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Przedmowa
Prezentowany Raport powstał w ramach prac prowadzonych przez Doradczy Komitet
Naukowy, powołany przez Rzecznika Finansowego w grudniu 2016 r. Do zadań statutowych tego
ciała należą m.in.:


diagnozowanie i określanie kluczowych problemów ochrony klientów rynku
finansowego z perspektywy naukowej;



dokonywanie przeglądu rozwiązań międzynarodowych oraz prowadzenie analiz
porównawczych;



rekomendowanie kierunków badań naukowych nad ochroną klientów podmiotów
rynku finansowego;



wsparcie przy realizacji projektów edukacyjno-informacyjnych.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Komitet stało się sporządzenie
Raportu o stanie prowadzonych w Polsce badań w obszarze ochrony klientów rynku finansowego.
Jest to pierwsze opracowanie tego typu w naszym kraju. Pozwala ono ujrzeć szeroką panoramę
podejmowanej problematyki badawczej oraz dostrzec zmieniające się trendy we współczesnych
badaniach naukowych. Umożliwia także określenie obszarów względnej obfitości eksploracyjnej
oraz tych, które cechuje wyraźny niedostatek. Inicjatywa ta była naturalnym skutkiem powołania
do życia instytucji Rzecznika Finansowego, obejmującego ochroną klientów w całym obszarze
rynku finansowego w Polsce.
Opracowanie zostało przygotowane przez trzy specjalne grupy robocze powołane przez
Doradczy Komitet Naukowy – do spraw bankowości, rynków kapitałowych oraz ubezpieczeń.
Uwzględnia ono także efekty konsultacji publicznych, które miały miejsce w październiku i
listopadzie 2017 r.
Prezentowany Raport jest zatem efektem pracy zespołowej, ale najważniejsze role odegrali
kierownicy poszczególnych grup: dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska w zakresie bankowości,
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga w zakresie rynku kapitałowego oraz dr hab. Jacek Lisowski, prof.
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w zakresie ubezpieczeń.
Poszczególne części opracowania znamionują różny poziom szczegółowości, zróżnicowane
podejście metodologiczne oraz odmienny charakter narracji, co odzwierciedla niejako ich autorski
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pierwiastek. Autorzy i koordynatorzy świadomie nie dążyli do jednolitości tekstu, woleli
pozostawić jego różnorodność. Mam nadzieję, że zostanie to dobrze przyjęte przez Czytelników.
Dziękuję koordynatorom oraz ich współpracownikom za ogrom wykonanej pro bono pracy.
Dziękuję także wszystkim członkom Komitetu za udział w dyskusji nad niniejszym Raportem na
kolejnych etapach jego tworzenia, a prof. dr. hab. Stanisławowi Owsiakowi oraz prof. dr. hab
Janowi Monkiewiczowi za koordynację przedsięwzięcia.
Mam przekonanie, że przedkładane opracowanie może być pomocą w dialogu ze
środowiskiem naukowym, a jednocześnie zaproszeniem do uczestniczenia w kształtowaniu i
realizacji programu badań w przyszłości. Mam nadzieję, że będzie ono także użytecznym
narzędziem dla wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych zajmujących się w naszym kraju
ochroną klientów na rynku finansowym.

Aleksandra Wiktorow
Rzecznik Finansowy
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Stan badań naukowych w Polsce w zakresie ochrony klienta na
rynku usług finansowych – streszczenie
Zmiana paradygmatu regulacyjnego i nadzorczego po ostatnim globalnym kryzysie
finansowym nadała nową rangę systemowi ochrony klienta / konsumenta usług finansowych. Staje
się on coraz ważniejszym przedmiotem regulacji finansowych oraz coraz ważniejszym obszarem
nadzoru nad rynkiem finansowym.
Rosną złożoność i intensywność działań regulacyjnych oraz koszty ich utrzymywania, rodzą
się też pytania o granice ingerencji publicznej w tym obszarze, a w konsekwencji rośnie także
intensywność prowadzonych badań. Prowadzone są one jednak w trybie rozproszonym, bez
instrumentów wsparcia oraz koordynacji. Brakuje w szczególności informacji tak o kierunkach
prowadzonych prac, jak i ich efektach.
Diagnoza aktualnego stanu stała się przedmiotem prac Doradczego Komitetu Naukowego
przy Rzeczniku Finansowym oraz powołanych przezeń na początku 2017 r. grup roboczych.
Podstawę stanowiły głównie publicznie dostępne publikacje naukowe. Opracowane raporty
cząstkowe w zakresie bankowości, ubezpieczeń oraz rynku kapitałowego zostały w listopadzie
2017 r. poddane konsultacjom publicznym poprzez wykorzystanie witryny internetowej Rzecznika
Finansowego. W ich wyniku uzyskano odrębne wypowiedzi kilkunastu osób, co znacznie
wzbogaciło oryginalne opracowania.
W dokonanym przeglądzie przeważają publikacje na temat bankowości. Dalej znajdują się
opracowania dotyczące ubezpieczeń oraz rynku kapitałowego. Przeważająca część publikacji
odnosi się do kwestii zachowań rynkowych. Wyraźnie słabiej reprezentowane są: część
teoretyczna, produktowa, kwestie rozstrzygania sporów oraz zagadnienia edukacji finansowej.
Treść publikacji poświęconych ochronie klientów rynku bankowego zasadniczo można
podzielić na dwie grupy:
1) publikacje, w których przeważają ogólne wątki badawcze odnoszące się do kierunków
zachodzących zmian regulacyjnych, europeizacji, paradygmatów w obszarze ochrony
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konsumenta (klienta) usług finansowych (publikacje dotyczące systemowego i
kompleksowego ujęcia problemu ochrony , które należą do mniejszości);
2) publikacje szczegółowo opisujące konkretne problemy regulacji prawnych i
zastosowane w nich mechanizmy (środki, instrumenty) ochrony oraz ich znaczenie dla
praktyki bankowego obrotu konsumenckiego.
Kryzys na rynku finansowym i jego następstwa dowiodły, że na rynku finansowym
konieczne są efektywna i skuteczna ochrona konsumenta oraz rozszerzenie zakresu
podmiotowego ochrony na innych klientów instytucji finansowych (usługi płatnicze, usługi
inwestycyjne) – z uwagi na specyfikę usług finansowych, ryzyka i zagrożenia, jakie te usługi za sobą
pociągają, a zwłaszcza ryzyko poniesienia znacznych strat finansowych oraz ryzyko zawarcia
umowy, która często jest nieadekwatna i nieodpowiednia do potrzeb klientów. Kryzys ujawnił
bowiem wiele zagrożeń dla interesów konsumentów usług finansowych, a jednocześnie
wygenerował dalsze, związane z pojawianiem się „nowych” usług, które wymykały się spod reżimu
ochronnego wynikającego z dotychczasowych regulacji. Są to produkty skomplikowane,
hybrydowe o niejednorodnym charakterze, strukturyzowane – m.in. usługi w ramach
bancassurance, usługi ubezpieczeniowe z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK,
polisolokaty), tzw. kredyty walutowe (kredyty denominowane i indeksowane do waluty innej niż
polska).
Stosunkowo niedawno podjęto badania naukowe w zakresie nowych technologii i
innowacji (FinTech), rozumianych zarówno jako nowe produkty, jak i nowe kanały dostępu do
produktów już istniejących. Polski dorobek badań naukowych w tym zakresie nawet z
uwzględnieniem publikacji, które tylko pośrednio odnoszą się do problematyki innowacji
finansowych, jest ubogi i dlatego też należy rekomendować wzrost zainteresowania
przedstawicieli polskiego świata nauki tematyką FinTech, która z jednej strony stanowi istotne
wyzwanie, a z drugiej szansę dla rozwoju polskiego sektora bankowego. Wykorzystanie dorobku
świata nauki w tym zakresie mogłoby przyczynić się tak do tworzenia nowych, bezpiecznych dla
klientów innowacji finansowych, jak i do wzrostu zaufania klientów do instytucji rynku
finansowego w Polsce. Ze stosowaniem nowych technologii związane są także ryzyko cyfrowe i
cyberbezpieczeństwo, które należą do zagadnień jeszcze słabo rozpoznanych w instytucjach
finansowych.
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Konieczne jest wzmocnienie kompleksowego monitorowania pojawiających się innowacji,
ich charakteru i skali rozpowszechniania w zestawieniu z przygotowywanymi lub wdrażanymi
regulacjami.
Problematyce private banking poświęconych było i jest generalnie bardzo mało badań
naukowych, o czym świadczy zarówno liczba publikacji naukowych, organizowanych konferencji,
realizowanych projektów badawczych, jak i postępowań awansowych.
W działalności banków obsługujących segment private banking w Polsce występuje wiele
nieprawidłowości w kształtowaniu oferty i świadczeniu usług, wynikających z niewłaściwej strategii
zarządczej oraz polityki samych banków, o charakterze przedmiotowym, instytucjonalnym,
organizacyjnym, formalnym i etycznym. Nierzetelność w proponowanej ofercie produktów dla
klientów segmentu private banking i w realizacji współpracy z klientem wymaga działań w zakresie
precyzyjniejszego zabezpieczenia interesów klientów rynku finansowego, ponieważ banki nie
indywidualizują doradztwa, a przede wszystkim dbają o swój własny interes.
Nieprawidłowości w ochronie interesów klientów segmentu private banking na rynku
finansowym uświadamiają konieczność większej kontroli ze strony instytucji nadzoru i niestety
wzmocnienia regulacji prawnych, wskazując tym samym konieczność podejmowania dalszych i
bardziej pogłębionych badań w tym obszarze.

Obszar badań konsumenckich w ubezpieczeniach można podzielić na dwie części: prawną i
ekonomiczną. Obszar prawny oscyluje wokół czterech grup zagadnień:
1) pojęcia usług ubezpieczeniowych oraz charakterystyki umów ubezpieczenia;
2) wpływu (roli) regulacji unijnych dotyczących usług ubezpieczeniowych na kształt
mechanizmów ochronnych klienta korzystającego z tych usług i regulacji w tym
zakresie przyjętych w prawie krajowym (zwłaszcza w kodeksie cywilnym i ustawie o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 2015 r.);
3) zakresu podmiotowego tej ochrony, czyli pojęciu klienta czy konsumenta usług
ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem jego specyfiki (ubezpieczający, ubezpieczony,
uposażony, poszkodowany);
4) poszczególnym mechanizmom ochronnym klienta usług ubezpieczeniowych.
Z kolei obszar ekonomiczny koncentruje się wokół trzech grup zagadnień:
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1) produktowych, głównie dotyczących ubezpieczeń na życie z UFK, tzw. polisolokat,
ubezpieczeń

ochronnych

strukturyzowanych,
mechanicznych,

na

życie,

ubezpieczeń

ubezpieczeń

ubezpieczeń

komunikacyjnych

sprzętu

grupowych,

ubezpieczeń

OC

posiadaczy

pojazdów

elektronicznego,

ubezpieczeń

NNW/KL,

ubezpieczeń turystycznych i mieszkaniowych;
2) podmiotowych, głównie przedstawiających punkt widzenia określonych instytucji, tj.
zakładów

ubezpieczeń,

banków,

pośredników

ubezpieczeniowych,

kancelarii

odszkodowawczych, klientów (konsumentów) oraz instytucji nadzorczych, w
szczególności Rzecznika Ubezpieczeniowego (Rzecznika Finansowego), UOKiK, KNF i
UFG;
3) ekonomiczno-finansowych, w szczególności dotyczących: rentowności i efektywności
ubezpieczeniowej ubezpieczeń na życie z UFK, bezpieczeństwa i wypłacalności
zakładów ubezpieczeń, resolution, kosztów i opłat likwidacyjnych, procesów sprzedaży
produktów i likwidacji szkód, postępowania reklamacyjnego, a także implementacji
rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego.
Najważniejsze zagadnienia badawcze zgrupowane są zatem wokół głównych produktów
ubezpieczeniowych, w szczególności:


kwestii ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym, zwłaszcza konstrukcji
produktów tego typu, opłat likwidacyjnych, missellingu itp.;



kwestii odszkodowań w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zwłaszcza zagadnienia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;



kwestii ubezpieczeń grupowych na życie;



kwestii bezpieczeństwa systemowego rynku ubezpieczeniowego.

Na rynku ubezpieczeniowym pojawia się szereg innowacji zarówno po stronie produktów
(produkty łączone, oparte o różne indeksy, pokrywające nowe ryzyka, np. cyberubezpieczenia), jak
i po stronie modelów biznesowych (nowe kanały sprzedaży, np. agregatorzy czy portale
ubezpieczeniowe on-line, obsługa likwidacji szkód on-line itd.), które będą miały olbrzymi wpływ
na postrzeganie i rozwój całego rynku. Ponadto rynek ubezpieczeniowy czeka wiele zmian
związanych z nowymi regulacjami, np. IDD, RODO czy MSSF 17, które wymagają dalszych prac nad
ich wpływem na rynek. Konieczne jest wzmocnienie monitorowania pojawiających się nowych
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zjawisk i innowacji, ich charakteru i skali rozpowszechniania w zestawieniu z przygotowywanymi
lub wdrażanymi regulacjami.
Co się tyczy dorobku naukowego dotyczącego ochrony klienta na rynku usług
inwestycyjnych (na rynku kapitałowym), wydzielić można cztery grupy zagadnień dotyczących:
1) pojęcia usług inwestycyjnych oraz charakterystyki umów o świadczenie usług
maklerskich jako takich, a także poszczególnych umów;
2) wpływu (roli) regulacji tzw. mifidowskich (zawartych zarówno w dyrektywie MiFID I, jak
i kontynuującej jej rozwiązania dyrektywie MiFID II) na kształt ochrony klienta
korzystającego z usług maklerskich oraz regulacji o charakterze prywatnoprawnym w
tym zakresie, przyjętych w prawie krajowym;
3) zakresu podmiotowego tej ochrony, czyli pojęcia klienta, klienta profesjonalnego i
nieprofesjonalnego (detalicznego) i przypisanego im zakresu ochrony ze wskazaniem,
w czym ona się wyraża;
4) poszczególnych mechanizmów ochronnych klienta usług maklerskich (inwestycyjnych).

Rozwój rynku finansowego (w tym rynku kapitałowego) jest coraz bardziej dynamiczny.
Oznacza to, że powstają nowe instrumenty finansowe, z jednej strony dające uczestnikom rynku
większe możliwości inwestycyjne, z drugiej strony charakteryzujące się coraz większą złożonością
oraz z reguły coraz mniejszą przejrzystością. Prowadzi to do wniosku, iż instrumenty ochrony
instytucjonalnej uczestników rynku finansowego w (najbliższej) przyszłości będą musiały objąć
nowe instrumenty oraz procesy zachodzące na tym rynku. Regulacje dotyczące ochrony klientów
powinny mieć w coraz większym stopniu charakter prospektywny, tzn. powinny uwzględniać
mogące powstać w przyszłości sytuacje, w których uczestnicy rynku finansowego mogą być
narażeni na poważne straty.
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Część 1.
Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku bankowego
w Polsce
Opracowanie zbiorowe Grupy Roboczej ds. rynku bankowego w składzie:
Anna Jurkowska-Zeidler, Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Edyta RutkowskaTomaszewska, Stanisław Kasiewicz, Jan Koleśnik, Lech Kurkliński, Andrzej Raczko
Koordynator: Edyta Rutkowska-Tomaszewska
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Wstęp
dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski
Celem niniejszego Raportu jest przede wszystkim dokonanie oceny, czy podejmowane były
w jakiejkolwiek formie badania naukowe dotyczące ochrony klienta (konsumenta) na rynku usług
bankowych, czy były one kompleksowe i wyczerpujące, czy jednak występowały lub występują
jakieś problemy niezbadane lub zbadane połowicznie, a wymagające podjęcia badań, budzące
wiele wątpliwości praktycznych, które w przyszłości mogą skutkować niewłaściwym stosowaniem
przepisów prawa w tym zakresie, co w dalszej kolejności może powodować, że ochrona
konsumenta będzie iluzoryczna, a nie rzeczywista i efektywna.
Opracowanie zawiera zatem przegląd, analizę i ocenę stanu badań naukowych w Polsce
nad ochroną klienta rynku usług finansowych w odniesieniu do rynku usług bankowych. Ma ono w
szczególności na celu wskazanie w tym obszarze badawczym:


analizowanych problemów,



podejmowanych badań,



powstałych publikacje (w różnych możliwych formach),



podejmowanych projektów badawczych,



organizowanych konferencji naukowych i ich rezultatów,



prac doktorskich lub rozpraw habilitacyjnych z tego obszaru.

Już na wstępie podjętych w niniejszym Raporcie rozważań trzeba wskazać kluczowe
problemy, które dotyczą zakresu podmiotowego i przedmiotowego podjętych badań. Chodzi
mianowicie o określenie zakresu podmiotowego pojęcia „klient (konsument)”, zakresu pojęcia
„usługa bankowa” (czy też „rynek usług bankowych”) oraz podmiotów, które je świadczą na rynku.
Co się tyczy zakresu podmiotowego pojęcia „klient (konsument)”, to zasadniczo jest nim
osoba fizyczna, jednak nie jest nim tylko konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego1, a

1

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). Zgodnie z tym przepisem,

konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
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to z uwagi na definicję klienta przyjętą w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym2, a także na właściwość
Rzecznika Finansowego wskazaną w tej ustawie jako organu ochrony klienta na rynku finansowym.
Do zadań Rzecznika Finansowego3 należy bowiem podejmowanie działań w zakresie ochrony
klientów podmiotów rynku finansowego i reprezentacja ich interesów4.
Wprawdzie tzw. ustawa reklamacyjna (ustawa o Rzeczniku Finansowym) wyraża
występującą także w innych regulacjach prawnych dotyczących poszczególnych usług finansowych
– m.in. w ustawach o usługach płatniczych (dalej: u.u.p.)5, o obrocie instrumentami finansowymi6,

2
Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 z późn. zm. Ustawa weszła w życie z dniem 11 października 2015 r., przy
czym jej art. 62 (dotyczący zasad przekształcenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego)
wszedł w życie z dniem 11 września 2015 r., a przepisy rozdziału 4 (dotyczące pozasądowego postępowania w sprawie
rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
3
Do zadań Rzecznika Finansowego należy w szczególności: rozpatrywanie wniosków klientów podmiotów rynku
finansowego w sprawach indywidualnych; opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i
funkcjonowania podmiotów rynku finansowego; występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie
inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i
funkcjonowania rynku finansowego; informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych
nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego; inicjowanie i organizowanie działalności
edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego; przedstawianie
sądom powszechnym poglądu w kwestii istotnej dla rozstrzyganego sporu, należącej do zakresu przedmiotowego
działania Rzecznika (art. 17 ustawy o Rzeczniku Finansowym). Poza tym w zakresie prerogatyw Rzecznika Finansowego
pozostają: możliwość występowania do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyeliminowanie
rozbieżności w orzecznictwie, wytoczenie, zgodnie z art. 26 ustawy, powództwa na rzecz konsumenta w sprawach
dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie działalności podmiotów rynku finansowego, jak też za zgodą
powoda wstąpienie do udziału w postępowaniu.
4
Szerzej na temat szczegółowych zasad rozpatrywania reklamacji i sporów oraz oceny rozwiązań przyjętych w
ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego: M. Kuśmierczyk, Sposoby rozwiązywania
sporów pomiędzy bankami a konsumentami jako uczestnikami rynku finansowego, „Doradca Podatkowy” 2016, nr 4, s.
57–59; J. Kalak, Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku
finansowego, ADR 2016 nr 2, s. 17–38; Redakcja Rzeczposp. PCD, Spór z bankiem będzie można zakończyć bez sądu,
PCD 2016, nr 1, s. 4; B. Mrozowska-Bartkiewicz, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – rozwiązania prawne oraz instytucja Rzecznika Finansowego,
„Prawo Asekuracyjne” 2015, nr 3, s. 92–94; D. Maśniak, Znaczenie ustawowych zasad wnoszenia reklamacji i
powołania Rzecznika Finansowego dla rynku ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne” 2015, nr 4, s. 21–35; R.
Stefanicki, Kilka uwag na temat ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, „Radca Prawny” 2016, nr 3, s. 73–91; T. Czech,
Konsekwencje nierozpatrzenia reklamacji klienta instytucji finansowej w wymaganym terminie, „Monitor Prawa
Bankowego” 2016, nr 4, s. 67–78; K. Magoń, Ochrona klienta usług finansowych w świetle ustawy o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym − zagadnienia wybrane, [w:] E. RutkowskaTomaszewska (red.), Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji
prawnych, C.H. Beck, Warszawa 2017.
5
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.).
6
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z
późn. zm.).
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o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej7 – tendencję do obejmowania ochroną nie tylko
konsumenta w rozumieniu kodeksowym, zachowując najwyższy poziom ochrony w stosunku do
niego, obejmuje ona jednak swym zakresem podmiotowym nie każdego klienta instytucji
finansowej, a tylko osoby fizyczne, zarówno konsumentów w kodeksowym ujęciu, jak i
niekonsumentów.
Warto jednak zaznaczyć, że pojęcie „klient” oznacza podmiot, na rzecz którego jest (lub
może być) świadczona usługa na podstawie najczęściej umowy, będąca źródłem trwającego w
czasie stosunku prawnego. W regulacjach ochronnych dotyczących usług finansowych zazwyczaj
pod pojęciem tym rozumie się klienta w ogóle lub tylko nieprofesjonalnego uczestnika rynku
finansowego, na rzecz którego bank (lub inna instytucja finansowa) świadczy usługi i który
odpowiada definicji klienta detalicznego nieposiadającego doświadczenia i wiedzy pozwalających
na podejmowanie właściwych decyzji i ocenianie związanego z nimi ryzyka. Można także tutaj
wskazać na definicje8 przyjęte i wprowadzone przez regulacje tzw. mifidowskie, które także
dokonują klasyfikacji klienta na profesjonalnego i detalicznego (nieprofesjonalnego).
Z uwagi na to, że w przedkładanym Raporcie przedmiotem badań są relacje instytucji
świadczącej usługi bankowe z klientem będącym jedynie osobą fizyczną – jak wskazuje ustawa
reklamacyjna – to wymaga to także uwzględnienia tych regulacji prawnych i badań, które
odnoszą się do klienta niebędącego konsumentem.
Zatem celem niniejszego opracowania jest zbadanie, jakie podmioty objęte są zakresem
ochrony przewidzianej w przepisach nakładających na podmioty świadczące usługi bankowe
wobec klienta określone obowiązki, zakazy czy też nakazy nich wskazanie, a zatem jakie
mechanizmy ochronne przewiduje ustawodawca, a nade wszystko jaki jest stan badań w nauce w
tym zakresie.
Niezależnie od tendencji do rozszerzania zakresu podmiotowego ochrony na rynku usług
finansowych konsumencki status partnera profesjonalisty będzie miał decydujące znaczenie przy
rozstrzyganiu różnych kwestii, m.in. przesłanek wiązania wzorcami umownymi, sposobu

7

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017
poz. 1170 z późn. zm.).
8
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów
finansowych (Dz. Urz. UE L 173/349 z dnia 12 czerwca 2014 r.) konstruuje także dosyć ogólną i pojemną podmiotowo
definicję klienta, którym jest „każda osoba fizyczna lub prawna, na której rzecz firma inwestycyjna świadczy usługi
inwestycyjne lub dodatkowe” (art. 4 ust. 1 pkt 9 dyrektywy).
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interpretacji niejednoznacznych postanowień wzorców umownych (choć w zakresie umów
ubezpieczenia w ustawie o działalności ubezpieczeniowej jest inaczej), konsekwencji posługiwania
się niedozwolonymi klauzulami umownymi we wzorcach umownych, rozszerzonych obowiązków
informacyjnych, ograniczeń w zakresie swobody kształtowania treści umów, stosowania praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w tym missellingu usług finansowych, oraz
nieuczciwych praktyk rynkowych. Podmioty działające profesjonalnie na rynku finansowym,
świadcząc na rzecz klientów usługi, w tym usługi bankowe, mają przewagę nad konsumentem, a
także innym niż konsument klientem, który profesjonalistą nie jest.
Co się tyczy natomiast klienta będącego konsumentem, to należałoby wskazać, że definicja
legalna konsumenta zawarta w kodeksie cywilnym dla potrzeb obrotu konsumenckiego i ustalenia
zakresu zastosowania prawa konsumenckiego wywołuje wciąż wiele kontrowersji9, a literalna
wykładnia przepisu art. 221 k.c. okazuje się niewystarczająca wobec mnogości stanów faktycznych
funkcjonujących w praktyce obrotu gospodarczego10. Konstrukcja definicji kodeksowej
konsumenta jest przyczyną problemów praktycznych związanych z zastosowaniem regulacji
ochronnych wynikających z przepisów prawa konsumenckiego, jak też przepisów sektorowych
dotyczących określonych kategorii usług finansowych.
„W przypadku definicji zawartej w art. 221 k.c. wykładnia językowa zawodzi a posługując się
wykładnią systemową i celowościową, należy ten przepis rozumieć jako ograniczający pojęcie
konsumenta tylko do stosunków osoby fizycznej z przedsiębiorcą w przeciwnym razie dochodzić
będzie do objęcia terminem »konsument« osób fizycznych, których nie powinno się tak traktować,
gdyż sprzeciwia się temu charakter regulacji dotyczących konsumentów”11.
Aktualnie obowiązująca – po nowelizacji dokonanej ustawą o prawach konsumenta12 –
kodeksowa definicja konsumenta określa zakres podmiotów, jakie mogą być uznane za
konsumenta, eliminując potencjalne wątpliwości związane z rozszerzającym stosowaniem ww.

9

Związane są one z przesłankami uznania osoby fizycznej za konsumenta oraz kryteriami obiektywnymi i
subiektywnymi ustalenia związku dokonanej czynności prawnej z działalnością gospodarczą, o czym mowa w art. 221
k.c.; szerzej: M. Chojecka, A.M. Nowak, Ocena dorobku legislacyjnego i orzeczniczego kształtującego definicji
konsumenta na gruncie art. 22¹ kodeksu cywilnego, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, nr
3(5) i przywoływane tam literatura oraz orzecznictwo.
10
Por. Ocena dorobku legislacyjnego i orzeczniczego kształtującego definicji konsumenta na gruncie art. 22¹
kodeksu cywilnego, „Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, nr 3 (5) i przywoływane tam literatura oraz
orzecznictwo.
11
J. Frąckowiak, Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, „Rejent” 2003, nr 6, s. 15.
Str. 18
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa

biuro@rf.gov.pl
www.rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy
facebook.com/Rzecznik Finansowy

Tel. 22 333 73 26,
22 333 73 27
fax. 22 333 73 29

regulacji. Jest to również zgodne z dominującymi uprzednio poglądami doktryny nauk prawnych,
pomimo występujących także tendencji do rozszerzenia kręgu podmiotów uznawanych za
konsumentów na niektórych przedsiębiorców13.
Niewątpliwie usługi finansowe, wśród nich także usługi bankowe, są coraz bardziej
skomplikowane, mają niejednorodny (hybrydowy) charakter, świadczone są różnymi kanałami
dystrybucji i za pomocą nowoczesnych technologii, a przez to cechuje je występujący po stronie
konsumenta deficyt informacji co do ich istoty i związanego z nimi ryzyka, a także konieczność
umożliwienia konsumentowi wolnego, swobodnego i świadomego uczestnictwa w rynku usług
finansowych. Z tych powodów coraz częściej w regulacjach prawnych umów o świadczenie usług
finansowych przewija się idea ochrony nie tylko konsumenta, lecz także szerzej rozumianego
nieprofesjonalnego uczestnika rynku14. Regulacje sektorowe, czyli ustawy regulujące działalność
poszczególnych instytucji finansowych i dotyczące przypisanych im typów usług finansowych, mają
z jednej strony charakter publicznoprawny, gdyż wskazują na rodzaj usług podlegających
reglamentacji prawnej, zasady ich podejmowania i nadzoru publicznego, z drugiej strony
rozbudowywana jest w nich regulacja prywatnoprawna dotycząca umów o określone usługi
finansowe, praw i obowiązków stron, a także obowiązków przedkontraktowych instytucji
świadczących te usługi15. To powoduje, że regulacja prawna usług finansowych nie jest łatwa, a
raczej skomplikowana i rozproszona16.

12

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
Szerzej: B. Gnela, Definicja przedsiębiorcy w projekcie nowego kodeksu cywilnego z punktu widzenia ich
przydatności w obrocie konsumenckim i handlowym, [w:] T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w
przyszłym kodeksie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 58–75; W.J. Katner, Przedsiębiorca i konsument w
projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego – do czego zmierza Komisja Kodyfikacyjna, [w:] M. Modrzejewska (red.),
Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego,
Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 369 i nast.; M. Frańczuk, Umowy zawierane z konsumentem. Słabsza i silniejsza
strona umowy. Analiza problemu na podstawie umowy kredytu bankowego, [w:] J. Gospodarek (red.), Umowy
gospodarcze. Zagadnienia wybrane, SGH, Warszawa 2010, s. 495 i nast.
14
Szerzej: E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Wolters Kluwer,
Warszawa 2013, s. 28 i nast.
15
Szerzej na temat charakterystyki ustawy o usługach płatniczych: E. Rutkowska-Tomaszewska, Tendencje w
zakresie regulacji prawnej usług finansowych w świetle ustawy o usługach płatniczych, [w:] J. Gliniecka et al. (red.),
System prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 369–379.; E.
Rutkowska-Tomaszewska, Bankowość konsumencka, [w:] W. Góralczyk (red.), Problemy współczesnej bankowości.
Zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
16
Por. E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona konsumenta w zakresie umów dotyczących usług finansowych na
odległość w ustawie o prawach konsumenta legislacyjnych, [w:] D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Ustawa o
prawach konsumenta, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 249–250.
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Prowadząc rozważania dotyczące zakresu podmiotowego ochrony przewidzianej w
regulacjach dotyczących usług bankowych i ochrony klienta tych usług, trzeba wskazać na zamęt
pojęciowy i definicyjny występujący w odniesieniu do określania i identyfikowania kręgu
podmiotów objętych pojęciem „klient”, tzn. używanie różnych określeń na oznaczenie często
jedynie konsumenta lub osób fizycznych. Wprowadza to zupełnie niepotrzebne zamieszanie i
wątpliwości co do tego, kto w efekcie jest klientem i jaki jest w danym przypadku (w danym akcie
prawnym) zakres podmiotowy tego pojęcia, a tym samym zakres ochrony w nim przewidzianej.
Może warto byłoby uwzględnić aktualne tendencje na rynku usług finansowych i uporządkować
terminologię w celu zapewnienia jednolitości i spójności systemowej przepisów dotyczących
ochrony klienta usług finansowych, w tym bankowych. Nie wydaje się rzeczą dobrą, że
ustawodawca używa w aktach prawnych pojęcia „klient”, nadając mu różne znaczenie, bo nie
wpływa to pozytywnie na spójność systemu ochrony klienta na rynku usług finansowych, a
panujący w tych regulacjach zamęt pojęciowy może przekładać się w praktyce na problemy
interpretacyjne i sprawiać, że ochrona staje się iluzoryczna.
Odnosząc się natomiast do zakresu pojęcia „usługi bankowe” (czy też „rynek usług
bankowych”) na potrzeby niniejszego opracowania, zarazem uwzględniając sektorowy podział
rynku finansowego (także na potrzeby Raportu), ujmuje się je jako usługi depozytowo-kredytowe
wraz z towarzyszącymi im usługami rozliczeniowymi (płatniczymi). Chodzi mianowicie o usługi
świadczone w ramach działalności usługowej „rdzennie” bankowej (czynności bankowe), czyli o
typowo bankową działalność depozytowo-kredytową i umowy o świadczenie usług w tym zakresie
(tj. umowy bankowe, umowy o usługi bankowe). Skupiono się wobec tego tylko na umowach
rachunku bankowego, umowach kredytowych oraz umowach w zakresie usług płatniczych
(rozliczeniowych). Czynności bankowe, których katalog wskazany jest w art. 5 prawa bankowego,
określane są także mianem usług bankowych lub depozytowo-kredytowych. O specyfice banków
decydują bowiem zwłaszcza czynności bankowe sensu stricte (zwane też obiektywnymi lub
naturalnymi), które ze względu na swój charakter mogą być wykonywane wyłącznie przez banki (są
zastrzeżone dla banków – art. 5 ust. 1 w zw. z ust. 4 z zastrzeżeniem ust. 5 prawa bankowego)17.

17

Szerzej na temat czynności bankowych: E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna klienta..., op. cit.; W.
Srokosz, Czynności bankowe jako instytucja prawa bankowego, [w:] E. Fojcik-Mastalska, Prawo bankowe. Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 189; W. Srokosz, Czynności bankowe zastrzeżone dla banków, Branta,
Bydgoszcz–Wrocław 2003; I. Ciepiela, Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków, Wolters Kluwer,
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Definiując usługę bankową, należy zatem wskazać, że jest to usługa świadczona zasadniczo
przez banki, aczkolwiek nie można stosować wyłącznie kryterium podmiotowego, gdyż zakres
podmiotów świadczących klientom usługi na rynku bankowym wykracza poza te instytucje i
obecnie usługi te świadczone są również przez inne podmioty: spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe18, instytucje płatnicze, niebankowe instytucje pożyczkowe, które z kolei (oprócz
banków i spółdzielczych kas) są tzw. kredytodawcami w rozumieniu ustawy o kredycie
konsumenckim19, czyli podmiotami, które w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
udzielają kredytów konsumenckich osobom fizycznym (i są zwane potocznie parabankami20).

Warszawa 2010; A. Zalcewicz, Czynności bankowe – zasadniczy przedmiot działania banku, ZNUŚ 2006, z. 18; P.
Zapadka, Bezprawne prowadzenie działalności bankowej – zagrożenia ze strony parabanków, [w:] A. Tarwacka, Iura et
negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2015; A. Kawulski, Prawo bankowe. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013; Z.
Ofiarski Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017; H. Gronkiewicz-Waltz (red.), Prawo bankowe.
Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013; E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe komentarz, LexisNexis Warszawa
2007; F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz, t. 1 i 2, Zakamycze, Kraków 2005.
18
Funkcjonują one na postawie odrębnej ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2065), która określa zasady ich tworzenia, organizacji i działalności oraz
sprawowania nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad nimi. Zgodnie z art. 2 tej ustawy kasa jest spółdzielnią, do
której w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1560), a jej celem jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków,
udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy
zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji
ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 z późn. zm.), która uchyliła poprzednio obowiązującą ustawę dnia 22 maja
2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 z późn. zm.). Szerzej na temat
działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych m.in.: W. Srokosz, Instytucje parabankowe w Polsce,
Wolters Kluwer, Warszawa 2011; A. Herbet, Sz. Pawłowski, P. Zakrzewski, Spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
19
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1528 z późn. zm.).
20
Obecnie zmieniła się koncepcja tego pojęcia. Do niedawna to właśnie spółdzielcze kasy określano powszechnie
tym mianem. Obecnie, jak się wydaje, termin ten nabrał pejoratywnego znaczenia i używany jest na określenie
niebankowych instytucji pożyczkowych i innych podmiotów, często działających nielegalnie, które oferują
konsumentom produkty podobne do lokat oszczędnościowych. Szerzej na temat pojęcia „parabank” i kontrowersji z
tym związanych: UOKiK, Przewodnik po usługach finansowych, Warszawa 2012, s. 27; A. Jurkowska-Zeidler, Definicja
parabanku, „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 6 i przywoływana tam literatura przedmiotu; W. Szpringer, Shadow
banking jako nowy rodzaj regulacji prawnej, „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 6; Parabanki,
http://www.wardynski.com.pl/download/gfx/wardynski/pl/
defaultaktualnosci/26/288/1/wardynski_i_wspolnicy_parabanki_pazdziernik_2013.pdf [dostęp: 15.05.2014]; KSF,
Ustalenia
KSF
i
rekomendowane
działania
w
odniesieniu
do
instytucji
parabankowych,
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/aktualnoci/2012/sierpien/20120816_ksf.pdf
[dostęp:
15.05.2014];
Kancelaria Senatu, Działalność instytucji niebankowych (parabanków) oraz regulacje prawne w tym zakresie w
wybranych krajach – Łotwa, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki,
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/43/plik/050.pdf [dostęp: 15.05.2014]; L. Góral, Instytucje
„parabankowe” w ustawodawstwie wybranych krajów Unii Europejskiej i w Polsce, „Przegląd Ustawodawstwa
Gospodarczego” 1997, nr 10; D. Szymczak, Nowe zasady nadzoru nad shadow banking proponowane przez Unię
Europejską we współpracy z Komitetem Stabilności Finansowej, [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie
finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014; s.
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Usługi bankowe są oferowane zarówno klientom indywidualnym, jak i wszystkim innym
podmiotom gospodarczym w sposób tradycyjny (w oddziale banku) lub w sposób nowoczesny, np.
drogą elektroniczną lub przez telefon21, z wykorzystaniem nowych technologii i za pomocą
nowoczesnych kanałów i sposobów dystrybucji, w tym także poza lokalem i na odległość, co także
może generować określone zagrożenia.
Regulacje sektorowe, czyli ustawy regulujące działalność poszczególnych instytucji
finansowych22 i (lub – jak w przypadku ustawy o kredycie konsumenckim23) dotyczące
poszczególnych typów usług finansowych24, zawierają coraz częściej przepisy dotyczące ochrony
klienta tych usług (nie tylko konsumenta), czego dowodem mogą być chociażby ustawa o usługach
płatniczych, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wraz z rozporządzeniem wykonawczym
(tzw. mifidowskim) oraz ustawa – Prawo bankowe. Poza tym zauważalne jest przejmowanie do
regulacji umów o usługi finansowe o charakterze nie tylko konsumenckim ochronnych
mechanizmów prawnych typowych dla ustaw konsumenckich (m.in. obowiązki informacyjne,
rozkład ciężaru dowodu), co wydaje się słuszną tendencją z uwagi na występujące w stosunkach z

861–870 i przywoływana tam literatura; M. Bednarek, M. Samcik, Parabanki rosną w siłę. Bez żadnego nadzoru
obsługują 3–4 mln Polaków, www.wyborcza.biz z 15 sierpnia 2012 r.
21
G. Rosa et al. (red.), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa 2008, s. 330.
22
Chodzi tutaj m.in. o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z
późn. zm.), jako szczególną ustawę dotyczącą działalności banków oraz odpowiednio ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.), dotyczącą działalności instytucji płatniczych;
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn.
zm.), dotyczącą działalności firm inwestycyjnych; ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1170 z późn. zm.), dotyczącą działalności instytucji ubezpieczeniowych.
23
Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje z kolei ochronę konsumenta kredytobiorcy zawierającego z
kredytodawcą umowę o kredyt konsumencki, czyli jakąkolwiek umowę o funkcji kredytowej, niezależnie od jej nazwy,
określając jednocześnie trzy zakresy tej ochrony – pełną, jej brak i częściową. Szerzej na temat ochrony kredytobiorcy
konsumenta w ustawie o kredycie konsumenckim: E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna klienta... op. cit., s.
251 i nast.; T. Czech, Kredyt konsumencki. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012 i 2018; Z. Ofiarski, Ustawa o
kredycie konsumenckim. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 i przywoływana tam literatura; K. Górecka,
Ochrona konsumenta usług bankowych jako słabszej strony stosunku prawnego na przykładzie wybranych uprawnień,
[w:] Boratyńka M. (red.), Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi
Adamowi Zielińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 627.
24
Oprócz ustawy o kredycie konsumenckim można tu także wskazać na ustawę z dnia 23 października 2014 r. o
odwróconym kredycie hipotecznym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 786), która reguluje odrębną kategorię usługi
kredytowej dla konsumentów (kredytu konsumenckiego), wyłączonej spod ochrony przewidzianej w ustawie o
kredycie konsumenckim i mającej swoją regulację szczególną. Szerzej na temat ochrony kredytobiorcy konsumenta w
ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym: L. Góral, Zakres ochrony konsumenta w modelu odwróconego kredytu
hipotecznego w Polsce na tle rozwiązań obowiązujących we Francji [w:], M. Jagielska et al. (red.), Sprzedaż
konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 148–160; H. Ciepła, Odwrócony
kredyt hipoteczny jako nowy rodzaj umowy w systemie prawnym od 15.12.2014 r., „Rejent” 2015, nr 8, s. 27–67; T.
Czech, Odwrócony kredyt hipoteczny. Komentarz, LEX, Warszawa 2015.
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instytucjami finansowymi nierównorzędność oraz dysproporcję wiedzy i informacji. Przykładem
może tu być ustawa o usługach płatniczych, która nie będąc ustawą konsumencką, wykazuje
wyraźnie prokonsumencki charakter i w zależności od typu umowy oraz statusu kontrahenta
(konsument lub niekonsument), różnicuje obowiązki i prawa stron umowy o usługę płatniczą
(dostawcy i użytkownika). Widoczne jest to także w ustawie o kredycie konsumenckim, która z
kolei – jako ustawa konsumencka – różnicuje prawa i obowiązki stron (kredytodawcy i
kredytobiorcy-konsumenta) w zależności od wskazanego w jej art. 4 zakresu ochrony (pełnej,
częściowej lub jej braku). I tak:


w zakresie usług płatniczych – ustawa o usługach płatniczych reguluje ochronę
użytkownika usług płatniczych, nie tylko konsumenta, choć w najszerszym zakresie
ochroną objęty jest użytkownik będący konsumentem (art. 825, 1626, 33 ustawy);



w ustawie o kredycie konsumenckim natomiast uregulowana została ochrona
kredytobiorcy-konsumenta27;



w zakresie usług inwestycyjnych – ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz
rozporządzenie wykonawcze

(tzw. mifidowskie28) zawierają przepisy będące

przejawem ochrony klienta usług inwestycyjnych, zarówno detalicznego (nie tylko
konsumenta), jak i profesjonalnego.
Także prawo bankowe przewiduje szczególne rozwiązania dotyczące konsumenta, będące
przejawem jego ochrony w odniesieniu do posiadacza rachunku oszczędnościowego (m.in. tzw.
przywileje egzekucyjne posiadacza rachunku, dyspozycja wkładem na wypadek śmierci)29, a także

25

Zgodnie z art. 8 ustawy o usługach płatniczych postanowienia umów o usługi płatnicze nie mogą być mniej
korzystne dla użytkowników niż przepisy ustawy, chyba że ustawa stanowi inaczej. Postanowienia umów o usługi
płatnicze mniej korzystne dla użytkownika niż przepisy ustawy są nieważne i zamiast nich stosuje się odpowiednie
przepisy ustawy. Ustawa o usługach płatniczych wprowadza także rozwiązania dotyczące ochrony użytkownika usługi
płatniczej, nie tylko konsumenta, choć poziom ochrony konsumenta – wzorem innych rozwiązań – jest tu zwiększony.
26
Jeżeli użytkownik usługi nie jest konsumentem, strony umowy o usługę płatniczą mogą uzgodnić, że w ich
wzajemnych stosunkach nie stosuje się przepisów ustawy o usługach płatniczych normujących obowiązki informacyjne
(art. 16 ustawy o usługach płatniczych).
27
Szerzej na temat ochrony kredytobiorcy-konsumenta w ustawie o kredycie konsumenckim: E. RutkowskaTomaszewska, Ochrona prawna klienta…, op. cit., s. 251 i nast.; T. Czech, Kredyt konsumencki..., op. cit.; Z. Ofiarski,
Ustawa o kredycie konsumenckim..., op. cit. i przywoływana tam literatura.
28
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm
inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków
powierniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 878) wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
29
Szerzej: E. Rutkowska-Tomaszewska, Bankowość konsumencka, op. cit.; A Kawulski, Prawo bankowe.
Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.; Z. Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
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kredytobiorcy w zakresie jego uprawnień związanych ze spłatą kredytów denominowanych lub
indeksowanych do waluty30.
Regulacja usług finansowych ma dwojaki charakter – publicznoprawny i prywatnoprawny.
Przepisy dyrektyw sektorowych dotyczące usług finansowych i stanowiących ich implementację
ustaw sektorowych mają charakter publicznoprawny i, jak się wydaje, są pomocne w ustaleniu
unijnego katalogu usług finansowych także na potrzeby prawa prywatnego. Są to jednak regulacje
fragmentaryczne i nie tworzą spójnego systemu normatywnego umów o usługi finansowe31.
Ustawy sektorowe mają zatem z jednej strony charakter publicznoprawny, gdyż wskazują
na rodzaj usług podlegających reglamentacji prawnej i nadzorowi publicznemu. Z drugiej strony
coraz częściej rozbudowywana jest w nich regulacja prywatnoprawna, dotycząca umów o
określone usługi finansowe, praw i obowiązków stron, ze względu na potrzebę ochrony klienta, a
zwłaszcza konsumenta (dotyczy to zwłaszcza usług bankowych, usług płatniczych, usług
inwestycyjnych, usług ubezpieczeniowych, kredytowych, a zwłaszcza kredytu konsumenckiego).
Usługi bankowe z uwagi na swoją specyfikę stanowią jeden z najważniejszych obiektów
zainteresowania podmiotów wydających akty prawne regulujące świadczenie usług finansowych,
które coraz częściej zaczynają mieć charakter kompleksowy. Nie zawierają one jedynie norm o
charakterze publicznoprawnym, regulujących prawne warunki dopuszczalności wykonywania
takich usług przez instytucje finansowe (jak było dotychczas), ale – coraz częściej – także normy o
charakterze prywatnoprawnym, będące wyrazem potrzeby ingerencji ustawodawcy w sferę
cywilnoprawną. Najczęściej polega ona na ingerencji w swobodę umów i w zasadę pacta sunt
servanda oraz na wprowadzaniu zasady, że postanowienia umów o usługę finansową nie mogą być
mniej korzystne dla ich odbiorców niż przepisy ustawy – z sankcją nieważności i nakazem
stosowania odpowiednich przepisów ustawy. Prawo umów konsumenckich w coraz większym
stopniu odbiega od klasycznego prawa umów i wykazuje znaczne różnice w porównaniu z
klasycznym prawem zobowiązań. W prawie umów konsumenckich zasada pacta sunt servanda
traci na znaczeniu wobec powszechności przepisów pozwalających konsumentowi na
bezwarunkowe odstąpienie od umowy i inne jego szczególne uprawnienia, a obowiązek

30

Szerzej: E. Rutkowska-Tomaszewska, Bankowość konsumencka, op. cit.; M. Burzyńska, Ustawa antyspreadowa,
[w:] W. Góralczyk (red.), Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014; A.
Kawulski, Prawo bankowe…, op. cit.; Z. Ofiarski, Prawo bankowe…, op. cit.
31
E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna klienta..., op. cit., s. 832.
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rozważnego działania stron umowy ustępuje zasadzie skutecznej ochrony konsumenta.
Prokonsumencki rozkład ciężaru dowodu oraz forma pisemna umowy konsumenckiej coraz
częściej rozszerzane są na stosunki pozakonsumenckie, jak w przypadku regulacji usług płatniczych
w ustawie o usługach płatniczych.
Usługi bankowe charakteryzują się wyraźnie zwiększonym (w porównaniu z innymi
usługami) ryzykiem ekonomicznym i zagrożeniem naruszania interesów klientów będących
nieprofesjonalnymi uczestnikami rynku. Związane jest to z takimi ich cechami, jak: duży stopień
skomplikowania spowodowany często pakietowym charakterem, deficyt informacji i transparencji.
Nieprofesjonalny klient usług bankowych (zwłaszcza konsument), nierzadko kuszony nieuczciwą
reklamą, nierzetelną informacją i skłoniony aktualną sytuacją życiową, działając w zaufaniu do
instytucji bankowej, jest zazwyczaj naiwnym odbiorcą oferowanych usług bankowych, gdyż nie
zawsze potrafi ocenić prawidłowość umowy, zwłaszcza pod kątem zawarcia w niej postanowień
niedozwolonych (abuzywnych) albo informacji wymaganych przez odpowiednie przepisy, nie
potrafi też rozpoznać istoty usługi i związanego z nią ryzyka32.
Dla zapewnienia realnej ochrony klientowi istotny staje się także przyjmowany przez
ustawodawcę i kształtowany przez praktykę model klienta objętego ochroną (klient przeciętny,
racjonalny, niezorientowany, klient wyedukowany). Idąc dalej, trzeba także zadać pytanie, czy stan
edukacji konsumenta w Polsce pozwala na stawianie mu wymogu racjonalnego zachowania w
sytuacji braku wiedzy o istocie, specyfice i ryzyku związanym z usługą finansową, zwłaszcza przy
wzięciu pod uwagę zwiększonego ryzyka ekonomicznego, zagrożenia naruszania interesów
klientów będących nieprofesjonalnymi uczestnikami rynku, dużego stopnia trudności i
skomplikowania tych usług i występującego po stronie konsumenta deficytu informacyjnego.
Konsumenci nie mają – w porównaniu z profesjonalistami oferującymi usługi – dostatecznej
wiedzy, która pozwoliłaby im na swobodną ocenę i świadomy wybór oraz stwierdzenie, czy usługa
bankowa jest dla nich odpowiednia i adekwatna do ich potrzeb.
Typowymi instrumentami ochrony konsumenta (a nawet szerzej: klienta niebędącego
konsumentem) przewidzianymi w regulacji prawnej usług finansowych są: obowiązki informacyjne

32

Szerzej: I. Lipowicz, Nowe wyzwania w zakresie ochrony praw obywateli i przedsiębiorców na rynku usług
finansowych, [w:] A. Torwacka (red.), Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015; M.
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instytucji finansowej oraz czasem wskazanie od razu szczególnych sankcji za ich nieprzestrzeganie
(co jednak jest rzadkością)33, szczególne uprawnienia konsumenta (do odstąpienia od umowy,
przedterminowej spłaty kredyty, bezprzyczynowego wypowiedzenia umowy), a także szczegółowa
regulacja ustawowa praw i obowiązków stron umów o usługi finansowe, w znacznej mierze
ograniczająca swobodę umów.

Surdek, E. Świderska, Aktualne trendy i rozwiązania w ochronie konsumenta na rynku usług finansowych w Europie i
Polsce, CMS Cameron McKenna, 2014.
33
Dla przykładu można wskazać sankcję kredytu darmowego w ustawie o kredycie konsumenckim, wydłużenie
terminu odstąpienia od umowy, czy nawet tzw. sankcyjne prawo odstąpienia od umowy o usługę płatniczą w ustawie
o usługach płatniczych.
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Ochrona klientów rynku bankowego w Polsce: analiza i ocena badań w naukach
prawnych
dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Zagadnienie ochrony konsumentów rynku bankowego w Polsce w ostatnich latach,
szczególnie po kryzysie finansowym zapoczątkowanym w 2008 r., było ważnym tematem dyskusji
na wielu prawniczych konferencjach naukowych i seminariach. Także dorobek publikacyjny w tej
dziedzinie jest dość obszerny.
Treść publikacji poświęconych ochronie klientów rynku bankowego zasadniczo można
podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje te, gdzie zdecydowanie przeważają ogólne wątki
badawcze odnoszące się do kierunków zachodzących zmian regulacyjnych, europeizacji i
paradygmatów w obszarze ochrony konsumenta (klienta) usług finansowych. Druga – liczniejsza –
grupa obejmuje publikacje szczegółowo opisujące konkretne problemy regulacji prawnych i ich
znaczenie dla praktyki obrotu bankowego. Wyniki przeglądu i analizy badań naukowych pozwoliły
sformułować główne zagadnienia dyskursu naukowego oraz stanowiska autorów.
Rozpocząć jednak należy od ogólnych uwag na temat otoczenia regulacyjnego sfery
ochrony konsumentów (klientów) na rynku finansowym, co pozwoli lepiej usytuować i ocenić
znaczenie podejmowanych tematów badawczych w obszarze usług bankowych.
Przyczyny i następstwa globalnego kryzysu finansowego dowiodły, że na rynku finansowym
konieczna jest efektywna ochrona konsumenta34. Istotne jest, że w europejskim prawie rynku
finansowego dokonano po kryzysie finansowym rozszerzenia zakresu podmiotowego ochrony
konsumenta także na klientów usług finansowych będących nieprofesjonalnymi uczestnikami
rynku finansowego35. Usługi finansowe charakteryzują się bowiem wyraźnie zwiększonym

34

B. Frączek, K. Mitręga-Niestrój, Regulacyjno-instytucjonalne ramy ochrony konsumentów na rynku usług

finansowych – wybrane doświadczenia międzynarodowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie” 2015, nr 2, s. 5–15.
35

W prawie europejskim, a także krajowym istnieje ugruntowana już tendencja do rozszerzania ochrony

przypisanej konsumentowi na inne podmioty niż osoba fizyczna, dokonujące z przedsiębiorcą (instytucją finansową –
bankiem, zakładem ubezpieczeń, firmą inwestycyjną, instytucją płatniczą itd.) czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (taką definicję pojęcia „konsument” zawiera art. 221
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ryzykiem w stosunku do innych usług. Związane jest ono zarówno z poniesieniem znacznych strat
finansowych, jak i zawarciem umowy, która jest często nieadekwatna do potrzeb klientów, a tym
samym oznacza ryzyko braku niezbędnej ochrony.
Stan ochrony klientów rynku finansowego przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli, która
uznała w wynikach kontroli, że ochrona praw klientów rynku finansowego w Polsce była w latach
2011–2013 nieskuteczna36. Działalność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Komisji

Nadzoru

Finansowego,

Rzecznika

Ubezpieczonych

i

powiatowych

rzeczników

konsumentów – choć prowadzona zgodnie z prawem – nie zapewniała odbiorcom usług
finansowych dostatecznej ochrony, a skala nieprawidłowości na rynku przyczyniła się do
znacznego spadku poziomu zaufania konsumentów do instytucji publicznych działających na rzecz
ochrony ich praw37.

kodeksu cywilnego, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). Tym samym przedsiębiorca działający w celu związanym
jedynie pośrednio lub niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową może być uznany za konsumenta. W
europejskich, jak również krajowych regulacjach odnoszących się do rynku usług finansowych pojęcie „klient” oznacza
podmiot będący nieprofesjonalnym uczestnikiem rynku finansowego (a więc nie tylko konsumentem), na rzecz
którego jest (lub może być) świadczona usługa. Istnienie na poziomie UE dyrektyw o rozszerzonym zakresie
podmiotowym (w stosunku do tradycyjnego pojęcia konsumenta), szczególnie dotyczących usług bankowych i
ubezpieczeniowych, jest dowodem na ewolucję prawa UE w kierunku ochrony klienta, a nie tylko konsumenta. Por. E.
Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 63; B. Gnela, Pojęcie konsumenta w
prawie wspólnotowym i prawie polskim, [w:] B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane
zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 28.
36

NIK, Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego (informacja o wynikach

kontroli planowej P/13/038 przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli).
37



Najwyższa Izba Kontroli ustaliła w szczególności, że:
ponad 60% wzorców umów stosowanych przez instytucje finansowe w stosunkach z konsumentami zawierało

postanowienia niezgodne z przepisami lub naruszające interesy konsumentów;


ze względu na znaczną rozbudowę rejestru niedozwolonych klauzul umownych jego funkcjonalność była

ograniczona, a korzystanie z niego utrudnione;


instytucja sądów polubownych, która z założenia umożliwić miała szybkie i niedrogie rozstrzyganie spraw

pomiędzy klientami a usługodawcami, praktycznie nie funkcjonowała;


niski był poziom ochrony klientów parabanków (instytucji pożyczkowych), będący wynikiem braku

odpowiednich przepisów regulujących działalność tych instytucji oraz braku nadzoru nad ich funkcjonowaniem;
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Niewątpliwie po niedawnym kryzysie finansowym nastąpiła zmiana paradygmatu
regulacyjno-nadzorczego na rynku finansowym, czego częścią jest zmiana w podejściu do ochrony
konsumentów usług finansowych38. Wraz z intensywnymi działaniami w zakresie budowy nowej
architektury regulacyjnej i nadzorczej, a także ze względu na przesłanki związane ze stabilnością
finansową i bezpieczeństwem rynku finansowego, tworzenie na poziomie europejskim i krajowym
jednolitych standardów ochrony konsumenta (klienta) usług finansowych dopełnia europejską sieć
bezpieczeństwa finansowego. Podkreślić przy tym należy, że prawnej ochronie konsumenta usług
finansowych nadano w Unii Europejskiej charakter strategiczny, warunkujący rozwój
transgranicznego świadczenia usług finansowych. W tym obszarze za istotne należy uznać
następujące badania: E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona konsumenta na rynku usług
finansowych w prawie europejskim na przykładzie najnowszych dyrektyw unijnych, [w:] H.
Litwińczuk (red.), Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, Oficyna
Prawa Polskiego, Warszawa 2010, s. 288–306; D. Cyman, Kierunki zmian ochrony konsumenta
usług finansowych w Unii Europejskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H,
Oeconomia” 2016, vol. 50, z. 4, s. 39–48 oraz tego autora, Ochrona konsumenta na rynku usług
finansowych

Unii

Europejskiej,

[w:]

A.

