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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. 

Prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska
Wojciech Podlasin

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, 25 września 2014 r.
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Małgorzata Olszak*

Zależność	między	konkurencją	w	sektorze	bankowym	
i	stabilnością	finansową	banków	 

–	przegląd	badań	teoretycznych	i	empirycznych
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I.	Wprowadzenie
Polityka państwa, mająca na celu oddziaływanie na konkurencję w sektorze bankowym, powinna 

być zaprojektowana w taki sposób, aby uwzględnić wzajemny związek między stopniem nasilenia 
konkurencji w sektorze bankowym oraz stabilnością finansową indywidualnych banków. Z jednej 
strony większe nasilenie konkurencji może bowiem sprzyjać efektywności banków, przynajmniej 
w określonym czasie (Allen i Gale, 2004), z drugiej jednak, nadmierny poziom konkurencji może 
stać się przesłanką do podejmowania przez banki nadmiernego ryzyka. Negatywnym następ-
stwem nadmiernego ryzyka podejmowanego przez banki może być pogorszenie wypłacalności 
banków, co przy większej skali tego zjawiska może skutkować niestabilnością finansową banków 
i narastaniem ryzyka systemowego w całym systemie finansowym (por. Jimenez i in., 2010). 

Należy zauważyć, że niezależnie stopnia nasilenia konkurencji, naturalną cechą banków jest 
podejmowanie nadmiernego ryzyka (por. Minsky, 1986, s. 231). Wynika to z co najmniej dwóch 
przesłanek. Po pierwsze, z ograniczonej (finansowo) odpowiedzialności zarówno właścicieli 
banków, jak i ich menedżerów, odpowiedzialnych za bieżące zarządzanie bankiem. Po drugie, 
z naturalnej dla banków pokusy nadużycia, związanej z systemem gwarantowania depozytów 
przez podmioty sektora publicznego (takie jak np. w Polsce Bankowy Fundusz Gwarancyjny) oraz 
z występowaniem nieoficjalnych gwarancji ze strony państwa dla banków istotnych systemowo, 
tj. zbyt dużych, aby upaść (ang. too big to fail) lub też zbyt powiązanych, aby upaść (ang. too 
interconnected to fail) (por. Schooner i Taylor, 2010). Takie formy gwarancji ze strony państwa, 
z jednej strony ograniczają występowanie zjawiska masowego wycofywania środków przez de-
ponentów (tzw. run na banki), co jest uznawane za ich zaletę ze względu na zmniejszenie skali 
nieuzasadnionych ekonomicznie zaburzeń płynności w działalności banków. Z drugiej jednak 
strony, poczucie bezpieczeństwa środków zgromadzonych w banku przez deponentów, zniechęca 
ich do monitorowania ryzyka podejmowanego przez bank.

Negatywne następstwa pokusy nadużycia właściwej dla działalności banku mogą być ogra-
niczone, jeżeli poziom ryzyka podejmowanego przez bank może być oceniony przez innych 
niż deponenci uczestników rynku – tj. przez dyscyplinujące działanie rynku, a dokładnie przez 
profesjonalnych inwestorów, którzy nabyli wyemitowane przez bank certyfikaty depozytowe lub 
obligacje podporządkowane. Tak więc jeżeli mechanizm dyscypliny rynkowej działa poprawnie, 
bank może podejmować wyższe ryzyko i zyski, pod warunkiem jednak, że zapłaci odpowiednie 
wynagrodzenie dostarczycielom środków finansowych, którzy zainwestowali w długi banku (por. 
Ashcraft, 2008; Flannery, 1998, 2001; Flannery i Sorescu, 1996; Flannery i in., 2004; Sironi, 2001, 
2003). W literaturze przedmiotu wskazuje się jednak, że stosowane w wielu krajach na świecie 
systemy gwarantowania depozytów, w których wysokość składki wnoszonej do funduszu gwa-
rancyjnego nie zależy od poziomu ryzyka podejmowanego przez bank, a także udzielanie przez 
państw pomocy finansowej upadającym istotnym systemowo bankom (Schooner i Taylor, 2010), 
prowadzą do osłabienia skuteczności dyscypliny rynkowej.

Celem artykułu jest określenie, jakie mogą być wzajemne zależności między konkurencją 
w sektorze bankowym oraz stabilnością finansową banków. Rozwiązanie tego problemu zostanie 
podjęte na podstawie analizy literatury przedmiotu, prezentującej badania zarówno teoretycz-
ne, jak i empiryczne. Biorąc powyższe pod uwagę, widzimy, że podstawową metodą badawczą 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 5(3)

Małgorzata Olszak            Zależność między konkurencją w sektorze bankowym i stabilnością finansową banków10

zastosowaną w tym opracowaniu jest analiza i krytyka piśmiennictwa. Na podstawie analizy lite-
ratury sformułowane zostaną zalecenia do dalszych badań na omawianym zjawiskiem.

Dalsza treść artykułu składa się z czterech części, obejmujących sekcje od II do V. W sekcji 
II przedstawiono definicje i metody pomiaru nasilenia konkurencji i stabilności finansowej banków. 
W kolejnej części (sekcja III) przedstawiono podstawowe nurty teoretyczne wyjaśniające związek 
między konkurencją i stabilnością finansową banków. W części IV zaprezentowano wyniki badań 
empirycznych nad wpływem konkurencji na stabilność finansową banków. Natomiast w ostatnim 
punkcie (sekcja V) zawarto główne wnioski wynikające z analizy podjętej w artykule.

II.	Nasilenie	konkurencji	w	sektorze	bankowym	 
i	stabilność	finansowa	banków	–	problem	definicji

1.	Co	to	jest	konkurencja	w	sektorze	bankowym	i	jak	jest	mierzona?

Przed zdefiniowaniem pojęcia konkurencji w sektorze bankowym warto przypomnieć, co pod 
określeniem „konkurencja” rozumiane jest w nauce ekonomii. Zauważyć należy, że słowo „kon-
kurencja” używane jest zazwyczaj w pewnych związkach kolokacyjnych. Wyróżnić można tutaj 
dwie grupy pojęć, tj. konkurencję doskonałą oraz konkurencję monopolistyczną. Pojęć tych używa 
się w celu zwięzłego określenia otoczenia rynkowego, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa. 
W zależności od formy konkurencji właściwej dla otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa różnie 
reagują nawzajem na swoje działania, podejmują decyzje cenowe i produkcyjne. 

W dalszej części analizy konkurencyjności sektora bankowego używane będzie pojęciem 
nasilenia (intensywności) konkurencji. Im wyższe nasilenie konkurencji, tym bliżej modelu kon-
kurencji doskonałej znajduje się sektor bankowy. Natomiast im niższe nasilenie konkurencji, tym 
bardziej sektor bankowy przypomina branżę monopolistyczną. Pojęcie „sektor bankowy” wyma-
ga również doprecyzowania. W szczególności zauważyć należy, że banki działają, tj. sprzedają 
swoje produkty na wielu rynkach finansowych – tj. na rynku kredytów, depozytów, rynku lokat 
międzybankowych, rynku walutowym, rynku instrumentów pochodnych. Zasadnicza część ich 
działalności odnosi się jednak do sprzedaży lub kupna długów w różnych formach, tj. instrumentów 
finansowych mających formę papierów wartościowych, np. obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, 
a także niemających takiej formy – np. depozytów i kredytów. 

Na rynku depozytowym banki w istocie kupują środki od podmiotów sektora niefinansowego 
(tj. gospodarstw domowych czy też osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, w tym tych mających 
osobowość prawną). Za zakup tych środków płacą deponentom oprocentowanie, które staje się 
kosztem odsetkowym banku. Należy jednak podkreślić, że depozyty z perspektywy banku to 
nie tylko źródło kosztów, ale również dochodów, szczególnie tych związanych z opłatami. Warto 
zauważyć, że banki, konkurując o depozyty, różnicują swoją ofertę pod względem wysokości 
płaconego oprocentowania, pod względem pobieranych od klienta opłat, ale również innych 
warunków, np. dodatkowe usługi związane z prowadzonym dla klienta rachunkiem (które mogą 
dawać klientowi korzyści, ale też obciążać go dodatkowymi kosztami). 

Na rynku kredytowym banki tworzą wierzytelności (sprzedają pieniądz), w zamian za co 
kredytobiorcy płacą im oprocentowanie i wnoszą dodatkowe opłaty związane z zaciągniętymi 
kredytami. Oferta kredytowa banków jest zróżnicowana zarówno pod względem oczekiwanego 
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oprocentowania, pobieranych opłat i prowizji, jak i usług dodatkowych związanych z udzielonym 
kredytem. Z kredytami związane są również pewne obciążenia, które banki zmuszone są ponieść. 
Wśród nich znajdują się m.in. obciążenia typowo związane z aktywnością kredytową i obejmują 
one konieczność posiadania pewnego poziomu kapitałów (funduszy) własnych oraz obowiązek 
tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości (lub rezerw celowych). 

Podział na ww. obszary aktywności banku jest istotny z perspektywy prób pomiaru intensyw-
ności konkurencji w sektorze bankowym. Otóż w literaturze przedmiotu wypracowano mierniki tej 
intensywności odrębnie dla rynku depozytowego i odrębnie dla rynku kredytów bankowych. Przed 
prezentacją tych mierników warto jednak zauważyć, że we współczesnej literaturze dotyczącej po-
miaru konkurencji można wyodrębnić dwa podstawowe nurty (por. Bikker, 2004; Tabak i in. 2012). 
Pierwszy z nich obejmuje podejścia wyrastające z ekonomii walrasowskiej i koncentrujące się na 
strukturze rynku (tzw. Structure – Conduct – Performance, SCP) i najczęściej określany jest jako 
paradygmat SCP. Zgodnie z tym paradygmatem struktura rynku wpływa na zachowania uczest-
ników rynku (np. mniejsza koncentracja rynku prowadzi do bardziej konkurencyjnych zachowań 
przedsiębiorstw), a te z kolei na efektywność (w ujęciu Pareta) (tj. bardziej konkurencyjne zacho-
wania wiążą się z mniejszą siłą rynkową przedsiębiorstw i większym dobrobytem społecznym). 
W efekcie można powiedzieć, że struktura rynku wpływa na efektywność (np. niższa koncentracja 
prowadzi do mniejszej siły rynkowej). 

Do oceny intensywności konkurencji w tym nurcie teoretycznym stosuje się przede wszyst-
kim miary koncentracji i miary struktury rynku. Wśród nich znajdują się np. wskaźniki koncen-
tracji (ang. concentration ratio) CR 3, CR5, CR10, które określają, odpowiednio, udział 3, 5 i 10 
największych banków w wybranej zmiennej finansowej, np. aktywach, kredytach czy też depo-
zytach sektora bankowego. Oprócz prostych miar koncentracji rynku, w badaniach nad konku-
rencją w sektorze bankowym stosowane są nieco bardziej złożone narzędzia, tj. np. wskaźnik 
Herfindahla-Hirshmana (tzw. Herfindahl-Hirschman Index, HHI) jest miarą koncentracji rynku 
i określa szacunkowy poziom zagęszczenia w danej branży oraz poziom konkurencji na danym 
rynku. Indeks ten przyjmuje wartości wyższe niż 0 i co najwyżej równe 1 (lub 10000, jeżeli za-
miast ułamków zwykłych lub dziesiętnych, do jego obliczenia zastosowano liczby procentowe), 
i wyższym wartościom indeksu odpowiada wyższa koncentracja rynku

Jednakże zarówno teoretycznie, jak i empirycznie paradygmat SCP jest problematyczny. Przede 
wszystkim w rzeczywistości sama struktura rynku jest uzależniona (tj. endogeniczna) od zachowań 
przedsiębiorstw. Trudności nastręcza również fakt, że przedsiębiorstwa działające w sektorach 
gospodarki, które cechuje występowanie gwałtownych innowacji technologicznych, tak jak ma to 
miejsce w sektorze finansowym, mogą mieć wysoką koncentrację i siłę rynkową, co jednak nie 
oznacza ograniczenia poziomu dobrobytu społecznego. Wskaźniki określające koncentrację rynku 
mogą zatem nie być wiarygodną miarą nasilenia konkurencji, ponieważ występowanie znacznej 
koncentracji rynku nie musi oznaczać niskiego poziomu jego konkurencyjności i vice versa (por. 
Bikker, 2004; Casu i Girardone, 2006, 2009; Claessens, 2009, p. 7, Carbo-Valvedere i in., 2012). 
Potwierdza to badanie Schaecka i in. (2009), z którego wynika, że wskaźniki koncentracji nie są 
w stanie prawidłowo określić nasilenia konkurencji na rynku bankowym.

Natomiast drugi nurt teoretyczny, nazywany też nową analityczną teorią konkurencji 
(por. Mikłaszewska, 2010, s. 359), wyrasta z nowej teorii organizacji (tzw. New Empirical Industrial 
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Organisation, NEIO), w której przyjmuje się, że struktura rynkowa jest zmienną endogeniczną, 
a więc zależy od zachowań poszczególnych uczestników rynku. W teorii tej do identyfikacji na-
silenia konkurencji stosuje się indeks Lernera (Lerner, 1934), statystykę H Panzara-Rosse’a 
(Panzar-Rosse, 1984, 1987) i wskaźnik Boone’a (2008; Leuvensteijn i in., 2011 i 2013).

Intensywność konkurencji na rynku depozytowym zazwyczaj określana jest w badaniach 
empirycznych przy użyciu dwóch miar, tj. stopy oprocentowania depozytów banku (por. Craig 
i Dinger, 2013) oraz indeksu Lernera (por. Jimenez i in., 2010). Stopy oprocentowania depozytów 
wyznaczają poziom kosztów finansowania działalności banku. Im wyższy ten poziom, tym większe 
jest nasilenie konkurencji na rynku depozytowym (por. Craig and Dinger, 2013). Indeks Lernera 
dla oszacowania konkurencji na rynku depozytowym zaproponowany przez Jimeneza i in. (2010) 
jest wyrażony j poniższą formułą: 

 Ld =
r – Rd

r
; (wzór 1)

gdzie: Ld – indeks Lernera dla rynku depozytowego; r – stopa procentowa na rynku międzyban-
kowym (w opracowaniu Jimeneza i in. była to stopa O/N); Rd – stopa oprocentowania depozytów 
oferowana przez bank. Tak oszacowany indeks powinien przyjmować wartości od 0 do 1, gdzie 
L = 1, oznacza czysty monopol; L = 0, oznacza konkurencję doskonałą; 0 < L < 1, oznacza kon-
kurencję monopolistyczną, a L < 0 oznacza nieoptymalne działanie banku, tj. wyznaczanie ceny 
oprocentowania depozytów powyżej ceny, za jaką bank pozyskuje środki pieniężne na rynku 
międzybankowym.

Natomiast nasilenie konkurencji na rynku kredytów bankowych zazwyczaj badane jest przy 
użyciu trzech grup miar:
– indeksu Lernera (L) w co najmniej trzech różnych wariantach:
 •  wariant Jimenez i in. (2010) – w którym koszty krańcowe obejmują oczekiwane straty na 

aktywności kredytowej; wartości referencyjne tego indeksu są takie same, jak opisano 
powyżej, 

 •  tradycyjny indeks Lernera, stosowany bardzo często w badaniach empirycznych na kon-
kurencją (Berger i in., 2009; Xu i in., 2013; Fu i in., 2014),

 • indeks Lernera skorygowany o elastyczność popytu (Xu i in. 2013);
–  statystyki H Panzara-Rosse’a (PR) (por. Rosse i Panzar, 1977; Panzar i Rosse, 1987; Schaeck 

i Cihak, 2010), przy czym PR ≤ 0 oznacza czysty monopol; PR = 1 oznacza konkurencję 
doskonałą; 0 < PR < 1 oznacza konkurencję monopolistyczną;

– wskaźnika Boone’a (B) (por. Schaeck i Cihák, 2010; Leuvensteijn i in., 2011; Tabak i in., 2012), 
przy czym B przyjmuje zawsze wartości ujemne, i im większa co do wartości bezwzględnej 
jest ta liczba, tym bardziej konkurencyjny jest sektor bankowy. 
Podejmując decyzję o rodzaju miar konkurencji, które zastosowane zostaną do oceny jej nasi-

lenia w sektorze bankowym, warto zwrócić uwagę na specyfikę regulacji obowiązujących w danym 
kraju w odniesieniu do sektora bankowego. Na przykład Xu i in. (2013) stosują indeks Lernera, 
statystyka H Panzara-Rosse’a i wskaźnik Boona do określenia stopnia nasilenia konkurencji na 
rynku kredytowym w Chinach i wskazują, że jedyną poprawną miarą do tego celu jest wskaźnik 
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Boone’a, ze względu na zmiany regulacji dotyczących ustalania oprocentowania kredytów, jakie 
zachodziły w okresie analizy. 

Miary oceny konkurencji zastosowane do rynków bankowych, szczególnie te, które pozwalają 
na różnicowanie stopnia jej nasilenia, a więc statystyka Panzara-Rosse’a i indeks Lernera, okre-
ślają rynek produktów bankowych jako konkurencję monopolistyczną, zarówno na świecie (por. 
tabela 1), jak i w Polsce (por. tabela 2). Pewna trudność przy ocenianiu, z jaką formą rynku mamy 
do czynienia występuje przy interpretacji wskaźnika Boone’a, ze względu na to, że nie zostały 
dla niego wypracowane jeszcze zakresy wartości referencyjnych. Z badań Schaeck’a i Cihak’a 
(2010, s. 12) wynika jednak, że wskaźnik ten jest silnie ujemnie skorelowany z wartościami sta-
tystyki H Panzara-Rosse’a (korelacja ta wynosi 0,8) co prowadzi do wniosku, że obie miary dają 
porównywalny obraz konkurencji na rynku kredytowym. 

Tabela	1. Przegląd badań nad nasileniem konkurencji w sektorze bankowym

Autorzy	
badań

Okres	
analizy

Kraje	
Rodzaj	miary	
konkurencji

Wyniki

Nathan 
i Never 
(1989)

1982–1984 Kanada Statystyka H 
Panzara-Rosse’a

Doskonała konkurencja w 1982 r. 
i monopolistyczna konkurencja 
w 1983 i 1984

Shaffer 
i DiSalvo 
(1994)

1970–1986 Pensylwania 
(USA)

Statystyka H 
Panzara-Rosse’a

Duopol; wysokie natężenia 
konkurencji

Molyneux 
(1994)

1986–1989 Francja, 

Niemcy,

Wielka Brytania, 
Hiszpania, 

Włochy.

Statystyka H 
Panzara-Rosse’a

Monopol we Włoszech i konkuren-
cja monopolistyczna w pozostałych 
krajach

Molyneux 
i in. (1996)

1986, 1988 Japonia Statystyka H 
Panzara-Rosse’a

Monopol w 1986 r.; konkurencja 
monopolistyczna w 1988 r.

Casu 
i Girardone 
(2006)

1997–2003 15 krajów 
Europejskich

Indeks Lernera, 
statystyka H 
Panzara-Rosse’a 

Konkurencja monopolistyczna 
w UE. Wartości statystyki H są 
zróżnicowane w poszczególnych 
krajach, przy czym najniższa 
jest w Grecji (0.00) i najwyższa 
w Luksemburgu (0.656).

Leuvensteijn 
i in. (2007)

1992–2004 Strefa Euro Wskaźnik 
Boone’a

Wskaźnik Bonne’a w przypadku 
Hiszpanii, Włoch i Niemiec przyj-
muje wartości wskazujące na 
względnie konkurencyjny rynek 
bankowy, natomiast w przypadku 
Irlandii sektor bankowy jest mniej 
konkurencyjny.
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Autorzy	
badań

Okres	
analizy

Kraje	
Rodzaj	miary	
konkurencji

Wyniki

Casu and 
Girardone 
(2009)

2000–2005 Kraje 
europejskie: 

Francja, 

Niemcy, 

Wielka Brytania

Włochy, 
Hiszpania

Indeks Lernera, Wartości indeksu cechują się 
znacznym zróżnicowaniem, stąd 
też intensywność konkurencji jest 
zróżnicowana zarówno w poszcze-
gólnych krajach, jak i latach i suge-
rują konkurencję monopolistyczną. 
Rynki Hiszpański i Włoski wydają 
się najbardziej konkurencyjne, ze 
względu na to, że indeks Lernera 
oszacowany dla rynku kredytowego 
przyjmuje wartości bliskie 0. 

Schaeck 
i Cihak 
(2010)

1995–2005 Dwa rynki: 
Banki euro-
pejskie i ban-
ki ze Stanów 
Zjednoczonych

Wskaźnik 
Bonne’a

W próbie banków europejskich 
najbardziej konkurencyjny jest 
rynek irlandzki, a następnie bry-
tyjski i szwajcarski. W Stanach 
Zjednoczonych występuje znaczne 
zróżnicowanie wyników zarówno 
między poszczególnymi regionami 
wiejskimi, na których działają banki. 
Działalność analizowanych banków 
ogranicza się jedynie do pojedyn-
czego regionu. Z takiej analizy wyni-
ka, że najbardziej konkurencyjny jest 
sektor bankowy w regionie Marshall, 
a najmniej w regionie Christian.

Turk-Ariss 
(2010)

1999–2005 60 krajów 
rozwijających 
się obejmują-
cych: Afrykę, 
Południową, 
wschodnią 
Azję wraz 
z  regionem Azji 
na Pacyfiku, 
Wschodnią 
Europę i środ-
kową Azję, 
Amerykę 
Łacińską 
i Wyspy 
Central Asia, 
Latin America 
i Karaiby, 
Środkowy 
Wschód

Indeks Lernera 
and Indeks 
Lernera skorygo-
wany o wskaźniki 
finansowania

Wartości przyjmowane przez tra-
dycyjny indeks Lernera wskazują 
zróżnicowane nasilenie konku-
rencji, ale w wysokości około 0,3 
(co wskazuje na konkurencję mo-
nopolistyczną), za wyjątkiem  region 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 
gdzie indeks kształtuje się na po-
ziomie 0,17 (a więc blisko wartości 
0, co wskazywać by mogło na kon-
kurencję doskonałą). 
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Autorzy	
badań

Okres	
analizy

Kraje	
Rodzaj	miary	
konkurencji

Wyniki

Olivero i in. 
(2011)

1996–2006 10 krajów 
azjatyckich i 10 
krajów Ameryki 
Łacińskiej

Statystyka H 
Panzara-Rosse’a

Większość oszacowanych statystyk 
H w Ameryce Łacińskiej i krajach 
Azjatyckich przyjmuje wartość po-
niżej 1 co wskazuje na konkurencję 
monopolistyczną. Wyjątek stano-
wią Indie, Chiny oraz Korea (Azja), 
a także Wenezuela (Ameryka 
Łacińska), gdzie statystyka H 
Panzara – Rosse’a jest ujemna, 
co wskazywać może na występo-
wanie monopolu lub strukturalną 
nierównowagę na rynkach banko-
wych. Generalnie, sektory bankowe 
w Ameryce Łacińskiej wydają się 
być bardziej konkurencyjne niż sek-
tory bankowe w Azji. W zależności 
od rodzaju metody estymacji, sta-
tystyka H wynosi 0,379 albo 0,704 
na rynkach Ameryki Łacińskiej, 
oraz 0,122 albo 0,284 na rynkach 
Azjatyckich. 

Beck i in. 
(2011)

1994–2009 79 krajów Indeks Lernera Indeks przyjmuje wartości dodat-
nie, co wskazuje na konkurencję 
monopolistyczną. 

Tabak i in. 
(2011)

2001–2008 10 krajów 
Ameryki 
Łacińskiej:  
Argentyna,  
Brazylia,  
Chile, 
Kolumbia,  
Kostaryka,  
Meksyk,  
Panama,  
Peru,  
Republika 
Dominikany,  
Wenezuela

Wskaźnik 
Bonne’a

Wartości wskaźnika Bonne’a  
cechują się znacznym zróżnico-
waniem, stąd też intensywność 
 konkurencji jest zróżnicowana 
 zarówno w poszczególnych krajach, 
jak i latach. Ze względu na brak 
wartości referencyjnych dla wskaź-
nika Bonne’a, nie można wyciągnąć 
wniosków co do formy konkurencji 
występującej na analizowanych 
rynkach. 
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Autorzy	
badań

Okres	
analizy

Kraje	
Rodzaj	miary	
konkurencji

Wyniki

Noth (2011) 1996–2006 Niemcy Indeks Lernera Indeks przyjmuje wartości dodat-
nie, co wskazuje na konkurencję 
monopolistyczną. 

Stavarek 
and 
Repkova 
(2011)

2001–2009 Republika 
Czeska

Statystyka H 
Panzara-Rosse’a

Rynek wysoce konkurencyjny 
w okresie 2001–2005 i konkuren-
cja monopolistyczna w okresie 
2005–2009.

Cipollini 
and 
Fiordelisi 
(2012)

1996–2009 Kraje 
europejeskie: 

Austria,  
Belgia,  
Dania, 
Finlandia, 
Francja, 
Niemcy,  
Grecja,  
Irlandia, 
Holandia, 
Portugalia, 
Hiszpania, 
Szwecja,  
Wielka Brytania, 
Włochy

Indeks Lernera Indeks przyjmuje wartości dodat-
nie, co wskazuje na konkurencję 
monopolistyczną. 

Carbo- 
-Valvedere 
i in. (2012)

1996–2012 23 kraje OECD Indeks Lernera, 
wskaźniki kon-
centracji C5 i HHI 

Wartości indeksu Lernera cechu-
ją się znacznym zróżnicowaniem, 
stąd też intensywność konkurencji 
jest zróżnicowana zarówno w po-
szczególnych krajach, jak i latach. 
Generalnie wartości te wskazują 
na konkurencję monopolistyczną 
w analizowanej grupie krajów. 
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Autorzy	
badań

Okres	
analizy

Kraje	
Rodzaj	miary	
konkurencji

Wyniki

Xu i in. 
(2013)

1996–2008 Chiny Indeks Lernera, 
Indeks Lernera 
skorygowa-
ny o elestycz-
ność, Wskaźnik 
Bonne’a

Wyniki uzyskane zarówno przy uży-
ciu klasycznego indeksu Lernera, 
jak i indeksu Lernera skorygowa-
nego o elastyczność wskazują 
na rosnącą konkurencję od 1999 
do 2002 i jej malejące nasilenie 
w następnym okresie. Wartości 
indeksu Lernera sugerują konku-
rencję monopolistyczną w sektorze 
bankowym w Chinach. Generalnie, 
analiza wartości indeksu Lernera 
prowadzi do wniosku, że konku-
rencyjność rynku kredytowego 
w Chinach rośnie, szczególnie 
po przystąpieniu do Światowej 
Organizacji Handlu w 2001 r. 
Natomiast analizując wskaźnik 
Bonne’a można stwierdzić, że kon-
kurencja ta wzrosła silnie w okresie 
2001–2003 i następnie spadała do 
2005 r. W 2006 r. znów narastała, 
a w latach 2007 i 2008 jej intensyw-
ność uległa osłabieniu. 

Fu i in. 
(2014)

2003–2010 Kraje Azji znaj-
dujące się w re-
gionie Pacyfiku: 
Australia,  
Chiny, 
Hong Kong, 
Indie,  
Indonezja, 
Japonia,  
Korea,  
Malezja, 
Pakistan, 
Filipiny, 
Singapur, 
Sri Lanka, 
Tajwan, 
Tajlandia

Indeks Lernera 
i Indeks Lernera 
skorygowany 
o efektywność

Wartości obu wskaźników są 
zróżnicowane w poszczególnych 
krajach, jak i latach, lecz wskazują 
na konkurencję monopolistyczną. 
Indeks Lernera maleje w okresie 
2005–2008, co wskazywać by mo-
gło na malejącą siłę rynkową po-
szczególnych banków (tj. większe 
nasilenie konkurencji). Generalnie, 
indeks Lernera wskazuje zróżnico-
wany stopień siły rynkowej banków 
w poszczególnych krajach. W przy-
padku Singapuru indeks Lernera 
skorygowany o efektywność jest 
najwyższy (wartość 0,44), nato-
miast w przypadku Tajwanu najniż-
szy (wartość 0,22).

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań wymienionych w tabeli.
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Tabela	2. Przegląd badań nad nasileniem konkurencji w sektorze bankowym w Polsce

Badanie	
autorstwa

Rodzaj	
miary	

konkurencji

Poziom	
wskaźnika	
określające	
nasilenie	

konkurencji

Model	
konkurencji

Okres	
analizy	 
/	dane

Rodzaj	
zmiennej	
zależnej

Technika	
estymacji

Claessens 
i Laeven 
(2004)

Statystyka H 
Panzara- 
-Rosse’a

0,77 konkurencja 
monopolistyczna

1994–2001 
/ roczne 

znormalizo-
wany poziom 
dochodów

średnia 
wartość 
statystyki H 
otrzymana 
przy uży-
ciu różnych 
wersji me-
tody MNK 
i UMNK

Pawłowska 
(2005)

Statystyka H 
Panzara- 
-Rosse’a

0,75 w latach 
1997–1998; 
0,78 w latach 
1998–1999; 
0,60 w latach 
1999–2000; 
0,65 w latach 
2000–2001; 
0,84 w latach 
2001–2002,

konkurencja 
monopolistyczna

1997–2002 
/ roczne

znormalizo-
wany poziom 
dochodów

b.d.

Bikker i 
Spierdijk 
(2008)

Statystyka H 
Panzara- 
-Rosse’a

0,03 w 2004 konkurencja 
monopolistyczna

1994–2004 
/ roczne

nieznor-
malizowa-
ny poziom 
dochodów

UMNK 
z efekta-
mi stałymi, 
rekursywna 
MNK

Pawłowska 
(2010)

Statystyka H 
Panzara- 
-Rosse’a

0,62 w latach 
1997–2007; 
0,51 w latach 
1997–1998; 
0,64 w latach 
1999–2003; 
0,60 w latach 
2004–2007,

konkurencja 
monopolistyczna

1997–2007 
/ roczne

znormalizo-
wany poziom 
dochodów

UMNK 
z efektami 
stałymi
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Badanie	
autorstwa

Rodzaj	
miary	

konkurencji

Poziom	
wskaźnika	
określające	
nasilenie	

konkurencji

Model	
konkurencji

Okres	
analizy	 
/	dane

Rodzaj	
zmiennej	
zależnej

Technika	
estymacji

Pawłowska 
(2012)

Statystyka H 
Panzara- 
-Rosse’a

0,55 (efek-
ty stałe), 
0,49 (MNK), 
0,60 (GMM) 
w latach 
1997–2001; 

konkurencja 
monopolistyczna

1997–2009 
/ roczne

znormalizo-
wany poziom 
dochodów

UMNK 
z efekta-
mi stały-
mi, MNK 
i GMM

0,78 (efek-
ty stałe), 
0,79 (MNK), 
0,84(GMM) 
w latach 
2002–2007;

0,82 (efekty 
stałe MNK), 
0,88 (MNK), 
0,82 (GMM) 
w latach 
2008–2009,

Turk-Ariss 
(2010)

Index 
lernera

tradycyjny in-
deks Lernera: 
0,2334; 
Indeks 
Lernera sko-
rygowany 
o efektyw-
ność: 0,5095; 
Indeks 
Lernera sko-
rygowany 
o wskaźnik 
finansowania: 
0,4593,

konkurencja 
monopolistyczna

1999–2005 
/ roczne

funkcja 
kosztów 
krańcowych

UMNK 
z efektami 
stałymi
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Badanie	
autorstwa

Rodzaj	
miary	

konkurencji

Poziom	
wskaźnika	
określające	
nasilenie	

konkurencji

Model	
konkurencji

Okres	
analizy	 
/	dane

Rodzaj	
zmiennej	
zależnej

Technika	
estymacji

Pawłowska 
(2012)

Index 
lernera

0,38 w 1997; 
0,38 w 1998; 
0,29 w 1999; 
0,42 w 2000; 
0,30 w 2001; 
0,097 w 2002; 
0,14 w 2003; 
0,19 w 2004; 
0,28 w 2005; 
0,27 w 2006; 
0,26 w 2007; 
0,37 w 2008; 
0,42 w 2009,

konkurencja 
monopolistyczna

1997–2009 
/ roczne

funkcja 
kosztów 
krańcowych

UMNK 
z efektami 
stałymi

Świtała 
i in. (2013)

Statystyka H 
Panzara- 
-Rosse’a

0,75 w 2008; 
0,68 w 2009; 
0,58 w 2010; 
0,69 w 2011; 
0,69 w 2012

konkurencja 
monopolistyczna

2008–2012 
/ kwartalne

znormalizo-
wany poziom 
dochodów

estymowa-
na UMNK, 
jednoeta-
powa GMM 
i dwuetapo-
wa GMM

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań wymienionych w tabeli.

2.	Co	to	jest	stabilność	finansowa	banków	i	jak	jest	mierzona?

Stan, w którym nie występują poważne zakłócenia w funkcjonowaniu całego systemu finan-
sowego, nazywany jest stabilnością finansową. Natomiast wtedy, gdy te zakłócenia występują, 
mówimy o niestabilności finansowej. Należy zauważyć, że w literaturze przedmiotu nie istnieje 
jedna powszechnie akceptowana definicja stabilności finansowej (stabilności systemu finansowe-
go), albo definicja jej zaprzeczenia, tj. niestabilności finansowej (por. m.in. Schinasi, 2004; Allen 
i Wood, 2006; Alawode i Sadek, 2008; Milne, 2009). 

Na przykład Milne (2009) proponuje, by za niestabilność finansową uznać stan, w którym wy-
stępuje powszechne zakłócenie przepływów finansowych. Przy czym pod pojęciem „powszechne” 
rozumie on stan faktyczny, w którym zdarzenie finansowe można uznać za systemowe wyłącznie 
wtedy, gdy ma ono istotny wpływ na wydatki gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, jak rów-
nież gdy oddziałuje ono na inne formy pośrednictwa finansowego niż działalność depozytowo- 
-kredytowa. 

Istotne dla zrozumienia definicji niestabilności finansowej jest pojęcie „zdarzenia systemowe-
go”. Milne (2009, s. 611) przyjmuje definicję tego zdarzenia opracowaną przez Besara i in. (2009). 
Zgodnie z nią zdarzenie systemowe polega na uszkodzeniu lub pogorszeniu jakości sieci powiązań 
między gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstwami i pośrednikami finansowymi. Zdarzenie 
systemowe nie musi być finansowe, ale rynki finansowe (w tym kredytowe) stanowią miejsce, 
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w którym powstają sieci powiązań między gospodarstwami, przedsiębiorstwami i pośrednikami 
finansowymi, i które mają podstawowe znaczenie ekonomiczne. 

Analiza opracowań Schinasi’ego (2004), Allena i Wooda (2006), Alawode i Sadeka (2008) 
pozwala na stwierdzenie, że większość proponowanych definicji stabilności finansowej ma trzy 
elementy. Po pierwsze, definicje te koncentrują się na systemie finansowym jako całości, a nie 
na indywidualnych podmiotach. Po wtóre, nie traktują systemu finansowego jako wyizolowane-
go elementu gospodarki, lecz uwzględniają relacje między sektorem finansowym i sferą realną 
gospodarki, odnosząc się do korzyści, jakie niesie ze sobą stabilność finansowa i do kosztów 
wynikających z jej braku. Po trzecie, zazwyczaj, występuje w nich bezpośrednie nawiązanie do 
niestabilności finansowej, jako tej własności systemu finansowego, która jest obserwowalna, pod 
postacią znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu tego systemu. Przykładem takich zakłóceń są 
kryzysy finansowe, w tym kryzysy bankowe. 

W praktyce badań nad związkiem miedzy nasileniem konkurencji w sektorze bankowym oraz 
stabilnością finansową banków stabilność ta zazwyczaj jest utożsamiana z odpornością finanso-
wą (ang. financial soundness) indywidualnego banku i identyfikowana przy użyciu powszechnie 
uznanych miar ryzyka. Autorzy w tych badaniach kierują się bowiem założeniem, że stabilność 
funkcjonowania pojedynczych banków jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia stabilności 
całego sektora bankowego. Takie podejście jest jednak dość uproszczone, szczególnie jeżeli weź-
mie się pod uwagę doświadczenia ostatniego kryzysu, które pokazały, że mimo braków trudności 
banków w okresie poprzedzającym zakłócenia w funkcjonowaniu rynków finansowych, w rzeczy-
wistości banki były słabo do niego przygotowane. Dobre wskaźniki ryzyka, na jakie narażone były 
banki, wynikały bowiem z niedoskonałości pomiaru tego ryzyka (por. BoE, 2009) i dawały pozornie 
zadowalający obraz kondycji finansowej banków.

W większości prac empirycznych badających związek między konkurencją i stabilnością 
finansową banków (por. część IV) dla określenia stopnia stabilności banku stosowane są różne-
go rodzaju miary ryzyka kredytowego oraz inne miary, do których skonstruowania jako zmienne 
wejściowe stosuje się dane pochodzące z bilansu banku oraz rachunku zysków i strat banku. 

