek wspomnianych reform postkryzysowych

zostńa dokonana daleko idąca 'europeizacja' nadzoru bankowego \Ą, Unii
Europejskiej, polegająca na przeksńałceniu dotychczas niezależnych systemównadzoru bankowego funkcjonujących w każdym państwie członkowskim oddzielnie

w

de

facto jeden wspolny europejski system nadzoru banliowego ukształtowany

ptzez przepisy prawa unijnego" (s. 17). Stosownie do tezy drugiej" wprowadzony

model ostroznościowego nadzotu bankowego eliminuje rł,ady i słabości.które
występowały we wspólnotowych regulacjach przedkryzysor,lych (s. l7).

Z

tym

zńożeniem wiąże się teza trzecia, stosownie do której wprowadzony model jest w

stanie skutecznie iden§fikować

i

zapobiegać zagroźeniom analogicznym do

przyczyn kryzysu, który ogarnął Unię w 2008 r. W końcu teza czwarta rozprawy (s.
17), ściślepowiązania

z vqżej wskazanymi, odnosi się do oddziałylł-ania regulacji

unijnych w analizowanym zakresie na prawo krajor,ve państłv członkowskich UE.
Zakłada ona, że oddziĄwanie takie odblłva się w formule tzrł,. europeizacji ,.w

dół" (top-dolun). polegającej na ,,przenikaniu" regulacji unijnych i

unijnych

instytucji do prawa krajowego pństw członkowskich UE (s, 18).

Powyższym czterem tezom towaruyszy sprecyzowanie szeregu szczegółowych
problemów badawczych. Koncentrują się one na dwóch zasadniczych zagadnieniach:

po pierwsze

-

na zakresie

i

procedurach oddziaływania regulacji unijnych na

rozwiązania krajowe państw członkowskich UE; po drugie

- na

ewolucji regulacji

wspólnotowych a następnie unijnych odnoszących się do ostroznościowego nadzoru
bankow,ego, w tym

W toku

zńaszcza na głównych zasadach tych regulacji i na ich zakresie.

prowadzenia badań Doktorant

z

powodzeniem stosował przede

wszystkim metodę dogmatyczno-pra§,ą (analizując zarówno akty praw-a unijnego,

jak i akty soft lav,,

stosowne orzecznictw,o Trybunału Sprawiedliwości oraz

pragmatykę innych instytucji unijnych (zwĄaszcza dziŃających na unijnym rynku

finansowym). metodę historyczno-prawą (naświetlającewolucję prawa

WsPÓlnotowego a następnie prawa trnijnego w dziedzinie ostroznościowego nadzoru
bankowego oraz metodę prawno-porównawczą (analizując rozwój insĘtucji nadzoru
bankowe go w wybranyc h

p

aństwach europej skich).

SzczegÓlnie istotnym odniesieniem metodologicznym, jakie przyjął Doktorant (i

które odnotowuje w kontekście jednej ze stawianych tez) jest dogłębna analiza
wiodącego dylematu: na ile możliwe jest jednoczesne prow.adzenie efektyr,r.nych
PolitYk gwarantujących stabilnośćfinansową

i

budowanie zintegrowanego rynku

finansowego, przy paralelnyrn zachowaniu krajowego charakteru nadzoru
finansowego (problem tzw. trylematu finansowego, sformułowany przez D.
Schoenmakera). Dylemat ten w sposób szczególny, siłą rueczy, odnosi się do Unii

Europejskiej

i

zmusza do postawienia pl,tania,

czy przyjęte razwiązania

są

w stanię

sProstaĆ tYm wyzwaniom. W dalszych częściach rozprawy rozważania Doktoranta

wokół tego dyiematu stanowią centralny wątek analizy ewolucji modelu prawnego
nadzoru bankowego w Unii Europejskiej. Są to rozważania niezmięrnie interesujące,

ujawniającę Zarazempewien mankament konstrukcji rozprawy, która koncentruje się
ŚciŚle

na

nadzorzę bankowym we Wspólnotach a następnie w Unii. w niewielkim

jedYnie stopniu naw-iązując do generalnych zmian systemowych, prowadzonych w
ramach strefy euro (unii bankow,ej). gdzie - co nota bene DoktaraŃ odnotowuje *
szukać należy efektywneg o rczwiązania powyższego problemu.