Drwiłło,

A.

Jurkowska-Zeidler

(red.),

System

prawnofinansowy Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 350–368.



niejasny podział kompetencji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę konsumentów zniechęcał

poszkodowanych do dochodzenia swoich praw.
NIK wskazała ponadto na pewne możliwości wzmocnienia systemu ochrony praw konsumentów (klientów), w
szczególności poprzez: zwiększenie prewencyjnego oddziaływania na instytucje finansowe w celu ograniczenia praktyk
naruszających interesy konsumentów (m.in. poprzez nagłaśnianie kar, podkreślanie ich nieuchronności); zacieśnienie
współpracy między poszczególnymi instytucjami ochrony konsumenta w zakresie przekazywania informacji o
praktykach podlegających sankcjom; usprawnianie narzędzi wspierających konsumentów w dochodzeniu ich praw
oraz utworzenie łatwo identyfikowalnej, wyspecjalizowanej instytucji wspierającej ochronę konsumentów wszystkich
sektorów rynku finansowego. Ustalenia i wskazania NIK stały się podstawą do przygotowania systemowych zmian w
krajowym systemie ochrony klienta rynku finansowego.
38

Por. J. Monkiewicz, M. Monkiewicz, Tendencje rozwoju ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym.

Nowe koncepcje i rozwiązania, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 18 (1/2015), s. 6.
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Naruszone – zwłaszcza po doświadczeniach niedawnego kryzysu finansowego – zaufanie,
jakim instytucje finansowe darzyli ich klienci, spowodowało, że państwo coraz głębiej wkracza w
relacje pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. W ostatnim czasie podjęto szereg działań
legislacyjnych – zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim – zmierzających do
wzmocnienia ochrony konsumenta (klienta) usług finansowych. Doniosłym wyzwaniem dla
regulatorów rynku finansowego staje się w tym zakresie znajdowanie rozwiązań stanowiących
kompromis między interesem konsumentów a dobrem publicznym, jakim jest zapewnienie
stabilności finansowej i bezpieczeństwa środków powierzonych instytucjom finansowym w sferze
ich ochrony39. Istotne jest przy tym ustalenie granic dopuszczalności i zasadności ustawowej
ingerencji państwa w stosunki cywilnoprawne powstałe pomiędzy instytucjami finansowymi a ich
klientami w świetle zasad polskiej Konstytucji (A. Jurkowska-Zeidler, Rola państwa w
rozwiązywaniu kolizji interesów na rynku usług finansowych, „Gdańskie Studia Prawnicze” t. 37, s.
187–201).
Zmiana paradygmatu regulacyjnego i nadzorczego po kryzysie finansowym oznacza nadanie
nowych ram instytucjonalnych systemowi ochrony klienta na rynku usług finansowych. Jego
odpowiednia efektywność leży w interesie zarówno prywatnym, jak i publicznym. Sprawia to, że
ochrona klienta instytucji finansowych staje się nowym wyspecjalizowanym obszarem regulacji, a
także

samodzielnym

filarem

nadzoru

finansowego,

który

dopełnia

nadzór

mikro-

i

makroostrożnościowy. Kompetencje nadzorcze w obszarze ochrony klienta usług finansowych
przedstawiła E. Rutkowska-Tomaszewska w publikacjach: Ewolucja zadań Komisji Nadzoru
Finansowego w zakresie ochrony klienta usług finansowych w świetle ostatnich zmian
legislacyjnych, [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie
podatkowym: ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s.
829–839 oraz Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec
konsumentów: zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań, [w:] E. Fojcik-Mastalska, E.
Rutkowska-Tomaszewska (red.), Nadzór nad rynkiem finansowym: aktualne tendencje i problemy
dyskusyjne, „Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Studia Finansowoprawne” nr 1, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa,
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Takie wyzwania wskazali uczestnicy seminariów „Prawo rynku finansowego”. Por. A. Jurkowska-Zeidler, M.

Olszak (red.), Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 208.
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Wrocław 2011, s. 97–112. W tym kontekście pamiętać należy, że każda ingerencja ustawodawcy w
relacje zachodzące na rynku finansowym, podjęta w ochronie jednej ze stron umów, musi być
rozważona także z punktu widzenia interesu publicznego, na który składają się stabilność rynku
finansowego oraz bezpieczeństwo deponentów i inwestorów.
Odnosząc się teraz szczegółowo do rynku bankowego, wskazać należy, że nie ma w naukach
prawnych zbyt wielu publikacji książkowych spójnie przedstawiających sferę ochrony klienta
(konsumenta) na rynku usług bankowym. Jedyną jak dotychczas monografią poświęconą tej
tematyce i ujmującą ją w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny jest książka E. RutkowskiejTomaszewskiej, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Wolters Kluwer, Warszawa
2013. Poddane zostały tam analizie wszelkie możliwe metody ochrony interesów klientów
banków, zarówno te przewidziane w regulacjach prawnych właściwych dla funkcjonowania
banków, jak i w innych aktach prawnych o charakterze powszechnym. Inne publikacje, których
autorzy analizują szerzej, ale tylko wybrane problemy ochrony klienta usług bankowych, to: M.
Ganczar, E. Sługocka-Krupa (red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, KUL, Lublin
2014. Rozdział IV tej publikacji Ochrona konsumentów usług sektora finansowego zawiera m.in.
następujące opracowania: Z. Ofiarski, Reklama kredytu konsumenckiego w kontekście ochrony
konsumenta; L. Góral, Potrzeba określenia na gruncie nauk prawnych pojęcia rynku bankowego w
celu wzmocnienia ochrony praw konsumenta; E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna
kredytobiorcy-konsumenta w świetle najnowszych projektowanych regulacji prawnych; E.
Sługocka-Krupa, Ochrona konsumentów na rynku usług kredytowych – wybrane problemy; K.
Lehmann, Wybrane aspekty nieprawidłowego wywiązywania się przedsiębiorców z obowiązków
informacyjnych w umowie o kredyt konsumencki.
Szerokie ujęcie problematyki ochrony konsumenta usług finansowych od strony prawnej
zawiera monografia B. Gneli (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia
prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2007. W książce tej – oprócz zagadnień ogólnych dotyczących
pojęcia konsumenta oraz prawnej ochrony konsumenta usług finansowych – znalazły się też
zagadnienia szczegółowe dotyczące m.in. ochrony konsumenta usług ubezpieczeniowych,
wierzytelności i długów konsumenckich, zabezpieczeń finansowych służących ochronie
konsumenta usług turystycznych, a także proceduralnych aspektów ochrony konsumenta.
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Systemowo

instytucje ochrony konsumenta

usług bankowych

przedstawiała

w

piśmiennictwie E. Rutkowska-Tomaszewska w publikacjach: Instytucje ochrony konsumenta na
rynku usług bankowych, „Pro Publico Bono” 2010, nr 6 s. 77–97; Bankowe stosunki obligacyjne a
problem ochrony konsumenta, „Pro Publico Bono” 2006, nr 2, s. 81–98; Ochrona kredytobiorcykonsumenta usług bankowych, „Prawo Bankowe” 2005, nr 6, s. 84–96; Ochrona konsumenta usług
bankowych, „Pro Publico Bono” 2005, nr 1, s. 167–185; Usługi bankowe a ochrona praw
konsumenta, [w:] K. Święch, A. Zalcewicz (red.), Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty
prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 597–616. Ogólnie o ochronie
konsumenta usług bankowych pisała także D. Wojtczak w artykułach naukowych: Repulsywne
mechanizmy ochrony konsumenta usług bankowych – nowe perspektywy, „Prawo Bankowe” 2008
nr 4, s. 63–73 oraz Poziomy, instrumenty, mechanizmy i modele ochrony konsumenta usług
bankowych. Stan obecny i perspektywy, „Prawo Bankowe” 2008, nr 3, s. 46–57, gdzie szczególną
uwagę poświęciła mechanizmom i instytucjom ochrony konsumenta, które zniechęcają
profesjonalnego usługodawcę do jakichkolwiek naruszeń prawnie chronionych interesów
konsumenta (mechanizmy repulsywne). Zagrożenie dotkliwymi konsekwencjami i efektywnie
egzekwowanymi sankcjami, a także świadomość, że konsument może skutecznie dochodzić swoich
praw zarówno na drodze sądowej, jak i przy wykorzystaniu alternatywnych metod rozstrzygania
sporów, pełnią istotną funkcję prewencyjną, odstraszając bank od podejmowania działań
niekorzystnych dla słabszego uczestnika gry rynkowej.
Jeśli wziąć pod uwagę dotychczasowy dorobek nauk prawnych odnośnie do ochrony
klientów rynku bankowego, należy uznać, że bardzo mało jest publikacji poświęconych
instytucjonalnej ochronie klienta usług bankowych. Tymczasem widzenie szerszej, systemowej
perspektywy, a także uwzględnienie europeizacji tego obszaru regulacji konieczne są dla
zrozumienia i wykładni krajowych regulacji, a szczególnie dla praktyki stosowania prawa.
W ostatnim czasie podjęto szereg działań legislacyjnych, zarówno na poziomie krajowym,
jak i europejskim, zmierzających do wzmocnienia ochrony klienta usług finansowych. Dlatego też
stosunkowo liczna jest grupa publikacji szczegółowo analizujących konkretne problemy regulacji
prawnych i z pewnością będzie to obszar dalszych badań w naukach prawnych. Dotychczas
tematyka badań naukowych w tym szczegółowym zakresie dotyczyła kredytu konsumenckiego,
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niedozwolonych klauzul umownych, a w ostatnim okresie szczególnie nieuczciwych praktyk na
rynku bankowym.
W obszarze regulacji kredytu konsumenckiego podejmowane tematy badawcze dotyczyły
zarówno zagadnień ogólnych: E. Rutkowska-Tomaszewska, Kryzys na rynku finansowym a problem
odpowiedzialnego udzielania kredytów, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje
prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 667–
679, a także konkretnych zapisów ustawy o kredycie konsumenckim: T. Czech, Limit
pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 2; K.
Wojdyło, N. Świderska, Art. 59 ustawy o kredycie konsumenckim – rewolucja w polskim prawie czy
błąd ustawodawcy, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 3; D. Rogoń, Uprawnienia konsumenta
w czasie trwania stosunku kredytowego na gruncie nowej ustawy o kredycie konsumenckim,
„Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 12; T. Czech, Przedterminowa spłata kredytu
konsumenckiego, „Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 12; A. Kopeć, Całkowity koszt kredytu w
nowej ustawie o kredycie konsumenckim, „Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 12; D. Popłonyk,
Powiązanie umowy kredytowej i kredytowanej w świetle ustawy o kredycie konsumenckim, „Prawo
Bankowe” 2004, nr 2, s. 29–34 oraz tej autorki Stosunek art. 13 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych
praw konsumentów do art. 12 ustawy o kredycie konsumenckim, „Prawo Bankowe” 2006, nr 4, s.
75–82.
Z pewnością zagadnieniem, które w przyszłości wymaga analizy prawnej jest zaostrzenie
regulacji w sferze RRSO i kosztów kredytu, które przynosi ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o
kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami40, która w
tym zakresie wprowadza zmiany do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim41.
Ustawa ta wzmacnia także regulacyjne otoczenie instytucji pożyczkowych, ustanawiając m.in.
rejestr instytucji pożyczkowych stanowiący swoistą formę nadzoru publicznego, co także jest
pożądanym przedmiotem badań w szerszym kontekście regulacji rynku instytucji niebankowych.
Jak wskazuje w swoich badaniach E. Rutkowska-Tomaszewska, Praktyki naruszające
zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem
rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK,

40
41

Dz. U. z 2017 r. poz. 819.
Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528.
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„internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, nr 5(3), s. 65–92, z analizy
wybranych decyzji wydanych przez Prezesa UOKiK w latach 2013–2014 wobec instytucji
działających na rynku finansowym i świadczących usługi finansowe, w tym niebankowych instytucji
pożyczkowych,

wynika,

że

naruszenia

dotyczą

głównie

właśnie

udzielania

kredytów

konsumenckich. W dużej mierze do nieuczciwych praktyk rynkowych dochodzi poprzez
manipulowanie informacją o kosztach kredytu, wprowadzającą w błąd reklamę, ale także
stosowanie w umowach o udzielenie kredytu konsumenckiego niedozwolonych klauzul
umownych. Stąd też zdaniem autorki dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku
finansowego nie wystarczają jedynie regulacja działalności lub stawianie wymogów instytucjom
finansowym. Konieczna jest także ingerencja publicznoprawna w sferę świadczenia usług przez te
instytucje, czego wyrazem jest sprawowanie merytorycznego nadzoru przez Prezesa UOKiK nad
przestrzeganiem regulacji konsumenckich.
W tym kontekście zwrócić należy uwagę, że w ostatnim czasie wprowadzono nowe
regulacje dotyczące szybszego i bardziej skutecznego eliminowania z obrotu klauzul umownych
naruszających interesy konsumentów, w tym zmieniony został tryb abstrakcyjnej kontroli wzorców
umownych oraz zwiększono zagrożenia wysoką karą za stosowanie we wzorcach niedozwolonych
postanowień umownych42. Zapewne zmiany te spełnią oczekiwania prewencyjne i tym samym
wzmocnią ochronę konsumenta. Niemniej jednak i w tej sferze uzasadnione byłyby badania
dotyczące efektywności nowych instrumentów prawnych, szczególnie że dotychczas tematyka
klauzul abuzywnych stosowanych w bankowych wzorcach umownych oraz nieuczciwych praktyk
rynkowych banków była ważnym przedmiotem badań w naukach prawnych. Można tu wymienić
m.in. następujące publikacje: E. Rutkowska-Tomaszewska, Manipulowanie informacją w zakresie
odpłatności za usługi bankowe i prawne mechanizmy przeciwdziałania tym nadużyciom, [w:] W.
Rogowski (red.), Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego: nadzór makrostabilnościowy,
nadzór bankowy SKOK, instrumenty finansowe, Oficyna Allerhanda, Kraków 2014, s. 297–323; tej
autorki Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich, Wolters Kluwer, Warszawa
2011; T. Czech, Konsekwencje wadliwości klauzuli dotyczącej zmiennej stopy oprocentowania w

42

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. poz. 1634), która weszła w życie w dniu 17 kwietnia 2016 r.
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umowach bankowych, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 12; E. Rutkowska, M. Sieradzka,
Nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez banki wobec kredytobiorców-konsumentów, cz. 1 –
„Prawo Bankowe” 2008, nr 2, s. 43–60, cz. 2 – „Prawo Bankowe” 2008, nr 3, s. 58–71; tych autorek
także Ochrona konsumenta bankowych usług kredytowych przed nieuczciwymi praktykami
rynkowymi banków na tle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach rynkowych,
„Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2008, nr 11, s. 7–21; R. Stefanicki, Ochrona
konsumenta banku w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, cz. 1 –
„Prawo Bankowe” 2008, nr 6, s. 66–77, cz. 2 – „Prawo Bankowe” 2008, nr 7/8 s. 58–71; J.
Pisuliński, Niedozwolone klauzule umowne w obrocie bankowym na wybranych przykładach,
„Prawo Bankowe” 2005, nr 6, s. 15–30.
Istotne znaczenie dla praktyki bankowej przy stosowaniu wzorców umownych miała w tym
zakresie ekspertyza naukowa: Możliwość i sposoby eliminacji z obrotu prawnego postanowień
umownych uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne, sporządzona w
2015 r. przez dr hab. Monikę Namysłowską (Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA
UŁ) przy współudziale prof. dr hab. Tadeusza Skocznego (Zakład Europejskiego Prawa
Gospodarczego WZ UW) w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Związku Banków Polskich.
Przedmiotem ekspertyzy była analiza zagadnienia eliminacji z obrotu prawnego postanowień
umownych uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone, przy
jednoczesnym zastąpieniu tych postanowień nowymi, pozwalającymi na wykonywanie umów w
ramach istniejącego stanu prawnego, z uwzględnieniem specyfiki sektora bankowego.
Ważną zmianą w dotychczasowym paradygmacie ochrony konsumenta, uzasadniającą
nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów43, jest skuteczniejsze zwalczanie
nieuczciwych praktyk rynkowych w sektorze usług finansowych polegających na oferowaniu
konsumentowi produktu niedostosowanego do jego potrzeb (tzw. misselling). Tutaj już na etapie
prac legislacyjnych pojawiły się publikacje naukowe przedstawiające szanse i zagrożenia związane
ze zmianą regulacji. Nowe przepisy mają niejako wymusić na instytucjach finansowych etyczne
postępowanie w zakresie świadczenia konsumentom usług finansowych. Powinny one dokonywać

43

Wspomniana ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz

niektórych innych ustaw.
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oceny swoich usług pod kątem ich przydatności dla określonych grup konsumentów.
Zamierzeniem ustawodawcy – jak wynika z uzasadnienia – było jednak, aby dziania te nie kreowały
po stronie przedsiębiorców dodatkowych obowiązków w zakresie zbierania danych o
konsumentach, a obejmowały jedynie uwzględnianie takich cech konsumentów, które są istotne
dla rodzaju świadczonej usługi. Krytycy przedstawionych rozwiązań podnoszą, że pozbawiają one
przedsiębiorców świadczących usługi finansowe pewności prawnej, gdyż przerzucają całkowitą
odpowiedzialność za zawarcie umowy na instytucję finansową – klient w każdym momencie będzie
mógł zakwestionować przed Prezesem UOKiK „odpowiedniość” i „adekwatność” usługi w stosunku
do jego potrzeb. Na problem ten zwrócili uwagę C. Banasiński, M. Bychowska, Między
efektywnością administracji a pewnością sytuacji prawnej przedsiębiorców, „internetowy
Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 5(4), s. 68. Niemniej jednak w praktyce jeśli
instytucja finansowa prawidłowo ostrzeże swojego klienta o nieadekwatności usługi,
kwestionowanie przez niego transakcji nie znajdzie uzasadnienia. W tym zakresie należy podzielić
poglądy wyrażane w pracy: J. Orlicka, Zakaz stosowania klauzul abuzywnych i missellingu w
znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, „Prawo Asekuracyjne” 2015, nr 4,
s. 36. O nowych uprawnieniach nadanych Prezesowi UOKiK wzmacniających ochronę konsumenta
usług bankowych pisał także D. Cyman, Charakter prawny stanowiska Prezesa UOKiK
stanowiącego istotny pogląd dla sprawy na przykładzie kredytów indeksowanych do walut obcych,
[w:] J. Gliniecka et al. (red.), Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań
XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 395–404. Autor uznał, że wyposażenie Prezesa UOKiK w
nową prerogatywę pozwalającą na przedstawienie własnego stanowiska w sprawie (w 2016 r.
Prezes UOKiK wydał siedem istotnych dla sprawy poglądów i wszystkie dotyczyły kredytów
indeksowanych do franka szwajcarskiego) stwarza szansę wzmocnienia ochrony konsumentów i
może stanowić efektywne narzędzie zmierzające do ujednolicania (często rozbieżnego w
podobnych sprawach) orzecznictwa sądów powszechnych.
Ze względu na specyfikę działalności bankowej, która opiera się środkach powierzonych
pod tytułem zwrotnym, należy szczególnie pamiętać o tym, że jakiekolwiek działania
interwencyjne (w tym zwłaszcza regulacyjne) podejmowane w celu wsparcia kredytobiorców
posiadających kredyty denominowane lub indeksowane w walutach obcych muszą uwzględniać
zachowanie bezpieczeństwa depozytów bankowych oraz stabilności w całym systemie
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finansowym. Tym samym powinny być one zgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej, zatem nie
mogą angażować środków publicznych ani naruszać równości pomiędzy uczestnikami rynku
finansowego – A. Jurkowska-Zeidler, Asymetria ryzyka a zasada sprawiedliwości społecznej na tle
problemu kredytów we frankach szwajcarskich, „Gdańskie Studia Prawnicze” t. 35, s. 131–153.
Przy rozwiązywaniu konkretnych problemów na rynku bankowym – szczególnie tych
mających negatywne skutki dla klientów banków – należy pamiętać, że tworzenie coraz bardziej
rozbudowanych i kazuistycznych ram prawnych nie jest wystarczające do skutecznej ochrony
klientów na rynku usług finansowych. Chociaż polskie przepisy przyznają wiele uprawnień słabszej
stronie umowy, są konsumentom nieznane, co prowadzi po pierwsze do wykorzystywania
dominującej pozycji przez instytucje finansowe, po drugie do powstawania konfliktów w relacjach
konsument – instytucja finansowa, a po trzecie sprawia, że ochrona prawna konsumenta w
umowach na rynku finansowym staje się iluzoryczna, a efektywność instrumentów prawnych
ochrony kredytobiorcy-konsumenta jest znikoma. Należy także mieć na uwadze, że zmiany
regulacyjne w polskim prawie w zakresie ochrony konsumenta usług finansowych przez to, że
nakładają bardzo wiele nowych obowiązków na instytucje finansowe zagrożone dotkliwymi
sankcjami, mogą jednocześnie stanowić źródło ryzyka systemowego na rynku finansowym. Można
także obawiać się, że rzeczywiste koszty dostosowania regulacyjnego instytucji finansowych do
nowych rama prawnych ochrony konsumenta poniosą właśnie ci, których ochrona jest
wzmacniana – A. Jurkowska-Zeidler, Konsekwencje zmian w systemie ochrony konsumenta usług
finansowych, „Gdańskie Studia Prawnicze” t. 36, s. 193–209.
Zasadniczym problemem – nie do końca możliwym do rozstrzygnięcia przy użyciu metod
prawniczych – jest efektywność ochrony klienta (konsumenta) usług bankowych. Badania
orzecznictwa sądowego w sprawach z tytułu kredytu konsumenckiego dowiodły, że często
przyczyną nieefektywności jest raczej niska świadomość prawna niż wady konstrukcyjne
istniejących instrumentów. Rzadko spotyka się nawiązywanie do wpisów niedozwolonych
postanowień umownych. Efektywność sankcji kredytu darmowego przewidzianego w ustawie o
kredycie konsumenckim jest znikoma, co wynika nie tyle z konstrukcji tej sankcji, ile z ogólnej
nieświadomości (zarówno wśród konsumentów, jak i sędziów), że instrument taki istnieje.
Instrumenty dotyczące odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki i odnoszące się do kredytu
wiązanego są nieefektywne ze względu na niską świadomość prawną konsumentów w Polsce.
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Takie są główne ustalenia raportu T. Czecha, Efektywność instrumentów prawnych ochrony
kredytobiorcy-konsumenta w świetle orzecznictwa sądowego, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości,
Warszawa 2014. Niska ocena efektywności dotyczy także innych sankcji wynikających z ustaw
konsumenckich, na co wskazuje publikacja K. Włodarskiej-Dziurzyńskiej, Sankcje w prawie
konsumenckim na przykładzie wybranych umów, LexisNexis, Warszawa 2009. Autorka podkreśla
m.in., że przyczyną deficytu realności sankcji określonych w poszczególnych ustawach jest niska
świadomość prawna konsumentów. Nie wiedząc w ogóle o przyznanych im uprawnieniach lub też
nie znając przesłanek i zasad ich stosowania, w praktyce nie sięgają po nie, co sprawia, że w wielu
wypadkach sankcje pozostają iluzoryczne.
Wyniki tych badań wskazują, że wysiłki organów publicznych powinny być wzmożone i
skoncentrowane na ostrzeganiu konsumentów przed pułapką nadmiernego zadłużenia. Większość
wyspecjalizowanych instrumentów ochrony prawnej (np. przedstawienie konsumentowi
szczegółowego dokumentu umowy, uprawnienie do przedterminowej spłaty) ma wartość
iluzoryczną, gdy klient jest nadmiernie obciążony zobowiązaniami. Równolegle zalecane jest
podjęcie działań edukacyjnych wśród konsumentów, aby zwiększyć świadomość przysługujących
im instrumentów ochrony prawnej.
Strukturę instytucjonalną systemu ochrony klienta usług finansowych zmieniło powołanie
Rzecznika Finansowego44. Ze względu na odrębny reżim prawny rynku finansowego i złożony
charakter usług finansowych uzasadnione i niewątpliwie potrzebne było utworzenie
specjalistycznej instytucji publicznej, jaką jest Rzecznik Finansowy. Dotychczasowy cenny dorobek
Rzecznika Ubezpieczonych z pewnością stanowił dobry fundament pod wzmocnienie ochrony
klientów wszystkich podmiotów rynku finansowego – A. Jurkowska-Zeidler, Rzecznik Finansowy:
nowa instytucja ochrony klienta na rynku usług finansowych, „Gdańskie Studia Prawnicze” t. 38, s.
351–366.
Istotną zmianą, którą niesie powołanie od życia instytucji Rzecznika, jest nadanie mu
uprawnienia do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich. Postępowanie polubowne stanowi szybszą i tańszą alternatywę wobec
postępowania sądowego i w sferze usług bankowych stanowiło już przedmiot badań prawniczych

44

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku

Finansowym (Dz. U. poz. 1348 z późn. zm.).
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w szczególności w następujących publikacjach: E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona interesów
konsumenta a polubowne sposoby rozstrzygania sporów na rynku usług bankowych, „ADR.
Arbitraż i Mediacja” 2009, nr 2, s. 139–153; tej autorki Polubowne sposoby rozwiązywania sporów
konsumenckich na rynku usług bankowych, [w:] H. Duszka-Jakimko, S.L. Stadniczeńko (red.),
Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce: wybrane zagadnienia,
Uniwersytet Opolski, Opole 2008, s. 181–196; E. Rutkowska, D. Wojtczak, Alternatywne sposoby
rozwiązywania sporów między bankiem a konsumentem usług bankowych, „Prawo Bankowe”
2008, nr 7/8, s. 72–88; E. Rutkowska, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego nowym
rozwiązaniem w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów między uczestnikami
rynku finansowego, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 4, s. 139–151; K. Marczyńska, Stosunki
między bankiem a klientem na tle skarg klientów do Arbitra Bankowego, „Prawo Bankowe” 2005,
nr 6, s. 53–59.
Ujmując systemowo rynek finansowy, w obszarze pozasądowego rozpoznawania sporów
pomiędzy uczestnikami rynku finansowego działają Arbiter Bankowy przy Związku Banków
Polskich (rozstrzygający o roszczeniach z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
czynności bankowych), Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (rozstrzygający spory
pomiędzy konsumentami a instytucjami finansowymi podlegającymi nadzorowi KNF) oraz od dnia
1 stycznia 2016 r. Rzecznik Finansowy45. Obligatoryjność uczestnictwa podmiotu rynku
finansowego w postępowaniu polubownym przed Rzecznikiem Finansowym odróżnia je jednak w
sposób kapitalny od innych postępowań polubownych, gdzie udział jest fakultatywny. Z pewnością
ten nowy sektorowy system pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wymaga
analizy i badań nad jego efektywnością, czego dobrą podstawę mogą stanowić coroczne
sprawozdania z działalności Rzecznika Finansowego w tym obszarze.
Wprowadzenie jednolitych regulacji rozpoznawania reklamacji przez podmioty rynku
finansowego oraz ustanowienie dla wszystkich klientów jednej instytucji dla ich ochrony i
reprezentowania interesów to wyraz systemowego podejścia do regulacji i nadzoru rynku

45

W dniu 11 października 2015 r., kiedy weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku

finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zaprzestał działalności Sąd Polubowny funkcjonujący przy Rzeczniku
Ubezpieczonych. Nie był on jednak rzeczywistą alternatywą dla postępowań sądowych, gdyż ubezpieczyciele z reguły
nie wyrażali zgody na rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Polubowny.
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finansowego. Kompetencje Rzecznika w zakresie jednolitego trybu rozpatrywania reklamacji i
konsekwencji dla rynku bankowego analizowali dotychczas B. Bronisz, Ustawa o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym, „Monitor Prawa
Bankowego” 2016, nr 3, s. 67–77 oraz T. Czech Konsekwencje nierozpatrzenia reklamacji klienta
instytucji finansowej w wymaganym terminie, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 4, s. 67–78.
Ze względu na dotychczasową aktywność Rzecznika Finansowego, co zrozumiałe, jego
doświadczenia i wiedza w największym stopniu dotyczą rynku ubezpieczeniowego. Tymczasem
skala i złożoność problemów stanowiących kwestie sporne na rynku bankowym i kapitałowym są
znaczne, co będzie swoistym testem systemowej efektywności działalności Rzecznika w kolejnych
latach. Jest to także ważny obszar przyszłych analiz prawniczych. Na krajowym rynku finansowym
konsumenci, którzy chcą dochodzić swoich praw, mogą bowiem zwrócić się do szeregu instytucji
publicznych. Niemniej jednak podział kompetencji między nimi jest rozproszony i niejasny dla
nieprofesjonalnych uczestników rynku. Dlatego tak ważna jest informacja o przysługujących
konsumentom prawach do dochodzenia roszczeń, jak również nadanie większej wagi sądownictwu
polubownemu. Oznacza to, że na obecnym etapie konstruowania systemu ochrony konsumenta
usług finansowych przy zwiększonej liczbie regulacji najważniejsze będzie zapewnienie ich
efektywnego stosowania oraz spójności, co stanowi także istotne wyzwanie badawcze.
W konsekwencji zmian instytucjonalnych w systemie ochrony konsumenta, po utworzeniu
kolejnej wyspecjalizowanej instytucji tej ochrony, jaką jest Rzecznik Finansowy, i istotnym
wzmocnieniu kompetencji Prezesa UOKiK oraz po przyznaniu mu wysokiego poziomu
dyskrecjonalności w zakresie orzekania najważniejsze dla skuteczności ochrony konsumentów na
rynku usług bankowych (i szerzej finansowych) jest dobre wpisanie instytucji działających na rzecz
ochrony konsumentów w krajową sieć bezpieczeństwa finansowego, a także oparcie ich działania
na funkcjonalnej współpracy z regulatorami sektorowymi rynku finansowego. Jest to tym bardziej
ważne, że Komisja Nadzoru Finansowego – jako wyspecjalizowany i zintegrowany organ nadzoru
nad rynkiem finansowym – odgrywa doniosłą rolę w zakresie zapewnienia ochrony interesów
uczestników rynku finansowego, co stanowi ustawowy cel nadzoru nad rynkiem finansowym. W
tym zakresie istotnym zagrożeniem może być swoista konkurencja instytucjonalna i regulacyjna
między podmiotami publicznymi zaangażowanymi w ochronę konsumenta. Tymczasem rynek
finansowy wymaga podejścia systemowego, a zatem uwzględnienia i poszanowania istniejących
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już instytucji i ich zadań oraz regulacji przyjętych zarówno na poziomie europejskim, jak i
krajowym. W sferze badań naukowych oznacza to konieczność interdyscyplinarności i poświęcenie
szczególnej uwagi regulacjom europejskim i międzynarodowym oraz ich prawidłowej
implementacji i skutecznym stosowaniu w krajowym porządku prawnym.
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Ochrona klientów na rynku usług bankowych w Polsce w świetle stanu badań w
naukach prawnych
dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski

1. Uwagi wstępne
Już na wstępie podjętych w tej części niniejszego Raportu badań nad stanem ochrony
klientów na rynku usług bankowych w Polsce wypada zaznaczyć, że niniejsza część Raportu
poświęcona ochronie klientów na rynku usług bankowych w Polsce ma charakter uzupełniający do
części przygotowanej przez profesor Jurkowską-Zeidler, bowiem rozwija niektóre wątki przez nią
opracowane, jak również te, które nie zostały przez nią poruszone.
Są to m.in.: ochrona posiadacza rachunków oszczędnościowych – osoby fizycznej, ochrona
kredytobiorcy-konsumenta

także

w

kontekście

kredytów

hipotecznych,

kredytów

denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż polska, odwróconego kredytu
hipotecznego czy – szerzej – odwróconej hipoteki w ogóle. Uwzględnia także ochronę konsumenta
będącego klientem dostawców usług płatniczych, czyli użytkownika usług płatniczych. Poza tym
obejmuje też badania podejmowane w naukach prawnych w zakresie nieuczciwych praktyk
rynkowych i innych zakazanych praktyk podmiotów świadczących usługi na rynku usług
bankowych, w tym niedozwolonych klauzul umownych i missellingu. Wreszcie w tej części zostały
zaprezentowane uwagi i uzupełnienia zgłoszone do Raportu nad stanem ochrony klientów na
rynku usług bankowych w Polsce w ramach konsultacji publicznych przez przedstawicieli nauki, nie
tylko nauk prawnych.
Zanim jednak zostanie zaprezentowany dorobek nauk prawnych, z elementami prac
przedstawicieli nauk ekonomicznych, warto zauważyć, że ostatnio na rynku wydawniczym pojawiła
się najbardziej aktualna monografia w całości poświęcona ochronie klienta usług finansowych pod
red. E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle
aktualnych problemów i regulacji prawnych, C.H. Beck, Warszawa 2017. Zwłaszcza druga część
publikacji, zatytułowana Ochrona klienta na rynku usług bankowych i kredytowych, zawierająca 12
rozdziałów, w całości poświęcona jest szczegółowym rozwiązaniom i mechanizmom ochrony
konsumenta na rynku usług bankowych. W jej skład wchodzą m.in. następujące prace:
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1. Góral L., Prawo do rachunku bankowego jako fundamentalne prawo konsumenta usług
bankowych w Unii Europejskiej.
2. Torzewska I., Nowe regulacje w działalności depozytowej banków – zapis na wypadek
śmierci, „rachunki uśpione”.
3. Byrski J., Tajemnica bankowa – aktualne regulacje oraz nowe wyzwania.
4. Sieńko-Kowalska B., Ochrona konsumenta-dłużnika na gruncie art. 105 ust. 4a Prawa
bankowego i w świetle działalności biur informacji gospodarczej.
5. Skory M., Normatywna konstrukcja cesji konsumenckich wierzytelności bankowych.
6. Rutkowska-Tomaszewska E., Wynagrodzenie kredytodawcy związane z procesem
kredytowania

a

regulacja

prawna

obniżenia

całkowitego

kosztu

kredytu

konsumenckiego w przypadku jego przedterminowej spłaty jako przejaw ochrony
interesów ekonomicznych konsumenta.
7. Paxford

B.,

Ryzyka

prawne

związane

z

praktyką

missellingu

na

etapie

przedkontraktowym w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego.
8. Urbańska K., Samoregulacja branży finansowej w zakresie reklamy kredytu
konsumenckiego – czy wystarczająca ochrona konsumenta przed praktykami
wprowadzającymi w błąd.
9. Rodziewicz P., Marketing usług bankowych a ochrona konsumenta jako uczestnika
loterii i konkursów promocyjnych organizowanych przez banki.

2. Ochrona rachunków oszczędnościowych
Ustawa – Prawo bankowe (dalej: pr. bank.) przewiduje szczególne rozwiązania dotyczące
konsumenta – będące przejawem jego ochrony – w odniesieniu do posiadacza rachunku
oszczędnościowego (m.in. tzw. przywileje egzekucyjne oraz dyspozycja wkładem na wypadek
śmierci)46. Rachunkom oszczędnościowym osób fizycznych – w porównaniu z rachunkami
nieoszczędnościowymi osób fizycznych – przyznano zatem szczególny status i przywileje:

46

Szerzej: E. Rutkowska-Tomaszewska, Bankowość konsumencka, op. cit., s. 173–174; A Kawulski, Prawo
bankowe. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.; Z. Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer,
Warszawa 2013.
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1. Przywilej egzekucyjny (art. 54 pr. bank.), czyli zwolnienie od zajęcia – w ramach
postępowania egzekucyjnego – środków pieniężnych (do określonej wysokości)
znajdujących się na tych rachunkach.
2. Możliwość wypłaty z rachunku po śmierci wkładcy (art. 55 pr. bank.) kosztów pogrzebu
posiadacza rachunku (art. 55 ust. 1 pkt 1 pr. bank.) oraz zwrot organowi rentowemu
sum wpłaconych na rachunek przez ten organ z tytułu ubezpieczenia lub zabezpieczenia
społecznego albo uposażenia w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po
śmierci posiadacza rachunku (art. 55 ust. 1 pkt 2 pr. bank.).
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci (art. 56 pr. bank.).
Nowe regulacje w działalności depozytowej banków to zapis na wypadek śmierci, „rachunki
uśpione” oraz przywilej egzekucyjny przypisany do rachunków oszczędnościowych. Nowelizacja
prawa bankowego wprowadziła także rozwiązania bardzo istotne z punktu widzenia posiadaczy
rachunków bankowych oraz osób posiadających tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku,
umożliwiające im znacznie łatwiejszy dostęp do informacji o prowadzonych rachunkach. W tym
celu na banki nałożono obowiązek prowadzenia centralnej informacji o rachunkach – tzw.
Centralnej Informacji – udostępniającej dane dotyczące zarówno rachunków bankowych, jak i
prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Problematyka ta została poruszona w następujących publikacjach:
1. Baka W. (red.), Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie: dziesięć lat
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2005.
2. Czech T., Mechanizm prawny pobierania opłat i prowizji z rachunku bankowego,
„Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 12.
3. Czech T., Rozwiązanie umowy rachunku bankowego w wyniku śmierci posiadacza,
„Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 10.
4. Domagalski M., 500 plus: komornik nie zajmie już świadczenia, „Rzeczpospolita” z
18.08.2016.
5. Głuchowski P.M., Umowa rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
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6. Góral L., Prawo do rachunku bankowego jako fundamentalne prawo konsumenta usług
bankowych w Unii Europejskiej, [w:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Ochrona klienta
na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, C.H.
Beck, Warszawa 2017.
7. Iwański W., Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu
widzenia nowej regulacji usług płatniczych, C.H. Beck, Warszawa 2014.
8. Iwański W., Wypłata wkładu na rachunku bankowym na rzecz osoby nieuprawnionej –
podstawowe orzecznictwo, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2010, nr 8.
9. Lic J., Podmiotowe ograniczenia swobody zawierania umowy rachunku bankowego, [w:]
Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, Wolters
Kluwer, Warszawa 2010.
10. Obal T., Polijaniuk H., Polski system gwarantowania depozytów w świetle „Wytycznych
Financial Stability Forum w sprawie tworzenia efektywnego systemu gwarantowania
depozytów”, „Bezpieczny Bank” 2002, nr 1(16), s. 71.
11. Pawlikowski A., Zróżnicowanie systemów gwarantowania depozytów. Analiza różnych
wariantów rozwiązań, „Bank i Kredyt” 2004, nr 10.
12. Pyzioł W., Istota (struktura) prawna świadczenia banku w umowie rachunku
bankowego, [w:] Pazdan M. et al. (red.), Europeizacja prawa prywatnego, Wolters
Kluwer, Warszawa 2008.
13. Rada Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich, Wyjaśnienia Rady Prawa
Bankowego w zakresie interpretacji ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. rachunek rodzinny).
14. Rakiewicz F., Charakter prawny dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, cz. 2, „Monitor
Prawniczy” 2005, nr 20.
15. Torzewska I., Nowe regulacje w działalności depozytowej banków – zapis na wypadek
śmierci, „rachunki uśpione”, [w:] E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Ochrona klienta na
rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, C.H.
Beck, Warszawa 2017.
16. Zakrzewski P., Charakter prawny dyspozycji wkładem członkowskim i oszczędnościami
na wypadek śmierci, [w:] Pecyna M., Pisuliński J., Podrecka M. (red.), Rozprawy
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cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi,
LexisNexis, Warszawa 2013.
17. Zaleska M., Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań
systemowych, [w:] Szelągowska A. (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce,
CeDeWu, Warszawa 2007.
18. Zawadzka P., Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz, C.H. Beck,
Warszawa 2009.
19. Zygierewicz M., Bankowy Fundusz Gwarancyjny – potrzeby ewolucji działalności
gwarancyjnej i pomocowej w świetle doświadczeń ostatnich lat, „Bezpieczny Bank”
2005, nr 2(27).

3. Usługi płatnicze
Ustawa o usługach płatniczych (dalej: u.u.p.)47 określa m.in. warunki dotyczące
przejrzystości postanowień umownych i wymogów w zakresie informowania o usługach
płatniczych, prawa i obowiązki stron wynikające z umów o świadczenie usług płatniczych, zakres
odpowiedzialności dostawców z tytułu wykonywania usług płatniczych oraz zasady prowadzenia
działalności przez instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, w tym za pośrednictwem agentów
tych podmiotów, a także zasady sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami48. Ustawa ta reguluje
ochronę użytkownika tych usług, nie tylko konsumenta, choć w najszerszym zakresie ochroną
objęty jest użytkownik będący konsumentem (art. 849, 1650, 33 u.u.p.).
Jeśli chodzi o stan badań nad ochroną użytkownika usług płatniczych w naukach prawnych,
trzeba wskazać, że ustawa ta – przewidując ochronę użytkownika usług płatniczych, a nie jedynie

47

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych weszła w życie dnia 24 października 2011 r. Dokonuje
ona transpozycji dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług
płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i
2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE (Dz. Urz. UE L 319 z dnia 5 grudnia 2007 r.), która miała na celu przede
wszystkim stworzenie wspólnych ram prawnych dla ułatwienia świadczenia usług płatniczych na terytorium Unii
Europejskiej oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
48
M. Malinowski, Usługi płatnicze będą kolejną działalnością regulowaną, LEX on-line, artykuł z dnia 28 września
2011 r.
49
Zgodnie z art. 8 u.u.p. postanowienia umów o usługi płatnicze nie mogą być mniej korzystne dla użytkowników
niż przepisy ustawy, chyba że ustawa stanowi inaczej. Postanowienia umów o usługi płatnicze mniej korzystne dla
użytkownika niż przepisy ustawy są nieważne i zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy ustawy.
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konsumenta (choć wzorem innych rozwiązań poziom jego ochrony jest wyższy) – wprowadza wiele
rozwiązań charakterystycznych dla prawa konsumenckiego. Jej przejawem są obowiązki
informacyjne nałożone na dostawców usług płatniczych, prawa i obowiązki stron umowy o usługę
płatniczą, zamieszczone zwłaszcza w dziale III (Przejrzystość warunków i wymogów w zakresie
informowania w odniesieniu do usług płatniczych) oraz dziale IV ustawy (Prawa i obowiązki w
odniesieniu do dostarczania usług płatniczych i korzystania z nich). Reguluje ona także zakres
odpowiedzialności dostawców z tytułu wykonywania usług płatniczych oraz zasady prowadzenia
działalności przez instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, w tym za pośrednictwem agentów
tych podmiotów, a także zasady sprawowania nadzoru nad nimi, co w szerszym kontekście także
jest przejawem ochrony.
Dorobek piśmienniczy w zakresie ochrony użytkownika usług płatniczych wydaje się dosyć
obszerny, niemniej jednak wyzwaniem są nowe technologie na rynku płatności, FinTech oraz
konieczność implementacji unijnej dyrektywy 2015/2366, zwanej dyrektywą PDS II51, która
reguluje obszary związane z innowacyjnymi rozwiązaniami w nowych rodzajach usług płatniczych,
gdzie wykorzystywane są urządzenia przenośne52. Dyrektywa nie została jeszcze implementowana
do porządku krajowego i obecnie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o usługach
płatniczych53. Dotychczasowy dorobek w zakresie ochrony użytkownika usługi płatniczej dotyczy
zatem wskazanych mechanizmów ochrony wprowadzonych ustawą o usługach płatniczych. Są to
następujące publikacje:
1. Antkiewicz S., Kalinowski M. (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2008.
2. Bajor B., [w:] A. Zalcewicz (red.), Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Wolters
Kluwer, Warszawa 2016.
3. Bajor B., Bankowość elektroniczna. Studium prawne, Scholar, Warszawa 2011.

50

Zgodnie z art. 16 u.u.p. jeżeli użytkownik usługi nie jest konsumentem, strony umowy o usługę płatniczą mogą
uzgodnić, że w ich wzajemnych stosunkach nie stosuje się przepisów ustawy o usługach płatniczych normujących
obowiązki informacyjne.
51
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług
płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE L 337 z dnia 23 grudnia 2015 r., s. 35–127).
52
E. Jagodzińska-Komar, Zmiany w systemie SEPA i wpływ Dyrektywy PSD2 na rynek usług płatniczych, „Zeszyty
Naukowe PWSZ w Płocku” 2016, t. XXIII, s. 148.
53
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów
wykonawczych,
druk
Sejmu
VIII
kadencji
nr
2225,
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/96A076671691656AC1258220004B8F54/%24File/2225.pdf.
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4. Bajor B., Odpowiedzialność cywilnoprawna płatnika i dostawcy usług płatniczych za
transakcje płatnicze (dokonane z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów
płatniczych) – w ujęciu ustawy o usługach płatniczych, „Przegląd Ustawodawstwa
Gospodarczego” 2012, nr 6.
5. Bala S., Kopyściański T., Srokosz W., Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty
płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne, Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.
6. Bodzioch M., Autoryzacja transakcji płatniczych i odpowiedzialność za transakcje
nieautoryzowane, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 7–8.
7. Bodzioch M., Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r.
w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, „Prawo Bankowe” 2008,
nr 3.
8. Bodzioch M., Obowiązki użytkownika usług płatniczych w zakresie zapobiegania
naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń instrumentu płatniczego, [w:] Pałka K., Kućka
M. (red.), Nie tylko hipoteka... Zeszyt jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu
Pisulińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
9. Byrski J., Tajemnica zawodowa świadczenia usług płatniczych, „Przegląd Prawa
Handlowego” 2012, nr 8.
10. Chinowski B., Elektroniczne metody płatności. Istota, rozwój, prognoza, KNF, Warszawa
2013.
11. Chrzan M., Mikropłatności w świetle ustawy o usługach płatniczych oraz dyrektywy PSD,
„Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 9.
12. Chrzan M., Obowiązki informacyjne dostawcy usług płatniczych, „Monitor Prawa
Bankowego” 2012, nr 7–8, s. 59–71.
13. Cyman D., Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku
finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
14. Czech T., Adekwatność wysokości opłat i prowizji bankowych w stosunku do
poniesionych kosztów, „Monitor Prawa Bankowego” 2014, nr 10.
15. Czechowska I., Wymiar innowacji w bankowości, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2012.
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16. Golec M.M., Instytucje i usługi bankowe, Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
Poznań 2016.
17. Górka J., Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce, Wydaw. Naukowe Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
18. Górka J., Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu,
Warszawa 2009.
19. Górnisiewicz M., Obczyński R., Pstruś M., Bezpieczeństwo finansowe w bankowości
elektronicznej – przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną, KNF,
Warszawa 2014.
20. Grabowski M., Czy banki przyszłości będą jedynie źródłem kapitału? Trendy w regulacji
usług płatniczych, „Monitor Prawa Bankowego”, 2016, nr 5.
21. Grabowski M., Instrumenty płatnicze, CeDeWu, Warszawa 2013.
22. Grabowski M., Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
23. Guzek E., Ślązak E., Innowacyjna bankowość internetowa. Bank Web 2.0, Wolters
Kluwer, Warszawa 2012.
24. Harasim J., Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje,
Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
25. Iwańczuk A., Systemy płatnicze i rynek płatności w Unii Europejskiej, CeDeWu,
Warszawa 2011.
26. Iwańczuk-Kaliska A., Banki komercyjne w Polsce wobec zmian na rynku usług
płatniczych, „Folia Oeconomica” 2016, nr 4 (324);
27. Iwańczuk-Kaliska A., Przemiany systemów płatniczych i ich konsekwencje dla banków
centralnych, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.
28. Jagodzińska-Komar E., Zmiany w systemie SEPA i wpływ Dyrektywy PSD2 na rynek usług
płatniczych, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku” 2016, t. XXIII;
29. Kaszubski R.W., Obzejta Ł., Karty płatnicze w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
30. Klimontowicz M., Innowacje płatnicze a konkurencyjność banku, „Nauki o Finansach”
2013, nr 4 (17).
31. Kociucki L., Odpowiedzialność za niewykonanie polecenia przelewu na tle ustawy o
usługach płatniczych, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 17.
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32. Koćwin J., Bankowość mobilna w Polsce – innowacje a bezpieczeństwo klientów, [w:]
Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Ochrona klienta na rynku usług finansowych w
świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, C.H. Beck, Warszawa 2017.
33. Koćwin J., Ochrona i edukacja konsumenta. Instytucjonalne zapobieganie działaniom
nieetycznym i nieprawidłowościom w branży usług finansowych, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 405.
34. Korenik D., Spór o odpowiedzialność zewnętrzną współczesnego banku, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 437.
35. Korus K., Pojęcie usługi płatniczej w ustawie o usługach płatniczych, „Monitor Bankowy”
2012, nr 7–8.
36. Korus K., Pojęcie usługi płatniczej w ustawie o usługach płatniczych, „Monitor Prawa
Bankowego”, 2012, nr 7–8.
37. Kotliński

G.,

Innowacje

informacyjne

w

bankowości,

Wydaw.