Wśród miar ryzyka kredytowego stosowanych w badaniach empirycznych (m.in. tych doty-
czących konkurencji w sektorze bankowym) wymienić można następujące wskaźniki: 
– udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości (tzw. kredytów zagrożonych) w portfelu kredy-

towym ogółem (por. Berger i in., 2008; Haq i Heaney, 2012; Craig i Dinger, 2013);
– stosunek odpisów z tytułu utraty wartości do średnich aktywów; 
– stosunek odpisów z tytułu utraty wartości do średniego poziomu portfela kredytowego (por. Foos 

i in., 2010).
Generalnie, im wyższy poziom danego wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka kredytowego 

banku.
Do wskaźników, w których wykorzystuje się informacje zawarte w bilansie, tj. głównie infor-

mację o poziomie kapitałów własnych, należą np.: zmienność wskaźnika ROE, tj. stopy zwrotu na 
kapitale własnym (por. Haq i Heaney, 2012); oraz wskaźnika beta1 rynku akcji, jako miarę wraż-
liwości cen akcji banku na ogólne zmiany cen na rynku kapitałowym (por. Haq i Heaney, 2012). 
Im wyższy poziom każdego z wymienionych wskaźników, tym wyższe ryzyko banku.

1 Chodzi tutaj o tradycyjną miarę ryzyka rynkowego stosowaną w modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM.
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Wśród tych wskaźników można również wymienić wskaźnik ryzyka wyniku finansowego, 
określony jako zmienność ROA (por. np. Craig i Dinger, 2013), a także miarę ryzyka bankructwa 
banku (Z-score). W badaniach nad wpływem konkurencji na rynku depozytowym na poziom ry-
zyka banku wskaźnik Z-score opisany jest zazwyczaj poniższą formułą (por. Berger i in., 2008; 
Agoraki i in., 2011; Tabak i in., 2013; Fu i in., 2014): 

 Z =
ROA + EA
σ(ROA)

 (wzór 2)

gdzie: ROA to stopa zwrotu na aktywach; EA – stosunek kapitałów własnych do aktywów; σ(ROA) 
odchylenie standardowe stopy zwrotu na aktywach. 

Wskaźnik Z-score określa liczbę odchyleń standardowych, o które wskaźnik ROA musi się 
obniżyć, aby bank stał się niewypłacalny. Można go interpretować jako odwróconą miarę prawdo-
podobieństwa niewypłacalności banku. Stąd też wyższe wartości oznaczają, że bank jest bardziej 
stabilny (por. Tabak i in., 2013, s. 38–58).

Analiza wymienionych badań wskazuje na ewidentne braki w pomiarze ryzyka niestabilności 
finansowej. Przede wszystkim w badaniach tych autorzy posługują się głównie miarami ryzyka 
kredytowego lub zmienności wyniku finansowego. Brakuje tutaj innych rodzajów ryzyka, takich 
jak ryzyka stopy procentowej i ryzyka płynności finansowej. Oba te ryzyka są typowe dla banków 
i mają związek z niedopasowaniem terminów zapadalności aktywów (są to w przypadku banków 
długoterminowe kredyty) i terminów wymagalności zobowiązań (są to głównie krótkoterminowe 
depozyty). 

Ewidentnym niedociągnięciem tych badań jest również to, że nie uwzględnia się w nich 
chociażby przybliżonych miar ryzyka systemowego, zarówno tego wynikającego ze zmian ry-
zyka zagregowanego w czasie (tj. procykliczność), jak i z powiązań między bankami2. Jedynie 
w badaniu Schaecka i in. (2009) podjęta została próba zastosowania akceptowanej powszechnie 
przybliżonej miary ryzyka systemowego uzyskanej na podstawie modelu logitowego, zapropono-
wanego do takich badań przez Demirgüç-Kunta i Detragiache (1998, 2005). W modelu tym dane 
nt. kryzysów finansowych zebrane w bazie Demirgüç-Kunta i Detragiache (2005) oraz zmienne 
określające zjawiska zachodzące w sferze realnej gospodarki (tj. np. realne tempo wzrostu PKB, 
inflacja, realna stopa procentowa) oraz w sektorze bankowym (tj. np. tempo wzrostu kredytu), 
i inne zmienne (np. miara pokusy nadużycia i zmienna zerojedynkowa określająca pochodzenie 
przepisów prawa w danym kraju, np. francuskie, germańskie, skandynawskie) ujęto jako zmienne 
wyjaśniające zmienną 0–1 określającą kryzys w danych kraju (tj. przyjmującą wartość 0 – w przy-
padku braku kryzysu i wartość 1 w przepadku gdy on wystąpił).

III.	Przegląd	badań	teoretycznych
W literaturze teoretycznej zajmującej się zależnością między intensywnością konkurencji 

i poziomem ryzyka podejmowanego przez banki można wyodrębnić trzy podstawowe nurty, które 
różnicuje przyjęte w nich wyjaśnienie związku między konkurencją między bankami i ryzykiem 
bankowym (por. Carletti i Hartmann, 2003; oraz Allen i Gale, 2004). Zróżnicowanie w tych wyjaś-
nieniach wynika głównie z odmienności modeli zastosowanych w ww. nurtach teoretycznych oraz 

2 Więcej o tym zagadnieniu w dalszej części artykułu.
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z niejednolitego uwzględniania regulacji odnoszących się do działalności banków, tj. np. gwaran-
towania depozytów. 

Najstarszy nurt badań testuje hipotezę, że wyższy poziom konkurencji, w szczególności na 
rynku depozytowym, prowadzi do wzrostu ryzyka bankowego i vice versa (tzw. ang. competition-
-fragility hypothesis lub charter-value hypothesis). Wyjaśnienie omawianego związku wyraża 
się w stwierdzeniu, że „intensywna	konkurencja	na	rynku	depozytowym	powoduje	wzrost	
kosztów	pozyskania	funduszy	zewnętrznych	przez	banki,	co	skłania	banki	do	inwestowa-
nia	w	aktywa	obciążone	wysokim	poziomem	ryzyka	i	powoduje	niestabilność	finansową	
banków”. Ta koncepcja, określana w literaturze przedmiotu „hipotezą,	że	konkurencja	jest	
przesłanką	niestabilności”, posiada ugruntowaną pozycję w literaturze przedmiotu (por. Keeley, 
1990; Beck, 2008). Pierwsze kompleksowe jej ujęcie zaproponował Keeley (1990), który poka-
zał, że w sytuacji, gdy duża liczba banków konkuruje ze sobą na rynku depozytów, zyski banków 
maleją, stąd banki podejmują wyższe ryzyko, co powinno powiększyć ich rentowność. W miarę 
jak coraz więcej kredytobiorców o wysokim ryzyku kredytowym zaciąga kredyty w banku, pogar-
sza się jakość portfela kredytowego banku, co przekłada się negatywnie na wyniki finansowe 
i powoduje wzrost wrażliwości banku na uwarunkowania zewnętrzne, np. na zmiany koniunktury 
itp. Koncepcja Keeleya została rozwinięta m.in. przez Besanko i Thakora (1993), Allena i Gale’a 
(2000), Hellmanna i in. (2000) oraz Repullo (2004). Opracowania te potwierdzają słuszność hi-
potezy, że konkurencja jest przesłanką niestabilności. Jednak z badania Repullo (2004) wynika 
również, że dla średniego nasilenia konkurencji możliwe jest uzyskanie zarówno pogorszonej 
stabilności finansowej banku, jak i jej poprawy. 

Drugi nurt badań teoretycznych zarysował się wraz z pojawieniem się niejednoznaczności 
w wynikach badań empirycznych dotyczących powyższego obszaru i za umowną datę jego roz-
poczęcia przyjmuje się rok 2005, kiedy to Boyd i de Nicolό opracowali model, z którego wynika, 
że rosnąca konkurencja na rynku kredytowym prowadzi do obniżenia ryzyka projektów inwestycyj-
nych (tzw. ang. competition-stability hypothesis). Podstawowa hipoteza wyraża się tutaj w stwier-
dzeniu, że	intensywna	konkurencja	na	rynku	kredytowym	skłania	banki	do	podejmowania	
niższego	poziomu	ryzyka.	Koncepcja ta jest określana również hipotezą	mówiącą	o	tym,	że	
konkurencja	jest	przesłanką	stabilności. Boyd i de Nicolό (2005) zauważają, że podstawowym 
niedociągnięciem hipotezy, zgodnie z którą konkurencja jest przesłanką niestabilności, jest ukry-
te założenie, że banki konkurują jedynie na rynku depozytowym. W rzeczywistości jednak banki 
konkurują również na rynku kredytów. Stąd też należy analizować również wpływ formy otocze-
nia na rynku kredytów na stabilność finansową banków, a nie koncentrować się jedynie na rynku  
depozytów. 

Punktem wyjścia dla hipotezy o stymulującym wpływie wysokiego nasilenia konkurencji na 
stabilność finansową jest rozwijana przez Stiglitza i Weissa (1981) teoria asymetrii informacji na 
rynku kredytowym. Stiglitz i Weiss (1981) pokazali, że wyższe oprocentowanie kredytów może 
skutkować wzrostem ich ryzyka z powodów dwóch efektów ubocznych asymetrii informacji, tj. ne-
gatywnej selekcji (ang. adverse selection) i pokusy nadużycia (ang. moral hazard). Negatywna se-
lekcja przejawia się w tym, że na skutek wyższych kosztów finansowania inwestycji, które wynikają 
z wyższego oprocentowania kredytów, kredytobiorcy o niskim ryzyku niewypłacalności rezygnują 
z finansowania kredytem, a w ich miejsce wchodzą kredytobiorcy, którzy preferują ryzykowne 
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projekty inwestycyjne i są bardziej podatni na ryzyko niewypłacalności. Gdy kredytobiorcy ci tra-
cą zdolność do spłaty kredytów, zaczynają zalegać z ich spłatą. Z tego powodu po jakimś czasie 
wzrasta w banku poziom kredytów niepracujących, co zwiększa poziom ryzyka kredytowego 
ponoszonego przez bank i zagraża stabilności finansowej banku. Natomiast pokusa nadużycia 
przejawia się w tym, że kredytobiorcy, widząc rosnące koszty finansowania kredytów, wybierają 
bardziej ryzykowne projekty, mając świadomość, że jeżeli projekty te powiodą się, wówczas zy-
skają. Jeżeli jednak projekty te zakończą się niepowodzeniem, to przede wszystkim bank ponie-
sie stratę. W wyjaśnieniu tym przyjmuje się więc, że kredytobiorcy wybierają swój profil ryzyka 
niewypłacalności, mając świadomość tego, że część jego potencjalnych negatywnych skutków 
finansowych poniosą banki. Oznacza to w istocie, że przedsiębiorstwa przerzucają część ryzyka 
na banki (ang. risk shifting channel). 

I wreszcie najnowszy nurt badań teoretycznych zajmuje się weryfikacją hipotezy, według 
której zależność między stabilnością finansową banków i konkurencją cechuje się nieliniowością 
(por. Martinez-Mierra i Repullo, 2010), tj. zarówno wysokie nasilenie konkurencji, jak i jej bardzo 
niski poziom (tj. monopol) skłaniają banki do podejmowania nadmiernego ryzyka. Natomiast naj-
niższe ryzyko występuje w bankach wtedy, gdy konkurencja w sektorze bankowym jest umiarko-
wana. Podstawowa hipoteza zaproponowana przez Martinez-a-Mierra i Repullo (2010) wyraża się 
w stwierdzeniu, że relacja	między	konkurencją	w	sektorze	bankowym	i	ryzykiem	bankowym	
jest	nieliniowa	(tj.	przyjmuje	kształt	funkcji	kwadratowej,	tzw.	U-kształtny). To wyjaśnienie 
związku między konkurencją i stabilnością finansową banków stanowi rozwinięcie modelu Boyda 
i De Nicolό (2005). Zwolennicy tej koncepcji twierdzą, że jeżeli konkurencja na rynku kredytowym 
banków jest niska w pewnym punkcie czasu, to wówczas wzrost jej nasilenia prowadzi do redukcji 
ryzyka bankowego, z powodu ograniczenia negatywnych skutków pokusy nadużycia opisanych 
powyżej (tj. efektu przerzucenia ryzyka). Jednakże w sytuacji, gdy nasilenie konkurencji – za-
równo na rynku kredytowym, jak i depozytowym – jest bardzo wysokie, wówczas spadają marże 
odsetkowe banków (tzw. efekt marży, ang. margin effect), co z kolei przekłada się na obniżenie 
wyników finansowych i tym samym na ograniczenie wysokości nadwyżek finansowych banków. 
Niższy poziom tych nadwyżek sprawia, że banki tracą odporność na straty występujące w ich 
działalności, np. działalności kredytowej. Ograniczona odporność banków na straty poniesione 
w działalności kredytowej sprawia, że banki stają się szczególnie wrażliwe na potencjalne ban-
kructwa przedsiębiorstw.
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Rysunek	1.  Zależność nieliniowa między nasileniem konkurencji na rynku kredytowym i poziomem 
ryzyka bankowego (model Martinez-Mierra i Repullo, 2010)
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IV.	Analiza	badań	empirycznych	nad	związkiem	między	konkurencją	
i	stabilnością	w	sektorze	bankowym

Hipoteza, zgodnie z którą konkurencja	jest	przesłanką	niestabilności została potwier-
dzona w wielu badaniach empirycznych (np. Keeley, 1990; Demirguc-Kunt i in., 2004; de Nicolo 
i Loukoianova; 2007; Schaek i in., 2009; Turk-Ariss, 2010; Jimenez i in., 2010; Craig i Dinger, 
2013). Na przykład Keeley (1990), Dick (2006) oraz Salas i Saurina (2003) badają poziom ryzyka 
bankowego po wprowadzeniu deregulacji na rynku w Stanach Zjednoczonych (Keeley, 1990; oraz 
Dick, 2003) oraz w Hiszpanii (Salas i Saurina, 2003). W każdym z tych trzech badań zidentyfiko-
wano ujemną zależność między konkurencją i stabilnością finansową banków. W szczególności 
Keeley (1990) pokazuje, że deregulacja, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 
70. i 80. poprzedniego stulecia, doprowadziła do spadku marż odsetkowych (ze względu na wzrost 
kosztów pozyskania depozytów), do skłoniło banki do poszukiwania wyższych dochodów z in-
westycji w bardziej ryzykowne aktywa (np. kredyty). Do podobnego wniosku dochodzą Beck i in. 
(2004), którzy odkryli, że banki działające w bardziej konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, osią-
gają niższe marże odsetkowe. Wniosek ten potwierdzają kolejne badania, np. Boyda i in. (2006; 
2009a; 2009b), de Nicolo and Loukoianova (2007), jak również badania Becka i in. (2006, 2007) 
oraz Schaeka i in. (2009), którzy wskazują dodatkowo, że banki działające w otoczeniu rynkowym 
o niskim nasileniu konkurencji są bardziej stabilne i mniej podatne na skutki kryzysu systemowego 
(por. też Berger i in., 2009; Uhde i Heimeshoft, 2009; Jimenez i in. 2010; Turk-Ariss, 2010; Noth, 
2011; Cipolini i Fiordelisi, 2012; Beck i in. 2013; Craig i Dinger, 2013; oraz Mirzaei i in., 2013). 
W tej grupie warto zwrócić uwagę na badanie Schaecka i in. (2009), ze względu na to, że podjęli 
oni próbę oszacowania przybliżonej miary ryzyka systemowego przy użyciu wielowymiarowego 
modelu logitowego. Z tak przeprowadzonej analizy wynika, że bardziej konkurencyjne sektory 
bankowe są mniej podatne na zakłócenia stabilności finansowej.
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Badania empiryczne testujące hipotezę o tym, że rosnąca konkurencja na rynku kredytowym 
prowadzi do poprawy stabilności finansowej banków (tzw. ang. competition-stability hypothesis) 
są zdecydowanie mniej liczne niż badania omówione powyżej. Na przykład Boyd i in. (2008) po-
dejmują się analizy związku między konkurencją i ryzykiem banków w południowo-wschodniej 
Azji i wyciągają wniosek, że wysokie nasilenie konkurencji nie powoduje wzrostu poziomu ryzyka 
bankowego. Kolejne badanie w tym nurcie przeprowadzili Schaeck i in. (2009), którzy na pod-
stawie pomiaru konkurencji przy użyciu statystyki H Panzara-Rosse’a odkryli, że banki działają-
ce w bardziej konkurencyjnym otoczeniu są bardziej stabilne niż banki działające w systemach 
monopolistycznych.

Potwierdzenie dla stymulującego wpływu konkurencji na stabilność finansową banków moż-
na znaleźć w badaniach Berger i in. (2009), przeprowadzonych na próbce sektorów bankowych 
występujących w 23 krajach uprzemysłowionych. Podobnie Schaeck i Cihák (2010), na podstawie 
badania obejmującego Europę i Stany Zjednoczone, wnioskują, że rosnąca konkurencja (określona 
wskaźnikiem Boone’a) może mieć korzystny wpływ na stabilność finansową banków. 

Empiryczne badania nad nieliniową (U-kształtną) zależnością między konkurencją i ryzykiem 
bankowym zaczęły pojawiać się około 2010 r., po opublikowaniu modelu przez Martinez-Mierra 
i Repullo. Można wskazać kilka takich badań. Liu i in. (2010) stwierdzają, że taka zależność 
istnieje między konkurencją na rynkach lokalnych w UE (regiony, województwa) i stabilnością 
banków. Co więcej, istotny wpływ na stabilność finansową wywierają również lokalne uwa-
runkowania ekonomiczne. Bretschger i in. (2012) również potwierdzają tę hipotezę, ale z ich 
badania wynika, że na zależność między konkurencją i stabilnością finansową banków wpły-
wa przeciętny poziom dochodów społeczeństwa, tj. ma tutaj znaczenie to, czy dany kraj przy-
należy do grupy krajów o wysokich dochodach (ang. high income) czy też niskich dochodach  
(ang. low income). 

Tabak i in. (2012) również podkreślają, że nasilenie konkurencji wpływa na podejmowanie 
ryzyka przez banki w sposób nieliniowy. Ich wynik jest jednak odwrotny do założenia modelu 
Martinez-Mierra i Repullo (2010), ponieważ zarówno wysokie, jak i niskie nasilenie konkurencji 
prowadzi do ograniczenia niestabilności finansowej banków. Natomiast przy umiarkowanej kon-
kurencji ryzyko podejmowane przez banki jest najwyższe. 

Wśród najnowszych badań warto wskazać tutaj opracowanie Fu i in. (2014), którzy w od-
niesieniu do sektorów bankowych regionu Azji Pacyficznej potwierdzili zarówno hipotezę o tym, 
że konkurencja jest przesłanką niestabilności, jak i hipotezę, że konkurencja sprzyja stabilności. 

1.		Jakie	czynniki	wpływają	na	specyfikę	zależności	miedzy	konkurencją	i	stabilnością	
	finansową	banków?

Analiza powyżej zaprezentowanych badań empirycznych prowadzi do wniosku, że związek 
między konkurencją i stabilnością w sektorze bankowym jest zróżnicowany. Można wskazać kilka 
wyjaśnień dla tego zróżnicowania. Po pierwsze, jest to skala działalności banku (duży, średni, 
mały). Po drugie, można tutaj wskazać stopień dokapitalizowania banku (bank wysoko dokapi-
talizowany, bank przeciętnie dokapitalizowany, bank słabo dokapitalizowany). Po trzecie, są to 
uwarunkowania makroekonomiczne. Każdy z tych czynników ma istotne znaczenie dla poziomu 
ryzyka podejmowanego przez banki.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 5(3)

Małgorzata Olszak            Zależność między konkurencją w sektorze bankowym i stabilnością finansową banków27

Przede wszystkim należy zauważyć, że duże banki mają więcej szans na zdywersyfikowanie 
ryzyka swoich inwestycji, w porównaniu do małych banków, co w efekcie może skutkować niż-
szym poziomem podejmowanego przez nie ryzyka. Wpływ skali	działalności na poziom ryzyka 
i kapitału banków (i w efekcie ryzyka wypłacalności banków) był przedmiotem wcześniejszych 
badań (por. Berger i in., 1995; Zhou, 2008). Natomiast badania nad znaczeniem skali działalności 
banku dla związków między konkurencją i stabilnością finansową nie są zbyt liczne i prezentowane 
są w relatywnie nowych opracowaniach (Schaeck and Cihák, 2010; Tabak i in. 2012; Fu, 2014). 
Wyniki tych badań są niejednoznaczne i niejednokrotnie sprzeczne. Z jednej strony wskazują 
bowiem, że duże banki w środowisku wysokiej konkurencji podejmują niskie ryzyko (Tabak i in., 
2012), a z drugiej wykazują, że małe banki w warunkach wysokiej konkurencji są bardziej stabilne. 

Uzasadnienie teoretyczne dla roli stopnia	dokapitalizowania banków w podejmowaniu ry-
zyka w sektorze bankowym cechującym się zróżnicowanym stopniem intensywności konkurencji 
znajduje się w opracowaniu Hellmana i in. (2000). Natomiast wśród badań empirycznych dostępne 
są tylko wyniki przedstawione przez Tabaka i in. (2012). Z badania tego wynika, że na rynkach 
o niższym nasileniu konkurencji banki lepiej dokapitalizowane są bardziej stabilne. 

Z modelu teoretycznego Ruckesa (2004) wynika, że cykl	koniunkturalny ma istotne zna-
czenie zarówno dla poziomu ryzyka bankowego, jak i stopnia nasilenia konkurencji. Generalnie, 
nasilenie konkurencji jest wyższe w okresie dobrej koniunktury, co przekłada się na łagodzenie 
kryteriów udzielania kredytów i skłania banki do udzielania kredytów m.in. przedsiębiorcom o ni-
skiej wiarygodności kredytowej. W dostępnych badaniach empirycznych brakuje opracowań, 
które pokazywałyby, jaki jest związek między stabilnością finansową banków i stopniem nasilenia 
konkurencji w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego. Stąd też nie jest oczywiste, w jaki 
sposób kształtować politykę państwa w zakresie konkurencji i w obszarze zarządzania ryzykiem 
bankowym w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego (i finansowego). Jedyne badanie 
empiryczne, które uwzględnia wpływ uwarunkowań ekonomicznych na związek między konku-
rencją i stabilnością finansową banków, przeprowadzili Liu i in. (2010). Badanie to koncentruje 
się jednak jedynie na lokalnych uwarunkowaniach ekonomicznych, a nie na uwarunkowaniach 
koniunktury występujących na terytorium krajów, które uwzględnione były w ich badaniu.

Podsumowując powyższą analizę, należy zauważyć dość duże zróżnicowanie uzyskanych 
wyników badań. Są one jednakże obarczone znacznym ryzykiem błędów, będącym następstwem 
tego, że miary konkurencji oszacowane zostały na podstawie danych są dostępnych w bazie 
Bankscope, która nie obejmuje pełnej populacji banków działających na terytorium danego kraju 
– a więc dają jedynie przybliżony obraz dominującej na danym rynku formy konkurencji. Błędy te 
są również następstwem niedoskonałości pomiaru stabilności finansowej banków. Problem polega 
bowiem na tym, że w powyższych badaniach nie uwzględnia się miar ryzyka systemowego, co 
ma związek z tym, że dopiero w reakcji na kryzys finansowy lat 2007/2008 zarówno środowiska 
akademickie, jak i sfera praktyki podjęły działania zmierzające do wypracowania narzędzi oceny 
poziomu tego ryzyka. 

Zatem, biorąc pod uwagę wciąż trwające działania regulacyjne na świecie – m.in. inicjatywy 
Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego określone w pakiecie Bazylea III oraz przepisy 
wypracowane w Unii Europejskiej obejmujące Dyrektywę 2013/36/UE (ang. Capital Requirements 
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Directive, tzw. CRDIV)3 i rozporządzenie 575/2013 (ang. Capital Requirements Regulation, tzw. 
CRR)4 – warto rozważyć w przyszłości podjęcie dalszych badań nad zależnością między konku-
rencją i stabilnością finansową z uwzględnieniem aktualnego dorobku teorii i praktyki w obszarze 
pomiaru ryzyka systemowego. 

Dalsze badania powinny skoncentrować się na dwóch podstawowych wymiarach ryzyka syste-
mowego, tj. procykliczności (związanej ze zmianami ryzyka zagregowanego) oraz rozkładzie ryzyka 
w obrębie sektora finansowego (wynikającego z powiązań miedzy pośrednikami finansowymi). 
W zakresie pomiaru ryzyka systemowego przejawiającego się w postaci procyklicznosci można 
posłużyć się metodami wymienionymi w opracowaniu Borio i Drehmanna (2009) – a szczególnie 
metodą emisji sygnału (ang. signal extraction model), opracowaną pierwotnie przez Kaminsky 
i Reinhart (1999). Natomiast w odniesieniu do ryzyka systemowego wynikającego z wzajemnych 
powiązań miedzy bankami warto rozważyć metodę zaproponowaną przez Komitet Bazylejski 
ds. Nadzoru Bankowego (2013).

W dalszych badaniach należy uwzględnić również miary ryzyka płynności finansowej banków, 
które w okresie kryzysu zazwyczaj ujawnia się w postaci trudności banków w uzyskaniu dostępu 
do finansowania aktywności kredytowej, co skutkuje pogłębieniem kryzysu na rynku kredytowym 
i nasileniem negatywnych zjawisk w sferze realnej gospodarki, w tym spadkiem aktywności go-
spodarczej przedsiębiorstw. 

V.	Wnioski
Z przeprowadzonej w artykule analizy wynika, że zależność między nasileniem konkurencji 

i stabilnością finansową banków – a dokładnie poziomem ryzyka, na które narażone są banki, jest 
zróżnicowana. Zasadniczo kierunek wpływu nasilenia konkurencji na poziom ryzyka bankowego 
zależy od rynku, na którym banki konkurują. Można tutaj zidentyfikować trzy podstawowe nurty 
w badaniach teoretycznych.

W przypadku pierwszego i najstarszego nurtu koncentrujemy się na rynku depozytowym 
i spodziewamy się, że wyższe nasilenie konkurencji skutkuje wzrostem ryzyka bankowego i po-
gorszeniem stabilności finansowej banków. W teoretycznej literaturze przedmiotu takie wyjaś-
nienie związku między omawianymi zjawiskami ekonomicznymi określa się hipotezą, że wyższa 
konkurencja powoduje wzrost ryzyka bankowego (tzw. competition-fragility hypothesis).

W przypadku drugiego nurtu odnosimy się do rynku kredytowego i oczekujemy, że wyż-
sze nasilenie konkurencji skutkuje ograniczeniem ryzyka bankowego i większą stabilnością 
finansową banków. Wyjaśnienie takie nazywane jest w badaniach teoretycznych hipotezą, że 
wyższa konkurencja powoduje wzrost stabilności finansowej banków (tzw. competition-stability  
nexus).

Trzeci nurt można nazwać połączeniem dwóch powyższych, ponieważ teoretycy wyjaś-
niają, że zarówno bardzo niskie, jak i bardzo wysokie nasilenie konkurencji skutkować może 
wzrostem ryzyka bankowego i osłabiać stabilność finansową banków. W teoretycznej literaturze 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do 
działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca 
dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (L 176/338).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (L 176/1).
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nazwano tę zależność związkiem nieliniowym między konkurencją i stabilnością finansową ban-
ków (tzw. U-kształtnym).

Analiza licznych badań empirycznych prowadzi do wniosku, że siła związku i kierunek związ-
ku między nasileniem konkurencji i stabilnością finansową banków mogą zależeć od skali dzia-
łalności banku, stopnia dokapitalizowania banku oraz od uwarunkowań makroekonomicznych. 
Generalnie należy stwierdzić, że na podstawie wyników badań empirycznych zaprezentowanych 
w tym opracowaniu nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków co do omawianych zależno-
ści. Wynika to z tego, że zarówno do określenia nasilenia konkurencji, jak i stabilności finansowej 
zastosowane zostały oszacowania, w których posłużono się jedynie próbką danych dotyczących 
banków (np. dane z bazy Bankscope). 

Przeprowadzona analiza skłania zatem do wniosku, że konieczne są dalsze pogłębione ba-
dania w kilku obszarach. Po pierwsze, warto podjąć badania z zastosowaniem danych o większej 
częstotliwości niż roczne, co pozwoliłoby uchwycić lepiej dynamikę konkurencji. 

Po drugie, konieczne są dalsze prace nad wypracowaniem zakresu wartości referencyjnych 
dla wskaźnika Boone’a. Warto również podjąć działania weryfikujące poprawność zastosowania 
wskaźnika Lernera i statystyki H Panzara-Rosse’a do analizy konkurencji w sektorze bankowym. 
Należy bowiem zauważyć, że miary te zostały oryginalnie wypracowane jako narzędzia pomiaru 
konkurencji dla przedsiębiorstw produkcyjnych, a nie pośredników finansowych.

Po trzecie, badając związki między nasileniem konkurencji i stabilnością finansową, warto 
podjąć próbę zastosowania precyzyjnych miar ryzyka systemowego, a nie jedynie wskaźników 
kondycji finansowej indywidualnych banków. W przyszłych badaniach należy zatem skoncentrować 
się na badaniu związków między nasileniem konkurencji oraz zarówno procyklicznością sektora 
bankowego, jak i powiązaniami między bankami (szczególnie istotnymi systemowo).

Po czwarte, konieczne jest podjęcie badań empirycznych w omawianym zakresie na polskim 
sektorze bankowym. Obecnie bowiem nie ma badań ilościowych na ten temat. Jedyne dostępne 
prace analityczne dotyczą szacowania stopnia nasilenia konkurencji.
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Streszczenie
Autorka porusza problematykę kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony kon-
sumentów usług ubezpieczeniowych. W działalności Rzecznika Ubezpieczonych i innych instytucji 
powołanych do ochrony interesów konsumentów daje się zauważyć nadmierne rozszerzanie dedy-
kowanej im ochrony na pomioty, które z takiej ochrony nie mają prawa korzystać. W świadomości 
zarówno Rzecznika Ubezpieczonych, jak i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
silnie zakorzeniło się przeświadczenie, że każdy podmiot, będący słabszą stroną stosunku praw-
nego, zasługuje od razu na szczególną ochronę jego interesów. Niniejszy artykuł wskazuje ten 
problem na przykładzie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, którego bezpodstawnie 
próbuje się utożsamiać z konsumentem. Opracowanie zawiera analizę statusu poszkodowanego 
w wypadku komunikacyjnym oraz omówienie działalności Rzecznika Ubezpieczonych w dziedzi-
nie ochrony konsumentów.

Słowa	kluczowe:	Rzecznik Ubezpieczonych; konsument usług ubezpieczeniowych; poszkodo-
wany; praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów; konsumeryzm

I.	Wprowadzenie
Głównym celem wprowadzenia w polskim systemie prawnym instytucji Rzecznika Ubezpie-

czonych było zapewnienie efektywnej ochrony słabszym stronom stosunku ubezpieczeniowego. 
System ombudsmana, który tak dobrze przyjął się na gruncie naszego ustawodawstwa, jest rów-
nież rozpowszechniony w krajach Unii Europejskiej. Niestety, mając na uwadze specyfikę rynku 
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ubezpieczeniowego, można zauważyć krytyczne opinie doktryny, odnoszące się do efektywności 
działań Rzecznika Ubezpieczonych oraz uznające niektóre z podejmowanych przez niego inicjatyw 
za przekroczenie kompetencji. Analiza pozycji poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych 
w odniesieniu do definicji konsumenta z art. 221 kodeksu cywilnego1, pozwoli na określenie przy-
sługujących temu podmiotowi praw. Weryfikacja sytuacji poszkodowanego pozwoli jednocześnie 
określić kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych do reprezentowania jego interesów. 

Inspiracją dla przeprowadzenia poniższej analizy są pojawiające się w ostatnim czasie próby 
utożsamiania poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych, korzystającego z ochrony ubez-
pieczeniowej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych2, z konsumentem. Użycie jedynie pojęcia próby ma swoje uzasadnienie 
w rozbieżnych stanowiskach dotyczących tej problematyki, a koncepcja ta ma zarówno swoich 
sympatyków3, jak i wyraźnych przeciwników4. Konsekwencją nieuznawania poszkodowane-
go w wypadkach komunikacyjnych za konsumenta jest naturalny brak właściwości Rzecznika 
Ubezpieczonych do reprezentowania jego interesów w ujęciu szeroko rozumianej ochrony kon-
sumentów. Niniejsze opracowanie ma na celu wyraźne rozdzielenie ochrony konsumenckiej od 
ochrony przewidzianej dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym.

II.	Społeczeństwo	konsumentów	i	konsumeryzm
Początki zorganizowanej działalności, która stawiała sobie za cel ochronę konsumentów, 

sięga końca XIX wieku. Idea ochrony konsumentów rozwinęła się wraz ze wzrastającym udziałem 
tych podmiotów w kształtowaniu gospodarki rynkowej, która wówczas gwałtownie się rozwijała. 
Powszechna wymiana usług i towarów spowodowała konieczność zapewnienia konsumentom 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w kontaktach z przedsiębiorcami, albowiem „(…) od po-
czątku byli [oni] skazani na stosowane przez nich praktyki”5. Ochrona konsumentów realizowana 
była początkowo w ruchach społecznych określanych mianem konsumeryzmu, a więc ruchach 
konsumenckich6. Obecnie termin ten jest nadal definiowany jako działalność na rzecz obrony 
konsumentów i reprezentacji ich interesów, co wskazuje, że nie stracił on na aktualności7. 

W związku z tym również w ramach Wspólnot Europejskich od początku lat 70. XX w. EWG, 
chcąc zapewnić konsumentom odpowiedni poziom bezpieczeństwa, wydała wiele tzw. dyrektyw 

1 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93, ze zm.), dalej jako: k.c.
2 Dalej jako: OC. 
3 Zob.: Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego; stanowisko w formie 
opracowania jest dostępne na stronie www.rzu.gov.pl; Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 18.11.2011 r., nr RPZ 30/2011, 
www.uokik.gov.pl; K. Kryk, Ochrona konsumenta usług ubezpieczeniowych w prawie wspólnotowym – kierunki i instrumenty ochrony, „Forum Dyskusyjne 
Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” 2006, nr 6, s. 31; M. Wichtowski, Wybrane aspekty praktycznej ochrony konsumenta w świetle systemu Zielonej 
Karty oraz Czwartej i Piątej Dyrektywy Komunikacyjnej, „Prawo Asekuracyjne” 2007, nr 4, s. 55 i n.; M. Samson, Ochrona konsumenta w obowiązkowym 
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, nr 3, s. 25–26; M. Orlicki, Konsumenckie prawo ubez-
pieczeniowe, [w:] E. Nowińska, P. Cybula (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze, Kraków 2005, s. 430.
4 Zob.: D. Fuchs, W.W. Mogilski, Poszkodowany w wypadku drogowym w kontekście ubezpieczenia OC sprawcy, na tle pojęcia konsumenta usłu-
gi ubezpieczeniowej, [w:] E. Kowalewski (red.), Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, 
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2011, s. 127–151; M.P. Ziemiak, Polemika ze stanowiskiem niektórych 
instytucji i urzędów w kwestii uprawnień poszkodowanych do najmu pojazdu zastępczego, [w:] E. Kowalewski (red.), Odszkodowanie…, s. 183–188; 
E. Bagińska, E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojęcie konsumenta z art. 221 kodeksu cywilnego, „Prawo 
Asekuracyjne” 2012, nr 2, s. 14–36.
5 J. Bazylińska, Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w prawie Unii Europejskiej i w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich, 
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2012, s. 21.
6 A. Jawłowska, Ruch konsumentów, Warszawa 1981, s. 24.
7 Nowy Leksykon PWN, Warszawa 1998, s. 835.
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konsumenckich8. Jak wskazuje J. Kryk, rozwój prawa konsumenckiego można podzielić na cztery 
zasadnicze etapy ewolucji. W latach 1957–1987 wydano niewiele aktów prawnych, skupiano się 
raczej na opracowaniu spójnej koncepcji ochrony konsumentów. Następnie w latach 1987–1993 
wydano stosunkowo dużo aktów prawnych, które chroniąc konsumenta, miały na celu przede 
wszystkim realizację idei wspólnego rynku. Lata 1993–1999 to ciągły rozwój legislacji w zakre-
sie prawa konsumenckiego. Ostatni etap natomiast otwiera traktat z Amsterdamu i od 1999 roku 
ochrona konsumentów staje się jednym z zasadniczych celów Wspólnoty9. 