Do sPrawy tej odniesiemy się w dalszej częścirecenzji. Natomiast w tym miejscu
należY PodkreŚlić, ze Doktorant generalnie dobrze zidentyfikował temat rozprawy,
Prawidłowo określiłjej cele, sformułował interesuj ącę tezy rozpraw}. i dobrze
zidentYfikował szczegołowe problemy badarvcze. zastosował z powodzeniem

a przede wszystkim w centrum swoich badań
umieŚcił zasadniczy problem, z jakim konfrontowana jest obecnie reforma
odPowiednie metody badawczę,

Europejskiego Systemu Nadzoru Finansow.ego

i

na który odpowiedź powinna

przynieśćunia bankowa.

Sumując, Doktorant został skonfrontowany z tematem badawczym interesującym

i trudnYm, o dużym ładunku teoretycznym oraz o istotnym znaczeniu praktycznym.
IJPrzedzając konkluzję końcową chciałbym stwierdzić, źe Doktorant dobrze paradztł

sobie z powyższymi wyzwaniami metodologicznymi i

merytorycznymi,

tJ

przedkładając rozprawę dobrze napisaną.

z ciekawymi

rozwńaniami

szczegółowl,mi oraz solidnie zweryfikowanymi tezami.

2.

Struktura rozprawy

Struktura rozprawy wychodzi na przeciw głor,r,rrym sformułowanym ptzęz
Doktoranta tezom

t szczegałowym zagadnieniom badawczym. Tak więc Doktorant

podzielił rozprawę na pięć rozdziałow o mniej więcej zrównowazonej objętości.

Rozdziń 1 dotyczy ,,Pojęcia nadzoru bankowego i innych pojęć z nim zwlązanych
(s. 24-6a), rozdziń 2 - .,Genezy i rozwoju instltucji nadzoru bankowego w
wybranych państwach Europy" (s. 61-101), rozdzlń 3

*

..Nadzoru bankowego i

regulacji działalnościbankowej w prarł,ie europejskim do kryzysu finansowego" (s.
l02-186), rozdziń 4 -,.Krajowego nadzoru bankowego w prawie europejskim" (s.
1

87 -27 8)

l r ozdział 5 -,.Uni j nym organom nadzoru bankowe

go

" (s,

27

9

-3 46).

Jak wspomniałem, pov,tyższa struktura rozpra\^y odpow-iada celom rozprawy oraz

sformułowanym tezom

i

szczegołowym zagadnieniom badalvczym.

W

dwóch

pierwszych tozdziałach Doktorant objaśnia (rozdziń 1) pojęcie nadzoru bankowego

zwtązanych

z

i

tym pojęć. Istotne dla dalszych rozważań jest zwłaszcza to, że

w kontekściepojęcia stabilności finansowej
wyżej ,,trylemat finansow1"'. ze w,skazaniem, że jego najbardziej
szczegóŁowo analizuje

rł,spomniany

racjonalnym

tozwiązaniem byłoby przeniesienie kompetencji nadzorczych do ponadpaństwowych
instytucji nadzorczych (s. 5ó-59). Daje do prawidłowy punkt wyjścia dla analizy

świetletego dylematu

-

rozwlązań wprowadzonych

Systemu Nadzoru Finansow,ego i

-

zwłaszc,za

-

w

-w

ramach Europejskiego

unii bankowej strefy euro. Wstępną

częśćrozważań w rozprawie zamyka rozdział 2. w którym Doktorant analizuje
rozwój instl.tucji nadzoru bankowego rł, wybranych ,,państwach Europy". Nie do
końca przekonuje mnie dobór analizowanych państw, który miałby odwoływać się

do kręgu ,,najwazniejszych pod względem gospodarczym" państw UE i (mimo
wyjścia z Unii) Zjednoczonego Królestlva, Z jednej stronv warto byłoby więcej
uwagi poświęcićStanom Zjednoczonyffi, w- których - jak słusznie odnotowuje
Doktorant * należy poszukiwać początków instytucji nadzoru bankowego. Z drugie.i
zaśstrony może warto byŁo bardziej zróżntcować grupę państw członkowskich ze
wzgiędu naprzynalezność do strefy errro i pozostawaniem poza nią (w grupie państw