Uniwersytetu

Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.
38. Lipowski M. Determinanty wyboru kanałów dystrybucji usług finansowych w świetle
wyników badań ilościowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” 2014, nr 337.
39. Marcinkowska M., Innowacje finansowe w bankach, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2012.
40. Mikołajczyk K., Przestępstwa związane z wykorzystaniem bankowości elektronicznej −
skimming, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 10.
41. Nieborak T., Konsument na rynku usług płatniczych w świetle koncepcji neutralności
technologicznej, [w:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Ochrona klienta na rynku usług
finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, C.H. Beck,
Warszawa 2017.
42. Pacak M., Usługi płatnicze. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2014.
43. Polasik M., Maciejewski K., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie,
„Materiały i Studia” 2009, nr 241.
44. Pyzioł W., Walaszek-Pyzioł A., Pozycja prawna banku jako wykonawcy usług transferu
środków pieniężnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 3.
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45. Rogoń D., Usługi płatnicze powiązane z kredytem na przykładzie umowy o konsumencką
kartę kredytową, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 7–8.
46. Rutkowska-Tomaszewska E., [w:] Góralczyk W., Problemy współczesnej bankowości.
Zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
47. Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych,
Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 371 i nast.
48. Rutkowska-Tomaszewska E., Tendencje w zakresie regulacji prawnej usług finansowych
w świetle ustawy o usługach płatniczych [w:] Gliniecka J. (red.), System
prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa
2013.
49. Srokosz W., Nadzór Prezesa NBP nad funkcjonowaniem schematów płatniczych,
„Monitor Prawa Bankowego” 2017, nr 7–8.
50. Szpringer W., Szpringer M., Nowe zjawiska w regulacji rynku usług płatniczych (wybrane
problemy na tle projektu noweli do dyrektywy PSD), „e-mentor” 2014, nr 4.
51. Walczak M.R., Zagadnienie bezpieczeństwa usług bankowości internetowej w prawie
polskim, [w:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Ochrona klienta na rynku usług
finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, C.H. Beck,
Warszawa 2017.
52. Woźniewska G.T., Problemy rynku usług płatniczych w Polsce po zmianach
regulacyjnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia”
2015, nr 4.
53. Zalcewicz A., Bajor B. (red.), Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, Wolters
Kluwer, Warszawa 2016.
54. Zalcewicz A., Nadzór nad rynkiem usług płatniczych w Polsce w kontekście najnowszych
zmian prawa polskiego i unijnego, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, nr 12/1.
55. Zalcewicz A., Teoretycznoprawne wprowadzenie w problematykę rynku usług
płatniczych – kilka uwag tytułem wstępu, [w:] A. Zalcewicz, B. Bajor (red.), Ustawa o
usługach płatniczych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
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4. Misselling i nieuczciwe praktyki rynkowe na rynku usług bankowych
Instytucje finansowe, chcąc konkurować na rynku usług finansowych, podejmują działania
pozwalające im na pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów. Szczególnie w
latach pokryzysowych – w których uwidoczniło się załamanie sytuacji finansowo-ekonomicznej
oraz malejące zaufanie do instytucji finansowych, w tym banków – chęć poprawy swojej sytuacji
finansowo-ekonomicznej sprawiła, że instytucje finansowe oferowały i sprzedawały produkty
częściowo bądź w ogóle niedopasowane do potrzeb konsumentów. Stosowały przy tym praktyki
polegające na nieprawidłowym informowaniu konsumentów o cechach produktu, warunkach
zawieranej umowy, jej kosztach oraz ryzyku wiążącym się z nabywanym produktem. Taki właśnie
sposób postępowania instytucji finansowych nazywany jest missellingiem. Praktyka ta stała się w
naszym systemie prawnym szczególnie istotna, bowiem została zakazana jako jeden z rodzajów
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, co znalazło swoje potwierdzenie w art. 24
ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów54. Niezależnie od missellingu na rynku
usług bankowych stosowane są także inne nieuczciwe praktyki rynkowe.
Dorobek na ten temat – w związku z tym, że przepisy te zostały wprowadzone niedawno,
nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2015 r.55 – jest stosunkowo niewielki i
nie uwzględnia jeszcze wielu problemów, które na tle stosowania tych przepisów mogą powstać w
praktyce. Wśród prac naukowych można wskazać następujące:
1. Banasiński C., Bychowska M., Między efektywnością administracji a pewnością sytuacji
prawnej przedsiębiorców (uwagi do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego),
„internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 5.
2. Cichorska J., Misselling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów finansowych i jej
skutki. Stan prawny w Polsce i Wielkiej Brytanii, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 24
(2/2017).

54

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z
późn. zm.).
55
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1634).
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3. Ganczar M., Misselling – nowa praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów w
świetle nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2015 r., [w:]
Czarnecka M., Skoczny T. (red.), Prawo konsumenckie w praktyce, C.H. Beck, Warszawa
2016.
4. Ganczar M., Krajowa Konferencja Konsumencka, Art. 24 ust.2 pkt 4 – nowa praktyka
naruszająca zbiorowe interesy konsumentów w świetle nowelizacji ustawy o ochronie
konkurencji

i

konsumentów

z

2015

r.,

https://www.cars.wz.uw.edu.pl/tresc/konferencje/25/Art_24_ust_2_pkt_4_nowa_prak
tyka.pdf.
5. Gołębiowski O., Macura M., Nowe Kompetencje Prezesa UOKiK – nowelizacja ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów, http://krpgolebiowski.pl/nieruchomosci-pl/nowekompetencje-prezesa-uokik-nowelizacja-ustawy-o-ochronie-konkurencji-ikonsumentow/.
6. Krasnodębska-Tomkiel M., Misselling, czyli sprzedaż nieetyczna, „Gazeta Bankowa”
2016, nr 6.
7. Orlicka J., Zakaz stosowania klauzul abuzywnych i zakaz missellingu w znowelizowanej
ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, „Prawo Asekuracyjne” 2015, nr 4 (85).
8. Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna kredytobiorcy-konsumenta w świetle
najnowszych projektowanych regulacji prawnych, [w:] Ganczar M., Sługocka-Krupa E.
(red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, KUL, Lublin 2014.
9. Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych,
Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
10. Rutkowska-Tomaszewska E., Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na
rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na
przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK, „internetowy Kwartalnik
Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, nr 5.
11. Sadlik T. (red.), Biała księga kredytów we frankach w Polsce – historia i analizy, Pro
Futuris, Kraków 2015.
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12. Sieradzka

M.,

Ochrona

konkurencji

i

konsumentów.

Komentarz

do

zmian

wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, LEX/el, 2016.
13. Sługocka-Krupa E., Ochrona konsumentów na rynku usług kredytowych – wybrane
problemy, [w:] Ganczar M., Sługocka-Krupa E. (red.), Ochrona konsumentów i jej
współczesne wyzwania, KUL, Lublin 2014.
14. Sroczyński J., Misselling: nowy rodzaj zakazanej praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2016, nr 4.
15. Stefanicki R., Nowe konstrukcje w prawie ubezpieczeń – ankieta ubezpieczeniowa,
„Studia Prawno-Ekonomiczne” 2017, t. 104.
16. Sury P., Nieprawidłowości dystrybucji tzw. polisolokat a znamiona przestępstwa
oszustwa, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 7–8.
17. Szczepańska M., Analiza potrzeb klienta w świetle art. 21 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej

i

reasekuracyjnej

–

wybrane

zagadnienia,

„Wiadomości

Ubezpieczeniowe” 2016, nr 3,
18. Tereszkiewicz P., Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe, Wolters
Kluwer, Warszawa 2015.
19. Wierzbicka E., Misselling barierą rozwoju ubezpieczeń w Polsce, „Zeszyty Naukowe
WSH. Zarządzanie” 2016, nr 2.
20.

Wojnowska
S.,
Gniadek
K.,
Miss…
co?!?!
http://www.gu.com.pl/%20%20index.php?option=com_content&view=article&id=5695
5:miss-co&catid=122&Itemid=153 (dostęp: 13.01.2018r.).

5. Kredyty konsumenckie
W ustawie o kredycie konsumenckim uregulowana została ochrona kredytobiorcykonsumenta56. W zakresie usług inwestycyjnych ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

56

Szerzej na temat ochrony kredytobiorcy-konsumenta w ustawie o kredycie konsumenckim: E. RutkowskaTomaszewska, Ochrona prawna klienta…, op. cit.; T. Czech, Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, Wolters
Kluwer, Warszawa 2012; Z. Ofiarski, Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, LEX, Warszawa 2014 i
przywoływana tam literatura.
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oraz rozporządzenie wykonawcze tzw. mifidowskie57 zawierają przepisy będące przejawem
ochrony klienta usług inwestycyjnych, zarówno detalicznego (nie tylko konsumenta), jak i
profesjonalnego.
Typowymi instrumentami ochrony kredytobiorcy-konsumenta (a nawet szerzej klienta
niebędącego konsumentem) przewidzianymi w regulacji prawnej usług kredytowych58 są:
obowiązki informacyjne instytucji finansowej, wskazanie od razu szczególnych sankcji za ich
nieprzestrzeganie (co jednak jest rzadkością)59, szczególne uprawnienia konsumenta (odstąpienie
od umowy, przedterminowa spłata kredytu, bezprzyczynowe prawo do wypowiedzenia umowy),
szczegółowa regulacja ustawowa praw i obowiązków stron umów o usługi finansowe, w znacznej
mierze ograniczająca swobodę umów.
W zakresie ochrony kredytobiorcy-konsumenta można wskazać następujące publikacje
naukowe:
1. Bartko K., Ochrona praw konsumenta w relacji z bankiem – zderzenie teorii z praktyką
sądową, [w:] Sadlik T. (red.), Biała księga kredytów we frankach w Polsce – historia i
analizy, Pro Futuris, Kraków 2015.
2. Bączyk M., Umowy w zakresie czynności bankowych, [w:] Stec M. (red.), System Prawa
Handlowego, t. 5 Prawo umów handlowych, C.H. Beck, Warszawa 2017.
3. Białek T., Obowiązek oceny zdolności/ryzyka kredytowego w nowej ustawie o kredycie
konsumenckim, „Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 12.
4. Bosek L., Lackoroński B., Ustawowa waloryzacja zobowiązań. Uwagi na tle ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o pomocy tzw. frankowiczom, „Forum Prawnicze” 2015, nr 6.

57

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm
inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków
powierniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 878) wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
58
Chodzi tu o trzy ustawy, bazujące na podobnych rozwiązaniach i mechanizmach ochrony, a mianowicie: ustawa
z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.); ustawa z dnia 23
października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1585 z późn. zm.) i ustawa
z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
(Dz. U. poz. 819).
59
Dla przykładu można wskazać sankcję kredytu darmowego w ustawie o kredycie konsumenckim, wydłużenie
terminu odstąpienia od umowy czy nawet tzw. sankcyjne prawo odstąpienia od umowy o usługę płatniczą w ustawie o
usługach płatniczych.
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5. Broniewicz-Pasieka B., Obowiązki informacyjne banku w świetle regulacji UE, [w:] Sadlik
T. (red.), Biała księga kredytów we frankach w Polsce – historia i analizy, Pro Futuris,
Kraków 2015.
6. Chruściak M. et al., Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne
podstawowych regulacji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
7. Chruściak M., [w:] Chruściak M. et al., Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje
interpretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
8. Ciszewski J., Bagińska E. (red.), Studia z prawa prywatnego, „Gdańskie Studia
Prawnicze” t. 21.
9. Czabański J., Glosa do wyroku SN z 14.05.2015 r., II CSK 768/14 [o klauzulach
abuzywnych w tzw. kredytach walutowych], „Palestra” 2016, nr 1–2.
10. Czabański J., Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych.
Analiza problemu, „Palestra” 2016, nr 6.
11. Czarnecka M., Skoczny T. (red.), Prawo konsumenckie w praktyce, C.H. Beck, Warszawa
2016.
12. Czech T., Kredyt konsumencki. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
13. Czech T., Kredyt konsumencki. Komentarz wyd. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
14. Czech T., Kredyt konsumencki. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012.
15. Czech T., Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego, „Monitor Prawa
Bankowego” 2011, nr 12.
16. Czugan M., Kredyt konsumencki jako umowa wiązana, [w:] Jagielska M. et al. (red.),
Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, C.H. Beck, Warszawa
2016.
17. Czugan M., Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego a zwrot części kosztów –
rozbieżne interpretacje art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, [w:] Jagielska M.,
Sługocka-Krupa E., Podgórski K. (red.), Ochrona konsumenta na rynku usług, C.H. Beck,
Warszawa 2016.
18. Dębińska-Domagała K., Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy,
[w:] Jagielska M. et al. (red.), Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy
węzłowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
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19. Frańczuk M., Obowiązek informacyjny w przypadku zawierania umów kredytowych a
Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 8 –
dodatek.
20. Frysztak M., Orzecznictwo sądowe w sprawach kredytów frankowych, [w:] Sadlik T.
(red.), Biała księga kredytów we frankach w Polsce – historia i analizy, Pro Futuris,
Kraków 2015.
21. Ganczar M., Koszty w umowach na odległość, [w:] Jagielska M. et al. (red.), Sprzedaż
konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
22. Ganczar M., Sługocka-Krupa E. (red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne
wyzwania, KUL, Lublin 2014.
23. Gawrysiak-Zabłocka A., Zakres zastosowania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o
kredyt konsumencki, [w:] Katner W.J., Promińska U. (red.), Prawo handlowe po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne (Łódź, 23–
26.09.2009), Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
24. Gnela B. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, C.H. Beck, Warszawa
2015.
25. Gnela B., Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, Wolters
Kluwer, Warszawa 2010.
26. Górecka K., Ochrona konsumenta usług bankowych jako słabszej strony stosunku
prawnego na przykładzie wybranych uprawnień, [w:] Boratyńka M. (red.), Ochrona
strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi
Adamowi Zielińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
27. Grochowski M., [w:] Osajda K. (red.), Kredyt konsumencki, Komentarz, C.H. Beck,
Warszawa 2017.
28. Grzegorczyk F., Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej. Aspekty systemowe
harmonizacji, LexisNexis, Warszawa 2009.
29. Jurkowska-Zeidler A., Jednolita regulacja kredytu konsumenckiego w prawie usług
finansowych Unii Europejskiej (nowa dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt
konsumencki), „Gdańskie Studia Prawnicze” t. 21.
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30. Katner W.J., Promińska U. (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej. Materiały konferencyjne (Łódź, 23–26.09.2009), Wolters Kluwer,
Warszawa 2010.
31. Kisiel M., Wcześniejsza spłata kredytu a prowizja – rośnie liczba wniosków o
interwencję,

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wczesniejsza-splata-kredytu-a-

prowizja-rosnie-liczba-wnioskow-o-interwencje-7550368.html (19.10.2017).
32. Kłoda M., Niektóre uprawnienia konsumenta w nowej dyrektywie o kredycie
konsumenckim, „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 11.
33. Kłoda M., Prawo właściwe dla umowy o kredyt konsumencki, „Przegląd Ustawodawstwa
Gospodarczego” 2011, nr 11.
34. Kopeć A., Całkowity koszt kredytu w nowej ustawie o kredycie konsumenckim, „Monitor
Prawa Bankowego” 2011, nr 12.
35. Kopeć-Kowalczyk M., Reklama kredytu konsumenckiego w świetle ustawy o kredycie
konsumenckim, „Studia Iuridica” 2014, t. 58.
36. Kornas J., Kredyt hipoteczny w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (na tle
dyrektywy 2008/48/WE), „Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 12.
37. Kukuryk P., Wybrane aspekty konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy w
okolicznościach nietypowych, [w:] Jagielska M. et al. (red.), Sprzedaż konsumencka w
teorii i praktyce. Problemy węzłowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
38. Lehmann K., Glosa do wyroku SA w Warszawie z 15.02.2013 r. (VI ACa 1113/12) [dot.
formy umowy kredytu konsumenckiego], „Monitor Prawa Bankowego” 2014, nr 3.
39. Lehmann K., Wybrane aspekty nieprawidłowego wywiązywania się przedsiębiorców z
obowiązków informacyjnych w umowie o kredyt konsumencki, [w:] Ganczar M.,
Sługocka-Krupa E. (red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, KUL,
Lublin 2014.
40. Modzelewski W., Kurant B., Ustawowe koncepcje rozwiązania problemu kredytów
denominowanych lub indeksowanych w walutach obcych, [w:] Sadlik T. (red.), Biała
księga kredytów we frankach w Polsce – historia i analizy, Pro Futuris, Kraków 2015.
41. Nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacja ds. Kredytu Konsumenckiego i
Rady Prawa Bankowego z 21.06.2011 r. dotycząca wybranych problemów
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interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim, cz. 1, „Monitor Prawa
Bankowego” 2011, nr 12.
42. Ofiarski Z., Komentarz do art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, [w:] Ustawa o
kredycie konsumenckim. Komentarz, LEX, Warszawa 2014.
43. Olszewski J., Naruszanie praw konsumenckich w obrocie nieruchomościami, [w:]
Jagielska M. et al. (red.), Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe,
C.H. Beck, Warszawa 2016.
44. Osajda K. (red.), Kredyt konsumencki, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.
45. Osowska-Kowalska A., Regulacje prawne dotyczące kredytu konsumenckiego a wzrost
gospodarczy, „Palestra” 2013, nr 11–12.
46. Ostrowski T., Obniżenie kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty – polemika,
„Promeritum. Magazyn Kredytu Konsumenckiego” 2017, nr 6.
47. Pachuca-Smulska B., Ochrona praw konsumenta w świetle wybranych rozwiązań
dyrektywy 2014/1UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związany z
nieruchomościami mieszkalnymi, [w:] Jagielska M. et al. (red.), Sprzedaż konsumencka
w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
48. Pałka K., Kućka M. (red.), Nie tylko hipoteka... Zeszyt jubileuszowy dedykowany
Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
49. Paxford B., Glosa do wyroku SA w Warszawie z 15.02.2013 r. (VI ACa 1113/12), [dot.
stanu

świadomości

konsumenta

w

momencie

zawierania

umowy

kredytu

konsumenckiego], „Monitor Prawniczy” 2014, nr 6.
50. Pecyna M., Rogoń D., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w
sprawach sprzedaży konsumenckiej i kredytu konsumenckiego, „Kwartalnik Prawa
Prywatnego” 2015, nr 1 (25).
51. Pisuliński J. (red.), Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa
2004.
52. Pisuliński J., Kredyt konsumencki – nowe wyzwanie dla sektora usług kredytowych, [w:]
Markowski K., Wierzbowski M. (red.), Prawne uwarunkowania wymiany informacji –
nowe wyzwania, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2009.
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53. Pisuliński J., Umowa kredytu. Kredyt konsumencki, [w:] Panowicz-Lipska J. (red.), System
Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa
2011.
54. Płókarz R., Ewolucja regulacji antylichwiarskich w Polsce XXI wieku, [w:] J. Gliniecka et
al. (red.), Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI
wieku, CeDeWu, Warszawa 2017.
55. Poroś K., Wpływ regulacji zawartych w dyrektywie 2008/48/WE na swobodę
kontraktową stron umowy o kredyt konsumencki, [w:] Gnela B. (red.), Ustawowe
ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
56. Pytel K., Umowa ubezpieczenia w nowej ustawie o kredycie konsumenckim, „Monitor
Prawa Bankowego” 2012, nr 3.
57. Rogoń D., Kredyt hipoteczny w „pakiecie” z usługą dodatkową w świetle dyrektywy
hipotecznej, [w:] Pałka K., Kućka M. (red.), Nie tylko hipoteka... Zeszyt jubileuszowy
dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
58. Rogoń D., Uprawnienia konsumenta w czasie trwania stosunku kredytowego na gruncie
nowej ustawy o kredycie konsumenckim, „Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 12.
59. Rogoń D., Usługi płatnicze powiązane z kredytem na przykładzie umowy o konsumencką
kartę kredytową, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 7–8.
60. Rudzki W., Postępowanie sądowe w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu, [w:] Sadlik
T. (red.), Biała księga kredytów we frankach w Polsce – historia i analizy, Pro Futuris,
Kraków 2015.
61. Rusinek M., Sankcje z kodeksu wykroczeń w nowej regulacji kredytu konsumenckiego,
„Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 12.
62. Rutkowska-Tomaszewska E., Kryzys na rynku finansowym a problem odpowiedzialnego
udzielania kredytów konsumenckich, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje
prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Wolters Kluwer, Warszawa
2014.
63. Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna klienta na runku usług bankowych,
Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
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64. Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna kredytobiorcy-konsumenta w świetle
najnowszych projektowanych regulacji prawnych, [w:] Ganczar M., Sługocka-Krupa E.
(red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, KUL, Lublin 2014.
65. Rutkowska-Tomaszewska

E.,

Redukcja

kosztów

kredytu

konsumenckiego

a

przedterminowa jego spłata w świetle art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim, „Studia
Prawno-Ekonomiczne” 2016, t. 100.
66.

Rutkowska-Tomaszewska E., Wynagrodzenie kredytodawcy związane z procesem
kredytowania

a

regulacja

prawna

obniżenia

całkowitego

kosztu

kredytu

konsumenckiego w przypadku jego przedterminowej spłaty jako przejaw ochrony
interesów ekonomicznych konsumenta, [w:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Ochrona
klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji
prawnych, C.H. Beck, Warszawa 2017.
67. Skoczny T. (red.), Prawo konkurencji. 25 lat, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
68. Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck,
Warszawa 2009.
69. Skory M., Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Wolters Kluwer,
Kraków 2005.
70. Skrodzka M., Skrodzki K., Zaremba M., Prawo papierów wartościowych. Testy, kazusy,
tablice, C.H. Beck, Warszawa 2012.
71. Sługocka-Krupa E., Ochrona prawna konsumentów na rynku usług kredytowych –
wybrane problemy, [w:] Ganczar M., Sługocka-Krupa E. (red.), Ochrona konsumentów i
jej współczesne wyzwania, KUL, Lublin 2014.
72. Sługocka-Krupa E., Sprzedaż czy świadczenie niezamówione w obrocie konsumenckim,
[w:] Jagielska M. et al. (red.), Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy
węzłowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
73. Szpringer W., Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a
osłoną socjalną, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
74. Szpringer W., Szpringer M., Nowe zjawiska w regulacji rynku usług płatniczych (wybrane
problemy na tle projektu noweli do dyrektywy PSD), „e-mentor” 2014, nr 4.
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75. Sztyk R., Konsumenckie kredyty hipoteczne związane z nieruchomościami mieszkalnymi,
cz. 1. Reforma kredytu hipotecznego w prawie unijnym, „Rejent” 2014, nr 2.
76. Świecka B., Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2011.
77. Tereszkiewicz P. Obowiązek udzielenia wyjaśnień w unijnym i polskim prawie kredytu
konsumenckiego na gruncie dyrektywy 2008/48/WE, [w:] Pisuliński J., Tereszkiewicz P.,
Zoll F. (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego
międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi
Gawlikowi, LexisNexis, Warszawa 2012.
78. Tereszkiewicz P., Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe, Wolters
Kluwer, Warszawa 2015.
79. Topiński A., Nowa dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki, [w:] Markowski
K., Wierzbowski M. (red.), Prawne uwarunkowania wymiany informacji – nowe
wyzwania, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2009.
80. Węgrzyn J., Prawo konsumenta do informacji na przykładzie kredytu konsumenckiego –
aspekty konstytucyjnoprawne, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3.
81. Wieczorek J., Ochrona konsumenta: nieuczciwe wzorce umowy i nieuczciwe
postanowienia umowne, „Edukacja Prawnicza” 2011, nr 1.
82. Włodarska K., Komentarz do art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim [w:] Pisuliński J.
(red.), Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, ABC, Warszawa 2004.
83. Wojdyło K., Świderska N., Artykuł 59 ustawy o kredycie konsumenckim – rewolucja w
polskim prawie czy błąd ustawodawcy, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 3.
84. Zapadka P., Pożyczki o charakterze lichwiarskim – wybrane zagadnienia, [w:] J. Gliniecka
et al. (red.), Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI
wieku, CeDeWu, Warszawa 2017.
85. Ziółkowska A., Ochrona kredytobiorców w świetle dyrektywy 2008/48/WE o kredycie
konsumenckim – wybrane aspekty oraz analiza prawna, [w:] Ziółkowska A. (red.).
Wybrane zagadnienia prawa ochrony konkurencji oraz regulacji w sprawie ochrony
praw konsumentów. Publikacja jubileuszowa Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i
Konsumenta, UW, Warszawa 2013.
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86. Złotucha A., Z problematyki ochrony praw konsumentów przy zawieraniu umowy
kredytowej, [w:] Stanisławski T. et al. (red.), Z najnowszej problematyki prawa
publicznego i prywatnego, KUL, Lublin 2014.

6. Kredyty bankowe, kredyty hipoteczne
Zarówno bank, jak i inny kredytodawca w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim (tj.
SKOK-i i niebankowe instytucje pożyczkowe) w zakresie prowadzonej działalności mogą udzielić
konsumentowi tzw. kredytu konsumenckiego na zasadach określonych w ustawie o kredycie
konsumenckim60, stanowiącej lex specialis w stosunku do ustawy – Prawo bankowe (art. 78a pr.
bank.). Zgodnie z art. 78a pr. bank. jej przepisy stosuje się do umów o kredyt i pożyczkę,
zawieranych zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim w takim zakresie, w jakim w ustawie o
kredycie konsumenckim nie zostało to uregulowane.
Zatem udzielając kredytu konsumenckiego, bank musi stosować wymogi stawiane przez
ustawę o kredycie konsumenckim, a zarazem nie jest on zwolniony z obowiązków narzucanych
przez prawo bankowe61. Umowa o bankowy kredyt konsumencki będzie regulowana przez dwie
zasadnicze grupy przepisów – zawartych w ustawie o kredycie konsumenckim oraz w ustawie –
Prawo bankowe, a w przypadku konsumenckich kredytów hipotecznych – w ustawie z dnia 23
marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i
agentami62, bazującej w dużej mierze na mechanizmach ochrony konsumenta kredytobiorcy
wprowadzonych ustawa o kredycie konsumenckim.
W ustawie o kredycie konsumenckim oraz konsumenckim kredycie hipotecznym
przewidziano wiele szczególnych rozwiązań, których zasadniczym celem jest ochrona interesu
konsumenta kredytobiorcy. Do najistotniejszych zaliczyć trzeba: rozbudowane obowiązki
informacyjne kredytodawców i pośredników kredytowych na różnych etapach kontraktowania,
ograniczenia w kształtowaniu treści umów, ograniczenia pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz

60

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 993), która zastąpiła
wcześniejszą ustawę z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100 poz. 1081, z późn. zm.).
61
Szerzej na temat relacji między ustawą – Prawo bankowe a ustawą o kredycie konsumenckim: E. Rutkowska,
Ochrona kredytobiorcy-konsumenta usług finansowych, „Prawo Bankowe” 2005, nr 6; R. Tollik, Stosowanie przez banki
przepisów ustawy Prawo Bankowe do kredytów konsumenckich, „Prawo Bankowe” 2002, nr 9.
62
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i
agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819).
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szczególne uprawnienia kredytobiorcy, do których należą przedterminowa spłata kredytu wraz z
proporcjonalną obniżką całkowitego kosztu kredytu (tzw. rabatowanie kosztów kredytu
konsumenckiego i odstąpienie od umowy. Szerzej na temat szczegółowej charakterystyki
mechanizmów ochrony kredytobiorcy konsumenta i treści umowy o kredyt konsumencki w
następujących publikacjach:
1. Białek T., Obowiązek oceny zdolności/ryzyka kredytowego w nowej ustawie o kredycie
konsumenckim, „Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 12.
2. Bodnar A., Jagielski M., Informacja kredytowa a ochrona danych osobowych, [w:]
Markowski K., Wierzbowski M. (red.), Prawne uwarunkowania wymiany informacji – nowe
wyzwania, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2009.
3. Charzyńska A., Kredyt konsumencki a regulacje prawne państw Unii Europejskiej, „Biuletyn
Bankowy” 2001, nr 7.
4. Charzyńska A., Kredyty konsumenckie w Polsce – dostosowanie do norm UE, „Biuletyn
Bankowy” 2001, nr 7.
5. Chłąd J., Zmiana umowy o kredyt konsumencki, „Prawo Bankowe” 2004, nr 4.
6. Chruściak M. et al., Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne
podstawowych regulacji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
7. Ciszewski J., Bagińska E. (red.), Studia z prawa prywatnego, „Gdańskie Studia Prawnicze” t.
21.
8. Czech T., Glosa do wyroku SN z 8.09.2016 r. II CSK 750/15 [dotyczy wypowiedzenia umowy
kredytu hipotecznego], „Monitor Prawa Bankowego” 2017, nr 10.
9. Czech T., Kredyt konsumencki. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012.
10. Czech T., Kredyt konsumencki. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
11. Czech T., Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego, „Monitor Prawa Bankowego”
2011, nr 12.
12. Czepelak M., Zagadnienia kolizyjnoprawne ochrony konsumenta, [w:] Nowińska E., Cybula
P. (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze, Kraków 2005.
13. Czugan M., Kredyt konsumencki jako umowa wiązana, [w:] Jagielska M. et al. (red.),
Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
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14. Czugan M., Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego a zwrot części kosztów –
rozbieżne interpretacje art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, [w:] Jagielska M.,
Sługocka-Krupa E., Podgórski K. (red.), Ochrona konsumenta na rynku usług, C.H. Beck,
Warszawa 2016.
15. Felker D., Kredyt konsumencki w ujęciu dewizowym. Podstawowe problemy, „Zeszyty
Naukowe WSIZiA w Warszawie” 2003, nr 1.
16. Frańczuk M., Obowiązek informacyjny w przypadku zawierania umów kredytowych a
Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 8 –
dodatek.
17. Gajda K., Dochodzenie roszczeń konsumenckich, [w:] Nowińska E., Cybula P. (red.),
Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze, Kraków 2005.
18. Gawrysiak-Zabłocka A., Zakres zastosowania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o
kredyt konsumencki, [w:] Katner W.J., Promińska U. (red.), Prawo handlowe po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne (Łódź, 23–26.09.2009),
Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
19. Gemzik-Salwach A. (red.), Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona, CeDeWu, Warszawa
2017.
20. Gnela B. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, C.H.Beck, Warszzawa
2015.
21. Gonet W., Kredyt konsumencki. Polska regulacja na tle prawa UE – wybrane zagadnienia,
„Prawo Bankowe” 2008, nr 4.
22. Jagielska M., Odpowiedzialność za produkt, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
23. Jagielska M., Popiołek W., Kott G., Ile może kosztować kredyt konsumencki,
„Rzeczpospolita” z 6.07.2006.
24. Jurkowska-Zeidler A., Jednolita regulacja kredytu konsumenckiego w prawie usług
finansowych Unii Europejskiej (nowa dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt
konsumencki), „Gdańskie Studia Prawnicze” t. 21.
25. Kaczorowska M., Accessoriness of mortgage and the development of a European mortgage
market. Considerations from the perspective of Polish law in view of the proposal of a nonaccessory Eurohypothec, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2017, nr 1.
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26. Kondek J.M., Somerski W., Dopuszczalność ujemnego oprocentowania kredytów w świetle
obecnej sytuacji gospodarczej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 12.
27. Koroluk S., Kredyt konsumencki, [w:] Nowińska E., Cybula P. (red.), Europejskie prawo
konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze, Kraków 2005.
28. Marczyńska K., Białek T., Kredyt konsumencki: odstąpienie od umowy, [dotyczy prawa
wspólnotowego], „Rzeczpospolita” z 5.08.2006.
29. Nowińska E., Cybula P. (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie,
Zakamycze, Kraków 2005.
30. Ofiarski Z., Reklama kredytu konsumenckiego w kontekście ochrony konsumenta, [w:]
Ganczar M., Sługocka-Krupa E. (red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania,
KUL, Lublin 2014.
31. Ofiarski Z., Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, LEX, Warszawa 2014.
32. Olszewski J., Naruszanie praw konsumenckich w obrocie nieruchomościami, [w:] Jagielska
M. et al. (red.), Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, C.H. Beck,
Warszawa 2016.
33. Olszewski J., Nowe instytucje prawa konsumenckiego w zakresie dostępu do informacji, [w:]
Ganczar M., Sługocka-Krupa E. (red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania,
KUL, Lublin 2014.
34. Orlicki M., Konsumenckie prawo ubezpieczeniowe, [w:] Nowińska E., Cybula P. (red.),
Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze, Kraków 2005.
35. Osowska-Kowalska A., Regulacje prawne dotyczące kredytu konsumenckiego a wzrost
gospodarczy, „Palestra” 2013, nr 11–12.
36. Ostrowski H., Kredyt konsumencki w krajach Unii Europejskiej, „Gazeta Prawna” 2000, nr
35–36.
37. Ostrowski T., [w:] Chruściak M. et al., Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje
interpretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
38. Ostrowski T., Obniżenie kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty – polemika,
„Promeritum. Magazyn Kredytu Konsumenckiego” 2017, nr 6.
39. Pachuca-Smulska B., Ochrona praw konsumenta w świetle wybranych rozwiązań dyrektywy
2014/1UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związany z nieruchomościami
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mieszkalnymi, [w:] Jagielska M. et al. (red.), Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce.
Problemy węzłowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
40. Paxford B., Glosa do wyroku SA w Warszawie z 15.02.2013 r. (VI ACa 1113/12), [dot. stanu
świadomości konsumenta w momencie zawierania umowy kredytu konsumenckiego],
„Monitor Prawniczy” 2014, nr 6.
41. Paxford B., Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu
hipotecznego i agentami. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018.
42. Pecyna M., Rogoń D., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w
sprawach sprzedaży konsumenckiej i kredytu konsumenckiego, „Kwartalnik Prawa
Prywatnego” 2015, nr 1 (25).
43. Pisuliński J. (red.), Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, ABC, Warszawa 2004.
44. Pisuliński J., Kredyt konsumencki – nowe wyzwanie dla sektora usług kredytowych, [w:]
Markowski K., Wierzbowski M. (red.), Prawne uwarunkowania wymiany informacji – nowe
wyzwania, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2009.
45. Pisuliński J., O nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, „Monitor Prawniczy” 2003, nr
19.
46. Pisuliński J., Umowa kredytu. Kredyt konsumencki, [w:] Panowicz-Lipska J. (red.), System
Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa
2011.
47. Pisuliński J., Umowy związane (na przykładzie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
usług i umowy o kredyt konsumencki), „Monitor Prawniczy” 2002, nr 21.
48. Płókarz R., Ewolucja regulacji antylichwiarskich w Polsce XXI wieku, [w:] J. Gliniecka et al.
(red.), Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku,
CeDeWu, Warszawa 2017.
49. Podgórski K., Rola rzecznika konsumentów w systemie ochrony prawnej, [w:] Ganczar M.,
Sługocka-Krupa E. (red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, KUL, Lublin
2014.
50. Podgórski K., Wybrane zagadnienia prawne w zakresie obrotu gospodarczego z udziałem
konsumentów z niepełnosprawnością, [w:] Jagielska M. et al. (red.), Sprzedaż konsumencka
w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
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ograniczających konkurencję – zagadnienia wybrane, [w:] Ganczar M., Sługocka-Krupa E.
(red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, KUL, Lublin 2014.
52. Poroś K., Wpływ regulacji zawartych w dyrektywie 2008/48/WE na swobodę kontraktową
stron umowy o kredyt konsumencki, [w:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody
umów. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
53. Pytel K., Umowa ubezpieczenia w nowej ustawie o kredycie konsumenckim, „Monitor
Prawa Bankowego” 2012, nr 3.
54. Redakcja Monitora Prawa Bankowego, Nowa ustawa o kredycie konsumenckim, cz. 2
Rekomendacja Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego z 9 sierpnia
2011 r. dotycząca wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie
konsumenckim, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 3.
55. Rogoń D., Sytuacja prawna banku i kredytobiorcy przy zawarciu umowy o kredyt
konsumencki powiązany z umową o nabycie rzeczy lub usługi, „Prawo Bankowe” 2006, nr 6.
56. Rogoń D., Uprawnienia konsumenta w czasie trwania stosunku kredytowego na gruncie
nowej ustawy o kredycie konsumenckim, „Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 12.
57. Rogoń D., Usługi płatnicze powiązane z kredytem na przykładzie umowy o konsumencką
kartę kredytową, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 7–8.
58. Rozmysłowicz W., Podatkowe dylematy odroczonych płatności, „Rzeczpospolita” z
14.05.2014.
59. Rusinek M., Sankcje z kodeksu wykroczeń w nowej regulacji kredytu konsumenckiego,
„Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 12.
60. Rusinek M., Włodarska K., O zmianach w kredycie konsumenckim, „Prawo Bankowe” 2003,
nr 10.
61. Rutkowska-Tomaszewska E., Fojcik-Mastalska E. (red.), Nadzór nad rynkiem finansowym:
aktualne tendencje i problemy dyskusyjne, „Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia Finansowoprawne” nr 1, Prawnicza i
Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2011.

Str. 68
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa

biuro@rf.gov.pl
www.rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy
facebook.com/Rzecznik Finansowy

Tel. 22 333 73 26,
22 333 73 27
fax. 22 333 73 29

62. Rutkowska-Tomaszewska E., Kryzys na rynku finansowym a problem odpowiedzialnego
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W. Rogowski (red.), Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego: nadzór
makrostabilnościowy, nadzór bankowy SKOK, instrumenty finansowe, Oficyna Allerhanda,
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64. Rutkowska-Tomaszewska E., Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie
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E.,
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rynku
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usług

konsumenckich, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
66. Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna kredytobiorcy-konsumenta w świetle
najnowszych projektowanych regulacji prawnych, [w:] Ganczar M., Sługocka-Krupa E.
(red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, KUL, Lublin 2014.
67. Rutkowska-Tomaszewska E., Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na
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współczesne wyzwania, KUL, Lublin 2014.
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konsumencki, [w:] Pazdan M. et al. (red.), Europeizacja prawa prywatnego, Wolters Kluwer,
Warszawa 2008.

Str. 69
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa

biuro@rf.gov.pl
www.rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy
facebook.com/Rzecznik Finansowy

Tel. 22 333 73 26,
22 333 73 27
fax. 22 333 73 29

71. Sługocka-Krupa E., Ochrona prawna konsumentów na rynku usług kredytowych – wybrane
problemy, [w:] Ganczar M., Sługocka-Krupa E. (red.), Ochrona konsumentów i jej
współczesne wyzwania, KUL, Lublin 2014.
72. Sługocka-Krupa E., Sprzedaż czy świadczenie niezamówione w obrocie konsumenckim, [w:]
Jagielska M. et al. (red.), Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, C.H.
Beck, Warszawa 2016.
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porównanie polskiego i austriackiego rozwiązania prawnego, „Prawo Bankowe” 2005, nr 6.
74. Szpringer W., Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE,
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75. Szpringer W., Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim – implikacje dla banków, [w:]
Markowski K., Wierzbowski M. (red.), Prawne uwarunkowania wymiany informacji – nowe
wyzwania, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2009.
76. Szpringer W., Podpis elektroniczny a kredyt konsumencki, „Biuletyn Bankowy” 2005, nr 4.
77. Sztyk R., Konsumenckie kredyty hipoteczne związane z nieruchomościami mieszkalnymi, cz.
1, Reforma kredytu hipotecznego w prawie unijnym, „Rejent” 2014, nr 2.
78. Tereszkiewicz P. Obowiązek udzielenia wyjaśnień w unijnym i polskim prawie kredytu
konsumenckiego na gruncie dyrektywy 2008/48/WE, [w:] Pisuliński J., Tereszkiewicz P., Zoll
F. (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego
międzynarodowego.
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79. Tereszkiewicz P., Pisuliński J., Kredyt konsumencki – nowe wyzwania dla sektora usług
kredytowych, [w:] Markowski K., Wierzbowski M. (red.), Prawne uwarunkowania wymiany
informacji – nowe wyzwania, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2009.
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dyrektywie 2008/48/WE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 12.
81. Topiński A., Nowa dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki, [w:] Markowski K.,
Wierzbowski M. (red.), Prawne uwarunkowania wymiany informacji – nowe wyzwania,
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82. Trzebiatowski M., Sprzedaż łączona energii elektrycznej a prawa konsumenta – wybrane
zagadnienia z praktyki usług telekomunikacyjnych, [w:] Jagielska M. et al. (red.), Sprzedaż
konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
83. Węgrzyn J., Prawo konsumenta do informacji na przykładzie kredytu konsumenckiego –
aspekty konstytucyjnoprawne, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3.
84. Wiewiórowska-Domagalska A., Europejskie prawo konsumenckie – rozwój, problemy,
pytanie o przyszłość, [w:] Nowińska E., Cybula P. (red.), Europejskie prawo konsumenckie a
prawo polskie, Zakamycze, Kraków 2005.
85. Włodarska K., Komentarz do art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim [w:] Pisuliński J. (red.),
Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, ABC, Warszawa 2004.
86. Włodarska K., Umowa o kredyt konsumencki z przeznaczeniem na zakup określonej rzeczy.,
„Transformacje Prawa Prywatnego” 2003, nr 1.
87. Wojdyło K., Świderska N., Artykuł 59 ustawy o kredycie konsumenckim – rewolucja w
polskim prawie czy błąd ustawodawcy, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 3.
88. Wojtczak D., Nowa dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki, „Prawo Bankowe”
2008, nr 5.
89. Wójtowicz E., Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie w razie
braku udzielenia informacji o przysługującym uprawnieniu, [w:] Ganczar M., SługockaKrupa E. (red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, KUL, Lublin 2014.
90. Wójtowicz E., Uprawnienia kupującego konsumenta do obniżenia ceny – uwagi na tle
zmian Kodeksu cywilnego wprowadzonych ustawą o prawach konsumenta, [w:] Jagielska
M. et al. (red.), Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, C.H. Beck,
Warszawa 2016.
91. Wytrążek W., Obowiązki przedsiębiorców w umowach elektronicznych z konsumentami,
[w:] Ganczar M., Sługocka-Krupa E. (red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne
wyzwania, KUL, Lublin 2014.
92. Zapadka P., Pożyczki o charakterze lichwiarskim – wybrane zagadnienia, [w:] J. Gliniecka et
al. (red.), Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku,
CeDeWu, Warszawa 2017.
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93. Ziółkowska A., Ochrona kredytobiorców w świetle dyrektywy 2008/48/WE o kredycie
konsumenckim – wybrane aspekty oraz analiza prawna, [w:] Ziółkowska A. (red.). Wybrane
zagadnienia prawa ochrony konkurencji oraz regulacji w sprawie ochrony praw
konsumentów. Publikacja jubileuszowa Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i
Konsumenta, UW, Warszawa 2013.
94. Złotucha A., Z problematyki ochrony praw konsumentów przy zawieraniu umowy
kredytowej, [w:] Stanisławski T. et al. (red.), Z najnowszej problematyki prawa publicznego i
prywatnego, KUL, Lublin 2014.
95. Zoll F., Ocena zgodności polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z Dyrektywą
95/46/WE. Kwestia przekroczenia maksymalnego poziomu harmonizacji, [w:] Markowski
K., Wierzbowski M. (red.), Prawne uwarunkowania wymiany informacji – nowe wyzwania,
Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2009.

7. Kredyty walutowe
Ustawy: Prawo bankowe, o kredycie konsumenckim oraz o konsumenckim kredycie
hipotecznym przewidują także mechanizmy ochrony kredytobiorcy zaciągającego tzw. kredyty
walutowe, czyli kredyty denominowane lub indeksowane do waluty innej niż polska – w zakresie
jego uprawnień związanych ze spłatą kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty63.
Także w przypadku tych kredytów szczególnie dotkliwe stały się kontrowersje związane z
eliminowaniem niedozwolonych klauzul umownych dotyczących tzw. klauzul waloryzacyjnych. W
odniesieniu do tego zagadnienia można wskazać na dosyć bogate piśmiennictwo:
1. Andrzejewski M., Ekonomiczne aspekty udzielania kredytów walutowych w Polsce (na
przykładzie kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich), [w:] Sadlik T. (red.), Biała
księga kredytów we frankach w Polsce – historia i analizy, Pro Futuris, Kraków 2015.
2. Babska K., Szymański M., Banki nie unikną konsekwencji stosowania nieuczciwych klauzul
waloryzacyjnych, „Rzeczpospolita” z 3.10.2016.
3. Balwicka-Szczyrba

M.,

W

sprawie

kodeksowej

regulacji

kapitałowych

odsetek

maksymalnych, „Gdańskie Studia Prawnicze” t. 35.

63

Szerzej: E. Rutkowska-Tomaszewska, Bankowość konsumencka, op. cit.; M. Burzyńska, Ustawa antyspreadowa,
op. cit.; A. Kawulski, op. cit.; Z. Ofiarski, Prawo bankowe, op. cit.
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4. Baranowska-Zając W., Problem umów wiązanych na tle europejskich i polskich przepisów o
kredycie konsumenckim oraz wyroku TS w sprawie C-509/07, Luigi Scarpelli „Monitor
Prawniczy” 2010, nr 18.
5. Bartko K., Ochrona praw konsumenta w relacji z bankiem – zderzenie teorii z praktyką
sądową, [w:] Sadlik T. (red.), Biała księga kredytów we frankach w Polsce – historia i
analizy, Pro Futuris, Kraków 2015.
6. Bednarek M., [w:] Łętowska E. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań –
część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2013.
7. Bednarek M., Sankcja „kredytu darmowego” jako środek ochrony konsumenta, „Europejski
Przegląd Sądowy” 2009, nr 3.
8. Białek T., Obowiązek oceny zdolności/ryzyka kredytowego w nowej ustawie o kredycie
konsumenckim, „Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 12.
9. Bosek L., Lackoroński B., Ustawowa waloryzacja zobowiązań. Uwagi na tle ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o pomocy tzw. frankowiczom, „Forum Prawnicze” 2015, nr 6.
10. Broniewicz-Pasieka B., Obowiązki informacyjne banku w świetle regulacji UE, [w:] Sadlik T.
(red.), Biała księga kredytów we frankach w Polsce – historia i analizy, Pro Futuris, Kraków
2015.
11. Burzyńska M., Ustawa antyspreadowa, [w:] Góralczyk W. (red.), Problemy współczesnej
bankowości. Zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
12. Ciepła H., Odwrócony kredyt hipoteczny jako nowy rodzaj umowy w systemie prawnym od
dnia 15.12.2014 r., „Rejent” 2015, nr 8.
13. Cudna-Wagner A., Miąskiewicz B., Franki trzeba przeliczać po kursie rynkowym,
„Rzeczpospolita” z 20.09.2016.
14. Czabański J., Glosa do wyroku SN z 14.05.2015 r., II CSK 768/14 [o klauzulach abuzywnych w
tzw. kredytach walutowych], „Palestra” 2016, nr 1–2.
15. Czabański J., Ratunek dla zadłużonych, „Rzeczpospolita” z 25.01.2015.
16. Czabański J., Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych. Analiza
problemu, „Palestra” 2016, nr 6.
17. Czech T., Limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, „Monitor Prawa
Bankowego” 2016, nr 2.
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18. Czech T., Obowiązki banku w razie opóźnienia kredytobiorcy ze spłatą kredytu, „Monitor
Prawa Bankowego” 2016, nr 12.
19. Czech T., Odwrócony kredyt hipoteczny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
20. Czech T., Spłata kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej,
„Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 11.
21. Frysztak M., Orzecznictwo sądowe w sprawach kredytów frankowych, [w:] Sadlik T. (red.),
Biała księga kredytów we frankach w Polsce – historia i analizy, Pro Futuris, Kraków 2015.
22. Gorzko P., Glosa do wyroku TS z dnia 21 kwietnia 2016 r., C-377/14, LEX/el. 2016.
23. Górski R., Bankowy tytuł egzekucyjny jako wyraz szczególnego uprzywilejowania banków w
Polsce, [w:] Sadlik T. (red.), Biała księga kredytów we frankach w Polsce – historia i analizy,
Pro Futuris, Kraków 2015.
24. Grzeszczuk-Gniewek M., Odwrócony kredyt hipoteczny, „Kontrola Państwowa” 2015, nr 2.
25. Jankowska-Galińska A., Sawicka K., Koszty kredytów mają być niższe, „Rzeczpospolita” z
10.02.2016.
26. Jankowski J., Założenia instytucji reverse mortgage w rządowym projekcie ustawy o
odwróconym kredycie hipotecznym. Propozycje zmian, „Pieniądze i Więź” 2014, nr 4.
27. Jastrzębski R., Kredyt hipoteczny w walucie zagranicznej. Uwagi na marginesie tzw.
frankowiczów, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2015, nr 9.
28. Karasek-Wojciechowicz

I.,

Wpływ

niedozwolonego

charakteru

klauzul

zmiany

oprocentowania lub kursu waluty na związanie stron umową kredytu, [w:] Romanowski M.
(red.), Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, C.H. Beck, Warszawa 2017.
29. Kaszubski R.W., Tupaj-Cholewa A., Regulacje „antylichwiarskie” dla konsumentów i
przedsiębiorców – przepisy polskie i wspólnotowe, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr
4.
30. Komarnicka

B.,

Korpalski

M.,

Frankowicze

kontra

bankowcy.

Nierówny

bój,

„Rzeczpospolita” z 13.05.2016.
31. Kopeć A., Całkowity koszt kredytu w nowej ustawie o kredycie konsumenckim, „Monitor
Prawa Bankowego” 2011, nr 12.
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32. Korpalski M., Glosa do wyroku s.apel. z dnia 5 lutego 2014 r., I ACa 801/13, „Glosa” 2015,
nr 2.
33. Kozaczek M., Cywilnoprawne i karnoprawne konsekwencje odstąpienia od umowy kredytu
konsumenckiego przeznaczonego na zakup rzeczy, „Prawo Bankowe” 2004, nr 11.
34. Krajewski D., Charakter prawny typowej umowy o kredyt denominowany do waluty innej
niż waluta polska, cz. 1 – „Monitor Prawniczy” 2017, nr 21, cz. 2 – „Monitor Prawniczy”
2017, nr 22.
35. Lehmann K., Eliminowanie postanowień niedozwolonych z wykonywanych umów o
charakterze ciągłym w obrocie konsumenckim, [w:] Czarnecka M., Skoczny T. (red.), Prawo
konsumenckie w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2016.
36. Lemkowski M., Odsetki cywilnoprawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
37. Łętowska E. (red.), System prawa prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, C.H.
Beck, Warszawa 2013.
38. Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2003.
39. Łyszczarz B., Pojęcie umów powiązanych w ustawie o kredycie konsumenckim w świetle
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denominowanych lub indeksowanych w walutach obcych, [w:] Sadlik T. (red.), Biała księga
kredytów we frankach w Polsce – historia i analizy, Pro Futuris, Kraków 2015.
42. Molis J., Konstytucyjne problemy odsetek maksymalnych, „Państwo i Prawo” 2008, nr 3.
43. Mroczkowski R., Abuzywność klauzul walutowych w umowach o kredyt hipoteczny
denominowany w walucie obcej, „Gdańskie Studia Prawnicze” t. 38.
44. Nadolska A., „Bezterminowy” kredyt bankowy – interpretacja prawna umowy o kredyt na
cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą należności w ramach kontroli cywilno-sądowej,
„Zeszyty Prawnicze BAS” 2017, nr 2.
45. Namysłowska M., Ekspertyza naukowa: Możliwość i sposoby eliminacji z obrotu prawnego
postanowień umownych uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za
abuzywne, CARS, Warszawa 2015.
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[w:] Romanowski M. (red.), Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za
nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, C.H. Beck, Warszawa 2017.
47. Orłowski C., Bancassurance z punktu widzenia Rzecznika Ubezpieczonych, [w:] Sadlik T.
(red.), Biała księga kredytów we frankach w Polsce – historia i analizy, Pro Futuris, Kraków
2015.
48. Paxford B., Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań, [w:]
Gronkiewicz-Waltz H. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013.
49. Pisuliński J., Sankcja zamieszczenia w umowie niedozwolonego postanowienia w świetle
dyrektywy 93/13/EWG i orzecznictwa TSUE, [w:] Romanowski M. (red.), Życie umowy
konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości UE, C.H. Beck, Warszawa 2017.
50. Pytel K., Umowa ubezpieczenia w nowej ustawie o kredycie konsumenckim, „Monitor
Prawa Bankowego” 2012, nr 3.
51. Pyziak-Szafnicka M., Kawęcka-Stępień M., Robaczyński W., Elementarny kurs prawa
cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
52. Ramocka M., Zagadnienie lichwy w ujęciu wielkich religii monoteistycznych, „Annales. Etyka
w życiu gospodarczym” 2008, vol. 11, nr 1.
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„Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 7–8.
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55. Rudzki W., Postępowanie sądowe w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu, [w:] Sadlik T.
(red.), Biała księga kredytów we frankach w Polsce – historia i analizy, Pro Futuris, Kraków
2015.
56. Rusinek M., Sankcje z kodeksu wykroczeń w nowej regulacji kredytu konsumenckiego,
„Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 12.
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antylichwiarskich, „praktyczna teoria.pl” 2011.
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8. Odwrócony kredyt hipoteczny
Kryzys systemów emerytalnych w wielu krajach zaowocował powstaniem stosunkowo
nowej usługi oferowanej na rynku finansowym, zwanej potocznie i powszechnie odwróconą
hipoteką. Usługa ta działa zarówno w modelu kredytowym w postaci odwróconego kredytu
hipotecznego, jak i w modelu sprzedażowym w postaci renty dożywotniej czy odpłatnego
świadczenia dożywotniego (zwanych także rentą hipoteczną).
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Odwrócona hipoteka – nazywana też usługą equity release – umożliwia uzyskanie
dodatkowych środków finansowych przez seniorów i czerpanie korzyści ze zgromadzonych
wcześniej zasobów majątkowych. Jej istota sprowadza się do odmrożenia zakumulowanego w
nieruchomości kapitału i przekształcenia go w płynne środki finansowe. Choć usługa equity release
(zarówno w modelu kredytowym, jak i sprzedażowym) może być korzystna dla beneficjenta,
zaspokajać jego potrzeby i spełniać oczekiwania, to stwarza także pewne zagrożenia, gdyż skala
nieprawidłowości z nią związanych – wynikająca z nieuczciwych praktyk rynkowych podmiotów ją
oferujących – może w istocie przyczynić się do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji seniorów.
Stąd konieczne wydają się szczegółowa regulacja prawna tej usługi, a także kontrola i nadzór
zarówno nad podmiotami ją świadczącymi, jak i nad przestrzeganiem tych regulacji i praktykami
rynkowymi tychże podmiotów – także w zakresie stosowania w umowach zawieranych z
konsumentami niedozwolonych

klauzul umownych,

eliminowania nieuczciwych

praktyk

rynkowych oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (np. pewna reklama renty
hipotecznej wprowadzała konsumentów w błąd co do gwarantowania tego świadczenia przez
państwo, podczas gdy w rzeczywistości była to oferta zawarcia umowy dożywocia na
komercyjnych zasadach).
Zgodnie z ogólnymi trendami dotyczącymi sposobu i zakresu regulowania usług
finansowych, mającymi na celu ochronę i bezpieczeństwo klientów instytucji je świadczących,
regulacja usług equity release (zarówno w modelu kredytowym, jak i sprzedażowym) wydaje się
konieczna, zwłaszcza jeśli się zważy na nieprawidłowości występujące na rynku usług finansowych.
Regulacja ta powinna obejmować wiele kluczowych elementów: zdefiniowanie podmiotu
świadczącego takie usługi w sposób profesjonalny; określenie minimalnych wymogów, jakie
podmiot profesjonalny musiałby spełnić przed rozpoczęciem świadczenia usług (wymogów:
posiadania minimalnego poziomu kapitałów własnych, niekaralności członków zarządu, posiadania
umowy

ubezpieczenia

odpowiedzialności

cywilnej);

wprowadzenie

centralnego,

ogólnodostępnego rejestru podmiotów świadczących takie usługi; wprowadzenie sankcji karnych
za wykonywanie działalności w tym zakresie bez rejestracji; poddanie tych podmiotów nadzorowi;
określenie zakresu obowiązków informacyjnych instytucji oferujących takie usługi wobec ich
klientów (obowiązek dostarczenia wraz z informacjami przedumownymi wzoru umowy, określenie
informacji, które powinna zawierać umowa) i sankcji za ich nieprzekazanie; a także wzajemnych
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praw i obowiązków stron umów. Uregulowanie zasad świadczenia tych usług jest tym bardziej
istotne, że będące ich potencjalnymi odbiorcami osoby starsze charakteryzuje najczęściej niski
poziom wiedzy ekonomicznej i prawnej, a tym samym są one podatne na agresywne działania
marketingowe.
W Polsce odrębna regulacja prawna dotyczy odwróconej hipoteki w modelu kredytowym –
odwróconego kredytu hipotecznego – i jest ona zawarta w ustawie z dnia 23 października 2014 r. o
odwróconym kredycie hipotecznym64. Ustawa ta ma zapewnić bezpieczeństwo beneficjentów tej
usługi, a jej celem jest stworzenie możliwości finansowego wsparcia seniorów posiadających
własne nieruchomości poprzez wprowadzenie na polski rynek usługi typu equity release w modelu
kredytowym.
Jeśli chodzi o dorobek piśmienniczy w tym zakresie, to jak dotychczas można wskazać na
jedną monografię w całości poświęconą tej problematyce, w której w sposób kompleksowy,
systemowy i wielopłaszczyznowy zaprezentowano odwróconą hipotekę w modelu sprzedażowym i
kredytowym jako nową usługę na rynku finansowym, wraz ze wskazaniem mechanizmów ochrony
konsumenta-seniora korzystającego z tej usługi: Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), „Odwrócona
hipoteka” jako nowa usługa na rynku finansowym, C.H. Beck, Warszawa 2017. W jej ramach
zwłaszcza następujące prace: rozdział 2: Wasylkowska-Michór M., Renta dożywotnia czy
odwrócona hipoteka? Studium porównawcze; rozdział 5: Wachnicka A., Założenia i cele ustawy o
odwróconym kredycie hipotecznym a jej zastosowanie w praktyce; rozdział 6: Walczak M.R.,
Znaczenie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym dla regulacji usług equity release w prawie
polskim. W części III tej pracy – zatytułowanej Wybrane problemy szczegółowe z zakresu
funkcjonowania odwróconej hipoteki w Polsce – pomieszczono następujące prace: rozdział 1:
Malarewicz-Jakubów A., Możliwość reklamowania usługi finansowej – hipoteki odwróconej;
rozdział 2: Firlit J., Problematyka ustalenia wartości nieruchomości przy zastosowaniu odwróconej
hipoteki; rozdział 3: Czaplicki P., Przesłanki przedterminowego rozwiązania umowy odwróconego
kredytu hipotecznego jako przykład prywatnoprawnej ochrony klienta.
Znacznie szerzej w literaturze przedmiotu problematyka odwróconej hipoteki i związanych
z nią zagrożeń jest ujmowana w pozycjach wycinkowych, które omawiają zazwyczaj tę usługę z

64

Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 786.
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punktu widzenia regulacji prawnej lub nauk ekonomicznych, a także poruszają wybrany problem
szczegółowy dotyczący tej instytucji. Można tu wskazać następujące publikacje:
1.