Analiza tego dorobku legislacyjnego pozwala na jednoznacznie określenie, że wszystkie te 
akty prawne, którym nadano miano konsumenckich, są ściśle związane z prawem kontraktowym 
i tym samym mają na celu „szeroko pojęte zabezpieczenie praw (interesów) konsumenta w (…) 
stosunkach z profesjonalistami”10. Ochrona konsumentów rozciąga się nie tylko na sam moment 
zawarcia określonej umowy czy transakcji, ale również kontakty konsumenta z przedsiębiorcą 
w związku z jej zawarciem. Należy również zauważyć, że definicje konsumenta w dyrektywach 
konsumenckich, pomimo braku pełnej spójności, wykazują zbliżoną konstrukcje, co jest przeja-
wem ich ujednolicania11. Tym samym prawo ochrony konsumentów w Unii Europejskiej jest ści-
śle związane ze swobodą przepływu towarów i świadczeniem usług, a więc z szeroko pojętymi 
kontraktami (tabela 1). 

Za uzasadnione należy uznać również stanowisko wyrażone przez E. Łętowską, która 
wyraźnie podkreśla indywidualistyczny aspekt prawa konsumenckiego. Ideą tegoż prawa jest 
według cytowanej autorki przywrócenie konsumentom utraconej zdolności decydowania o swej 
konsumpcji w drodze odpowiednich praktyk stosowanych na rynku, a nie nadawanie im dodat-
kowych przywilejów12. Jednocześnie należy wyraźnie zaznaczyć, że ani w szeroko rozumianym 
prawie unijnym, ani w polskim porządku prawnym nie mamy jednolitej definicji konsumenta, któ-
rą we wszystkich aktach prawnych spójnie posługuje się ustawodawca. T. Pajor uzasadnia ten 
stan faktyczny uznaniem pojęcia konsumenta za „pojęcie funkcjonalne, którego granice zależą 
w istotnym stopniu od natury i zakresu ochrony, jaką prawodawca zamierza stworzyć w danej 
sytuacji lub dziedzinie obrotu”13. 

Należy również zaznaczyć, że ustawodawca unijny wyraźnie odróżnia ochronę konsumentów, 
poprzez wspomniane już dyrektywy konsumenckie od ochrony poszkodowanych w wypadkach 

8 Zob.: Dyrektywa Rady 85/577/EWG z 20.12.1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsię-
biorstwa (Dz. Urz. L 372/31 z 31.12.1985); Dyrektywa Rady 87/102/EWG z 22.12.1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego (Dz. Urz. L 42/48 z 22.06.1986); Dyrektywa Rady 90/314/EWG 
z 13.06.1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz. Urz. L 158/59 z 23.06.1990); Dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. 
w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. Urz. L 95/29 z 21.04.1993); Dyrektywa 94/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 26.10.1994 r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nie-
ruchomości w oznaczonym czasie (Dz. Urz. L 280/83 z 29.10.1994); Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.05.1997 r. w sprawie 
ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość (Dz. Urz. L 144/19 z 4.06.1997); Dyrektywa 98/6/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 16.02.1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. Urz. L 80/27 z 18.03.1998); 
Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.05.1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i zwią-
zanych z tym gwarancji (Dz. Urz. L 171/12 z 7.07.1999); Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.09.2002 r. dotycząca sprzedaży 
konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/EWG i 98/27/EWG (Dz. Urz. L 271/16 
z 9.10.2002); Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.05.2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach 
handlowych”) (Dz. Urz. L 149/22 z 11.06.2005, dalej jako: dyrektywa 2005/29/WE).
 9 Zob.: J. Kryk, Ochrona…, s. 13.
10 E. Bagińska, E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, Poszkodowany…, s. 16.
11 K. Włodarska-Dziurzyńska, Definicja konsumenta, [w:] E. Nowińska, D. Kasprzycki (red.), Nieuczciwe praktyki rynkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 78.
12 E. Łętowska, Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 26.
13 T. Pajor, Komentarz do art. 221, [w:] M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX 2009.
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komunikacyjnych, której poświęcił tzw. System Dyrektyw Komunikacyjnych14. Dlatego „już z tych 
powodów nie można pomiędzy pojęciem poszkodowanego lub uprawnionego do odszkodowania 
a pojęciem konsumenta stawiać znowu równości. Stałoby to bowiem w sprzeczności z dorobkiem 
legislacyjnym Unii Europejskiej”15. 

Tabela	1.	Definiowanie pojęcia konsumenta w wybranych dyrektywach konsumenckich

Dyrektywa Definicja	Konsumenta
Rodzaj	działań	objęty	

ochroną

85/577/EWG osoba fizyczna, która w	transakcjach objętych dyrektywą 
działa w celach, które mogą być uważane za niezwiązane 
z jej działalnością handlową lub zawodem

umowa zawierana poza 
lokalem przedsiębior-
stwa; składanie oferty 
przez konsumenta

87/102/EWG osoba fizyczna, która w	transakcjach objętych niniejszą 
dyrektywą działa w celach niezwiązanych z jej działalnoś-
cią handlową lub zawodową

umowy o kredyt 
konsumencki

90/314/EWG każdy, kto	nabywa imprezę turystyczną lub wyraża zgodę 
na jej nabycie („główny kontrahent”) lub osoba, w imieniu 
której główny kontrahent wyraża zgodę na nabycie impre-
zy („inni beneficjenci”) bądź osoba, na którą główny kon-
trahent lub którykolwiek z innych beneficjentów przenosi 
prawa do udziału w imprezie („cesjonariusz”)

ofertowanie lub sprzedaż 
imprez turystycznych

93/13/EWG każda osoba fizyczna, która w	umowach objętych niniej-
szą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z handlem, 
przedsiębiorstwem lub zawodem

umowy sprzedaży 
 towarów i usług 

94/47/WE każda osoba fizyczna, która, działając w	ramach	trans-
akcji	objętych niniejszą dyrektywą, do celów której mogą 
być uznawane za pozostające bez związku z jej działal-
nością zawodową, nabywa prawo będące przedmiotem 
niniejszej umowy, lub na rzecz której to prawo zostaje 
ustanowione

umowy o nabyciu praw 
do korzystania z jednej 
lub kilku nieruchomości 
w oznaczonym czasie

97/7/WE każda osoba fizyczna, która w	umowach	objętych niniej-
szą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z jej dzia-
łalnością handlową, gospodarczą lub zawodem

umowy zawierane 
na odległość

14 Zob.: Dyrektywa Rady 72/166/EWG z 24.04.1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowanie obowiązku ubezpieczenia od takiej 
odpowiedzialności (Dz. Urz. L 103 z 2.05.1972); Druga Dyrektywa Rady z 30.12.1983 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych (Dz. Urz. L 8 
z 11.01.1984); Trzecia Dyrektywa Rady z 14.05.1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (Dz. Urz. L 129 z 19.05.1990); Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/26/WE z 16.05.2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpie-
czenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/
EWG i 88/357/EWG (czwarta dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych) (Dz. Urz. L 181 z 20.07.2000); Dyrektywa 2005/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 11.05.2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów me-
chanicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. L 149 z 11.06.2005); Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z 16.09.2009 r. 
w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku 
ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. L 263 z 7.10.2009). Zob. omówienie poszczególnych dyrektyw 
K. Ludwichowska, Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Odział 
toruński, Toruń 2008, s. 226–245; M Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 298–308.
15 E. Bagińska, E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, Poszkodowany…, s. 18.
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Dyrektywa Definicja	Konsumenta
Rodzaj	działań	objęty	

ochroną

98/8/WE każda osoba fizyczna, która kupuje	produkty w celach, 
które nie mieszczą się w zakresie jej działalności handlo-
wej lub zawodowej

prawidłowa informacja 
dotycząca ceny towaru

1999/44/WE każda osoba fizyczna, która w	umowach objętych niniej-
szą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z handlem, 
przedsiębiorstwem lub zawodem

zakup towarów kon-
sumpcyjnych i związana 
z zakupem gwarancja

2002/65/WE każda osoba fizyczna, która w	ramach	praktyk	handlo-
wych objętych niniejszą dyrektywą działa w celu nie-
związanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą lub wolnym zawodem

praktyki handlowe sto-
sowane przez przed-
siębiorstwa wobec 
konsumentów

2005/29/WE każda osoba fizyczna, która	w	ramach	umów	zawiera-
nych na odległość objętych niniejszą dyrektywą działa 
w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, 
przedsiębiorstwem lub zawodem

usługi o charakterze 
bankowym, kredytowym, 
ubezpieczeniowym, 
emerytalnym, inwesty-
cyjnym lub płatniczym

Źródło: opracowanie własne na postawie dyrektyw konsumenckich16.

III.	Poszkodowany	a	konsument	w	polskim	systemie	prawnym
Nie ulega wątpliwości, że zarówno w polskiej, jak i europejskiej doktrynie prawa ubezpie-

czeniowego poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych uważa się za „słabszą stronę” 
stosunku prawnego, jaki powstaje między nim a profesjonalistą – zakładem ubezpieczeń. Ta 
słabsza pozycja poszkodowanego została uwzględniona w procesie likwidacji szkody, ponieważ 
przepisy prawa zarówno materialnego, jak i procesowego przewidziały wiele mechanizmów uła-
twiających zaspokojenie roszczeń17. Nie oznacza to jednak, że poszkodowanego należy od razu 
utożsamiać z konsumentem usługi ubezpieczeniowej. Jak słusznie zauważa bowiem K. Kańska 
„objęcie wszystkich podmiotów ochroną przewidzianą dla konsumentów groziłoby destabilizacją 
systemu i zmniejszeniem bezpieczeństwa obrotu”18.

Jak podnosi A. Raczyński, dla prawidłowego określenia sytuacji prawnej poszkodowanego 
w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej19 należy mieć na uwadze istnienie trójstronnego 

16 Dyrektywa Rady 85/577/EWG z 20.12.1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (Dz. 
Urz. L 372/31 z 31.12.1985); Dyrektywa Rady 87/102/EWG z 22.12.1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
Państw Członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego (Dz. Urz. L 42/48 z 22.06.1986); Dyrektywa Rady 90/314/EWG z 13.06.1990 r. w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz. Urz. L 158/59 z 23.06.1990); Dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich (Dz. Urz. L 95/29 z 21.04.1993); Dyrektywa 94/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.1994 r. w spra-
wie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczo-
nym czasie (Dz. Urz. L 280/83 z 29.10.1994); Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.05.1997 r. w sprawie ochrony konsumentów 
w przypadku umów zawieranych na odległość (Dz. Urz. L 144/19 z 4.06.1997); Dyrektywa 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.02.1998 r. 
w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. Urz. L 80/27 z 18.03.1998); Dyrektywa 1999/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.05.1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji 
(Dz. Urz. L 171/12 z 7.07.1999); Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.09.2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług 
finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/EWG i 98/27/EWG (Dz. Urz. L 271/16 z 9.10.2002); 
Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.05.2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsię-
biorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach 
handlowych”) (Dz. Urz. L 149/22 z 11.06.200, dalej jako: dyrektywa 2005/29/WE).
17 E. Bagińska, E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, Poszkodowany…, s. 20–21.
18 K. Kańska, Pojęcie konsumenta w kodeksie cywilnym na tle tendencji europejskich, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, nr 1, s. 39 i n.
19 Zarówno ubezpieczenie obowiązkowe, jak i dobrowolne.
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stosunku prawnego. Stosunek ubezpieczenia OC kształtuje bowiem sytuację prawną aż trzech 
różnych podmiotów. Jednocześnie autor wskazuje, że „stopień wzajemnych powiązań między 
ubezpieczycielem, ubezpieczonym i poszkodowanym powoduje, (…) że relacji ubezpieczyciel–
ubezpieczony i ubezpieczyciel–poszkodowany, a także ubezpieczony–poszkodowany nie sposób 
rozpatrywać w oderwaniu”. Tym samym przedstawione „stosunki prawne są (…) do tego stopnia 
ze sobą powiązane, że każdy z nich oddziałuje bezpośrednio na dwa pozostałe”20. W związku 
z tym w doktrynie przyjmuje się, iż mamy do czynienia z jednym, aczkolwiek trójstronnym stosun-
kiem ubezpieczeniowym21. Należy również za A. Raczyńskim przyjąć, że omawiany trójstronny 
stosunek prawny, dotyczy zawsze trzech kategorii podmiotów, bez względu na różnice pojęciowe, 
jakie są zauważalne w k.c. oraz w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych22 dla określenia 
tej samej kategorii osób, którym ubezpieczony wyrządził szkodę23. 

Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że „umowa ubezpieczenia OC rodzi tylko skutki 
inter partes, i tym samym poszkodowanego, jako osobę «z zewnątrz», nie łączy z mocy samej 
tej umowy żaden stosunek prawny z zakładem ubezpieczeń”24. W związku z tym powstaje wspo-
mniany już trójstronny stosunek prawny o dwuwarstwowym charakterze. Z jednej strony jest to 
stosunek prawny łączący strony umowy ubezpieczenia, z drugiej zaś stosunek typu odszkodo-
wawczego powstały na skutek wyrządzonej szkody. Tym samym roszczenie poszkodowanego 
w wypadku komunikacyjnym nie jest roszczeniem z umowy ubezpieczenia, lecz deliktowym rosz-
czeniem odszkodowawczym, wynikającym z faktu wyrządzenia mu szkody przez sprawcę czy-
nu niedozwolonego25. Przeciwne stanowisko reprezentuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, który uważa, że „(…) roszczenie odszkodowawcze przysługujące poszkodowa-
nemu wynika bezpośrednio z czynu niedozwolonego, (…) jednak roszczenie, z jakim występuje 
on do ubezpieczyciela ma swoje źródło w umowie zawartej przez ubezpieczyciela”. W decyzji 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało podniesione również, że „rosz-
czenie poszkodowanego kierowane w stosunku do ubezpieczyciela stanowi szczególną formę 
roszczenia wynikającego z umowy, a co z tego wynika, poszkodowany winien korzystać z ochrony 
przysługującej konsumentom”26.

Przyjmując odmienną koncepcję stosunku prawnego łączącego poszkodowanego z zakła-
dem ubezpieczeń, niezasadne byłoby wprowadzanie actio directa, w wyniku którego poszkodo-
wany może zgłaszać swoje żądania bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń27. Jak podkreśla 
E. Kowalewski „rozwiązanie to (…) stanowi ustawową gwarancję daleko idącej ochrony osób 
poszkodowanych wskutek masowych wypadków, zwłaszcza komunikacyjnych”28. Należy również 
pamiętać, że roszczenie przysługujące poszkodowanemu bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń 
nie wynika z umowy ubezpieczenia a z wyraźnej dyspozycji ustawowej. Jak słusznie zauważył Sąd 
20 A. Raczyński, Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 79–80.
21 A. Wąsiewicz, Odpowiedzialność cywilna za wypadki samochodowe na tle obowiązkowego ubezpieczenia, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 
1969, s. 218; A. Wąsiewicz, E. Kowalewski Postulowany kształt umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym, „Państwo i Prawo” 1993, z. 11–12, s. 9; 
A. Szpunar, Ustalenie odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1993, nr 1, s. 47–49.
22 Ustawa z 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 Nr 124, poz. 1152, ze zm., dalej jako: u.u.o.).
23 Zob. A. Raczyński, Sytuacja…, s. 91–93.
24 K. Ludwichowska, Odpowiedzialność…, s. 290.
25 E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian, Branta, Bydgoszcz 1992, s. 167–170.
26 Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 29.06.2011 r., nr DDK–3/2011, www.uoiki.gov.pl.
27 K. Ludwichowska, Odpowiedzialność…, s. 290.
28 E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych…, s. 167–170.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 5(3)

Anna Patalon            Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów...41

Najwyższy „wierzyciel ubezpieczonego staje się wierzycielem ubezpieczyciela z mocy szczególnej 
ustawowej regulacji”29, którą w przypadku ubezpieczenia OC jest art. 19 u.u.o. Tym samym „uza-
leżnienie actio directa od zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest jedynie ustawową przesłanką 
tego roszczenia (obok zdarzenia objętego umową) i nie przekreśla jego ustawowego źródła”30.

Problematyka kwalifikacji poszkodowanego, związana z actio directa, została poruszona 
również w uchwale Sądu Najwyższego31, który sam nie rozstrzygał problemu, a posiłkował się 
dostępną w tym zakresie literaturą, uznając tym samym poglądy doktryny za słuszne. W uzasad-
nieniu uchwały Sąd Najwyższy przyjął, że „osoba poszkodowana przez ubezpieczonego (sprawcę 
szkody) nie może być (…) uznana za konsumenta, gdyż nie zawiera umowy, a zgłoszenie przez 
nią roszczenia wobec sprawcy szkody oraz skorzystanie z actio directa wobec ubezpieczyciela nie 
stanowią czynności prawnej w rozumieniu art. 221 k.c. Poszkodowany nie działa też w zastępstwie 
ubezpieczonego i ma samodzielną pozycję w stosunku prawnym łączącym go z ubezpieczonym 
i ubezpieczycielem”. Rzecznik Ubezpieczonych, który był wnioskodawcą w rozpoznawanej przez 
Sąd Najwyższy sprawie nie odniósł się do przyjętego przez Sąd Najwyższy stanowiska przedsta-
wionego w uchwale32, podkreślając natomiast, że w przypadku roszczeń o zwrot kosztów najmu 
pojazdu zastępczego z ubezpieczenia OC status poszkodowanego nie ma znaczenia. Zarówno 
jako konsument, jak i przedsiębiorca, poszkodowany ma prawo do zwrotu uzasadnionych wydat-
ków na ten cel33. Uzasadnienie tejże uchwały odrzuca również T. Młynarski, który uważa, że Sąd 
Najwyższy wskazał jedynie tytułem wstępu, istniejące wątpliwości dotyczące tej problematyki i tym 
samym nie zajął własnego stanowiska w sprawie, co nie pozwala uznać za słuszną poczynioną 
w uzasadnieniu uwagę dotyczącą poszkodowanego34.

Podobnie problem ten jest postrzegany przez zakłady ubezpieczeń. PZU S.A. będący stroną 
postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie zachowa-
nia tej spółki za nieuczciwą praktyką rynkową wobec poszkodowanych w ramach ubezpieczenia 
OC, wskazał, że „Prezes Urzędu [Ochrony Konkurencji i Konsumentów] nie posiada kompetencji 
do podejmowania działań zmierzających do ochrony praw poszkodowanych w wyniku zdarzeń 
powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych”. Zakład ubezpieczeń podnosił, „iż po-
szkodowany (…) nie spełnia przesłanki koniecznej do uznania go za konsumenta w świetle art. 221 
k.c., jaką jest dokonywanie czynności prawnej (…), jedyną czynnością podejmowaną przez po-
szkodowanego jest wystąpienie z roszczeniem do ubezpieczyciela, co zaś nie stanowi czynności 
prawnej”. Tym samym działanie podjęte przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
uznano za przekroczenie jego kompetencji, a jednocześnie zawiadomienie, jakie w toku sprawy 
złożył Rzecznik Ubezpieczonych również nie miało uzasadnienia prawnego35. Zarzut ten odrzucił 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał, że „dokonując egzegezy definicji 

29 Wyrok Sądu Najwyższego z 10.01.2002 r., II CKN 353/99, niepublikowany.
30 D. Fuchs, W. Mogilski Poszkodowany w wypadku drogowym w kontekście ubezpieczenia OC sprawcy, na tle pojęcia konsumenta usługi ubezpie-
czeniowej, [w:] E. Kowalewski (red.), Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, Towarzystwo 
Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2011, s. 149.
31 Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 17.11.2011 r., III CZP 5/11, treść orzeczenia dostępna na stronie www.sn.pl.
32 Ibidem.
33 Zob. stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego, stanowisko w formie 
opracowania dostępne jest na stronie www.rzu.gov.pl.
34 T. Młynarski, Status poszkodowanego dochodzącego roszczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w świetle definicji 
pojęcia „konsument”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2012, nr 13(2), artykuł dostępny na stronie www.rzu.gov.pl.
35 Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 29.06.2011 r., nr DDK-3/2011, podobne stanowisko PZU S.A. w decyzji nr RPZ-30/2011, 
decyzje dostępne na stronie www.uoiki.gov.pl.
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konsumenta (…) należy mieć na względzie ratio legis ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów36, którym jest niewątpliwie ochrona słabszych, nieprofesjonalnych uczestników rynku przed 
działaniami podmiotów profesjonalnych jakimi są przedsiębiorcy”37.

Nie można również zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym w decyzji wydanej przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów38, jakoby poszkodowany, kierując swoje roszczenie, 
składał ubezpieczycielowi oświadczenie woli, mające wywołać określone skutki prawne, a nie 
oświadczenie wiedzy o charakterze informacyjnym. Odmienne stanowisko reprezentują E. Bagińska, 
E. Kowalewski i M. Ziemiak, którzy uznają, że zgłoszenie szkody ma jedynie charakter informa-
cyjny, a dopiero w toku prowadzonego przez zakład ubezpieczeń postępowania likwidacyjnego 
zostają określone zasadność roszczenia i wysokość odszkodowania39. Za uzasadnione należy 
uznać również stanowisko przedstawione przez zakład ubezpieczeń, będący stroną postępowania 
przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który podnosił, że „poszkodowa-
ny występujący z roszczeniem o zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego nie ma statusu 
konsumenta i w konsekwencji nie można mówić w niniejszej sprawie o stosowaniu [wobec niego] 
praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów”40. 

Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podobnie jak w omówionej 
wcześniej decyzji o numerze DDK-3/2011, „pozbawienie poszkodowanego zgłaszającego do za-
kładu ubezpieczeń roszczenie o zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego statusu kon-
sumenta byłoby niezgodne z ratio legis art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów41, 
którym jest ochrona konsumentów jako słabszych uczestników rynku przed praktykami stosowa-
nymi przez przedsiębiorców, celem zapewnienia nie tylko formalnej, lecz także materialnej równo-
rzędności stron stosunków cywilnoprawnych”42. Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, każdy podmiot, który w stosunkach określonego rodzaju jest słabszą stroną tego 
stosunku, jest jednocześnie konsumentem43. Pogląd ten zupełnie nie przystaje jednak do naszych 
realiów prawnych i prowadziłby do znacznej destabilizacji obowiązującego porządku prawnego.

Za kolejny argument uniemożliwiający nadanie poszkodowanemu przymiotu konsumenta na-
leży uznać zakres terminologiczny użyty w przepisach ubezpieczeniowych. Skoro ustawodawca 
wyraźnie wyróżnił pojęcie poszkodowanego44 lub uprawnionego do odszkodowania45, nie można 
ich utożsamiać z pojęciem konsumenta46. Takie postrzeganie problemu prowadziłoby do złamania 
zakazu wykładki synonimicznej. Jak zaznacza T. Pajor, nie można bowiem rozszerzać ochrony 
przewidzianej dla konsumenta wobec osób trzecich, których nie obejmuje ustawowa definicja tego 
pojęcia. Na tle uregulowań – zarówno unijnych, jak i krajowych – oczywiście możemy wskazać 

36 Decyzja wydana była jeszcze w oparciu o przepisy ustawy z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr 86, 
poz. 804), natomiast nie ma to znaczenia dla omawianego zagadnienia.
37 Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 29.06.2011 r., nr DDK-3/2011, podobnie w decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów z 18.11.2011 r., nr RPZ-30/2011, decyzje dostępne na stronie www.uoiki.gov.pl.
38 Ibidem.
39 E. Bagińska, E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, Poszkodowany…, s. 32–33.
40 Stanowisko PZU S.A, będącego stroną postępowania, zakończonego wydaniem decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
z 18.11.2011 r., nr RPZ-30/2011, www.uokik.gov.pl.
41 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 Nr 50, poz. 331, ze zm., dalej jako u.o.k.k.).
42 Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 18.11.2011 r., nr RPZ-30/2011, www.uokik.gov.pl.
43 Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 29.06.2011 r., nr DDK-3/2011, www.uokik.gov.pl.
44 M.in. w Ustawie z 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 Nr 124, poz. 1152, ze zm.).
45 Zob. art. 822 § 4 k.c.
46 E. Bagińska, E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, Poszkodowany…, s. 25.
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przykłady zastosowania ochrony konsumenckiej wobec osób trzecich. Każdy taki przypadek musi 
mieć natomiast swoje umocowanie w przepisach szczególnych47. Przykładem takiego zabiegu 
w prawie ubezpieczeniowym była regulacja art. 384 § 5 k.c. w brzmieniu: „w przypadku umowy 
ubezpieczenia przepisy niniejszego tytułu stosuje się do stron umowy, także w przypadku gdy 
ubezpieczający nie jest konsumentem”. Natomiast, jak słusznie zauważa B. Gnela „te strony 
umowy nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., lecz podmiotami, na które rozciągnięto 
ochronę przynależną konsumentom na tle wzorców umownych, uregulowaną w tytule III księgi 
trzeciej kodeksu cywilnego”48. 

W aktualnym stanie prawnym odpowiednikiem uchylonego art. 384 § 5 k.c. jest art. 805 § 4 k.c., 
który co prawda już w ograniczonym zakresie, ale nadal rozciąga ochronę konsumencką na szer-
sze grono klientów zakładów ubezpieczeń. Jak zauważają D. Fuchs i W. Mogilski, jest to dowód, 
„że ustawodawca zdaje sobie sprawę z dysproporcji w przygotowaniu stron umowy ubezpieczenia 
do jej zawierania i wykonywania, niezależnie od faktu, czy są konsumentami w rozumieniu art. 
221 k.c., czy osobami fizycznymi zawierającymi umowy ubezpieczenia w związku z prowadzoną 
przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową”. Jak podkreślają autorzy, takie postrzega-
nie problemu to wyjątkowa rzadkość na tle rozwiązań przyjętych w sektorze usług finansowych49. 
Podobny zabieg legislacyjny nie został natomiast zastosowany wobec poszkodowanego w wy-
padkach komunikacyjnych, czy, nawet szerzej, w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.

W zakresie wykładni pojęcia konsumenta stanowisko zajął między innymi T. Młynarski, 
który uważa, że definicja wyrażona w k.c. musi być interpretowana szeroko. Nie może ona 
bowiem ograniczać się jedynie do osób, które łączy stosunek kontraktowy z przedsiębiorcą50. 
K. Włodarska-Dziurzyńska, jako krytyk przyjętego w Polsce sposobu definiowania konsumentów, 
podnosi nawet zarzut nieprawidłowej implementacji dyrektyw konsumenckich. Autorka uważa, 
że polski ustawodawca błędnie przekształcił sformułowanie „działanie konsumenta”, o którym 
mowa w dyrektywach, w „dokonywanie czynności prawnych” i zauważa, że w takich okolicznoś-
ciach owa czynność prawna również musi być rozumiana bardzo szeroko51. Odmienne poglądy 
reprezentują natomiast D. Fuch i W. Mogilski, którzy uważają, że definicja konsumenta, określo-
na w art. 221 k.c. wykazuje „zasadniczą zgodność z koncepcją reprezentowaną przez dyrektywy 
prawa wspólnotowego”52.

Przed problemem kwalifikacji określonego podmiotu jako konsumenta stanął również Sąd 
Najwyższy. W uzasadnieniu do orzeczenia z 15 marca 2000 r.53 podkreślił, że do uznania okre-
ślonego podmiotu za konsumenta wystarczy, aby jego pozycja była chociażby zbliżona do po-
zycji nabywcy określonego towaru lub usługi. Sąd Najwyższy podkreślał również słabość tegoż 
podmiotu w porównaniu do pozycji przedsiębiorcy, co w zasadzie przesądza o przyznaniu mu 
szczególnej ochrony, w tym przypadku ochrony konsumenckiej. Należy oczywiście zgodzić się 
z uzasadnieniem Sądu, natomiast nadal nie rozstrzyga ono problemu kwalifikacji poszkodowanego 

47 T. Pajor, Komentarz…, LEX 2009. 
48 B. Gnela, Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym, [w:] B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 38–39.
49 D. Fuchs, W. Mogilski, Poszkodowany…, s. 133–134.
50 T. Młynarski, Status…
51 K. Włodarska-Dziurzyńska, Definicja…, s. 78–82.
52 D. Fuchs, W. Mogilski, Poszkodowany…, s. 139.
53 Postanowienie Sądu Najwyższego z 15.03.2000 r., I CKN 1325/99, OSNC 2000, nr 9, poz. 169.
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w wypadkach komunikacyjnych, gdyż problem ten nie był przedmiotem rozstrzygnięcia, a Sąd 
Najwyższy w rozpoznawanej sprawie badał stosunki przedkontraktowe. 

T. Młynarski zaznacza natomiast, że dokonując wykładni art. 221 k.c., pojęciem konsumenta 
powinno się objąć również osobę fizyczną mającą roszczenie do zakładu ubezpieczeń o wypłatę 
odszkodowania w zawiązku z powstałą szkodą. Jak zaznacza autor „dopiero bowiem taka wy-
kładnia pozwala na wniosek, że rozwiązanie zastosowane w prawie krajowym jest zgodne z dy-
rektywami transponowanymi do polskiego porządku prawnego. Przyjęcie odmiennego stanowiska 
prowadziłoby do niemożności udzielenia adekwatnej ochrony słabszym uczestnikom rynku, jakimi 
niewątpliwie są poszkodowani dochodzący roszczeń odszkodowawczych od zakładu ubezpie-
czeń”. T. Młynarski uzasadnia swoje twierdzenie dyrektywami unijnymi, których zasadniczym celem 
jest harmonizacja przepisów na terenie całej Unii Europejskiej, co może zostać osiągnięte tylko 
za sprawą właściwej implementacji oraz wykładni przepisów54. Stanowisko to zostało zupełnie 
odrzucone przez E. Bagińską, E. Kowalewskiego, M. Ziemiaka, którzy również opierając się na 
konieczności wykładni przepisów prawa krajowego w zgodzie z regulacjami unijnymi, uważają, 
że „pojęcie konsumenta uznać należy za «przypisane» do transakcji związanych z nabywaniem 
towarów i usług”55.

Jak podkreśla również E. Łętowska, konsument bardzo często uważany jest za „końcowe 
ogniwo łańcucha ekonomicznego” w stosunkach o charakterze obligacyjnym. Jak następnie wy-
jaśnia: „chodzi o łańcuch przebiegający od momentu wyprodukowania, poprzez wszelkie możliwe 
formy obrotu produktem jako «towarem», aż do osoby, która ma towar użyć, zużyć czy używać, 
nie traktując go już (…) jako «towaru na rynku»”56. Tak zdefiniowane przez autorkę pojęcie koń-
cowego ogniwa łańcucha ekonomicznego nie pozwala uznać poszkodowanego w wypadkach 
komunikacyjnych za takie ogniwo. Zasadniczym celem odszkodowania nie jest bowiem jego kon-
sumpcja, a rekompensata szkody majątkowej czy innego powstałego uszczerbku bądź krzywdy. 
Ewentualna konsumpcja wypłaconego odszkodowania w prawie odszkodowawczym nie stanowi 
żadnej przesłanki pozwalającej na przypisanie poszkodowanemu określonych cech, a tym bar-
dziej nadanie mu rangi konsumenta57.

W doktrynie nie brakuje jednak odmiennych stanowisk w tym zakresie. Jak wskazuje J. Kryk, 
w ujęciu ekonomicznej definicji konsumenta, mieści się również poszkodowany, który konsumu-
je otrzymane odszkodowanie na cele związane z ochroną zdrowia bądź naprawą uszkodzone-
go mienia. Autor przypisuje poszkodowanemu miano „konsumenta o szczególnym statusie”58. 
Twierdzenia te J. Kryk opiera na przepisach dyrektyw komunikacyjnych i wyraźnie podkreśla, 
że poszkodowany „jest korzystającym z dobrodziejstw ubezpieczenia i [w związku z tym] mieści 
się w zakresie pojęcia «konsument usługi ubezpieczeniowej»”.59 Jak zauważa cytowany autor, 
przepisy dyrektyw komunikacyjnych nie różnicują zakresu ochrony wobec poszkodowanych bę-
dących osobami fizycznymi od ochrony, jaką mają zagwarantowaną osoby prawne. Jednocześnie 
prawnie irrelewantny w tym zakresie jest związek szkody z prowadzoną przez poszkodowanego 

54 T. Młynarski, Status…
55 E. Bagińska, E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, Poszkodowany…, s. 22–23.
56 E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s. 40.
57 E. Bagińska, E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, Poszkodowany…, s. 27–28.
58 Szerzej na ten temat: M. Orlicki, Konsumenckie prawo ubezpieczeniowe, [w:] E. Nowińska, P. Cybula (red.), Europejskie prawo konsumenckie…, s. 430.
59 Zob. J. Kryk, Ochrona…, s. 31.
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działalnością gospodarczą. Autor podkreśla konieczność uwzględnienia faktu „że to nie [poszko-
dowani] wybierali zakład ubezpieczeń, który w ich interesie spełnia świadczenie, co musi być 
uwzględnione w kreowaniu narzędzi prawnych chroniących ich interesy60. Te poglądy podziela 
również M. Samson, przyjmując za trafne wcześniej przedstawione założenia61. O ile dyrektywy 
rzeczywiście określają uprawnienia poszkodowanych, o tyle jednak nie łączą ich z pozycją kon-
sumenta, którego ochrona jest odrębnie uregulowana.

Tym samym, w świetle powyższych argumentów należy stwierdzić, że poszkodowany poprzez 
zgłoszenie roszczenia do zakładu ubezpieczeń, nie może zostać uznany za konsumenta w ro-
zumieniu art. 221 k.c. Bezapelacyjnie jest on głównym beneficjentem ubezpieczenia OC, gdyż to 
w ochronie jego interesów ubezpieczenie to jest zawierane, natomiast utożsamianie szczególnej 
pozycji poszkodowanego w trójstronnym stosunku ubezpieczenia, z pozycją konsumenta usług 
ubezpieczeniowych prowadziłoby do wyraźnego nadużycia prawa.

IV.	Rzecznik	Ubezpieczonych	jako	strażnik	ochrony	konsumentów
Rzecznik Ubezpieczonych, którego należy usytuować w konsumenckim segmencie rynku62, 

jest zobowiązany do reprezentacji interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażo-
nych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników 
pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez 
nie uposażonych, o których mowa w art. 5 ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym 
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych63. W pojęciu reprezentacji mieszczą się również kompetencje do 
podejmowania działań z zakresu ochrony konsumentów. Jak wskazuje T. Wróblewski, obowiązki 
Rzecznika Ubezpieczonych polegają przede wszystkim na ochronie praw konsumenta, aczkolwiek 
w ściśle określonych granicach. Należy pamiętać, że Rzecznik Ubezpieczonych nie jest organem 
nadzoru, dlatego w przypadku ochrony praw podmiotów, o których mowa w art. 5 u.n.u., jego 
działania ograniczają się do interwencji, a więc próby przekonania zakładu ubezpieczeń o jej za-
sadności. Reprezentacja interesów konsumentów realizowana jest również „(…) poprzez działal-
ność edukacyjną bądź informacyjną, polegającą na wskazaniu konsumentowi podstaw prawnych 
dochodzonych roszczeń, istniejące orzecznictwo i poglądy doktryny. Wskazuje ponadto organy 
uprawnione do rozpatrywania sporów.” Jednocześnie, jak wskazał autor „instytucja Rzecznika 
łączy w sobie elementy informacyjno- edukacyjno-interwencyjne”64.

Kolejnym przepisem przyznającym Rzecznikowi uprawnienia jest art. 37 u.o.k.k., zgodnie 
z którym „zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów (…) wykonują również: samo-
rząd terytorialny, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub 
ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów”. Należy więc za M. Radwańskim 
uznać, że „system ochrony konsumentów ma charakter rozproszony, ponieważ złożony jest 
z licznych organów i instytucji o różnym charakterze kompetencji”65. Najważniejszą rolę w tym 
zakresie odgrywają Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Izba Handlowa. 

60 Ibidem.
61 M. Samson, Ochrona…, s. 26.
62 S. Rogowski, Urząd Rzecznika Ubezpieczonych w teorii i praktyce, „Prawo Asekuracyjne” 1999, nr 1, s. 7.
63 Ustawa z 22.05.2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2003 Nr 124, poz. 1153, ze zm., 
dalej jako: u.n.u.).
64 T. Wróblewski, Rola Rzecznika Ubezpieczonych w ochronie praw konsumentów w aspekcie prawnym, www.rzu.gov.pl (dostęp: 26.04.2014 r.).
65 M. Radwański, Komentarz do art. 37 u.o.k.k., [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX nr 8457.
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U.n.u wskazuje natomiast również dodatkowe trzy kategorie podmiotów, którym też przypisuje się 
obowiązkową realizację konstytucyjnego nakazu ochrony konsumentów66. Są to wspomniane już 
samorządy terytorialne, organizacje konsumenckie i inne instytucje. Ze względu na cel i sposoby 
działania oraz przedmiotowy i podmiotowy zakres kompetencji w literaturze dzieli się je na trzy 
kategorie: działające bezpośrednio na rzecz i w imieniu konsumentów, wykonujące czynności, 
które nie są skierowane bezpośrednio na konsumentów, ale efektem ich działań jest lub ma być 
dbanie o interesy konsumentów oraz podmioty, których kompetencje obejmują ochronę konsu-
mentów, ale ich główne działania skupiają się na określonej dziedzinie gospodarki67. 

