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Otoczenie	regulacyjne	sektora	usług	finansowych	 
–	aktualne	dylematy	i	wyzwania

(od redaktorów prowadzących)

Niniejszy zeszyt „Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego” (iKAR) jest 
pierwszym zeszytem w całości poświęconym aspektom prawnym i ekonomicznym świadczenia 
usług finansowych w Polsce i Unii Europejskiej. Celem podjęcia problematyki związanej z rynkiem 
finansowym jest stworzenie forum wymiany poglądów oraz prezentacja wyników badań w zakre-
sie otoczenia regulacyjnego sektora usług finansowych, a także badanie wzajemnych powiązań 
i zależności w zakresie regulacji oraz dysfunkcji sektora finansowego.

Globalny kryzys gospodarczy pierwszej dekady XXI w. był impulsem do podjęcia próby redefinicji 
pojęcia stabilności finansowej oraz reasumpcji roli konkurencji w jej utrzymywaniu. Spowodował 
również konieczność stworzenia nowej, skuteczniejszej architektury nadzoru nad działalnością 
w zakresie usług finansowych, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i jej poszczególnych 
państw członkowskich. Działania publiczne mające na celu urzeczywistnienie konkurencyjnego 
i stabilnego sektora usług finansowych są wielopłaszczyznowe i obejmują nie tylko regulację 
sektorową, lecz także prawo ochrony konkurencji oraz prawo konsumenckie. Ze tego względu 
w niniejszym zeszycie iKAR przedstawiamy Państwu publikacje dotyczące każdej z tych dziedzin.

Relacje między konkurencją a stabilnością finansową w sektorze bankowym analizuje 
Małgorzata Olszak, prezentując w swoim artykule dotychczasowe badania teoretyczne i empi-
ryczne dotyczące tej problematyki. Relacje te pozwalają lepiej zrozumieć ekonomiczne podstawy 
współczesnych działań regulacyjnych w zakresie usług finansowych.

Otoczenie regulacyjne działalności polegającej na świadczeniu usług finansowych zostało 
w ostatnich latach poddane istotnym przeobrażeniom. Zagadnienie to jest przedmiotem artykułów 
Doroty Wojtczak-Samoraj i Kingi Bryl. Dorota Wojtczak-Samoraj dokonuje analizy zmiany ce-
lów, koncepcji i zakresu regulacji tej działalności. Z kolei Kinga Bryl przedstawia nową instytucję 
w polskim systemie prawnym, tj. jednolitą licencję bankową, umożliwiającą bankom prowadzenie 
działalności maklerskiej na podstawie licencji bankowej.

Rosnący stopień złożoności współczesnych usług finansowych skutkuje wzmożonymi działa-
niami w zakresie ochrony zbiorowych interesów konsumentów tych usług. Problematyka ta została 
przybliżona w artykułach Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej i Anny Patalon. Edyta Rutkowska-
Tomaszewska analizuje najnowsze decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
dotyczące praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Anna Patalon przedstawia 
kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów usług ubezpiecze-
niowych i bada status poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w świetle obowiązujących 
regulacji prawnych.

Intensyfikacja działań organów ochrony konkurencji i konsumentów, a także regulatorów 
sektorowych w dziedzinie usług finansowych przyczynia się do powstawania licznego orzecz-
nictwa w tym zakresie, co znalazło odzwierciedlenie w sekcji „Przegląd prawa i orzecznictwa”. 
W glosie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-270/12 Natalia 
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Kohtamäki analizuje uprawnienia interwencyjne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych. Z kolei problematyka usług płatniczych została poruszona przez Ilonę Szwedziak-
Bork w omówieniu orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie oceny 
praktyki wyznaczania stawek opłat interchange w świetle polskiego prawa konkurencji. 

Dowodem na duże zainteresowanie problematyką regulacji i konkurencją w sektorze usług 
finansowych są również liczne publikacje i konferencje naukowe poświęcone tej tematyce. W sekcji 
„Przegląd piśmiennictwa” Marcin Olszak i Anna Laszczyk przedstawiają nowe pozycje monogra-
ficzne z tej dziedziny. W sekcji „Sprawozdania” Mateusz Dubek podsumowuje dyskusję panelową 
nt. ochrony praw konsumentów na rynkach usług finansowych, która odbyła się w ramach uro-
czystości wręczenia Nagrody CARS 2014, zaś Maria Płonka przedstawia wyniki obrad w ramach 
międzynarodowej konferencji poświęconej ubezpieczeniom w Europie.

Jako redaktorzy prowadzący chcielibyśmy w tym miejscu podziękować dr. hab. Marcinowi 
Olszakowi z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego za nieocenione wsparcie 
w przygotowaniu niniejszego zeszytu iKAR.

Życzymy Państwu inspirującej lektury. 
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