Armada-Rudnik P., Odwrócony kredyt hipoteczny na tle założeń Ministerstwa Finansów z
19.04.2010 r., „Nieruchomości” 2011, nr 1.

2.

Bartkowiak M., Transfer ryzyka długowieczności, „Polityka Społeczna” 2011, nr 3.

3.

Bartoszek A. et al., Warunki zamieszkiwania seniorów – główne ustalenia badawcze, [w:]
Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne,
socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce, Termedia, Poznań 2012.

4.

Bączyk M., [w:] Włodyka S. (red.), System prawa handlowego, t. 5, Prawo umów
handlowych, C.H. Beck, Warszawa 2014.

5.

Berek M., Przelew wierzytelności w stosunkach solidarnych – uwagi na kanwie wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2012 r., V CSK 219/11, [w:] Pałka K., Kućka M. (red.), Nie
tylko hipoteka... Zeszyt jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu,
Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

6.

Bieniek G. (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, LexisNexis,
Warszawa 2011.

7.

Biskupski Z., Kredyt hipoteczny według nowego prawa. Doradca nie weźmie premii,
„Gazeta Wrocławska” z 29.12.2016.

8.

Blicharz J., Klat-Wertelecka L., Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Ubóstwo w Polsce,
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014.

9.

Błędowski P. et al., Model wsparcia społecznego osób starszych w środowisku
zamieszkania, [w:] Szatur-Jaworska B., Błędowski P. (red.), System wsparcia osób
starszych w środowisku zamieszkania – przegląd sytuacji, propozycja modelu, Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016.

10.

Błędowski P., Sytuacja materialna osób starszych, [w:] Mossakowska M., Więcek A.,
Błędowski P. (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne
starzenia się ludności w Polsce, Termedia, Poznań 2012.

11.

Błędowski P., Szweda-Lewandowska Z., Polityka wobec starości i starzenia się w Polce w
latach 2015–2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne, IPiSS, Warszawa 2016.

12.

Bramorski K., Odwrócona hipoteka, „Gazeta Bankowa” 2008, nr 2.
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13.

Ciepła H., Odwrócony kredyt hipoteczny jako nowy rodzaj umowy w systemie prawnym od
15.12.2014 r., „Rejent” 2015, nr 8.

14.

Co zrobić jeśli emerytura nie wystarcza na wszystkie wydatki?, „Gazeta Senior” 2016, nr
11–12.

15.

Czabański J., Ratunek dla zadłużonych, „Rzeczpospolita” z 27.01.2015.

16.

Czarnecki S., O perspektywie wprowadzenia do prawa polskiego regulacji umowy
odwróconego kredytu hipotecznego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011, nr
11.

17.

Czech T., Odwrócony kredyt hipoteczny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

18.

Czerniawski R., Odwrócona hipoteka a renta dożywotnia, [w:] Rzecznik Praw
Obywatelskich, Senior w świecie finansów. Poradnik klienta usług finansowych, Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015.

19.

Czerniawski R., Odwrócona hipoteka. Poradnik dla osób starszych, Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich, Warszawa 2014.

20.

Dudek M.A., Kredyt do góry nogami, „Gazeta Bankowa” 2007, nr 8.

21.

Dybał M., Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa 2008.

22.

Gniewek E., Księgi wieczyste. Art. 1–582 KWU. Art. 6261–62613 KPC. Komentarz, C.H. Beck,
Warszawa 2016.

23.

Góral L., Zakres ochrony konsumenta w modelu odwróconego kredytu hipotecznego w
Polsce na tle rozwiązań obowiązujących we Francji, [w:] Jagielska M. et al. (red.), Sprzedaż
konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.

24.

Grzegórska-Szpyt L., Hipoteka postawiona na głowie, „Gazeta Bankowa” 2014, nr 12.

25.

Grzeszczuk-Gniewek M., Odwrócony kredyt hipoteczny, „Kontrola Państwowa” 2015, nr 2.

26.

Gwizdała J.P., Wpływ czynników demograficzno-społecznych na rozwój odwróconego
kredytu hipotecznego w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i
Prace” 2015, nr 3, t. 2.

27.

Hendriks I., Living longer in your own house. Could a reverse mortgage be the solution?,
„MSc Thesis” 1013-007.

28.

Heropolitańska I. et al., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane.
Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.
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29.

Hull J., Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, PWN, Warszawa 2011.

30.

Jagielska M. et al. (red.), Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe,
C.H. Beck, Warszawa 2016.

31.

Jankowski J., Założenia instytucji reverse mortgage w rządowym projekcie ustawy o
odwróconym kredycie hipotecznym. Propozycje zmian, „Pieniądze i Więź” 2014, nr 4 (65).

32.

Jastrzębski R., Kredyt hipoteczny w walucie zagranicznej. Uwagi na marginesie tzw.
frankowiczów, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2015, nr 9.

33.

Jaworski M., Pierwsze oferty odwróconych kredytów hipotecznych za trzy lata, „Gazeta
Prawna” z 21.07.2008.

34.

Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa 2012.

35.

Kacprzak M., Specyfika reklamy sektora bankowego w Polsce, [w:] A. Kozłowska (red.),
Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa
2012.

36.

Kaczan D., Odwrócony kredyt hipoteczny. Analiza przepisów regulujących nową instytucję
prawa prywatnego, „Studia Prawa Prywatnego” 2015, nr 3.

37.

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, Zakamycze, Kraków 2005.

38.

Kowalak T., Odwrócona hipoteka – zasady funkcjonowania i perspektywa wprowadzenia
w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, z. 4.

39.

Kowalczyk-Rólczyńska P., Rola odwróconego kredytu hipotecznego w zabezpieczeniu
emerytalnym, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 8.

40.

Kowalczyk-Rólczyńska P., Rólczyński T., Odwrócony kredyt hipoteczny – dodatkowe źródło
zabezpieczenia emerytalnego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, nr 3.
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Prawnicze, Warszawa 1996.

64.

Rutkowska-Tomaszewska E., Odwrócony kredyt hipoteczny – lekarstwo na ubóstwo
emerytów (seniorów, osób starszych)?, [w:] Blicharz J., Klat-Wertelecka L., RutkowskaTomaszewska E. (red.), Ubóstwo w Polsce, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014.

65.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Odwrócona hipoteka – poradnik dla osób starszych, Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014.

66.

Skarbek-Mucha M., Prawne aspekty instytucji odwróconego kredytu hipotecznego, „Nowy
Przegląd Notarialny” 2010, nr 4.

67.

Skuza S., Usługi finansowe typu equity release w Polsce na tle rozwiązań
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68.
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69.
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[w:] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne,
socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce, Termedia, Poznań 2012.

70.
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Ubezpieczenia” 2014, nr 65.
71.
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prawnym, „Rejent” 1997, nr 12.

72.

Sztyk R., Geneza i cechy instytucjonalne umowy o „odwróconej hipotece” – reverse
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76.
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„Gazeta Prawna” z 27.08.2012.

77.

Willmann M., Odwrócony kredyt hipoteczny jako źródło uposażenia emerytalnego, „Prace
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9. Konferencje
Jeśli idzie o dorobek nauki polskiej w postaci konferencji naukowych na temat ochrony
klienta rynku usług bankowych, to należałoby zastrzec, że w tym zakresie trudno o kompleksowe
informacje z uwagi na brak ogólnopolskiej bazy takich konferencji.

9.1. Konferencje poświęcone jedynie ochronie klienta usług bankowych
 Konferencja na temat nowej ustawy o kredycie hipotecznym (zorganizowana przez
Sekcję Prawa Bankowego i Finansowego oraz Sekcję Prawa Gospodarczego i Handlowego
przy ORA w Warszawie), Warszawa, 10 marca 2017 r.
 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo –
praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy” (zorganizowana przez Wydział Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i fundację MERCATUS ET CIVIS),
Wrocław, 25–26 maja 2017 r.
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 Konferencja Naukowa „Wyzwania ery bankowości cyfrowej” (zorganizowana przez Radę
Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich we współpracy z firmą RENER),
Warszawa, 6–7 czerwca 2017 r.
 Konferencja Naukowa „Wyzwania Bankowości 2017” (zorganizowana przez Akademię
Leona Koźmińskiego w Warszawie), Warszawa, 15 listopada 2017 r.
 Ogólnopolska

Konferencja

Naukowa

„Aktualne

problemy

odpowiedzialności

odszkodowawczej banków” (zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Toruń, 9–10 maja 2016 r.
 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odwrócona hipoteka na rynku finansowym.
Oczekiwania a rzeczywistość” (zorganizowana przez Wydział Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), Wrocław, 28 października 2016 r.
 Seminarium Naukowe „Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa a problem ochrony
konsumenta usług bankowych” (zorganizowane przez Wydział Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), Wrocław, 22 marca 2013 r.
 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Co dalej z frankowiczami? Aktualne problemy
prawne i ekonomiczne dotyczące tzw. kredytów walutowych” (zorganizowana przez
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk
Ekonomicznych oraz działające przy nim Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego
„REK-FIN”), Wrocław, 10 grudnia 2015 r.
 Kongres Prawa Bankowego „Tendencje rozwoju prawa bankowego” (zorganizowany
przez Uniwersytet Jagielloński), Kraków, 19–20 października 2007 r.
 I Ogólnopolski Zjazd Prawa Bankowego „Prawo bankowe 20 lat po transformacji
ustrojowej” (zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, Koło Naukowe Prawa Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego),
Warszawa, 26 czerwca 2009 r.
 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Sytuacja kredytobiorcy w warunkach kryzysu na
rynku finansowym” (zorganizowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego), Wrocław, 27 kwietnia 2009 r.
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 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Płatności bezgotówkowe w Polsce: prawo i
technologia”

(zorganizowana

przez

Wydział

Prawa,

Administracji

i

Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego), Wrocław, 29–30 września 2009 r.

9.2. Konferencje poświęcone ochronie klienta na rynku finansowym, w ramach których pojawia
się także problem usług bankowych
 Konferencja Naukowa „Edukacja finansowa” (zorganizowana przez Szkołę Główną
Handlową), Warszawa, 28 września 2017 r.
 Seminarium Naukowe „10 lat od światowego kryzysu finansowego – czy konsumenci są
już bezpieczni?” (zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Olsztyn, 14
grudnia 2017 r.
 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona konsumentów na rynku usług
finansowych” (zorganizowana przez Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa
Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy ze Studencką Kliniką Finansów oraz
Korporacją Studenckich Kół Naukowych Uczelni Ekonomicznych CESSA), Łódź, 19 maja
2016 r.
 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług
finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy” (zorganizowana
przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), Wrocław,
19–20 maja 2016 r.
 Konferencja „Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i
etyczny pracownik sektora finansowego” (zorganizowana przez Wydział EkonomicznoSocjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego), Łódź, 18 maja 2017 r.
 Konferencja

„Prawo

rynku

finansowego

jako

wyzwanie

dla

współczesnego

ustawodawcy” (zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Olsztyn, 5
marca 2018 r.
 V Euroregionalna Konferencja Naukowa „Rynek usług finansowych: inwestycyjnych,
bankowych i ubezpieczeniowych – między teorią a praktyką” (zorganizowana przez
Uniwersytet Rzeszowski), Rzeszów, 17 stycznia 2018 r.
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 III Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2014 (zorganizowany przez Instytut
Allerhanda), Warszawa, 15–16 października 2014 r.
 Ogólnopolska

Konferencja

Naukowa

„Bezpieczeństwo

rynku

finansowego”

(zorganizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego), Wrocław, 28 maja 2010 r.

9.3. Konferencje naukowe poświęcone ochronie konsumenta, w ramach których poruszone
zostały problemy ochrony konsumenta usług finansowych lub tylko usług bankowych
 V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Konsumencka „Wpływ norm prawnych i
etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego” (zorganizowana przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie i Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów), Kraków, 1–2
marca 2018 r.
 IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa „Prawa konsumenta w teorii i
praktyce” (zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Fundację Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”), Katowice, 23–24 lutego 2017 r.
 III Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa „Ochrona konsumenta na
rynku usług” (zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
i Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów), Katowice, 10–11 marca 2016 r.
 II Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa „Sprzedaż w obrocie
konsumenckim”

(zorganizowana

przez

Katolicki

Uniwersytet

Lubelski

oraz

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów), Lublin, 14–15 maja 2015 r.
 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustawa o prawach konsumenta – szanse i
zagrożenia” (zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego), Łódź, 15 września 2014 r.
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10. Uzupełnienia Raportu przesłane przez przedstawicieli nauki w ramach konsultacji
publicznych
W ramach konsultacji publicznych do Raportu wyjściowego napłynęły od przedstawicieli
nauki informacje o publikacjach, a także pewne uwagi o charakterze merytorycznym, które zostały
poniżej zaprezentowane.

10.1. Publikacje pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Leona Koźmińskiego
1. Hasan I. et al., Market discipline during crisis: evidence from bank depositors in transition
countries, „Journal of Banking and Finance” 2016, nr 12 (37).
2. Hryckiewicz A., Kozłowski Ł., Banking business models and the nature of financial crisis,
„Journal of International Money and Finance” nr 71 (2017).
3. Jackowicz K., Kowalewski O., Kozłowski Ł., Depositor discipline through interest costs during
good and bad times: The role of the guarantor of last resort, „Journal of Financial Services
Research” 2016, nr 10.
4. Kozłowski Ł., Synergy or downward competition? Interactions between small credit
institutions in local markets, „Finance Research Letters” 2016, vol. 16.
5. Kozłowski Ł., Banki spółdzielcze a deponenci. Empiryczna analiza oddziaływań
dyscyplinujących, Poltext, Warszawa 2016.
6. Kozłowski Ł., Cooperative banks, the internet and market discipline, „Journal of Cooperative Organization and Management” 2016, nr 4.

10.2. Publikacje dr. hab. Piotra Masiukiewicza, prof. Szkoły Głównej Handlowej
Badania i publikacje z zakresu ochrony konsumentów usług finansowych, piramidy
finansowe:
1.

Piramidy finansowe, PWN, Warszawa 2015.

2.

Pyramid Schemes – Growing Global Problem, „Ekonomika i Organizacja

Przedsiębiorstwa” 2016, nr 8.

Ochrona klientów rynku bankowego w zakresie cen:
1.

Ceny prawnie zakazane, „Prawo Europejskie” 2007, nr 12.
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2.

(współautor: Dec P.), Behavioral Factors of Price Bubbles and Their Influence on the

Formation of a Crisis, „International Journal of Multidisciplinary Research & Advances in
Engineering” 2013, vol. 5, nr 2.
3.

(współautor: Dec P.), Behavioral Aspects of Price Bubbles – Case of Real Estate,

„International Journal of Sustainable Economy” 2014, vol. 6, nr 2.
4.

Consumer Protection in Financial Services. Prices Area, „Eureka: Social and

Humanities” 2016, nr 4.
5.

Ochrona konsumenta usług finansowych w zakresie cen, „Kurier Finansowy” 2016,

6.

(red.), Strategie stóp procentowych w bankowości, ZBP, Warszawa, 2017.

nr 3.

10.3. Uwagi przekazane przez dr. hab. Tomasza Nowaka
Wśród tematów, które szczególnie interesują przeciętnego konsumenta, wymieniłbym
poniższe zagadnienia.
Definicja pojęć „system finansowy” i „stabilność systemu finansowego”:
 Kto tworzy „system finansowy” (czy oprócz m.in. komercyjnych banków także ich
klienci)?
 Jak definiujemy „stabilność systemu” (czy kontrolowane przejęcie złego banku jest
zachwianiem stabilności)?
 Kto odpowiada za „stabilność systemu” i jakimi narzędziami dysponuje? Czy ten zestaw
narzędzi jest wystarczający?
 Co/kto jest gwarantem stabilności? Czy można nim uczynić „przeciętnego konsumenta”?
 Jaka jest odpowiedzialność właścicieli i udziałowców instytucji finansowych (zwłaszcza
banków)?
 Fałszywość tezy o konieczności „kompromisu pomiędzy interesem konsumentów a
dobrem publicznym – stabilnością systemu”.
Odpowiedzialność za działania edukacyjne wobec „przeciętnego konsumenta”:
 Podstawowa wiedza z zakresu „mechaniki” działania banku (np.: bank NIE działa jako
pośrednik!).

Str. 90
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa

biuro@rf.gov.pl
www.rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy
facebook.com/Rzecznik Finansowy

Tel. 22 333 73 26,
22 333 73 27
fax. 22 333 73 29

 Podstawowa wiedza prawna (np: środki pieniężne na lokatach i depozytach należą do
banku, nie do deponentów!).
 Podstawowa wiedza z zakresu dyrektyw unijnych (np. Dyrektywa naprawcza UE w
sprawie banków (Bank Resolution and Recovery Directive, dalej: BRRD65) i mechaniki
kontrolowanego upadku złych banków.
 Ocena wiarygodności banków (moral hazard vs. run na banki).
Odnośnie do definicji pojęć „system finansowy” i „stabilność systemu finansowego”:
Ani w przepisach prawa, ani w doktrynie nie zdefiniowano jasno, co należy rozumieć przez
„system finansowy”, jakie elementy go tworzą, co stanowi o „stabilności systemu” lub jej braku
(jak się ową stabilność mierzy), kto i w jakim zakresie odpowiada za tę stabilność, jakie posiada
narzędzia i czy są one wystarczające.
Zagadnienie to jest o tyle ważne, że większość projektów prokonsumenckich, mających na
celu ochronę klienta instytucji finansowych, jest krytykowana przy użyciu nieokreślonego w prawie
i doktrynie terminu „stabilność systemu finansowego”. Tymczasem ani nie wiemy dokładnie, co to
jest „system finansowy”, ani nie mierzymy w sposób jasny jego „stabilności”. W związku z
powyższym nie np. jest wiadome, czy uzdrowienie sytuacji prawnej niektórych klientów banków
(zwłaszcza posiadaczy tzw. kredytów frankowych) – co przyczyniłoby się do lepszej spłacalności
tych kredytów i poprawy wycen banków – przyczyniłoby się do wzrostu „stabilności systemu
finansowego”, czy też nie.
Często „stabilność sektora finansowego” utożsamiana jest niestety z zachowaniem
możliwości nieuczciwego zarobkowania banków komercyjnych. Odpowiedzialność właścicieli i
udziałowców banku przerzucana jest tym samym – wbrew obowiązującemu prawu – na
deponentów lub kredytobiorców. Niesłuszne są także tezy (głoszone niestety także w Raporcie), że
istnieje „potrzeba kompromisu pomiędzy interesem konsumentów a dobrem publicznym, jakim
jest stabilność systemu”. Takie tezy są jednoznacznie antykonsumenckie i bezpośrednio obrażają
przepisy prawa. „Dobro publiczne” polega na respektowaniu prawa i – jeśli to konieczne – na

65

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby
prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE
L 173/190 z dnia 12 czerwca 2014 r.).
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wymierzaniu kar instytucjom, które się do tego nie stosują. Eliminowanie z życia publicznego
zachowań nieuczciwych nie tylko sprzyja „stabilności systemu”, ale ową stabilność wzmacnia.
Zwłaszcza jeśli miałoby się to odbywać z efektem finansowym dla właścicieli i udziałowców
banków (zgodnie z dyrektywą 93/13, i tzw. dyrektywą BRRD. Dla porównania – ustawodawstwo
niemieckie stosuje jeszcze dalej idące gwarancje ochronne (z zakresu ochrony konsumenta) i nie
dopuszcza, aby stabilność sektora bankowego gwarantowana była kosztem konsumenta (M.
Fervers, Anmerkung von Wiss, „Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht“ 2014, s. 511-512).
Wydaje się zatem, że określenie definicji „systemu finansowego” oraz miar jego „stabilności” jest
jednym z głównych tematów wymagających dalszych badań.
Odnośnie do działań edukacyjnych:
Niestety nie mamy w naszym kraju instytucji, która dbałyby o edukację ekonomiczną
„przeciętnego konsumenta”. Nasz bank centralny nie jest prawnie zobowiązany do realizacji takich
działań, natomiast Komisja Nadzoru Finansowego takich działań profesjonalnie nie podejmuje –
choć powinna. Skutkiem tego nie tylko „przeciętny konsument” nie wie, czym się różni pożyczka
od kredytu, jak działa bank, i co to jest kreacja pieniądza bankowego, ale nawet przedstawiciele
doktryny i środowiska naukowego mają niekiedy błędne pojęcie o podstawowych zagadnieniach
ekonomicznych. Większość wciąż wierzy, że bank pożycza w kredycie środki pozyskane z
depozytów i że lokata jest własnością deponenta. W opozycji do braku działań ze strony NBP czy
KNF warto dla przykładu przedstawić działalność edukacyjną centralnych banków Anglii lub
Niemiec, gdzie bardzo jasno i prostym językiem tłumaczy się mechanizm działania systemu
finansowego: Bank of England, Quarterly Bulltins, Deutsche Bundesbank, The role of banks, nonbanks and the centralbank in the money creation process.
Warto także zauważyć, że nawet w Raporcie sugeruje się, że bank operuje na cudzych
środkach („środki powierzone pod tytułem zwrotnym”). Tymczasem zgodnie z prawnym
charakterem umowy rachunku bankowego środki zdeponowane na rachunku (w formie lokaty
terminowej bądź depozytu na żądanie) są własnością banku. Zatem to bank, działając w swoim
imieniu, obraca tymi środkami i w związku z tym to bank ponosi ryzyko takich operacji. Do
zabezpieczenia ryzyka operacyjnego działalności bankowej służy w pierwszej kolejności kapitał
własny banku, a więc środki uzyskane bezpośrednio od właścicieli i udziałowców.
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Zgodnie z obowiązującym prawem depozyty bankowe są źródłem płynności banków (dzięki
czemu banki odbudowują rezerwy i mogą regulować swoje zobowiązania), ale nie są
mechanizmem zapewniającym ochronę banku przed ryzykiem. Takim gwarantem jest przede
wszystkim kapitał własny, na którym ryzyko działalności bankowej powinno się materializować. Za
utrzymywanie prawidłowego poziomu kapitałów własnych w stosunku do podjętego ryzyka (tzw.
kapitał ważony ryzykiem) odpowiada bezpośrednio nadzór bankowy. Jeśli KNF, z różnych przyczyn,
zawiedzie i kapitały własne banków nie pozwolą w pełni pokryć ewentualnych strat
spowodowanych nieprawidłowościami w działalności kredytowej, to istnieje cały szereg
mechanizmów przewidzianych przez dyrektywę unijną 2014/59/UE (tzw. dyrektywa BRRD lub
dyrektywa Resolution), włączając w to Bankowy Fundusz Gwarancyjny, które zapewniają
bezpieczeństwo depozytom i zapobiegają angażowaniu funduszy publicznych.
Państwo polskie daje bankom komercyjnym przywilej kreowania pieniądza bankowego, ale
jednocześnie przyjmuje obowiązek prawidłowego nadzoru nad tym procesem. Zgodnie z
orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego P 7/09 z dnia 15 marca 2011 r.: „charakter instytucji
zaufania publicznego wynika nie z zaufania do grupy zawodowej bankowców, ale z postrzegania
banków jako instytucji pozostających pod specjalnym nadzorem państwa”. Warto także podnieść,
że z jednej strony oczekujemy od przeciętnego konsumenta zachowań rozważnych i unikania np.
lokowania swoich oszczędności w niepewnych bankach (tzw. moral hazard), a z drugiej strony
nadzorca – w obawie o tzw. run na banki – nie informuje opinii publicznej o kondycji banków
zagrożonych. Jest to zagadnienie ważne, które trzeba zaadresować i rozwiązać. Podsumowując,
jako „przeciętny konsument” wciąż widzę dużą potrzebę systemowej edukacji w zakresie prawnofinansowym, czego niestety żadna z instytucji państwa obecnie nie oferuje.

10.4. Uwagi przekazane przez dr. hab. Waldemara Rydzaka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
W momencie zmian systemowych śp. prof. dr hab. Wacław Wilczyński postawił diagnozę,
że akceptacja zmian gospodarczych w naszym kraju wymagać będzie instytucji i ekspertów, którzy
będą w stanie w sposób zrozumiały wyjaśnić Polakom istotę reform wprowadzanych po 1989 r. Z
jego inspiracji powołana została Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W kontekście nagród Nobla przyznanych ekonomistom
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zajmującym się problematyką z pogranicza ekonomii informacji i ekonomii behawioralnej idea
prof. dr hab. Wacława Wilczyńskiego wydaje się mieć charakter innowacyjny. Być może dorobek
naszej katedry i sposób, w jaki patrzymy na informację w naukach ekonomicznych, mogą być
cennym wkładem w dyskusję nad ochroną klientów rynku finansowego w Polsce.
W opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej można spotkać sporo odniesień
do informacji i edukacji społecznej jako sposobu ochrony klientów na rynku finansowym. Z racji
doświadczenia zawodowego chciałbym przekazać kilka uwag odnośnie przedstawionych analiz.
Faktem jest, że świadomość ekonomiczna i finansowa polskiego społeczeństwa nie jest
wysoka. Jednak wniosek, że wina leży tu po stronie konsumenta, który nie rozumie lub nie chce
zrozumieć, jest już dyskusyjny. Nieobowiązkowy charakter działań edukacyjnych nie jest z
pewnością jedynym wyjaśnieniem tego, że nie przynoszą one spodziewanego efektu.
Edukacja ekonomiczna jako zagadnienie szersze w porównaniu z edukacją ekonomiczną
klientów na rynku finansowym w świetle znanych przypadków ma w większości charakter akcyjny,
kampanijny i reaktywny (ten wątek zostanie rozwinięty przeze mnie w osobnym punkcie).
Incydentalność nie tworzy podstaw do trwałego zakotwiczenia się wiedzy ekonomicznej oraz
ukształtowania prawidłowych postaw i zachowań wśród klientów rynku finansowego. Jest wiele
badań, które wskazują, że współczesny klient/konsument ma problem z selekcją i zrozumieniem
bardzo dużej ilości informacji. Problemem jest więc często nie to, że konsumenci nie chcą, ale że
nie potrafią zrozumieć przekazu.
Do uniwersalnych zaleceń pozwalających na zwiększenie skuteczności komunikacji w
zakresie edukacji ekonomicznej można zaliczyć powtarzalność, wieloźródłowość, uproszczenie
przekazu oraz wykorzystanie osób wpływu określanych mianem influencerów. Z definicji nie są oni
tożsami z autorytetami. Współczesny konsument potrzebuje około czterech do pięciu kontaktów z
informacją, aby jej zaufać (wnioski z badań Edelman Trust Barometer). Zaufanie nie jest jednak
jednoznaczne ze zrozumieniem i zmianą postaw lub zachowania. Ten proces wymaga dłuższego
kontaktu z informacją i jej nadawcą. Istotne są nie tylko treść informacji, ale też jej postać,
natężenie, z jakim jest ona przekazywana, oraz sam nadawca treści.
Cykliczne badania nad zaufaniem realizowane przez agencję Edelman prezentowane
podczas szczytu ekonomicznego w Davos wskazują na problem wiarygodności sporej grupy
nadawców. Niski poziom zaufania do instytucji, w szczególności do instytucji finansowych,
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pozostaje faktem. Faktem jest także to, że na tle innych nacji Polacy wyróżniają się szczególnie
niskim poziomem zaufania nie tylko do tych instytucji, lecz także do całego otoczenia społecznogospodarczego. Konieczne staje się więc nie tylko odbudowa tego zaufania, ale też skorzystanie ze
współczesnych pośredników – blogerów, youtuberów itd. – którzy cieszą się wyższym poziomem
zaufania społecznego.
Alternatywą lub uzupełnieniem dla sugestii wprowadzenia przymusu edukacji finansowej,
poczynając od szkoły podstawowej, jest także uatrakcyjnienie samej formy przekazywanych treści
– memy, infografiki, krótkie filmy mogą skutecznie edukować, konwertując duży strumień
informacji na przystępną i mało inwazyjną formę przekazu.
Skuteczność przekazu – rozumiana początkowo jako wzrost wiedzy ekonomicznej, a w
końcowym efekcie poprawa bezpieczeństwa klientów na rynkach finansowych – jest możliwa, pod
warunkiem że aktywność edukacyjno-informacyjna nie będzie miała charakteru incydentalnego,
ale sukcesywnie realizowanej wieloletniej strategii edukacyjno-informacyjnej. Tylko praca u
podstaw i długookresowa aktywność w tym zakresie mogą dać trwałe efekty i poprawę ochrony
klientów rynku finansowego. W tym zakresie należy się zgodzić z diagnozą dr. Andrzeja Raczko,
który wskazuje na konieczność „permanentnej edukacji społeczeństwa w zakresie usług i instytucji
finansowych”.
Klasyczne podejście w analizach ekonomiczno-prawnych powoduje, że brakuje w nich ocen
z perspektywy ekonomii behawioralnej. Odnoszę także wrażenie, że kwestia oczekiwań klientów
jest w niej ujmowana zbyt lakonicznie i ukazywana na tle potrzeb sektora.
Trudno nie zgodzić się z rekomendacją, aby informacje kierowane do klientów były czytelne
i zrozumiałe. W analizach nie dostrzegam jednak sugestii, jak powinna wyglądać konstrukcja takich
„czytelnych i zrozumiałych” informacji. Zgadzam się za to z opiniami, że niektóre instytucje
finansowe nie są zainteresowane tym, aby klienci rozumieli, bo same czerpią korzyści z ich
niewiedzy.
Powyższa konstatacja prowadzi do wniosku, że bezpieczeństwo w sektorze finansowym to
problem edukacji nie tylko klientów, ale także środowiska świadczącego te usługi. W zakresie
edukacji i promocji właściwych postaw pomocne mogą być instytucje i organy państwowe.
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Oczywiste jest, że większość sugestii ma obecnie charakter reaktywny i jest wymuszona
skutkami sytuacji kryzysowych. Sensowne jest jednak, aby zakres poszukiwanych rozwiązań oraz
nowy kierunek działania miał w większym stopniu charakter proaktywny.
Szerszy zakres moich rozważań na temat strategii informacyjnych, odbudowy reputacji i
zaufania po sytuacjach kryzysowych zawarłem w publikacji: Reputacja a działania informacyjne
organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru, UEP, Poznań 2011.
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Problematyka private banking
prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu

1. Obszar badań naukowych
W obszarze bankowości prywatnej (ang. private banking) podejmowanych było i nadal jest
generalnie bardzo mało badań naukowych. Przyczyn tego zjawiska jest kilka.
Po pierwsze – powstanie segmentu bankowości przeznaczonego dla osób zamożnych to w
Polsce relatywnie późne zjawisko w stosunku do rozwoju bankowości komercyjnej w okresie
transformacji. Tak naprawdę jego stopniowy rozwój można sytuować po 2000 r. Nawet duży udział
kapitału zagranicznego w sektorze bankowym w Polsce nie stał się od razu akceleratorem rozwoju
tego segmentu bankowości komercyjnej i nie spowodował dynamicznego rozwoju segmentu
private banking.
Po drugie – czynnikami hamującymi (by nie powiedzieć mocniej: blokującym) rozwój tych
badań są element konkurencji i ochrona przed jej skutkami, które uniemożliwiają swobodną
realizację badań nad bankowością prywatną.
Po trzecie – powszechnie obowiązująca „tajemnica bankowa” wzmacnia działanie czynnika
konkurencji nawet w zakresie banalnych danych dotyczących liczby zamożnych klientów, nie
mówiąc już o wielkości ich portfela inwestycyjnego.
Po czwarte – mamy do czynienia z brakiem dostępu do oficjalnych danych empirycznych
dotyczących private banking oraz ich „zawoalowaniem” w dostępnych, ale bardzo skąpych danych
statystycznych. Ich brak przekreśla możliwości prowadzenia pogłębionych analiz w przedmiotowej
materii.
Efektem tych przesłanek jest bardzo skąpa i relatywnie powierzchowna literatura
przedmiotu. W piśmiennictwie polskim pozycje dotyczące private banking można policzyć tak
naprawdę na palcach jednej ręki (w załączeniu bibliografia tematyczna).
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2. Publikacje dotyczące tematyki private banking
2.1. Prace naukowe z dziedziny private banking – publikacje zwarte
Na polskim rynku przez minionych 16 lat ukazały się jedynie 4 pozycje w całości poświęcone
analizie zagadnień private banking na świecie i w Polsce (wyróżnione poniżej kolorem niebieskim).
Dwie z nich są starsze – jedna o treści w pełni historycznej (II Rzeczypospolita), a druga pochodząca
z połowy poprzedniej dekady XXI w. – prezentują kwestie private banking nieodpowiadające już
współczesnemu obrazowi tego segmentu w Polsce. Dwie nowsze pozycje dotyczą zmian w
usługach private banking oraz kwestii marketingowych. Pozostałe książki mają charakter ogólny,
bo dotyczą koncepcji wealth management, a problem private banking stanowi w nich tylko
wycinek rozważań. Wątki dotyczące bankowości prywatnej są w nich fragmentaryczne i nie
obejmują całokształtu zagadnień, takich jak istota i klasyfikacja pojęć z zakresu bankowości
prywatnej, ewolucja funkcjonowania private banking w Polsce i na świecie, charakterystyka modeli
funkcjonowania segmentu private banking, zarządzanie portfelem usług dla zamożnych klientów,
postulaty dotyczące koniecznych zmian w konstrukcji oferty dla zamożnych klientów, świadczenie i
jakość usług segmentu private banking, rozmijanie się oczekiwań klientów z interesami banków,
etyczność oferty itp.
1.

Bednarska-Olejniczak D., Private banking – marketing, jakość, sprzedaż, CeDeWu,

Warszawa 2010.
2.

Dziawgo L., Private banking. Bankowość dla zamożnych klientów, Wolters Kluwer,

Kraków 2006.
3.

Morawski W., Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej, SGH, Warszawa 1996.

4.

Gabryelczyk K. (red.), Private asset & wealth management. Nowe instrumenty i

usługi finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.
5.

Opolski K., Potocki T., Świst T., Wealth management. Bankowość dla bogatych,

CeDeWu, Warszawa 2010.
6.

Pietrzak J., Ewolucja usług private banking & wealth management, Uniwersytet

Gdański, Gdańsk 2013.
7.

Szelągowska A., Współczesna bankowość detaliczna, CeDeWu, Warszawa 2011.
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2.2. Artykuły naukowe
Artykułów stricte naukowych też jest niewiele (10 pozycji – zostały wyróżnione w
zestawieniu kolorem niebieskim). Pozostałe artykuły można określić jako publicystyczne i
popularyzatorskie – nie mają one wartości naukowej, tylko informacyjną i przeglądową.
Te nieliczne artykuły naukowe nie są zbyt aktualne i też mają charakter fragmentaryczny,
wycinkowy, a to z racji słabego dostępu do informacji wewnętrznych banków, a także danych
empirycznych również pozostających w gestii banków. Poza tym artykuły zajmują się najczęściej
kwestiami definicyjnymi, a ich część statystyczna i ilustracyjna jest skromna. Tylko jeden z nich
(autorstwa K. Świeszczak) podejmuje aktualnie istotne problemy kontrowersji w zakresie
świadczenia usług klientom zamożnym, stawiające w niekorzystnym świetle politykę banków
komercyjnych i zachowania banków posiadających segment private banking w Polsce z punktu
widzenia ochrony interesów uczestników rynku finansowego.
1.

Bednarska-Olejniczak D., Zachowania konsumenckie zamożnych Polaków na rynku usług
bankowych, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu” 2011, nr 25.

2.

Chudzyńska-Stępień N., Fundacja i trust, czyli nowy testament, „Forbes” 2011, nr 11.

3.

Doliniak K., Cenimy przejrzystych, „Forbes” 2011, nr 10.

4.

Dziawgo L., Private banking – istotny element współczesnej bankowości, „Bank i Kredyt”
2003, nr 2.

5.

Figna A., Bankowość prywatna w aspekcie zmian na rynku finansowym, „Studia
Ekonomiczne UE Katowice” 2015, nr 239.

6.

Jóźwik T., Lepiej być bogatym, „Forbes” 2007, nr 6.

7.

Kaczmarek M., Jak prowadzić segmentację klientów?, „Bank i Kredyt” 2002, nr 6.

8.

Krukowska M., Bogactwo w dobrych rękach, „Forbes” 2007, nr 9, dodatek „Oferty
banków dla zamożnych klientów”.

9.

Kupka K., Bankowość prywatna – stan i perspektywy rozwoju w Polsce, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 4.

10. Pietrzak J., Kierunki rozwoju usług private banking w Polsce, „Bank i Kredyt” 2006, nr 3.
11. Pietrzak J., Odporność różnych modeli private banking na skutki kryzysu finansowego,
„Bank i Kredyt” 2009, nr 40 (5).
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12. Pietrzak J., Zmierzch tradycyjnej szwajcarskiej bankowości prywatnej?, „Bank i Kredyt”
2007, nr 3.
13. Płókarz R., Wartość zamożnego klienta prywatnego w świetle doświadczeń bankowości
polskiej i międzynarodowej, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr
786 („Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 64/1).
14. Potocki T., Bankowość korporacyjna, czytaj: prywatna, „Forbes” nr 4, dodatek „Private
banking” 2013.
15. Potocki T., Globalne i lokalne trendy w rozwoju sektora bankowości dla bogatych,
„Magazyn Art. Banking” 2011.
16. Świeszczak K,. Private banking po kryzysie – nowatorska oferta czy standardowa
usługa?, „Acta Universitatits Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 266.
17. Taraśkiewicz J., Nadszedł czas na wealth management, „Forbes” 2013, nr 11, dodatek
„Bogactwo inwestycji”.
18. Woźniewska G., Czynniki wzrostu i wyzwania private banking, „Zarządzanie i Finanse”
2013, nr 2, cz. 1.
19. Wrotek P., Na co zwracać uwagę przy wyborze banku dla milionera?, „Gazeta
Finansowa” z 31.10–6.11.2014.
20. Zielewski P., Doradztwo nie kończy się na rekomendacji, „Forbes” 2014, nr 2.
21. Zielewski P., Droga do bogactwa była usłana przeszkodami, „Forbes” 2012, nr 11,
dodatek „Private banking”.
22. Zielewski P., Inwestuj bezpiecznie. Albo oryginalnie, „Forbes” 2011, nr 11.
23. Zielewski P., Korpo private – rok od premiery, „Forbes” 2013, nr 9, dodatek „Private
banking”.
24. Zielewski P., Milionerzy i celebryci, „Forbes” 2011, nr 11.
25. Zielewski P., Nadszedł czas na wealth management, „Forbes” 2013, nr 11, dodatek
„Bogactwo inwestycji”.
26. Zielewski P., Najbogatsi z bogatych uczą się na nowo budować majątki, „Forbes” 2013,
nr 11.
27. Zielewski P., Polskie bogactwo w oczy nikogo nie kłuje, „Forbes” 2012, nr 11.
28. Zielewski P., Private banking na mocnych fundamentach, „Forbes” 2011, nr 11.
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29. Zielewski P., Private banking pokonał kolejny stopień rozwoju, „Forbes” 2013, nr 11,
dodatek „Bogactwo inwestycji”.
30. Zielewski P., Private banking: 14 lat innowacji, „Forbes” 2012, nr 11.
31. Zielewski P., Private globalny, private lokalny, „Forbes” 2014, nr 7.
32. Zielewski P., Przetrwali najtrwalsi, „Forbes” 2014, nr 7, dodatek „Private banking”.
33. Zielewski P., Rozwój private bankingu inspirują klienci, „Forbes” 2012, nr 9, dodatek
„Private banking”.
34. Zielewski P., Rynek wymusza zmiany w portfelu produktów, „Forbes” 2013, nr 11.
35. Zielewski P., Żółta łódź podwodna raczej tylko za zielone, „Forbes” 2013, nr 11.

2.3. Zagadnienia pokrewne wobec private banking
1.

Bankowość dla praktyków, Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, cz. 1, Gdańska
Akademia Bankowa, Gdańsk – Katowice – Warszawa 2010.

2.

Grobelny P., Klienci banku, kryteria segmentacji, [w:] Bankowość dla praktyków.
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, cz. 1, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk –
Katowice – Warszawa 2010.

3.

Kupka K., Dyrektywa MiFID i jej wpływ na zmiany w zachowaniach banków i inwestorów,
[w:] Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Praca i kapitał w gospodarce, CeDeWu, Warszawa
2012.

4.

Kusińska A., Segmentacja rynku i typologia konsumentów, IBRKK, Warszawa 2009.

5.

Męcel A., Modernizacja instytucji finansowych Królestwa Polskiego w II połowie XIX
wieku, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.

6.

Podedworna-Tarnowska D., Dylematy inwestowania, Poltext, Warszawa 2011.

7.

Smid W., Leksykon przedsiębiorcy, Poltext, Warszawa 2007.

8.

Swoboda U., Bankowość detaliczna, CeDeWu, Warszawa 2004.

9.

Wieczorek R., Segmentacja klientów indywidualnych, [w:] Bankowość dla praktyków.
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, cz. 1, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk –
Katowice – Warszawa 2010.

10. Zaleska M., Bankowość, C.H. Beck, Warszawa 2013.
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3. Materiały źródłowe
1.

IPO.pl, 2008, Raport private banking nieruchomości 2008,
http://www.ipo.pl/raporty/private_banking_2008.pdf.

2.

KPMG, 2015, Rynek dóbr luksusowych w Polsce,
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/pl-rynek-dobr-luksusowych2015-r.pdf.

3.

KPMG, 2016, Rynek dóbr luksusowych w Polsce,
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pl/pdf/2016/12/pl-Raport-KPMG-Rynekdobr-luksusowych-w-Polsce-Edycja-2016.pdf.

4.

TNS Polska, 2015, Audyt Bankowości Detalicznej 2015,
https://www.slideshare.net/TNS_Polska/audyt-bankowoci-detalicznej-2015-ofertaraportu-tns-polska.

4. Netografia
1. Bednarek M., Bogatego klienta banku portret własny,
http://wyborcza.biz/biznes/1,105223,8028218,Bogatego_klienta_banku_portret_wlasny.ht
ml?disableRedirects=true [dostęp: 17.06.2010].
2. Bednarek M., Dla kogo personal, dla kogo private banking, a dla kogo wealth management,
[dostęp: 17.06.2010].
3. Dąbrowski B., Kurda W., Private banking – nie tak różowo,
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Private-banking-nie-tak-rozowo-1728518.html [dostęp:
11.03.2008].
4. Deutsche Bank, Instagram zabił luksusowe marki. Jak bogaci udowadniają swój status?,
https://www.deutschebank.pl/biuro-prasowe/raporty-i-analizy/kategoria-materialyanalityczne/instagram-zabil-luksusowe-marki-jak-bogaci-udowadniaja-swoj-status.html
[dostęp: 27.04.2016].
5. Gostomski E., Nie dla wszystkich,
http://euro.bankier.pl/news/article.html?article_id=1956039&pub_id=7&category=22%2C
25%2C204%2C205%2C207%2C28%2C29%2C220%2C221%2C222%2C223%2C224%2C225%
2C250 [dostęp: 20.05.2009].
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6. Grata P., Bank krajowy. Osobliwości bankowości galicyjskiej,
http://www.mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/HistoriaBankowosciNaZiemiachPolskic
h_02.pdf.
7. Historia bankowości prywatnej, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Historia-bankowosciprywatnej-1514583.html [dostęp: 22.11.2006].
8. Iskra J., Kryzys uderza w private banking,
http://forsal.pl/artykuly/100840,kryzys_uderza_w_private_banking.html [dostęp:
16.12.2008].
9. Iskra J., Private banking nie stracił na kryzysie,
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/321268,private_banking_nie_stracil_na_kryzysie.h
tml [dostęp: 29.05.2009].
10. Jaroszek T., Jaki jest naprawdę polski private banking?,
http://www.skarbiec.biz/inwestycje/01_03_2010_private_banking.htmhttp://www.skarbie
c.biz/inwestycje/01_03_2010_private_banking.htm [dostęp: 01.03.2010].
11. Korczakowski D., Zestawienie oferty usług typu Private Banking na dzień 31.03.2015,
http://www.privatebanking.pl/pdf/zest/zest46.pdf [dostęp: 19.04.2015].
12. Kuczma K., Portret milionera… Kto może być klientem private bankingu?,
http://archiwum.gf24.pl/portret-milionera-kto-moze-byc-klientem-private-bankingu/
[dostęp: 03.04.2013].
13. Kurt D., Which are the top 10 Private Banks?,
http://www.investopedia.com/articles/investing/060915/which-are-top-10-privatebanks.asp [dostęp: 9.06.2015].
14. Latek, M., Rynek private banking szybko rośnie. Oferta usług coraz bardziej różnorodna,
http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanseosobiste/artykuly/639226,rynek_private_bankingu_szybko_rosnie_oferta_uslug_coraz_bar
dziej_roznorodna.html [dostęp: 10.08.2012].
15. Pająk P., Private Banking nad Wisłą,
http://forsal.pl/artykuly/101699,private_banking_nad_wisla.html [dostęp: 21.12.2008].
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16. Podolska-Meducka A., W cieniu Blocha i Kronenberga,
http://www.mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/HistoriaBankowosciNaZiemiachPolskic
h_02.pdf.
17. Private banking w Polsce nie jest zbyt elitarny,
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/323120,private_banking_w_polsce_nie_jest_zbyt_
elitarny.html [dostęp: 5.06.2009].
18. Private banking, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Private-banking-1384805.html
[dostęp: 29.08.2005].
19. Syrocka-Sijka A., Private banking – znaczenie w procesie przemian we współczesnej
bankowości, http://www.pif.wsfiz.edu.pl/images/2011_1/syrocka.pdf.
20. Wasilewski M., Stola E., Private banking w PKO BP S.A. w opiniach klientów,
http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2008_nr65_s19.pdf.

5. Doktoraty i habilitacje dotyczące problematyki private banking
Przegląd istniejących baz danych dotyczących prac awansowych wskazuje na wyjątkowo
małą liczebność prac poświęconych problematyce private banking. Na przestrzeni blisko 30 lat,
obejmujących też okres transformacji, kwestiom tym poświęcono jedynie 2 prace doktorskie i 1
rozprawę habilitacyjną. Są to:
1.

Dorota Katarzyna Bednarska-Olejniczak, Marketingowe aspekty kształtowania

jakości usług private banking, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk
Ekonomicznych, 2009 – praca doktorska; promotor: prof. dr hab. Barbara Danuta Iwankiewicz-Rak,
recenzentki: prof. dr hab. Aniela Styś, prof. dr hab. Marianna Elżbieta Daszkowska.
2.

Monika

Traple,

Struktura

motywów

postępowania

klientów

„bankowości

prywatnej”, Uniwesytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
2008 – praca doktorska; promotor: dr hab. Jan Jerschina prof. UJ, recenzenci: dr hab. Piotr Tadeusz
Górski prof. AGH, dr hab. Ryszard Szewczyk.
3. Wojciech Morawski, Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, 1996 – praca habilitacyjna.
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Aktualnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pod moim kierownictwem powstają
dwie prace doktorskie o tematyce dotyczącej private banking, które zostaną ukończone w
bieżącym roku.

6. Konferencje naukowe dotyczące problematyki private banking
W ostatnim dziesięcioleciu zorganizowano pięć konferencji tematycznych ściśle
poświęconych zagadnieniom private banking i mających charakter biznesowy, a także dwie
konferencje naukowe (pozycje 2. i 7. wykazu). Poza tym w ramach konferencji naukowych
środowiska ekonomistów (np. KKF) miały miejsce pojedyncze prezentacje referatów, których
tematem był private banking (poz. 7). Zagadnienia bankowości prywatnej podnoszone były także
na konferencjach poświęconych bankowości lub funkcjonowaniu sektora bankowego czy
finansowego, brak jest jednak możliwości dotarcia do koniecznych baz danych.
Poniżej wskazano znalezione w bazach informacje o konferencjach poświęconych
bankowości prywatnej.
1.

IV Konferencja „Private Banking & Wealth Management” (zorganizowana przez Puls

Biznesu), Warszawa, 21–22 października 2008 r.
2.

III Konferencja „Private Banking” (zorganizowana przez Informedia Polska),

Warszawa, 22–23 października 2008 r.
3.

VI Konferencja „Private Banking” (zorganizowana przez Puls Biznesu), Warszawa, 8–

9 lutego 2011 r.
4.

VII Konferencja „Private Banking. Od klienta zamożnego do HNWI” (zorganizowana

przez Puls Biznesu), Warszawa, 21–22 lutego 2012 r.
5.

Sympozjum „Private client” (zorganizowane przez Trio Conferences), Warszawa, 19–

20 III 2013 r.
6.

II Konferencja EBCG „Zaspokajanie potrzeb Klientów Zamożnych”, Praga, 5–6

czerwca 2013 r.
7.