Na potrzeby niniejszego opracowania ograniczę się jedynie do trzeciej kategorii podmiotów, 
w której mieści się tytułowy Rzecznik Ubezpieczonych. Jak zaznacza M. Radwański, podmiotom 
z tej kategorii „nie przysługuje ogólna kompetencja do działania na rzecz ochrony interesów kon-
sumentów, ale tylko w zakresie przyznawanym przez poszczególne przepisy”68. Szczegółowe 
kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych, dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów nie są 
scentralizowane i tym samym można je wyprowadzić z różnych aktów prawnych. 

Analizując rolę Rzecznika Ubezpieczonych w szeroko pojętej ochronie konsumentów, warto 
zwrócić uwagę na charakterystyczną grupę adresatów, którzy na rynku ubezpieczeniowym mogą 
z tej ochrony skorzystać. Wydawałoby się, że ochrona konsumencka dotyczy jedynie ubezpie-
czającego, ubezpieczonego, uposażonego czy uprawnionego. Jak jednak zauważa T. Szumilcz, 
niezwykle ważny jest również ekonomiczno-społeczny walor tej ochrony, gdzie „rzeczywistym 
adresatem ochrony ubezpieczeniowej i – w konsekwencji – adresatem poszczególnych rozwiązań 
jest (rodzinne) gospodarstwo domowe, z którego budżetu pochodzą środki finansowe na zakup 
produktu ubezpieczeniowego, oczekujące zapewnienia realnej ochrony ubezpieczeniowej”69. 
Ochrona ta adresowana jest tym samym do ściśle określonej grupy podmiotów, która jest zwią-
zana z kontraktem ubezpieczeniowym. 

Przedstawiając Rzecznika Ubezpieczonych w tym niezwykle wąskim zakresie jego kompe-
tencji, jakim jest ochrona konsumentów, pragnę zwrócić uwagę na jego współpracę z organami 
specjalnie powołanymi do ochrony konkurencji i konsumentów. Rzecznik Ubezpieczonych na 
podstawie art. 20 ust. 4 u.n.u. realizuje swoją funkcję, między innymi przez zawiadamianie od-
powiednich organów o dostrzeżonych nieprawidłowościach. Jednak, jak wskazują dane staty-
styczne, faktyczna działalność w tym zakresie miała niemal marginalny charakter. Na przełomie 
ostatnich sześciu lat liczba zawiadomień, które Rzecznik Ubezpieczonych skierował do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynosiła średnio 13 zgłoszeń rocznie, gdzie w tym samym 
okresie średnia liczba skarg wynosiła 12 381 rocznie70 (Wykres 1). Również w zakresie ochrony 
zbiorowych interesów konsumentów działalność Rzecznika Ubezpieczonych nie wygląda zbyt 
imponująco. Wśród zbadanych 13 spraw jedynie w dwóch z nich zawiadomienie pochodziło właś-
nie od Rzecznika. Na dodatek w Decyzji nr RPZ-30/2011 strona postępowania przed Prezesem 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionowała właściwość Rzecznika do repre-

66 Art. 76 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483, ze zm.).
67 M. Radwański, Komentarz…
68 Ibidem.
69 T. Szumilcz, Wstęp, [w:] T. Szumilcz (red.), Problemy ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeń, „Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy eme-
rytalnych”, 2006, nr 6, s. 5–6.
70 Średnia roczna ilość skarg wyliczona na podstawie sprawozdań Rzecznika Ubezpieczonych za lata 2008–2013, www.rzu.gov.pl; zob. dodatkowo 
(Tabela 3).
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zentowania interesów poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, o czym w dalszej części 
opracowania (tabela 2).

Tabela	2.  Decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydane w sekcji K Działalność finan-
sowa i ubezpieczeniowa, nr 65.12 Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia 
majątkowe w zakresie ochrony zbiorowych interesów konsumentów

Ochrona	zbiorowychinteresów	konsumentów

Numer	
decyzji

Wnioskodawca
Strona	

postępowania
Decyzja

Ubezpieczenia	
komunikacyjne

RLU-9/2004 Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

PZU S.A. praktyka 
prawidłowa

TAK  
(ubezpieczenie OC)

RLU-4/2010 UOKiK (ogólnopolska kon-
trola wzorców umownych)

Nordea Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
na Życie S.A

praktyka naru-
szająca interesy 
konsumentów

NIE

RWR-16/2011 Ogólnopolskie Centrum 
Pomocy Po Wypadkach i 
Kolizjach Drogowych

Aviva 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Ogólnych S.A

praktyka naru-
szająca interesy 
konsumentów

TAK  
(ubezpieczenie AC)

RPZ-15/2011 UOKiK UNIQA 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
S.A.

praktyka naru-
szająca interesy 
konsumentów

TAK  
(ubezpieczenie AC)

DDK-3/2011 UOKiK; stanowi-
sko w sprawie przed-
stawił też Rzecznik 
Ubezpieczonych i Komisja 
Nadzoru Finansowego, 
następnie sam Rzecznik 
Ubezpieczonych również 
złożył zawiadomienie do 
UOKiK

PZU S.A. praktyka naru-
szająca interesy 
konsumentów

TAK  
(ubezpieczenie OC)

RPZ-30/2011 Rzecznik Ubezpieczonych PZU S.A. praktyka naru-
szająca interesy 
konsumentów

TAK  
(ubezpieczenie OC)

RPZ-31/2011 zawiadomienie konsu-
menta+ informacje prze-
kazane przez Rzecznika 
Ubezpieczonych

UNIQA 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
S.A.

praktyka naru-
szająca interesy 
konsumentów

TAK  
(ubezpieczenie OC)

RLU-30/2011 UOKiK Polski Związek 
Motorowy 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
S.A.

praktyka naru-
szająca interesy 
konsumentów

TAK  
(ubezpieczenie AC)
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Ochrona	zbiorowychinteresów	konsumentów

Numer	
decyzji

Wnioskodawca
Strona	

postępowania
Decyzja

Ubezpieczenia	
komunikacyjne

RWR-42/2011 UOKiK+ informacje prze-
kazane przez Rzecznika 
Ubezpieczonych i skargi 
konsumenckie

Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
i Reasekuracji 
„WARTA” S.A

praktyka naru-
szająca interesy 
konsumentów

TAK  
(ubezpieczenie AC)

 RLU-6/2012 UOKiK+ informacje prze-
kazane przez Rzecznika 
Ubezpieczonych

Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 
„TUZ” 

praktyka naru-
szająca interesy 
konsumentów

TAK  
(ubezpieczenie AC)

RLU-10/2012 UOKiK Compensa 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
S.A.

praktyka naru-
szająca interesy 
konsumentów

TAK  
(ubezpieczenia 
komunikacyjne bez 
OC)

RWR-44/2013 UOKiK+ informacje prze-
kazane przez Rzecznika 
Ubezpieczonych

Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
i Reasekuracji 
Allianz S.A.

praktyka naru-
szająca interesy 
konsumentów

NIE

DDK-4/2013 Rzecznik Ubezpieczonych Signal Iduna 
Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
S.A.

praktyka naru-
szająca interesy 
konsumentów

NIE

Źródło: opracowanie własne na postawie decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (stan na dzień 23.03.2014 r., decyzje dostępne na stronie 
www.uokik.gov.pl).

Wykres	1.		Współpraca Rzecznika Ubezpieczonych z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w latach 2008–2013

13 

RWR-
44/2013 

UOKiK+ informacje 
przekazane przez 
Rzecznika 
Ubezpieczonych 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń i 
Reasekuracji 
Allianz S.A. 

praktyka naruszająca 
interesy konsumentów 

NIE 

DDK-4/2013 Rzecznik Ubezpieczonych 

Signal Iduna 
Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
S.A. 

praktyka naruszająca 
interesy konsumentów 

NIE 

Źródło: opracowanie własne na postawie decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (stan na 
dzień 23.03.2014 r., decyzje dostępne na stronie www.uokik.gov.pl). 
 
Wykres 1 
Współpraca Rzecznika Ubezpieczonych z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w latach 2008–
2013 

 
Źródło: opracowanie własne na postawie rocznych sprawozdań Rzecznika Ubezpieczonych za lata 2008–
2013 (www.rzu.gov.pl). 
 

Współpraca powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów z Rzecznikiem Ubezpieczonych 
również ma incydentalny charakter. Udział tego źródła potencjalnych skarg do wszystkich skarg 
kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych oscyluje w granicach 1% (tabela 3). Zaprezentowane 
dane statystyczne wskazują znikomą aktywność podejmowaną w interesie konsumentów usług 
ubezpieczeniowych. Można więc wnioskować, że niewłaściwie zajmują się tak istotnym problemem jakim 
jest ochrona konsumentów w prawie ubezpieczeniowym. 
 
Tabela 3 
Współpraca powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów z Rzecznikiem Ubezpieczonych w latach 
2004–2012 

Rok Liczba skarg Liczba skarg kierowanych Udział % 

 

Zawiadomienie kierowane  
do UOKiK

Zawiadomienie dotyczące  
poszkodowanych – roszczenia 
z ubezpieczenia OC

Źródło: opracowanie własne na postawie rocznych sprawozdań Rzecznika Ubezpieczonych za lata 2008–2013 (www.rzu.gov.pl).
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Współpraca powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów z Rzecznikiem Ubezpieczonych 
również ma incydentalny charakter. Udział tego źródła potencjalnych skarg do wszystkich skarg kie-
rowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych oscyluje w granicach 1% (tabela 3). Zaprezentowane 
dane statystyczne wskazują znikomą aktywność podejmowaną w interesie konsumentów usług 
ubezpieczeniowych. Można więc wnioskować, że niewłaściwie zajmują się tak istotnym proble-
mem jakim jest ochrona konsumentów w prawie ubezpieczeniowym.

Tabela	3.  Współpraca powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów z Rzecznikiem Ubezpieczonych 
w latach 2004–2012

Rok
Liczba	skarg	 

kierowanych	do	RU

Liczba	skarg	kierowanych	 
przez	powiatowych	i	miejskich	 
rzeczników	konsumentów

Udział	%	aktywności	 
rzeczników	konsumentów

2004  4235  39 0,92%

2005  4601  43 0,93%

2006  6404  76 1,19%

2007  6883  56 0,81%

2008  7631  63 0,83%

2009  8566 122 1,42%

2010 11947 100 0,84%

2011 14356 155 1,08%

2012 15273 154 1,01%

2013 16516 166 1,01%
Źródło: opracowanie własne na postawie rocznych sprawozdań Rzecznika Ubezpieczonych za lata 2004–2013 (www.rzu.gov.pl).

Ochrona konsumentów jest realizowana przez Rzecznika również poprzez następczą 
weryfikację wzorców umownych oraz ich analizę incydentalną na potrzeby konkretnej sprawy. 
Rzecznik, na każdy swój wniosek, obowiązkowo otrzymuje bowiem od zakładów ubezpieczeń 
wzorce umów ubezpieczenia i wniosków ubezpieczeniowych, teksty ogólnych warunków ubez-
pieczeń oraz inne dokumenty i formularze stosowane przez zakład ubezpieczeń przy zawieraniu 
umów ubezpieczenia (art. 27 u.n.u.). Co istotne, kompetencja ta jest ściśle związana z umową 
ubezpieczenia, a ewentualne klauzule abuzywne z samej swej istoty nie mogą dotyczyć poszko-
dowanego kierującego swe roszczenia z ubezpieczenia OC. Nawet jeżeli ogólne warunki ubez-
pieczenia zawierałyby regulacje dotyczące tego ryzyka, co w praktyce się nie zdarza, pozycja 
poszkodowanego jest regulowana bezwzględnie obowiązującymi przepisami u.u.o. (tabela 4). Jak 
słusznie zauważył zakład ubezpieczeń, któremu zarzucono brak wzorca umownego dla ubezpie-
czenia OC, to właśnie przepisy u.u.o. „regulują zakres i warunki umowy ubezpieczenia, termin 
jej zawarcia i rozwiązania i w związku z tym wydawanie ogólnych warunków ubezpieczenia było 
bezprzedmiotowe”71. Pogląd ten został ostatecznie podzielony przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów72. 
71 Stanowisko PZU S.A. będącego stroną postępowania zakończonego wydaniem decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 5.02.2004 r., 
nr RLU-9/2004, www.uokik.gov.pl.
72 Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji z 5.02.2004 r., nr RLU-9/2004, www.uokik.gov.pl.
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Tabela	4. Warunki ubezpieczenia OC w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) zakładów ubezpieczeń

Lp. Zakład	ubezpieczeń Nazwa	dokumentu OC	w	OWU

1 PZU S.A PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych NIE

2 STU ERGO HESTIA 
S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HESTIA 7 NIE

3 TUiR WARTA S.A nazwa OWU uzależniona od produktu, którego dotyczy NIE

4 LINK4 TU S.A Ogólne Warunki Ubezpieczenia LINK4 NIE

5 TUiR ALLIANZ S.A. nazwa OWU uzależniona od produktu, którego dotyczy NIE

6 BENEFIA TU S.A. nazwa OWU uzależniona od produktu, którego dotyczy NIE

7 TU COMPENSA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów 
– COMPENSA KOMUNIKACJA

NIE

8 GENERALI TU S.A. nazwa OWU uzależniona od produktu, którego dotyczy NIE

9 UNIQUA TU S.A. nazwa OWU uzależniona od produktu, którego dotyczy NIE

10 TU INTERRISK S.A. nazwa OWU uzależniona od produktu, którego dotyczy NIE
Źródło: opracowanie własne, na postawie ogólnych warunków ubezpieczeń poszczególnych zakładów ubezpieczeń (stan na dzień 20.03.2014 r.).

V.	Praktyki	naruszające	zbiorowe	interesy	konsumentów	 
a	działalność	Rzecznika	Ubezpieczonych

Analizując rolę Rzecznika Ubezpieczonych w dziedzinie ochrony konsumentów, należy zwró-
cić uwagę również na klauzule abuzywane. Weryfikując rejestr klauzul niedozwolonych, można 
stwierdzić, że problem ten w branży ubezpieczeniowej nie jest tak powszechny jak na przykład 
w turystyce czy handlu elektronicznym. Niedozwolone klauzule umowne w usługach ubezpiecze-
niowych stanowią zaledwie 2% wszystkich postanowień wypisanych do rejestru (tabela 5). Należy 
jednocześnie podkreślić, że zastosowanie przez zakład ubezpieczeń niedozwolonych postanowień 
umownych jest niezgodne z przepisami k.c. dotyczącymi wzorów umownych, a także stanowi 
praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Należy w tym miejscu zaznaczyć również, 
że „zbiorowy interes konsumentów oznacza, iż bezprawne działanie przedsiębiorców dotyczy 
lub może dotyczyć nieograniczonej liczby konsumentów, (…) nie stanowi zbiorowego interesu 
konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów, [tym samym] naruszenie zbioro-
wego interesu konsumentów oznacza (…) narażenie na uszczerbek interesów znacznej grupy 
lub wszystkich konsumentów, poprzez stosowaną przez przedsiębiorcę praktykę, obejmującą tak 
działania, jak i zaniechania”73. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1–3 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów74, można stwierdzić, że praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 
jest: 1) stosowanie postanowień wzorców umownych, które zostały wpisane do rejestru klauzul 
niedozwolonych 2) naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej 
informacji, 3) praktyka rynkowa lub czyny nieuczciwej konkurencji godzące w zbiorowe interesy 
konsumentów. Należy w tym miejscu podkreślić również walor przypisywany rejestrowi klauzul 
niedozwolonych, albowiem, jak uważa Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „re-
jestr z założenia stanowić ma ogólnodostępne źródło prawa, tak więc przedsiębiorca nie może 

73 Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji nr DDK-3/2011, www.uokik.gov.pl.
74 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 Nr 50, poz. 331, ze zm.).
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zasłaniać się nieznajomością postanowień wpisanych do Rejestru, podobnie jak nie może za-
słaniać się nieznajomością prawa”75. Oczywiście mając na uwadze interes publiczny pokładany 
w prawidłowości wzorców umownych, można stwierdzić, że działalność Rzecznika w tym zakresie 
jest niezbędna dla prawidłowej ochrony konsumentów.

Tabela	5. Struktura niedozwolonych klauzul umownych według branż tematycznych

Lp. Branża
Liczba	klauzul	
w	rejestrze

Udział	%

1 TURYSTYKA 1113 20%

2 HANDEL ELEKTRONICZNY 970 17%

3 INNE USŁUGI 895 16%

4 NIERUCHOMOŚCI 469 8%

5 USŁUGI BANKOWE 402 7%

6 SYSTEM ARGENTYŃSKI 330 6%

7 USŁUGI INTERNETOWE 294 5%

8 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA 261 5%

9 EDUKACJA 244 4%

10 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 204 4%

11 USŁUGI FINANSOWE 169 3%

12 USŁUGI	UBEZPIECZENIOWE 127 2%

13 TELEWIZJA KABLOWA I SATELITARNA 49 1%

14 DOSTAWA ENERGII WODY, GAZU I CIEPŁA 35 1%

15 INTERNET 3 0%

ŁĄCZNIE: 5565 100%
Źródło: opracowanie własne, na podstawie Rejestru klauzul niedozwolonych, stan na dzień 20.03.2014 r. (www.uokik.gov.pl).

Kompetencją Rzecznika jest również przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym 
stosowanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Przez praktykę rynkową „rozumie się (…) 
działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenie lub informację 
handlową, w szczególności reklamę i marketing, bezpośrednio związane z promocją lub nabywa-
niem produktu przez konsumenta”76. Definicja ta, w przeciwieństwie do definicji konsumenta, jest 
wiernym odpowiednikiem regulacji zawartej w dyrektywie 2005/29/WE77. Dla potrzeb niniejsze-
go opracowania istotne są przypadki, w których możliwe jest zastosowanie przepisów u.o.n.p.r. 
Zgodnie z preambułą dyrektywy 2005/29/WE „(…) odnosi się [ona] do praktyk handlowych bez-
pośrednio związanych z wywieraniem wpływu na decyzje (…) podejmowane przez konsumen-
tów względem produktów” (pkt 7). Jednocześnie „(...) jeden wspólny ogólny zakaz ustanowiony 
przez (…) dyrektywę obejmuje nieuczciwe praktyki handlowe, które zniekształcają zachowanie 
gospodarcze konsumentów” (pkt 13). Jednocześnie „aby utrzymać zaufanie konsumentów, ten 
75 Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 18.07.2011 r., nr RWR-16/2011, www.uokik.gov.pl.
76 Art. 2 pkt 4 Ustawy z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 Nr 171, poz. 1206, dalej jako u.p.n.p.r.).
77 Art. 2 lit. d (praktyka handlowa) dyrektywy 2005/29/WE.
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ogólny zakaz powinien mieć zastosowanie do nieuczciwych praktyk handlowych istniejących 
między przedsiębiorcą a konsumentem zarówno w stosunkach pozaumownych, po zawarciu 
umowy, jak i w trakcie jej wykonywania”78. Ustawodawca unijny, również w tym akcie prawnym, 
konsekwentnie podkreśla powiązanie konsumenta z prawem kontraktowym. Potwierdza to tylko 
tezę, że nadawanie miana konsumenta podmiotom niezwiązanym z nabywaniem towarów czy 
świadczeniem usług jest wyraźnym nadużyciem prawa i prowadzi do sprzeczności wykładni prawa 
krajowego z prawem unijnym. 

Co również jest bardzo istotne, na potrzeby u.p.n.p.r. definicja konsumenta została przyjęta 
w brzmieniu z art. 221 k.c. Natomiast mając na uwadze podstawowy cel tej regulacji prawnej, 
którym jest identyfikacja nieuczciwych praktyk rynkowych oraz przeciwdziałanie im w interesie 
konsumentów oraz w interesie publicznym79, na potrzeby u.p.n.p.r. przyjmuje się znacznie szer-
sze rozumienie terminu „konsument”, który może określać nawet potencjalnego nabywcę towaru 
lub usługi, który nie zawiera transakcji. Jednocześnie, mając na uwadze, że u.p.n.p.r. posługuje 
się również definicją legalną pojęcia przeciętnego konsumenta, którego elementem składkowym 
jest pojęcie „konsument”, należy zaznaczyć, że również w tym przypadku należy rozumieć go 
w niezwykle szerokim ujęciu80. 

Dodatkowo zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 u.p.n.p.r. Rzecznik Ubezpieczonych został wypo-
sażony w kompetencje procesowe do wytaczania powództwa na rzecz konsumentów w razie do-
puszczenia się przez przedsiębiorcę nieuczciwej praktyki rynkowej. Rzecznik w złożonym pozwie 
może domagać się zaniechania kwestionowanej praktyki, złożenia jednokrotnego lub wielokrot-
nego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie oraz zasądzenia odpowiedniej 
sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wsparciem kultury polskiej, ochroną 
dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów81. Co istotne, przez nieuczciwą praktykę 
rynkową rozumie się praktykę stosowaną przez przedsiębiorców wobec konsumentów, „ (…) je-
żeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić 
zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, 
w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu”82. Tym samym, podobnie jak w dyrektywie 2005/29/
WE Rzecznik Ubezpieczonych ma prawo weryfikowania praktyk wykorzystywanych przez zakłady 
ubezpieczeń, ale pozostających w ścisłym związku z umową ubezpieczenia.

VI.	Podsumowanie
W świetle powyższych argumentów, należy stwierdzić, że zaprezentowane powyżej mecha-

nizmy ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych stanowią potężny oręż w walce o prawa 
konsumenta. Jednocześnie, analizując działalność Rzecznika Ubezpieczonych, należy zazna-
czyć, że organ ten, zamiast skoncentrować się na ochronie rzeczywistych konsumentów usług 

78 Pkt 13 preambuły do dyrektywy 2005/29/WE.
79 Art. 1 u.p.n.p.r.
80 Zob. uwagi do Postanowienia Sądu Najwyższego z 15.03.2000 r. I CKN 1325/99, OSNC 2000, nr 9, poz. 169 (część 2, Poszkodowany a konsu-
ment w polskim systemie prawnym); K. Włodarska-Dziurzyńska, Definicja konsumenta, [w:] E. Nowińska, D. Kasprzycki (red.), Nieuczciwe praktyki…, 
s. 75–87; A. Tichner, Pojęcie „przeciętny konsument” w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym na tle prawa i orzecznictwa Unii 
Europejskiej, [w:] E. Nowińska, D. Kasprzycki (red.), Nieuczciwe praktyki…, s. 101–103. 
81 Art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 5 u.p.n.p.r.
82 Art. 4 ust.1 u.p.n.p.r.
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ubezpieczeniowych, próbuje wykraczać poza zakres swoich kompetencji, broniąc interesów po-
szkodowanych, którzy w jego ocenie również są konsumentami usług ubezpieczeniowych.

Należy bowiem wyraźnie podkreślić, że poszkodowany kierujący roszczenie do zakładu 
ubezpieczeń na postawie umowy ubezpieczenia OC nie jest konsumentem, o którym mowa 
w art. 221 k.c., a w konsekwencji nie jest on również konsumentem w rozumieniu przepisów tzw. 
ustaw konsumenckich, które były przedmiotem przedstawionej przeze mnie analizy. Wniosek ten 
był punktem wyjścia dla badania właściwości Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony 
interesów poszkodowanych, którzy są postrzegani przez niego jako konsumenci. Należy więc 
odrzucić odmienne stanowisko, które doprowadziłoby do objęcia ochroną konsumencką nieupra-
wione podmioty. 

Stosowanie przez Rzecznika Ubezpieczonych instrumentów prawnych dedykowanych kon-
sumentom w stosunku do poszkodowanych przyczynia się również do błędnego postrzegania 
szeroko pojętego interesu konsumenckiego przez te podmioty. Mając jednocześnie na uwadze 
niską świadomość ubezpieczeniową naszego społeczeństwa, widzimy, że działalność Rzecznika 
skutkuje nieprawidłowym postrzeganiem stosunku prawnego łączącego sprawcę szkody, poszkodo-
wanego i zakład ubezpieczeń, które w przyszłości może być przyczyną zwiększonej ilości sporów. 
Dodatkowo może również istotnie wpłynąć na niekorzystne postrzeganie zakładów ubezpieczeń, 
które i tak nie cieszą się na polskim rynku szczególnym zaufaniem swoich klientów. Rzecznik 
Ubezpieczonych zamiast skupić się na działalności edukacyjnej społeczeństwa, w tym również 
potencjalnych poszkodowanych, swoim działaniem w omówionym tutaj zakresie tylko powiększa 
przepaść, która zupełnie niepotrzebnie istnieje pomiędzy poszkodowanymi w wypadkach komu-
nikacyjnych a zakładami ubezpieczeń. 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 5(3)

54

Kinga Bryl*

Prowadzenie	działalności	maklerskiej	 
na	podstawie	licencji	bankowej.	 

Jednolita	licencja	bankowa:	geneza	i	założenia

Spis	treści
I. Wstęp
II. Obecnie obowiązujące regulacje
III. Wymogi wynikające z prawa europejskiego
IV. Skutki wprowadzenia jednolitej licencji bankowej
V. Obowiązek wydzielenia działalności inwestycyjnej
VI. Wnioski końcowe

Streszczenie
Przedmiotem publikacji jest projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finanso-
wymi oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest umożliwienie prowadzenia działalności 
maklerskiej na podstawie licencji bankowej, tzw. jednolitej licencji bankowej, obejmującej zarówno 
czynności bankowe, jak i działalność maklerską.

Słowa	kluczowe:	jednolita licencja bankowa; działalność powiernicza; czynności bankowe; dzia-
łalność maklerska; instrumenty finansowe

I.	Wstęp
Celem niniejszej publikacji jest zwięzłe przedstawienie obecnie obowiązujących procedur 

licencjonowania działalności maklerskiej, w wypadku gdy jest ona prowadzona przez bank, oraz 
zmian w tym zakresie, przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz niektórych innych ustaw, mających na celu wprowadzenie tzw. jednolitej licencji 
bankowej1. Wspomniany projekt jest opracowywany przez Zespół Roboczy ds. długoterminowych 
instrumentów dłużnych, powołany na podstawie § 6 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 
14 września 2006 r. w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego (dalej „RRRF”). 

RRRF została utworzona jako organ opiniodawczy i doradczy ministra właściwego do spraw 
instytucji finansowych2. 

* Pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz studiów podyplomowych Akademii Profesjonalnego Inwestowania w Szkole Głównej Handlowej, w 2007 roku ukończyła aplikację sądową w Sądzie 
Okręgowym w Warszawie oraz została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie; kingabryl@gmail.com. 
Poglądy wyrażone w artykule są poglądami osobistymi autorki i nie wyrażają oficjalnego stanowiska instytucji, w której jest zatrudniona.
1 Pojęcia „jednolita licencja bankowa” nie należy utożsamiać z zasadą jednolitego rynku finansowego w Unii Europejskiej ang. single licence.
2 RRRF stanowi gremium skupiające przedstawicieli środowiska rynku finansowego, powołane jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Finansów 
w zakresie problematyki rynku finansowego, którego rolą jest wsłuchiwanie się w opinie przedstawiane przez przedstawicieli rynku finansowego 
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Należy zaznaczyć, że dopiero po skierowaniu przez RRRF do Ministerstwa Finansów pro-
jekt będzie przedmiotem prac legislacyjnych. Obecnie prowadzone konsultacje w ramach ww. 
Zespołu Roboczego mają zatem na celu wypracowanie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających 
wprowadzenie tzw. jednolitej licencji bankowej. Głównym założeniem projektu jest wprowadze-
nie procedury wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności maklerskiej albo powierniczej 
przez bank na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1376, ze zm., dalej: „ustawa Prawo bankowe”). Celem wprowadzenia możliwości uzyska-
nia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez bank na podstawie art. 31 ustawy 
Prawo bankowe jest wyeliminowanie z polskiego systemu prawnego konieczności uzyskiwania 
przez bank odrębnego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej albo powierniczej na 
podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 94, ze zm., dalej „ustawa o obrocie”).

II.	Obecnie	obowiązujące	regulacje
Na wstępie należy zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym banki uprawnione są 

do prowadzenia działalności maklerskiej na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z art. 111 
ustawy o obrocie. Konsekwencją powyższego jest fakt, że bank obowiązany jest przejść proces 
licencyjny analogiczny do procedury stosowanej wobec spółek zamierzających prowadzić działal-
ność maklerską. Ponadto, podobnie jak dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską 
jest obowiązany jest do posiadania centrali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 
warunkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez bank jest orga-
nizacyjne wyodrębnienie tej działalności od pozostałej działalności banku w sposób określony 
w wydanym na podstawie art. 111 ust. 10 ustawy o obrocie, rozporządzeniu ministra właściwego 
do spraw instytucji finansowych, które to rozporządzenie określa szczegółowe zasady wydzielenia 
organizacyjnego działalności maklerskiej, uwzględniając konieczność zapewnienia zachowania 
poufności danych w wydzielonej jednostce organizacyjnej przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
bezpiecznego i sprawnego prowadzenia działalności maklerskiej. W skład władz ww. wyodrębnionej 
jednostki organizacyjnej powinny wchodzić co najmniej dwie osoby mające wykształcenie wyższe, 
co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz dobrą opinię w związku ze 
sprawowanymi funkcjami (art. 111 ust. 6 ustawy o obrocie) – jest to wymóg analogiczny do wy-
mogu odnoszącego się do członków zarządu domu maklerskiego określonych w art. 103 ustawy 
o obrocie. Należy jednak zwrócić uwagę na ważny wyłom dotyczący wymogu organizacyjnego 
wydzielenia działalności maklerskiej w ramach banku, wynikający z art. 113 ustawy o obrocie, 
który to artykuł stanowi, że czynności związane z zawieraniem umów o świadczenie usług przez 
bank w ramach prowadzonej działalności maklerskiej, mogą być wykonywane poza ww. wyod-
rębnioną jednostką banku. 

Jednocześnie aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o obrocie umożliwiają bankowi, który 
nie posiada ww. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wydanego na podstawie 
art. 111 ustawy o obrocie, wykonywanie czynności określonych w art. 69 ust. 2 pkt 1–6 ustawy 

i wypracowywanie optymalnych rozwiązań prawnych w obszarze tego rynku, w szczególności rynku papierów dłużnych (http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-
-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU /content/id/6552162).
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o obrocie3, jednak pod warunkiem, że przedmiotem tych czynności są papiery wartościowe wy-
emitowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa lub inne niedopuszczone do obrotu 
zorganizowanego4 instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39 p ust. 1 usta-
wy z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, ze zm.). Bank może również, bez zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności maklerskiej wydanego na podstawie art. 111 ustawy o obrocie, wykonywać czynności 
określone w art. 69 ust. 2 pkt 7 ustawy o obrocie5. Jednocześnie ustawa o obrocie wyraźnie 
wskazuje, że wykonywanie przez bank czynności określonych w art. 69 ust. 2 pkt 1–7 ustawy 
o obrocie w odniesieniu do ww. instrumentów finansowych nie stanowi działalności maklerskiej 
(art. 70 ust. 3 ustawy o obrocie).

Na marginesie trzeba zauważyć, że art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie nie wyłącza możliwości 
dokonywania przez bank czynności, o których mowa w art 69 ust. 2 pkt 1–6 tej ustawy w odnie-
sieniu do instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, skoro mowa jest w tym przepisie o instrumentach niedopuszczonych 
do obrotu zorganizowanego, zaś definicja tego obrotu obejmuje wyłącznie obrót krajowy (art. 3 
pkt 9 ustawy o obrocie). 

Podkreślenia wymaga, że do banku wykonującego czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 
ustawy o obrocie stosuje się przepisy dotyczące wykonywania czynności maklerskich z art. 69 ust. 2 
pkt 1–7 ustawy o obrocie, które bank ten może wykonywać oraz przepisy dotyczące rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych, jakie obowiązana jest stosować firma inwestycyjna (art. 83a ustawy 
o obrocie), przepisy dotyczące outsourcingu (art. 81a ustawy o obrocie), przepisy dotyczące agen-
ta firmy inwestycyjnej (art. 79 ustawy o obrocie), przepisy o obowiązkach informacyjnych wobec 
Komisji Nadzoru Finansowego (art. 86 ust. 2 ustawy o obrocie), przepisy dotyczące obowiązku 
archiwizacji (art. 90 ustawy o obrocie) oraz przepisy dotyczące obowiązków sprawozdawczych 
wobec Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie transakcji nabywania lub zbywania na własny 
lub cudzy rachunek instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 
(art. 93a ustawy o obrocie). 

Natomiast nie stosuje się do omawianego banku przepisów art. 73 ust. 3–6 ustawy o obrocie 
(tj. przepisów dotyczących przede wszystkim rachunków pieniężnych) oraz przepisów o syste-
mie rekompensat (art. 132 i nast. ustawy o obrocie), a także przepisów dotyczących obowiązku 
zatrudniania maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych (art. 83 ustawy 
o obrocie). Ponadto, bank taki nie ma obowiązku organizacyjnego wydzielania przedmiotowej  
działalności.

Wynikające expressis verbis z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie wyłączenie w odniesieniu do 
banków wymogu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie 
art. 111 ustawy o obrocie, nie wyłącza jednak obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadze-
nie tej działalności na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo bankowe. Powyższe 

3 Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1–6 ustawy o obrocie działalność maklerska obejmuje wykonywanie czynności polegających na: 1) przyjmowaniu i prze-
kazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 2) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie; 3) 
nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; 4) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych; 5) doradztwie inwestycyjnym; 6) oferowaniu instrumentów finansowych.
4 Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy o obrocie, obrót zorganizowany to obrót instrumentami finansowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku 
regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.
5 Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 7 ustawy o obrocie działalność maklerska obejmuje również świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemi-
sje inwestycyjne i usługowe lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 5(3)

Kinga Bryl            Prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie licencji bankowej…57

czynności banki mogą bowiem wykonywać po uzyskaniu zezwolenia na utworzenie banku (art. 31 
ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3a oraz ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo bankowe) albo po uzyskaniu zezwolenia 
na zmianę statutu w przypadku już istniejącego banku (art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 pkt 2 
ustawy Prawo bankowe), który ma zamiar wykonywać czynności określone w art. 70 ust. 2 ustawy 
o obrocie w odniesieniu do wskazanych w tym przepisie instrumentów finansowych.

Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że już istniejący bank – w zależności od 
tego, czy ma zamiar wykonywać czynności określone w art. 69 ustawy o obrocie w odniesieniu 
do wszystkich instrumentów finansowych, czy tylko w odniesieniu do instrumentów finansowych 
określonych w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, powinien odpowiednio wystąpić do Komisji Nadzoru 
Finansowego o wydanie zezwolenia na podstawie art. 111 ustawy o obrocie albo o wydanie zezwo-
lenia na zmianę statutu banku na podstawie art. 34 ustawy Prawo bankowe. W przypadku tworze-
nia nowego banku zamiar prowadzenia działalności określonej w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 
powinien znaleźć wyraz we wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku poprzez złożenie 
stosownych dokumentów (art. 31 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo bankowe) oraz poprzez wskazanie 
w statucie zakresu działalności banku z uwzględnieniem art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie (art. 31 
ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo bankowe).

W związku z powyższym dualizmem regulacji licencyjnych od kilku już lat podnoszony jest 
argument, że banki nie powinny być objęte określonym w art. 111 ustawy o obrocie obowiązkiem 
uzyskiwania odrębnego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej również w odnie-
sieniu do innych niż określone w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, instrumentów finansowych; tym 
samym banki powinny być uprawnione do wykonywania działalności maklerskiej w odniesieniu 
do wszystkich instrumentów finansowych na zasadach obowiązujących obecnie wobec banków, 
o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie. 

Niejako naprzeciw powyższym oczekiwaniom wychodzi omawiany projekt ustawy o zmianie 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, zakładający wdroże-
nie do krajowego systemu prawnego tzw. jednolitej licencji bankowej, nad którym obecnie trwają 
prace w ramach ww. Zespołu Roboczego powołanego przy RRRF.

Jednocześnie w tym miejscu zaznaczyć należy, że celem omawianego projektu nie jest 
rezygnacja ze stosowania wobec banków prowadzących działalność maklerską wymogów okre-
ślonych w przepisach ustawy o obrocie. Założenie takie pozostawałoby bowiem w sprzeczności 
z dyrektywą nr 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych zmieniającą dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dy-
rektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/22/
EWG (dalej „MiFID”), o czym będzie mowa poniżej.