H

objętych analizą mamy co prawda Polskę. ale moze warto było przyjrzeć się btiżej

państwom objętym derogacją, które skorzl,stały

z

procedury tzw. bliskiej

współpracy, umozliwiającej skorzystanie z mechanizmórv unii

bankowej

(Chorwacja, Bułgaria); moze do grupy państw analizowanych warto było dołączyć
jedno z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W

rozdzlale 3, stanowiącym od strony merytorycznej drugą częścrozprawy,

Doktorant analizuje regulacje wspólnotowe dotyczące nadzoru bankowego ,,do

kryzysu 1inansowego". Rozdział ten zawiera solidną analizę ewolucji regulacji
wspólnotowych w tej dziędzinię w układzie chronologicznym, która stanowi dobry

punkt wyjściadla rozważań nad prawidłowościąi efektywności przyjętych w

przy czym szczególnie istotne jest precyzyjne
zdefiniowanie ptzez Doktoranta luk i mankamentów (ins§.tucjonalnych i w
następstwie kryzysu regulacji,

regulacj ach merytorycznych)

w dziedzinie nadzoru bankowego,

Ttzecia merytoryczna częśćrozprawy, obejmuje dwa ostatnte rozdziały, odnoszące
się do regulacji materialno-prawnych i insty,tucjonalnych nadzoru bankowego w

Europejskiej, rvprowadzanego stopniowo
finansowego

i

obowiązującego obecnie.

pod naciskiem

W

szczegółowo regulacje unijne wprorł,adzane od 2009 r.
Pakiecie Bankowym

2a3lżal9. Konkluzja

4

rozdztalre

i

Unii

następstrł, kryzysu

Doktorant analizuje

ujęte ostatecznie w tzw,

t]nalna Doktoranta wskazuje na to, ze w

ramach,,europeizacji" systemu nadzoru baŃowego ustanowiono rozwiązanie
,,hybrydowe", stosownie

do którego

lv1,-kształcił się

jeden wspólny, choć

zdecentralizowany system nadzoru bankow-ego. W innym miejscu odniesiemy się do
istotnych uwag Doktoranta co do tego, na ile takie rozwiązanie pozwala ominąć

'W końcu
,,pułapkę trylematu finansowego",

w

rozdziale 5 Doktorant analizuje

strukfurę insty,tucjonalną unijnego nadzoru bankowego, koncentrując
ustanowionej

się

na

w 2011 r. nowej strukturze nadzoru bankowego, obejmującei dwa

filary * Europejską Radę Ryzyka Systemowego (nadzor makroostroznościowy) i

spośród trzęch europejskich urzędów

nadzoru

Europejski |}rząd Nadzoru

Bankowego (nadzór mikroostrożno ściowy).

Ostatni punkt (5.4.) tego rozdztŃu poświęconyzostał w istocie
bankowej, ustanowionej

roli

unii

dla państw strefy euro, a zwłaszcza Jednolitego

a

i

Męchanizmu Nadzorczego
nadzont nad bankami

w

Europejskiego Banku Centralnego

w

sprawowaniu

ramach stre§ euro. Wydaje się, ze problematyka ta

zasługiwała nad odrębny rczdział (do czego jeszcze się w dalszej częścirecenzji

odniosę), tyrn bardziej

że Doktorant słusznie stwierdza, iż szereg

istotnych

argumentów przemawia za ustanowieniem jednolitego systemu nadzoru bankowego
w Llnii Europejskiej, czemu odpowiada scentralizo\\-any model, funkcjonujący już co
do zasady rł,strefię euro (zł.łaszczastron1- 345-346).

Na podkreślenie zasługuje poprzedzenię rczdziałów przejrzyście napisanym
wstępem, w którym Doktorant * jak już wskazano - nakreśliłcel naukowy rozprawy,

stbrmułował tezy badań, szczegółowe problemy badawcze, scharakteryzowń
zastosowane metody otaz uzasadnił strukturę rozprawy.