Konferencja Naukowa „Długoterminowe oszczędzanie” (zorganizowana przez Szkołę

Główną Handlową), Warszawa, 20–21 czerwca 2016 r.
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7. Potrzeba ochrony klientów rynku private banking w świetle polityki banków komercyjnych w
Polsce
W działalności banków obsługujących segment private banking w Polsce występuje wiele
nieprawidłowości w kształtowaniu oferty i świadczeniu usług, co wynika z niewłaściwej strategii
zarządczej i polityki samych banków o charakterze przedmiotowym, instytucjonalnym,
organizacyjnym, formalnym i etycznym. Nierzetelność w proponowanej ofercie produktów dla
klientów segmentu private banking oraz w realizacji współpracy z klientem wymaga działań w
zakresie precyzyjniejszego zabezpieczenia interesów klientów rynku finansowego, ponieważ banki
nie indywidualizują swego doradztwa, a przede wszystkim dbają o własny interes.
Można wymienić następujące płaszczyzny koniecznych zmian i kontrowersje dotyczące
ochrony interesów klientów sektora private banking:
1. Lokaty / depozyty często są liczone w bankach na tzw. minus, natomiast doradca klienta czy
oddział rozliczani są poprzez uzyskany przychód, tzw. old (przychód generowany przez
portfel, którym opiekuje się doradca). Nowy (new) przychód (np. ze sprzedaży inwestycji w
danym miesiącu) jest niechętnie wdrażany; lokaty nie są postulowanym i zakładanym
produktem przez doradców, gdyż generują stratę w portfelu klienta, przynoszą straty
bankowi i doradcy.
2. Klient z segmentu private banking z dużym saldem depozytowym w niektórych bankach
jest traktowany jak zło konieczne – ponieważ nie generuje żadnego przychodu, a czasem
wręcz (w nawiązaniu do punktu 1) stratę.
3. W rzeczywistości oferta private banking nie ma charakteru elitarnego i nie jest
przeznaczona tylko dla klientów zamożnych, jak podkreślane jest przy przedstawianiu
wyjątkowości tej oferty. Co prawda w kilku bankach oferta dla klientów najzamożniejszych
różni się od oferty masowej, ale często nawet klient affluent może kupić produkty
przeznaczone dla grupy private banking z tzw. limitów zapasowych. Na przykład przy
ustrukturyzowanej obligacji niepublicznej czy funduszach inwestycyjnych zamkniętych (FIZ)
oferta kierowana może być do maksymalnie 149 osób w Polsce (ustawowo 150), natomiast
pewna pula (np. 10 sztuk) przekazywana jest do oddziałów z przeznaczeniem dla klientów
affluent. Minimalny zapis to najczęściej 50 tys. zł, natomiast przy funduszach
inwestycyjnych zamkniętych wynosi ok. 200 tys. zł.
Str. 106
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa

biuro@rf.gov.pl
www.rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy
facebook.com/Rzecznik Finansowy

Tel. 22 333 73 26,
22 333 73 27
fax. 22 333 73 29

4. Niektóre banki pobierają opłaty za skorzystanie z oferty TFI funduszy inwestycyjnych
otwartych w maksymalnej wysokości, przy czym np. Deutsche Bank zawsze je negocjuje z
klientem, natomiast Citibank nigdy tego nie robi. Opłaty przy funduszach obligacyjnych
zagranicznych offshore często sięgają 3–5%, a takiej kwoty dla klienta fundusz w rok nie
jest w stanie wypracować.
5. Konstrukcja oferty skojarzonej (np. lokata z funduszem czy programem długoletnim) ma
kierować klientów na rynek funduszy inwestycyjnych, nawet jeśli nie są oni tym rynkiem
zainteresowani. To działanie nie ma nic wspólnego z kształtowaniem profilu klienta
zamożnego; celem jest jedynie sprzedaż produktu dająca bankowi zysk, a sprzedawcy –
prowizję.
6. Argumentacja przedstawiana klientom przy tzw. nachalnej sprzedaży wynika z konieczności
wykonania tzw. profilu inwestycyjnego przez doradcę inwestycyjnego. Częstą praktyką jest,
że danemu klientowi proponowane są produkty nieadekwatne, nieuwzględniające jego
potencjału i rzeczywistych możliwości, a także przekraczające próg akceptowanego przez
niego ryzyka. Często też odpowiedzi udzielane klientowi nie są adekwatne do sytuacji
rynkowej i oceny produktu, lecz dostosowane przez doradcę tak, by danej osobie można
było sprzedać produkt (tzw. łowienie na wędkę), szczególnie gdy nie ma ona czasu lub nie
bardzo rozumie konstrukcji produktu.
7. Doradcy segmentu private banking w większości banków rozliczani są z wykonania planu
przychodowego – tj. uzyskania nowego przychodu z transakcji inwestycyjnych. Doradcy w
oddziałach obsługujący klientów affluent, a także mający klientów w segmencie private
banking często mają do wykonania plany miesięczne na poziomie 50–70 tys. zł!
(Przykładowo jeśli 100 tys. zł zainwestowane w fundusz z opłatą 1,5% za wejście daje 1,5
tys. zł przychodu, to łatwo jest policzyć, że przychodowość musi być odpowiednio większa,
aby wykonać wskazany plan; innym obciążeniem dla doradców jest comiesięczna realizacja
wielomilionowego wolumenu). W praktyce oznacza to, że opłaty nie są chętnie
negocjowane, a najchętniej sprzedawane są produkty, które mają ukrytą („zaszytą”) opłatę,
nawet jeśli klient nie płaci za wejście do nowego programu. System ten funkcjonuje m.in. w
odniesieniu do wszelkiego rodzaju portfeli inwestycyjnych u takich pośredników jak:
Aegon, AXA i Skandia, tj. Vienna Life.
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8. Doradca nie ma wpływu na wyniki funduszy inwestycyjnych i klient powinien mieć
świadomość, że nie zawsze uzyska dochód, stąd ochronę interesów klienta realizuje się
poprzez regulacje MIFID II i inne. Jednak i tu możliwe są różne formy nadużyć oraz
„niedopełnienia

staranności”.

Wyniki

funduszy

inwestycyjnych

są

zależne

od

zarządzających, ale często np. rynek pieniężny, który powinien zakładać wysoki poziom
bezpieczeństwa, nie zapewnia tego poziomu i nie gwarantuje zachowania kapitału.
Przykładowo dzieje się tak, kiedy w portfelu są naliczane liniowo zyski z obligacji firm, które
potem upadają, czy znikają z rynku (PBG czy inne przypadki z ostatnich miesięcy). Jeśli
fundusze rynku pieniężnego ujmują to zgodnie z prawdą, tracą np. 0,5–1% w jeden dzień, a
tymczasem przy dzisiejszych warunkach rynkowych zarabiają ok. 2,5–3% rocznie (a i to
tylko te najlepsze z nich).
9. Występują skomplikowane konstrukcje produktów. Przykładowo w szeregu banków
tworzone są produkty z tzw. tunelem – gdzie w sytuacji, gdy wycena spółki czy poziom
indeksu spadnie poniżej np. 15% lub wybije się powyżej 15%, klient musi czekać trzy lata na
zwrot kapitału (w najlepszym razie…).
10. Wszelkie firmy finansowe i pośredniczące – typu Xelion, Open Finance itd. – zatrudniają
często osoby nie na umowę o pracę, tylko prowadzące własną działalność gospodarczą. W
takim przypadku doradcom zależy tylko i wyłącznie na pobranej prowizji i dlatego sprzedają
wyłącznie portfele czy programy oszczędnościowe 10-letnie, na których jest najwyższy
przychód („zaszyty” w środku produktu). Klient nie jest tu podmiotem, do którego
przywiązuje się istotne znaczenie.
11. System wynagradzania doradców nie jest skonstruowany z punktu widzenia interesów
klientów korzystnie. Ci z doradców bankowych, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę,
otrzymują wynagrodzenie, a z prowizji nic nie uzyskują dla siebie, muszą natomiast
sprzedawać usługi, by zrealizować plan i móc pracować dalej.
12. Przez długi czas stosowana była też niekorzystna praktyka, że banki dokładały do kredytów
hipotecznych program składkowy (np. 10-letni unit-link), który np. obniżał marżę kredytu.
13. Sprawdzając oferty bankowe, odnosi się wrażenie, że profil private banking nie daje
klientowi nic więcej oprócz… opieki doradców, którzy znają się na inwestycjach. Jednak
dobór czynnika ludzkiego do tych funkcji w bankach jest nie zawsze właściwy i znacznie
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częściej spotka się zjawisko selekcji negatywnej na stanowisko doradcy klienta private
banking.
14. Nie wszystkie banki traktują jednakowo nowych i starych klientów. Najczęściej spotykanym
zjawiskiem jest faworyzowanie nowych kont i środków, bez dbałości o dotychczasowych
klientów. Inaczej jest tylko w Deutsche Bank.
15. Doradcy mają pod opieką często nadmierną liczbę klientów, w związku z tym nie wszystkim
mogą poświęcić wystarczająco dużo czasu i uwagi, by przestudiować ich problemy i
zaproponować dobrze dobrany portfel inwestycyjny. Z drugiej strony nadmierna liczba
klientów przypadających na jednego doradcę wynika z konieczności realizacji
wygórowanych planów.
16. Występują też niedociągnięcia organizacyjne w procesie świadczenia usług przez banki dla
klientów segmentu private banking. Nie wszystkie banki mają odrębne zespoły walutowe
czy skarbu i klient bankowości prywatnej zmuszony jest czekać na infolinii razem ze
wszystkimi masowymi klientami. Tak więc trudno jest mówić o elitarności usługi.
17. Nie wszystkie banki mają zawarte umowy o nagrywanie dyspozycji – na hasło wcześniej
ustalone. Podstawowe transakcje klient może wykonać bez wizyty w banku, co rzeczywiście
jest bardzo pomocne.
18. W Citibank funkcjonuje program, który ma podpowiadać, co klient powinien zrobić, gdzie
się przenieść, z jakiego funduszu i na jaki. Często jednak z relacji klientów wynika, że
najpierw każe im się zrezygnować z jakiegoś produktu, by podczas następnej wizyty polecić
jego ponowne nabycie; jest to tzw. maglowanie tych samych środków, często związane z
dążeniem doradcy do uzyskania kolejnej prowizji.
19. W Citibank podniesione zostały limity aktywów z 200 tys. na 300 tys. zł. Jeśli klient nie ma
takich aktywów, rośnie opłata za prowadzenie konta – pobierane jest 50 zł na miesiąc, a
przy segmencie selekt (powyżej 3 mln zł aktywów) kilkaset zł opłaty.
20. Spotykane jest też inne negatywne zjawisko – wewnętrznego podbierania klientów. Po
przekroczeniu pewnego poziomu salda klient musi zmienić doradcę, chociaż czasami
chciałby zostać przy swym aktualnym opiekunie. Tego rodzaju praktyki psują relacje
pomiędzy pracownikami, a także mogą zniechęcić klienta do banku, gdy się mu narzuca
określone rozwiązania.
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21. Brak jest interesującej oferty lokatowej, a proponowane stawki są poniżej rynkowych.
22. Prawdziwy klient private banking chciałby posiadać opiekę podatkową, sukcesję majątkową
itd., natomiast doradcy nie mają uprawnień nawet do pomocy w kwestii rozliczeń PIT czy
zysków kapitałowych z zagranicy; doradcy są tak naprawdę tylko sprzedawcami, a nie
pomagają w rozliczeniach podatkowych.
23. Generalnie w bankach w ramach private banking mamy do czynienia ze zbyt dużymi
planami sprzedażowymi i za dużą liczbą klientów w portfelach doradców.
24. Tworzenie nieuprawnionych rankingów wewnętrznych sprzedaży, oceniających doradców.
Oficjalnie są one zakazane przez KNF.
25. Konkurencją dla segmentu private banking w bankach są oferty Supermarketu Funduszy
Inwestycyjnych mBanku, gdzie nie ma prowizji na wejście, ale też nie ma opieki doradcy.
Częste są przypadki, gdy klient przychodzi do innego banku, gdzie doradca poświęca mu
swój czas i wyjaśnia zawiłości produktu, a następnie kupuje on produkt w mBanku, bo tam
otrzyma go bez prowizji.
26. Zamieszanie na rynku wywołuje brak ujednolicenia tabel i stawek za świadczenie usług. W
idealnej sytuacji klient wybierałby ten bank, gdzie byłby usatysfakcjonowany z jakości
obsługi, a tak wywołuje się sztuczną konkurencję i dochodzi do tzw. psucia rynku.
27. W bankach są różne tabele opłat tych samych firm, np. Quercus ma inną tabelę w Citibank,
a inną w Deutsche Bank.
28. Banki realizują przelewy walutowe według własnej tabeli, gdzie kursy są mniej korzystne
niż w kantorze i przy małych kwotach klient nie ma wyboru. W innym przypadku musi
wypłacić środki i dokonać korzystniejszego zakupu w kantorze.

Ukazane płaszczyzny nieprawidłowości w ochronie interesów klienta segmentu private
banking nie wyczerpują wszelkich przejawów tego zjawiska. Wskazane zostały problemy
najczęściej spotykane i oczywiste, wymagające sanacji relacji klient – pośrednik. Istnieje zatem
konieczność większej kontroli ze strony instytucji nadzoru i niestety pogłębienia regulacji
prawnych.
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Zagrożenia klienta w modelu bankowości cyfrowej
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa
dr hab. Lech Kurkliński, Szkoła Główna Handlowa

1. Wprowadzenie
Po 2007/2008 roku zmieniła się radykalnie instytucjonalna architektura regulowania
europejskiego rynku usług bankowych. Jednocześnie ewolucji tej towarzyszy wykładniczy wzrost
rozwoju innowacji technologicznych oraz modyfikowanie strategii i modeli biznesowych banków.
Proces tych przemian ma charakter globalny, dlatego też dotyka również wszystkie banki
funkcjonujące w Polsce oraz obsługiwanych przez nie klientów. Regulatorzy i nadzorcy, zarówno
europejscy, jak i krajowi, obserwują zachodzące zjawiska i powstające tendencje. Ich odpowiedzią
na współczesne wyzwania jest swego rodzaju inflacja regulacji prowadząca do stanu
przeregulowania przy jednoczesnym popełnianiu wielu błędów, jak np. niedostateczne
uwzględnianie zasady proporcjonalności czy innych kanonów dobrej legislacji66. W tych warunkach
klienci pozornie czują się bezpieczni, gdyż według zapewnień ekspertów, oświadczeń władz
politycznych oraz uchwalanych przepisów troska o ich bezpieczeństwo jest najważniejszym celem
zmian. Ten optymistyczny obraz chronionego klienta instytucji finansowych (banków) wymaga
skonfrontowania z realnymi rodzajami ryzyka i jego skalą, zwłaszcza w modelu bankowości
cyfrowej. Dodatkowo zaniepokojenie wywołuje to, że mimo podejmowanych wysiłków
przyjmowane rozwiązania regulacyjne i instytucjonalne są wdrażane z dużym opóźnieniem (nie
tylko w Polsce). Dlatego też celami autorów są identyfikacja cyfrowych zagrożeń, zwłaszcza dla
klientów indywidualnych, i podjęcie próby określenia kierunkowych działań (przede wszystkim o
charakterze regulacyjnym) mających na celu redukcję skali tego ryzyka. Jest to tym bardziej
uzasadnione, że zmiany uwarunkowań konkurencji oraz wprowadzanie kolejnych przepisów

66

Jeszcze nie zostały wdrożone regulacje Bazylea III, PSD2 czy CRD IV, a już niemal „leżą na stole” ich wersje
zmodyfikowane. W dniu 23 listopada 2016 r. Komisja Europejska opublikowała szeroki pakiet reform prawa
bankowego – Banking Reform Package. Proponowany pakiet reform obejmuje propozycje nowelizacji czterech aktów
prawnych: rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (rozporządzenia CRR), dyrektywy w sprawie wymogów
kapitałowych (dyrektywy CRD IV), dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
banków (dyrektywy BRRD) oraz rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji (rozporządzenia SRMR).
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prawnych co prawda z reguły przyczyniają się do ograniczania ryzyka, ale zarazem generują jego
nowe rodzaje.

2. Cyfrowy bank
Konieczność

transformowania

się

banków

w

kontekście

zachodzących

zmian

technologicznych – zwłaszcza w sferze bankowości cyfrowej – wymusza dramatycznie szybkie
tempo działania. Wizja banku, w którym klienci będą obsługiwani tylko w kanałach
elektronicznych, to nie odległa przyszłość mająca nadejść za 10–15 lat, jak to prognozowała jeszcze
niedawno (2016 r.) renomowana firma konsultingowa KPMG67, ale horyzont znacznie, bo
dwukrotnie, bliższy.
Aktualnie na polskim rynku bankowym możemy wyróżnić trzy grupy podmiotów o różnym
stopniu rozwoju technologicznego: banki tradycyjne – o marginalnym stopniu wykorzystania
współczesnych technologii i innowacji finansowych, banki hybrydowe – w których część
działalności i kanałów obsługi jest elektroniczna, oraz wysoce innowacyjne banki – o bardzo
zaawansowanym poziomie technologicznym. Podmioty bankowe znalazły się między Scyllą a
Charybdą. Wynika to z konfrontacji wymogów technologii z obecnym tsunami regulacyjnym na
szczeblu krajowym, unijnym i globalnym. Mieszanka starych i nowych regulacji zmienia zasady
konkurowania na rynku usług finansowych. W tych warunkach pojawiają się nowe priorytety i
instrumenty zachowania stabilności oraz bezpieczeństwa sektora bankowego. Mimo że
regulatorzy i nadzorcy starają się nie tracić z pola widzenia klienta, zwłaszcza tego indywidualnego,
to zmieniające się uwarunkowania stwarzają ogromną trudność w określeniu jego realnej pozycji.
Z jednej strony dotychczasowe działania mające na celu ochronę klienta nie wytrzymują próby
czasu i stają się hamulcami rozwojowymi, z drugiej strony pojawiają się wielkie obszary, gdzie
zagrożenia nie są w żaden sposób mitygowane.
W efekcie część banków czuje się zagubiona, reaguje na wyzwania regulacyjne i
konkurencyjne w sposób intuicyjny, z dnia na dzień, lub w ogóle tego nie robi. Dlatego też te
podmioty mogą stać się łatwym łupem silniejszych graczy rynkowych lub podlegać
wyeliminowaniu przez zwinniejszych konkurentów, jak np. firmy z sektora FinTech. Duża część

67

The bank of the future will be invisible – KPMG, https://www.finextra.com/newsarticle/29608/the-bank-of-thefuture-will-be-invisible---kpmg [dostęp: 03.05.2017].
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banków w Polsce odpowiada na te wyzwania tylko w sposób cząstkowy. Jednakże niektóre
podchodzą do problemu kompleksowo, przygotowując się do funkcjonowania na otwartej
platformie cyfrowej. Budują nowy model biznesowy, w oparciu o innowacje, firmy z sektora
FinTech traktują zaś bardziej jako potencjalnych partnerów, a nie wrogów.
Nowa, cyfrowa (otwarta) bankowość zaczyna diametralnie różnić się od tradycyjnych
modeli funkcjonowania banków. Także dla klienta sytuacja zmienia się zasadniczo68. Ilustruje to
tabela nr 1.

Tabela nr 1. Typowe cechy banku XX i XXI wieku
Bank XX wieku

Bank XXI wieku

materialny

cyfrowy

papier

dane / digitalizacja

budynki i zasoby ludzkie

oprogramowanie i serwery

własne rozwiązania

standaryzacja / outsourcing

zamknięty

otwarty

ściśle sprzężony

luźnie powiązany

wolny

szybki

kapitałochłonny

tani

regulacje to bariery

regulacje to upoważnienie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Skinner Ch., The New Bank is 100% different to the Old Bank
[dostęp: 02.05.2017].

Banki opisane w pierwszej kolumnie w zasadzie odchodzą już do historii, ale trudno jeszcze
mówić o dominacji tych scharakteryzowanych w kolumnie drugiej. Ze względu na zróżnicowanie
intensywności występowania przedstawionych cech (obu grup) mamy do czynienia z ich
kombinacjami.

68

The New Bank is 100% different to the Old Bank, Skinner Blog, https://thefinanser.com/2017/02/new-bank-100different-old-bank.html/ [dostęp: 02.05.2017], O. Lingquist, C.D. Plotkin, J. Stanley, Do you really understand how your
business customers buy, “McKinsey Quarterly” February 2015.
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3. Klient cyfrowy
Najczęściej przy opisie klienta bankowości cyfrowej jego charakterystyka przedstawiana
jest pod kątem celów marketingowych. Zwraca się uwagę na jego zachowania, kryteria
segmentacji, budowę trwałych relacji z bankiem, mapowanie podroży klienta w procesie obsługi
oraz wyznawane przez niego wartości. Pojawiają się elementy związane z ryzykiem, ale bardziej
traktowane są one jako bariera w rozwoju usług świadczonych na platformach elektronicznych niż
samoistne problemy wynikające stricte z bezpieczeństwa. W tym duchu firma Cognizant
pogrupowała najwyżej cenione przez klientów wartości69:
 wygoda (łatwość i prostota dokonywania operacji, stały dostęp, szybkość, niezawodność,
profesjonalizm),
 samoobsługa (inicjowanie, realizacja usługi, kontrola jakości – wykonywane samodzielnie
przez klienta),
 zaufanie (potwierdzanie, że klient jest najważniejszy i niepozostawianie go samemu z
problemami, stałe wsparcie ze strony banku, doradztwo),
 płynność (kompleksowość operacji i ich realizacja bez zbędnych przerw, w tym
natychmiastowa reakcja na nieprzewidziane zdarzenia).
Z tego względu podnosi się, aby banki kształtowały swoje relacje z klientami, koncentrując
się na70:
 budowaniu w długim horyzoncie wartości klienta (customer lifetime value),
 poprawie zaangażowania klienta,
 zwiększaniu poziomu lojalności,
 zapewnieniu maksymalnej powtarzalności transakcji.
W tych warunkach problematyka cyberbezpieczeństwa klientów rozpatrywana jest
instrumentalnie i w efekcie finalnym sprowadza się do kompromisu. Z jednej strony od banków
wymaga się zachowania bezpieczeństwa, aby nie utraciły zaufania. Z drugiej strony akcentuje się
potrzebę zapewnienia klientom jak najdalej posuniętej wygody, co często stoi w opozycji do
gwarancji niezakłóconego świadczenia usług. Przykładem mogą być metody uwierzytelniania

69

Digital Banking: Enhancing Customer Experience; Generating Long-Term Loyalty, Cogniziant 2014, s. 9, rys. 4.
S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Klient wobec kulturowych uwarunkowań rozwoju i zagrożeń bankowości cyfrowej,
referat na konferencję „Finansjalizacja – nowe tendencje i kierunki rozwoju”, Rzeszów, 9–10 czerwca 2017 r. (materiał
niepublikowany).
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transakcji oraz weryfikacji tożsamości klientów, częstotliwość zmiany haseł itd. Należy tutaj dodać
relatywnie niski poziom edukacji ekonomiczno-technologicznej społeczeństwa, czyli słabą
znajomość działania rynków finansowych i brak zrozumienia konieczności zachowania
maksymalnej ostrożności w cyberprzestrzeni przy obcowaniu z urządzeniami elektronicznymi (co
znajduje wyraz np. poprzez częstotliwość zapasowego kopiowania danych, posiadanie skutecznego
i aktualnego oprogramowania antywirusowego). Stąd waga działania regulatorów i nadzorców,
gdyż muszą oni wymuszać stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Taki charakter ma
Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa
środowiska teleinformatycznego w bankach, ogłoszona przez Komisję Nadzoru Finansowego w
2013 r.71 W tym kontekście warto przedstawić rodzaj i skalę zagrożeń, na jakie wystawieni są
klienci korzystający z bankowości elektronicznej.

4. Potencjalne rodzaje i skala ryzyka w świadczeniu usług dla klientów indywidualnych
Zagrożenie z tytułu ryzyka cyfrowego stale narasta. Dowodem tego są kolejne próby
podejmowane przez cyberprzestępców zarówno w stosunku do różnego typu instytucji i
przedsiębiorstw72, jak i indywidualnych osób. Dlatego też panuje niemal powszechne przekonanie,
że ryzyko cyfrowe powinno być traktowane priorytetowo przez zarządy banków, regulatorów i
nadzorców, a także nie może być zaniedbywane przez klientów73. Postępowanie w tej dziedzinie
zależy od wielu czynników, w tym przyjętej strategii banku, jego modelu biznesowego,
determinacji konkurowania na rynku usług cyfrowych oraz przeznaczanych na ten cel nakładów.

71

KNF, Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego w bankach, KNF, Warszawa 2013.
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Dla przykładu w dniu 12 maja 2017 r. miał miejsce, prawdopodobnie największy w historii według Europolu,
atak na systemy informatyczne szpitali, firm telekomunikacyjnych, różnego typu przedsiębiorstw i instytucji, w tym
banków, jak bank centralny Rosji, transportowy gigant FedEx czy niemieckie linie kolejowe Deutsche Bahn. Polegał on
na szyfrowaniu danych i żądaniu okupu, co określane jest jako ransomware. Odnotowano 45 tysięcy takich
przypadków w 99 krajach. Szerzej: M. Bellon, M. Wąsowski, Globalny atak hakerów objął 99 krajów. Ucierpiały
szpitale, telekomy i transport, „Business Insider Polska”, http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/wielki-atakhakerow-na-europe-wycelowany-w-szpitale-i-telekomy/2q1z6c3 [dostęp: 14.05.2017]. Również Polski nie omijają
podobne przypadki. W 2015 r. doszło do włamania do systemu Plus Banku SA i kradzieży danych klientów, następnie
pojawiło się żądanie okupu w wysokości 200 tys. złotych. Szerzej: Plus Bank ofiarą włamania? Haker żąda okupu za
milczenie,
http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/plus-bank-ofiara-wlamania-haker-zadaokupu,100,0,1824100.html [dostęp: 14.05.2017]. Ataki na banki stają się coraz częstsze. Ich ofiarą padły np. JP Morgan
w 2014 r., Barclay’s Bank w 2013 r. czy bank centralny Bangladeszu, gdzie strata wyniosła 81 mln dolarów. Szerzej: K.
Majdan, Router za 10 dol., brak firewalla, czyli jak Bank Bangladesz stracił grube miliony, „Business Insider Polska”,
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Najczęściej problem bezpieczeństwa ujmowany jest z perspektywy banków, a dyskusje o
zagrożeniach dla klientów pojawiają się rzadziej i raczej mają charakter uzupełniający. Ponadto
należy zauważyć, że instytucje i podmioty gospodarcze mają większe możliwości zabezpieczania się
przed ryzykiem cybernetycznym niż indywidualni użytkownicy.
Jeśli chodzi o tego typu zagrożenia, to w sferze usług finansowych (bankowych) można
wyróżnić następujące ich rodzaje:
1)

ryzyko destrukcji cyfrowej banków,

2)

ryzyko przestępstw i oszustw cyfrowych,

3)

ryzyko braku kultury cyfrowej,

4)

ryzyko regulacyjne,

5)

ryzyko wynikające z wdrożenia nowych technologii74.

Ad 1) Ryzyko destrukcji cyfrowej banków
Innowacje technologiczne i finansowe oraz otwarte platformy cyfrowe oznaczają co
najmniej częściową destrukcję dotychczasowych procesów operacyjnych w bankach, zwłaszcza
tych o tradycyjnym modelu biznesowym (dochodzi np. do ograniczenia liczby i znaczenia
oddziałów). Zmianie podlega także skala zatrudnienia i struktura zawodowa pracowników. W
szczególności konkurencja nadchodzi ze strony firm z sektora FinTech75. Bardzo liczne powiązania
integracyjne z innymi podmiotami (m.in. outsourcingowymi) i funkcjonowanie w układzie
sieciowym przy błyskawicznym tempie operacji sprawia, że klient nierzadko wystawiany jest na
ogromne ryzyko. Warto jednak przypomnieć, że ryzyko to nie tylko zagrożenia i straty, ale też
szansa osiągnięcia korzyści. Dlatego też z nowych narzędzi należy korzystać, jednak trzeba robić to
rozważnie i w maksymalnym stopniu profesjonalnie – jak na możliwości niespecjalisty. Niestety nie
sprzyja temu podejściu bardzo niezadowalający stan wiedzy i umiejętności klientów niezbędnych
przy korzystaniu z zaawansowanych technologii. Dodatkowo w społeczeństwie polskim występuje
mała skłonność do uczenia się po zakończeniu oficjalnego toku edukacyjnego. Klienci najczęściej
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S. Kasiewicz, L. Kurkliński, op. cit.
Szacunki wskazują, że inwestycje w sektor FinTech w latach 2010–2015 wzrosły z poziomu 2 mld dolarów do 19
mld dolarów. Tradycyjne banki mogą stracić nawet do 30% przychodów w perspektywie 2026 r., a poziom
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ślepo zdają się na instytucje finansowe, choć charakter samoobsługowy bankowości elektronicznej
nie pozwala na bierną postawę. Powstająca w ten sposób luka generuje ogromne zagrożenia
związane z niewiedzą klientów. Straty mogą wynikać zarówno z ich własnych błędów, jak i z
wykorzystania przez nieprofesjonalne lub oszukańcze podmioty i osoby.

Ad 2) Ryzyko przestępstw i oszustw cyfrowych
Rozpowszechnianie się platform cyfrowych przede wszystkim usprawnia komunikację oraz
przetwarzanie i korzystanie z najróżnorodniejszych danych, w tym środków pieniężnych. Ułatwiony
dostęp do banku służy nie tylko klientom, wykorzystują go również cyberprzestępcy. Niestety
pojawia się coraz więcej dowodów na to, że ryzyko cyfrowe zalicza się do kluczowych rodzajów
ryzyka, z jakim przychodzi się mierzyć instytucjom finansowym. W mgnieniu oka można stracić
ogromne pieniądze. Przytaczane już były te najbardziej zuchwałe ataki hakerskie. O skali tego
zjawiska świadczą dane za ostatnie lata. W 2015 r. zaatakowanych zostało 19% polskich instytucji
finansowych, zaś w 2016 r. – już 37%76.
Podstawowe rodzaje cyberprzestępstw to oszustwa, kradzież informacji i pieniędzy oraz
niszczenie

atakowanego

celu.

Dzieje

się

to

głównie

przy

wykorzystaniu

złośliwego

oprogramowania i phishingu77. Jednakże katalog sposobów, w jakich dochodzi do narażenia
banków i ich klientów na szkody, jest znacznie szerszy i stale się powiększa, a walka z atakami
hakerów należy do najtrudniejszych.

Ad 3) Ryzyko braku kultury cyfrowej
Postępy cyberprzestępczości wynikają również z cech kultury cyfrowej klientów,
pracowników banków, instytucji regulacyjnych i nadzorczych. Słabości po stronie klientów
spowodowane są poziomem wykształcenia w tej dziedzinie, brakiem elementarnej wiedzy
finansowej i informatycznej, lenistwem w przestrzeganiu wymogów ostrożnościowych,
wspomnianą niechęcią do uczenia się, a temu wszystkimu towarzyszy chciwość – wiara w
możliwości szybkiego wzbogacenia się. Problem utrwala nierzadkie przekonanie (wyrażane
świadomie lub żywione podświadomie), że w razie nieszczęścia odpowiednie instytucje przyjdą z

76
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J. Patyńska, Unia zrywa zmowę milczenia, „Bank” 2017, nr 3, s. 66.
M. Malinowski, Na celowniku cyberszpiegów, „Bank” 2017, nr 3, s. 117.
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pomocą, gdyż jest to ich publiczny obowiązek (patrz efekt tzw. frankowiczów). Ten obraz należy
uzupełnić o „grzechy” banków. Zdarzają się postawy i zachowania osób na stanowiskach
kierowniczych oraz pracowników, którzy świadomie wykorzystują słabości klientów. Ostatni kryzys
finansowy wyostrzył społeczną wrażliwość na etyczne postępowanie banków, a media
społecznościowe umożliwiły szybką wymianę opinii na ten temat.

Ad 4) Ryzyko regulacyjne
Współczesne regulacje dotyczące rynku innowacji finansowych, technologicznych czy
ochrony praw osobowych starają się nadążać za zmianami, jednakże w praktyce udaje im się to
tylko częściowo. Częściej natomiast regulacje kreują bariery w stymulowaniu pozytywnych
procesów, stanowiąc poważną przeszkodę rozwojową. W dziedzinie ochrony klientów nadzieje
pokładane są w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (rozporządzenie General Data
Protection Regulation – GDPR)78. Skuteczność przyjętych rozwiązań zabezpieczających sprawdzona
zostanie dopiero po wejściu w życie tej regulacji, czyli po dniu 25 maja 2018 r. Szeroki zakres
nowych wymogów spowodował konieczność ustalenia odpowiednio długiego vacatio legis. Istnieje
jednakże groźba, że dynamika zmian technologicznych może poważnie zdezaktualizować przyjęte
zapisy lub – co jest bardziej prawdopodobne – regulacje nie będą obejmować nowych zagrożeń.
Niemniej należy uznać GDPR za poważny krok w kierunku wzmocnienia ochrony klientów, o czym
świadczą m.in. zaproponowane ostrzejsze warunki udzielania zgody na przetwarzanie danych,
wymóg przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym, konieczność ujawniania wycieków
danych w ciągu 72 godzin, przymus podawania do publicznej wiadomości naruszeń
bezpieczeństwa, zdecydowanie surowsze kary za naruszenia obowiązujących wymogów79.
Przyjęcie

nowego

rozporządzenia,

czyli

unijnego

aktu

prawnego

bezpośrednio

obowiązującego we wszystkich krajach członkowskich bez potrzeby implementacji za
pośrednictwem narodowych systemów legislacyjnych, wynikało z konieczności:80
 eliminowania niespójności w dotychczasowych przepisach krajowych,

78
79

Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.
Ibidem.
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 poprawy ochrony prywatności osób fizycznych,
 sprostania współczesnym wyzwaniom związanym z prywatnością, zagrożoną poprzez
wykorzystywanie internetu, mediów społecznościowych, aplikacji mobilnych, cloud
computing, Big Data i marketingu behawioralnego, czyli dziedzin tworzących się na
naszych oczach, a tak istotnych w kontekście ochrony danych osobowych,
 uproszczenia i zwiększenia skuteczności działań kontrolnych.
Pozostaje jednak daleko idąca wątpliwość, czy wdrażana regulacja przyniesie oczekiwane
rezultaty, gdyż uchwalona została w tradycyjny sposób, a wyzwania technologiczne stwarzają
potrzebę

prawie

całkowicie

nowego

postrzegania

współczesnego

otoczenia,

w

tym

cyberprzestrzeni.

Ad 5) Ryzyko wynikające z wdrożenia nowych technologii
W świetle problemów związanych z ryzykiem regulacyjnym należy stwierdzić, że
technologie rozwijają się w tempie wykładniczym, czego nie można powiedzieć o procesie
legislacyjnym. Asychroniczność tych dwóch odrębnych światów często prowadzi do zagrożeń
związanych z przyjmowaniem (blokadą) innowacji. Coraz to nowe rozwiązania torują sobie drogę w
gąszczu regulacji i w efekcie pojawiają się w sektorach nieuregulowanych. Na rynkach finansowych
pod tym kątem wymienia się przede wszystkim shadow banking i FinTech. W tych sferach klienci
najczęściej nie mają ochrony lub są chronieni w bardzo małym stopniu w porównaniu z usługami
banków. Te ostatnie stają wobec dylematu, czy wdrażać nowe inwestycje technologiczne,
wymagające nie tylko poważnych nakładów finansowych, ale też zatrudniania wysoce
utalentowanych specjalistów i prowadzenia szkoleń o szerokim zakresie. Istniejący reżim
regulacyjny bardzo często nie sprzyja innowacjom, a tym samym trudno przeprowadzać rachunek
ekonomiczny, m.in. z powodu ryzyka typu compliance. Dylemat jest tym większy, że pewne
technologie – np. sztuczna inteligencja lub automatyzacja procesów obsługi klientów – stają się z
jednej strony koniecznością, a z drugiej wystawiają na ryzyko reputację banków. Mogą ją poważnie
nadszarpnąć, podczas gdy firmy z sektora FinTech nie mają nic do stracenia.

80
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5. Kierunki działań
Jako że kategoria ryzyka cyfrowego należy do zagadnień jeszcze słabo rozpoznanych w
instytucjach finansowych, konieczne jest wzmocnienie monitorowania pojawiających się
innowacji, ich charakteru i skali rozpowszechniania w zestawieniu z przygotowywanymi lub
wdrażanymi regulacjami w sposób w miarę kompleksowy.
Naszym zdaniem na początek na polskim rynku winniśmy skupić się na szczegółowym
zapoznaniu się z dokumentacją Unii Europejskiej w zakresie kreowania jednolitego rynku
cyfrowego. Wiedza ta potrzebna jest, aby wspomóc proces tworzenia strategii rozwoju
bankowości cyfrowej w Polsce. Unia uznaje budowanie rynku cyfrowego za szczególnie ważne
zadanie, którego realizację zintensyfikowano od 2015 r. W tym obszarze narastają oczekiwania co
do kreowania znaczących przychodów rocznych (415 mld euro) oraz setek tysięcy nowych miejsc
pracy81. W związku z tym od maja 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła 35 wniosków
legislacyjnych i inicjatyw politycznych.
Drugim istotnym kierunkiem działań powinno być dążenie do wypracowania wspólnych
zasad (fundamentalnych podstaw) zapewnienia bezpieczeństwa klienta cyfrowego. Działania takie
zostały już zapoczątkowane, a ich przykładem może być powołanie Bankowego Centrum
Cyberbezpieczeństwa, a także podobnej instytucji działającej w skali całego państwa polskiego.
Wysiłki w tej dziedzinie podejmuje też Ministerstwo Cyfryzacji. Niemniej wzmocnienie i dalsza
instytucjonalizacja współpracy różnych grup interesariuszy jest nader wskazana.
Trzeci rekomendowany kierunek działań dotyczy szczebla poszczególnych banków, gdzie
kluczowe staje się zintegrowane zarządzanie ryzykiem klienta cyfrowego. Powinno ono objąć
następujące etapy:
 identyfikacja, kategoryzacja i pomiar ryzyka,
 opracowanie metod redukowania ryzyka,
 opracowanie jednolitego systemu raportowania,
 stworzenie zasad, procedur dotyczących odpowiedzialności pracowników za ryzyko,
 wdrożenie skutecznego systemu motywacji, zorientowanego na minimalizowanie
skutków ryzyka,
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 kształtowanie nowej kultury organizacyjnej, czyli postaw i zachowań pracowników w
sferze zarządzania ryzykiem klienta cyfrowego.
Nie można też zapomnieć, że nowe uwarunkowania wymagają również całkowicie
odmiennych form i narzędzi współpracy regulatorów, nadzorców i banków.

6. Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu staraliśmy się przedstawić nowe uwarunkowania i rodzaje
ryzyka związane z zagrożeniami czyhającymi na bankowego klienta cyfrowego. Jesteśmy
przekonani, że aby uniknąć nadmiernego chaosu i nie ponosić zbędnych kosztów, konieczne staje
się podjęcie na niespotykaną skalę transparentnej współpracy oraz poddanie ścisłej koordynacji
działań zarówno banków, jak i kluczowych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, a także
rozpoczęcie prac nad nowym systemem zarządzania zintegrowanym ryzykiem klienta cyfrowego.
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tendencje i kierunki rozwoju”, Rzeszów, 9–10 czerwca 2017 r. (materiał
niepublikowany).
4. Lingquist O., Plotkin C.D., Stanley J., Do you really understand how your business
customers buy, „McKinsey Quarterly” February 2015.
5. Malinowski M., Na celowniku cyberszpiegów, „Bank” 2017, nr 3.
6. Parker Fitzgerald, Transforming Financial Services, Banking risk in the digital age,
Quarterly Outlook, May 2016.
7. Patyńska J., Unia zrywa zmowę milczenia, „Bank” 2017, nr 3.

7.3. Netografia
1. Bellon M., Wąsowski M., Globalny atak hakerów objął 99 krajów. Ucierpiały szpitale,
telekomy i transport, „Business Insider Polska”,
http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/wielki-atak-hakerow-na-europewycelowany-w-szpitale-i-telekomy/2q1z6c3 [dostęp: 14.05.2017].
2. EU, Digital European Single Market. Making the most of the digital opportunities in
Europe, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-marketmaking-most-digital-opportunities-europe [dostęp: 05.05 2017].
3. Majdan K., Router za 10 dol., brak firewalla, czyli jak Bank Bangladesz stracił grube
miliony, „Business Insider Polska”, http://businessinsider.com.pl/technologie/atakhakerow-na-bank-bangladeszu/c37kj5k [dostęp: 14.05.2017].
4. Plus Bank ofiarą włamania? Haker żąda okupu za milczenie,
http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/plus-bank-ofiara-wlamania-hakerzada-okupu,100,0,1824100.html [dostęp: 14.05.2017].
5. The bank of the future will be invisible – KPMG,
https://www.finextra.com/newsarticle/29608/the-bank-of-the-future-will-be-invisible--kpmg [dostęp: 03.05.2017].
6. Skinner Ch., The New Bank is 100% different to the Old Bank,
https://thefinanser.com/2017/02/new-bank-100-different-old-bank.html/ [dostęp:
02.05.2017].

Str. 123
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa

biuro@rf.gov.pl
www.rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy
facebook.com/Rzecznik Finansowy

Tel. 22 333 73 26,
22 333 73 27
fax. 22 333 73 29

Bariery wdrażania proklientowskich innowacji w sektorze bankowym
dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH, Szkoła Głowna Handlowa

1. Wstęp
Współcześnie banki, wdrażając innowacje proklientowskie – rozumiane zarówno jako nowe
produkty, jak i nowe kanały dostępu do produktów już istniejących – napotykają na dwie główne
bariery: regulacyjną i technologiczną. Dynamiczny rozwój nowych technologii spowodował, iż
innowacje finansowe oferowane tak przez banki, jak i inne podmioty są nierozerwalnie związane z
wykorzystaniem tych technologii, przez co zaczęto określać je mianem FinTech. Rozwój innowacji
finansowych (FinTech) oraz konsekwencje ich wdrażania zarówno z punktu widzenia
bezpieczeństwa sektora bankowego, jak i wpływu na sytuację i zachowania klientów powinny być
postrzegane jako istotny obszar badawczy w dziedzinie nauk ekonomicznych na pograniczu z
dziedziną nauk prawnych.

2. Badania naukowe z zakresu FinTech w Polsce
Poniższy przegląd polskiej literatury przedmiotu (zarówno w języku polskim, jak i
angielskim) został dokonany za pomocą analizy zawartości baz: Central European Journal Social
Sciences and Humanities, BazEkon, katalogu Biblioteki Narodowej oraz POL-Index. Wskazane bazy
zostały przeszukane pod kątem występowania wyrazu „FinTech” we wszystkich polach danej bazy
(w tym: tytuł, słowa kluczowe, temat). W rezultacie łącznie znalezionych zostało 6 publikacji w 5
polskich czasopismach naukowych, które ukazały się w 2016 r. Są to:
1. Borsuk M., Dżuryk A., Position of the European Financial Congress on the supplementary
supervision on financial conglomerates, „Bezpieczny Bank” 2016, nr 4 (65).
2. Kotarba M., New factors inducing changes in the retail banking customer relationship
management (CRM) and their exploration by the FinTech industry, „Foundations of
Management” 2016, vol. 8, nr 1.
3. Polasik M., Piotrowski D., Payment Innovations in Poland: A New Approach of the
Banking Sector to Introducing Payment Solutions, „Ekonomia i Prawo” 2016, nr 1.
4. Polasik M., Piotrowski D., Payment Innovations in Poland: The Role of Payment Services
in the Strategies of Commercial Banks, „Ekonomia i Prawo” 2016, nr 1.
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5. Szpringer W., Fin-Tech – nowe zjawisko na rynku usług finansowych, „e-mentor” 2016,
nr 2 (64).
6. Zimnoch D., Wpływ technologii Blockchain na efektywność banku, „Studia
Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2016, vol. 281.
Ponadto analiza zawartości baz Biblioteki Narodowej oraz Narodowego Banku Polskiego
ujawniła jedną książkę oraz jeden rozdział w książce wydane w Polsce, które zostały poświęcone
tematyce FinTech. Są to:
1. Dziewguć M., Guzek M., Olczak M., FinTech – wróg czy przyjaciel, [w:] Kawiński A.,
Sieradz A. (red.), Wyzwania informatyki bankowej, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2016.
2. Szpringer W., Nowe technologie a sektor finansowy: FinTech jako szansa i zagrożenie,
Poltext, Warszawa 2017.
Szczególnie ważnym i perspektywicznym problemem badawczym z zakresu FinTech jest
kwestia właściwej identyfikacji regulacji i zasad, którym podlegać ma dana innowacja w sytuacji,
kiedy jej cechy sprawiają, iż nie mieści się ona w dotychczasowych ramach regulacyjnych, a
zarówno wdrażający ją bank, jak też organ nadzoru bankowego mają problem z ustaleniem, jakie
ryzyko związane jest z tym produktem. W światowej literaturze przedmiotu problem ten
traktowany jest jako wstęp do badań nad zasadnością tworzenia i optymalnym kształtem tzw.
piaskownicy regulacyjnej (ang. regulatory sandbox), której zastosowanie pozwala na
przetestowanie przez banki danej innowacji bez konieczności spełnienia wszystkich wymogów
stosownych dla tego typu produktów. Przeprowadzona analiza polskiej literatury naukowej pod
kątem problematyki sandbox nie ujawniła jednak żadnych publikacji na ten temat. Zdanie
poprzednie nie jest już aktualne, ponieważ po zidentyfikowaniu tej luki podjąłem działania, aby
osobiście choć w drobnej mierze przyczynić się do jej usunięcia poprzez napisanie artykułu, który
się właśnie ukazał (Koleśnik J., Piaskownica regulacyjna jako akcelerator innowacyjności w polskim
systemie bankowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr
475).
Kompleksowy przegląd polskiej literatury naukowej z zakresu innowacji finansowych nie
może ograniczać się wyłącznie do analizy występowania słów „FinTech” czy „sandbox”. Na
podstawie analizy powyższych baz zidentyfikowanych zostało ponad 30 publikacji, które pośrednio
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dotyczą problematyki FinTech, pomimo iż nie posługują się tym pojęciem. Na szczególną uwagę
zasługują przy tym następujące artykuły i książki:
1. Błach J., Financial Innovations and their Role in the Modern Financial System –
Identification and Systematization of the Problem, „e-Finanse” 2011, nr 3.
2. Bolesławski M., Nowakowski E.W., Nowe instrumenty finansowe a bezpieczeństwo
systemu bankowego, „Journal of Modern Science” 2015, nr 1 (24).
3. Czerwiński B., Innowacyjność instytucji finansowych w Polsce – perspektywy rozwoju,
„Oeconomia Copernicana” 2014, t. 5, nr 1.
4. Fijołek K., Innowacyjne kanały dystrybucji usług bankowych z perspektywy klienta,
„Finanse i Prawo Finansowe” 2016, t. 2.
5. Iwańczuk-Kaliska A., Innowacje w płatnościach detalicznych jako wyzwanie dla banków
centralnych, „Problemy Zarządzania” 2015, vol. 13, nr 3 (54), t. 1 Innowacje w
płatnościach.
6. Karkowska R., Innowacje finansowe jako źródło generowania ryzyka systemowego,
„Problemy Zarządzania” 2011, vol. 9, nr 4 (34), t. 2 Kapitał i informacja w zarządzaniu
przedsiębiorstwem.
7. Koćwin J., Informatyzacja sektora bankowego w Polsce – nowe formy komunikacji z
klientem: bezpieczeństwo i jakość obsługi klientów, „Gospodarka, Rynek, Edukacja”
2016, t. 17, nr 2.
8. Laudańska-Trynka J., Wiśniewska U., Uwarunkowania innowacyjności sektora
bankowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wybranych innowacji
technologiczno-procesowych, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”
2015, t. 39 Rynki finansowe a gospodarka realna – aktualne wyzwania.
9. Marcinkowska M., Innowacje finansowe w bankach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Oeconomica” 2012, t. 266 Innowacyjność w systemach finansowych.
10. Michalczuk G., Korzyści z wprowadzania innowacji finansowych w bankach w aspekcie
kreowania ich konkurencyjności, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach” 2014, nr 186, cz. 1 Innowacje a wzrost gospodarczy.
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11. Ślązak E., Adoption of innovation in mobile payments – financial viability prerequisites
for banksi, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2014, nr
186, cz. 1 Innowacje a wzrost gospodarczy.
12. Guzek E., Ślązak E., Innowacyjna bankowość internetowa – Bank Web 2.0, Wolters
Kluwer, Warszawa 2012.
13. Solarz J.K., Shadow banking jako innowacja finansowa, „Studia Ekonomiczne.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2014, nr 186 cz. 1 Innowacje a wzrost
gospodarczy.
14. Stachera-Włodarczyk S., Rola innowacji finansowych w działalności banków
komercyjnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2015, nr
19.
15. Waszkiewicz A.E., Finanse alternatywne – elektroniczne innowacje finansowe, „Acta
Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2016, t. 319.
16. Wojtaszek H., Innowacje produktowe w bankowości, „Zeszyty Naukowe Politechniki
Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2015, nr 64.
17. Zdanowska M., Innowacje w finansach osobistych, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach” 2013, nr 173, t. 1 Innowacje w bankowości i finansach.

Z prac naukowo-badawczych z zakresu innowacji finansowych można zaś wymienić:
Innowacyjne instrumenty finansowe sektora bankowego – projekt badawczy realizowany pod
kierunkiem A. Waśkiewicz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2012 r. Problematyka
FinTech nie została ani razu wskazana jako słowo kluczowe w projektach badawczych
finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

3. Instytucje i organizacje zajmujące się problematyką FinTech w Polsce oraz wpływ ich prac na
rozwój badań naukowych w tym zakresie
W dniu 13 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. rozwoju
innowacji finansowych (FinTech) w Polsce, którego koordynatorem został Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego. W skład zespołu weszli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa
Rozwoju, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony
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Konkurencji i Konsumentów, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Związku
Banków Polskich, Fundacji FinTech Poland, Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, Krajowej Izby
Rozliczeniowej, Giełdy Papierów Wartościowych, Izby Domów Maklerskich, Izby Zarządzających
Funduszami i Aktywami, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności oraz Stowarzyszenia Emitentów
Giełdowych82. W ramach zespołu wyodrębniono 6 grup roboczych, których celem jest analiza
zidentyfikowanych 145 barier regulacyjno-nadzorczych ograniczających rozwój sektora FinTech, w
szczególności pod kątem zasadności ich uwzględnienia, istotności oraz możliwości rozwiązania
wynikających z nich problemów.
Z punktu widzenia badań naukowych w obszarze FinTech ważną wskazówką dotyczącą
potencjalnych obszarów oraz zagadnień opracowań i analiz mogą być kwestie poruszane podczas
dotychczasowych spotkań roboczych. Dotyczyły one m.in.:


braku rozwiązań systemowych mających na celu wsparcie rozwoju innowacji
finansowych w Polsce,



braku pewności prawnej w zakresie innowacyjnych rozwiązań (np. crowdfunding,
pożyczki społecznościowe),



zapewnienia przyjaznego środowiska prawno-organizacyjnego w celu testowania
innowacyjnych usług finansowych (utworzenie tzw. piaskownicy regulacyjnej),



nadmiernych regulacji krajowych względem przepisów unijnych (tzw. goldplating),



wykorzystywania usług przetwarzania w chmurze (Cloud Computing) w działalności
biznesowej,



ograniczeń wynikających z zasad przetwarzania danych osobowych83.

Podmiotem, którego działalność może być wsparciem i inspiracją do prowadzenia badań
naukowych w zakresie FinTech, jest Fundacja FinTech Poland, której misją są działania na rzecz
rozwoju innowacji finansowych i technologii transakcyjnych oraz wzmacnianie roli Polski jako
regionalnego centrum innowacji finansowej i transakcyjnej84. Fundacja zrealizowała projekt
badawczy, którego rezultatem był raport FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju. Badanie to

82

KNF, Pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce,
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2017/Spotkanie_fintech_13-01-2017.html [dostęp: 10.05.2017].
83
KNF, Status prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce, Warszawa 4 kwietnia
2017 r.
Str. 128
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa

biuro@rf.gov.pl
www.rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy
facebook.com/Rzecznik Finansowy

Tel. 22 333 73 26,
22 333 73 27
fax. 22 333 73 29

przeprowadzone zostało przy wsparciu Obserwatorium.biz oraz Centrum Prawa Nowych
Technologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięło w nim udział
ponad 20 firm z branży FinTech, 13 polskich banków, a także 4 kancelarie prawne. Celem raportu
było zdefiniowanie bieżącego stanu rozwoju innowacji finansowej w Polsce oraz zidentyfikowanie
kluczowych barier oraz szans dalszego rozwoju – z uwzględnieniem propozycji, jak nimi zarządzać,
by wykorzystać nadarzającą się okazję uczynienia z Polski regionalnego centrum innowacji
finansowej i transakcyjnej85.
Drugim projektem badawczym Fundacji FinTech Poland jest DLT w administracji. Projekt
ten – będący w fazie realizacji – ma zdaniem autorów stanowić przyczynek do badań nad
wirtualizacją

systemu

monetarnego,

zapoczątkować

eksplorację

potencjału

technologii

bezpiecznego przenoszenia wartości w cyfrowej ekonomii oraz gromadzić niezbędne dane
wstępne pod pilotażowe wdrożenia testowe w technologii blockchain/DLT w administracji
publicznej i strategicznych sektorach polskiego przemysłu.
Efekty powyższych projektów Fundacji FinTech Poland powinny stać się materiałem
źródłowym i inspiracją do prowadzenia dalszych badań w zakresie FinTech.
Kolejnym podmiotem, którego działalność i prace mogą przyczyniać się do wspierania
badań naukowych poświęconych FinTech, jest Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Koalicja ta,
mimo iż nie należą do niej banki, promuje rozwiązania sprzyjające wzmacnianiu ekosystemu
innowacji także w sektorze finansowym, czego przykładem jest opublikowana propozycja założeń
ustawy o finansowaniu społecznościowym (crowdfunding)86.