III.	Wymogi	wynikające	z	prawa	europejskiego
Na zasadność postulatu umożliwienia bankom uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzia-

łalności maklerskiej w ramach licencji bankowej wzorem regulacji obowiązującej w odniesieniu 
do czynności określonych w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, wskazuje motyw 18 zawarty w treści 
MiFID, który stanowi, że na podstawie MiFID, instytucje nie muszą posiadać odrębnego zezwole-
nia dla potrzeb świadczenia usług inwestycyjnych lub prowadzenia działalności inwestycyjnej. Dla 
porządku trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że MiFID posługuje się pojęciem „usługi inwestycyjne” 
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w odniesieniu do katalogu zawartego w załączniku nr 1 do tej dyrektywy, natomiast w przepisach 
ustawy o obrocie stanowiących transpozycję ww. załącznika nr 1 do MiFID w odniesieniu do ana-
logicznego katalogu mowa jest o „działalności maklerskiej”.

Z przywołanego powyżej motywu 18 do MiFID wynika, że jeżeli instytucja kredytowa podejmuje 
decyzję o świadczeniu usług inwestycyjnych lub prowadzeniu działalności inwestycyjnej (tj. dzia-
łalności maklerskiej w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję MiFID), właściwe władze 
powinny, przed przyznaniem zezwolenia, zweryfikować, czy spełnia ona odnośne przepisy MiFID. 
Wyrazem powyższych założeń, które przyświecały ustawodawcy europejskiemu przy tworzeniu 
MiFID jest art. 1 ust. 2 tej dyrektywy, który stanowi, że do instytucji kredytowych, jeżeli świadczą 
one jedną lub większą liczbę usług inwestycyjnych lub prowadzą działalność inwestycyjną stosuje 
się: artykuł 2 ust. 2, art. 11, 13 i 14, rozdział II tytułu II, z wyłączeniem art. 23 ust. 2 akapit drugi, 
rozdział III tytułu II, z wyłączeniem art. 31 ust. 2 do art. 31 ust. 4 i art. 32 ust. 2 do art. 32 ust. 6, 
art. 32 ust. 8 i art. 32 ust. 9, art. 48–53, 57, 61 i 62, oraz art. 71 ust. 1 MiFID.

Do instytucji kredytowych prowadzących działalność maklerską zastosowanie powinny mieć 
zatem m.in. przepisy dotyczące: obowiązku udziału w systemie rekompensat (art. 11 MiFID), 
wymogów organizacyjnych, compliance, zapobiegania konfliktom interesów, outsourcingu, kon-
troli wewnętrznej, oceny ryzyka, systemów przetwarzania informacji, rejestrów usług i transakcji 
oraz wymogów gwarantujących prawa własności klientów oraz uzgodnień gwarantujących prawa 
klientów (art. 13 MiFID). Na uwagę zasługuje art. 13 ust. 8 MiFID przewidujący wyjątek w odnie-
sieniu do instytucji kredytowych, który stanowi, że instytucja kredytowa utrzymująca fundusze 
należące do klientów nie ma obowiązku wprowadzania odpowiednich uzgodnień mających na 
celu zapobieżenie wykorzystywaniu funduszy klientów na własny rachunek. Wyjątek ten został 
transponowany do prawa polskiego w art. 73 ust. 5g ustawy o obrocie. Zastosowanie powinny 
mieć również, obok szeregu przepisów MiFID dotyczących licencjonowania (art. 16–18 MiFID), 
a także ochrony inwestora (art. 19–22 i 24 MiFID), przepisy art. 23 MiFID dotyczące powoływania 
przedstawicieli (tj. agentów firmy inwestycyjnej transponowane w art. 79 ustawy o obrocie), nadto 
przepisy zobowiązujące do utrzymywania integralności rynków, sprawozdawczości dotyczącej 
transakcji oraz przechowywania zapisów (art. 25 MiFID). Wzajemne uznawanie przez państwa 
członkowskie zezwoleń w przypadku instytucji kredytowych prowadzących działalność inwesty-
cyjną (tj. w rozumieniu przepisów transponujących MiFID działalność maklerską) ma się przy tym 
odbywać zgodnie z wymogami stanowiącymi transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/36/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych 
do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwesty-
cyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/
WE, tzw. CRD IV, zgodnie z adnotacją do załącznika nr 1 tej dyrektywy. 

Wymienione powyżej wymogi wynikające z MiFID są kluczowe dla określenia przyszłego 
„kształtu” omawianej regulacji tzw. jednolitej licencji bankowej, ponieważ wskazują na zakres 
przepisów transponujących MiFID, które w świetle prawa europejskiego powinny mieć zasto-
sowanie do wszystkich banków prowadzących działalność maklerską niezależnie od trybu  
licencjonowania6.

6 Więcej na ten temat M. Michalski, Ramy prawne działalności inwestycyjnej banków w świetle dyrektywy 2004/39/WE oraz przepisów prawa polskiego, 
„Monitor Prawniczy” 2010, nr 24.
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IV. Skutki	wprowadzenia	jednolitej	licencji	bankowej
Jak wynika z dotychczasowych rozważań, w prawie polskim istnieje dwutorowość regulacji 

w zakresie wykonywania działalności maklerskiej przez banki w zależności od rodzaju instrumen-
tów finansowych, których działalność ta dotyczy; jest ona bowiem wykonywana na podstawie od-
rębnego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wydanego na mocy art. 111 ustawy 
o obrocie albo (w zakresie wynikającym z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie) na mocy zezwolenia 
na utworzenie banku wydanego na podstawie art. 31 ustawy Prawo bankowe i modyfikowanego 
na podstawie art. 34 tej ustawy w trybie zezwolenia na zmianę statutu.

Podstawowym założeniem projektu jest usunięcie tej rozbieżności poprzez uchylenie prze-
pisów art. 111–114 ustawy o obrocie przewidujących odrębny tryb licencjonowania działalności 
maklerskiej w odniesieniu do banków i zastosowanie do banków zamierzających prowadzić 
działalność maklerską procedur licencyjnych określonych w ustawie Prawo bankowe w sposób 
analogiczny (jednak nie identyczny) do obecnie obowiązujących regulacji w zakresie czynności 
określonych w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie niezależnie od tego, jakie instrumenty finansowe 
będą przedmiotem czynności określonych w art. 69 ustawy o obrocie. Wprowadzone mają zostać 
zatem w odniesieniu do banków jednolite zasady licencjonowania wszystkich czynności makler-
skich bez rozróżnienia na te odnoszące się do instrumentów określonych w art. 70 ust. 2 ustawy 
o obrocie oraz na wszystkie pozostałe.

Rezultatem powyższych zmian będzie również uchylenie art. 70 ust. 2–5 ustawy o obro-
cie. Jednocześnie jednak w odniesieniu do wykonywania czynności określonych w art. 69 ust. 2 
pkt 1–2, 4–6 ustawy o obrocie, których przedmiotem są wyłącznie papiery wartościowe emitowane 
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne instrumenty finansowe niedopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu oraz obligacje, o których 
mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 931, ze zm.), wyłączony ma zostać obowiązek za-
trudniania doradców inwestycyjnych lub maklerów papierów wartościowych. Warto w tym miejscu 
zauważyć, że obowiązek ten ma zostać wyłączony nie tylko w odniesieniu do banków wykonują-
cych ww. czynności, ale również w odniesieniu do domów maklerskich oraz towarzystw funduszy 
inwestycyjnych w zakresie ww. czynności. Ponadto trzeba podkreślić, że regulacja ta uwzględnia 
również instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu zorganizowanego na terytorium innego 
państwa członkowskiego, dotychczas pominięte w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, który to artykuł 
mówi wyłącznie o innych instrumentach finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowa-
nego. Pojęcie „obrót zorganizowany” zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 9 ustawy o obrocie, 
obejmuje wyłącznie obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, do-
konywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przepisy umożliwiające bankowi prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie licencji 
bankowej zostaną zamieszczone w art. 6 ustawy Prawo bankowe. W ustępie pierwszym tego 
artykułu po punkcie 7 ma zostać dodany punkt 7a stanowiący, że bank może prowadzić działal-
ność maklerską na zasadach określonych w przepisach ustawy o obrocie. Jednoznacznie należy 
wskazać w tym miejscu, że ustawa Prawo bankowe nie będzie zawierała żadnych odrębnych 
regulacji dotyczących zasad prowadzenia przez banki działalności maklerskiej; działalność taka 
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będzie wykonywana w każdym wypadku na zasadach określonych w przepisach ustawy o obrocie 
stanowiących transpozycję omówionych powyżej przepisów MiFID, czego wyrazem jest chociażby 
wskazanie w projektowanym art. 6e ustawy Prawo bankowe, że przepisów tej ustawy dotyczą-
cych powierzania czynności przedsiębiorcy nie stosuje się do powierzania przez bank czynności 
związanych z prowadzoną przez ten bank działalnością maklerską. Powierzanie przez bank czyn-
ności związanych z prowadzoną przez ten bank działalnością maklerską następuje na zasadach 
określonych w przepisach ustawy o obrocie. Również z uwagi na wymogi MiFID w odróżnieniu 
od wykonywanych obecnie na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie czynności, działalność 
maklerska banku zawsze będzie wiązała się z obowiązkowym uczestnictwem banku w systemie 
rekompensat (niezależnie od rodzaju instrumentów finansowych będących przedmiotem danej 
czynności), a zmianie ulegnie przede wszystkim procedura związana z licencjonowaniem tej 
działalności, czego wyrazem są zmiany wprowadzone w art. 31 ustawy Prawo bankowe oraz 
w art. 43 tej ustawy.

Modyfikacja art. 31 ust 1 ustawy Prawo bankowe ma polegać na zmianie treści pkt 2 tego 
przepisu, który będzie stanowił, że wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku ma 
zawierać również, obok określenia czynności bankowych, określenie czynności stanowiących 
działalność maklerską albo powierniczą (o zmianach w zakresie licencjonowania działalności po-
wierniczej będzie mowa poniżej). Również stosownie do zmiany zaproponowanej w art. 31 ust. 3 
pkt 3 ustawy Prawo bankowe, projekt statutu banku będzie musiał określać m.in. zakres działal-
ności banku z uwzględnieniem czynności stanowiących działalność maklerską albo działalność 
powierniczą, w miejsce obecnego brzmienia tego przepisu, który mówi wyłącznie o obowiązku 
wskazania czynności określonych w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie. 

Ponadto art. 31 ust. 1 pkt 3a ustawy Prawo bankowe ma być uchylony, a wymogi w nim okre-
ślone mają zostać przeniesione do art. 36 ust. 2a tej ustawy. Powyższa zmiana jest dostosowana 
do obowiązującego na gruncie prawa bankowego dwustopniowego systemu licencjonowania ban-
ków, w myśl którego stosowne procedury i regulaminy wykonywania czynności tak bankowych, 
jak maklerskich (wykonywanych przez banki) są weryfikowane w toku wydawania zezwolenia na 
rozpoczęcie działalności, zatem obowiązek przedstawiania tych dokumentów w odniesieniu do 
czynności maklerskich na etapie wydawania zezwolenia na utworzenie banku, nie wydaje się 
potrzebny. 

Analogiczne przepisy będą miały zastosowanie w przypadku wydawania zezwolenia na 
zmianę statutu banku celem rozpoczęcia przez istniejący już bank wykonywania działalności 
maklerskiej albo powierniczej (zmiana w art. 34 ust. 3 ustawy Prawo bankowe) oraz w przypadku 
odmowy wydania zezwolenia na utworzenie banku albo zmianę statutu (zmiana w art. 37 ust. 2 
ustawy Prawo bankowe).

Nadto w projektowanym art. 6 ust. 5 ustawy Prawo bankowe ma być wskazane, że bank, 
który nie prowadzi działalności maklerskiej, może prowadzić rachunki papierów wartościowych 
i rachunki zbiorcze (bank powierniczy). W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na zmiany dotyczą-
ce trybu licencjonowania działalności powierniczej banku, ponieważ zgodnie z projektem uchy-
lone mają zostać znajdujące się w ustawie o obrocie przepisy dotyczące banków powierniczych, 
tj. art. 119–123 przywołanej ustawy. Działalność powiernicza stanowi bowiem niejako wycinek 
działalności maklerskiej, więc konsekwentnie powinna również być objęta jednolitą licencją 
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bankową. Powyższe stwierdzenie prowadzi do wniosku, że również działalność powiernicza – 
obok działalności maklerskiej – będzie wykonywana przez bank na podstawie licencji bankowej 
(co znalazło wyraz w proponowanych zmianach do art. 31 ust. 1 pkt 2, do art. 31 ust. 3 pkt 2, do 
art. 34 ust. 3, do art. 36 ust 2b oraz do art. 37 ustawy Prawo bankowe) przy zachowaniu wskaza-
nych w ustawie o obrocie wymogów, takich jak obowiązki informacyjne określone w art. 86 ust. 2 
ustawy o obrocie czy uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a także 
w systemie rekompensat oraz wymogów wynikających z rozporządzeń wykonawczych do ustawy 
o obrocie wydanych na podstawie art. 94 tej ustawy. 

Na marginesie jedynie przedmiotowych rozważań trzeba zwrócić trzeba, że projekt nie prze-
widuje możliwości łącznego wykonywania działalności maklerskiej i działalności powierniczej, po-
nieważ zgodnie z definicją działalność powierniczą (tj. rachunki papierów wartościowych i rachunki 
zbiorcze) może prowadzić bank, który nie prowadzi działalności maklerskiej.

Na uwagę zasługuje również projektowany ust. 4 artykułu 6 ustawy Prawo bankowe, zgodnie 
z którym bank, który nie prowadzi działalności maklerskiej, będzie mógł prowadzić działalność 
w zakresie nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych niedopusz-
czonych do obrotu zorganizowanego lub obrotu zorganizowanego na terytorium innego państwa 
członkowskiego, w celu zabezpieczenia ryzyka płynności banku, ryzyka kursów walutowych lub 
ryzyka stóp procentowych, jeżeli taka działalność jest zgodna z przyjętą w banku strategią za-
bezpieczania tych ryzyk. Zatem bank, który nie prowadzi działalności maklerskiej, będzie mógł, 
podobnie jak ma to miejsce na gruncie obecnie obowiązujących regulacji (chociaż nie zostało 
to expressis verbis wyrażone w ustawie) zawierać transakcje na rynku międzybankowym i dzia-
łalność taka nie będzie uważana za inwestycyjną, ponieważ tzw. zarządzanie płynnością banku 
nie stanowi przedmiotu działalności banku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 6 ust. 1 
ustawy Prawo bankowe. 

Dyskusyjna jest zaproponowana w projekcie rezygnacja ze stosowania wobec banków pro-
wadzących działalność maklerską przepisów o rachunkach pieniężnych. Wobec licznych kontro-
wersji, które wzbudza ten przepis, nie jest możliwe wskazanie, jaka będzie ostatecznie przyjęta 
koncepcja uregulowania tego zagadnienia.

Podobnie kontrowersyjna okazała się propozycja wykreślenia art. 121 ustawy o obrocie, 
który umożliwia klientowi banku powierniczego w umowie, której przedmiotem jest prowadzenie 
rachunku papierów wartościowych, zastrzeżenie, że rozliczenie na rachunku klienta transakcji 
zawartej na podstawie zlecenia klienta nastąpi po dostarczeniu bankowi przez klienta potwier-
dzenia tej transakcji. Warto zauważyć, że mimo że przepis ten jest zamieszczony w oddziale nr 1 
Rozdziału nr 2 działu IV ustawy o obrocie dotyczącym banków powierniczych, to jego przepisy 
stosuje się odpowiednio do klienta firmy inwestycyjnej prowadzącej na jego rzecz rachunek pa-
pierów wartościowych oraz do firmy inwestycyjnej. Nie odnosząc się szerzej do tej kwestii, należy 
jedynie wskazać, że wykreślenie tego przepisu nie może być i nie jest konsekwencją przeniesienia 
regulacji dotyczącej licencjonowania banków powierniczych do ustawy Prawo bankowe. 

Na uwagę zasługują również propozycje zmiany art. 83 ustawy o obrocie, w szczególności 
fakt, że obowiązek zatrudniania określonej liczby maklerów papierów wartościowych lub dorad-
ców inwestycyjnych ma być zastąpiony obowiązkiem wykonywania określonych w tym przepisie 
czynności (takich jak przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 5(3)

Kinga Bryl            Prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie licencji bankowej…62

finansowych, wykonywanie ww. zleceń na rachunek własny, zarządzanie portfelami, w skład któ-
rych wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne oraz 
sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiza finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze 
ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych) wyłącznie przez posia-
dające takie kwalifikacje osoby.

Konsekwencją zastosowania do banków prowadzących działalność maklerską zasad licen-
cjonowania określonych w ustawie Prawo bankowe, jest również zamieszczenie w tej ustawie 
(poprzez dodanie po art. 138b, artykułów 138c i 138d) stosownych przepisów sankcyjnych, ana-
logicznych do tych, które znajdują się obecnie w art. 167 i 168 ustawy o obrocie.

V.	Obowiązek	wydzielenia	działalności	inwestycyjnej
Zagadnieniem, które w kontekście przedmiotowego projektu wymaga odrębnego omówienia, 

jest wprowadzenie obowiązku wydzielenia działalności inwestycyjnej przez bank prowadzący dzia-
łalność maklerską albo przez bank prowadzący wyłącznie działalność inwestycyjną (na zasadzie 
wyjątku przewidzianego w art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy o obrocie), w przypadku, gdy działalność ta 
przekroczy określony w projektowanych przepisach próg. Zmiana ta, polegająca na dodaniu po 
art. 37 ustawy Prawo bankowe, artykułów 37a–37c, zawierających stosowne regulacje, nie jest 
bezpośrednio związana z wprowadzeniem jednolitej licencji bankowej, jednak jest uzasadniona, 
z uwagi na fakt, że działalność maklerska obejmuje prowadzenie działalności inwestycyjnej (art. 69 
ust. 2 pkt 3 ustawy o obrocie). Na uwagę w tym kontekście zasługuje treść punktu 2 Komunikatu 
z 203. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 stycznia 2014 r.7.

W myśl projektu działalność inwestycyjna na rachunek własny ma być obliczana na podstawie 
aktywów i zobowiązań finansowych powstałych w wyniku czynności określonych w art. 69 ust. 2 
pkt 3 ustawy o obrocie (nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych), 
w szczególności zakwalifikowanych jako przeznaczone do obrotu, dostępne do sprzedaży, wyceniane 
do wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości 
z uwzględnieniem zasad określonych w dalszej części projektowanego przepisu. Działalność ta 
nie będzie mogła przekroczyć 5% sumy aktywów bilansowych ogółem na koniec miesiąca poprze-
dzającego datę dokonywania obliczeń, a także 10% udziału w całkowitych wymogach w zakresie 
funduszy własnych banku na koniec miesiąca poprzedzającego dzień dokonywania obliczeń, 
wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu pozycji uwzględnionych w obliczeniach skali 
działalności inwestycyjnej na rachunek własny, w szczególności z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka 
walutowego, ryzyka cen towarów, ryzyka kredytowego i ryzyka kredytowego kontrahenta. Bank 
będzie obowiązany do powiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego o przypadkach przekroczenia 
któregokolwiek z ww. limitów. Natomiast w przypadku utrzymywania się przekroczenia jednego 
z tych limitów w okresie dłuższym niż pięć dni roboczych Komisja Nadzoru Finansowego będzie 
mogła nałożyć karę pieniężną na członka zarządu nadzorującego przestrzeganie ww. limitów oraz 
nakazać bankowi zbycie aktywów i przeniesienie zobowiązań banku wynikających z działalności 
inwestycyjnej na rachunek własny do podmiotu zależnego w terminie i na warunkach określonych 
w decyzji. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nakazać bankowi przeniesienie działalno-
ści inwestycyjnej na rachunek własny do podmiotu zależnego również przy braku przekroczenia 

7 http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/203_posiedzenia_KNF.html.
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ww. limitów, jeżeli w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego działalność ta stanowi zagrożenie dla 
stabilności finansowej banku lub systemu bankowego8.

VI.	Wnioski	końcowe
Podsumowując, należy stwierdzić, że następstwem wejścia w życie omawianego projektu 

będą znaczące zmiany w zakresie licencjonowania działalności maklerskiej w przypadku, gdy 
podmiotem prowadzącym tę działalność będzie bank oraz w zakresie licencjonowania działal-
ności powierniczej. W rezultacie tych zmian, wobec planowanego uchylenia art. 111–114 oraz 
art. 119–123 ustawy o obrocie, proces licencyjny ma zostać przesunięty do ustawy Prawo ban-
kowe i w konsekwencji skumulowany w jednym postępowaniu w przedmiocie wniosku o wydanie 
zezwolenia na utworzenie banku albo w postępowaniu o wydanie zezwolenia na zmianę statutu 
dla banku już istniejącego, tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku czynności bankowych 
i działalności bankowych określonych w art. 5 i 6 ustawy Prawo bankowe.

Skutkiem planowanych zmian ma być równoległe uchylenie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 
i tym samym likwidacja różnic w zakresie sposobu licencjonowania i wykonywania przez bank 
czynności określonych w art. 69 ustawy o obrocie, w zależności od tego, jakie instrumenty finan-
sowe są ich przedmiotem. Jednocześnie wykonywanie czynności określonych w art. 69 ust. 2 
pkt 1–7 ustawy o obrocie w odniesieniu do instrumentów finansowych wskazanych w art. 70 ust. 2 
ustawy o obrocie będzie stanowiło działalność maklerską.

Ważną zmianą dotyczącą sposobu i warunków wykonywania działalności maklerskiej przez 
bank jest propozycja zastąpienia obowiązku zatrudniania maklerów papierów wartościowych 
i doradców inwestycyjnych obowiązkiem wykonywania określonych w projekcie czynności wy-
łącznie przez te osoby (zmiana ta ma również dotyczyć innych niż bank prowadzący działalność 
maklerską, firm inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych). Pozostałe zmiany 
są nieznaczne i dotyczą głównie realizacji obowiązków informacyjnych, obowiązku prowadzenia 
rachunków pieniężnych, uprawnienia do powierzenia wykonywania czynności oraz uczestnictwa 
w systemie rekompensat. 

Wskazać na koniec należy, że szczegółowy zakres wymogów organizacyjnych oraz warunków 
zachowania poufności danych w banku prowadzącym działalność maklerską albo powierniczą nie 
jest jeszcze ostatecznie doprecyzowany wobec trwających prac nad projektem rozporządzenia 
w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwesty-
cyjnych i banków powierniczych.

Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że omawiany projekt już na wczes-
nym etapie konsultacji spotkał się z dużym zainteresowaniem instytucji kredytowych, firm inwe-
stycyjnych i innych podmiotów rynku finansowego. Poparcie dla inicjatywy w zakresie zmiany 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i niektórych innych ustaw wyraziły Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Związek Banków Polskich9, który zwrócił uwagę, że ce-
lem wprowadzanych zmian jest umożliwienie polskim bankom bezpośredniego dostępu do ryn-
ku kapitałowego, a więc wykonywania przez nie działalności inwestycyjnej i maklerskiej. Jest to 

8 Więcej na temat działalności inwestycyjnej i maklerskiej banków K. Borowski, Bankowość inwestycyjna, [w:] M. Zalewska (red.), Współczesna 
Bankowość, Difin, Warszawa 2007, s. 128 oraz P. Zapadka, Usługi bankowości inwestycyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 6–9.
9 http://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/komentarze/2014/wrzesien/banki-jako-uczestnik-rynku-gieldowym.
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inicjatywa, na którą środowisko bankowe oczekiwało już przez bez mała 10 lat, jako że na polskim 
rynku ciągle jeszcze utrzymuje się sztuczny i dysfunkcjonalny podział na licencje bankowe i ma-
klerskie. Związek Banków Polskich wskazał, że stosowane w polskich warunkach rozwiązanie 
tworzenia biur maklerskich trudno uznać za właściwe, ponieważ ze względu na odmienne przepisy 
regulujące tę działalność, nie są one w rzeczywistości funkcjonalną częścią organizacji bankowej; 
różnice dotyczą, np. zasad tajemnicy bankowej i zawodowej czy outsourcingu bankowego i inwe-
stycyjnego. Ponadto, zdaniem Związku Banków Polskich nowa grupa dużych instytucjonalnych 
inwestorów finansowych na rynku kapitałowym, takich jak polskie banki, mogłaby także stać się 
kolejnym impulsem wzrostowym.

Natomiast Izba Domów Maklerskich wskazała, że proponowane zmiany mogą doprowadzić 
do marginalizacji usług maklerskich i firm inwestycyjnych aranżujących pozyskiwanie kapitału 
dla krajowych przedsiębiorców kosztem sektora bankowego10. Zgodnie ze stanowiskiem Izby 
Domów Maklerskich w toku prac nad projektem w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę 
ochronę interesów klienta oraz tzw. best effort, aby nie okazało się, że wraz z ograniczeniami 
kosztów klient, z biegiem czasu, dostanie usługę niższej jakości i obarczoną wyższym ryzykiem, 
podporządkowaną całościowej strategii banku i wymaganiom innych oferowanych produktów. 
Brak jakichkolwiek barier w dostępie do informacji oraz oferowanie produktów inwestycyjnych 
na równi z lokatami i kredytami (w okienku bankowym), zdaniem Izby Domów Maklerskich, ro-
dzi takie ryzyko. Także właściwa ocena wiedzy i doświadczenia oraz apetytu na ryzyko klienta 
w organizacji tak dużej jak bank może być bardziej utrudniona. Te wszystkie czynniki mogą pro-
wadzić do marginalizacji usługi, a nawet znacznego wyeliminowania inwestorów indywidualnych 
z rynku. Izba Domów Maklerskich zwróciła uwagę, że wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym 
bank prowadzący działalność maklerską nie będzie prowadził dla klienta rachunku pieniężne-
go na zasadach określonych w ustawie o obrocie wyłączy te środki z ochrony przewidzianej 
w tej ustawie. Nadto, Izba Domów Maklerskich wskazała na brak uzasadnienia dla proponowa-
nej zmiany zapisów art. 83 ustawy o obrocie wprowadzającej wymóg wykonywania czynności 
maklerskich wyłącznie przez zatrudnionych maklerów papierów wartościowych lub doradców  
inwestycyjnych.

10 http://www.idm.com.pl/index.php/pl/informacje-o-izbie-2/centrum-prasowe/stanowiska-idm/230-stanowisko-idm-dot-jednolitej-licencji-bankowej.
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I.	Uwagi	wstępne
Usługi finansowe charakteryzują się wyraźnie zwiększonym (w porównaniu z innymi) ryzykiem 

ekonomicznym i zagrożeniem naruszania interesów konsumentów będących nieprofesjonalnymi 
uczestnikami rynku finansowego. Związane jest to z ich cechami, takimi jak duży stopień trudności 
i skomplikowania tych usług, spowodowany często pakietowym charakterem, deficyt informacji 
i transparencji. Specyfika usług finansowych, w tym usług bankowych, powoduje, że konsument – 
zwłaszcza w relacjach z instytucjami finansowymi – jest narażony na różne niedozwolone praktyki 
podmiotu wykorzystującego jego słabszą pozycję. 

Zachowania banków, podobnie jak i innych instytucji finansowych oferujących usługi finansowe, 
mimo wprowadzanych obowiązków informacyjnych, zakazu wprowadzania w błąd oraz emitowania 
nieuczciwych reklam, stosowania w umowach z konsumentami niedozwolonych klauzul umow-
nych, często dalekie są od uczciwych i przejrzystych. Jak wynika z przeprowadzanych kontroli 
UOKiK, a także różnych „interwencji” Komisji Nadzoru Finansowego (organu nadzoru nad rynkiem 
finansowym, któremu nie podlegają wszystkie instytucje finansowe) oraz sprawozdań i raportów 
z kontroli nie zawsze są zgodne z prawem, o czym świadczy także nie tylko stosowanie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, lecz także skala tych naruszeń. 

Publicznoprawny nadzór merytoryczny nad przestrzeganiem regulacji konsumenckich, 
w tym także w odniesieniu do usług finansowych, sprawuje w Polsce Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, czego przejawem jest postępowanie w sprawach praktyk narusza-
jących zbiorowe interesy konsumentów i możliwość wydania decyzji. W niniejszym opracowaniu 
poddano analizie najnowsze decyzje Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbioro-
we interesy konsumentów wydanych w latach 2013–2014 wobec podmiotów, których działalność 
gospodarcza polega na świadczeniu usług finansowych, w tym bankowych, a przede wszystkim 
kredytodawców udzielających kredytu konsumenckiego, także tych, którzy nie podlegają nadzo-
rowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Analizując obecną sytuację, należy 
wskazać, że pomimo odpowiednich uregulowań prawnych, duża część oferowanych przez banki 
i inne instytucje usług finansowych, zwłaszcza w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego, 
narusza postanowienia dotyczące zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumen-
tów, w tym nieuczciwych praktyk. Naruszenia te dotyczą w większości informacji o odpłatności 
(prowizji, opłat, oprocentowania) za świadczone usługi. W szczególności przybierają one formę 
nieujawniania informacji o wszystkich kosztach, jakie musi ponieść klient, ukrywania takich infor-
macji oraz konstruowania reklam wprowadzających w błąd. Zarzuty dotyczą również stosowania 
przez te podmioty postanowień wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych, naruszania obo-
wiązków informacyjnych i innych przepisów ustaw konsumenckich, zwłaszcza ustawy o kredycie 
konsumenckim, oraz wprowadzających w błąd reklamach.

II.	Pojęcie	i	charakterystyka	usług	finansowych
Pojęcie usług finansowych jest kluczowe dla identyfikowania i rozróżniania szeroko rozumia-

nych instytucji finansowych1, czemu wyraz dyrektywy sektorowe dotyczące rynku finansowego, 

1 Szerzej na temat pojęcia instytucji finansowej patrz: E. Fojcik-Mastalska, Instytucja finansowa i instytucja kredytowa w projekcie nowelizacji Prawa 
bankowego, „Prawo Bankowe” 2001, nr 5.; M. Fedorowicz, A. Zalcewicz, Pojęcie „instytucja finansowa” na gruncie europejskiego i polskiego prawa 
bankowego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2010, nr 8, s. 18–22 i powoływana tam literatura.
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które wskazują rodzaje wykonywanych, dozwolonych usług finansowych, a dopiero później przy-
porządkowują im dany rodzaj instytucji (np. instytucje kredytowe, inwestycyjne, ubezpieczeniowe). 
Na gruncie prawa unijnego usługi finansowe tradycyjnie dzieli się na: bankowe, inwestycyjne oraz 
ubezpieczeniowe. W praktyce, ze względu na zmiany w charakterze działania instytucji finanso-
wych, polegające na łączeniu trzech typów działalności finansowej w ramach tzw. konglomeratów 
finansowych, oraz zachodzące zmiany na rynku finansowym te granice się zacierają. 

Regulacja unijna, a w ślad za nią krajowa, usług finansowych ma z jednej strony charakter 
publicznoprawny, gdyż nie reguluje konstrukcji cywilistycznej umów o określone usługi, ale wskazuje 
na rodzaj usług podlegających reglamentacji prawnej i jednocześnie wymagających zezwolenia 
publicznoprawnego. Z drugiej strony, coraz częściej rozbudowywana jest regulacja cywilnoprawna 
dotycząca konstrukcji cywilistycznej umów o określone usługi finansowe ze względu na potrzebę 
ochrony klienta, a zwłaszcza konsumenta (dotyczy to zwłaszcza kredytu konsumenckiego, usług 
płatniczych, usług inwestycyjnych). 

Mimo że prawo Unii Europejskiej, podobnie jak prawo krajowe, posługując się pojęciem 
„usługa finansowa”, nie definiuje go, przynajmniej w tradycyjny sposób, to jednak w różnych 
aktach normatywnych można odnaleźć katalogi czynności, które w dużym stopniu odpowiadają 
intuicyjnemu rozumieniu usług finansowych. Po raz pierwszy na gruncie prawa definicję legalną 
usług finansowych ustanowiła dyrektywa 2002/652, zgodnie z którą usługa finansowa oznacza 
jakąkolwiek usługę bankową, kredytową, ubezpieczeniową, inwestycyjną, emerytalną (rentową) 
lub płatniczą. Warto wspomnieć, że dyrektywa 2011/833 w art. 2 pkt 12 definiuje usługę finansową4 
identycznie jak dyrektywa 2002/65. Zgodnie z obowiązującym prawem UE usługami finansowymi 
są więc określone rodzaje aktywności instytucji finansowych (tj. kredytowych, ubezpieczenio-
wych, inwestycyjnych i płatniczych) na rynku usług finansowych. Takie ujęcie usług finansowych 
nie koliduje w żaden sposób z przewodnią ideą unijnych regulacji, zgodnie z którą w pierwszej 
kolejności należy wskazać katalog usług finansowych, a następnie – na podstawie tego katalogu 
– wyodrębnić typy instytucji finansowych przez przypisanie im określonych zespołów czynności 
(usług), które wyrażają ich specyfikę i odpowiadają ich ustawowym i statutowym zadaniom5.

Pomijając różnice w definiowaniu usługi finansowej6, występujące w doktrynie, na potrzeby 
niniejszego opracowania przyjmuje się definicję szeroką, która za usługę finansową uznaje usługę 
świadczoną przez podmiot działający w sektorze usług finansowych (pośrednika finansowego), 
wiążącą się z inwestowaniem lub pozyskiwaniem środków pieniężnych, a także z zapewnieniem 
odpowiedniego przepływu środków pieniężnych między uczestnikami rynku finansowego7. Usługa 
ta może być świadczona klientom zarówno przez instytucję ją kreującą, jak i przez instytucję 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.09.2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca 
dyrektywę 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. UE L 271 z 09.10.2002, s. 16).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 64).
4 Definicja ta jest istotna, ponieważ usługi finansowe i umowy o świadczenie tych usług zostały wyłączone z ochrony przewidzianej w tej dyrektywie. 
W jej art. 3 ust. 3 wskazano, że nie ma ona zastosowania do umów dotyczących usług finansowych, które są zawierane na odległość i poza lokalem 
przedsiębiorstwa, co wyraźnie sugeruje odrębność tych usług i potrzebę szczególnej regulacji w tym zakresie. Jest to rozwiązanie odmienne od wpro-
wadzonego poprzednią dyrektywą dotyczącą umów poza lokalem, która usług finansowych nie wyłączała z ochrony. 
5 E. Fojcik-Mastalska, Prawo bankowe Unii Europejskiej. Mechanizmy i zakres harmonizacji, Unimex, Wrocław 1996, s. 169.
6 Szerzej na temat katalogu usług finansowych i ich regulacji oraz sposobu definiowania tego pojęcia patrz: E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona 
prawna klienta na rynku usług bankowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 56–68.
7 Do tak zdefiniowanej usługi finansowej zaliczyć można: depozyt, kredyt, umowę ubezpieczenia, jednostkę funduszu inwestycyjnego, polecenie prze-
lewu bądź produkt zintegrowany. Szerzej: M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Szkoła 
Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 15 i n.
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wyłącznie pośredniczącą w zawieraniu transakcji (np. firmę doradztwa finansowego). Biorąc pod 
uwagę całość regulacji – zarówno prawa unijnego, jak i krajowego – dotyczących usług finansowych, 
niezależnie od podejmowanych prób definiowania usług finansowych, uwzględniając tradycyjny 
podział rynku finansowego na segmenty (sektory), można przyjąć, że usługi te obejmują usługi 
bankowe8, ubezpieczeniowe9, inwestycyjne10 i płatnicze11. Ogólnie można więc zdefiniować usługi 
finansowe jako usługi świadczone przez instytucje finansowe, będące jednocześnie profesjonalnymi 
uczestnikami rynku finansowego, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą 
usługi na rzecz zarówno podmiotów profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych uczestników rynku, 
w tym konsumentów12.