W zakończeniu

rozpraw},

Doktorant zebrŃ argumen§ powiązane z poszczęgolnymi tezami t szczegoŁowymi
problemami badawczymi. Tok wywodu w zakofuczeniu rozprawy nie zawsze jest w

pełni przejrzysty, niemniej Doktorant odniósł się w zakresię zadowalającym do
wszystkich sformułowanyclr na wstępie tez,

Na podkreślenie zasługuje równiez i to, ze Doktorant poprzedził wszystkie
rozdziały uwagami wstępnymi i zakończył podsumowaniami. Sw,iadczy to dobrze o
metodologicznym przygotowaniu Doktoranta. Pewnym mankamentem jest natomiast
niejednorodny charakter, zwłaszcza uwag rł,stępnych. ktore po częścimają charakter
wprowadzenia nretodologicznego do danego rozdziału (objaśniają jego przedmiot i

strukturę)"

po częścizaśzamieniają się w

,,pierwszy punkt" rozważań

nreryłorycznych, Również podsumowania nie zawsze mają charakter sformułowania

meqĄorycznych wniosków zwtązanych

z

analizowanymi

problemami. W toku ewentualnego przygotowania

rozpra\^/y

w

danym razdzialę

do publikacji warto

byłoby te mankamenty przemyśleó i poprawić.
3. Zasadnicze problemy

Tok wywodu Doktoranta iest dla mnie generalnie przekonujący, tezy
jednoznaczne i dobrze uzasadnione, staw-iane diagnozy w, większo ściprzypadków
podzielam. Do najciekawszych i najistotniejszych wniosków, będących wynikiem

,7

a

analizy Doktoranta zaliczyŁbym bez wątpienia te, skoncentrowane wokół rozvłażenia

slbrmułowanych tez

r

r

przekonujące

pierwszej

o

zprawy

i

spójne są roz,ważania Doktoranta, wykazujące uzasadnienie

zę

:

sformułowanych

przeprowadzonych

tęz; iż * w następstwie

na skutek kryzysu

finansowego

-

reform

uprzedni system

nadzoru bankowego, ograniczony do odrębnych systemów działających w

poszczególnych państwach członkowskich (odrębnie dziŃĄące krajowe

organy nadzoru bankowego, wspólnotowe wymogi ostrożnościowe
sprowadzone do minimalnej harmonizacji. liczne wyłączenia narodowe, brak

nadzoru makroostrożnościowego) został poddany daleko

idącej

,,europeizacji", l,uyrazającej się w ustanowieniu wspólnego unijnego systemu

nadzoru bankowego" regulorł.anego przepisami

-

UE

(Pakiet Bankowy

w zakresie waruŃów podejmowania i
prow-adzenia działalnośctprzez instl,tucje finansorve. ujednolicenie
20Bl2aI9)

(pełna harmonizacja

wymo gów kapitałowych i płynnościowych,przeprowadzenie reformy unij nej

architektury instytucjonalnej nadzoru bankowego - Europejska Rada Ryzyka
Systemowego. Europej ski Urząd Nadzoru BaŃowego). Przy czym Doktclrant

ze

w UE wykształcił się dwa modele nadzoru
bankowego,,zdecentralizowany" (hybrydowy) obejmujący wszystkie
słusznie zwTaca uwagę,

pństwa człoŃolł,skie, oraz subsystem,,scentralizowany",

ustanowiony w

ramach unii bankowej i odnoszący się co do zasady do państw strefy euro.

o

Interesujące

i

spójne są również rozwńania Doktoranta nakierowane na

uzasadnienie tezy drugiej, zakładąącej. iZ wprowadzony pod wpływem
kryzysu finansowego model ostroznościowy nadzoru bankowego eliminuje

wady

i

słabościwystępujące uprzednio we wspólnotowych regulacjach

przedkryzysowych oraz powiązanej z nią tezy trzeciej, stosownie do której
wprowadzony model jest w stanie skutecznie identyfikowac

t

zapobiegac

zagrożentom analogicznym do ptzyczyn kryzysu, który ogarnął Unię w 2008

r. W tym kontekście szczególnie interesujące są rozważania Doktoranta
dotyczące formuły, w jakie nowe rozwiązalia unijne próbują wyminąć
,,pułapkę" tzw. trylematu finansowego. częgo wrazem miałby być
zastosowany w UE model ,.hybrydor,ły" nadzoru bankowego, nadającemu

&

nadzorowi wymiar narodow,v-

wskazuje przy

tym

i

zarazęm ponadnarodowy (unijny), Doktorant

na model ,.scentralizowany" (Jednolity Mechanizm

Nadzorczy, zbudowany \,v ramach unii baŃowej) jako (chyba jednak)
ro

o

zw iązanie optymal ne.

w końcu Doktorant wnikliwie analizuje

żę oddziaływanie

regulac.ji unijnych

tezę czlxartą rozprawy, zakładającą,

w analizowanym zakresie na

prawo

krajowe państw członkowskich UE odblłva się w formule tzw. europeizacji

.,rv dół" (top-down), polegającej na ,,przeńkaniu" regułacji unijnych i

unijnych instytucji

do prawa kĄowego państw

członkowskich UE.