4. Podsumowanie
Badania dotyczące problematyki FinTech stosunkowo od niedawna pojawiają się w
światowej literaturze przedmiotu, jednak przyrost opracowań z tej dziedziny jest istotny. Dla
przykładu według bazy ScienceDirect w latach 2013–2014 zostały skatalogowane 4 publikacje na
ten temat, w latach 2015–2016 było to 35 publikacji, a w pierwszym kwartale 2017 r. było to już 26
publikacji. Polski dorobek badań naukowych w tym zakresie – nawet z uwzględnieniem publikacji,
które tylko pośrednio odnoszą się do problematyki innowacji finansowych – jest ubogi. Należy

84
85

http://fintechpoland.com/pl/misja/ [dostęp: 10.05.2017].
http://fintechpoland.com/pl/projects/bariery-innowacji-finansowej-raporty/ [dostęp: 10.05.2017].
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zatem rekomendować wzrost zainteresowania przedstawicieli polskiego świata nauki tematyką
FinTech, która stanowi zarówno istotne wyzwanie, jak i szansę na rozwój polskiego sektora
bankowego. Wykorzystanie dorobku świata nauki w tym zakresie mogłoby zaś istotnie przyczynić
się zarówno do tworzenia nowych, bezpiecznych proklientowskich innowacji finansowych, jak też
do wzrostu zaufania klientów do instytucji rynku finansowego w Polsce.
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Działania Narodowego Banku Polskiego w zakresie powszechnej edukacji
finansowej
dr Andrzej Raczko, Doradca Prezesa, Narodowy Bank Polski

1. Wprowadzenie
Relacje pomiędzy instytucjami świadczonymi usługi finansowe a klientami tego sektora
podlegały i podlegają ścisłym regulacjom ze względu na znaczenie sektora finansowego dla
gospodarki i konieczność zachowania jego stabilności. Nadzór i regulacje dotyczą wielu
elementów, które łącznie tworzą spójny system zabezpieczenia instytucji finansowych, czyniąc z
nich instytucje zaufania publicznego. Regulacje dotyczą następujących ograniczeń:
 w powołaniu, posiadaniu i sposobie zarządzania instytucją finansową (normy w zakresie
praw właścicielskich),
 wysokości niezbędnego wyposażenia kapitałowego,
 akceptowanego ryzyka finansowego i jego powiązania z wymogami kapitałowymi,
 dopuszczalnej skali działalności (poziom dźwigni finansowej),
 koncentracji ryzyka i przenoszenia go do instytucji o innym profilu regulacyjnym.
Celem stworzenia takich regulacji było zminimalizowanie możliwości ogłoszenia
niewypłacalności przez poszczególne instytucje finansowe (ograniczenie ryzyka do poziomu
pozwalającego na jego pokrycie funduszami własnymi) oraz zniwelowanie ryzyka utraty płynności.
Koncentracja na normach dla poszczególnych instytucji wynika z chęci przeciwdziałania efektowi
„zarażania”, co mogłoby doprowadzić do przekształcenia kryzysu jednej instytucji w kryzys całego
sektora.

2. Ryzyko finansowe a odpowiedzialność klientów instytucji finansowych
Koncentracja uwagi na normach ostrożnościowych dla poszczególnych instytucji, których
nadrzędnym celem było zapewnienie stabilności sektora finansowego, powodowała specyficzne
podejście do kwestii ryzyka dla klientów sektora finansowego. Przyjmowano założenie, że klient
sam zadecyduje o akceptowalnym przez niego poziomie ryzyka finansowego, a w związku z
powyższym sektor finansowy powinien składać się z pełnego spektrum instytucji finansowych i
produktów o różnym poziomie ryzyka. Zadaniem klienta winien być odpowiedzialny wybór
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preferowanego przez niego produktu, w którym występuje optymalny zestaw ryzyka i
przewidywanej stopy zwrotu. W związku z tym unormowanie relacji pomiędzy klientem a
instytucją finansową powinno opierać się na dwóch elementach: właściwym poinformowaniu
konsumenta o warunkach umowy oraz utrzymaniu jednakowych warunków dla wszystkich
uczestników danego segmentu rynku finansowego.
Takie podejście do kwestii relacji klient – instytucja finansowa wynikało z kilku powodów:
 nadmierne ograniczenie ryzyka za pomocą regulacji skutkowało wzrostem kosztów (koszt
nadzoru) i przeniesieniem tych kosztów na klientów sektora finansowego,
 brak segmentacji rynku finansowego odcinał od usług finansowych część klientów o
podwyższonym ryzyku kredytowym,
 nadmierne przeniesienie ryzyka finansowego na sektor bankowy zwiększało efekt
nadużycia (na przykład pełny zwrot wkładu bankowego w przypadku bankructwa banku
zachęca do wyboru banku dającego najwyższe oprocentowanie bez zwracania uwagi na
jego sytuację finansową),
 efekt nadużycia (moral hazard) jest związany z przeniesieniem kosztów ryzyka na cały
sektor finansowy (na przykład ubezpieczenie wkładów jest kosztem dla całego sektora
bankowego) lub na sektor publiczny.
Taka relacja pomiędzy instytucją finansową a klientem domyślnie zakłada, że ten ostatni
jest w stanie racjonalnie ocenić ryzyko związane z daną decyzją finansową. Jeśli założenie to nie
jest spełnione, władze na ogół reglamentują dostęp klientów do określonych produktów
finansowych. To z kolei narusza do pewnego stopnia wolność konsumenta i co więcej – zachęca do
oferowania ryzykownych produktów finansowych przez instytucje, które nie są regulowane albo
wykorzystują luki w systemie regulacji produktów finansowych. Czy istnieje alternatywa? Jeśli
pominąć skłonność do traktowania instytucji finansowych jako substytutu gry hazardowej, to
racjonalność decyzji finansowej jest związana z poziomem edukacji konsumenta. Właściwy system
permanentnej edukacji społeczeństwa w zakresie usług i instytucji finansowych może ograniczyć
ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji przez konsumentów.
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3. Działania Narodowego Banku Polski a relacje klient – instytucja finansowa
Prawne umocowania Narodowego Banku Polskiego (NBP) nie przewidują aktywności w
sprawach bezpośrednio związanych z ochroną klientów rynku finansowego. To podejście pogłębił
jeszcze fakt przeniesienia nadzoru bankowego do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Definiując
ustawowy mandat NBP, przyjęto bowiem założenie, że podstawowym celem władzy monetarnej
jest dbanie o stabilny poziom cen i to na tej kwestii bank centralny powinien koncentrować swoje
działania. Inne sprawy mogły być brane pod uwagę „o ile nie ograniczają podstawowego celu”.
Relacje klient – instytucja finansowa stały się zatem przedmiotem troski KNF, ale jedynie w
zakresie opisanym ustawowo. Warto jednak wspomnieć chociaż jedną niestandardową inicjatywę,
jaką był sąd polubowny przy KNF.
Kryzys finansowy z lat 2008–2009 uświadomił wszystkim, jak trudno jest izolować politykę
monetarną od stabilności sektora. Odpowiedzią na tak zdefiniowane wyzwanie było tworzenie
instytucji makronadzoru, a nie bliższe analizowanie relacji w mikroświecie. Narodowy Bank Polski
był jedną z głównych instytucji zaangażowanych w wprowadzenie działań makronadzorczych do
systemu finansowego w Polsce.
Z powyższych powodów NBP praktycznie nie zajmował się bezpośrednio sprawami
mikroekonomicznymi i kwestiami związanymi z ochroną klientów detalicznych. Ten problemy były
badane pośrednio. Zgodnie z mandatem NBP interesuje stabilność sektora finansowego i
efektywność mechanizmów transmisji polityki pieniężnej. Naruszenie praw klientów banku może
jednak pośrednio wpływać na stabilność finansową sektora bankowego: masowo wydawane
niekorzystne wyroki mogą powodować straty sektora finansowego, naruszenie jego bazy
kapitałowej i w efekcie podkopywać jego stabilność. Inna „kryzysowa” możliwość to liczne
zaniechanie obsługi kredytów w oczekiwaniu na pomyślne wyroki dla konsumentów. Zatem NBP
przejawia zainteresowanie na dwóch płaszczyznach: unikania masowych sporów pomiędzy
bankami i klientami oraz szukania efektywnego dla stabilności sektora rozwiązania takich sporów,
jeśli one się pojawią (patrz problem kredytów „frankowych”).
W związku z powyższym w NBP uznano, że warto wspierać właściwe kształtowanie relacji
klient – bank w kontekście utrzymania stabilności finansowej. Bezpośrednie instrumenty
nadzorcze były poza jurysdykcją NBP, w związku z czym bank centralny zaangażował się w sprawy
klient – bank w wymiarze informacyjnym i edukacyjnym. Czynił to poprzez kampanie medialne
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skierowane do szerokiej publiczności i zmierzające do uświadomienia ryzyka związanego z
decyzjami finansowymi. Największe uznanie i rozgłos przyniosła kampania „Nie daj się nabrać.
Sprawdź, zanim podpiszesz”. NBP angażował się także w działania zmierzające do przybliżenia
usług finansowych osobom wykluczonym, promując obrót bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo
obrotu gotówkowego. W sprawie tzw. piramid finansowych działania NBP związane były z
uświadomieniem ich potencjalnym ofiarom ryzyka związanego z inwestycjami. W przypadku
kredytów „frankowych” NBP uznawał za kwestię kluczową stabilność sektora bankowego. W
rezultacie promował rozwiązania, które ułatwią znalezienie wyjścia osobom, które mają problemy
z obsługą kredytów walutowych – na przykład poprzez ideę specjalnego funduszu pomocowego.

4. Kampanie informacyjno-edukacyjne Narodowego Banku Polskiego
4.1. Zarys kampanii informacyjnych
Narodowy Bank Polski przeprowadził kilka kampanii informacyjnych, których celami były
poprawa dostępności i zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z usług finansowych przez
gospodarstwa domowe. Do akcji edukacyjno-informacyjnych należy zaliczyć następujące
kampanie:


„Bezpieczne pieniądze” – wspólna inicjatywa NBP oraz Policji mająca na celu

poprawę bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012,


„Wymieńmy się”,



„NBP nie wyklucza”.

4.2. Przykład kampanii NBP – „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”
Z największym społecznym oddźwiękiem spotkała się kampania dotycząca bezpiecznego
korzystania z usług finansowych „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Narodowy Bank
Polski zainicjował tą kampanię i był koordynatorem jej działań.
Celem akcji było zwrócenie uwagi opinii publicznej na ryzyko, jakie wiąże się z
podpisywaniem umów z instytucjami finansowymi spoza sektora bankowego, tzw. parabankami,
nieobjętymi nadzorem finansowym. Kampania była współorganizowana przez siedem instytucji
publicznych:
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 Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG),
 Komisję Nadzoru Finansowego (KNF),
 Ministerstwo Finansów (MF),
 Ministerstwo Sprawiedliwości (MS),
 Narodowy Bank Polski (NBP),
 Policję,
 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK).
Szczegółowy cel kampanii został zdefiniowany jako: system informowania obywateli o
ryzyku, jakie wiąże się z uzyskiwaniem pożyczek (zwłaszcza krótkoterminowych) poza sektorem
bankowym, oraz o zagrożeniach związanych z inwestowaniem za pośrednictwem firm, które nie są
objęte specjalnym nadzorem państwa.
Ustalono szeroki krąg odbiorców, główny nacisk jednak został położony na dotarcie do
środowisk najbardziej narażonych na ryzykowne operacje, to znaczy do osób:
 o niższym poziomie wykształcenia,
 emerytów i rencistów,
 z niskimi dochodami.
Główne przesłanie kampanii miało dotrzeć do ponad 20 mln osób, w tym do 7 mln
gospodarstw domowych, poprzez materiały promocyjne dostarczane bez żadnych opłat.
W ramach kampanii pozyskano licznych partnerów medialnych, dzięki czemu była ona
obecna w wielu środkach masowego przekazu, w najważniejszych dziennikach ogólnopolskich i
lokalnych, stacjach radiowych, kanałach telewizyjnych oraz na portalach internetowych.

4.3. Sposób realizacji założeń kampanii
Narodowy Bank Polski zaprojektował strategię kampanii, współpracując z wieloma znanymi
publicystami i ekonomistami, a potem przygotował zawartość merytoryczną materiałów
edukacyjnych. Następnie siedem instytucji publicznych uczestniczących w kampanii poprosiło
przedstawicieli polskich mediów o nieodpłatne przyznanie czasu antenowego na rzecz emisji
spotów kampanii.
W celu zapewnienia spójności przekazu NBP zaproponował stworzenie: wspólnej strategii
komunikacji, spójnej terminologii i jednolitego przepływu informacji. Instytucje podzieliły się
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zadaniami, budżetem oraz zapewniły udział ekspertów: KNF (strona internetowa, infolinia, ekrany
w transporcie publicznym), MF (przygotowanie materiałów drukowanych), NBP (reklamy w
telewizji, materiały drukowane przy wykorzystaniu własnej drukarni), UOKiK (reklamy w radiu i
internecie, materiały drukowane).

4.4. Realizacja głównych haseł kampanii i rezultaty kampanii
NBP przez wymienione kanały informacyjne promował cztery zasady bezpiecznych
pożyczek:
1. Sprawdź wiarygodność firmy.
2. Policz całkowity koszt pożyczki.
3. Dokładnie przeczytaj umowę.
4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.
Drugim poziomem haseł kampanii było promowanie czterech zasad bezpiecznych
inwestycji:
1. Sprawdź, czy firma objęta jest nadzorem państwowym.
2. Pamiętaj, że wysoki zysk to duże ryzyko.
3. Dokładnie przeczytaj umowę.
4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.
Powyższe hasła były promowane za pośrednictwem niżej wymienionych kanałów
informacyjnych:
 spoty telewizyjne (wyemitowano 1500 reklam telewizyjnych),
 audycje radiowe (wypuszczono w eter 500 reklam radiowych),
 prasa (ukazało się ok. 400 artykułów prasowych),
 internet (zainteresowano ok. 350 portali internetowych).
Według szacunków kampania dotarła do ok. 20 mln osób (ok. 52% całej populacji), dzięki
czemu udało się osiągnąć następujące rezultaty:
 firmy oferujące tzw. chwilówki lub szybkie pożyczki zaprzestały reklamowania swoich
usług,
 zmniejszyła się liczba osób ubiegających się o takie pożyczki,
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 część firm oferujących tzw. szybkie pożyczki pragnęła włączyć się do kampanii, by
zapewnić klientów o wiarygodności i przejrzystości swoich działań.

5. Bibliografia (strony internetowe i inne kanały komunikacyjne z treściami kampanii)


http://www.zanim-podpiszesz.pl/,



https://www.youtube.com/watch?v=oDxmuGTwiCw,



https://www.youtube.com/watch?v=_br73ho1v2c,



https://www.youtube.com/watch?v=m-3fUWehrlQ,



infolinia dla konsumentów,



spoty radiowe i telewizyjne (dostępne w archiwum NBP).
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Podsumowanie i wnioski
dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski

Zagadnienie ochrony klientów usług bankowych w Polsce w ostatnich latach, szczególnie po
kryzysie finansowym zapoczątkowanym w 2008 r., było przedmiotem badań naukowych zarówno
w naukach prawnych, jak i ekonomicznych, z różną jednak intensywnością – mierzoną zakresem
podejmowanej problematyki, a także liczbą oraz formami tych badań (dorobek publikacyjny,
konferencje, seminaria, projekty badawcze, postępowania awansowe).
Publikacje poświęcone ochronie klientów rynku bankowego zasadniczo można podzielić na
dwie grupy:
1. Te, w których przeważają ogólne wątki badawcze odnoszące się do kierunków
zachodzących zmian regulacyjnych, europeizacji, paradygmatów w obszarze ochrony
konsumenta (klienta) usług finansowych (dotyczące systemowego i kompleksowego
ujęcia problemu ochrony, które należą do mniejszości).
2. Publikacje szczegółowo opisujące konkretne problemy regulacji prawnych i
zastosowane w nich mechanizmy (środki, instrumenty) ochrony oraz ich znaczenie dla
praktyki bankowego obrotu konsumenckiego.
Kryzys na rynku finansowym i jego następstwa dowiodły, że konieczne są efektywna i
skuteczna ochrona konsumentów oraz rozszerzenie zakresu podmiotowego tej ochrony na innych
klientów instytucji finansowych (usługi płatnicze, usługi inwestycyjne) – z uwagi na specyfikę tych
usług, a także ryzyka i zagrożenia, z jakimi są związane, a zwłaszcza ryzyka poniesienia znacznych
strat finansowych oraz zawarcia umowy, która jest nieadekwatna do potrzeb klientów. Kryzys
ujawnił bowiem wiele zagrożeń dla interesów konsumentów usług finansowych, a jednocześnie
wygenerował dalsze, związane z pojawianiem się nowych usług, które „wymykały się” spod reżimu
ochronnego wynikającego z dotychczasowych regulacji. Są to produkty skomplikowane,
hybrydowe o niejednorodnym charakterze, strukturyzowane – m.in. usługi w ramach
bancassurance, usługi ubezpieczeniowe z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK,
polisolokaty), tzw. kredyty walutowe (kredyty denominowane i indeksowane do waluty innej niż
polska).
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Rzeczywisty stan ochrony klientów rynku finansowego, w tym także bankowego,
wynikający z badań Najwyższej Izby Kontroli87, a także mierzony zakresem nieprawidłowych
praktyk rynkowych ujawnionych w sprawozdaniach właściwych organów i instytucji (Prezesa
UOKiK, KNF, Rzecznika Finansowego) wskazuje, że ochrona praw klientów rynku finansowego w
Polsce była nieskuteczna, a działalność właściwych podmiotów (m.in. Prezesa UOKiK, KNF,
Rzecznika Ubezpieczonych a od października 2015 r. Rzecznika Finansowego i powiatowych
rzeczników konsumentów), choć prowadzona zgodnie z prawem, nie zapewniała odbiorcom usług
finansowych dostatecznej ochrony. Nieprawidłowości na rynku finansowym w relacjach klientów z
instytucjami finansowymi przyczyniły się do spadku poziomu zaufania konsumentów do instytucji
publicznych działających na rzecz ochrony ich praw, a także do samych instytucji finansowych
(zwłaszcza banków) i wydaje się, że ten trend się utrzymuje. Podjęto wprawdzie pewne działania
zmierzające do poprawy sytuacji konsumenta na rynku usług finansowych, jednak niedostatki w
zakresie zapewnienia realnej i efektywnej ochrony nadal występują.
Problematyka zaufania do instytucji finansowych i rynku finansowego nabiera coraz
większego znaczenia, zwłaszcza że wiarygodność i zaufanie we współczesnym biznesie to wartości,
które bardzo łatwo utracić. Zaufanie jest niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania
rynku usług finansowych i to właśnie na zaufaniu powinny się opierać relacje instytucji finansowej
z jej klientem. Zachodzi zatem konieczność i potrzeba odbudowy wizerunku instytucji finansowej
jako instytucji godnej zaufania – instytucji zaufania publicznego, który to przymiot szczególnie
winien być przypisywany bankom.
Jeśli wziąć pod uwagę dotychczasowy dorobek nauk prawnych dotyczący ochrony klientów
rynku bankowego, trzeba uznać, że bardzo mało jest publikacji poświęconych instytucjonalnej
ochronie klienta usług bankowych, ze wskazaniem przede wszystkim na zakres kompetencji
właściwych instytucji (podmiotów) oraz sposoby polepszenia ich współpracy, a także systemowe
(całościowe) ujęcie tego problemu. Jak się wydaje, ten obszar badawczy nie został dostatecznie
rozpoznany naukowo. Szczególnie istotne jest zbadanie, na ile podmioty wykonujące szeroko
rozumiany nadzór publiczny nad przestrzeganiem regulacji prokonsumenckich (proklientowskich)
dotyczących ochrony klienta na rynku usług finansowych mogłyby (i w jakich dopuszczalnych

87

NIK, Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego, informacja o wynikach
kontroli planowej, 8 kwietnia 2014 r.
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formach) podejmować działania w tym zakresie. Brakuje także badań nad działaniami
edukacyjnymi i edukacją finansową konsumentów w zakresie znajomości istoty usługi finansowej,
związanego z nią ryzyka i ewentualnych zagrożeń, co także wymaga kompleksowych i
systemowych działań podejmowanych przez właściwe instytucje ochrony klienta. Potrzeba
kompleksowych i systemowych rozwiązań instytucjonalnych w celu zapewnienia skutecznych
mechanizmów ochrony klienta usług bankowych na etapie ich egzekwowania i realizacji poprzez
efektywne dochodzenie roszczeń klientów wynikających ze stosowania nieuczciwych lub
nieprawidłowych praktyk rynkowych będących przejawem naruszania regulacji ochronnych.
Warunkiem realnej (rzeczywistej) ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego,
zwłaszcza konsumentów, jest także współpraca poszczególnych organów ochrony, a nie ich
konkurowanie między sobą, co nieraz jest widoczne w praktyce funkcjonowania rynku
finansowego. Współpraca ta powinna objąć wszystkie organy i instytucje, których celem jest
eliminowanie nadużyć przedsiębiorców wobec klientów.
Na rynku usług bankowych (i szerzej finansowych) dotkliwie prawdziwa jest zasada, że
nieznajomość prawa szkodzi. Choć polskie przepisy przyznają wiele uprawnień słabszej stronie
umowy, pozostają one konsumentom nieznane, co po pierwsze sprzyja wykorzystywaniu
dominującej pozycji przez instytucje finansowe, po drugie prowadzi do powstawania konfliktów w
relacjach konsument – instytucja finansowa, a po trzecie sprawia, że ochrona prawna konsumenta
na rynku finansowym staje się iluzoryczna, efektywność zaś instrumentów prawnych ochrony
kredytobiorcy-konsumenta jest znikoma. Stąd też ogromne znaczenie mają szeroko zakrojone,
systemowe działania edukacyjne.
Zasadniczym problemem – nie do końca możliwym do rozstrzygnięcia przy użyciu metod
prawniczych – jest efektywność ochrony klienta (konsumenta) usług bankowych. Badania
orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu usług bankowych (w tym kredytu konsumenckiego,
niedozwolonych klauzul umownych, kredytów hipotecznych, kredytów denominowanych i
indeksowanych do waluty innej niż polska) dowiodły, że często przyczyną nieefektywności jest
raczej niska świadomość dotycząca prawa konsumenckiego jako takiego i dynamicznie
przyrastających i zmieniających się przepisów – nie tylko u konsumentów, ale także w wymiarze
sprawiedliwości oraz wśród przedstawicieli instytucji finansowych – niż wady konstrukcyjne
istniejących instrumentów prawnych.
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Niemałym wyzwaniem w zakresie zapewnienia ochrony klientom usług bankowych są
innowacje (FinTech) i rozwój nowych technologii, rozumianych zarówno jako nowe produkty, jak i
nowe kanały dostępu do produktów już istniejących. Stosunkowo od niedawna podjęto badania
naukowe w tym obszarze. Polski dorobek badawczy w tym zakresie – nawet z uwzględnieniem
publikacji, które tylko pośrednio odnoszą się do problematyki innowacji finansowych – jest ubogi i
dlatego też należy rekomendować wzrost zainteresowania przedstawicieli polskiego świata nauki
tematyką FinTech, która stanowi zarówno istotne wyzwanie, jak i szansę na rozwój polskiego
sektora bankowego. Wykorzystanie dorobku nauki mogłoby istotnie przyczynić się zarówno do
tworzenia nowych, bezpiecznych proklientowskich innowacji finansowych, jak i do wzrostu
zaufania klientów do instytucji rynku finansowego w Polsce.
Ze

stosowaniem

nowych

technologii

związane

są

także

ryzyko

cyfrowe

i

cyberbezpieczeństwo, które należą do zagadnień jeszcze słabo rozpoznanych w instytucjach
finansowych. Konieczne jest wzmocnienie monitorowania pojawiających się innowacji, ich
charakteru i skali rozpowszechnienia w zestawieniu z przygotowywanymi lub wdrażanymi
regulacjami. Poza tym ważne jest dążenie do wypracowania wspólnych zasad (fundamentalnych
podstaw) zapewnienia bezpieczeństwa klienta cyfrowego. Wreszcie konieczne są w tym zakresie
działania na szczeblu poszczególnych banków, gdzie muszą być podjęte i rozwiązane problemy
dotyczące zintegrowanego zarządzania ryzykiem klienta cyfrowego. Jest to o tyle istotne, że
zagrożenie z tytułu ryzyka cyfrowego stale narasta, czego dowodem są kolejne próby
podejmowane przez cyberprzestępców zarówno w stosunku do różnego typu instytucji i
przedsiębiorstw, jak i poszczególnych osób. Oznacza to, że ryzyko cyfrowe powinno być
traktowane priorytetowo przez zarządy banków, regulatorów i nadzorców, a także nie może być
zaniedbywane przez samych klientów.
W obszarze private banking podejmowanych było i jest generalnie bardzo mało badań
naukowych, o czym świadczy zarówno skromna liczba publikacji naukowych, organizowanych
konferencji, realizowanych projektów badawczych, jak i postępowań awansowych. W działalności
banków obsługujących segment private banking w Polsce występuje wiele nieprawidłowości w
kształtowaniu oferty i świadczeniu usług przez banki, wynikających z niewłaściwej strategii
zarządczej i polityki samych banków. Nieprawidłowości te mają charakter przedmiotowy,
instytucjonalny, organizacyjny, formalny i etyczny. Nierzetelność w ofercie produktów
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przeznaczonych dla klientów segmentu private banking oraz nieprawidłowości we współpracy z
klientem wymagają działań w zakresie precyzyjniejszego zabezpieczenia interesów klientów rynku
finansowego, ponieważ banki nie indywidualizują swego doradztwa, a przede wszystkim dbają o
własny interes. Nieprawidłowości w ochronie interesów klienta segmentu private banking na
rynku finansowym uświadamiają konieczność zwiększonej kontroli ze strony instytucji nadzoru
oraz pogłębienia regulacji prawnych, a tym samym wskazują na konieczność podejmowania
dalszych i bardziej pogłębionych badań w tym obszarze.
Pomimo sporej liczby publikacji w niektórych obszarach badawczych mieszczących się w
problematyce ochrony klienta (konsumenta) na rynku usług bankowych stan ochrony konsumenta
w Polsce de facto nie jest zadowalający.
W zakresie ochrony klienta usług bankowych sporo jest do zrobienia, pozostaje dużo luk
prawnych, wiele wyzwań związanych jest albo z wprowadzaniem nowych regulacji prawnych i
koniecznością rozwiązywania potencjalnych problemów praktycznych, w tym interpretacyjnych,
albo wynika z eliminowania praktyk rynkowych będących skutkiem naruszania istniejących
regulacji. Zbadanie pewnych obszarów problemowych przez naukę nie powoduje automatycznie
zwiększenia skuteczności i efektywności stosowania przepisów dotyczących ochrony klienta
(konsumenta) na rynku usług bankowych. Niezwykle istotne wydaje się podkreślenie służebnej roli
nauki (nauk prawnych i ekonomicznych) wobec wprowadzania regulacji prawnych (poprzez
rzetelne badanie ekonomicznych skutków projektowanych regulacji z punktu widzenia ich
celowości i efektywności) oraz wobec praktyki stosowania prawa, zarówno przez instytucje
bankowe świadczące usługi na tym rynku, jak organy i instytucje stojące na staży przestrzegania
prawa. Konieczne wydaje się prowadzenie i inicjowanie badań wyprzedzających, których celem
będzie identyfikacja ryzyk związanych z wprowadzanymi innowacjami na rynku usług bankowych (i
szerzej na rynku usług) i ocena nowych regulacji prawnych, by nie okazywały się one spóźnione w
stosunku do występujących nieprawidłowości i zagrożeń dla klientów.
Istnieje potrzeba i konieczność dbałości o rozmaite formy współpracy i wymiany
poglądów (konferencje, seminaria, konsultacje, ciała doradcze, fora wymiany, studia
podyplomowe, kursy, szkolenia itp.) na linii nauka – organy i instytucje stosujące prawo (organy
i instytucje właściwe w sprawach ochrony klienta usług bankowych, w tym szeroko rozumiany
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wymiar sprawiedliwości) – instytucje świadczące usługi na rynku bankowym (banki i tzw.
parabanki).
Sprawą priorytetową nie tylko w zakresie poprawy sytuacji klienta na rynku usług
bankowych, ale także (szerzej) finansowych, jest edukacja. „Edukację finansową powinno się
adresować w sposób zróżnicowany do poszczególnych grup wrażliwych konsumentów (np.
młodych, starszych, biednych, bezrobotnych, słabo wykształconych, mniejszości etnicznych).
Wnikliwej uwagi wymaga dorobek ekonomii behawioralnej i psychologii społecznej, np. w kwestii
niepełnej racjonalności wyboru dokonywanego przez konsumentów”88. Edukacja konsumentów
wymaga zatem systemowych, nie „odcinkowych” działań, objętych pewnymi programami
realizowanymi na różnych szczeblach szkolnictwa, począwszy od podstawowego, a skończywszy
na wyższym. Wiedza w zakresie usług i instrumentów finansowych musi trafiać „pod strzechy”,
zgodnie z pozytywistycznymi hasłami, wymaga pracy u podstaw, a edukację finansową powinno
się zaczynać wcześnie, najlepiej już w szkole podstawowej. Wszystkie działania w zakresie
edukacji finansowej konsumenta powinny prowadzić do ukształtowania umiejętności jej
praktycznego wykorzystania. Jest to obszar badawczy wymagający wciąż zagospodarowania, gdyż
w tym zakresie nie ma zbyt wielu publikacji i badań naukowych.
Konieczne wydaje się tworzenie raportów ogólnych (dla całego rynku usług finansowych) i
(lub) cząstkowych (dla pewnej kategorii usług finansowych), by nauka (w zakresie nauk prawnych,
ekonomicznych, a nawet społecznych) mogła lepiej służyć praktyce stosowania prawa w celu
ochrony klienta usług bankowych, przyczyniać się do eliminowania nieuczciwych praktyk
rynkowych oraz pozytywnie wpływać na kształtowanie się dyscypliny rynkowej i etyki (aby nie
opłacało się instytucjom bankowym nie przestrzegać przepisów ochronnych, a sankcje za ich
łamanie były nieuchronne i dotkliwe).
W wyniku podjętych działań zmierzających do oceny stanu badań nad ochroną klientów
na rynku usług bankowych:
1. Udało się zebrać kompleksowe informacje dotyczące analizowanych w tym obszarze
problemów ze wskazaniem na autorów publikacji (w różnych możliwych formach).

88

W. Szpringer, Sytuacja konsumenta na rynku usług bankowych, http://www.praktycznateoria.pl/sytuacjakonsumenta/ .
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2. Nie udało się niestety uzyskać informacji (a jeśli już, to tylko cząstkowe) w
następujących obszarach:
 jakie projekty badawcze były lub są podejmowane w zakresie ochrony klienta rynku
usług bankowych,
 czy i jakie były organizowane konferencje naukowe i jaki był ich rezultat,
 jakie doktoraty lub habilitacje w tym obszarze powstawały.
Zgromadzone informacje dotyczące organizowanych konferencji naukowych na temat
szeroko ujmowanej problematyki ochrony klienta usług bankowych nie mają charakteru
kompleksowego z uwagi na odczuwalny brak ogólnopolskiej bazy konferencji naukowych w
obszarze ochrony rynku finansowego oraz klienta usług finansowych. Nasuwa się tutaj postulat
stworzenia takiej bazy, co niewątpliwe byłoby niezwykle użyteczne i mogłoby przyczynić się do
bardziej

skoordynowanych

działań

zmierzających

do

organizowania

konferencji

lepiej

odpowiadających aktualnym potrzebom, służyłoby wymianie myśli i doświadczeń, a w efekcie
mogłoby także przyczynić się do wzrostu poziomu ochrony klienta na rynku bankowym i w ogóle
finansowym.
Zagadnienie ochrony klienta (konsumenta) na rynku usług bankowych jest wciąż
problemem niezwykle aktualnym i istotnym. Zagadnie to było, jest i nadal powinno być ważnym
tematem dyskusji naukowych prowadzonych na wielu płaszczyznach (w postaci publikacji,
konferencji i seminariów naukowych o charakterze prawniczym i ekonomicznym lub mieszanym,
projektów badawczych oraz postępowań awansowych). Pomimo dosyć obszernego dorobku
naukowego w tym zakresie wydaje się, że wciąż są obszary niezagospodarowane w ogóle lub
wymagające rewizji dotychczasowych poglądów z uwagi na dynamiczne zmiany w zakresie
regulacji prawnej usług bankowych, determinowane pojawianiem się nowych zagrożeń oraz
podyktowane dynamicznym rozwojem rynku finansowego i proponowanych na nim usług,
wprowadzanymi innowacjami technologicznymi i nieustanną koniecznością odpowiedniego
zabezpieczenia się przed ryzykiem z tym związanym.
Podsumowując podjętą analizę stanu badań w zakresie ochrony klienta usług bankowych,
trzeba podkreślić, że niezwykle istotna w obliczu stanu pokryzysowego na rynku finansowym jest
dyscyplina rynkowa w relacjach z klientami, a więc rzetelność kontraktowa, lojalność, uczciwość i
zaufanie. Istotne są także etyka instytucji finansowych oraz brak przyzwolenia na działania
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nieetyczne, przywiązywanie wagi do kodeksów dobrych praktyk rynkowych tworzonych przez
branżę i do przestrzegania ich przez instytucje finansowe.
W obliczu przeprowadzonych w niniejszym Raporcie analiz nad stanem badań nad
ochroną klienta na rynku usług bankowych w Polsce i ze względu na aktualne uwarunkowania
rynkowe i wprowadzane regulacje prawne zachodzi potrzeba:
1. Podjęcia badań także nad finansami behawioralnymi, tak by ochrona klienta usług
bankowych była efektywna, rzeczywista, a nie iluzoryczna, wynikająca z przyjęcia
szkodliwych założeń i mechanizmów ochronnych, a nade wszystko założenia, że
decyzje, które podejmuje konsument, są racjonalne, podczas gdy tak nie jest z uwagi na
występujący po jego stronie deficyt wiedzy na temat istoty usługi i ryzyka z nią
związanego. Stąd też czynnikiem niezwykle istotnym przy tworzeniu prawa rynku
finansowego i prawa ochrony klienta na tym rynku jest podejście behawioralne,
czerpiące z osiągnięć ekonomii i psychologii. Wnikliwej uwagi wymaga dorobek
ekonomii behawioralnej i psychologii społecznej w kwestii niepełnej racjonalności
wyboru dokonywanego przez konsumentów.
2. Dążenia do stworzenia systemu opartego na zabezpieczeniu praw konsumentów usług
finansowych (obejmującego ich edukację i wsparcie świadomości finansowej) przy
jednoczesnym zapewnieniu nieskrępowanego funkcjonowania rynku finansowego
(poddanego jednak nadzorowi). Oznacza to przewartościowanie w sposobie patrzenia
na prawo – zarówno na etapie jego tworzenia, jak i stosowania – które nie może
pomijać wartości moralnych, wśród tych zaś naczelne miejsce zajmuje człowiek jako
wartość sama w sobie, a w odniesieniu do rynku finansowego jako jego centrum i
uczestnik.
3. Uwzględnienia dynamicznie rozwijającego się rynku finansowego i powstawania na nim
wciąż nowych produktów i zjawisk, tworzenia nowych rozwiązań prawnych, których
chęć ominięcia prowadzi z kolei do opracowywania przez rynek kolejnych innowacji, a
w konsekwencji nowych regulacji. Konstatacja, że prawo nie nadąża za kreatywnością
rynku, skutkuje z kolei nie zawsze uzasadnioną aktywnością (a nawet nadaktywnością),
ustawodawcy unijnego i krajowego, gdy tymczasem do eliminowania niekorzystnych
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zjawisk zachodzących na rynku finansowym możliwe byłoby wykorzystanie istniejących
konstrukcji prawnych.
4. Ujmowania problemu ochrony klienta także w kontekście stabilności i bezpieczeństwa
rynku finansowego, w tym z perspektywy stabilności i bezpieczeństwa klienta jako
uczestnika rynku. Niewłaściwe praktyki rynkowe i ich skutki nie mogą być tłumaczone
przez pryzmat konieczności zachowania stabilności. Tu także występuje problem
dyscypliny rynkowej instytucji finansowych widzianej z perspektywy ich zachowań
wobec klientów (konsumentów).
5. Podjęcia badań nad missellingiem na rynku usług finansowych, który szczególnie
dotkliwy okazał się na rynku usług bankowych, a także nad metodami skutecznego
eliminowania tego zjawiska i rolą w tym różnych instytucji.
6. Podjęcia badań nad problemem odpowiedniości i adekwatności usług finansowych do
potrzeb klienta.
7. Docenienia problemu szeroko rozumianej edukacji. Sprawą priorytetową – nie tylko w
zakresie poprawy sytuacji klienta na rynku usług bankowych, ale szerzej usług
finansowych – jest edukacja adresowana w sposób zróżnicowany do poszczególnych
grup wrażliwych konsumentów. Edukacja konsumentów wymaga zatem systemowych
działań, objętych pewnymi programami realizowanymi na różnych szczeblach
szkolnictwa, począwszy od podstawowego, a skończywszy na wyższym. Wiedza w
zakresie usług i instrumentów finansowych, a także przysługujących uprawnień i
dochodzenia roszczeń musi trafiać „pod strzechy”. Wszystkie działania w zakresie
edukacji finansowej konsumenta powinny prowadzić do ukształtowania umiejętności
jej

praktycznego

wykorzystania.

Jest

to

obszar

badawczy

wymagający

zagospodarowania, gdyż na ten temat nie ma zbyt wielu publikacji i badań naukowych.
8. Tworzenia raportów ogólnych (dla całego rynku usług finansowych) i (lub) cząstkowych
(dla pewnej kategorii usług finansowych), tak by nauka (w zakresie nauk prawnych,
ekonomicznych, a nawet społecznych) mogła lepiej służyć praktyce stosowania prawa w
zakresie ochrony klienta usług bankowych, przyczyniać się do eliminowania
nieuczciwych praktyk rynkowych oraz wpływać pozytywnie na kształtowanie się
dyscypliny rynkowej i etyki.
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9. Przywiązywania wagi do etyki w relacjach umownych z klientem, zwłaszcza
konsumentem, a w szerszym kontekście do etyki w finansach lub na rynku usług
finansowych. Praktyki rynkowe instytucji oferujących usługi finansowe (w tym banków)
– mimo nałożonych obowiązków informacyjnych, zakazu wprowadzania w błąd i
stosowania niedozwolonych klauzul umownych, emitowania nieuczciwych reklam, a
także nakazu ich odpowiedniości do potrzeb klientów – często są dalekie od uczciwości i
transparentności. Ze sprawozdań i raportów organów i instytucji właściwych w
sprawach ochrony klienta usług finansowych oraz ich bieżącej działalności wynika, że
wciąż wzrasta liczba skarg na podmioty rynku finansowego. Zatem wartości, takie jak
zaufanie, lojalność, uczciwość i rzetelność, są poważnie nadwyrężane przez instytucje
finansowe w relacjach umownych z klientami, a skala nieuczciwych praktyk i innych
nadużyć wobec klientów na rynku usług finansowych wymusza wręcz konieczność
etyki i dyscypliny rynkowej instytucji finansowych (banków) w relacjach z klientami
oraz odbudowy ich zaufania.

Podsumowanie
Zagadnienie ochrony klienta (konsumenta) na rynku usług bankowych jest wciąż
problemem niezwykle aktualnym i istotnym. Zagadnie to było, jest i nadal powinno być ważnym
tematem dyskusji naukowych prowadzonych na wielu płaszczyznach (w postaci publikacji,
konferencji i seminariów naukowych o charakterze prawniczym i ekonomicznym lub mieszanym,
projektów badawczych, postępowań awansowych). Pomimo dosyć obszernego dorobku
naukowego w tym zakresie wydaje się, że wciąż są obszary niezagospodarowane w ogóle lub
wymagające rewizji dotychczasowych poglądów z uwagi na dynamiczne zmiany w zakresie
regulacji prawnej usług bankowych, determinowane pojawianiem się ciągle nowych zagrożeń
oraz podyktowane dynamicznym rozwojem rynku finansowego i proponowanych na nim usług,
wprowadzanymi innowacjami technologicznymi i nieustanną koniecznością odpowiedniego
zabezpieczenia się przed ryzykiem z tym związanym.
Podsumowując podjęte analizy stanu badań nad ochroną klienta usług bankowych,
trzeba podkreślić, że nawet najlepsze jakościowo prawo ochrony konsumenta (a nawet klienta)
usług finansowych nie zapewni mu realnej i efektywnej ochrony bez właściwego stosowania i
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egzekwowania tego prawa, a tym samym ukształtowania dyscypliny rynkowej oraz pewnych
standardów w relacjach umownych instytucji finansowych z klientem. Ich naruszenie zawsze
musi się spotkać z realnymi konsekwencjami (sankcje muszą być skuteczne i nieuchronne).
Wymaga to nie tylko dobrego jakościowo prawa materialnego, ale także odpowiednich regulacji o
charakterze proceduralnym i ustrojowym, których celem powinno być stworzenie spójnego
systemu zapewniającego ochronę klienta instytucji finansowych. Istotne są także etyka instytucji
finansowych i brak przyzwolenia na działania nieetyczne, przywiązywanie wagi do kodeksów
dobrych praktyk rynkowych tworzonych przez branżę i do przestrzegania ich przez instytucje
finansowe. Także w tym obszarze jest sporo do zrobienia, jeśli chodzi o badania naukowe i ich
praktyczne zastosowanie.
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Część 2.
Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku ubezpieczeń
w Polsce
dr hab. Jacek Lisowski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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1. Wprowadzenie
Zmiana paradygmatu regulacyjnego i nadzorczego po ostatnim globalnym kryzysie
finansowym

nadała

nową

rangę

systemowi

ochrony

klienta

(konsumenta)

usług

ubezpieczeniowych. Staje się on coraz ważniejszym przedmiotem regulacji finansowych oraz coraz
ważniejszym obszarem nadzoru nad rynkiem finansowym.
Rosną złożoność i intensywność działań regulacyjnych oraz koszty ich utrzymywania. Rodzą
się też pytania o granice ingerencji publicznej w tym obszarze. W konsekwencji zwiększa się także
intensywność badań. Prowadzone są one jednak w trybie rozproszonym, bez instrumentów
wsparcia oraz koordynacji. Brakuje w szczególności informacji o kierunkach prowadzonych prac
oraz o ich efektach.
Diagnoza aktualnego stanu badań stała się przedmiotem prac Doradczego Komitetu
Naukowego przy Rzeczniku Finansowym oraz powołanych przez niego na początku 2017 r. grup
roboczych. Podstawę stanowiły głównie publicznie dostępne publikacje naukowe.
Opracowany raport cząstkowy w zakresie ubezpieczeń został także poddany w listopadzie
2017 r. konsultacjom publicznym poprzez wykorzystanie witryny internetowej Rzecznika
Finansowego. Uzyskano odrębne wypowiedzi kilkunastu osób, co znacznie wzbogaciło oryginalne
opracowanie.
W dokonanym przeglądzie przeważająca część publikacji odnosi się do kwestii zachowań
rynkowych. Wyraźnie słabiej reprezentowane są część teoretyczna, kwestie rozstrzygania sporów
oraz zagadnienia edukacji ubezpieczeniowej (finansowej).

2. Skład Grupy Roboczej ds. rynku ubezpieczeniowego oraz osoby uczestniczące w konsultacjach
W skład Grupy Roboczej ds. rynku ubezpieczeniowego Doradczego Komitetu Naukowego
przy Rzeczniku Finansowym wchodzą następujący członkowie (w kolejności alfabetycznej):
1. Dr hab. Teresa Bednarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
2. Dr hab. Teresa Czerwińska (Uniwersytet Warszawski),
3. Dr hab. Jacek Lisowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – przewodniczący Grupy
Roboczej,
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4. Prof. dr hab. Jan Monkiewicz (Politechnika Warszawska),
5. Dr hab. Marcin Orlicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
6. Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
7. Prof. dr hab. Wanda Sułkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
Prace Grupy Roboczej ds. rynku ubezpieczeniowego Doradczego Komitetu Naukowego przy
Rzeczniku Finansowym wsparło grono osób uczestniczących w konsultacjach na pierwszym etapie
(zamkniętym) oraz drugim etapie (otwartym / publicznym). Należą do nich:
1. Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski),
2. Dr Piotr Pisarewicz (Uniwersytet Gdański),
3. Dr Anna Ostrowska-Dankiewicz (Politechnika Rzeszowska),
4. Dr hab. Robert Kurek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
5. Dr Magdalena Osak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
6. Dr Krzysztof Łyskawa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
7. Dr Ewa Wierzbicka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

3. Zakres przeprowadzanych badań i najważniejsze wnioski
3.1. Wprowadzenie
Obszar badań konsumenckich w ubezpieczeniach można podzielić na dwie części: prawną i
ekonomiczną. Obszar prawny obejmuje przede wszystkim cztery grupy zagadnień:
1. Pojęcie usług ubezpieczeniowych i charakterystyki umów ubezpieczenia.
2. Wpływ (rola) regulacji unijnych dotyczących usług ubezpieczeniowych na kształt
mechanizmów ochronnych klienta.
3. Zakres podmiotowy tej ochrony.
4. Poszczególne mechanizmy ochronne klienta usług ubezpieczeniowych.
Z kolei obszar ekonomiczny to głównie kilka grup zagadnień podmiotowych, produktowych
oraz ekonomiczno-finansowych.
Kryteria i zakres przeprowadzonych badań przedstawiono na poniższym rysunku.
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Źródło: Opracowanie własne.

3.2. Obszary badań konsumenckich i wybrani przedstawiciele nauki prowadzący badania
3.2.1. Prawny obszar badań konsumenckich
Obszar prawny obejmuje przede wszystkim następujące zagadnienia:


historia rozwoju idei ochrony konsumenta oraz wpływ tej idei na obecny kształt prawa
europejskiego i rozwój regulacji w tym zakresie – M. Samson, J. Monkiewicz, M.
Monkiewicz, M. Orlicki;



ocena pozycji konsumenta na rynku ubezpieczeniowym w dwóch aspektach:
teoretycznym, który dotyczy ochrony praw ubezpieczonego w prawie polskim, oraz
praktycznym, dotyczącym oceny rzeczywistej pozycji ubezpieczonego na rynku na
podstawie analizy warunków umów, tematyki skarg konsumenckich – raporty UOKiK;



rozbieżności prawne między konsumentem a osobą będącą stroną umowy
ubezpieczenia – E. Bagińska, E. Kowalewski, M. Ziemiak, T. Szumlicz;



kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów usług
ubezpieczeniowych – A. Patalon;
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procedury związane z zawieraniem grupowych ubezpieczeń na życie (zwłaszcza tzw.
pracowniczych) w kontekście ustawy – Prawo zamówień publicznych – E. Kowalewski;



prawa i obowiązki stron w ubezpieczeniach na życie z UFK – M. Szczepańska;



zakres kompensacji szkody w sytuacji, kiedy poszkodowany w następstwie wypadku
traci możliwość korzystania z własnego pojazdu wskutek jego uszkodzenia lub
zniszczenia – E. Kowalewski i inni;



odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu poddanego naprawie – E.
Kowalewski i inni;



zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, analiza ewolucji i kierunków rozwoju
oraz funkcji instytucji zadośćuczynienia pieniężnego, ukazanie i dokonanie oceny
tendencji występujących w stosowaniu przez sądy przepisów prawnych przewidujących
ochronę praw niemajątkowych – M. Wałachowska;



pojęcie usług ubezpieczeniowych, wpływ (rola) regulacji unijnych dotyczących usług
ubezpieczeniowych na kształt mechanizmów ochronnych klienta korzystającego z tych
usług i regulacji w prawie krajowym (zwłaszcza w kodeksie cywilnym i ustawie o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 2015 r.), zakres podmiotowy
ochrony, czyli pojęcie klienta (czy konsumenta) usług ubezpieczeniowych z
uwzględnieniem

jego

specyfiki

(ubezpieczający,

poszkodowany),

oraz

poszczególne

ubezpieczony,

mechanizmy

ochronne

uposażony,

klienta

usług

ubezpieczeniowych – m.in. M. Orlicki, K. Malinowska, M. Szczepańska, D. Maśniak, J.
Pokrzywniak, Z. Długosz, M. Szaraniec, E. Rutkowska-Tomaszewska, B. Gnela, A.
Palaton, M. Chojecka, A.M. Nowak, W. Katner, K. Michalak, P. Staszczyk, W. Łuczka, P.
Tereszkiewicz, A.M. Kubiak, M. Krajewski.

3.2.2. Ekonomiczny obszar badań konsumenckich
Obszar ekonomiczny obejmuje przede wszystkim następujące zagadnienia:


zdefiniowanie, usystematyzowanie oraz wielowymiarowa analiza zjawiska missellingu
na międzynarodowych rynkach finansowych – P. Pisarewicz;
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analiza najważniejszych kwestii związanych ze złymi praktykami instytucji finansowych
oraz ich konsekwencjami na podstawie doświadczeń rynku Wielkiej Brytanii, ze
szczególnym uwzględnieniem nadużyć na rynku ubezpieczeń – P. Pisarewicz;



analiza skali uchybień i obniżenia standardów rynkowych zarówno w zakresie
konstrukcji produktów, polityki informacyjnej, jak i procesu akwizycji produktów
ubezpieczeniowych i inwestycyjnych w sieciach bankowych w kontekście ochrony
interesu klientów – P. Pisarewicz;



badanie wzajemnych odniesień pomiędzy kodeksami etyki zawodowej, kodeksami
deontologicznymi a systemami prawa, normami moralnymi i obyczajowymi w praktyce
ubezpieczeniowej – J. Iwko;



analiza skuteczności wybranych rekomendacji sektorowych wydanych przez Polską
Izbę Ubezpieczeń oraz Związek Banków Polskich w kontekście projektu Rekomendacji
U – P. Pisarewicz;



usystematyzowanie oraz wielowymiarowa analiza efektywności oraz konstrukcji
ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający w
kontekście (istoty / celu / celów) dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego klienta
indywidualnego (ubezpieczający / ubezpieczony) – P. Pisarewicz;



aspekt relacji ubezpieczeń na życie z UFK do potrzeb i oczekiwań klientów – P.
Pisarewicz, P. Kowalczyk-Rólczyńska;



przedstawienie mechanizmu funkcjonowania ubezpieczeń na życie związanych z
funduszem kapitałowym, wskazanie podstawowych motywów zakupu takiego
ubezpieczenia, a także zaprezentowanie efektywności ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych oferowanych przez czołowych ubezpieczycieli na rynku polskim – A.
Ostrowska-Dankiewicz;



zaprezentowanie

przebiegu

ubezpieczeń

z

ubezpieczeniowym

funduszem

kapitałowym, a także wskazanie różnic w efektywności inwestycyjnej alokowanej części
składki w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz wskazanych przez
ubezpieczającego ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, różniących się przyjętą
strategią inwestycyjną – A. Ostrowska-Dankiewicz;
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wskazanie

konieczności

odpowiedniego

wyboru

ubezpieczeniowych

funduszy

kapitałowych dostosowanych do przewidywanego okresu oszczędzania, przy wzięciu
pod uwagę kosztów związanych z prowadzeniem programów o charakterze
inwestycyjnym – A. Ostrowska-Dankiewicz;


badanie różnych rodzajów kosztów oraz opłat pobieranych przez zakłady ubezpieczeń
w ramach składki na ubezpieczenia na życie – A. Ostrowska-Dankiewicz;



zasady konstruowania ubezpieczeń typu unit-linked wraz ze sposobem budowania
kapitału

inwestycyjnego

oraz

zasady

działania

ubezpieczeniowych

funduszy

kapitałowych jako ich integralnej części wraz z pomiarem efektywności działania – A.
Ostrowska-Dankiewicz;


ukazanie roli jakości ubezpieczeń na życie związanych z funduszem kapitałowym w
kształtowaniu satysfakcji posiadaczy takich polis, mierzonej poziomem zaspokojenia
ich potrzeb, oraz określenie jej wpływu na lojalność nabywcy – A. OstrowskaDankiewicz;



przedstawienie zmiennej struktury rynku ubezpieczeń na życie o charakterze
inwestycyjnym (wskazanie najnowszych trendów produktowych oraz rozwiązań
rynkowych alternatywnych dla tradycyjnych ubezpieczeń powiązanych z funduszami) –
A. Ostrowska-Dankiewicz;



przedstawienie

istoty oraz

rodzajów,

mechanizmu

tworzenia

i

zarządzania

ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, zaprezentowanie ich efektywności oraz
zmian w poziomie ich aktywów na rynku polskim – A. Ostrowska-Dankiewicz, S.
Pieńkowska-Kamieniecka;


ukazanie specyfiki indywidualnych oraz grupowych ubezpieczeń na życie powiązanych
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (unit-linked) jako alternatywnego
sposobu oszczędzania w systemie emerytalnym – A. Ostrowska-Dankiewicz;



przedstawienie istoty oraz konstrukcji produktów strukturyzowanych, wskazanie ich
form ze szczególnym uwzględnieniem cech produktów ubezpieczeniowych, a także
zaprezentowanie tendencji zmian na polskim rynku ubezpieczeń na życie wynikających
z traktowania polis strukturyzowanych jako alternatywnej formy lokowania kapitału,
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wypierającej z rynku tradycyjne ubezpieczenia z UFK – A. Ostrowska-Dankiewicz, M.
Janowicz-Lomott;


prezentacja rodzajów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, wskazanie źródeł
prawnych w zakresie funkcjonowania UFK oraz obowiązku informacyjnego w tego typu
produktach, omówienie wybranych metod oceny efektywności oraz ryzyka
inwestycyjnego UFK z prezentacją przykładów – A. Ostrowska-Dankiewicz, A. Cwynar,
W. Cwynar;



analiza mechanizmu funkcjonowania wtórnego rynku polis na życie zarówno o
charakterze kapitałowym (oszczędnościowym), jak i ochronnym oraz wskazanie
korzyści i zagrożeń związanych z ich nabywaniem – brak zorganizowanego rynku
wtórnego (zorganizowanego – tzn. uregulowanego i nadzorowanego), brak kodeksów
dobrych praktyk dla podmiotów, które taki rynek wtórny organizują, brak świadomości
konsumentów, że istnieje rynek wtórny i wcale nie trzeba tracić większości
zgromadzonych na polisie środków – R. Kurek;



usystematyzowanie

i

analiza

elementów

kształtujących

jakość

usług

ubezpieczeniowych, wpływających na jej ocenę z punktu widzenia klientów oraz
zakładów ubezpieczeń i ich otoczenia (Rzecznik Ubezpieczonych) – J. Iwko;


relacja pomiędzy kosztami jakości a wartością konsumencką usług ubezpieczeniowych
– J. Iwko;



analiza i ocena skutków wdrożenia zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet
(dyrektywa 2004/113/WE) w zakresie dostępu do usług ubezpieczeniowych, status
kobiet w ubezpieczeniach – W. Sułkowska, I. Jędrzejczyk;



aktualne tendencje w obszarze szkód komunikacyjnych (szkody na osobie z
ubezpieczeń OC p.p.m., BLS) – K. Ludwichowska, I. Kwiecień, J. Monkiewicz, M.
Monkiewicz i inni;



proces dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie w ujęciu procesu podejmowania
decyzji finansowych przez poszkodowanego a jego przebieg uwarunkowany specyfiką
decyzji, wielością alternatyw, cechami decydenta, udziałem innych podmiotów i
czynnikami społecznymi – I. Kwiecień;
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zagadnienia

edukacji,

kompetencji

finansowych

i

zachowań

ekonomicznych

gospodarstw domowych (konsumentów) – R. Milic-Czerniak, Cz. Bywalec, S. Smyczek,
M. Iwanicz-Drozdowska;


poziom

świadomości

ubezpieczeniowej

indywidualnych

klientów

zakładów

ubezpieczeń – T. Szumlicz, J. Iwko;


zagadnienia bezpieczeństwa rynku ubezpieczeniowego jako kategoria, której
składowymi są m.in. mechanizmy chroniące interesy uczestników rynku w sytuacji
kryzysowej, w tym w przypadku upadłości instytucji ubezpieczeniowej lub jej
restrukturyzacji, analiza sieci bezpieczeństwa finansowego, a także wyodrębnienie jej
podstawowych elementów, tak w ujęciu przedmiotowym, jak i podmiotowym – M.
Monkiewicz, J. Monkiewicz;



zagadnienia ryzyka systemowego i potencjału jego kreowania przez branżę
ubezpieczeniową – T. Bednarczyk, J. Monkiewicz;



związki między informacjami generowanymi w systemach informacyjnych nadzoru nad
zakładami ubezpieczeń a możliwościami zaspokojenia potrzeb informacyjnych
użytkowników tych systemów – R. Kurek;



charakterystyka mechanizmu oraz identyfikacja uporządkowanej likwidacji jako
nowego narzędzia zarządzania ryzykiem upadłości zakładów ubezpieczeń – T.
Czerwińska, T. Jedynak;



funkcje opłat likwidacyjnych i przesłanki ich stosowania przez zakłady ubezpieczeń na
życie, aspekty ekonomiczne i regulacyjne, ujęcie krajowe i międzynarodowe – J.
Lisowski, M. Osak, K. Łyskawa;



problematyka wartości klienta zakładu ubezpieczeń – E. Wierzbicka.