W prawie polskim pojęcie usług finansowych pojawiło się w 2004 r. w rozdziale 2a u.o.n.p.k., 
dodanym nowelizacją z dnia 16 kwietnia 2004 r.13, która implementowała dyrektywę 2002/65. 
W związku z wprowadzeniem do ustawy o ochronie konsumentów rozdziału 2a „Szczególne 
przepisy o umowach zawieranych na odległość dotyczących usług finansowych” prawny reżim 
ochrony konsumenta przewidziany w ustawie w odniesieniu do umów zawieranych na odległość 
ma także zastosowanie do umów konsumenckich, na podstawie których świadczone są usługi 
finansowe (art. 16a–16e u.o.n.p.k.). Zgodnie z art. 16a ust. u.o.n.p.k. usługami finansowymi są 
w szczególności: czynności bankowe, umowy kredytu konsumenckiego14, czynności ubezpie-

 8 Czynności bankowe określane mianem usług bankowych lub kredytowych są tym, co decyduje o specyfice banków jako instytucji finansowych 
o charakterze kredytowym. Rolę taką odgrywają czynności bankowe sensu stricto, czyli te, które mogą być wykonywane wyłącznie przez banki (art. 5 
ust. 1 w zw. z ust. 4 z zastrzeżeniem ust. 5 pr. bank.). Katalog czynności bankowych zawarty w art. 5 pr. bank. nie jest jednolity. W ustępie 1 tego arty-
kułu określono czynności bankowe sensu stricto (zwane też obiektywnymi lub naturalnymi), które ze względu na swój charakter mogą być wykonywane 
wyłącznie przez banki (są zastrzeżone dla banków), z zachowaniem przepisów ustawy Prawo bankowe, w granicach określonych przez statut banku 
(ust. 4). W ustępie 2 wymieniono czynności, które także są czynnościami bankowymi, ale tylko wtedy, gdy są wykonywane przez banki – por. W. Srokosz, 
Charakter prawny czynności bankowych, „Prawo Bankowe” 2002, nr 9; szerzej W. Srokosz, Czynności bankowe zastrzeżone dla banków, Branta,  
Bydgoszcz–Wrocław 2003.
 9 Zgodnie z art. 3 ust. 3, 4 i 5 ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2013 r., poz. 950, ze zm.) czynności ubezpieczenio-
we to m.in.: zawieranie umów ubezpieczenia, umów reasekuracji lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, a także wykonywanie tych umów, składanie 
oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne świadczenia należne z tytułu tychże umów, ustalenie składek i prowizji należnych z ty-
tułu zawieranych umów, o których mowa wyżej, ustanawianie w drodze czynności cywilnoprawnych zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych, jeżeli są 
one bezpośrednio związane z zawieraniem tych umów, ocena ryzyka w ubezpieczeniach osobowych i ubezpieczeniach majątkowych oraz w umowach 
gwarancji ubezpieczeniowych, wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu tych umów, lokowanie środków zakładu ubezpieczeń, 
ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, ustalanie wysokości szkód i rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym 
z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, ustalenie wartości przedmiotu ubezpieczenia, czynności zapobiegania powstawaniu 
albo zmniejszania skutków wypadków albo zlecanie zawierania tychże umów uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym, w rozumieniu ustawy 
z 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, ze zm.). Najogólniej można zdefiniować czynności ubezpieczeniowe jako 
czynności dotyczące działalności polegającej na ubezpieczeniu różnego rodzaju ryzyk. Szerzej na temat czynności i umów ubezpieczeniowych zob. 
art. 805 i n. k.c oraz komentarz do tego artykułu: Z. Gawlik, A. Janiak, A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, G. Kozieł, E. Niezbecka, T. Sokołowski, 
Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania – część szczególna, LEX/el. 2010; A. Brodecka-Chamera, Z. Brodecki, D. Fuchs, M. Glicz, B. Janyga, 
B. Kęszycka, K. Malinowska, J. Nawracała, M. Serwach, E. Sodolska, P. Sukiennik, E. Wieczorek, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, t. II, 
Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów, LEX/el. 2010.
10 Usługi inwestycyjne świadczone są przez firmy inwestycyjne. Usługa maklerska to wykonywanie przez firmę inwestycyjną lub bank na rzecz klien-
ta czynności wskazanych w art. 69 ust. 2 i 4 u.o.i.f., mieszczących się w pojęciu działalności maklerskiej (§ 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów 
z 24.09.2012 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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1078). Szerzej: E. Rutkowska-Tomaszewska, Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych 
świadczących usługi w ramach działalności maklerskiej wobec klientów detalicznych, [w:] E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Regulacja MiFID − skutki 
prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 75–106 i powoływana tam literatura. 
11 Zgodnie z art. 3 u.u.p. przez usługi płatnicze rozumie się działalność polegającą na: przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki 
z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku; wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków 
pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub innego dostawcy (przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych po-
leceń zapłaty) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego (przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń); 
wykonywaniu transakcji płatniczych w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej 
– kredytu; wydawaniu instrumentów płatniczych; zawieraniu umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych; 
świadczeniu usługi przekazu pieniężnego; wykonywaniu transakcji płatniczych, w przypadku których zgoda płatnika na wykonanie transakcji udzielana 
jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, a płatność przekazywana jest jedynie pośrednikowi między użytkow-
nikiem zlecającym transakcję płatniczą a odbiorcą.
12 E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna klienta…, s. 62.
13 Ustawa z 16.04.2004 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. 
Nr 116, poz. 1204).
14 Zgodnie z art. 3 u.k.k. przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość 
tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, którego kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytu 
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czeniowe, umowy uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu inwestycyjnym 
zamkniętym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym i funduszu inwestycyjnym 
mieszanym15. Przepis ten przyjmuje więc katalog usług, nie podając definicji legalnej tego poję-
cia, przy czym jest to katalog otwarty, o czym świadczy zwrot „w szczególności”. Jednoznaczne 
określenie zamkniętego katalogu usług finansowych, na gruncie prawa zarówno unijnego, jak 
i krajowego, nie jest możliwe, ponieważ katalog taki nie istnieje. Nie ma też jednolitych poglądów 
przedstawicieli nauki prawa w tym zakresie. Można bowiem przyjąć, że usługą finansową jest 
usługa świadczona przez instytucję finansową (sensu largo), a jej cechą charakterystyczną jest 
zwykle (choć nie zawsze) ścisły związek ze środkami pieniężnymi16.

Usługi finansowe stanowią istotny obszar zainteresowania prawa konsumenckiego, gdyż 
w bezpośrednich stosunkach z profesjonalną instytucją świadczącą usługi finansowe kon-
sument nie jest faktycznie równorzędnym partnerem – zarówno przy zawieraniu umowy, jak 
i przy jej wykonywaniu. Są to najczęściej transakcje odznaczające się nieporównywalnie dużym 
stopniem trudności w przełamywaniu, występującego po stronie konsumenta, deficytu infor-
macji co do jej istoty i ryzyka. Pojawia się więc potrzeba zwiększenia poziomu ochrony kon-
sumenta przy nowoczesnej regulacji reżimu prawnego usług finansowych (w tym bankowych). 
Celem ochrony konsumenta jest wprowadzenie takich regulacji prawnych, które zapewnią mu 
pełną zdolność decydowania o jego konsumpcji dzięki zwiększeniu zakresu jego wiedzy i in-
formacji, a co za tym idzie – umożliwienie mu wolnego i swobodnego uczestnictwa w rynku 
usług finansowych. Usługi finansowe charakteryzują się wyraźnie zwiększonym (w porówna-
niu z innymi usługami) ryzykiem ekonomicznym, które jest nierównomiernie rozłożone między  
stronami. 

III.	Pojęcie	i	przesłanki	uznania	praktyki	za	naruszającą	 
zbiorowe	interesy	konsumentów	i	skutki	ich	stosowania

W art. 24 ust. 1 uokik wprowadzono jednoznaczny zakaz stosowania przez przedsiębiorców 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, którymi są bezprawne17 działania przed-
siębiorcy godzące w zbiorowe interesy konsumentów18. Aby można było uznać dane zachowanie 
przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, muszą być spełnione 
określone przesłanki19. Podejmowane przez przedsiębiorcę działanie:
– musi ujawniać się w obrocie konsumenckim;

konsumentowi. Jest nią w szczególności: umowa pożyczki, umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowa o odroczenie konsumen-
towi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem 
spełnienia świadczenia, umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu 
kredytodawcy spełnionego świadczenia, umowa o kredyt odnawialny. 
15 Do usług związanych z uczestnictwem w różnego rodzaju funduszach odnoszą się umowy wymienione w ustawie o funduszach inwestycyjnych. 
Usługi inwestycyjne definiowane są między innymi przez pryzmat działalności maklerskiej określonej w art. 69 ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi (Dz. U. 2014 r., poz. 94) i w rozporządzeniu Ministra Finansów z 24.09.2012 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.
16 F. Grzegorczyk, [w:] F. Grzegorczyk, M. Szaraniec (red.), Instytucje i usługi finansowe, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 82 i n. 
17 Bezprawność działania polega na naruszeniu przepisów przyznających konsumentom jakiekolwiek uprawnienie, którego korelatem jest powstanie 
po stronie przedsiębiorcy obowiązku określonego zachowania. Wątpliwe jest, czy omawiany zakaz stosuje się do działań przedsiębiorców, które są 
sprzeczne jedynie z dobrymi obyczajami, skoro przykładowe wyliczenie z art. 24 ust. 2 uokik obejmuje też inne czyny nieuczciwej konkurencji.
18 Obecna ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie wprowadza samodzielnie definicji konsumenta, jak było do momentu nowelizacji ustawy 
z 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 891), tylko odwołuje się do definicji zawartej w kodeksie cywilnym, która zawęża pojęcia konsumenta jedynie do 
osób fizycznych.
19 Szerzej zob.: C. Banasiński, E. Piątek, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 406 i n.; 
A. Wędrychowska-Karpińska, A. Wiercińska-Krużewska, [w:] A. Stawicki, M. Stawicka (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 550 i n.
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– nie może odnosić się do indywidualnych przypadków, musi charakteryzować stan relacji 
związanych z pewną zbiorowością konsumentów;

– musi być bezprawne i godzić w zbiorowe interesy konsumentów20.
Bezprawność jest tradycyjnie ujmowana jako sprzeczność z obowiązującym porządkiem 

prawnym. W praktyce21 i piśmiennictwie zdecydowanie przeważa pogląd, zgodnie z którym do 
stwierdzenia, że dane zachowanie przedsiębiorcy jest bezprawne, niezbędne jest sięgnięcie do 
innych niż uokik przepisów prawa nakładających na przedsiębiorcę określony obowiązek (nakaz/
zakaz) w obrocie konsumenckim22. Przy ocenie bezprawności ustalenia wymaga kwestia, czy 
zachowanie przedsiębiorcy było zgodne, czy też niezgodne z obowiązującymi zasadami porządku 
prawnego. Źródłem tych zasad są normy prawa powszechnie obowiązującego, a także nakazy 
i zakazy wynikające z zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów23 O bezprawności dzia-
łania decyduje w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego całokształt okoliczności konkretnego 
stanu faktycznego24. Dla stwierdzenia bezprawności działania przedsiębiorcy bez znaczenia po-
zostaje strona podmiotowa czynu, a zatem wina sprawcy. Pod pojęciem bezprawności w orzecz-
nictwie Prezesa UOKiK rozumie się sprzeczność zachowania przedsiębiorcy z przepisami prawa, 
dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Podstaw stwierdzenia bezprawności 
należy szukać w innych niż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów aktach prawnych, by 
ustalić wzorzec, zgodnie z którym powinien zachowywać się przedsiębiorca. Dopiero w przypad-
ku sprzeczności jego zachowania z wzorcem normatywnym ustalonym na podstawie innych25 
przepisów możliwe jest zarzucenie przedsiębiorcy stosowania praktyki naruszającej zbiorowy 
interes konsumentów.

Prezes UOKiK przyjmuje, że dobre obyczaje to uczciwe, rzetelne postępowanie, zgodne 
z obowiązującymi na danym rynku standardami. Dyskusyjne jest jednak, czy zarzut bezpraw-
ności działania przedsiębiorcy można postawić tylko w przypadku, gdy przepis prawa wiąże 
ze sprzecznością z dobrymi obyczajami negatywne dla profesjonalisty konsekwencje prawne 
(na przykład kwalifikując jego zachowanie jako czyn nieuczciwej konkurencji lub jako nieuczciwą 
praktykę rynkową), czy też podstawą prawną stwierdzenia bezprawności może być wynikający 
z art. 17 u.s.d.g. 26 obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej z poszanowaniem dobrych 
obyczajów i słusznych interesów konsumentów. W praktyce działania Prezesa UOKiK bardzo czę-
sto art. 17 u.s.d.g. stanowi samodzielną podstawę zarzucenia przedsiębiorcy bezprawności jego 
zachowania. Przepis ten traktowany jest jako klauzula generalna, nakładająca na przedsiębiorcę 
obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej w określony sposób27.

20 E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna klienta…, s. 392.
21 Postanowienie SN z 13.12. 2012 r., III SK 25/12; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6.12.2012 r., VI ACa 861/12; wyroki SOKiK z 15.07.2010 
r., XVII Ama 28/09; z 23.08.2010 r., XVII AmA 86/09; z 23.05.2011 r., XVII Ama 212/09; z 24.05.2012 r., XVII Ama 31/11; z 14.01.2013 r., XVII Ama 85/11; 
z 24.04.2013 r., XVII Ama 63/10.
22 A. Wędrychowska-Karpińska, A. Wiercińska-Krużewska, [w:] A. Stawicki, M. Stawicka (red.), Ustawa…, s. 539.
23 Wyrok SOKiK z 13.11.2007 r., sygn. XVII AmA 45/07.
24 Wyrok SN z 8.05.2002 r., sygn. I PKN 267/2001. 
25 D. Miąsik, Publicznoprawna ochrona interesów konsumentów w Polsce – zalety i wady dotychczasowej praktyki (na przykładzie decyzji Prezesa UOKiK 
z 2010 roku), [w:] R. Stefanicki (red.), Potencjalne i rzeczywiste standardy ochrony prawnej konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2011, s. 119–138.
26 Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, ze zm.). 
27 Szerzej na temat rozważań związanych z kwalifikowaniem czynów naruszających dobre obyczaje i innych przesłanek uznania praktyki za naruszającą 
zbiorowe interesy konsumentów zob.: R. Stefanicki, A. Wędrychowska-Karpińska, komentarz do art. 24, [w:] A. Stawicki (red.), Komentarz do ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 527 i n.; M. Sieradzka, Komentarz do art. 24, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, 
Komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 583 i n.
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Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje ochronę publicznoprawną konsu-
menta, a warunkiem jej zastosowania jest naruszenie interesu publicznego (art. 1 ust. 1 u.o.k.k.)28. 
Różnica między naruszeniem interesów indywidualnych konsumentów a ich interesów zbiorowych 
polega na tym, że przy tych pierwszych bezprawne działania podejmowane przez przedsiębiorcę 
są skierowane przeciwko konkretnemu adresatowi i jedynie w stosunku do niego wywołują sku-
tek prawny, nie obejmując „innych niezindywidualizowanych podmiotów”29. Dlatego słuszne jest 
stwierdzenie, że do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów konieczne jest, by działanie 
przedsiębiorcy zostało skierowane nie do konkretnego adresata, lecz do adresata, którego nie da 
się z góry oznaczyć indywidualnie. Działanie takie jest w stanie wywołać niekorzystne następstwa 
w odniesieniu do każdego z konsumentów (a nie jedynie wobec określonego konsumenta) i za-
graża ono, przynajmniej potencjalnie, interesom każdego z członków zbiorowości konsumentów. 
Naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów nie jest więc incydentalne naruszenie przez 
przedsiębiorcę praw poszczególnych konsumentów. Tego typu sprawy są rozstrzygane nie w po-
stępowaniu przed Prezesem UOKiK, ale – jako indywidualne sprawy konsumentów – na drodze 
cywilnoprawnej przed sądem30. Nie każde bowiem zachowanie przedsiębiorcy godzące w interesy 
konsumenta narusza zbiorowe interesy konsumentów.

Jednocześnie zbiorowym naruszeniem interesów konsumentów jest naruszenie interesów 
jednej z grupy konsumentów, także potencjalnych nabywców towarów czy usług31. Pojęcie zbio-
rowych interesów konsumentów należy więc budować na podstawie abstrakcyjnych sformułowań, 
zbliżających się, a nawet – jak stwierdził Sąd Antymonopolowy – pokrywających się ze znacze-
niem interesu publicznego32 w prawie antymonopolowym33.

Do naruszenia zbiorowego interesu konsumentów dochodzi niezależnie od tego, czy zachowa-
nie przedsiębiorcy narusza interesy jednego, dwóch, stu czy tysiąca konsumentów. Naruszeniem 
w rozumieniu art. 24 ust. 2 uokik jest bowiem tylko takie działanie przedsiębiorcy, które można 
uznać za skierowane do adresata nieokreślonego z góry, co oznacza, że każdy konsument, któ-
ry znalazłby się w takim samym stanie faktycznym, zostałby przez przedsiębiorcę potraktowany 
identycznie. A zatem dla zakwalifikowania danej praktyki jako naruszającej zbiorowe interesy 
konsumentów nieistotne jest, ilu konsumentów ona dotyczy. Skoro bowiem na pojęcie zbioro-
wego interesu konsumentów nie składa się suma indywidualnych interesów konsumentów, to 
o kwalifikacji konkretnego zachowania przedsiębiorcy jako naruszenia w rozumieniu art. 24 ust. 2 

28 Odnośnie pojęcia „publicznego interesu” należy wskazać jeden z dawniejszych wyroków Sądu Antymonopolowego, w którym orzekł, że „interes 
publiczny w danej sprawie występuje, gdy skutkami działań sprzecznych z przepisami prawa antymonopolowego dotknięty jest szerszy krąg uczestników 
rynku, względnie działania te wywołują na rynku niekorzystne zjawiska” (wyrok z 24.01.1991 r., XV Amr 8/90, „Orzecznictwo Gospodarcze” 1991, nr 2, 
s. 49). Także M. Szydło, Publicznoprawna ochrona zbiorowych interesów konsumentów, Mon. Praw. 2004, nr 17, s. 795. W jednym ze swoich orzeczeń 
SOKiK zaznaczył, że: „Prezes UOKiK wszczyna postępowania w przypadku naruszenia (lub podejrzenia naruszenia) interesu publicznoprawnego. Słowo 
»publiczny« według Sądu oznacza »dotyczący ogółu«, a nie indywidualnej osoby czy określonej grupy. Pojęcie zbiorowego interesu konsumentów nale-
ży uznać za pokrywające się z pojęciem interesu publicznoprawnego” – uzasadnienie wyroku z 28.01.2004 r., XVII Ama 36/03, w uzasadnieniu wyroku 
SOKiK z 10.05.2004 r. Szerzej na temat publicznej ochrony konsumentów zob.: J. Bazylińska, Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w prawie 
Unii Europejskiej i w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 
Toruń 2012; R. Stefanicki, A. Wędrychowska-Karpińska, komentarz do art. 24, [w:] A. Stawicki (red.), Komentarz…, s. 527 i n.; M. Sieradzka, komentarz 
do art. 24, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Komentarz…, s. 583 i n.
29 Zob. M. Szydło, Publicznoprawna ochrona…, s. 794.
30 Zwracają na to uwagę C. Banasiński, I. Wesołowska, Ochrona zbiorowych interesów konsumentów, [w:] C. Banasiński (red.), Standardy wspólnotowe 
w polskim prawie ochrony konsumenta, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004.
31 Tak R. Stefanicki, Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej na przykładzie dyrektywy z 19 maja 
1998 r., „Prawo Unii Europejskiej” 2002, nr 2, s. 26.
32 Zob. wspomniany już wyrok Sądu Antymonopolowego z 24.01.1991 r., XV Amr 8/90, „Orzecznictwo Gospodarcze” 1991, nr 2, s. 49.
33 Tak C. Banasiński, I. Wesołowska, Ochrona zbiorowych interesów…, s. 283.
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uokik nie decyduje liczba konsumentów dotkniętych negatywnymi konsekwencjami zachowania 
przedsiębiorcy.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie definiuje pojęcia zbiorowych interesów 
konsumentów, stąd przy ustalaniu jego treści należy odwołać się do orzecznictwa sądowego34.

Postępowanie przed Prezesem UOKiK jest postępowaniem hybrydowym, ponieważ w za-
kresie nieuregulowanym w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów stosuje się kodeks 
postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem spraw dotyczących dowodów w postępowaniu, 
do których stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Co do zasady postępowania 
toczone na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wszczynane są z urzędu. 
Każdy jednak może złożyć Prezesowi UOKiK zawiadomienie na piśmie o podejrzeniu stosowa-
nia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Prezes nie ma obowiązku wszczęcia 
postępowania w wyniku zawiadomienia, musi jednak przekazać zgłaszającemu zawiadomienie 
o sposobie jego rozpatrzenia na piśmie.

W wyniku postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK 
może wydać następujące rozstrzygnięcia:
– decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazaniu za-

niechania jej stosowania;
– decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzeniu 

zaniechania jej stosowania;
– decyzję zobowiązującą do zaprzestania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Prezes UOKiK może również nakazać publikację decyzji na koszt przedsiębiorcy, co w pewnych 
sytuacjach może przyczynić się do zmiany sposobu działania przedsiębiorcy, który dba przecież 
o swój wizerunek. Oba obowiązki mogą być nałożone jednocześnie w decyzji. Sankcje te od-
działywać będą na sferę moralną przedsiębiorcy przez swoiste jego napiętnowanie społeczne, co 
może – często – przekładać się na finanse przedsiębiorstwa. Artykuł 107 uokik przewiduje bowiem 
możliwość nałożenia w drodze decyzji kary pieniężnej w wysokości stanowiącej równowartość 
do 10 000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wspomnianej wyżej decyzji. Ponadto Prezes 
UOKiK może nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu za-
rządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie wykonała decyzji Prezesa UOKiK.

Wspomniane kary pieniężne mogą być nakładane również wobec obowiązków wynikających 
z decyzji zobowiązującej do zaprzestania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
Jednak już w przypadku decyzji uznającej praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumen-
tów i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania przepis ten nie znajdzie zastosowania.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje jeszcze jedną możliwość nałożenia 
kary pieniężnej. Artykuł 106 uokik stanowi, że Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, 
w drodze decyzji, karę pieniężną, w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku 
rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, chociażby nieumyśl-
nie, dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu 
art. 24 uokik. Kary tej nie można nałożyć w przypadku decyzji zobowiązującej do zaprzestania 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Stanowi ona jednak kluczową sankcję 

34 Wyrok SN z 10.04.2008 r. (sygn. akt III SK 27/07). 
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z tytułu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Nie ulega wątpliwości, że właśnie wysokie 
kary pieniężne są instrumentem najskuteczniej powstrzymującym przedsiębiorców przed podjęciem 
nielegalnych działań. Przy ustalaniu kar pieniężnych należy uwzględnić w szczególności okres, 
stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
a także wcześniejsze naruszenia przepisów ustawy przez przedsiębiorcę.

Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów może złożyć (na piśmie wraz z uzasadnieniem) każdy, zwłaszcza organizacje konsu-
menckie35, które mogą mieć informacje na ten temat, zdobyte wskutek zgłoszeń konsumentów.

Od decyzji i postanowień wydanych w wyniku lub w trakcie postępowania przez Prezesa UOKiK 
przysługują środki odwoławcze, tzn. odwołania i zażalenia do Sądu Okręgowego w Warszawie, 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zażalenie na postanowienie przysługuje, jeżeli przepis 
tak stanowi. Termin na wniesienie zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia.

IV.	Nieuczciwe	praktyki	rynkowe	na	rynku	usług	finansowych	
w	świetle	najnowszych	decyzji	Prezesa	UOKiK

Nieuczciwe praktyki rynkowe mogą być skierowane zarówno do indywidualnych konsumen-
tów, jak i do nieoznaczonego kręgu konsumentów i tym samym mogą zostać uznane za praktykę 
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji stać się przedmiotem postępo-
wania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Ustawowa definicja nieuczciwych praktyk rynkowych, zawarta w art. 4 ust. 1 u.p.n.p.r.36, 
wskazuje, że jest nią praktyka rynkowa37 stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów, 
jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami (z wymaganiami staranności zawodowej) i w istotny 
sposób zniekształca lub może zniekształcać zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta przed 
zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Praktyka ryn-
kowa może zaistnieć, zanim stosunek prawny z konsumentem zostanie nawiązany, jak również 
w trakcie jego trwania lub nawet po zakończeniu trwania danego stosunku prawnego. Możliwa 
jest sytuacja, w której przedsiębiorca będzie posiadał umowy i stosował je zgodnie z prawem, 
ale dopuści się nieuczciwej praktyki rynkowej poprzez działania o charakterze faktycznym, a nie 
prawnym.

Obserwacja praktyki bankowej i praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK38 wskazuje, że wśród 
nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez banki i inne instytucje finansowe na rynku 
usług finansowych najbardziej powszechne, a jednocześnie najbardziej szkodliwe dla konsu-
mentów są praktyki wprowadzające w błąd. Są nimi zarówno działanie (art. 5 ust. 1 u.p.n.p.r.)39, 
35 Na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów miały one uprawnienie do wszczęcia postępowania przed 
Prezesem UOKiK.
36 Ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206).
37 Praktyką rynkową natomiast, zgodnie z art. 2 pkt 4 u.p.n.p.r., jest działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenie lub 
informacja handlowa, w szczególności reklama i marketing, bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta; oznacza to 
każde działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy bez względu na charakter prawny takiego działania lub zaniechania. Praktyka rynkowa może przybrać 
zatem formę działania faktycznego, np. spammingu, reklamy, informacji o produkcie, ale też formę prawną, np. wprowadzającej w błąd oferty, wzorców 
umownych, regulaminów promocji lub konkursu.
38 Szerzej na temat decyzji Prezes UOKiK wydanych dotychczas wobec banków patrz: E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna klienta, s. 669–681; 
E. Rutkowska-Tomaszewska, Manipulowanie informacją w zakresie odpłatności za usługi bankowe i mechanizmy prawne przeciwdziałania tym nadużyciom, 
[w:] W. Rogowski (red.), Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego, Kraków–Warszawa 2014, s. 293–319; M. Krasnodębska-Tomkiel, Reklama 
wprowadzająca w błąd – kompetencje Prezesa UOKiK, [w:] M. Namysłowska (red.), Reklama. Aspekty prawne, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, 
s. 757–774; Raport z kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich w 2012 roku, UOKiK, Warszawa, grudzień 2012, www.uokik.gov.pl.
39 Art. 5 ust. 2 u.p.n.p.r. zawiera katalog działań przedsiębiorcy, które mogą zostać uznane za praktyki rynkowe wprowadzające w błąd. Należą do 
nich w szczególności: rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzić w błąd, 
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jak i zaniechanie wprowadzające w błąd konsumentów (art. 6 ust. 1 u.p.n.p.r.)40, w tym także za 
pośrednictwem reklamy41. Polegają one zwłaszcza na manipulowaniu informacją o odpłatności 
za świadczone usługi finansowe. 

W myśl art. 5 ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 3 pkt 5 u.p.n.p.r. wprowadzającym w błąd działa-
niem jest rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych co do ceny. Przepis ten dotyczy wszel-
kich przekazów marketingowych i reklamowych, które zawierają nieprawdziwe informacje, w ten 
sposób zniekształcając proces decyzyjny konsumenta przez wytworzenie w jego umyśle błędnego 
obrazu rzeczywistości. Nadto dla przyjęcia istnienia wprowadzenia w błąd konsumenta wystar-
czające jest jedynie, aby nawet nieznaczna część spośród grupy konsumentów mogła zostać 
wprowadzona w błąd.

Wprowadzenie konsumenta w błąd42 następuje zazwyczaj w wyniku przekazu informacji w re-
klamie. Szczególnie szkodliwa na rynku usług finansowych jest reklama wprowadzająca w błąd, 
która może być kwalifikowana w relacjach z konsumentem jako nieuczciwa praktyka rynkowa lub 
także – w niektórych przypadkach – jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów.

Najczęściej treści wprowadzające w błąd są obiektywnie nieprawdziwie i kłamliwe. Zdarza się 
jednak, że podane informacje są prawdziwe, a mimo to wprowadzają w błąd. Przez konsumen-
tów mogą być niewłaściwie odbierane także treści niejasne lub zbyt ogólnikowe, powodujące, że 
przedstawianym w przekazach usługom lub produktom przypisywane są inne właściwości i cechy 
niż w rzeczywistości. Podobnie jest w przypadku informacji niekompletnych, wieloznacznych lub 
przesadnych. Reklamodawca często pomija treści, które mają kluczowe znaczenie dla poprawnej 
oceny usługi. W przypadku świadomego pomijania niektórych informacji w przekazie powinny być 
umieszczone dodatkowe objaśnienia, by nie doszło do przemilczenia, które mogłoby wprowadzić 
konsumenta w błąd. Informacje dodatkowe nie muszą być podane tylko wówczas, gdy są odbiera-
ne przez konsumentów w sposób dorozumiany. Należy zaznaczyć, że w błąd mogą wprowadzać 

działanie związane z wprowadzeniem produktu na rynek, które może wprowadzać w błąd w zakresie produktów lub ich opakowań, znaków towarowych, 
nazw handlowych lub innych oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę bądź jego produkty, nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk, do którego 
przedsiębiorca dobrowolnie przystąpił, jeżeli przedsiębiorca ten informuje w ramach praktyki rynkowej, że jest związany kodeksem dobrych praktyk. Na 
podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1–6 u.p.n.p.r. wprowadzające w błąd działanie może w szczególności dotyczyć: istnienia produktu, jego rodzaju lub dostęp-
ności, cech produktu, obowiązków przedsiębiorcy związanych z produktem, w tym usług serwisowych i procedury reklamacyjnej, praw konsumenta, 
w szczególności prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, ceny, sposobu obliczania ceny lub istnienia szczególnej korzyści cenowej, rodzaju 
sprzedaży, powodów stosowania przez przedsiębiorcę praktyki rynkowej. Są to obowiązki informacyjne przewidziane w ustawach konsumenckich. 
40 Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.p.n.p.r. zaniechanie przedsiębiorcy wprowadzające w błąd uznaje się za praktykę rynkową, jeżeli pomija on istotne informa-
cje (zgodnie z ust. 2 art. 6 u.p.n.p.r. za istotne informacje uważa się w szczególności takie informacje, które przedsiębiorca stosujący praktykę rynkową 
jest zobowiązany podać konsumentom na podstawie odrębnych przepisów) potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej 
umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. 
Ustawodawca uznał, że zaniechanie wprowadzające w błąd może przybierać różnorodne formy, a w szczególności polegać na: zatajeniu lub przekaza-
niu w sposób niejasny, wieloznaczny lub z opóźnieniem istotnych informacji dotyczących produktu, nieujawnieniu handlowego celu praktyki, jeżeli nie 
wynika on jednoznacznie z okoliczności i jeżeli powoduje to lub może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, 
której inaczej by nie podjął. Zob. też art. 6 ust. 4 u.p.n.p.r. odnoszący się do pojęcia istotnych informacji w przypadku propozycji nabycia produktu. Za 
istotne informacje uznaje się w szczególności: istotne cechy produktu w takim zakresie, w jakim jest to właściwe dla danego środka komunikacji han-
dlowej i produktu, imię, nazwisko (nazwę) i adres przedsiębiorcy (siedzibę) oraz przedsiębiorcy, na rzecz którego działa; cenę uwzględniającą podatki, 
uzgodnienia dotyczące sposobu płatności, dostawy lub wykonania produktu oraz procedury rozpatrywania reklamacji, informacje o istnieniu prawa do 
odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, jeżeli prawo takie wynika z ustawy lub umowy.
41 Szerzej na temat informacji w komunikacji rynkowej, reklamy, przekazu handlowego, a także konsumenckiego prawa do informacji S. Jankiewicz, 
Problemy ochrony wolności wypowiedzi reklamowej na przykładzie reklamy porównawczej, [w:] J. Barta (red.), Zagadnienia nieuczciwej konkurencji, 
ZNUJ 2001, nr 77, s. 73–81; E. Traple, J. Preussner-Zamorska, Interes konsumenta oraz instrumenty jego ochrony w dziedzinie reklamy, KPP 1996, 
nr 1, s. 5–15; M.A. Dausses, M. Sturm, Prawne podstawy ochrony konsumenta na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej, KPP 1997, nr 1, s. 33–35; 
A. Kowalczyk, Czy reklamy kredytów bankowych mogą być etyczne? Etyczne dylematy reklamy detalicznych produktów kredytowych oferowanych 
przez banki działające w Polsce, „Bank i Kredyt” 2005, nr 3; A. Malarewicz, Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2009; K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2004; M. Brzozowska, Prawo do informacji na przykładzie reklamy, [w:] 
C. Banasiński (red.), Standardy wspólnotowe…; G. Rączka, Wprowadzenie do terminologii prawa reklamy, [w:] M. Namysłowska (red.), Reklama…, 
s. 31–54 i powoływana tam literatura.
42 Z przeprowadzonych badań wynika, że wpływ reklamy na podejmowane przez konsumentów decyzje bywa nieuświadomiony, a jednocześnie 
w większości przypadków na jej podstawie konsumenci podejmują decyzję o zakupie usługi czy towaru – szerzej zob.: raport z badań UOKiK, Znajomość 
praw konsumenckich oraz analiza barier utrudniających konsumentom bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku, Warszawa 2009; raport 
z badań UOKiK, Konsumentów portret własny, Warszawa 2007; Konsumenci na rynku usług bankowych. Raport z badań, UOKiK Warszawa, lipiec 2009. 
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także reklamy zawierające treści obiektywnie prawdziwe. W takich sytuacjach należy brać pod 
uwagę wszystkie okoliczności, w jakich reklama została przekazana do publicznej wiadomości 
(najbardziej typowym przykładem takiej reklamy jest tzw. reklama z oczywistościami)43. Fakt, że 
z reklamy odbiorca tylko powierzchownie zapoznaje się z kierowaną do niego informacją (nawet 
jeżeli jest człowiekiem wykształconym), sprawia, iż nie jest w stanie wykryć treści wprowadzają-
cej go w błąd.

Na rynku usług finansowych szczególnie dotkliwe jest zatajanie lub podawanie niepełnych, 
nierzetelnych, niejasnych informacji o odpłatności za świadczone usługi, zatajenie opłat, prowizji 
i innych kosztów przez instytucję finansową – służące wywoływaniu wrażenia, że propozycja jest 
korzystniejsza od podobnych na rynku. Należałoby to uznać za praktyki wprowadzające w błąd. 
Mieści się w tym na przykład reklama jednego z banków, w której bank prezentował na swojej 
witrynie internetowej44 reklamę kredytu o następującej treści:

„Kredyt Bezpieczny to jedyny na rynku gotówkowy kredyt, który pozwala w trakcie spłacania 
obniżać raty, kiedy chcesz, a do tego jest tani, łatwo dostępny i nie wymaga żadnych zabezpieczeń: 
możesz spłacać stałą ratę co miesiąc lub w każdej chwili obniżyć ratę do bezpiecznego minimum. 
I co ważne, nie musisz o zmianie wysokości raty informować banku i nic za to nie płacisz – sprawdź 
szczegóły, możesz go dobrowolnie ubezpieczyć na życie oraz trwałą niezdolność do pracy, jest 
tani – bo płacisz tylko 10 zł opłat miesięcznych, a jeśli w danym miesiącu nie korzystasz z kredytu, 
nie płacisz wcale – sprawdź szczegóły; możesz otrzymać nawet 500 zł premii za sumienną spłatę.
► Sprawdź, jak niska może być Twoja rata
► Zobacz, jak dostać do 500 zł premii”.

W reklamie tej zamieszczone były hiperłącza (linki) umożliwiające przekierowanie odbiorcy 
reklamy do podstron zawierających szczegółowe informacje o kredycie. By sprawdzić te szcze-
góły, należało kliknąć na jeden ze wskazanych linków, które przekierowywały odbiorcę do pod-
strony: 1. http://www.polbank.pl/kredyt-gotowkowy/kredyt-bezpieczny/ile-kosztuje-kredyt.html (link 
„Sprawdź szczegółowe informacje” umieszczony został przy zdaniu „Sprawdź, jak niska może być 
Twoja rata”); 2. http://www.polbank.pl/kredyt-gotowkowy/kredyt-bezpieczny/kalkulator-rat.html (link 
„Sprawdź szczegółowe informacje” umieszczony został przy zdaniu „Jest tani – bo płacisz 10 zł 
opłat miesięcznych, a jeżeli w danym miesiącu nie korzystasz z kredytu, nie płacisz wcale”); za-
wierających informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 2 ukk. Informacje te nie 
zostały jednak zamieszczone na witrynie internetowej http://www.polbank.pl/kredyt-gotowkowy/
kredyt-bezpieczny/index.html.

W innym przypadku wprowadzanie konsumentów w błąd polegało na użyciu słów; „nie bada-
my zdolności kredytowej”, co sugerowało konsumentom pewność otrzymania pożyczki, podczas 
gdy w wyniku dokonania oceny ryzyka kredytowego Biuro Informacji Pożyczkowej może podjąć 
decyzję o nieudzieleniu pożyczki45. Konsument pod wpływem wprowadzającego w błąd hasła „Nie 
badamy zdolności kredytowej” może wybrać ofertę BIP Sp. z o.o. spośród innych dostępnych na 
rynku usług finansowych ofert kredytów konsumenckich/pożyczek kierując się mylnym wyobra-
żeniem o pewności przyznania pożyczki przez Spółkę, co powoduje korzystniejsze postrzeganie 

43 K. Grzybczyk, Prawo reklamy…, s. 98. 
44 http://www.polbank.pl/kredyt-gotowkowy/kredyt-bezpieczny/index.html.
45 Ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206).
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oferty BIP Sp. z o.o. przez adresata zakwestionowanej reklamy46. Pewność co do uzyskania 
pożyczki niewątpliwie zwiększa zainteresowanie ofertą Spółki. Wprowadzenie w błąd poprzez 
użycie hasła „Nie badamy zdolności kredytowej” rzutuje zatem na prawidłowość podejmowanej 
decyzji rynkowej. Konsument zainteresowany pożyczką jest skłonny zwrócić się do BIP Sp. z o.o. 
w celu uzyskania dodatkowych pieniędzy, czego mógłby nie zrobić w przypadku posiadania peł-
nej wiedzy o konieczności weryfikacji sytuacji finansowej przez Spółkę. Przeciętny konsument, 
sugerując się wprowadzającym w błąd hasłem reklamowym: „Nie badamy zdolności kredytowej”, 
mógł podjąć decyzję, której inaczej by nie podjął, mógł zainteresować się ofertą BIP Sp. z o.o. 
i podjąć działania zmierzające do zawarcia ze spółką umowy pożyczki.