Doktorant zasadnie dochodzi do konkluzji, ze proces ,,ęuropeizacji" jest
znacznię bardziej skomplikow,any (przynajmniej na obecnym elapie regulacji
nadzoru bankowego) i przebiega

regulacji zarówno ,,w dół" jak

-w

i

za|eżnościod okresu i przedmiotu danej

.,w 9órę", a takżę w ramach swoistego

.,sprzęzenia zwrotnego".

Generalna uwaga] jaka pojawia się

w zwipku ze

sposobem ujęcia tematu

rozprawy przęz Doktoranta, zwlązanajest z rł,ąskim jego ujęciem, ograniczającym

wywody stricte do problematyki ewolucji nadzoru bankowego

w

kontekście

następstw kryzysu finansowego. T,vm sam_ym zakres przedmiotowy rozprawy i
związar,y

z

tym zakres sformułowanych pTzez Doktoranta tez

i

ich uzasadnienia

skłania do podniesienia szeregu problemów. które wymagał_vby dyskusji i szerszego
ujęcia. Tym bardziej że reforma nadzoru bankowego odbywała się (odbywa się) w

szerokim kontekście zmian

w

tworzeniu

i

stosow,aniu prawa unijnego rynku

finansowego, w tym Europejskiego Systemu }.{adzoru Finansowego i

least

-

-

lasl but not

reformy strefy euro, której centralnym elementem jest ustanawianie unii

bankowej.

Z

tej palety problemów chciałbym zw.rócić uwagę na kilka * w moim pojęciu

-

najistotniejszych.

.

Doktorant zasadnie kwalifikuje jako ,,niezwykle istotne" wzmocnienie
unijnego nadzotu bankowego vryrażające' się

w ustanowieniu w

ramach

pierwszego filaru unii bankowei Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego,
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fr,

że model .,scentralizowany" nadzoru bankowego
chyba w sposób optymalny odpowiadałby na współczesne wyzwania

podkreślając zarazem.

(również integracyjne). Związana jest z tym relatywnie optymistyczna ocena

dotyczącego rł.szystkich państw, członliowskich modęlu ",hybrydowego"
nadzoru bankow-ego (zwłaszcza w- kontekście sprostania wyzwaniom

wynikającym

i tzw,

problemu trylematu flnansowego),

iak i

próba

.,złagodzeńa" napięć między obu istniejącymi modelami * nie bez powodu

wskazuje się bowiem na niebezpieczeństwo fragmentacji ustrojowej UE,
przede wszystkim na styku strefy euro i pŃstw nie należących do tej streĄz.

Szkoda, ze Doktorant nie poświęciłwięcej uwagi realistycznej perspektywie

ewolucji nadzoru bankowego w UE w przypadku konsekwentnej realizacji

strategii,,wspólnej ściezki", tj stopniowego przystępowania kolejnych
państw członkowskich

UE do strefy euro i,

ewentualnie, statusu pństw

członkowskich UE, które ,,programowo" w strefie euro się nie widzą.

W powyzszym, wąskim podejściem Doktoranta do zakresu analizy głównego
tematu rozpraw wtiąze się tez pewien niedosyt w, ukazaniu szerszego tła
ewolucji regulacji wspólnotowych a następnie unijnych nadzoru bankowego.

Dotyczy

to

zwłaszcza modelu rozwijanego

w

konsekwencji kryzl,su

finansowego. Doktorant oczywiście odnosi się do tego bezpośredniego
,,kontekstu ustrojowego". niemniej

a

zakresie stosunkorł,o skromnym.

Rozprawa zyskałaby na znaczeniu naukorł,vm i ..edukacyjflyffi", gdyby
model nadzoru bankowego zostń szerzel ukazany w kontekście wszystkich
segmentów Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego oruz w szerszym

powiąaniu z pozostałymi filarami unii bankowej strefy euro, Umożliwiłoby
to równiez szersze spojrzenie na istotne znaczęnie dla rynku finansowego

IJE zasady subsydiarności i proporcjonalności oraz zasady bail-in, mającej
wiodące znaczęflle w, kontekścieregulacji nadzorczych na unijnym rynku
finansowym. nakierowan.vch na to. aby ryzyko działanta na tym rynku
ponosili jego uczestnicy i aby ograniczyć pokusę sięgania w tym kontekście
do środków budżetowvch.