3.3. Podsumowanie
Obszar prawny badań konsumenckich w ubezpieczeniach to przede wszystkim cztery grupy
zagadnień:
1. Pojęcie usług ubezpieczeniowych i charakterystyka umów ubezpieczenia.
2. Wpływ (rola) regulacji unijnych dotyczących usług ubezpieczeniowych na kształt
mechanizmów ochronnych klienta korzystającego z tych usług i regulacji przyjętych w
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prawie krajowym (zwłaszcza w kodeksie cywilnym i ustawie o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 2015 r.).
3. Zakres podmiotowy tej ochrony, czyli pojęcie klienta lub konsumenta usług
ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem jego specyfiki (ubezpieczający, ubezpieczony,
uposażony, poszkodowany).
4. Poszczególne mechanizmy ochronne klienta usług ubezpieczeniowych.
Z kolei obszar ekonomiczny badań konsumenckich w ubezpieczeniach obejmuje głównie
zagadnienia:
1. Podmiotowe, głównie przedstawiające punkt widzenia określonych instytucji, tj.
zakładów

ubezpieczeń,

banków,

pośredników

ubezpieczeniowych,

kancelarii

odszkodowawczych, klientów (konsumentów), instytucji rynkowych, w szczególności
Rzecznika Ubezpieczeniowego (Rzecznika Finansowego), UOKiK, KNF i UFG.
2. Produktowe, głównie dotyczące ubezpieczeń na życie z UFK, tzw. polisolokat,
ubezpieczeń

ochronnych

na

życie,

ubezpieczeń

grupowych,

ubezpieczeń

strukturyzowanych, ubezpieczeń komunikacyjnych OC p.p.m., ubezpieczeń sprzętu
elektronicznego, ubezpieczeń NNW / KL, ubezpieczeń turystycznych i mieszkaniowych.
3. Ekonomiczno-finansowe, w szczególności dotyczące: rentowności i efektywności
ubezpieczeniowej ubezpieczeń na życie z UFK, bezpieczeństwa i wypłacalności
zakładów ubezpieczeń, resolution, kosztów i opłat likwidacyjnych, procesu sprzedaży
produktów

i

likwidacji

szkód,

postępowania

reklamacyjnego,

implementacji

rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego.
Najważniejsze

grupy

zagadnień

skupione

są

wokół

głównych

produktów

ubezpieczeniowych, w szczególności:


ubezpieczeń na życie o charakterze kapitałowym, gdzie badania dotyczą zwłaszcza
konstrukcji produktów tego typu, opłat likwidacyjnych, missellingu itp.,



ubezpieczeniach komunikacyjnych, a szczególnie ubezpieczeń odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,



ubezpieczeń grupowych na życie,

a także wokół systemowego bezpieczeństwa rynku ubezpieczeniowego.
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4. Propozycje dalszych prac
Na rynku ubezpieczeniowym pojawia się szereg innowacji zarówno po stronie produktów
(produkty łączone oparte o różne indeksy, pokrywające nowe ryzyka, np. cyberubezpieczenia), jak i
po stronie modelów biznesowych (start-up, nowe kanały sprzedaży, np. agregatorzy czy portale
ubezpieczeniowe on-line, obsługa likwidacji szkód on-line itd.), które będą miały olbrzymi wpływ
na postrzeganie i rozwój branży. Ponadto rynek ubezpieczeniowy czeka wiele zmian związanych z
nowymi regulacjami (tzw. żywioł regulacyjny), np. IDD, RODO czy MSSF 17, które wymagają
dalszych prac nad ich wpływem na rynek. Widoczny jest także wzrost znaczenia reputacji
podmiotów

w

branży

ubezpieczeniowej.

Konieczne

jest

wzmocnienie

monitorowania

pojawiających się zjawisk i innowacji, ich charakteru i skali rozpowszechniania w zestawieniu z
przygotowywanymi lub wdrażanymi regulacjami w sposób kompleksowy.
Rozwój rynku ubezpieczeniowego (finansowego) jest coraz bardziej dynamiczny. Oznacza
to, że powstają nowe instrumenty finansowe – z jednej strony dające uczestnikom rynku większe
możliwości inwestycyjne, z drugiej strony charakteryzujące się coraz większą złożonością oraz z
reguły coraz mniejszą przejrzystością. Prowadzi to do wniosku, iż instrumenty ochrony
instytucjonalnej uczestników rynku finansowego w (najbliższej) przyszłości będą musiały objąć
nowe instrumenty i procesy zachodzące na rynku finansowym. Regulacje dotyczące ochrony
klientów rynku finansowego powinny mieć w coraz większym stopniu charakter prospektywny,
tzn. powinny uwzględniać mogące powstać w przyszłości sytuacje, w których uczestnik rynku
finansowego będzie narażony na poważne straty.
Dlatego grupa robocza w toku konsultacji zauważa wyraźną potrzebę większej współpracy
między różnymi ośrodkami naukowymi, konieczność odpowiedniej koordynacji prac, a także
otwarcia dyskusji na pozostałe środowiska przez włączenie różnych instytucji – tj. UOKiK, KNF, PIU,
UFG, PBUK, SPBUiR, PIPUiF, NIK – oraz stworzenie stałej platformy wymiany informacji i dyskusji w
internecie. Duże znaczenie ma także większe zainteresowanie problemami ochrony klienta /
konsumenta wśród piszących prace licencjackie, magisterskie, podyplomowe czy doktorskie, ale
także prowadzących projekty badawcze, zarówno krajowe (np. w ramach NCN), jak i
międzynarodowe (np. w ramach UE, czy International Academy of Financial Consumers – IAFICO)
oraz organizatorów konferencji.
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5. Załączniki i źródła Raportu
1. Dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP (koordynator Grupy Roboczej ds. rynku
ubezpieczeniowego Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym), Raport
otwarcia – prezentacja Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku ubezpieczeniowego w
Polsce, Warszawa, 29 czerwca 2017 r.
2. Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku ubezpieczeniowego w Polsce – baza
danych, Warszawa, 29 czerwca 2017 r.
3. Uwagi i uzupełnienia z przeprowadzonych konsultacji publicznych, Warszawa, listopad
2017 r.
4. Dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP (koordynator Grupy Roboczej ds. rynku
ubezpieczeniowego Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym), Raport finalny
– prezentacja Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku ubezpieczeniowego w Polsce,
Warszawa, 6 grudnia 2017 r.
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Część 3.
Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku
kapitałowego w Polsce
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Wyzwania w zakresie ochrony klientów rynku kapitałowego
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
1. Wprowadzenie
W tej części zajmujemy się problematyką ochrony klientów rynku kapitałowego. Na
wstępie należy zaznaczyć, że pojęcie „rynek kapitałowy” jest stosowane tu trochę nieformalnie –
powinniśmy raczej używać terminu „rynek finansowy”, gdyż rynek ten obejmuje również inne
segmenty rynku finansowego, takie jak: rynek instrumentów pochodnych, rynek produktów
(instrumentów) strukturyzowanych oraz rynek pieniężny (w przypadku tego ostatniego liczba
potencjalnych indywidualnych klientów jest niewielka). Ponadto jako synonim pojęcia „rynek
kapitałowy” jest stosowane pojęcie „rynek papierów wartościowych”, co jest istotnym
uproszczeniem.
Należy też dodać, że niektóre produkty właściwe dla szeroko rozumianego rynku
kapitałowego są oferowane przez sektory bankowy i ubezpieczeniowy oraz instytucje
parabankowe. Dotyczy to w szczególności takich produktów, jak:


długoterminowe instrumenty inwestycyjne, oferowane zazwyczaj przez zakłady
ubezpieczeń jako rzekome produkty emerytalne,



produkty strukturyzowane, mające zazwyczaj postać instrumentu dłużnego z
wbudowaną opcją egzotyczną lub symetrycznego instrumentu pochodnego z dźwignią
finansową,



instrumenty o (bardzo) krótkim terminie wygaśnięcia (nawet 1 godzina) i charakterze
czysto spekulacyjnym, które to (niestety) nie różnią się od automatów do gier.

Klienci rynku kapitałowego w porównaniu z klientami sektora bankowego i klientami
branży ubezpieczeniowej objęci są ochroną (i może tak być też w przyszłości) w mniejszym
zakresie. Naszym zdaniem jest kilka przyczyn tego faktu:
1. Istnieje założenie (może niesłuszne), że inwestor na rynku kapitałowym charakteryzuje
się – w porównaniu z klientem banku – mniejszą awersją do ryzyka oraz ma
świadomość ponoszonego ryzyka, wynikającą z większego doświadczenia w tym
zakresie.
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2. Pewna część instrumentów rynku kapitałowego nie podlega ścisłym regulacjom (np.
wymogom nadzoru finansowego).
3. Niektóre instytucje oferujące instrumenty rynku finansowego są zarejestrowane w
krajach o mniejszych wymogach regulacyjnych, co powoduje arbitraż regulacyjny.
4. Niektóre możliwe straty klienta nie są zawinione przez instytucję finansową, lecz przez
brak wiedzy i doświadczenia samego klienta.
Powyżej określone przyczyny nie mogą być usprawiedliwieniem dla potencjalnie mniejszej
ochrony klientów rynku kapitałowego (szerzej: rynku finansowego). Konieczność tej ochrony
wynika z faktu, że instrumenty (produkty) inwestycyjne oferowane na tym rynku charakteryzują
się po pierwsze relatywnie wyższym ryzykiem, a po drugie relatywnie mniejszą przejrzystością.
Naszym zdaniem bezpieczeństwo klientów rynku finansowego może być zwiększone
poprzez działania dwojakiego rodzaju: poprzez ochronę instytucjonalną oraz edukację finansową.

2. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego
Jak wskazują doświadczenia ostatnich lat, obszary aktywności uczestników rynku
finansowego (rynku kapitałowego), które powinny być objęte ochroną instytucjonalną, to:


wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia, w szczególności przyjmowanie
wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem,



oferowanie

niekonwencjonalnych

i

mało

transparentnych

instrumentów

inwestycyjnych.
W Polsce jest kilka instytucji, które oferują potencjalną ochronę instytucjonalną
uczestników rynku finansowego, w tym rynku kapitałowego. Zalicza się do nich przede wszystkim
następujące instytucje:


Rzecznik Finansowy,



Komisja Nadzoru Finansowego,



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,



organizacje

konsumenckie:

Stowarzyszenie

Konsumentów

Polskich,

Federacja

Konsumentów.
Najwyższa Izba Kontroli przygotowała dwa raporty dotyczące tych kwestii. Są to:
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Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego –



datowany na 8 kwietnia 2014 r.,
Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego (Forex, kantorów



internetowych i rynku walut wirtualnych) – datowany na 14 lutego 2017 r.
Raporty te wskazują, że ochroną klientów tych rynków zajmują się wymienione wcześniej
organizacje. Organizacje te działają prawidłowo, lecz ochrona nie jest wystarczająca.
Uczestnicy rynku kapitałowego dokonują transakcji instrumentami finansowymi.
Podstawowy akt prawny dotyczący tego obrotu to ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi89. Kluczowy w tym akcie jest Dział V – Zabezpieczanie interesów
inwestorów. System rekompensat (artykuły 132–146 ustawy). Druga część tego opracowania
(przygotowana przez dr hab. Edytę Rutkowską-Tomaszewską) zawiera kompleksowy przegląd i
ocenę rozwiązań prawnych, których rolą jest ochrona klientów firm inwestycyjnych.
Ochrona instytucjonalna jest ważnym działaniem, które przynajmniej częściowo może
zapobiec ponoszeniu strat przez uczestników rynku finansowego będących klientami instytucji
finansowych, jednak to nie wystarczy. Bardzo dużą rolę odgrywa edukacja finansowa. W naszym
kraju jest co najmniej kilka instytucji, które w swoich celach deklarują edukowanie finansowe
(ogólnie: ekonomiczne) społeczeństwa. Należą do nich: Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru
Finansowego czy też Związek Banków Polskich. Trzeba przyznać, że za deklaracjami idą intensywne
działania.
Naszym zdaniem te ważne działania spotykają się jednak ze stosunkowo niewielkim
zainteresowaniem. Edukacja prowadzona przez te instytucje stoi na wysokim poziomie, lecz nie
jest oczywiście obowiązkowa, dlatego potrzebna wielu zachęt, aby obywatele skorzystali z tej
oferty. Inną ważną cechą edukacji finansowej jest to, iż jest ona relatywnie trudna. Przeciętny
obywatel w dzisiejszym świecie zorientowanym na media, w tym media społecznościowe,
zainteresowany jest łatwymi i sensacyjnymi tematami, a nie zagadnieniami, które składają się na
pracę organiczną.
Wynika z tego, że większy społeczny efekt może przynieść powszechna obowiązkowa
edukacja finansowa przeprowadzana w szkołach, poczynając co najmniej od szkoły podstawowej.

89

Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.
Str. 164

Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02 – 001 Warszawa

biuro@rf.gov.pl
www.rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy
facebook.com/Rzecznik Finansowy

Tel. 22 333 73 26,
22 333 73 27
fax. 22 333 73 29

Niestety w obecnie przewidzianej podstawie programowej dla szkoły średniej zakres edukacji
finansowej jest praktycznie śladowy. Nie przewiduje się też edukacji finansowej na poziomie szkoły
podstawowej.

3. Ochrona uczestników rynku finansowego w przyszłości
Rozwój rynku finansowego (w tym rynku kapitałowego) jest coraz bardziej dynamiczny.
Oznacza to, że powstają nowe instrumenty finansowe, z jednej strony dające uczestnikom rynku
większe możliwości inwestycyjne, z drugiej strony charakteryzujące się coraz większą złożonością
oraz z reguły coraz mniejszą przejrzystością. Prowadzi to do wniosku, iż instrumenty ochrony
instytucjonalnej uczestników rynku finansowego w (najbliższej) przyszłości będą musiały objąć
nowe instrumenty i procesy zachodzące na rynku finansowym. Naszym zdaniem regulacje
dotyczące ochrony klientów rynku finansowego powinny mieć w coraz większym stopniu charakter
prospektywny, tzn. winny uwzględniać mogące powstać w przyszłości sytuacje, w których
uczestnik rynku finansowego będzie narażony na poważne straty.
Poniżej przedstawiamy listę takich sytuacji, z których niektóre stanowią zagrożenie już dziś i
w związku z tym powinny być w jakimś stopniu objęte ochroną. Część z nich jest efektem
dynamicznych zmian zachodzących w obszarze technologii informatycznych.

3.1. Kompleksowe rozwiązania zarządzania finansami gospodarstw domowych
Wśród specjalistów panuje powszechna zgoda, iż gospodarstwa domowe potrzebują dziś
usługi kompleksowego doradztwa finansowego, które nakierowane byłoby na planowanie
finansowe i zarządzanie finansami gospodarstwa domowego. Właściwie taka usługa jest dziś
prawie nieobecna na rynku finansowym. W jej miejsce instytucje finansowe oferują produkty,
które w pewnym sensie łączą cechy produktów bankowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych.
Są one nietransparentne i oferowane często jako rzekome produkty emerytalne. Z uwagi na ich
długoterminowy charakter o ich nieodpowiedniości jako produktów emerytalnych będzie można
przekonać się w prosty sposób dopiero po kilku, a często po kilkunastu latach. Istnieje zatem
potrzeba wprowadzenia regulacji, które weryfikowałyby powiązanie tych instrumentów z
potrzebami emerytalnymi konkretnego gospodarstwa domowego.
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3.2. Nieprzejrzyste instrumenty strukturyzowane
Instrumenty (produkty) strukturyzowane są to instrumenty inwestycyjne, które z reguły
stanowią połączenie zwykłego depozytu bankowego (ewentualnie obligacji zerokuponowej) oraz
opcji egzotycznej o dość skomplikowanej konstrukcji. Duża część tych instrumentów ma gwarancję
zwrotu wpłaconej wartości początkowej, jednak nie dotyczy to wszystkich. Są też takie, które
gwarantują tylko częściowy zwrot zainwestowanego kapitału. Oprócz tego oferowane są
instrumenty o symetrycznej postaci, w których potencjalna strata może być duża.

3.3. Krótkoterminowe instrumenty spekulacyjne
Na rynku finansowym – również polskim – pojawiło się wiele możliwości inwestycyjnych, z
reguły krótkoterminowych, o czysto spekulacyjnym charakterze. Dotyczy to zarówno „rynku
forex”, jak i innych platform obrotu. Te możliwości nie mają wiele wspólnego z instrumentami
inwestycyjnymi, chociaż mogą nosić nazwy sugerujące, iż takimi są.

3.4. Produkty oparte na technologiach informatycznych
Do tej grupy zaliczamy przede wszystkim tzw. kryptowaluty. Pewien sukces, o jakim można
mówić w przypadku bitcoina, spowodował, iż powstały już setki takich „walut”. Przeważająca
większość z nich budzi wątpliwości co do ich legalności, niektóre są niczym innym jak piramidami
finansowymi. Łatwość rozpowszechniania tego typu produktów, niemożność ich weryfikacji, w
połączeniu z naiwnością i brakiem edukacji klientów powodują, iż w niedalekiej przyszłości będzie
to jeden z najprostszych sposobów utraty kapitału.

3.5. Usługi „robodoradztwa”
„Robodoradztwo” (ang. roboadvisory) to usługa automatycznego doradztwa finansowego,
w której zarządzanie finansami gospodarstwa domowego, w tym dokonywanie inwestycji, jest
wykonywane na podstawie porad wynikających z działania programu komputerowego. W tego
typu usługach brakuje właściwej interakcji z klientem, co powoduje, że decyzje inwestycyjne mogą
być niewłaściwe, a wręcz szkodliwe.
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4. Podsumowanie
W przypadku wymienionych powyżej sytuacji – które nie wyczerpują wszystkich możliwości
– można zawsze powiedzieć, że to inwestor jest winny, gdyż zgodził się ponosić nadmierne,
niekontrolowane ryzyko. Jednak zazwyczaj wpadki inwestorów są interpretowane jako zawinione
przez instytucje finansowe, a w efekcie znacznie psują (i tak nadszarpniętą) reputację sektora
finansowego. W tej sytuacji potrzebne są długoterminowe rozwiązania prewencyjne, gdyż
regulacje wprowadzane ex post nie są dostateczną ochroną. Do takich rozwiązań można zaliczyć:
 certyfikowanie instrumentów i produktów finansowych (tak jak czyni się to w przypadku
leków), które mogą być z jednej strony korzystne, z drugiej zaś stanowić zagrożenie,
 obowiązek raportowania ryzyka w każdym instrumencie i produkcie finansowym, w
szczególności wskazanie rozmiarów możliwej straty.
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Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku finansowego w Polsce w
odniesieniu do rynku usług inwestycyjnych (rynku kapitałowego) w naukach
prawnych
dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski

1. Otoczenie regulacyjne
Regulacje prawne dotyczące ochrony klienta na rynku kapitałowym (klienta usług
inwestycyjnych), zapoczątkowane przez tzw. pakiet MiFID I90, kontynuuje w jeszcze większym
zakresie dyrektywa 2014/6591, zwana MiFID II. Regulacje te są także wyrazem tendencji do
rozszerzania zakresu podmiotowego ochrony na rynku usług finansowych, poprzez instytucje
prawną klienta firmy inwestycyjnej (a nie jedynie konsumenta), kwalifikowanego jako klient
profesjonalny lub nieprofesjonalny (detaliczny). Obecnie obowiązująca dyrektywa MiFID II
konstruuje dosyć ogólną i pojemną podmiotowo definicję klienta, którym jest każda „osoba
fizyczna lub prawna, na której rzecz firma inwestycyjna świadczy usługi inwestycyjne lub
dodatkowe” (art. 4 ust. 1 pkt 9 dyrektywy), jednocześnie definiując klienta profesjonalnego jako
tego, który spełnia kryteria określone w załączniku II, czyli posiada doświadczenie, wiedzę i

90

Na MiFID I (Markets in Financial Instruments Directive – dyrektywa w sprawie rynków instrumentów
finansowych) składają się trzy unijne akty prawne:
 dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. Urz. UE L 145 z dnia 30
kwietnia 2004 r.) – zwana dalej dyrektywą 2004/39/WE,
 dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków
prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże
dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241/26 z dnia 02 września 2006 r.) (akt wykonawczy), zwana dalej dyrektywą
2006/73/WE,
 rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki
wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań
przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości
rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże
dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241/1 z dnia 02 września 2006 r.).
91
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173/349 z
dnia 12 czerwca 2014 r.). Weszła ona w życie w dniu 2 lipca 2014 r. i uchyliła MiFID I ze skutkiem od dnia 3 stycznia
2017 r.
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fachowość umożliwiające podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwe ocenianie
ryzyka, z którym się one wiążą (art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy).
Na gruncie prawa krajowego postanowienia dyrektywy MiFID I wdrażają: ustawa z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: u.o.i.f.)92 oraz rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm
inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, oraz banków powierniczych (dalej: rozporządzenie MF)93, wydane na podstawie art.
94 ust. 1 pkt 1 u.o.i.f. Jeśli idzie natomiast o implementację do prawa krajowego dyrektywy MiFID
II, to dokonano tego niedawno uchwaloną ustawą o zmianie ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz niektórych innych ustaw94, która weszła zasadniczo w życie z dniem 21 kwietnia
2018 r.
Dyrektywa ta jest także wyrazem ogólnej zasady odnoszącej się do sektora usług
finansowych, że tzw. dyrektywy sektorowe (do których należy także MiFiD) – oraz stanowiące ich
odpowiedniki w ustawodawstwie krajowym tzw. ustawy sektorowe – regulują podejmowanie i
prowadzenie działalności gospodarczej przez poszczególne typy instytucji finansowych. Dyrektywy
te (a dokładnie dołączone do nich załączniki) określają katalogi usług finansowych przypisanych
tym instytucjom, mają istotny wpływ na ustalenie zakresu usług finansowych, zasady świadczenia
tych usług na rzecz klientów, a także określają wzajemne prawa i obowiązki stron oraz przewidują
prawne mechanizmy ochrony klienta tychże usług. W przypadku MiFID są to usługi inwestycyjne
(maklerskie). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
rynków instrumentów finansowych, tzw. MiFID II, w załączniku I przedstawia wykaz usług i
działalności oraz instrumentów finansowych.
Można zatem w uproszczeniu wskazać, że usługi inwestycyjne (zwane maklerskimi)
świadczą co do zasady instytucje inwestycyjne (firmy inwestycyjne), na podstawie dyrektywy
2004/39, a obecnie 2014/65/UE, w porządku krajowym zaś – ustawy o obrocie instrumentami

92

Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm. Ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. poz. 1316) dokonano nowelizacji ustawy o
obrocie instrumentami i implementowano w całości regulacje MiFID I do polskiego prawa. Zmiany weszły w życie z
dniem 21 października 2009 r.
93
Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 878.
94
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 685).
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finansowymi dotyczącej działalności firm inwestycyjnych. Usługa inwestycyjna, zwana też usługą
maklerską, to wykonywanie przez firmę inwestycyjną lub bank na rzecz klienta czynności
wskazanych w art. 69 ust. 2 i 4 u.o.i.f., mieszczących się w pojęciu działalności maklerskiej (§ 2 pkt
4 rozporządzenia MF). Są to zatem – zgodnie z art. 69 ust. 2 u.o.i.f. określającym zakres
działalności maklerskiej – czynności polegające na: przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywaniu zleceń na rachunek dającego zlecenie,
nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, zarządzaniu portfelami,
w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwie
inwestycyjnym, oferowaniu instrumentów finansowych, świadczeniu usług w wykonaniu
zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych
umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, a także
organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.
Do działalności maklerskiej należy również – zgodnie z art. 69 ust. 4 u.o.i.f. – wykonywanie
przez firmę inwestycyjną czynności polegających na: przechowywaniu lub rejestrowaniu
instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków
derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, udzielaniu
pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa
liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy
inwestycyjnej udzielającej pożyczki, doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury
kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub
strategią, doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania
przedsiębiorstw, wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską,
sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze
ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, świadczeniu usług
dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną, wykonywanie czynności, których
przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, jeżeli czynności te pozostają w
związku z działalnością maklerską.
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2. Klient firmy inwestycyjnej
Wdrożenie dyrektywy MiFID przyczyniło się zatem do istotnych zmian w relacjach
pomiędzy klientami a firmami inwestycyjnymi oferującymi usługi maklerskie. Dyrektywa MiFID II w
art. 4 ust. 1 pkt 1 wskazuje, że firma inwestycyjna oznacza każdą osobę prawną, której działalność
prowadzona w sposób zawodowy i regularny polega na świadczeniu jednej lub większej liczby
usług inwestycyjnych na rzecz osób trzecich bądź prowadzeniu jednego lub większej liczby
rodzajów działalności inwestycyjnej. Ponadto państwa członkowskie mogą włączyć do definicji
firmy inwestycyjnej przedsiębiorstwa niebędące osobami prawnymi, jednakże muszą one spełnić
wymienione w tym przepisie warunki. W świetle art. 3 pkt 33 u.o.i.f. firmą inwestycyjną jest dom
maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczna osoba prawna z
siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadząca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.
Zgodnie z art. 4 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE pojęcie „klient profesjonalny” oznacza
klienta spełniającego kryteria określone w załączniku II Klienci profesjonalni dla celów niniejszej
dyrektywy, czyli takiego, który posiada doświadczenie, wiedzę i fachowość umożliwiające
podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwe ocenianie ryzyka, z którym się one
wiążą.
Klient profesjonalny jest fachowym inwestorem posiadającym wiedzę oraz doświadczenie,
poprzez które należycie dokonuje oceny ryzyka podczas podejmowania ustaleń inwestycyjnych na
rynku wtórnym. Natomiast klient detaliczny, zgodnie z art. 4 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE i art.
art. 3 ust. 39c u.o.i.f., definiowany jest jako podmiot niebędący klientem profesjonalnym, na
którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług maklerskich. Klienci detaliczni
zatem nie posiadają wiedzy na temat rynku oraz instrumentów występujących na tym rynku, jak
również nie charakteryzują się właściwą umiejętnością oceny ryzyka podczas podejmowania
ustaleń inwestycyjnych. Klient detaliczny – którym jest także konsument – z uwagi na to, iż jest
podmiotem słabszym, jest najbardziej chroniony.
W świetle MiFID, a także ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, klient firmy
inwestycyjnej to inwestor, czyli podmiot, który dysponuje środkami finansowymi – kapitałem –
przeznaczonym na inwestycje i którego celem jest zwiększenie posiadanego kapitału. Może być on
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zakwalifikowany do jednej z dwóch kategorii, tj. do klientów detalicznych albo do klientów
profesjonalnych, przy czym kryteria klasyfikacyjne to posiadane doświadczenie i wiedza
pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę
ryzyka związanego z tymi decyzjami. Klient profesjonalny zobligowany jest do legitymowania się
odpowiednim zakresem wiedzy i doświadczenia w obszarze działalności inwestycyjnej.
W literaturze klienci zazwyczaj są klasyfikowani jako inwestorzy indywidualni i
instytucjonalni, przy czym inwestorzy indywidualni to osoby fizyczne, które lokują oszczędności w
celu uzyskania zysku. Do drugiej grupy inwestorów zaliczani są inwestorzy instytucjonalni,
charakteryzujący

się

posiadaniem

większych

zasobów

finansowych

od

inwestorów

indywidualnych. Inwestorzy instytucjonalni zarówno różnią się od inwestorów indywidualnych pod
kątem prawnym oraz organizacyjnym, jak i posiadają większe doświadczenie analityczne. Jako
najaktywniejsze

instytucje

rynku

finansowego

można

wyróżnić

podmioty

zbiorowego

inwestowania, które mają na celu lokowanie funduszy uzyskanych od osób fizycznych lub osób
prawnych w wytypowane instrumenty. Odnośnie do klasyfikacji inwestorów można wskazać na
następujące opracowania:
1. Banaszczak-Soroka U., [w:] Banaszczak-Soroka U. (red.), Rynki finansowe. Organizacja,
instytucje, uczestnicy, C.H. Beck, Warszawa 2014.
2. Banaszczak-Soroka U., Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, PWN, Warszawa
2008.
3. Czyżycki R., Inwestor indywidualny na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
Zgodnie z art. 3a ust. 1 u.o.i.f. w sytuacji, gdy klient detaliczny dysponuje odpowiednim
zakresem wiedzy i doświadczenia, pozwalającym na właściwą ocenę ryzyka związanego z
decyzjami inwestycyjnymi, a także odpowiednim zakresem wiedzy o zasadach traktowania
klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług o charakterze inwestycyjnym, wówczas może on
zostać – na pisemne żądanie – uznany za klienta profesjonalnego. Natomiast zgodnie z art. 3a ust.
2 u.o.i.f. klient profesjonalny może zostać uznany przez firmę inwestycyjną – na jego pisemne
żądanie bądź z inicjatywy firmy inwestycyjnej – za klienta detalicznego. Będzie to miało miejsce w
sytuacji, gdy klient ten nie będzie dysponował zakresem wiedzy i doświadczeniem inwestycyjnym
wymaganymi od klientów profesjonalnych.
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Wydaje się, że ustawodawca w te sposób chce dopasować traktowanie klienta na rynku
giełdowym (a tym samym poziom jego ochrony) do posiadanej przez niego wiedzy i doświadczenia
w zakresie usług inwestycyjnych. Zatem im mniejszą wiedzą i doświadczeniem dysponuje dany
klient, tym w większym stopniu powinien być chroniony przy dokonywaniu transakcji
instrumentami finansowymi. „Przyjęte rozwiązanie zabezpiecza jednocześnie efektywność obrotu,
gwarantuje, że inwestorzy będą traktowani na rynku w sposób, który w największym stopniu
odpowiadał będzie ich potrzebom i pozwoli na wyznaczenie najlepszego kompromisu pomiędzy
zyskiem a ryzykiem”95. Do kategorii klientów detalicznych zaliczane będą przede wszystkim osoby
fizyczne, które – na podstawie indywidualnie podejmowanych decyzji – inwestują posiadane
nadwyżki kapitałowe w instrumenty finansowe notowane w obrębie rynku giełdowego. Dysponują
one różnym potencjałem kapitałowym, zasobem posiadanej wiedzy, zakresem doświadczeń i
umiejętnościami związanymi z działalnością inwestycyjną. Jednocześnie cechują się one różnym
horyzontem inwestycyjnym oraz podejściem do ryzyka, co oznacza, że odmienne są także ich
przekonania odnośnie do kierunku, w jakim podążać będzie rynkowa wycena instrumentów, co
automatycznie przekłada się na wzrost stabilizacji tych wycen, a także całego rynku. Za klientów
profesjonalnych uznawane będą przede wszystkim instytucje finansowe (np. fundusze
inwestycyjne, fundusze emerytalne, banki, zakłady ubezpieczeń), których przedmiotem
działalności będzie inwestowanie bądź zarządzanie – należącymi do nich lub powierzonymi im –
środkami finansowymi.
Dyrektywa MiFID wprowadza nowe zasady klasyfikacji klientów i rozróżnia ich trzy
kategorie: klienci detaliczni96, klienci profesjonalni (branżowi)97 oraz uprawnieni kontrahenci98. U
podstaw takiej kategoryzacji klientów leży uznanie, że różnym typom klientów należy zapewnić

95

P. Wajda, Efektywność informacyjna rynku giełdowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
W świetle art. 4 dyrektywy 2004/39/WE oraz art. 4 dyrektywy 2014/65, każdy klient niebędący klientem
branżowym jest klientem detalicznym.
97
Zgodnie z definicją dyrektywy 2004/39/WE oraz dyrektywy 2014/65 to klient, który posiada doświadczenie,
wiedzę i fachowość umożliwiające podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych oraz właściwe ocenianie ryzyka,
z którym się one wiążą. Są to m.in. instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne, podmioty lokalne
itp. Szczegółową listę zawiera załącznik II dyrektywy 2004/39/WE oraz dyrektywy 2014/65.
98
Art. 24 ust 2 dyrektywy 2004/39/WE, a obecnie art. 30 ust. 2 dyrektywy 2014/65 wprowadza trzecią kategorię –
kontrahentów uprawnionych. Są to: firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, UCITS oraz ich
spółki zarządzające, fundusze emerytalne oraz ich spółki zarządzające, inne instytucje finansowe uprawnione lub
regulowane na mocy prawa Unii lub prawa krajowego państwa członkowskiego, krajowe władze rządowe oraz
właściwe dla nich urzędy, w tym organy publiczne obsługujące dług publiczny na poziomie krajowym, banki centralne i
organizacje ponadnarodowe i inni klienci branżowi uznani przez Państwa Członkowskie jako uprawnieni kontrahenci.
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inny poziom ochrony oraz przekazać odpowiednie informacje na temat produktów i usług
inwestycyjnych świadczonych przez firmę inwestycyjną. Ocenianie wiedzy i doświadczenia
inwestycyjnego klientów ma na celu także stwierdzenie, czy mają oni odpowiednie przygotowanie
do zawierania transakcji na danym instrumencie.
MiFID rozróżnia więc trzy kategorie klientów, różnicując tym samym poziom przyznawanej
ochrony w zależności od poziomu wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego klientów z danej
kategorii. Największym zakresem ochrony MiFID nakazuje obejmować klientów detalicznych. Do
kategorii tej zalicza się podmioty, które nie spełniają wskazanych w dyrektywie warunków
pozwalających na zakwalifikowanie ich do kategorii z mniejszym poziomem ochrony – a więc tzw.
klientów branżowych (profesjonalnych) oraz uprawnionych kontrahentów99.
MiFID dopuszcza możliwość zniesienia ochrony pewnych klientów detalicznych: klienci
profesjonalni na swój wniosek mogą być traktowani jak klienci detaliczni i odwrotnie – klienci
detaliczni mogą zrezygnować z przyznanego im najszerszego zakresu ochrony i być traktowani
jak klienci profesjonalni pod warunkiem wypełnienia ściśle określonych kryteriów100.
Przedsiębiorstwa inwestycyjne są zobowiązane do powiadamiania swoich dotychczasowych i
nowych klientów o dokonaniu podziału na kategorie.

3. Ochrona klienta firmy inwestycyjnej
Głównym celem wprowadzonej w regulacji MiFID klasyfikacji klienta jest zagwarantowanie
mu najwyższej ochrony w ramach podejmowanych przez niego decyzji na rynku kapitałowym.

99

Do tych dwóch ostatnich kategorii zalicza się przede wszystkim profesjonalnych uczestników rynku
finansowego, których wiedza, doświadczenie i fachowość umożliwiają podejmowanie niezależnych decyzji
inwestycyjnych oraz dokonywanie właściwych ocen ryzyka związanego z danym produktem inwestycyjnym. Są to
zatem takie podmioty, jak: banki, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne itp.
100
Rezygnacja przez klienta detalicznego z przysługującego mu najszerszego zakresu ochrony nie może odbywać
się w drodze bezkrytycznego przyjmowania oświadczeń złożonych przez klienta bez podstawowej przynajmniej
weryfikacji przez firmę inwestycyjną zgodności ich treści z przynajmniej najbardziej oczywistymi elementami stanu
faktycznego. Aby była ona skuteczna, podmiot świadczący usługi inwestycyjne na rzecz danego klienta detalicznego
musi tak czy inaczej dokonać oceny jego fachowości, doświadczenia oraz wiedzy. Jedynie gdy ocena ta daje gwarancję,
że klient detaliczny jest w stanie podejmować niezależne decyzje inwestycyjne i rozumie ryzyko z nimi związane, może
on być traktowany jak klient profesjonalny. Zakwalifikowanie danego klienta do grupy klientów profesjonalnych jest
rozwiązaniem z oczywistych względów kuszącym dla firmy inwestycyjnej – niosącym szereg ułatwień przy świadczeniu
usług. Aby zapobiec automatyzmowi przy zaliczaniu klientów detalicznych do kategorii klientów profesjonalnych,
MiFID nakazuje wprowadzanie odpowiednich procedur w tym zakresie, obejmujących m.in. konieczność skierowania
do klienta wyraźnego ostrzeżenia dotyczącego konsekwencji utraty wyższego poziomu ochrony, konieczność
odebrania pisemnego oświadczenia, że dany klient jest świadomy tych konsekwencji itd.
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Ochrona ta wynika z nałożonego na firmy inwestycyjne obowiązku udzielania oraz ujawniania
informacji klientom usług finansowych101. Istotną kwestią jest indywidualny stopień ochrony
dopasowany do każdego typu klienta, udzielenie odpowiednich informacji przez firmę
inwestycyjną, dotyczących określonej usługi lub produktu inwestycyjnego, czy obowiązek oceny
poziomu doświadczenia i wiedzy klienta na temat produktu inwestycyjnego oraz zbadania
świadomości klienta dotyczącej zawarcia danej transakcji102. Podział klientów na profesjonalnych
oraz detalicznych jest dokonywany na podstawie ich wiedzy oraz doświadczenia na rynku usług
finansowych. Istoty jest też fakt, że klienta profesjonalnego można uznać za klienta detalicznego i
odwrotnie, a więc klasyfikacja klientów przez firmę inwestycyjną nie posiada stałego charakteru103.
Poza tym regulacja MiFID wskazuje na zobowiązania dotyczące prowadzenia działalności w
przypadku świadczenia usług inwestycyjnych na rzecz klientów – a mianowicie – przedsiębiorstwo
inwestycyjne ma działać uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi
interesami klientów oraz wypełniając w szczególności zasady wymienione w art. 19 ust. 2–8 MiFID
I oraz bardziej rozbudowane przepisy art. 24 i art. 25 MiFID II – jak wskazuje art. 19 ust. 1 MiFID I
(art. 24 ust. 1 MiFID II). Wszelkie informacje, jakie firma inwestycyjna kieruje do klientów lub
potencjalnych klientów, w tym publikacje handlowe, powinny być rzetelne, niebudzące
wątpliwości i niewprowadzające w błąd, natomiast publikacje handlowe należy oznaczyć w sposób
niebudzący wątpliwości jako publikacje handlowe (art. 19 ust. 2 MiFID I, art. 24 ust. 3 MiFID II).
Firma

inwestycyjna

powinna

dostarczyć

klientom

lub

potencjalnym

klientom

kompleksowych informacji dotyczących jej samej oraz usług przez nią świadczonych, instrumentów
finansowych oraz proponowanych strategii inwestycyjnych (powinny one obejmować stosowne
wytyczne oraz ostrzeżenia o ryzyku związanym z inwestycjami w takie instrumenty lub
odnoszącym się do poszczególnych strategii inwestycyjnych), podmiotów realizujących zlecenia
oraz kosztów i odnośnych opłat. Istotne jest, aby informacje, które winny być przekazywane w
ujednoliconym formacie, podane były w taki sposób, aby klienci lub potencjalni klienci mogli
zrozumieć charakter oraz ryzyko związane z usługą inwestycyjną oraz określonym rodzajem

101

M. Fedorowicz, [w:] T. Sójka (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s.
700–701.
102
E. Rutkowska-Tomaszewska, [w:] E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Regulacja MiFID – skutki prawne dla
funkcjonowania rynku finansowego, „Prace Naukowe WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 4, Wrocław 2014, s. 80.
103
M. Fedorowicz, [w:] T. Sójka (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s.
702.
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oferowanego instrumentu finansowego, a co za tym idzie – mogli podjąć świadome decyzje
inwestycyjne (art. 19 ust. 3 MiFID I, art. 24 ust. 4 i 5 MiFID II). Firma inwestycyjna, świadcząc usługi
doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania pakietem akcji, jest zobowiązana uzyskać niezbędne
informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia klientów lub potencjalnych klientów w dziedzinie
inwestycji odpowiedniej do określonego rodzaju produktu czy usługi, ich sytuacji finansowej oraz
celów inwestycyjnych, tak aby przedsiębiorstwo mogło polecić klientom lub potencjalnym
klientom odpowiednie dla nich usługi inwestycyjne i instrumenty finansowe (art. 19 ust. 4 MiFID I,
art. 25 ust. 2 MiFID II).
W sytuacji gdy firma inwestycyjna świadczy usługi inne niż zarządzanie portfelem bądź
doradztwo inwestycyjne, zobowiązana jest ona do uzyskania od klienta informacji na temat jego
doświadczenia oraz wiedzy w zakresie danego produktu lub usługi. Uzyskane od klienta informacje
stanowią podstawę określenia przez firmę inwestycyjną, czy konkretna usługa lub produkt
inwestycyjny są odpowiednie i adekwatne do potrzeb klientów. W sytuacji kiedy firma
inwestycyjna otrzyma od klienta niepełne dane lub w ogóle ich nie otrzyma, zobowiązana jest ona
do ostrzeżenia klienta o braku możliwości oceny odpowiedniości i adekwatności usługi lub
produktu inwestycyjnego do jego potrzeb. Istotny jest fakt, że w takiej sytuacji firma inwestycyjna
nie ma obowiązku otrzymania informacji na temat celów inwestycyjnych oraz sytuacji finansowej
klienta104.
Obowiązki ciążące na firmie inwestycyjnej w głównej mierze mają zredukować asymetrię
informacji pomiędzy firmą inwestycyjną a klientem, co w rezultacie doprowadzić ma do
zminimalizowania kosztów wynikających z braku wiedzy klienta. Firma inwestycyjna zobowiązana
jest do uzyskania od klienta określonych informacji, które mogą być pomocne w dopasowaniu do
jego potrzeb odpowiedniej i adekwatnej usługi inwestycyjnej. Regulacja MiFID dąży więc do
zredukowania asymetrii informacji, a jednocześnie kładzie nacisk na zaufanie pomiędzy firmą
inwestycyjną a klientem105.
Profesjonalne, przejrzyste, uczciwe oraz rzetelne postępowanie firmy inwestycyjnej
stanowiące podstawę ochrony interesu klienta może napotykać na przeszkodę w postaci zachęt, a
więc korzyści otrzymywanych od osób trzecich z tytułu świadczonych przez firmę inwestycyjną

104

T. Czech, Kryterium odpowiedniego charakteru usługi inwestycyjnej oaz instrumentów finansowych według
MiFID, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 7, s. 20.
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usług inwestycyjnych. Korzyści, a więc zachęty wobec firmy inwestycyjnej, otrzymywane od
podmiotów niebędących klientami, mogą przyczyniać się do powstawania konfliktów interesów,
co przekłada się na naruszanie profesjonalnego, przejrzystego, uczciwego oraz rzetelnego
postępowania firm inwestycyjnych106.
Dyrektywa MiFID II wprowadza w art. 25 przepisy dotyczące oceny odpowiedniości i
adekwatności instrumentów oraz sprawozdawczości wobec klientów. Warto zwrócić uwagę, że
pojęcie odpowiedniości i adekwatności zostało użyte w regulacji MiFID II, natomiast w dyrektywie
MiFID I oraz w aktach prawa krajowego występuje wyłącznie określenie „odpowiedni”. W MiFID II
pojęcie odpowiedniości odnosi się do instrumentów finansowych bądź usług inwestycyjnych w
stosunku do zarządzania portfelem inwestycyjnym lub w stosunku do doradztwa inwestycyjnego,
natomiast pojęcie adekwatności odnosi się do instrumentów finansowych bądź do usług
inwestycyjnych w stosunku do innych usług inwestycyjnych107.
Oprócz dotychczas opisanych zmian w zakresie relacji firmy inwestycyjnej z klientem
dyrektywa MiFID II wprowadza nowe instrumenty, których celem jest wzmacnianie ochrony
klienta na rynku usług inwestycyjnych. Chodzi mianowicie o mechanizm wynagradzania osób,
które oferują produkty inwestycyjne oraz świadczą usługi inwestycyjne. Nowe przepisy odnoszą się
do wewnętrznej polityki firmy inwestycyjnej, a ich celem ma być zmniejszanie ryzyka
występowania konfliktu interesów w związku z systemem wynagradzania osób, które świadczą
usługi inwestycyjne w ramach firmy inwestycyjnej108. Na organ zarządzający nałożono obowiązek
określenia, zatwierdzenia i nadzorowania polityki firmy w zakresie wynagradzania osób
uczestniczących w świadczeniu usług klientom w celu zachęcania do odpowiedzialnej praktyki
biznesowej, uczciwego i rzetelnego traktowania klientów oraz unikania konfliktów interesów w
stosunkach z klientami. Ponadto organ zarządzający monitoruje i okresowo ocenia adekwatność i
realizację strategicznych celów firmy w odniesieniu do świadczenia usług dodatkowych,
skuteczności organizacji i mechanizmów zarządczych firmy inwestycyjnej oraz adekwatności zasad
świadczenia usług na rzecz klientów oraz podejmuje odpowiednie działania w celu

105

Ibidem, s. 19.
T. Sójka, [w:] T. Sójka (red.), Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku
kapitałowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 36.
107
T. Czech, op. cit., s. 19.
108
J. Dybiński, [w:] M. Stec (red.), System Prawa Handlowego, t. 4 Prawo instrumentów finansowych, C.H. Beck
Warszawa 2016, s. 1404.
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wyeliminowania wszelkich uchybień. Firma inwestycyjna, która świadczy klientom usługi
inwestycyjne, dba o to, by sposób wynagradzania jej personelu lub oceny jego pracy nie
pozostawał w sprzeczności z obowiązkiem działania w najlepiej pojętym interesie klientów. W
szczególności firma ta nie powinna dokonywać jakichkolwiek ustaleń dotyczących wynagrodzeń,
celów sprzedaży bądź innych kwestii, które zachęcałyby jej personel do rekomendowania klientowi
detalicznemu konkretnego instrumentu finansowego, podczas gdy firma inwestycyjna mogłaby
zaoferować mu inny instrument finansowy, który lepiej odpowiadałby jego potrzebom.
Dyrektywa MiFID II określa także wymogi dotyczące zarządzania produktem, których
główną ideą jest utwierdzenie w przekonaniu, że firmy inwestycyjne są w pełni świadome
charakteru proponowanych usług inwestycyjnych oraz potrafią dopasować odpowiedni produkt
inwestycyjny bądź usługę inwestycyjną do określonych typów klientów, tak by spełniały one ich
indywidualne potrzeby, co jest reakcją na powstawanie coraz bardziej skomplikowanych
produktów inwestycyjnych. Dyrektywa wprowadza obowiązek badań dotyczących określenia rynku
docelowego określonych produktów oraz tego, czy są bezpieczne dla funkcjonowania systemu
finansowego. Natomiast firma inwestycyjna tworząca produkty inwestycyjne zobowiązana jest do
przeprowadzenia analizy zatwierdzenia tego produktu na rynku docelowym109.
Istotne jest również wprowadzenie przez dyrektywę MiFID II podziału doradztwa
inwestycyjnego na doradztwo niezależne oraz inne niż doradztwo niezależne (art. 24 ust. 4 lit. a
ppkt i oraz ust. 7 MiFID II). Jest to skutek niesatysfakcjonującej jakości porad związanych z
niedopasowanymi transakcjami, a więc i zawiedzionymi klientami usług inwestycyjnych110. Zgodnie
z art. 24 ust. 7 lit. a MiFID II w przypadku poinformowania klientów przez firmę inwestycyjną o
tym, że usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona niezależnie, dana firma inwestycyjna
ocenia wystarczający zakres instrumentów finansowych dostępnych na rynku, które muszą
wykazywać się wystarczającym zróżnicowaniem pod względem ich rodzaju i emitentów lub
dostawców produktu, aby zapewnić odpowiednią realizację inwestycyjnych celów klienta.

109

J. Dybiński, Ochrona klienta na rynku usług inwestycyjnych, [w:] M. Stec (red.), System Prawa Handlowego, t. 4
Prawo instrumentów finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1405.
110
Ibidem.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów
finansowych (dalej: MiFIR)111 ustanawia instrument uprawnień do tymczasowej interwencji.
Zgodnie z art. 40 MiFIR możliwe jest tymczasowe zakazanie lub wprowadzenie ograniczenia w Unii
w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży określonych instrumentów
finansowych lub instrumentów finansowych o pewnych określonych cechach lub rodzaju
działalności lub praktyki finansowej.
Polski ustawodawca na podstawie regulacji unijnych wprowadza do prawa krajowego
przepisy dotyczące bezpieczeństwa usług, ochrony klientów oraz danych. Zgodnie z art. 83a ust. 1
u.o.i.f. firma inwestycyjna jest zobowiązana stosować w prowadzonej działalności rozwiązania
techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość świadczonych usług
maklerskich oraz ochronę interesów klientów i informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę
zawodową. W rozumieniu art. 83a u.o.i.f. do obowiązków firmy inwestycyjnej należy przede
wszystkim branie pod uwagę najlepiej pojętego interesu klienta podczas świadczenia usługi
maklerskiej. Na firmie inwestycyjnej ciąży obowiązek lojalności wobec podmiotu, któremu
świadczy usługi maklerskie. Zgodnie z art. 83a ust. 3 u.o.i.f. firma inwestycyjna ma dokładać
najwyższej staranności, aby zaspokoić interes klienta. Potrzeba brania pod uwagę interesu klienta
przez firmę inwestycyjną, która świadczy usługi maklerskie, związana jest przede wszystkim z
wymogiem określenia celów gospodarczych, doświadczenia oraz wiedzy klienta w zakresie
preferowanych usług maklerskich. Informacje te stanowią podstawę do określenia przez firmę
inwestycyjną potrzeb klienta, a więc szeroko pojętego interesu klienta. Ponadto firma
inwestycyjna zobowiązana jest do dokonywania działań, których celem będzie doprowadzenie do
jak najlepszej sytuacji klienta, a przede wszystkim firma inwestycyjna musi być lojalna wobec
klienta, któremu świadczy usługi maklerskie112.