Przykładem reklamy wprowadzającej w błąd było działanie polegające na zamieszczaniu 
w czasopismach i gazetach reklamy pożyczki o następującej konstrukcji: była ona podzielona na 
dwie części (tło niebieskie – lewa strona reklamy i tło szare – prawa strona reklamy). Na niebie-
skim tle znajdowały się hasła o treści:
„• najniższe oprocentowanie w skali roku tylko 3,49%* w skali roku,
• prosta pożyczka dla ciebie już od 5.000,00 zł,
• nasz atuty: nie badamy zdolności kredytowej, jasne i przejrzyste zasady, niska rata to łatwa 

spłata, bez ograniczeń wiekowych, wysoka przyznawalność,
• pożyczka na jasnych zasadach!”

Również w tej części reklamy, na dole, wydrukowane mniejszą czcionką, znajduje się rozwi-
nięcie tzw. gwiazdki, znajdującej się przy haśle dotyczącym wysokości oprocentowania o treści:

„* koszt uwzg. w całkowitej kwocie pożyczki oprocentowanie nominalne 3,49%, przed wypła-
tą pobierana jest opłata 8% kwoty pożyczki. RRSP 7,62% RRSP uwarunkowana od wysokości 
pożyczki i okresu jej spłaty ** koszt połączenia wg stawki operatora”.

Na szarym tle zamieszczona była natomiast lista miast, w których dostępni są doradcy BIP 
Sp. z o.o. wraz z numerem telefonu przy każdym mieście. Poniżej, w tej samej części reklamy znaj-
dowało się hasło: „Sprawdź sam, czy mamy wysokie raty: 25.000 – 142,15 zł, 70.000 – 398,03 zł,  
200.000 – 1 137,22 zł”. Poniżej wpisany jest numer infolinii, przy którym zamieszczony jest sym-
bol: ** (wyjaśnienie znajduje się powyżej).

Za nieuczciwą praktykę rynkową Prezes UOKIK uznał także działanie polegające na przeka-
zywaniu w trakcie prezentowania informacji dotyczących możliwości przystąpienia do grupowego 
ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym cech produktów 
w placówkach banku oraz placówkach franchisingowych w sposób mogący wprowadzać konsu-
mentów w błąd w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem środków pieniężnych w ramach 
przedmiotowych produktów poprzez wyeksponowanie korzyści związanych z inwestycją kosztem 
informacji dotyczących okoliczności, w których inwestycja może nie przynieść zysku lub wygene-
rować straty, a także kosztów związanych z rozwiązaniem umowy w trakcie jej trwania47. Poza tym 
– przekazywanie w trakcie prezentowania cech produktów w placówkach banku oraz placówkach 
franchisingowych informacji dotyczących możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia 
na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w sposób mogący wprowadzać 
konsumentów w błąd w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem środków pieniężnych 

46 Decyzja Prezesa UOKiK nr RWA-25/2013 z 6.12.2013 r. wobec Biura Informacji Pożyczkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
47 Decyzja Prezesa UOKiK nr RKT-55/2013 z 31.12.2013 r. wobec „Getin Noble Bank” SA z siedzibą w Warszawie.
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w ramach przedmiotowego produktu poprzez wyeksponowanie korzyści związanych z inwestycją 
kosztem informacji dotyczących okoliczności, w których inwestycja może nie przynieść zysku lub 
wygenerować straty, a także kosztów związanych z rozwiązaniem umowy w trakcie jej trwania. 

W innej decyzji wprowadzenie konsumentów w błąd nastąpiło co do: a) wysokości rzeczy-
wistej rocznej stopy oprocentowania kredytu, poprzez prezentowanie informacji o jej wysokości 
wyliczonej przy błędnym założeniu, że kredytowane koszty kredytu powinny zostać uwzględnione 
w kwocie wypłaty „k”, o której mowa w pkt. 2 załącznika nr 4 do ustawy o kredycie konsumenckim 
(dalej u.k.k.); b) proporcji pomiędzy całkowitym kosztem kredytu a całkowitą kwotą kredytu, po-
przez prezentowanie informacji o całkowitej kwocie kredytu obliczonej przy założeniu, że powinna 
ona uwzględniać kredytowane koszty48.

W przypadku innego przedsiębiorcy nieuczciwa praktyka rynkowa polegała na podawaniu 
w Umowach Pożyczek Pieniężnych nieprawdziwej informacji o wysokości rzeczywistej rocznej 
stopy oprocentowania49, wprowadzeniu w błąd co do proporcji pomiędzy całkowitym kosztem 
pożyczki a całkowitą kwotą pożyczki, poprzez prezentowanie informacji o całkowitej kwocie po-
życzki obliczonej przy założeniu, że powinna ona uwzględniać kredytowane koszty pożyczki50; 
podawaniu w Umowach Pożyczek Pieniężnych nieprawdziwej informacji o całkowitym koszcie 
kredytu, poprzez nieuwzględnienie w nich kosztów obsługi pożyczki w domu51.

Nieuczciwe praktyki rynkowe polegały także na rozpowszechnianiu, za pośrednictwem ulotek, 
prawdziwych informacji dotyczących przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym TU Allianz Życie Polska S.A. pn. LUCRO, w sposób 
wprowadzający w błąd w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem środków pieniężnych 
w ramach przedmiotowego produktu poprzez wyeksponowanie korzyści związanych z inwestycją 
kosztem informacji dotyczących okoliczności, w których inwestycja może nie przynieść zysku lub 
wygenerować straty, a także kosztów związanych z rozwiązaniem umowy w trakcie jej trwania52.

W innym przypadku wyrażały się one w rozpowszechnianiu za pośrednictwem ulotek, prawdzi-
wych informacji dotyczących przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubez-
pieczeniowym funduszem kapitałowym TU Allianz Życie Polska S.A. pn. Plan Oszczędnościowy 
Bezpieczna Przyszłość, w sposób wprowadzający w błąd w zakresie ryzyka związanego z inwe-
stowaniem środków pieniężnych w ramach przedmiotowego produktu poprzez wyeksponowanie 
korzyści związanych z inwestycją kosztem informacji dotyczących okoliczności, w których inwestycja 
może nie przynieść zysku lub wygenerować straty, a także kosztów związanych z rozwiązaniem 
umowy w trakcie jej trwania53.

Przykładem reklamy wprowadzającej w błąd była reklama prasowa pożyczki z hasłem: „bez 
BIK”, które wprowadza konsumentów w błąd co do zakresu oferty przedsiębiorcy, sugerując bez-
warunkowe udzielenie pożyczki – bez względu na wynik oceny ryzyka kredytowego54. W innym 
przypadku polegała ona na prezentowaniu w reklamach prasowych pożyczki zabezpieczonej 

48 Decyzja Prezesa UOKiK nr RPZ-2/2013 z 12.03.2013 r. wobec Banku Zachodniego WBK S.A.
49 Decyzja częściowa Prezesa UOKiK nr RLU-05/2014 z 21.05.2014 r. wobec Meritum Polska Sp. z o.o. w Poznaniu.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Decyzja Prezesa UOKiK nr RKT-54/2013 z 31.12.2013 r., wobec „Getin Noble Bank” SA z siedzibą w Warszawie.
53 Ibidem.
54 Decyzja Prezesa UOKiK nr RPZ-29/2013 z 30.09.2013 r., wobec Bezpieczna Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
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hipoteka uprawnień przysługujących konsumentom z mocy prawa za pomocą haseł: „bez prze-
noszenia własności”, „bez wymeldowania”, „zgodnie z ustawa”, jako cechy wyróżniającej ofertę55.

V.	Posługiwanie	się	niedozwolonymi	klauzulami	umownymi	
wpisanymi	do	rejestru	w	zakresie	świadczenia	usług	finansowych	

w	świetle	najnowszych	decyzji	Prezesa	UOKiK
Jedną z odmian praktyk godzących w zbiorowy interes konsumentów wskazanych w art. 24 

ust. 2 uokik, jest działanie polegające na stosowaniu postanowień wzorców umownych uznanych 
za niedozwolone i wpisanych do prowadzonego przez Prezesa UOKiK rejestru, o którym mowa 
w art. 47945 § 2 k.p.c.56. Stosowanie niedozwolonych klauzul umownych, a potem także kwestia 
zbieżności klauzul stosowanych przez przedsiębiorcę, wobec którego wydano decyzję Prezesa 
UOKiK z klauzulą wpisaną do rejestru niedozwolonych klauzul umownych, gdzie tzw. wpis „uzy-
skał” inny przedsiębiorca57, wywołuje wiele kontrowersji w praktyce oraz doktrynie, co jest zwią-
zane z rozszerzoną prawomocnością orzeczenia i charakterem wpisu klauzuli do prowadzonego 
przez Prezesa UOKiK rejestru. Jest to jednak kwestia istotna dla prawidłowego stosowania art. 24 
uokik i określenia zachowania przedsiębiorcy posługującego się klauzulą wpisaną do rejestru jako 
praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów ze wszystkimi dalszymi skutkami prawnymi.

Sąd Najwyższy odnotował istniejący w piśmiennictwie spór w kwestii, czy praktyką naruszającą 
zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik jest tylko dalsze stosowa-
nie postanowień wzorca umowy wpisanego do rejestru niedozwolonych postanowień umownych, 
wobec którego toczyło się postępowanie przed SOKiK w sprawie uznania postanowień wzorca 
za niedozwolone i w efekcie dokonano wpisu do rejestru przez przedsiębiorcę, czy też stoso-
wanie także takich postanowień przez innych przedsiębiorców, a w tym ostatnim wypadku także 
czy art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik obejmuje ewentualnie tylko przypadki zastosowania postanowienia 
umownego o takiej samej czy tożsamej treści. Spór ten wynika z poszukiwania rozwiązania dla 
tego problemu w analizie przedmiotu i funkcji postępowania w sprawie o uznanie postanowień 
wzorca umów za niedozwolone oraz skutków wpisu postanowienia do rejestru niedozwolonych 
postanowień umownych. Zgodnie z art. 47943 k.p.c., „wyrok prawomocny ma skutek wobec 
osób trzecich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do 
rejestru. W świetle poglądów przeważającej części doktryny wyrok uwzględniający powództwo 
obejmuje prawomocnością tylko pozwanego przedsiębiorcę oraz inne podmioty, którym w braku 
orzeczenia przysługiwałaby legitymacja czynna do wytoczenia powództwa w sprawie o uznanie 
za niedozwolone tego samego postanowienia wzorca umowy, zaczerpniętego z tego samego 
wzorca. Prawomocność rozszerzona ma w tym ujęciu charakter jednostronny i ogranicza się 
tylko do tych osób, które mogłyby wytoczyć powództwo przeciwko przedsiębiorcy stosującemu 
konkretne postanowienie w konkretnym wzorcu. W uzasadnieniu tego poglądu argumentuje się, 
że wpisane do rejestru klauzule zostały uznane za niedozwolone ze względu na określony układ 
praw i obowiązków stron, ukształtowanych we wzorcu. Wyjaśnia się również, że zakaz wykorzy-
stywania niedozwolonych postanowień wzorca umowy ma charakter materialnoprawny, zatem 
55 Ibidem. 
56 Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 101).
57 Oznacza to, że postępowanie przed SOKiK o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone toczyło się przeciwko temu przedsiębiorcy i efektem 
jego był wpis klauzuli do rejestru.
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skutków uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone należy upatrywać w przepisach 
prawa materialnego. Są także zwolennicy poglądu, zgodnie z którym skutki wyroku dotyczą każ-
dego przedsiębiorcy, przy czym wśród poglądów opowiadających się za tym szerokim ujęciem 
istnieje rozbieżność, czy dotyczy to tylko przypadków identyczności klauzul.

Wskazane dylematy interpretacyjne w przedmiocie skutków wpisu postanowienia do reje-
stru niedozwolonych postanowień umownych rozstrzygnięto początkowo w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów58 przyjmując, że wy-
rok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone 
postanowienia wzorca umowy do rejestru, co oznacza, iż uznanie określonej klauzuli za niedo-
zwoloną i wpisanie jej do rejestru działa erga omnes, a dalsze posługiwanie się klauzulą wpisaną 
do rejestru jest zakazane w obrocie prawnym nie tylko względem podmiotu, wobec którego to 
orzeczono, ale również w identycznych lub podobnego rodzaju stosunkach prawnych zawieranych 
przez osoby trzecie, bez ograniczenia w żaden sposób kategorii tych podmiotów. „Stosowanie 
postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone 
prawomocnym wyrokiem SOKiK i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c. 
może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy 
konsumentów”. Z charakteru postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone, służącego abstrakcyjnej ocenie abuzywności jego postanowień oraz celu tego 
postępowania, jakim jest usunięcie postanowień wzorca uznanych za niedozwolone z obrotu, 
wynika, że wpis postanowienia do rejestru niedozwolonych postanowień umownych wywołuje 
skutki nie tylko dla stron procesu, lecz także wobec osób trzecich. Przyjęto, że za niedozwoloną 
klauzulę umowną naruszającą zbiorowe interesy konsumentów może być uznana nie tylko klau-
zula umowna o identycznej treści, jak klauzula wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 47945 
§ 2 k.p.c., ale również klauzula o treści zbliżonej, której stosowanie wywiera taki sam skutek, 
jak stosowanie klauzuli wpisanej do rejestru. Dla uznania, że klauzula stanowiąca przedmiot 
postępowania przez Prezesem UOKiK oraz klauzula wpisana do rejestru są tożsame w treści, nie 
jest konieczna identyczność porównywanych postanowień59. Zabiegi stylistyczne polegające na 
przestawieniu szyku zdania, zmianie użytych wyrazów czy zastosowaniu synonimów, nie eliminują 
bowiem abuzywnego charakteru danego postanowienia, a zatem w celu uznania postanowień za 
tożsame wystarczy, żeby hipoteza klauzuli kwestionowanej w toku postępowania w sprawie prak-
tyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów mieściła się w hipotezie klauzuli wpisanej do 
rejestru. „Praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów określoną w art. 24 ust. 2 pkt 1 
uokik jest dalsze stosowanie przez przedsiębiorcę postanowienia o identycznej treści z postano-
wieniem wpisanym do rejestru w wyniku postępowania z udziałem tego samego przedsiębiorcy, 
któremu zarzuca się naruszenie zakazu z art. 24 ust. 1 tej ustawy. Zmiana wzorca przy zachowaniu 
identyczności zakwestionowanego wcześniej postanowienia nie wpływa – z uwagi na treść art. 24 
ust. 2 pkt 1 uokik”60. „Praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 
uokik jest stosowanie klauzuli, o treści tożsamej z klauzulą wpisaną do rejestru, przez innego 

58 Wyrok SN z 20.06.2006 r., III SK 7/06 (OSNP 2007 nr 13–14, poz. 207); uchwała z 13.07.2006 r., III SZP 3/06; uchwała SN z 19.12.2003 r., III CZP 
95/03 (OSN 2005 nr 2, poz. 25); wyrok SN z 5.06.2007 r., I CSK 117/07 (niepublikowany); wyrok SOKiK z 22.08.2005 r. (sygn. akt XVII Ama 21/05).
59 Wyrok SOKiK z 25.11.2008 r. (sygn. akt XVII Ama 31/08, Dz. Urz. UOKiK 2009 nr 1, poz. 5); Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18.03.2013, 
VI ACa 1265/12, http://orzeczenia.ms.gov.pl.
60 Wyrok SN z 12.04.2011 r., III SK 44/10, LEX nr 1027693, OSNP 2012/9-10/132, glosa aprobująca: M. Sieradzka, Glosa do wyroku SN z 12.04.2011 r., 
III SK 44/10.
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przedsiębiorcę, który nie był stroną lub uczestnikiem postępowania zakończonego wpisaniem 
danej klauzuli do rejestru. Przemawia za tym wykładnia gramatyczna art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik. 
Przepis ten nie wprowadza rozróżnienia między stosowaniem klauzuli przez przedsiębiorcę, który 
brał udział w postępowaniu zakończonym wpisem klauzuli do rejestru, a innymi przedsiębiorcami. 
Praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów dopuszcza się także każdy z przedsiębior-
ców, który wprowadza do stosowanych klauzul zmiany o charakterze kosmetycznym, polegające 
np. na przestawianiu szyku wyrazów lub zmianie użytych wyrazów, jeśli zmiany te nie prowadzą 
do zmiany istoty klauzuli”61. Praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów dopuszcza się 
także każdy z przedsiębiorców, który wprowadza do stosowanych klauzul zmiany o charakterze 
kosmetycznym, polegające np. na przestawianiu szyku wyrazów lub zmianie użytych wyrazów, 
jeśli zmiany te nie prowadzą do zmiany istoty klauzuli. 

Argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu powołanych rozstrzygnięć Sądu Najwyższego, 
w szczególności w uchwale III SZP 3/06, została zakwestionowana w uchwale Sądu Najwyższego 
z 7.10.2008 r.62, zgodnie z którą rozszerzona prawomocność wyroku uwzględniającego powódz-
two o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47943 w związku z art. 365 
k.p.c.) nie wyłącza możliwości wytoczenia powództwa przez tego samego lub innego powoda 
przeciwko innemu przedsiębiorcy, niebiorącemu udziału w postępowaniu, w którym zapadł wyrok, 
stosującemu takie same lub podobne postanowienia wzorca, jak wpisane do rejestru, o którym 
mowa w art. 47945 § 2 k.p.c. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że należy wykluczyć uznanie, iż moc wią-
żąca wyroku i powaga rzeczy osądzonej może rozciągać się na podobne lub nawet takie same 
postanowienia stosowane przez innego przedsiębiorcę w innym wzorcu. Abstrakcyjna kontrola 
wzorca nie może prowadzić do generalnego wyłączenia danej klauzuli z obrotu; rzeczą sądu jest 
bowiem rozstrzyganie w konkretnej sprawie, dotyczącej określonego postanowienia konkretnego 
wzorca. Wydany w takiej sprawie wyrok dotyczy zatem postanowienia określonego wzorca, a nie 
postanowienia w ogóle. 

W świetle wskazanych uchwał wpis postanowienia do rejestru niedozwolonych postano-
wień umownych wywołuje jedynie taki skutek, że uniemożliwia wniesienie kolejnego powództwa 
o uznanie za niedozwolone postanowienia umownego o takiej samej treści, stosowanego w tym 
samym wzorcu umownym, przez tego samego przedsiębiorcę.

Najnowsze orzeczenie SN63, choć kontrowersyjne i trudno z nim nie polemizować, jak się 
wydaje, może być jednak przełomowe dla zapewnienia jednolitej praktyki orzeczniczej Prezesa 
UOKiK w kwestii związania innego przedsiębiorcy wyrokiem SOKiK stwierdzającym stosowanie 
przez określonego przedsiębiorcę niedozwolonych postanowień umownych oraz wpisem do re-
jestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, a tym samym za naruszanie 
zbiorowych interesów konsumentów. Według niego, „ani wyrok SOKiK, ani wpis postanowienia 
do rejestru nie wiąże w sprawach dotyczących innego przedsiębiorcy, nawet jeżeli kwestionowane 
w takim postępowaniu postanowienia wzorca umowy mają brzmienie tożsame co postanowienia 
uznane wcześniej za niedozwolone i wpisane do rejestru. Praktyką naruszającą zbiorowe interesy 
konsumentów może być dalsze stosowanie postanowienia, którego treść jest identyczna z treścią 

61 Wyrok SOKiK z 25.11.2008 r., XVII Ama 31/08, Dz. Urz. UOKiK 2009 nr 1, poz. 5.
62 III CZP 80/08 (OSNC 2009, nr 9, poz. 118), podobnie w uchwale SN z 13.01.2011 r., III CZP 119/10 (niepublikowana).
63 Wyrok SN z 12.02.2014 r., III SK 18/13, LEX nr 1448753, http://www.sn.pl.
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postanowienia wpisanego do rejestru, tylko przez tego samego przedsiębiorcę, który uczestniczył 
w postępowaniu zakończonym wpisem do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za 
niedozwolone. Z uwagi na zasady ustalania niedozwolonego charakteru postanowienia wzorca 
umowy nie jest możliwe traktowanie jako praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów 
w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik zachowania innego przedsiębiorcy, polegającego na sto-
sowaniu postanowień wpisanych do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedo-
zwolone i nakładanie kar pieniężnych z tego tytułu”64.

Z utrwalonego obecnie orzecznictwa Sądu Najwyższego w przedmiocie skutków wyroku wyda-
nego w postępowaniu w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, zakoń-
czonego wpisem konkretnego postanowienia do rejestru niedozwolonych postanowień umownych, 
wynika, iż ani wyrok SOKiK, ani wpis postanowienia do rejestru nie wiąże w sprawach dotyczących 
innego przedsiębiorcy, nawet jeżeli kwestionowane w takim postępowaniu postanowienia wzorca 
umowy mają tożsame brzmienie, co postanowienia uznane wcześniej za niedozwolone i wpisane 
do rejestru65. Wskazana linia orzecznicza jest zbieżna z dominującym w piśmiennictwie poglą-
dem, zgodnie z którym wyrok uwzględniający powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy 
za niedozwolone obejmuje swymi skutkami tylko pozwanego przedsiębiorcę oraz inne podmioty, 
którym przysługiwałaby legitymacja czynna do wytoczenia powództwa w sprawie o uznanie tego 
postanowienia w tym konkretnym wzorcu umowy za niedozwolone, a zatem tylko konsumen-
tów związanych postanowieniami tego wzorca66. Są jednak także poglądy przeciwne, wyrażane 
w publikacjach poprzedzających wydanie powołanych powyżej orzeczeń Sądu Najwyższego67. 
„Umieszczenie klauzul w rejestrze ma ten skutek, że także inni przedsiębiorcy nie mogą się nimi 
posługiwać. Wskazuje na to treść art. 47943 k.p.c., który statuuje tzw. rozszerzoną prawomoc-
ność wyroków SOKiK (wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania 
postanowienia do rejestru) oraz treść art. 24 uokik, który za naruszenie zbiorowych interesów 
konsumentów, skutkujące nałożenie wysokiej kary pieniężnej, uznaje stosowanie przez przed-
siębiorców w relacjach z konsumentami postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do 
rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Prawomocność rozszerzona 
powinna być przy tym rozumiana jako skuteczność wpisanej do rejestru klauzuli niedozwolonej, 
nie tylko wobec podmiotu, co do którego zostało wydane orzeczenie, ale również do wszystkich 

64 Ibidem.
65 Wyroki SN z 20.09.2013 r., II CSK 708/12; z 23.10.2013 r., IV CSK 142/13; postanowienie SN z 16.09.2011 r., I CSK 676/10; uchwały SN z 7.10.2008 r., 
III CZP 80/08, OSNC 2009, nr 9, poz. 118; z 13.01.2011 r., III CZP 119/10, OSNC 2011, nr 9, poz. 95).
66 W szczególności zob. M. Skory, Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2005, s. 304–308; 
M. Jagielska, Niedozwolone klauzule umowne, [w:] E. Nowińska, P. Cybula (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze, 
Kraków 2005, s. 94–96; B. Gawlik, Skutki wyroku w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, [w:] Prace poświęcone pamięci 
Adama Uruszczaka, PIPWIUJ, z. 96, Kraków 2006, s. 190–193; M. Jagielska, Skutki wpisu postanowienia wzorca umownego do rejestru niedozwolonych 
postanowień – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13.07.2006 r., III SZP 3/06, EPS z 2007 r., nr 5, s. 47; K. Weitz, Postępowanie o uznanie posta-
nowień wzorca umowy za niedozwolone, [w:] T. Wiśniewski (red.), Postępowanie w sprawach gospodarczych, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 212–213; 
J. Moskała, Eliminacja klauzul abuzywnych z polskiego obrotu gospodarczego, „Glosa” 2008, nr 4, s. 65–67; R. Trzaskowski, Przesłanki i skutki uznania 
postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47936–47945 k.p.c.), [w:] E. Holewińska-Łapińska (red.), Prawo w działaniu, t. 6, Sprawy cywilne, 
Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 231–237; T. Ereciński, [w:] T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, K. Weitz, Kodeks postępowania cywilne-
go. Komentarz, Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, t. 2, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 741–742; M. Rejdak, Postępowanie w sprawach 
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 151–153; J. Wszołek, Rejestr klauzul niedozwolo-
nych – zagadnienia systemowe i wątpliwości konstytucyjne wokół skutków wpisu, Mon. Praw. 2011, nr 12, s. 647; B. Wyżykowski, Abstrakcyjna kontrola 
postanowień wzorców umów, PPH 2013, nr 10, s. 37–39.
67 A. Kadzik, O abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych, „Radca Prawny” 2003, nr 4, s. 61; I. Wesołowska, Niedozwolone postanowienia umowne, [w:] 
C. Banasiński (red.), Standardy wspólnotowe…, s. 203; E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 358; B. Jesionowska, 
Charakter prawny wpisu klauzuli abuzywnej do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 
2006, nr 11, s. 23; M. Bednarek, Wzorce umów w prawie polskim, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 224, podobnie Wzorce umów, [w:] System prawa 
prywatnego, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 695.
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przedsiębiorców stosujących wzorce umowne w obrocie konsumenckim”68. Wynika z tego, że 
zachowanie przedsiębiorcy, innego niż przedsiębiorca, który był stroną postępowania zakończo-
nego wpisem postanowienia wzorca umowy, jakim ten przedsiębiorca się posługiwał, do rejestru 
niedozwolonych postanowień umownych, nie narusza zakazu posługiwania się postanowieniem 
wzorca umowy uznanym za niedozwolone z art. 47943 k.p.c. w związku z art. 47942 k.p.c. Praktyką 
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów może być dalsze stosowanie postanowienia, którego 
treść jest identyczna z treścią postanowienia, które zostało wpisane do rejestru, tylko przez tego 
samego przedsiębiorcę, który uczestniczył w postępowaniu zakończonym wpisem do rejestru 
postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Wskazano jednocześnie, że z uwagi 
na zasady ustalania niedozwolonego charakteru postanowienia wzorca umowy nie jest możliwe 
traktowanie, jako praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 
ust. 2 pkt 1 uokik, zachowania innego przedsiębiorcy, polegającego na stosowaniu postanowień 
wpisanych do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone i nakładanie kar 
pieniężnych z tego tytułu.

Jak się wydaje na taką zmianę linii orzeczniczej miało wpływ wydanie przez TSUE wyroku 
z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie C-472/10 Invitel, w którym wypowiedział się on w przedmiocie 
wykładni art. 7 dyrektywy 93/1369. Z uzasadnienia tego wyroku wynika jednoznacznie, że w oce-
nie TSUE skuteczna realizacja celu zakładanego przez art. 7 dyrektywy 93/13 „wymaga (...), by 
postanowienia umowne ujęte we wzorcu umowy konsumenckiej uznane za nieuczciwe wskutek 
powództwa o zaniechanie naruszeń wytoczonego przeciwko zainteresowanemu przedsiębiorcy 
(...) nie wiązały ani tych konsumentów, którzy byli stronami postępowania o zaniechanie naru-
szeń, ani też tych konsumentów, którzy zawarli z tym przedsiębiorcą umowę, do której stosuje 
się ten sam wzorzec umowy” (pkt 38). W dalszej kolejności TSUE stwierdził, że „zastosowanie 
(...) sankcji nieważności nieuczciwego postanowienia umownego, skutecznej względem wszyst-
kich konsumentów, którzy zawarli umowę konsumencką, do której stosuje się ten sam wzorzec 
umowy, zapewnia, że konsumenci ci nie będą związani omawianym postanowieniem” (pkt 40). 
Z przywołanego orzeczenia wynika jednoznacznie, że w ocenie TSUE taka interpretacja art. 47943 
k.p.c., jaką przyjęto powołanych orzecznictwie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, odpowiada 
wymogom wynikającym z art. 7 dyrektywy 93/13 i nie ma potrzeby odwoływania się do zasady 
efektywności prawa unijnego w celu poszerzenia zakresu skutków wpisu postanowienia do reje-
stru niedozwolonych postanowień a nawet dokonywanie takiej rozszerzającej interpretacji byłoby 
raczej sprzeczne z prawem unijnym.

Jak się wydaje, powołane orzecznictwa TSUE mają bezpośrednie znaczenie dla wykładni 
i stosowania art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik. Wyłączają bowiem konieczność sięgnięcia do zasady efek-
tywności prawa unijnego celem przyjęcia takiej wykładni tego przepisu, zgodnie z którą samoistnie 
uznawałby on za bezprawne opisane w nim zachowania w stosunku do wszystkich przedsiębior-
ców posługujących się postanowieniami wzorców umowy wpisanymi do rejestru niedozwolonych 
postanowień. Ze sprawy C-472/10 Invitel wynika bowiem, że sprzeczne z dyrektywą 93/13, jako 

68 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24.10.2013 r., I ACa 535/13, LEX nr 1394306, http://orzeczenia.ms.gov.pl. 
69 Ze względów wynikających z zasad unijnego prawa intertemporalnego dotyczących przystępujących do Unii Europejskiej nowych państw członkow-
skich Sąd Najwyższy nie mógł w tej sprawie wystąpić z odpowiednim pytaniem prejudycjalnym. W dacie podejmowania uchwały III SZP 3/06 nie było 
zaś orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE) dotyczącego bezpośrednio kwestii efektywnej realizacji w porządku 
krajowym wymogów wynikających z art. 7 dyrektywy 93/13.
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jedną z dyrektyw wymienioną w załączniku I, nie jest stosowanie postanowień wzorca wpisanego do 
rejestru postanowień uznanych za niedozwolone przez jakiegokolwiek innego przedsiębiorcę, ale 
tylko przez przedsiębiorcę, który uczestniczył w postępowaniu zakończonym wpisem do rejestru.

Analiza wybranych decyzji Prezesa UOKiK pozwala na stwierdzenie, że, pomimo ciągle ros-
nącej ogólnej liczby wpisów klauzul niedozwolonych do rejestru, w badanym okresie, w odniesieniu 
do usług finansowych, nie było ich zbyt wiele. Większość z nich dotyczyła udzielania kredytów 
konsumenckich, a w szczególności kosztów kredytu (w tym klauzuli modyfikacyjnej uprawniającej 
do zmiany oprocentowania w czasie trwania umowy), ustanawianych zabezpieczeń, regulowania 
zadłużenia przeterminowanego. Jednym z przykładów było zawarcie we wzorcach umów wyko-
rzystywanych przy zawieraniu umów o kredyt konsumencki postanowień o treści: „Pożyczka jest 
oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w PKO BP SA, która w dniu 
zawarcia umowy wynosi … % w stosunku rocznym. Oprocentowanie może ulegać zmianom 
w przypadku, gdy nastąpi zmiana: 1. którejkolwiek ze stóp procentowych NBP ustalanych przez 
Radę Polityki Pieniężnej, lub 2. stopy rezerwy obowiązkowej banków ustalanej przez Radę Polityki 
Pieniężnej. (§ 6 ust. 1 Umowy pożyczki z pakietem ubezpieczeniowym); Stopa procentowa, 
o której mowa w ust. 2, może ulegać zmianom w okresie obowiązywania umowy w przypadku, 
gdy nastąpi zmiana: 1. którejkolwiek ze stóp procentowych NBP ustalanych przez Radę Polityki 
Pieniężnej, lub 2. stopy rezerwy obowiązkowej banków ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, 
lub 3. na rynku pieniężnym (§12 ust. 3 Umowy kredytu Aurum/Platinum); 3. Oprocentowanie kre-
dytu może ulegać zmianom w okresie obowiązywania umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana 
którejkolwiek ze stóp procentowych NBP ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, stopy rezerwy 
obowiązkowej banków ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, lub stawek dla depozytów rynku 
międzybankowego. (§9 ust. 1 Umowy kredytu odnawialnego; § 6 ust. 5 Umowy Pożyczki Inteligo; 
§ 6 ust. 5 Umowy Pożyczki Inteligo pakietem ubezpieczeniowym); 4. Oprocentowanie kredytu oraz 
oprocentowanie karne określone w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych 
w ramach Kont Interligo, może ulegać zmianom w okresie obowiązywania umowy w przypadku, 
gdy nastąpi zmiana: 1. którejkolwiek ze stóp procentowych NBP ustalanych przez Radę Polityki 
Pieniężnej, lub 2. stopy rezerwy obowiązkowej banków ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, 
lub 3. stawek referencyjnych dla depozytów rynku międzybankowego (§ 4 ust. 6 Umowy kredytu 
odnawialnego Inteligo)”70.

Z kolei w innej decyzji Prezes UOKiK za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumen-
tów uznał stosowanie niedozwolonych postanowień umownych o treści: „Bank zastrzega sobie 
prawo zmiany oprocentowania w czasie trwania niniejszej umowy, jeżeli zmiana stopy procentowej 
spowodowana jest zmianą kosztów pozyskania środków pieniężnych przez Bank w następstwie 
jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany stóp procentowych NBP, 2) zmiany poziomu 
cen instrumentów finansowych na krajowym rynku pieniężnym, 3) zmiany poziomu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS (§ 3 ust. 1 „Umowy o limit kredytowy”)71.

Innym przykładem stosowania niedozwolonych klauzul umownych była praktyka polegająca 
na zamieszczeniu w § 5 ust. 6 wzorca umownego pn. „Umowa kredytu” o sygn. sam/uk/Ib/bks/10 
i w § 3 ust. 5 wzorca umownego pn. „Umowa kredytu na zakup pojazdu samochodowego” o sygn. 

70 Decyzja Prezesa UOKiK nr DDK-13/2013 z 31.12.2013 r. wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
71 Decyzja Prezesa UOKiK nr RPZ-2/2013 z 12.03.2013 r. wobec Banku Zachodniego WBK S.A.
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sam/uk/ca/16 oraz w § 5 ust. 6 wzorca umownego pn. „Umowa kredytu na zakup pojazdu samo-
chodowego” o sygn. sam/uk/Ib/bks/11 i w § 3 ust. 5 wzorca umownego pn. „Umowa kredytu na 
zakup pojazdu samochodowego” o sygn. sam/uk/ca/02, postanowienia o treści:

„Bank ma prawo w okresie kredytowania żądać od Kredytobiorcy ustanowienia dodatkowego 
zabezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli w ocenie Banku:
1) sytuacja Kredytobiorcy uległa pogorszeniu i może zagrażać terminowej spłacie kredytu, 

w szczególności w przypadku utraty zdolności kredytowej,
2) wartość ustanowionego zabezpieczenia uległa zmniejszeniu i jest niewystarczająca”72.

Prezes UOKiK uznał także za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów stoso-
wanie we wzorcu umowy zatytułowanym „Umowa Pożyczki”, wykorzystywanym przy zawieraniu 
z konsumentami umów pożyczki zabezpieczonej hipoteką, postanowienia wzorca umowy, które 
zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone o treści: 
„(…) W przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki, nie podlega zwrotowi prowi-
zja określona w § 3 pkt 1”73.

Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów uznano stosowanie we wzorcu 
„Umowy pożyczki gotówkowej nr …” postanowienia, które zostało wpisane do rejestru posta-
nowień wzorców umów uznanych za niedozwolone o treści: „Wszelkie spory mogące wyniknąć 
z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sad Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju”74.

Inny przypadek dotyczył stosowania we wzorcu Umowy Pożyczki Pieniężnej postanowienia 
wzorca umowy, które zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za nie-
dozwolone, o treści: „(…) Koszty wypowiedzenia umowy wysyłanego listem poleconym wynoszą 
60 zł/szt. (pkt 12 Umowy Pożyczki Pieniężnej), co może stanowić naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 1 
w zw. z art. 24 ust. 1 uokik”75.