Jak

wspominałem uprzednio, interesujące

odnoszące

są tozważanta Doktoranta

się do formuły ,,europeizacji" regulacji wspólnotowych

a
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ł/

następnie unijnych dotyczących nadzoru bankowego. Odpowiadają one
istotnemu problemowi przede wszystkim z zakręsu formuły zarządzania Unią

i

rrapięcia międą, metodą wspólnotową

a

międzyrządową (wl,wołaną

przejęciem przez Radę Europeiską w-iodącej roli w procesie decyzyjnym Unii

po 2009 r., głównie

w

następsfwie konieczności szybkiej

reakcji na konsekwencje kryzysu tinansowego
zaruądzaria top-down).

W

odniesieniu

-

i

zdec_vdowanej

przejście do formuły

do formuły regulacji

nadzoru

bankowego problem ten jest może o tyle pozorny, że - jak słusznie
odnotowuje Doktorant

-

sposób ..europeizaĄi" zależy do okresu i przedmiotu

(utrzymanie modelu.,hybr,vdowego" z góry przesądza

sprzężeniu" oddziaĄłv,at|la ,;z góry"

(chyba powazniejszy) problem

-

owym ..w,zajemnym

i ,,z dołu"). Natomiast z

regulacji w prawie unijnym nadzoru baŃowego
Systemu Nadzoru Bankowego, w tym

o

mii

(i

formułą

szerzej: Europejskiego

bankowej) wiąże się jeszcze inny

wszechobecnego zjawiska inflacji prawa

irnansowego UE połączonego lł,sposób szczególnym z problemem deficl.tu

legitymacji demokratycznej również w-tym zakresie. Są one krł,alifikowane

(M. Fedorowicz) jako dwa najpowazniejsze problemy procesu integracji
finansowej

w UE, a

szczegolnego zagrożęnia upatruje się

w

podejściu

mającym zapewnic taką legitymację poplzez szczegółorł,ą i drobiazgową
regulację na poziomie unijnego pla\\a pochodnego (co będzie generować
dalszą infl acj ę regul acj i pralłnych).

Centralnym zagadnieniem przeprowadzanych reform UE w konfrontacii z
następstwami kryzysu finansowego było ustalenie w-łaściwychprocedur dla

takich refotm (podstawy prawnej w Traktatach). Było to tym istotniejszej, że

nie było wówczas czasu (i politycznego

przyzwolenia)

na

rewizję

postanowień Traktatów (choć powodzeniem zakończyła się modyfikacja
postanowień art. 136 TFUE

* na podstawie tzw. procedury kładki, która

umozliwiła ustanowienie EMS), Pozostar,vało więc jedynie sięgnięcie do
podejścia,,kreatywnej elastyczności",tj maksymalnego wl,korzystania
istniejących podstaw prawnych

w

obowiązującym

TFUE.

Doktorant

analizuje w wy,starczając,vm zakresie postanowienia art. 114 TFUE (łącznte z

odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości) jako podstawę

prawlą regulacji nowego modelu nadzoru bankowego. Mozna rozwńać, czy
t1

fr

,,rozbicie" tej problematyki

i

omawianie

j.j *

kontekście poszczególnych

regulacji było optymalne. Czy nie lepiej byłoby, również ze względu na
dyscyplinę, w ramach ktorej rozprawa zostńa przygotowana, poddac analrizie

ważną i kontrow-ersyjną kwestię traktatowych podstaw przeprowadzonej
retbrmy nadzoru bankowej w jednym, wyodrębnionym podrozdziale; być
możę w szerszym kontekście problemu podstarł,y prawnej dla całościaktów-

prawa pochodnego odnoszących się do Europejskiego Systemu Nadzoru
Finansowego, w- tym subsystemu unii bankowej (dyskusje wvwoływało
równiez powołanie w tym kontekście postanow-ień ustępów 5

i6

art. l27

TFUE).