111

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173/84 z 12 czerwca 2014
r.).
112
T. Sójka, [w:] Pyrzyńska A. et al. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań, Wolters Kluwer, Warszawa
2015, s. 647.
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3.1. Dorobek nauk prawnych
Podejmując się próby uporządkowania dorobku nauk prawnych dotyczącego ochrony
klienta na rynku usług inwestycyjnych (na rynku kapitałowym), można stwierdzić, że oscyluje on
wokół czterech grup zagadnień, obejmując tym samym opracowania prezentujące:
1)

pojęcie usług inwestycyjnych, charakterystyka umów o świadczenie usług

maklerskich w ogólności, jak i poszczególnych rodzajów tych umów;
2)

wpływ (rola) regulacji mifidowskich (zarówno dyrektywy MiFID I, jak i kontynuującej

jej rozwiązania w tym zakresie dyrektywy MiFID II) na kształt ochrony klienta korzystającego z
usług maklerskich i regulacji o charakterze prywatnoprawnym w tym zakresie przyjętych w prawie
krajowym;
3)

zakres podmiotowy tej ochrony, czyli pojęcia klienta, klienta profesjonalnego i

nieprofesjonalnego (detalicznego) i przypisanego im zakresu ochrony ze wskazaniem, w czym ona
się wyraża;
4)

mechanizmy i instrumenty ochrony klienta usług maklerskich (inwestycyjnych).

Trzeba jednak od razu zastrzec, że nie zawsze jest możliwe przyporządkowanie opracowań
naukowych – czy to w formie monografii, komentarzy, czy artykułów problemowych – jedynie do
jednego z wymienionych powyżej bloków tematycznych. Są wśród opracowań takie, które można
jasno przypisać jedynie do jednej z tych kategorii, a są także takie, które należą do wszystkich
kategorii z uwagi na charakter tych prac i pojemność problemów, które są w nich poruszane.
Można tu wskazać następujące opracowania:
1. Kurzajewski M., Usługi maklerskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
2. Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Regulacja MiFID. Skutki prawne dla funkcjonowania
rynku finansowego, „Prace Naukowe WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 4,
Wrocław 2014.
3. Sójka T. (red.), Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich
na rynku kapitałowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
4. Sójka T. (red.), Komentarz do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [w:] Sójka
T. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
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3.2. Definicja usług inwestycyjnych
Jeśli chodzi o dorobek naukowy dotyczący definiowania usług inwestycyjnych, zarówno
charakterystyki umów o świadczenie usług maklerskich jako takich, jak i poszczególnych jej
rodzajów, trzeba wskazać, że jest on obszerny i obejmuje następujące pozycje:
1. Banaszczak-Soroka U., [w:] Banaszczak-Soroka U. (red.), Rynek papierów wartościowych
Inwestorzy, instrumenty finansowe i metody ich wyceny, C.H. Beck, Warszawa 2016.
2. Banaszczak-Soroka U., [w:] Banaszczak-Soroka U. (red.), Rynki finansowe. Organizacja,
instytucje, uczestnicy, C.H. Beck, Warszawa 2014.
3. Banaszczak-Soroka U., Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, PWN, Warszawa 2008.
4. Borowski A., Konstrukcja i charakter prawny umów dotyczących instrumentów pochodnych,
C.H. Beck, Warszawa 2005.
5. Buczek S. (red.), Asset management – zarządzanie aktywami w Polsce, SGH, Warszawa
2006.
6. Chłopecki A., Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym (rozważania na kanwie
„toksycznych opcji”), „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 7.
7. Chłopecki A., Opcje i transakcje terminowe: zagadnienia prawne, ABC, Warszawa 2001.
8. Chłopecki A., Usługi maklerskie w publicznym obrocie papierami wartościowymi, KiK,
Warszawa 1995.
9. Gabryelczyk K., Tomicki M., Asset management, [w:] Gabryelczyk K. (red.), Private asset &
Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.
10. Gutowski M., Umowa opcji, Zakamycze, Kraków 2003.
11. Jakubiec A., Charakter prawny i zmiany podmiotowe w umowie opcji, „Przegląd Prawa
Handlowego” 2009, nr 4.
12. Korpalski M., Premia opcyjna jako element istotny umowy opcji – glosa do wyroku Sądu
Apelacyjnego w Warszawie z 28.06.2012 r. (VI ACa 169/12), „Glosa” 2013, nr 1.
13. Kurzajewski M., Usługi maklerskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
14. Michór A., Komentarz do art. 83a, [w:] Sójka T. (red.), Prawo rynku kapitałowego.
Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
15. Michór A., Komentarz do niektórych przepisów ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
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16. Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin,
Warszawa 2004.
17. Romanowska-Zielonka A., Opcje walutowe a obowiązki informacyjne emitentów, „Przegląd
Prawa Handlowego” 2009, nr 7.
18. Romanowski M., Charakter prawny kontraktu opcyjnego, „Przegląd Prawa Handlowego”
1999, nr 5.
19. Romanowski M., Charakter prawny umowy o pośrednictwo, „Monitor Prawniczy” 1997, nr
2.
20. Romanowski M., Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym (zlecenie maklerskie), C.H.
Beck, Warszawa 2000.
21. Romanowski M., Umowa zlecenia maklerskiego, [w:] Katner W.J. (red.), System Prawa
Prywatnego, t. 9 Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, C.H. Beck, Warszawa 2015.
22. Sobolewski L., Umowa opcji zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, „Przegląd
Ustawodawstwa Gospodarczego” 1998, nr 1.
23. Sójka T. (red.), Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na
rynku kapitałowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 [w rozdziale I zawarto ogólną
charakterystykę umów dotyczących świadczenia usług maklerskich, natomiast w
rozdziałach od VI–IX dokonano charakterystyki umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, umowy o przekazywanie zleceń, umowy o doradztwo
inwestycyjne w obrocie instrumentami finansowymi oraz umowy o zarządzanie portfelem
instrumentów finansowych].
24. Sójka T. (red.), Komentarz do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, [w:] Sójka T.
(red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
25. Sójka T., Umowa o doradztwo inwestycyjne w obrocie instrumentami finansowymi –
zagadnienia podstawowe, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 4.
26. Sójka T., Umowa o świadczenie usług brokerskich w zorganizowanym obrocie papierami
wartościowymi – funkcja i charakter prawny, [w:] Pazdan M. et al. (red.), Europeizacja
prawa prywatnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
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27. Sójka T., Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, [w:]
Pyrzyńska A. et al. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań, Wolters Kluwer,
Warszawa 2015.
28. Sójka T., Umowy związane z obrotem instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym,
[w:] Koch A., Napierała J. (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer, Kraków
2006.
29. Spyra M., Ochrona akcjonariuszy na publicznym rynku papierów wartościowych, „Państwo i
Prawo” 2000, nr 2.
30. Wiaderek G., Umowa opcyjna – konstrukcja prawna, „Glosa” 1999, nr 3.
31. Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2014.
32. Zacharzewski K., Prawo giełdowe, C.H. Beck, Warszawa 2012.
33. Zacharzewski K., Umowa o pośrednictwo giełdowe, Dom Organizatora, Toruń 2008.
34. Zagajewska A., Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Komentarz, LexisNexis,
Warszawa 2013.
35. Zapadka P., Bankowość inwestycyjna w świetle polskiego prawa, „Monitor Prawa
Bankowego” 2014, nr 7–8.
36. Zapadka P., Makler papierów wartościowych, [w:] Stec M. (red.), System Prawa
Handlowego, t. 5 Prawo umów handlowych, C.H. Beck, Warszawa 2014.
37. Zapadka P., Usługi bankowości inwestycyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2012.

3.3. Wpływ regulacji tzw. mifidowskich na kształt ochrony klienta
W dorobku nauk prawnych sporo miejsca zajmują także problemy wpływu regulacji tzw.
mifidowskich na kształt ochrony klienta korzystającego z usług maklerskich oraz regulacji o
charakterze prywatnoprawnym w tym zakresie przyjętych w prawie krajowym. Wśród nich
wskazać trzeba następujące pozycje:
1. Fedorowicz M., [w:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Regulacja MiFID – skutki
prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, „Prace Naukowe WPiA Uniwersytetu
Wrocławskiego” nr 4, Wrocław 2014.
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2. Fedorowicz M., [w:] Sójka T. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wolters
Kluwer, Warszawa 2015.
3. Fedorowicz M., Implementacja regulacji MiFID do polskiego prawa rynku finansowego –
wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, [w:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.),
Regulacja MiFID. Skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, „Prace
Naukowe WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 4, Wrocław 2014.
4. Mroczkowski R., Działalność w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych w świetle przepisów prawa polskiego i dyrektywy MiFID, [w:]
Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Regulacja MiFID. Skutki prawne dla funkcjonowania
rynku finansowego, „Prace Naukowe WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 4,
Wrocław 2014.
5. Pacak M., MiFID II a MiFID – czy zmiany coś zmienią?, [w:] W. Rogowski (red.), Nowe
koncepcje i regulacje nadzoru finansowego, Oficyna Allerhanda, Kraków – Warszawa
2014.
6. Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych w
prawie europejskim na przykładzie najnowszych dyrektyw unijnych, [w:] Litwińczuk H.
(red.), Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, Oficyna
Prawa Polskiego, Warszawa 2011.
7. Semczuk K., Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych, „Prawo
Bankowe” 2007, nr 9.
8. Sójka T. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
2015.
9. Sójka T., [w:] Olejniczak A. et al. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań,
Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
10. Sójka T. (red.), Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich
na rynku kapitałowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
11. Sójka T., Wpływ dyrektywy o rynkach instrumentów finansowych (MiFID) i przepisów
transponujących tę dyrektywę do polskiego porządku prawnego na treść stosunków
cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi maklerskie (inwestycyjne)
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a ich klientami, [w:] Kruczalak-Jankowska J. (red.), Wpływ europeizacji prawa na
instytucje prawa handlowego, LexisNexis, Warszawa 2013.
12. Sójka T. (red.), Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich
na rynku kapitałowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
13. Tyniewicki M., Problematyka implementacji dyrektywy MiFID w aspekcie jej skutku
bezpośredniego oraz odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich, [w:]
Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Regulacja MiFID. Skutki prawne dla funkcjonowania
rynku finansowego, „Prace Naukowe WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 4,
Wrocław 2014.
14. Wajda P., Efektywność informacyjna rynku giełdowego, Wolters Kluwer, Warszawa
2011.
15. Wajda P., Ryzyko rynku kapitałowego jako istotne wyzwanie dla prawodawcy, „Przegląd
Prawa Handlowego” 2010, nr 3.
16. Zacharzewski K., Etyczne uwarunkowania pośrednictwa giełdowego, „Przegląd
Organizacji” 2008, nr 7–8.
17. Zacharzewski K., Prawo giełdowe, C.H. Beck, Warszawa 2012.
18. Zalcewicz A., Ramy prawne świadczenia usług inwestycyjnych w UE w świetle
postanowień MiFID i projektowanych zmian legislacyjnych, [w:] RutkowskaTomaszewska E. (red.), Regulacja MiFID. Skutki prawne dla funkcjonowania rynku
finansowego, „Prace Naukowe WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 4, Wrocław 2014
19. Zawadzka P., Pakiet MiFID a regulacje unijne dotyczące przedsiębiorstw zbiorowego
inwestowania, [w:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Regulacja MiFID. Skutki prawne
dla funkcjonowania rynku finansowego, „Prace Naukowe WPiA Uniwersytetu
Wrocławskiego” nr 4, Wrocław 2014.

3.4. Zasady i mechanizmy ochrony klienta
Jeśli idzie o dorobek dotyczący zasad i mechanizmów ochrony klienta firmy inwestycyjnej –
klienta usług inwestycyjnych, to poświęcony jest on zarówno ogólnym problemom i celom tejże
ochrony na tle ochrony klienta usług finansowych i tendencji panujących w tej dziedzinie, jak i
poszczególnym jej instrumentom oraz przejawom, rozumianym szeroko – nie tylko skierowanym
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bezpośrednio na ochronę klienta usług inwestycyjnych, ale także będącym elementami ochrony
pośredniej, co widoczne jest zwłaszcza w postaci ochrony przed nadużyciami na rynku
instrumentów finansowych oraz ochrony inwestora przed niewypłacalnością na rynku
instrumentów finansowych.
W zakresie bezpośredniej ochrony klienta usług inwestycyjnych, zarówno w wymiarze
ogólnym, jak i szczegółowym można wskazać następujące opracowania:
1. Chłopecki A., Obowiązki domu maklerskiego, „Glosa” 2008, nr 2.
2. Chłopecki A., Obowiązki informacyjne banku odnośnie do transakcji terminowych i
pochodnych – glosa do wyroku SN z 16 lutego 2012 r. (IV CSK 225/11), „Monitor Prawa
Bankowego” 2013, nr 9.
3. Chłopecki A., Zapała A., Nowocień-Dycha K., Prawa i obowiązki klienta domu
maklerskiego, Kom. Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa 2003.
4. Chróścicki A., Ochrona interesów inwestorów, cz. 1 – „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2007,
nr 49, cz. 2 – „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2007, nr 50, cz. 3 – „Gazeta Ubezpieczeniowa”
2007, nr 51.
5. Czech T., Kryterium odpowiedniego charakteru usługi inwestycyjnej oraz instrumentów
finansowych według MiFID, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 7.
6. Korpalski M., Obowiązek informacyjny banku przy oferowaniu transakcji pochodnej
przedsiębiorcy, „Glosa” 2011, nr 4.
7. Korpalski M., Ochrona uzasadnionego zaufania klienta w bankowości tradycyjnej i
inwestycyjnej, [w:] Rogowski W. (red.), Polityka i praktyka regulacji rynków
finansowych, Oficyna Allerhanda, Kraków – Warszawa 2015.
8. Kurzajewski M., Usługi maklerskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
9. Michór A., Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych wobec organu nadzoru, [w:]
Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Regulacja MiFID. Skutki prawne dla funkcjonowania
rynku finansowego, „Prace Naukowe WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 4,
Wrocław 2014.
10. Opalska D., Pojęcie „zasady uczciwego obrotu” maklerów, doradców i firm
inwestycyjnych na tle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, „Przegląd Prawa
Handlowego” 2011, nr 11.
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11. Rutkowska-Tomaszewska E., Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych świadczących
usługi w ramach działalności maklerskiej wobec klientów detalicznych, [w:] RutkowskaTomaszewska E. (red.), Regulacja MiFID. Skutki prawne dla funkcjonowania rynku
finansowego, „Prace Naukowe WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 4, Wrocław
2014.
12. Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych w
prawie europejskim na przykładzie najnowszych dyrektyw unijnych, [w:] Litwińczuk H.
(red.), Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, Oficyna
Prawa Polskiego, Warszawa 2011.
13. Semczuk K., Zasada najlepszej realizacji zlecenia na rynku pozagiełdowych
instrumentów finansowych po wejściu w życie MiFID, „Prawo Bankowe” 2008, nr 2.
14. Sójka T. (red.), Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich
na rynku kapitałowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 [w rozdziałach III–V
przedstawiono poszczególne przejawy ochrony klienta usług inwestycyjnych w postaci
obowiązku lojalności firmy inwestycyjnej, powierniczy charakter umów o świadczenie
usług maklerskich, przedkontraktowe obowiązki informacyjno-doradcze, świadczenie
usług maklerskich w warunkach konfliktu interesów, problem adekwatności i
odpowiedniości usługi maklerskiej do potrzeb klienta].
15. Sójka T. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
2015.
16. Sójka T., Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich
naruszenie, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
17. Szanciło T., Kontraktowa odpowiedzialność domu maklerskiego w obrocie papierami
wartościowymi, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2013, nr 4.
18. Tereszkiewicz P., Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe. Studium
instrumentów ochronnych w prawie prywatnym i prawie unijnym, Wolters Kluwer,
Warszawa 2015.
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4. Redukcja asymetrii informacyjnej
Charakterystyczną cechą umów o świadczenie usług maklerskich jest ich powierniczy
charakter, czego konsekwencją jest obowiązek lojalności firmy inwestycyjnej polegający na tym, że
usługodawca przy wykonywaniu swojej usługi zobowiązany jest uwzględniać wyłącznie interes
usługobiorcy i całkowicie pomijać własny. Z obowiązku lojalności wynika m.in. konieczność
wykonywania usługi na warunkach możliwie najkorzystniejszych dla usługobiorcy (ang. best
execution). Natomiast cechą rynku instrumentów finansowych jest ogólna asymetria informacji
między firmą inwestycyjną a jej klientem (inwestorem). Klienta, który zamierza zainwestować
swoje środki w instrumenty finansowe, generalnie cechuje deficyt informacji na temat natury tych
instrumentów oraz konsekwencji, jakie wiążą się z dokonaniem inwestycji na rynku finansowym.
Często brak jest odpowiedniego punktu odniesienia, tak by można było dokonać oceny jakości
konkretnej usługi – klient ma bowiem znikomą możliwość bezpośredniego porównania jakości
usług maklerskich firm inwestycyjnych. Na temat „niedoświadczenia” klienta na rynku finansowym
i konieczności udzielenia rzetelnej informacji – nieograniczającej się jedynie do mechanicznego
podpisania przez danego klienta informacji, że zapoznał się z czynnikami ryzyka – patrz: Chłopecki
A., Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym (rozważania na kanwie „toksycznych
opcji”), „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 7.
W trakcie dokonywania transakcji na rynku instrumentów finansowych z reguły występuje
rozbieżność pomiędzy zakresem specjalistycznej wiedzy po stronie klienta oraz po stronie firmy
inwestycyjnej działającej na jego zlecenie. W rezultacie może dochodzić do sytuacji, w której klient
zleca firmie inwestycyjnej dokonanie transakcji na jego rachunek na poziomie nieefektywnym pod
względem ekonomicznym. Koszty tej nieefektywności z zasady ponosi klient, który nabywa
produkt nieodpowiedni do potrzeb albo nie nabywa produktu, jaki potencjalnie mógłby mu
przynieść największe korzyści. Asymetria informacyjna przybiera szczególnie znaczące rozmiary w
przypadku, gdy klient jest nieprofesjonalistą, tzn. nie zajmuje się stale i zawodowo zawieraniem
transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Zjawisko to może dotykać zarówno
konsumentów, jak i przedsiębiorców, jeżeli prowadzą oni działalność gospodarczą na rynku innego
rodzaju niż rynek instrumentów finansowych113.

113

T. Czech, Kryterium odpowiedniego charakteru usługi inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych według
MiFID, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 7, s. 7.
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Ochrona poprzez informację w zakresie usług finansowych, także inwestycyjnych, jest
szczególnie widoczna w dyrektywie MiFID oraz aktach prawa krajowego ją implementujących,
gdzie ustawodawca wprowadził przepisy ustalające zakres informacji, jakie muszą zostać
przedstawione przez firmę inwestycyjną klientowi, zwłaszcza detalicznemu, w określonym czasie i
zakresie.
Zasady kontaktów firm inwestycyjnych z klientami, w tym w zakresie wypełniania przez
nich obowiązków informacyjnych wobec klientów, określa przede wszystkim rozdział 2
wspomnianego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm
inwestycyjnych w kontaktach z klientami.
Celem dyrektywy MiFID jest m.in. ochrona klientów-inwestorów, czego wyrazem jest
założenie, że firmy inwestycyjne (przedsiębiorstwa inwestycyjne) zobowiązane są działać uczciwie,
sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów, przekazywać
klientom informacje w sposób rzetelny, niebudzący wątpliwości i niewprowadzający w błąd.
Dyrektywa wprowadza ogólny obowiązek rzetelności, zgodnie z którym świadcząc usługi
inwestycyjne lub usługi pomocnicze, firma inwestycyjna musi działać uczciwie, sprawiedliwie i
profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami swoich klientów (obecnych oraz
potencjalnych). Postulat działania uczciwego, sprawiedliwego i profesjonalnego jest realizowany
przez dokładnie zdefiniowane obowiązki przedsiębiorstwa.
Dyrektywa MiFID nakłada obowiązki na firmy inwestycyjne w celu zwiększenia ochrony
klientów indywidualnych. Reguluje wymagania odnośnie do pięciu obszarów dostarczanych
informacji. Warunki ogólne przekazywanych informacji określa art. 27 dyrektywy 2006/73/WE,
który wskazuje, że informacje przekazywane przez przedsiębiorstwa inwestycyjne nie mogą
podkreślać korzyści bez wskazania potencjalnych zagrożeń, mają być przedstawione w sposób
zrozumiały dla przeciętnego przedstawiciela grupy, do której są adresowane, a także nie powinny
ukrywać ani umniejszać żadnych istotnych elementów.
Informacje przekazywane przez przedsiębiorstwa inwestycyjne klientowi muszą dotyczyć:
firmy inwestycyjnej i świadczonych przez nią usług oraz charakteru instrumentu finansowego i
ryzyka, jakie się z nim wiąże. Ten ostatni element powinien zawierać opis dźwigni finansowej,
wyjaśniać zmienność ceny lub dostępności, zawierać ostrzeżenie o możliwości przyjęcia
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dodatkowych zobowiązań w związku z transakcją na danym instrumencie oraz o możliwości
dodatkowych zobowiązań, a także wymogi związane z uzupełnianiem zabezpieczeń.
W kontekście zagadnienia redukcji asymetrii informacyjnej należy szczególnie zwrócić
uwagę na przepisy, które nakładają na firmę inwestycyjną powinność oceny, czy dana usługa
inwestycyjna lub dane instrumenty finansowe mają odpowiedni (adekwatny) charakter dla klienta
(art. 19 ust. 4−6 dyrektywy 2004/39/WE, art. 35−38 dyrektywy 2006/73/WE). MiFID nakłada na
firmy inwestycyjne konieczność dokonania oceny odpowiedniości (art. 19 ust 4 dyrektywy
2004/39/WE) w przypadku świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania pakietem
akcji. Przedsiębiorstwo inwestycyjne powinno uzyskać od klienta informacje, które pozwolą
ocenić, czy transakcja spełnia cele inwestycyjne klienta oraz czy klient rozumie i jest w stanie
ponieść ryzyko finansowe związane z transakcją. Przepisy te zobowiązują firmę inwestycyjną do
podjęcia działań w celu uzyskania wiadomości na temat klienta, tak aby ustalić istotne elementy
jego indywidualnej sytuacji pod kątem inwestycji na rynku instrumentów finansowych (zasada
„poznaj swojego klienta”). Na podstawie pozyskanych wiadomości firma inwestycyjna jest w stanie
dostosować do specyfiki klienta sposób wykonania zleconej usługi inwestycyjnej, zwiększając − w
interesie klienta − efektywność ekonomiczną takiej usługi. Niepodanie informacji przez klienta
powoduje, że przedsiębiorstwo inwestycyjne nie może zalecać usług klientowi (art. 35 i 37
dyrektywy 2006/73/WE).
W przypadku oferowania usług innych niż dotyczących doradztwa inwestycyjnego lub
zarządzania pakietem akcji konieczne jest przeprowadzenie oceny ogólnej adekwatności (art. 19
ust 5 dyrektywy 2004/39/WE). Ocenie powinna podlegać możliwość prawidłowej oceny ryzyka i
oferowanych produktów i usług inwestycyjnych (art. 36 i 37 dyrektywy 2006/73/WE).
Przejawem ochrony inwestora jest także obowiązek najlepszego wykonania odnoszący się
do wszystkich rodzajów instrumentów finansowych, który został określony w art. 21 dyrektywy
2004/39/WE z dalszymi uściśleniami w sekcji 5 dyrektywy 2006/73/WE. Najlepsze wykonanie
dotyczy m.in. ceny, kosztów, czasu i prawdopodobieństwa realizacji. Przedsiębiorstwa
inwestycyjne mają obowiązek ustanowienia i realizowania odpowiedniej polityki realizacji zleceń,
w ogólności w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentu. Przedsiębiorstwo inwestycyjne
powinno poinformować klienta o polityce realizacji zlecenia i uzyskać zgodę na jej realizację. W
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następstwie tego przedsiębiorstwo musi być w stanie udowodnić klientowi, że zlecenia były
realizowane zgodnie z przedstawioną i zaakceptowaną polityką.
W Polsce zasady postępowania firm inwestycyjnych (w tym banków) z klientami w zakresie
obowiązków informacyjnych określone zostały w rozporządzeniu MF, które zobowiązuje firmę
inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską do działania w sposób rzetelny i profesjonalny,
zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klientów.
Rozporządzenie MF formułuje pewne nakazy i zakazy dotyczące informacji przekazywanych
klientowi lub potencjalnemu klientowi zgodnie z ogólnym założeniem, że nie mogą one
wprowadzać w błąd. Wszelkie informacje kierowane przez firmę inwestycyjną do klientów lub
potencjalnych klientów, w tym informacje upowszechniane przez firmę inwestycyjną w celu
reklamy lub promocji świadczonych przez nią usług, powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości
i niewprowadzające w błąd. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich firma
inwestycyjna informuje klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o istniejących konfliktach
interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego klienta, o ile
organizacja oraz regulacje wewnętrzne firmy inwestycyjnej nie zapewniają, że w przypadku
powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu klienta. Informacja zawiera dane
pozwalające klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy, przy czym zakres i
sposób przedstawiania danych powinien być dostosowany do kategorii, do której należy klient (§
23 ust. 1 rozporządzenia MF). Przez konflikt interesów rozumie się znane firmie inwestycyjnej
okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem firmy
inwestycyjnej, osoby powiązanej z firmą inwestycyjną i obowiązkiem działania przez tę firmę
inwestycyjną w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta tej firmy
inwestycyjnej, jak również znane firmie inwestycyjnej okoliczności mogące doprowadzić do
powstania sprzeczności między interesami kilku klientów tej firmy inwestycyjnej (§ 23 ust. 2
rozporządzenia MF).
W przypadku wystąpienia konfliktu interesów umowa o świadczenie danej usługi
maklerskiej może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że klient potwierdzi otrzymanie
informacji o jego istnieniu oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z firmą inwestycyjną o
świadczenie danej usługi maklerskiej.
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5. Usługi świadczone na odległość
Jeśli firma inwestycyjna będzie zawierała umowy na odległość z klientami będącymi
konsumentami, będzie zobowiązana przestrzegać wymogów określonych w ustawie o prawach
konsumenta w zakresie przepisów odnoszących się do ochrony konsumenta usług finansowych
świadczonych na odległość. Można tu wskazać następujące opracowania:
1. Czech T., Prawa konsumenta. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
2. Górska A., Świadczenie wyłącznie elektroniczne w nowym prawie konsumenckim Unii
Europejskiej, [w:] Królikowska-Olczak M., Pachuca-Smulska B. (red.), Ochrona prawna
konsumenta na rynku mediów elektronicznych, C.H. Beck, Warszawa 2015.
3. Jagielska M., Środki ochrony słabszej strony w umowach zawieranych na odległość
(uwagi na tle ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów), [w:] Boratyńka
M. (red.), Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana
Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
4. Kluska M., Płucienik A., Wanio G., Ustawa o prawach konsumenta. Umowy zawierane
przez internet, PWN, Warszawa 2014.
5. Królikowska-Olczak M., Pachuca-Smulska B. (red.), Ochrona prawna konsumenta na
rynku mediów elektronicznych, C.H. Beck, Warszawa 2015.
6. Rutkowska-Tomaszewska E., [w:] Kołodziej A., Rutkowska-Tomaszewska E., Ustawa o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012.
7. Rutkowska-Tomaszewska E., Financial services in the light of the act on consumer rights,
[w:] Pachuca-Smulska B. (red.), Consumer protection law in Poland from the perspective
of EU law, C.H. Beck, Warszawa 2017.
8. Rutkowska-Tomaszewska E., Komentarz do art. 39 ustawy o prawach konsumenta, [w:]
Namysłowska M., Lubasz, D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz,
Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
9. Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona konsumenta w zakresie umów dotyczących usług
finansowych na odległość w ustawie o prawach konsumenta legislacyjnych, [w:]
Karczewska D., Namysłowska M., Skoczny T. (red.), Ustawa o prawach konsumenta,
C.H. Beck, Warszawa 2015.
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10. Skory M., [w:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach
konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
11. Namysłowska M., Lubasz, D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz,
Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
12. Wojtaszek-Mik E., Informacja przedumowna w dyrektywie 2011/83/UE w sprawie praw
konsumentów (problemy implementacyjne w prawie polskim), „Przegląd Prawa
Handlowego” 2014, nr 4.
13. Zięty J.J., Zawieranie umów przez banki z konsumentami, ze szczególnym
uwzględnieniem składania oświadczeń woli na podstawie art. 7 pr.bank, [w:]
Królikowska-Olczak M., Pachuca-Smulska B. (red.), Ochrona prawna konsumenta na
rynku mediów elektronicznych, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Firma inwestycyjna powinna uzyskać niezbędne informacje dotyczące wiedzy i
doświadczenia klienta (istniejącego albo potencjalnego), tak aby mogła zarekomendować takiemu
klientowi usługę inwestycyjną lub instrumenty finansowe, które są dla niego odpowiednie.
Uzyskane informacje winny odnosić się do wiedzy i doświadczenia klienta w dziedzinie inwestycji,
jakie są istotne dla: określonego rodzaju produktu lub usługi (w szczególności rodzaju inwestycji,
którą można zaproponować klientowi), sytuacji finansowej klienta (w tym wielkości majątku, jego
struktury z uwzględnieniem poziomu płynności, wysokości przychodów), celów inwestycyjnych
klienta (m.in. oczekiwanego zwrotu z inwestycji, jej horyzontu czasowego, maksymalnego poziomu
ryzyka, stopnia łatwości wycofania się z inwestycji). Obowiązek ten obejmuje zarówno klientów
będących konsumentami, jak i klientów posiadających status przedsiębiorcy (w tym
zakwalifikowanych jako „uprawnieni kontrahenci”). Należy jednak podkreślić, że dotyczy on tylko
usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelem.
Firma inwestycyjna nie może świadczyć na rzecz klienta usługi doradztwa inwestycyjnego
lub zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, jeśli nie uzyska informacji dotyczących: wiedzy i doświadczenia klienta lub
potencjalnego klienta w dziedzinie inwestycji odpowiedniej do określonego rodzaju instrumentu
finansowego lub usługi maklerskiej, sytuacji finansowej klienta lub potencjalnego klienta oraz
celów inwestycyjnych klienta lub potencjalnego klienta.
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Jeżeli firma inwestycyjna nie uzyska wymaganych informacji, nie może rekomendować
klientowi usług inwestycyjnych lub instrumentów finansowych ani podejmować na jego rzecz
decyzji inwestycyjnych w ramach zarządzania portfelem (art. 35 ust. 5 dyrektywy 2006/73/WE). W
takim przypadku ciąży na niej prawny obowiązek, aby odmówić wydania rekomendacji lub
podjęcia decyzji inwestycyjnej, chyba że w konkretnym przypadku możliwa jest czynność o
charakterze cząstkowym (np. w odniesieniu do części portfela klienta). Wydaje się, że jest to
obowiązek o charakterze bezwzględnym, a więc strony w tej kwestii nie mogą umówić się
odmiennie.

6. Odpowiedzialność firmy inwestycyjnej wobec klienta
Ochrona inwestora jest realizowana także poprzez możliwość uruchomienia przez niego
sankcji wynikających z niedochowania obowiązków informacyjnych przez firmy inwestycyjne.
Niedochowanie przez firmę inwestycyjną (w tym bank) obowiązków informacyjnych może nie tylko
wpływać na ocenę jej relacji z klientami (np. jako instytucji nieprzyjaznej dla klientów) – co jest
istotne dla kształtowania jej wizerunku i możliwości konkurowania na rynku, ale też rodzić
negatywne konsekwencje wynikające z możliwości zastosowania wobec niej różnego rodzaju
sankcji – począwszy od podjęcia działań przez Komisję Nadzoru Finansowego (organ nadzoru nad
rynkiem finansowym), przez stosowanie sankcji pieniężnych przez Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z tytułu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, skończywszy
na sankcjach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego (np. dotyczących odpowiedzialności
odszkodowawczej).
Firma

inwestycyjna

za

niedochowanie

obowiązków

informacyjnych

ponosi

odpowiedzialność odszkodowawczą wobec klienta, jeżeli naruszając je, wyrządziła mu szkodę.
Może ona odpowiadać na etapie przedkontraktowym, gdy niewłaściwie oceniając indywidualną
sytuację klienta, odmówiła mu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania
portfelem. W takim przypadku wydaje się, że odpowiedzialność firmy inwestycyjnej ma charakter
deliktowy i jest ograniczona do ujemnego interesu umowy. Pozostaje to w zgodzie z dominującym
w literaturze polskiej poglądem, który łączy kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej za
nieprawidłowości w sferze przedkontraktowej z konstrukcją czynu niedozwolonego.
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Naruszenie obowiązków informacyjnych na etapie przedkontraktowym co do zasady rodzi
odpowiedzialność odszkodowawczą. Jako literaturę przedmiotu można tu wskazać prace: Kocot
W.J., Odpowiedzialność przedkontraktowa, C.H. Beck, Warszawa 2013; Czech T., Glosa do wyroku
SN z dnia 5 października 2012 r., IV CSK 166/12. Błąd co do treści umowy opcji walutowej, „Glosa”
2013, nr 4.
Jeżeli doszło do zawarcia umowy w sprawie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego
albo zarządzania portfelem, a klient poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez firmę inwestycyjną
obowiązku dokonania właściwej oceny, czy usługa inwestycyjna lub instrumenty finansowe mają
dla niego odpowiedni charakter, odpowiedzialność firmy inwestycyjnej ma charakter kontraktowy
i obejmuje dodatni interes umowy. Odpowiedzialność ta w szczególności może się zaktualizować,
gdy firma inwestycyjna nie zadbała o uzyskanie wymaganych informacji na temat indywidualnej
sytuacji klienta i mimo to podjęła się wykonania usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania
portfelem – por.: M. Korpalski, Obowiązek informacyjny banku przy oferowaniu transakcji
pochodnej przedsiębiorcy, „Glosa” 2011, nr 4.
Stosownie do okoliczności nie można też wykluczyć po stronie firmy inwestycyjnej
równoległej odpowiedzialności o charakterze deliktowym (art. 443 k.c.). W każdej sytuacji należy
oceniać też, czy i w jakim stopniu klient przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, np.
podając firmie inwestycyjnej niepełne, niedokładne lub nieaktualne informacje (art. 362 k.c.).
Od czasu rozpoczęcia kryzysu finansowego w 2008 r. przez sądy polskie przetacza się fala
procesów, dotyczących transakcji terminowych i pochodnych, które także mają związek z
naruszaniem obowiązków informacyjnych przez firmy inwestycyjne. Przewija się w nich problem
dotyczący zakresu obowiązków informacyjnych i lojalnościowych banku i firmy inwestycyjnej
wobec klienta w związku z zawieraniem transakcji pochodnych, w którym określono, że powinni
oni: odpytać klienta na okoliczność ryzyka inwestycyjnego, które jest w stanie podjąć (niezależnie
od wykształcenia ekonomicznego klienta), wyjaśnić ryzyko „produktu”, tak by klient w zakresie
tego „produktu” miał zasadniczo ten sam poziom wiedzy co bank i firma inwestycyjna, uświadomić
klientowi negatywną dla klienta, inicjalną wycenę „produktu”, gdyż taka wycena sama w sobie
wskazuje na poważny konflikt interesów banku i klienta, uświadomić klientowi konflikt interesów,
jeżeli struktura ryzyka „produktu” jest przez bank celowo przesunięta na niekorzyść klienta.
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Niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej na firmie inwestycyjnej może ciążyć
odpowiedzialność publicznoprawna (art. 167 u.o.i.f.). Artykuł 167 wraz z art. 169 u.o.i.f. stanowią
ogólną regulację odpowiedzialności firm inwestycyjnych. Szerzej:
1. Michór A., Komentarz do niektórych przepisów ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, LEX/el. 2010.
2. Rutkowska E., Zawadzka P., Zadania Komisji Nadzoru Finansowego a sytuacja prawna
inwestora na rynku kapitałowym, „Prawo Bankowe” 2008, nr 5.
Szerzej na temat odpowiedzialności administracyjnej firm inwestycyjnych:
1. Michór A., Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi,
Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
2. Włodarska-Dziurzyńska K., Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych
umów, LexisNexis, Warszawa 2009.
Szerzej na temat szczegółowej charakterystyki tych roszczeń:
1. Michalak A., Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, C.H.
Beck, Warszawa 2008.
2. Rutkowska-Tomaszewska E., Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług
konsumenckich, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
3. Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych,
Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
4. Sieradzka M., Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
5. Stefanicki R., Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009.
Naruszenie obowiązków informacyjnych przez firmy inwestycyjne, gdy klientami będą
konsumenci, może zostać także zakwalifikowane jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy
konsumentów wskazana w art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W
przypadku niewypełnienia obowiązków informacyjnych przez firmy inwestycyjne wobec klientów
będących konsumentami można także zastosować sankcje o charakterze cywilnoprawnym
wskazane w art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z tytułu
stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
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Powszechna znajomość praw i obowiązków – również wśród klientów firm inwestycyjnych
(w tym konsumentów) – jest kluczowa. Obowiązuje tu zasada, że informacje przekazane klientom
przed zwarciem umowy powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie o świadczenie usługi
maklerskiej. Firma inwestycyjna powinna zadbać o dowód potwierdzający wywiązanie się z
nałożonego na nią obowiązku informacyjnego. Firma inwestycyjna, wywiązując się z nałożonych
obowiązków informacyjnych, musi dostosować sposób przekazywania informacji do ogólnego
poziomu wiedzy klienta, różnicując zakres przekazywanych informacji w zależności od jego
klasyfikacji jako klienta detalicznego czy profesjonalnego. Dostęp do istotnych informacji, czyli
transparentność informacyjna, jest fundamentalną zasadą obowiązującą na rynku kapitałowym,
gwarantującą jego prawidłowe funkcjonowanie, nie tylko na poziomie systemowym, ale także na
poziomie relacji z klientem. Klient detaliczny w większości przypadków potrzebuje od firmy
inwestycyjnej pomocy, aby móc dokładnie zdefiniować swoje oczekiwania, uzyskać właściwe
rekomendacje oraz podjąć efektywne decyzje. Wymaga on, aby firma inwestycyjna nie tylko
podzieliła się z nim posiadanymi już wiadomościami, ale także uzyskała dane na temat jego
indywidualnej sytuacji (oczekiwań, preferencji), aby na podstawie takich danych dostosować do
jego specyfiki sposób wykonania zleconej usługi inwestycyjnej.

Ochrona inwestora stanowi jedno z najważniejszych zagadnień prawa rynku kapitałowego
oraz jeden z jego kluczowych problemów badawczych. Funkcjonowanie rynku oraz ochronę
inwestora określa się w literaturze mianem naczyń połączonych, które wspierają się nawzajem
oraz są od siebie zależne, gdyż wadliwie działające mechanizmy zabezpieczenia interesów klientów
lub ich brak mogą przełożyć się na utratę środków przez inwestorów bądź ich wycofanie z rynku,
obniżając w efekcie jego płynność, a przez to wpływając negatywnie na jego funkcjonowanie.
Jeśli idzie o dorobek nauki poświęcony problematyce szeroko pojętej ochrony inwestora na
rynku instrumentów finansowych w jej wymiarze ogólnym, jak i w zakresie szczegółowych
rozwiązań i mechanizmów przewidujących te ochronę, to należałoby wskazać następujące pozycje:
1. Chróścicki A., Ochrona interesów inwestorów, cz. 1 – „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2007,
nr 49, cz. 2 – „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2007, nr 50, cz. 3 – „Gazeta Ubezpieczeniowa”
2007, nr 51.
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2. Czech T., Glosa do wyroku SN z dnia 5 października 2012 r., IV CSK 166/12. Błąd co do
treści umowy opcji walutowej, „Glosa” 2013, nr 4.
3. Czech T., Kryterium odpowiedniego charakteru usługi inwestycyjnej oraz instrumentów
finansowych według MiFID, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 7.
4. Czyżycki R., Inwestor indywidualny na Polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
5. Dybiński J., [w:] Stec M. (red.), System Prawa Handlowego, t. 4 Prawo instrumentów
finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2016.
6. Dybiński J., Ochrona klienta na rynku usług inwestycyjnych, [w:] Stec M. (red.), System
Prawa Handlowego, t. 4 Prawo instrumentów finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2016.
7. Dybiński J., Zagadnienia ogólne ochrony inwestora na rynku instrumentów finansowych,
[w:] Stec M. (red.), System Prawa Handlowego, t. 4 Prawo instrumentów finansowych,
C.H. Beck, Warszawa 2016.
8. Korpalski M., Obowiązek informacyjny banku przy oferowaniu transakcji pochodnej
przedsiębiorcy, „Glosa” 2011, nr 4.
9. Korpalski M., Premia opcyjna jako element istotny umowy opcji – glosa do wyroku Sądu
Apelacyjnego w Warszawie z 28.06.2012 r. (VI ACa 169/12), „Glosa” 2013, nr 1.
10. Kurzajewski M., Usługi maklerskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
11. Niedużak M., Teoretycznoprawne podstawy konfliktu interesów w ujęciu law and
economics, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2017, nr 3.
12. Rutkowska E., Zawadzka P., Zadania Komisji Nadzoru Finansowego a sytuacja prawna
inwestora na rynku kapitałowym, „Prawo Bankowe” 2008, nr 5.
13. Rutkowska-Tomaszewska E., Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych świadczących
usługi w ramach działalności maklerskiej wobec klientów detalicznych, [w:] RutkowskaTomaszewska E. (red.), Regulacja MiFID. Skutki prawne dla funkcjonowania rynku
finansowego, „Prace Naukowe WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 4, Wrocław
2014.
14. Semczuk K., Zasada najlepszej realizacji zlecenia na rynku pozagiełdowych
instrumentów finansowych po wejściu w życie MiFID, „Prawo Bankowe” 2008, nr 2.
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15. Sobolewski L., Umowa opcji zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, „Przegląd
Ustawodawstwa Gospodarczego” 1998, nr 1.
16. Sójka T., [w:] Pyrzyńska A. et al. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań,
Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
17. Sójka T., Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich
naruszenie, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

7. Zwalczenie nadużyć
W ramach szeroko rozumianej ochrony klienta na rynku kapitałowym (na rynku usług
inwestycyjnych) mieści się także ochrona przed nadużyciami, gdyż zapobieganie tym
niekorzystnym dla prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jak i rynku finansowego w ogóle
zjawiskom stanowi jedno z fundamentalnych zagadnień teoretycznych i praktycznych obrotu
instrumentami finansowymi, a ochrona inwestora przed nadużyciami stanowi jedną z
najważniejszych funkcji norm prawnych odnoszących się do rynku kapitałowego. Pokusa nadużycia
(moral hazard) i zwiększające się asymetrie informacyjne mogą budzić obawy, że zawsze znajdą się
podmioty skłonne do naruszania zasad uczciwego obrotu w celu uzyskania zysków na skróty, czyli
ponadprzeciętnych i w krótkim czasie. Powoduje to stałą, często wręcz naglącą potrzebę
dostosowywania regulacji lub wdrażania nowych instytucji prawnych celem zapobiegania
nadużyciom i tworzenia ram prawnych mogących sprostać wyzwaniom, jakie towarzyszą
dynamicznym i nowoczesnym rynkom finansowym.
Problematyka zwalczania nadużyć na rynku kapitałowym jest bardzo bogata, zarówno pod
kątem teoretycznoprawnym, jak i praktycznym. Podobnie obszerna jest literatura przedmiotu,
któremu poświęcono wiele szczegółowych rozważań w naukach prawnych, finansowych i
ekonomicznych. Jednocześnie w lipcu 2016 r. miała miejsca systemowa zmiana w unormowaniu
tej materii w krajach UE, w tym w Polsce. Zaczął obowiązywać paneuropejski, ujednolicony reżim
zwalczania nadużyć rynkowych oparty na bezpośrednio skutecznych przepisach unijnych114. W
dorobku naukowym można wskazać w tym zakresie następujące pozycje:

114

Chodzi tu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z dnia 12
czerwca 2014 r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w
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1. Banaszczak-Soroka U., [w:] Banaszczak-Soroka U. (red.), Rynek papierów wartościowych
Inwestorzy, instrumenty finansowe i metody ich wyceny, C.H. Beck, Warszawa 2016.
2. Błachnio-Parzych A., Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi, Wolters
Kluwer, Warszawa 2011.
3. Błachnio-Parzych A., Seredyńska I., Wykorzystanie informacji poufnej i manipulacja na
rynku – nowe projekty Komisji Europejskiej przeciwdziałające nadużyciom na rynku,
„Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 6.
4. Burgiel-Bosak M., Regulacja odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych lub
zatajenie prawdziwych danych w dokumentach prospektowych oraz związanych z
obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych, „Internetowy Przegląd Prawniczy”
2015, nr 5.
5. Chłąd J., Zakres zastosowania przepisów o insidertradingu do alternatywnego systemu
obrotu, „HUK” 2009, nr 1.
6. Chłopecki A., Dyl M., Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, [w:]
Szumański A. (red.) System Prawa Prywatnego, t. 19 Prawo papierów wartościowych,
C.H. Beck, Warszawa 2006.
7. Chłopecki A., Informacja poufna w prawie papierów wartościowych, [w:] Nowicka A.
(red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi
Stanisławowi Sołtysińskiemu, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005.
8. Chłopecki A., Przestępstwo manipulacji w prawie rynku kapitałowego, [w:] Gudowski J.,
Weitz K. (red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora
Tadeusza Erecińskiego, t. 2, LexisNexis, Warszawa 2011.
9. Chojecka I., Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego, C.H. Beck, Warszawa
2013.
10. Dybiński J., Ochrona przed nadużyciami na rynku instrumentów finansowych, [w:] Stec
M. (red.), System Prawa Handlowego, t. 4 Prawo instrumentów finansowych, C.H. Beck,
Warszawa 2016.

sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub
do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz
rozporządzenie (UE) Nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171/1 z dnia 29 czerwca 2016 r.).
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11. Fojcik-Mastalska E., Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Bezpieczeństwo rynku
finansowego, „Prace Naukowe WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 6, Wrocław
2010.
12. Glicz M., Manipulacja instrumentem finansowym jako nadużycie na rynku kapitałowym,
„Gdańskie Studia Prawnicze” t. 14 (2005).
13. Glicz M., Odpowiedzialność cywilna emitenta za naruszenie obowiązków publikacyjnych
w zakresie informacji poufnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr
11.
14. Gontarski W., Bezpieczne przystanie (safe harbours) manipulacji instrumentami
finansowymi, cz. 1, – „Palestra” 2013, nr 3–4, cz. 2 – „Palestra” 2013, nr 5–6.
15. Górecki M., Informacje poufne na rynku kapitałowym: podstawowe problemy regulacji
prawnej oraz pojęcie informacji poufnej i insidera, „HUK” 2007, nr 1.
16. Jaroszewicz P., Wojciechowska-Mytych K., Wybrane przestępstwa na rynku
finansowym, KNF, Warszawa 2015.
17. Jastrzębski J., Haładyj K., Naruszenie obowiązków informacyjnych emitentów –
zagadnienie szkody, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 4.
18. Jastrzębski J., O unijnym kontekście regulacji informacji poufnych w prawie rynku
kapitałowego – zakres obowiązku informacyjnego i dopuszczalność opóźnienia
publikacji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 1.
19. Jastrzębski J., Opóźnienie publikacji informacji poufnych w perspektywie rozporządzenia
w sprawie nadużyć na rynku, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 11.
20. Martysz Cz., Manipulacja instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawnoekonomiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
21. Michór A., Unijny system zwalczania nadużyć na rynku – czy nadchodzi rewolucja?, [w:]
W. Rogowski (red.), Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych, Oficyna
Allerhanda, Kraków – Warszawa 2015.
22. Nadolska A., Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze
europejskiego nadzoru finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
23. Opalska D., Zakaz stosowania informacji wewnętrznych w działalności inwestycyjnej,
„Glosa” 2011, nr 3.
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24. Oplustil K., Wiórek P., Europejskie i polskie regulacje dotyczące informacji poufnych na
rynku kapitałowym, cz. 1 – „Prawo Spółek” 2005, nr 2, cz. 2 – „Prawo Spółek” 2005, nr
3.
25. Pachucki M., Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym, KNF, Warszawa 2013.
26. Pływaczewski W. (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych: od
edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Wolters Kluwer,
Warszawa 2015.
27. Regucki T., W poszukiwaniu nowego modelu regulacji stałych obowiązków
informacyjnych spółek giełdowych w perspektywie zmian regulacji Unii Europejskiej.
Ujęcie prawno-ekonomiczne z uwzględnieniem ekonometrycznej analizy wpływu
realizacji obowiązków informacyjnych na ceny akcji emitentów, „Internetowy Przegląd
Prawniczy” 2014, nr 4.
28. Romanowska A., Informacje poufne w świetle nowych regulacji prawnych insider
trading, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 9.
29. Sójka T. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
2015.
30. Sójka T., Etap zdarzenia rozciągniętego w czasie jako informacja poufna w prawie rynku
kapitałowego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2014, nr 1.
31. Sójka T., Obowiązek upubliczniania informacji poufnych przez emitentów akcji
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, [w:] Kuniewicz Z. Dadańska K.A.
(red.), Węzłowe problemy prawa handlowego: VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa
Handlowego, POLO, Szczecin 2007.
32. Wąsowski W., Manipulacje giełdowe: od fałszywych informacji do nadużyć i
przestępstw, „Przegląd Corporate Governance” 2011, nr 2 (26).
33. Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2014.
34. Wierzbowski M., (red.), Rozporządzenie UE Nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku. Prawo rynku kapitałowego. Komentarz do zmian, C.H. Beck,
Warszawa 2018.
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8. System rekompensat
W ramach szeroko rozumianej ochrony klienta na rynku kapitałowym mieści się także
problem ochrony inwestora przed niewypłacalnością na rynku instrumentów finansowych, czyli
system rekompensat, rozumianych jako masy majątkowe o charakterze celowym zapewniające
zwrot – do określonej wysokości – aktywów powierzonych przez klientów instytucji finansowej w
razie jej niewypłacalności. Ochrona tworzona przez system rekompensat nie wyłącza ochrony
przewidzianej przez inne regulacje, w szczególności przez prawo upadłościowe oraz prawo
cywilne, lecz jest dodatkowym mechanizmem zabezpieczającym interesy klientów usług
finansowych. Zadaniem systemu rekompensat, oprócz funkcji ochronnej, jest budowanie zaufania
do systemu finansowego oraz zapewnianie jego bezpieczeństwa, na wypadek gdyby inne
prewencyjne

mechanizmy

(w

szczególności

wymogi

ostrożnościowe,

operacyjne

oraz

organizacyjne) okazały się niewystarczające. W tym zakresie można wskazać następujący dorobek
piśmienniczy:
1. Babiarz P., Banki a obowiązkowy system rekompensat, „Monitor Prawniczy” 2001, nr
15.
2. Brzozowski M., CRD IV, CRR – instrumenty makroostrożnościowe, Narodowy Bank
Polski, Warszawa 2014.
3. Chłopecki A., Dyl M., Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, [w:]
[w:] Szumański A. (red.) System Prawa Prywatnego, t. 19 Prawo papierów
wartościowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
4. Chłopecki A., Dyl M., Prawo rynku kapitałowego, C.H. Beck, Warszawa 2015.
5. Dybiński J., Ochrona inwestora przed niewypłacalnością na rynku instrumentów
finansowych, [w:] Stec M. (red.), System Prawa Handlowego, t. 4 Prawo instrumentów
finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2016.
6. Gronkiewicz-Waltz H. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013.
7. Jurkowska-Zeidler A.M., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii
Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
8. Jurkowska-Zeidler A.M., Nowe europejskie ramy ochrony stabilności wewnętrznego
rynku finansowego, [w:] Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński T. (red.), System
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finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa
2010.
9. Kurzajewski M., System rekompensat – system chroniący aktywa inwestorów, KPWiG,
Warszawa 2006.
10. Sójka T. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
2015.
11. Spyra M., Ochrona akcjonariuszy na publicznym rynku papierów wartościowych,
„Państwo i Prawo” 2002, nr 2.
12. Wacławik A., Obowiązkowy system rekompensat dla inwestorów w prawie polskim,
„Prawo Papierów Wartościowych” 2001, nr 11.
13. Wiaderek G., Obowiązkowy system rekompensat w ustawie – Prawo o publicznym
obrocie

papierami

wartościowymi

(kilka

uwag

o

wierzytelności

inwestora),

„Transformacje Prawa Prywatnego” 2001, nr 1.
14. Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2014.
15. Zacharzewski K., Prawo giełdowe, C.H. Beck, Warszawa 2012.
16. Zawadzka P., Tendencje w zakresie systemów gwarancyjnych na rynkach finansowych,
[w:] Fojcik-Mastalska E., Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Bezpieczeństwo rynku
finansowego, „Prace Naukowe WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 6, Wrocław
2010.
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Uwagi końcowe
Użyteczność zgromadzonego materiału wydaje się być bezsporna. Pozwala on dokonać
rzetelnej analizy sytuacji, zauważyć luki w badaniach i odnotować osiągnięcia nauki. Przedłożone
opracowanie winno stać się punktem wyjścia dla regularnych przeglądów stanu badań nad
ochroną praw i interesów klientów na krajowym rynku finansowym oraz podejmowanych
wysiłków koordynacyjnych w tym zakresie. Wydaje się przy tym celowe dokonywanie nie tylko
przeglądów kompleksowych – z natury rzeczy bardziej skomplikowanych i pracochłonnych – lecz
także (a może przede wszystkim) przeglądów w wybranych, węższych obszarach tematycznych.
Interesujące może się także okazać śledzenie obszaru podejmowanych badań w otoczeniu
międzynarodowym.
Z uwagi na znaczną liczbę podmiotów potencjalnie zainteresowanych śledzeniem postępów
w omawianych badaniach wydaje się wskazane uruchomienie przez Rzecznika Finansowego
punktu informacyjnego integrującego środowisko badaczy, akumulującego informacje o
zamierzonych projektach badawczych, prowadzonych pracach badawczych, a wreszcie o
uzyskanych wynikach prac. Punkt taki mógłby także służyć do poszukiwania przez
zainteresowanych partnerów w podejmowanych przedsięwzięciach badawczych.
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