Nieco zaskakuje, że Doktorant tak mało miejsca

poświęciłstatusowi Polski

w

w-

swoich rozwńaniach

kontekście ostroznościowego nadzoru

bankowego .,po kryzysie". Zatóu,no z prawnego jak i z politycznego punktu

widzenia byłoby, to interesujące. Oczyrł,iście.Polska jako państwo
członkowskie UE (objęta regulacjami Europejskiego S,vstemu Nadzoru

Finansowego) dokonała transpozycji dyrektywy w, spralł,ie wymogów
kapitałowych i stosuje odpowiednie rozporządzenie (Pakiet Bankowy

20I3l20I9). Zarazęm Polska. jako państwo członkowskie

UE

objęte

derogacją czasową w UGiW, a więc nie będące członkiem strefu euro, nie

zostńa objęta regulacjami unii bankowej, nie skorzystała również z, tzll;.

klauzul otwarlości. które umożliwiając włączenie się takiego pństwa w
mechanizmy

unii

bankowej.

Nadzorczego. Abstrahując

w tym do

od innych,

Jednolitego Mechanizmu

istotnych problemów-. szefsze

odniesienie się do statusu Polski w tym kontekście mogłoby być dobrą
ilustracją zwłaszcza powiązania międz_v nadzorem baŃowym

Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego
ustanowionym

a

w

ramach

podsystemem

w ramach unii bankov,ej, a zarazem szerszej refleksji

nad

kwestią przystąpienia do strefy euro.
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4. Technika pisania, dokumentacja i

bibliografia

Rozprawa napisane jest językiem poprawnym

i

przejrzyście. Nie mam

istotniejsz,vch urł,ag w tym zakresie, Doktorant wykorzystał generalnie dobrze
dobraną literaturę naukową. dobrze teź skompletował źródłaprawa wspólnotowego,

obecnie prawa unijnego oraz stosowne dokumenty instytucji unijnych. W
odpowiednim zakresie wykorzystał orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.

Zawule

w-

spisie bibliografii araz w wykazie dokumerrtów pozycji zostały przęz

Doktoranta w stosownym zakresie poddane analizie i prawidłowo wykorzystane.

Na tym tle razi, iż Doktorant w rozprawie nie odwołał się do dwóch obszerrrych
rozdzińotł- autorstwa prof. Magdalen,v Fedororł.icz (Europe.jski System Nadzoru
Finansowego

i

Europejska Unia Bankorł,a). zamieszczonych w tomie VII Systemu

Prawa Unii Europejskiej (Prav,o rynktł u,ev,nętrzłlego. Warszawa 2020). Co prawda
Doktorant powołuje inne publikacje tej autorki, niemniej porvołane wyźej rozdztały
.,Systemu" mają charakter kompleksorł1,

i

obecnie najbardziej reprezentatyw-ny w

polskiej literaturze przedmiotu. V/ przypadku prą,gotow}l,vania rozprawv do druku
mankament ten powinien zostać bezwzględnie naprawiony.

5.

Wniosek końcowv

w recenzji uwagi krytyczne i wskazania na problemy wymagające
dyskusji, czy dalszego rozwńenia nie umniejszają mojej pozytywnej oceny
Zawarte

rozprawy Pana rngr Woiciecha Kobylińskiego.

Ocenianr tę rozprawę jako interesującą. wartościową,poluszającą odrł,aznie

i praktyki praw-a UE w waznym
który nabiera w ostatnich czasie szczególnego

szęreg kwestii istotnych z punktu widzenia teorii

obszarze integracji europejskiej.

znaczęnta. Rozwój unii barriiowej. który wytyczna kierunek ewolucji równiez
ostroznościowego nadzoru bankowego w UE. jest zasadniczym elementem refomy
strefy euro, która staje się punktem odniesienia dla ptzyszłego kształtu ustrojowego

Unii Europejskiej.

l3

Biorąc pollyzsze pod uwagę stwierdzam,

iż - w mojej

ocenie - rozprawa Pana

mgr Wojciecha Kobylińskiego -,,Postkryzysowy model prawny nadzoru bankowego

w Unii Europejskiej"

-

odpowiada wymaganiom określonym w aft. 11 ust.

l

ustawy

z dnta 14 marca 2003 r. o stopniach naukowl,ch i tYule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. 2011, poz. 1789

zmianami)

w

związku

z

przepisami wprowadzającymi

z

poźntejszymi

ustawę

Prawo

o

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz, 1669), a tym samym opowiadam
się za dopuszczeniem dojej publicznej obrony.

Piaseczno,

dńa4 s§cmia 2a22r.
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