W innej decyzji Prezes UOKiK stwierdził stosowanie przez bank we wzorcach umów o kredyt 
konsumencki (z wyłączeniem wzorców umów o karty kredytowe i kredyty hipoteczne) postano-
wień o treści76:
– „Zadłużenie przeterminowane jest ściągane przez Bank przed wszystkimi płatnościami 

z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych realizowanych w trybie egzekucji sądowej lub admini-
stracyjnej, bez dyspozycji Posiadacza/y rachunku/ów ze środków znajdujących się na Jego/
ich rachunkach oraz wpływów na Jego/ich rachunki prowadzane przez Bank, do czego 
niniejszym Posiadacz/e rachunku/ów udziela/ją Bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa 
oraz potwierdza/ją, że Bank, jako pełnomocnik Posiadacza/y – będąc jednocześnie Bankiem 
prowadzącym należące do Posiadacza/y rachunki może być drugą stroną czynności prawnej 
dokonywanej w imieniu Posiadacza/y rachunku/ów, tj. polecenia przelewu złożonego Bankowi 
w imieniu Posiadacz/y rachunku/ów” („Umowa o Limit w saldzie debetowym”);

– „Zadłużenie przeterminowane jest ściągane przez Bank przed wszystkimi płatnościami z wy-
jątkiem tytułów egzekucyjnych realizowanych w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej, 

72 Decyzja Prezesa UOKiK nr RWR-13/2013 z 5.06.2013 r. wobec Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu. 
73 Decyzja Prezesa UOKiK nr RWA-31/2013 z 17.12.2013 r. wobec Pozabankowego Centrum Finansowego Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
74 Decyzja Prezesa UOKiK nr RKT-11/2014 z 2.06.2014 r. wobec Zbigniewa Czakona prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Czakon 
Zbigniew „AGART” Pośrednictwo Finansowe w Jastrzębiu-Zdroju.
75 Decyzja Prezesa UOKiK nr RLU-05/2014 z 21.05.2014 r. wobec Meritum Polska Sp. z o.o. w Poznaniu.
76 Decyzja Prezesa UOKiK nr RWA-5/2014 z 21.05.2014 r. przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku.
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bez dyspozycji Kredytobiorcy ze środków znajdujących się na Jego rachunkach oraz wpły-
wów na Jego rachunki prowadzane przez Bank, do czego niniejszym Kredytobiorca udzie-
la Bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa oraz potwierdza, że Bank, jako pełnomocnik 
Kredytobiorcy – będąc jednocześnie Bankiem prowadzącym należące do Kredytobiorcy 
rachunki może być drugą stroną czynności prawnej dokonywanej w imieniu Kredytobiorcy, 
tj. polecenia przelewu złożonego Bankowi w imieniu Kredytobiorcy” („Umowa kredytu go-
tówkowego”, „Umowa kredytu gotówkowego przeznaczonego częściowo na spłatę innych 
kredytów”, „Umowa kredytu gotówkowego przeznaczonego na spłatę innych zobowiązań, 
którego celem jest restrukturyzacja zobowiązań”, „Umowa kredytu gotówkowego z przezna-
czeniem na cele konsumpcyjne, z opcją zabezpieczenia pojazdem „auto okazja”)”, które 
pozbawiają konsumenta możliwości wyrażenia wyraźnej i świadomej zgody na udzielenie 
ww. pełnomocnictwa i naruszają art. 17 u.s.d.g. 

VI.	Naruszanie	obowiązków	informacyjnych	 
w	zakresie	świadczenia	usług	finansowych	 

w	świetle	najnowszych	decyzji	Prezesa	UOKiK
W przepisie art. 24 ust. 2 pkt 2 uokik wskazano różnorodne zachowania przedsiębiorcy, 

które uznawane są – ogólnie rzecz ujmując – za złe poinformowanie (lub niepoinformowanie) 
konsumenta. Ma to miejsce w każdym przypadku, gdy przedsiębiorca narusza przepisy ustawy 
nakładającej na niego obowiązek udzielenia konkretnych informacji, gdy jest to działanie skie-
rowane do nieoznaczonego kręgu adresatów. Naruszenie obowiązku udzielania konsumentom 
kredytobiorcom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji jest więc, niezależnie od innych skutków 
prawnych77, jedną z praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wskazanych w art. 24 
ust. 2 uokik – obok nieuczciwej lub wprowadzającej w błąd reklamy, nieuczciwych praktyk ryn-
kowych i innych czynów nieuczciwej konkurencji godzących w zbiorowe interesy konsumentów. 
W ostatnim czasie UOKiK często przeprowadzał kontrole banków i innych instytucji finansowych78 
udzielających kredytów konsumenckich pod kątem wypełniania przez nie obowiązków informacyj-
nych wobec konsumentów i przestrzegania przepisów ustaw konsumenckich. Kontrole stwierdziły 
wiele naruszeń w tym zakresie79. 

Powszechna znajomość praw i obowiązków – zarówno wśród konsumentów, jak i innych 
klientów – dzięki właściwemu przygotowaniu się do „procedury” kształtowania treści nawiązy-
wanego stosunku umownego jest jednym z istotnych warunków skuteczności ochrony klientów 
usług finansowych80. 

Jednym z przykładów naruszenia obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej 
i pełnej informacji było nieumieszczanie w reklamie oferowanego przez bank kredytu informacji 
o stopie jego oprocentowania wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie, 

77 Patrz szerzej na ten temat: E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna klienta…, s. 379–400.
78 Ich efektem są raporty UOKIK: Reklama parabanków. Raport z kontroli reklam pozabankowych instytucji finansowych oferujących pożyczki konsu-
mentom, Poznań, maj 2013 oraz wcześniejszy Raport z kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich, UOKiK, Warszawa, grudzień 
2012 r., www.uokik.gov.pl. 
79 Ibidem.
80 Szerzej na temat ochrony konsumenta usług finansowych przez informację i szczegółowej regulacji obowiązków informacyjnych instytucji finansowych 
patrz: E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna klienta…, s. 326–378; E. Rutkowska-Tomaszewska, Obowiązki informacyjne firm…, s. 75–106 
i powoływana tam literatura. 
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całkowitej jego kwocie, jego rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, czasie obowiązywania 
umowy oraz całkowitej kwocie do zapłaty oraz wysokości rat, jakie ponieść ma konsument z tytułu 
zawarcia umowy kredytu. Zbiorowy interes realizuje się natomiast poprzez fakt, że potencjalnie 
wszyscy odbiorcy tej reklamy (nieograniczona grupa konsumentów) zostali dotknięci naruszeniem81.

W innej decyzji Prezes UOKiK za przejaw naruszania obowiązku informacyjnego uznał nie-
podawanie w reklamie kredytu o nazwie „Kredyt bezpieczny”, zamieszczonej na stronie interne-
towej http://www.polbank.pl/kredyt-gotowkowy/kredyt-bezpieczny/index.html informacji o: stopie 
oprocentowania Kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie 
kredytu; całkowitej kwocie kredytu; rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania kredytu; czasie 
obowiązywania umowy kredytu; całkowitej kwocie do zapłaty oraz wysokości rat, jakie ponieść 
ma konsument z tytułu zawarcia umowy kredytu, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 
pkt 1 i 2 u.k.k.82 oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów83. 

W jednej z decyzji Prezesa UOKiK za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumen-
tów uznano działanie Biura Informacji Pożyczkowej, polegające na wskazaniu wysokości r.r.s.p. 
pożyczki, co mogło sugerować, iż podana wartość jest tożsama z rzeczywistą roczną stopą 
oprocentowania pożyczki w rozumieniu art. 5 pkt 12 u.k.k.84. Innym przykładem praktyki wpro-
wadzającej w błąd stosowanej przez tego samego przedsiębiorcę było działanie polegające na 
niewskazywaniu jego nazwy oraz siedziby85.

W innej za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów uznano działanie polegające 
na przekazywaniu konsumentom informacji o całkowitej kwocie kredytu, obliczonej z uwzględnie-
niem kredytowanych kosztów kredytu, co mogło wprowadzać konsumentów w błąd, co do proporcji 
całkowitego kosztu kredytu do całkowitej kwoty kredytu86.

Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w przypadku innego przedsiębiorcy polegało 
na nieprzekazywaniu na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego informacji 
o warunkach zmiany stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz ewentualnych 
innych opłatach z tytułu zaległości w spłacie kredytu, co stanowi naruszenie art. 14 w zw. z art. 13 
ust. 1 pkt 12 u.k.k.87, nieprzekazywaniu na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu kon-
sumenckiego informacji o skutkach braku płatności, co stanowi naruszenie art. 14 w zw. z art. 13 
ust. 1 pkt 13 u.k.k.88, a także przekazywaniu konsumentom informacji o całkowitej kwocie kredytu, 
obliczonej z uwzględnieniem kredytowanych kosztów kredytu, co może wprowadzać konsumentów 
w błąd co do proporcji całkowitego kosztu kredytu do całkowitej kwoty kredytu89.

Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów uznano działanie banku90 polegające 
na: nieumieszczaniu informacji o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania wyliczonej 

81 Decyzja Prezesa UOKiK nr 3/2013 z 19.11.2013 r. wobec Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej: Polbank EFG Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie). 
82 Ustawa z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, ze zm.).
83 Decyzja Prezesa UOKiK nr 3/2013 z 19.11.2013 r. wobec Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej: Polbank EFG Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie).
84 Decyzja Prezesa UOKiK nr 25/2013 z 6.12.2013 r. wobec Biura Informacji Pożyczkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
85 Ibidem.
86 Decyzja Prezesa UOKiK nr DDK-13/2013 z 31.12.2013 r. wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.
87 Ibidem.
88 Ibidem.
89 Ibidem.
90 Decyzja Prezesa UOKiK nr DDK-7/2013 z 30.12.2013 r. wobec BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. 
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od całkowitego kosztu kredytu w następujących materiałach reklamowych, oferowanych przez 
bank, kredytów: reklamie kredytu gotówkowego zamieszczonej na stronie internetowej banku 
www.multibank.com.pl; reklamie kredytu gotówkowego kredytu konsolidacyjnego zamieszczonej 
na stronie internetowej banku www.multibank.com.pl; plakacie „Nowe korzystniejsze warunki kre-
dytu samochodowego”; reklamie „Oferta specjalna tylko dla pracowników Michelin Polska S.A.”, 
prezentowanej w formie wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną; ulotce „Oferta specjalna 
dla pracowników Firmy WARS S.A.”, pomimo zawarcia w nich informacji o wybranych kosztach 
reklamowanych kredytów, co narusza art. 16 u.k.k. z 2001 r.91.

Naruszenie obowiązków informacyjnych poprzez niewskazanie w reklamie pożyczki zamiesz-
czanej w czasopismach i gazetach od połowy czerwca 2012 r. stopy oprocentowania pożyczki 
wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie pożyczki, całkowitej kwoty 
pożyczki, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, czasu obowiązywania umowy, całkowitej 
kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz wysokości rat na podstawie reprezentatywnego przy-
kładu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 u.k.k., co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 i ust. 2 w zw. 
z art. 8 ust. 1 i 2 u.k.k.92 

W przypadku innego banku naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, praw-
dziwej i pełnej informacji polegało na nieinformowaniu konsumentów w formularzu informacyjnym 
dotyczącym kredytu o opłatach z tytułu zaległości w spłacie kredytu i odsyłaniu w tym zakresie 
do „Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla 
ludności”, co jest sprzeczne z art. 14 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt. 12 u.k.k.93.

Ponadto Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów dzia-
łanie przedsiębiorcy polegające na niepodaniu konsumentowi w reklamie „Szybki kredyt samo-
chodowy, dostępny od ręki, kredyt w 15 minut. Dodatkowo możliwość obniżenia oprocentowania 
o 3%. Dowiedz się więcej” zamieszczonej na portalu money.pl, następujących danych:
a) w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informacji o stopie oprocentowania kredy-

tu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, całkowitej 
kwocie kredytu i rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (r.r.s.o.), co stanowi naruszenie 
art. 7 ust. 1 u.k.k.,

b) informacji o czasie obowiązywania umowy oraz o całkowitej kwocie do zapłaty przez konsu-
menta oraz wysokości rat, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 u.k.k.94.
Prezes UOKiK uznał, że przedsiębiorca stosuje praktyki polegające na95: naruszaniu obowiązku 

udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji: poprzez zaniechanie informo-
wania konsumentów w formularzu informacyjnym o skutkach braku płatności, co jest niezgodne 
z art. 13 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 14 u.k.k.; poprzez zaniechanie informowania konsumentów 
w umowach pożyczki o: a) terminie i sposobie wypłaty kredytu, co jest niezgodne z art. 30 ust. 1 
pkt 5 u.k.k., b) rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz warunkach jej 
zmiany, co jest niezgodne z art. 30 ust. 1 pkt 11 u.k.k., prawie konsumenta do spłaty kredytu przed 

91 Ustawa z 20.07.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081; Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1030; Dz. U. z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959; Nr 162, poz. 1693); obecnie uchylona przez ustawę z 2011 r. 
92 Decyzja Prezesa UOKiK nr RWA-25/2013 z 6.12.2013 r. wobec Biura Informacji Pożyczkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
93 Decyzja Prezesa UOKiK nr RPZ-2/2013 z 12.03.2013 r. wobec Banku Zachodniego WBK S.A.
94 Decyzja Prezesa UOKiK nr RWR-13/2013 z 5.06.2013 r. wobec Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu.
95 Decyzja Prezesa UOKiK nr RKT-11/2014 z 2.06.2014 r. wobec Zbigniewa Czakona prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Czakon 
Zbigniew „AGART” Pośrednictwo Finansowe w Jastrzębiu-Zdroju.
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terminem, co jest niezgodne z art. 30 ust. 1 pkt 16 u.k.k.; organie nadzoru właściwym w sprawach 
ochrony konsumentów, co jest niezgodne z art.30 ust. 1 pkt 21 u.k.k. 

W przypadku innego przedsiębiorcy stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy kon-
sumentów polegało na niepodawaniu w formularzu informacyjnym do Umów Pożyczki Pieniężnej, 
w rubryce „inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową” infor-
macji o opłacie za obsługę pożyczki w domu, co stanowi naruszenie art. 13 ust. 1 pkt 10 w zw. 
z art. 14 u.k.k.96. 

W innej decyzji Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumen-
tów działanie polegające na niewskazywaniu w umowach pożyczki zabezpieczonej hipoteką: 
– wbrew dyspozycji art. 69 ust. 2 pkt 3 pr. bank.97 w zw. z art. 35 ust. 1 u.k.k. – celu, na który 
pożyczka została udzielona98; – wbrew dyspozycji art. 69 ust. 2 pkt 10 pr. bank. w zw. z art. 35 
ust. 1 u.k.k. w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 1 u.k.k. – warunków rozwiązania umowy99; a także niewska-
zywanie w umowach pożyczki (tzw. pożyczki chwilówki): – wbrew dyspozycji art. 30 ust. 1 pkt 5 
u.k.k. w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 pkt 1 u.k.k. – terminu wypłaty pożyczki 100; - wbrew dyspozycji art. 30 
ust. 1 pkt 17 u.k.k. w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 pkt 1 ww. ustawy –zasad ustalenia wysokości prowizji 
za dokonanie spłaty pożyczki przed terminem101.

Przykładem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów jest działanie przedsię-
biorcy stosowane przy zawieraniu z konsumentami umów kredytu konsumenckiego, polegające 
na tym, że prezentuje w formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego, które-
go wzór określa załącznik nr 1 do u.k.k., informację o całkowitej kwocie kredytu obliczonej przy 
założeniu, że powinna ona uwzględniać kredytowane koszty kredytu, co pozbawia konsumenta 
rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o wartości wszystkich środków pieniężnych, które kre-
dytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt konsumencki, co narusza 
art. 13 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 5 pkt 7 i 8 u.k.k.102.

Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK uznał działanie 
polegające na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej oraz pełnej 
informacji poprzez brak określenia w sposób jednoznaczny w umowach „Umowa Pożyczki Nr …” 
informacji o stopie oprocentowania kredytu, wbrew dyspozycji art. 30 ust. 1 pkt 6 u.k.k.103.

VII.	Inne	przykłady	praktyk	naruszających	zbiorowe	interesy	
konsumentów	na	rynku	usług	finansowych	 

w	świetle	najnowszych	decyzji	Prezesa	UOKiK
Art. 24 ust. 2 pkt 3 uokik uznaje za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 

stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, których przykłady zostały wcześniej omówione, lub 

 96 Decyzja częściowa Prezesa UOKiK nr RLU-05/2014 z 21.05.2014 r. wobec Meritum Polska Sp. z o.o. w Poznaniu.
 97 Ustawa z 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, ze zm.).
 98 Decyzja częściowa Prezesa UOKiK nr RWA-31/2013 z 17.12.2013 r. wobec Pozabankowego Centrum Finansowego Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku 
Mazowieckim.
 99 Ibidem. 
100 Decyzja Prezesa UOKiK nr RWA-31/2013 z 17.12.2013 r. wobec Pozabankowego Centrum Finansowego Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku  
Mazowieckim.
101 Ibidem.
102 Decyzja Prezesa UOKiK nr RWA-5/2014 z 21.05.2014 r. wobec Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku.
103 Decyzja Prezesa UOKiK nr RBG-2/2013 z 27.03.2013 r. wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej „Jaworzno” z siedzibą w Jaworznie. 
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czynów nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.104 czynem nieuczciwej konkurencji 
jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego 
przedsiębiorcy lub klienta. Warunkiem koniecznym dla wykazania, że dany przedsiębiorca stosuje 
czyn nieuczciwej konkurencji, jest wykazanie, że jego działanie jest nie tylko sprzeczne z prawem 
lub dobrymi obyczajami, ale również, że to działanie narusza interes jego klienta, którym może 
być zarówno przedsiębiorca, jak i konsument. Pojęcie dobrych obyczajów nie zostało w prawie 
zdefiniowane, ale podobnie jak zasady współżycia społecznego jest przedmiotem wielu orzeczeń 
sądowych oraz opracowań doktryny105. Wskazuje się w nich, że dobre obyczaje to uczciwe zasady 
postepowania i ustalone zwyczaje w ujęciu etycznomoralnym, a na ich treść składają się elementy 
etyczne i socjologiczne kształtowane przez oceny moralne i społeczne stanowiące uzupełnienie 
porządku prawnego. SOKiK106, definiując pojęcie dobrych obyczajów, wskazał, że poprzez dobre 
obyczaje rozumiemy pewien powtarzalny wzorzec zachowań, który jest aprobowany przez daną 
społeczność lub grupę. Są to pozaprawne normy postępowania, którymi przedsiębiorcy winni się 
kierować. Ich treści nie da się określić w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez 
ludzkie postawy, uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami 
ekonomicznymi i związanymi z tymi praktykami życia gospodarczego. Wszystkie one podlegają 
zmianom w ślad za zmieniającymi się ideologiami politycznymi i społeczno-gospodarczymi oraz 
przewartościowaniami moralnymi. W szczególności zaś dobre obyczaje to normy postępowania 
polecające nienadużywanie w stosunku do słabszego uczestnika obrotu posiadanej przewagi 
ekonomicznej. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami można uznać działania zmierzające do nie-
doinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania u konsumenta, a także wyko-
rzystania jego niewiedzy lub naiwności107.

„Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wpro-
wadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub 
usługi. O możliwości uznania reklamy za wprowadzającą w błąd można mówić wówczas, gdy 
na podstawie reklamy jej adresat może mieć nieprawdziwe wyobrażenie o towarze lub usłudze, 
którego reklama dotyczy i ta zafałszowana informacja może mieć wpływ na decyzję rynkową 
konsumenta. Dla ustalenia zaistnienia tegoż czynu nieuczciwej konkurencji nie jest konieczne, 
aby adresat został faktycznie wprowadzony w błąd”108.

Przykładem praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów jest działanie polegające 
na uzależnianiu skuteczności odstąpienia od umowy o pożyczkę gotówkową od zwrotu przez 
konsumenta kwoty pożyczki wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, co jest niezgodne 
z art. 47 w zw. z art. 53 ust. 1, 4 i 5 u.k.k.109 

Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów stosowa-
nie, w związku z zawieraniem z konsumentami umów kredytu konsumenckiego, formularza 

104 Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503, ze zm.).
105 Np. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 13.11.1991 r., I ACr 411/91, „Wokanda” 1992, nr 4; J. Szwaja, [w:] J. Szwaja (red.), Ustawa o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji – Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 122–133; R. Stefanicki, Dobre obyczaje w prawie polskim, „Przegląd Prawa 
Handlowego” 2002, nr 5.
106 Wyrok z 16.01.2013 r., sygn. akt XVII AmC 5406/11. 
107 Wyrok SOKiK z 23.02. 2006 r. sygn. akt XVII Ama 118/04.
108 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15.02.2012 r., VI ACa 1010/11, LEX nr 1164705, M. Pr. Bank. 2012, nr 11, s. 18–26, glosa aprobująca: 
M. Sieradzka, Glosa do wyroku s. apel. z 15.02.2012 r., VI ACa 1010/11., http://orzeczenia.ms.gov.pl.
109 Decyzja Prezesa UOKiK nr RKT-11/2014 z 2.06.2014 r. wobec Zbigniewa Czakona prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Czakon 
Zbigniew „AGART” Pośrednictwo Finansowe w Jastrzębiu-Zdroju.
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informacyjnego, o którym mowa w art. 14 u.k.k., zawierającego postanowienie o treści: „Niniejsza 
informacja obowiązuje w dniu … o ile dane podane przez Klienta w celu wystawienia formularza 
są zgodne ze stanem faktycznym”, co, poprzez określenie czasu obowiązywania formularza ter-
minem jednodniowym, pozbawia konsumenta możliwości szczegółowego zapoznania się z wa-
runkami i kosztami kredytu oraz porównania ich z ofertami innych kredytodawców, co stanowi 
naruszenie art. 17 u.s.d.g.110.

Za bezprawne Prezes UOKiK uznał działanie przedsiębiorcy polegające na wpisywaniu 
w formularze informacyjne dotyczące umów: kredytu konsumpcyjnego gotówkowego, konsolida-
cyjnego kredytu gotówkowego, prostej pożyczki gotówkowej, kredytu – planu ratalnego, kredytu 
– planu ratalnego oraz limitu, o limit kredytowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, 
informacji o czasie obowiązywania formularza, iż niniejsza informacja zachowuje ważność w dniu 
sporządzenia niniejszego formularza, co zostało uznane za godzące w dobre obyczaje w zakresie 
powyższego terminu, a tym samym zostało uznane za sprzeczne z art. 17 u.s.d.g.111.

Uznano także za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie polega-
jące na umieszczaniu we wzorcu umowy zatytułowanym „Umowa Pożyczki”, wykorzystywanym 
przy zawieraniu z konsumentami umów pożyczki zabezpieczonej hipoteką postanowienia suge-
rującego, że zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest stanowiąca załącznik do ww. umowy umowa 
poręczenia w sytuacji, gdy wskazana Umowa poręczenia nie spełnia funkcji umowy poręczenia 
wynikającej z art. 876 § 1 k.c., co narusza obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej 
z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów, o którym mowa 
w art. 17 u.s.d.g.112.

Za naruszające zbiorowe interesy konsumentów zostały także uznane praktyki przedsiębior-
cy polegające na:
1) umieszczaniu w umowach o limit kredytowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 

postanowienia „Jeżeli zmiana stopy procentowej polegać będzie na jej zmniejszeniu, zmia-
na oprocentowania Limitu dokonywana jest przez Bank na pisemny wniosek Kredytobiorcy, 
pod warunkiem braku naruszeń przez Kredytobiorcę postanowień Umowy w okresie przed 
złożeniem wniosku. Zmiana następować będzie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowe-
go następującego po otrzymaniu wniosku przez Bank. Bank potwierdzi na piśmie obniżenie 
oprocentowania”, które narusza art. 359 § 21 k.c.113;

2) umieszczaniu w umowach: kredytu konsumpcyjnego gotówkowego, konsolidacyjnego kre-
dytu gotówkowego, kredytu – planu ratalnego, kredytu – planu ratalnego oraz limitu, kredytu 
przeznaczonego na sfinansowanie/refinansowanie kosztów nabycia pojazdów postanowienia 
w brzmieniu: „W przypadku przedterminowej spłaty całości Kredytu, całkowity koszt Kredytu 
ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania 
Umowy”, oraz w umowie prostej pożyczki gotówkowej postanowienia w brzmieniu: „W przy-
padku przedterminowej spłaty całości Pożyczki, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu 
o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy”, które 

110 Decyzja Prezesa UOKiK nr DDK-13/2013 z 31.12.2013 r. wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. 
111 Decyzja Prezesa UOKiK nr RKT-19/2013 z 8.07.2013 r. przeciwko Getin Noble Bank SA w Warszawie.
112 Decyzja Prezesa UOKIK nr RWA-31/2013 z 17.12.2013 r. przeciwko Pozabankowemu Centrum Finansowemu sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku 
Mazowieckim.
113 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014).



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 5(3)

Edyta Rutkowska-Tomaszewska            Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych…91

wprowadzały konsumentów w błąd co do wszystkich praw wynikających z art. 49 ust. 1 
u.k.k.114;

3) pobieranie odsetek od kredytowanych kosztów kredytu w przypadku skorzystania przez kre-
dytobiorcę z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od 
dnia jej zawarcia, co jest sprzeczne z art. 54 ust. 1, 2 i 4 u.k.k.115.
Za bezprawne, a jednocześnie naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK 

uznał także działania polegające na: stosowaniu 30-dniowego terminu wypowiedzenia umowy 
o limit kredytowy, co jest sprzeczne z art. 42 ust. 2 u.k.k.116, pobieraniu, w sytuacji odstąpienia 
przez konsumenta od zawartej umowy o kredyt konsumencki, odsetek od kwoty kredytowanych 
kosztów, co jest sprzeczne z art. 54 ust. 1 i 4 u.k.k.; wyznaczeniu w formularzach informacyjnych 
dotyczących kredytu konsumenckiego jednodniowej daty ważności informacji w nim zawartych, 
co narusza art. 17 u.s.d.g.117.

Za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów uznano praktykę polegającą na zaniecha-
niu niezwłocznego przekazywania do Biura Informacji Kredytowej S.A. informacji o wygaśnięciu 
zobowiązania kredytobiorców, będących konsumentami, w okresie pomiędzy datami przesyłania 
do Biura Informacji Kredytowej S.A. poszczególnych Wsadów Informacyjnych w danym miesią-
cu, co, jako sprzeczne z dobrymi obyczajami, zostało uznane za czyn nieuczciwej konkurencji 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k.118.

Ponadto, w jednej z decyzji Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe intere-
sy konsumentów działania przedsiębiorcy polegające na stosowaniu opłaty przygotowawczej, 
której wysokość nie odpowiada wartości świadczeń realizowanych w ramach tej opłaty, co może 
stanowić naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.119 a w innej – działania przedsiębiorcy polegające na 
obciążeniu konsumentów, w przypadku rozwiązania umowy, nadmiernie wygórowanymi kosztami, 
tj. zatrzymywaniu przez przedsiębiorcę całej opłaty, o której mowa w § 1 ust. 6 „Umowy Kredytów 
Konsumenckich”, o treści: Kredytobiorca, podpisując niniejszy dokument, wnioskuje o przydzie-
lenie…kredytów, każdy w wysokości pięć tysięcy złotych co daje ogólna sumę wnioskowanych 
kredytów w wysokości… (Całkowita Kwota kredytu), wnioskując jednocześnie okres spłaty na … lat 
(czas obowiązywania umowy). W konsekwencji Kredytobiorca powinien uiścić opłatę w wysokości 
6% kwoty wnioskowanych kredytów120.

VII.	Podsumowanie
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego nie wystarcza jedynie 

działalność regulowana lub stawianie wymogów instytucjom finansowym w celu zapewnienia ich 
bezpiecznego funkcjonowania. Konieczna jest także ingerencja publicznoprawna w sferę świad-
czenia usług przez te instytucje, czego wyrazem jest sprawowanie merytorycznego nadzoru 
Prezesa UOKiK nad przestrzeganiem regulacji konsumenckich. 

114 Decyzja Prezesa UOKIK nr RKT-19/2013, z 8.07.2013 r. przeciwko „Getin Noble Bank” SA w Warszawie.
115 Decyzja Prezesa UOKIK nr RPZ 2/2013 z 12.03.2013 r. wobec Banku Zachodniego WBK S.A.
116 Ibidem.
117 Ibidem.
118 Decyzja Prezesa UOKIK nr RKR-44/2013 z 23.12.2013 r. wobec Sygma Banque Societe Anonyme z siedzibą w Paryżu (Francja), prowadzącego 
działalność gospodarczą w Polsce poprzez oddział pod nazwa Sygma Banque Societe Anonyme (S.A.) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. 
119 Decyzja Prezesa UOKIK nr RGD 20/2013 z 20.11.2013 r. wobec Baltic Money Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
120 Ibidem.
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Dobrze funkcjonujący rynek finansowy powinien być także przejrzysty oraz zapewniać ochro-
nę interesów jego uczestników, zwłaszcza tych nieprofesjonalnych, którzy korzystają z usług fi-
nansowych świadczonych przez instytucje finansowe, w tym banki. Skala zagrożeń, jakie niosą 
ze sobą usługi finansowe i, będące ich odmianą, usługi bankowe, powoduje, że stanowią one 
jeden z najważniejszych obszarów zainteresowania prawa konsumenckiego. Ogromne znaczenie 
dla wyeliminowania nieuczciwych i szkodliwych praktyk stosowanych przez banki wobec kon-
sumentów mają organy i instytucje właściwe do podejmowania działań w odniesieniu do całego 
rynku i chroniące interesy konsumentów w relacjach z profesjonalistami w ramach tzw. ochrony 
powszechnej a wśród nich Prezes UOKiK, którego rola i aktywność są nieocenione, ale jednak 
niewystarczające, choć powinna przyczyniać się do wyznaczania pewnych trendów, reguł pra-
widłowego postępowania, zasad kształtowania relacji z klientami i – w efekcie – odpowiedniego 
rozwoju tego rynku. 

Analiza wybranych najnowszych decyzji wydanych przez Prezesa UOKiK w latach 2013–2014 
wobec instytucji działających na rynku finansowym i świadczących usługi finansowe, w tym nie-
bankowych instytucji pożyczkowych, wskazuje, że największa skala naruszeń dotyczy udzielania 
kredytów konsumenckich. W dużej mierze odnoszą się one do nieuczciwych praktyk rynkowych 
poprzez manipulowanie informacją o kosztach kredytu, wprowadzającą w błąd reklamę, ale także 
stosowania w umowach o udzielenie kredytu konsumenckiego niedozwolonych klauzul umownych. 
Instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich, a zwłaszcza niebankowe instytucje 
pożyczkowe posługują się w swoich reklamach podobnymi, a nieraz wręcz identycznymi hasłami. 
Jest to szczególnie widoczne w przypadku haseł „bez BIK” ewentualnie „bez weryfikacji w BIK”, 
„nie badamy zdolności kredytowej”, sugerującymi pewność uzyskania pożyczki. Większość nie-
prawidłowości polegała na czynnym wprowadzaniu konsumentów w błąd poprzez podawanie 
informacji, które mogą wpływać na decyzje konsumentów. Zakwestionowane praktyki polegały 
na publikowaniu reklam, w których eksponowano szczególne cechy oferty i posługiwaniu się ha-
słami świadczącymi o wyjątkowości oferty na tle konkurencji (np. najniższe koszty pożyczki lub 
najniższe oprocentowanie), wyróżniającymi ofertę na tle ofert innych przedsiębiorców, co nie było 
zgodne z rzeczywistością121.

121 Por. Reklama parabanków…, s. 46.
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Streszczenie:
Otoczenie regulacyjne rynku finansowego Unii Europejskiej, łączące w sobie prawo publiczne z ele-
mentami prawa prywatnego, kształtowane jest w oparciu o cele, jakie powinny zostać osiągnięte 
przez wprowadzaną regulację. Te z kolei wyznaczają zakres regulacji, a zatem obszar aktywności 
unijnego prawodawcy, a także koncepcję (filozofię) regulacji, zgodnie z którą aktywność ta jest 
podejmowana. Opracowanie stanowi analizę unijnego prawa rynku finansowego, zwłaszcza zaś 
instrumentów prawnych przyjętych na przestrzeni ostatnich pięciu lat, pozwalającą na ustalenie 
zmian w hierarchicznej strukturze jego celów, koncepcji i w zakresie regulacji, determinowanych 
potrzebami samego zintegrowanego rynku finansowego, który, podlegając przeobrażeniom, jed-
nocześnie staje się bardziej podatny na czynniki destabilizujące.

Słowa	kluczowe:	prawo rynku finansowego, stabilność finansowa, ESNF, unia bankowa

I.	Uwagi	wprowadzające
Ostatni globalny kryzys finansowy wymusił gruntowne zmiany w unijnym systemie regulacji, 

którym podlegają instytucje finansowe i w nadzorze nad przestrzeganiem przez nie tych regulacji. 
Zapoczątkowana w 2009 r.1 reforma regulacji i nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej 
wkracza w kolejne etapy – od założeń teoretycznych, przez etap prac legislacyjnych, po fazę wdra-
żania i rzeczywistego funkcjonowania przyjętych rozwiązań – i jest przeprowadzana w oparciu 
o zredefiniowane cele, które przyświecają unijnemu prawodawcy, a także zgodnie z odmiennym 
podejściem do kształtowania otoczenia regulacyjnego tego rynku, co wpływa na zakres tworzo-
nego na szczeblu unijnym prawa rynku finansowego.

Podjęcie analizy otoczenia regulacyjnego rynku finansowego Unii Europejskiej według wska-
zanych kryteriów, będącej zamierzeniem niniejszego opracowania, wymaga dokonania pewnych 
ustaleń o charakterze terminologicznym, związanych z rozumieniem, po pierwsze – samego 

* Dr Dorota Wojtczak-Samoraj, adiunkt, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski; e-mail: 
d.wojtczak@prawo.uni.wroc.pl.
1 Początek tej reformy wiązać należy z działaniami Grupy Wysokiego Szczebla pod przewodnictwem Jacques’a de Larosière’a, rozpoczętymi w paź-
dzierniku 2008 r. Ich wyniki opublikowane zostały w dokumencie: Report of the High Level Group on Financial Supervision in the EU chaired by Jacques 
de Larosière, Brussels, 25 February 2009, dalej jako raport Larosière’a, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_ report_en.pdf 
(dostęp: 1.08.2014).
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pojęcia rynku finansowego, które nie jest definiowane w prawie Unii Europejskiej, po wtóre zaś – 
otoczenia regulacyjnego tego rynku. 

Wobec braku definicji legalnej rynku finansowego powszechnie przyjęło się definiowanie 
go od strony podmiotowej – przez odwołanie do sektora	finansowego w rozumieniu dyrektywy 
2002/87/WE2, a więc podmiotów – szeroko rozumianych instytucji finansowych3 – zaliczanych do:
– sektora bankowego: instytucji kredytowych, instytucji finansowych lub przedsiębiorstw usług 

pomocniczych w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 575/20134,
– sektora ubezpieczeń: zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji lub ubezpieczeniowych 

spółek holdingowych w rozumieniu dyrektywy 2009/138/WE5,
– sektora usług inwestycyjnych: firm inwestycyjnych w rozumieniu dyrektywy 2004/39/WE6.

Takie ujęcie rynku finansowego pozwala na jego zdefiniowanie jako ogółu szeroko rozu-
mianych instytucji finansowych tworzących poszczególne sektory i tradycyjny podział na rynek	
bankowy,	ubezpieczeniowy	i	kapitałowy. Przyjęta w prawodawstwie unijnym technika określa-
nia statusu prawnego instytucji finansowej – specyfiki jej działalności – poprzez przypisanie jej 
właściwego katalogu usług finansowych – rodzajów aktywności, do których jest ona uprawniona, 
daje natomiast podstawy do ujmowania rynku finansowego od strony przedmiotowej i utożsa-
miania go z rynkiem	usług	finansowych, wśród których prawodawca unijny, obok klasycznego 
trójpodziału na usługi bankowe, ubezpieczeniowe i inwestycyjne, wyróżnia obecnie także usługi 
związane z działalnością kredytową, prywatnymi emeryturami oraz płatnościami7. Klasyfikacja 
ta ma w zasadzie charakter wyczerpujący, ponieważ każdemu z jej elementów można przypisać 
instytucję finansową właściwą do świadczenia danej kategorii usług8. Oceniana przez pryzmat 
kształtowanego otoczenia regulacyjnego daje podstawy do wyróżnienia, poza	rynkiem	banko-
wym,	ubezpieczeniowym	i	kapitałowym,	także	rynku	usług	płatniczych9.

Właściwe wydaje się zatem szerokie	definiowanie	rynku	finansowego,	uwzględniające	
nie	tylko	jego	stronę	podmiotową,	ale	także,	przesądzające	o	statusie	prawnym	instytucji	
finansowej,	usługi	finansowe	–	stanowiące	jego	przedmiotowe	ujęcie.	Podkreślenia wymaga 
jednak, że szeroko rozumiane instytucje finansowe, świadczące usługi finansowe, zaliczane są 
przez prawodawcę na gruncie rozporządzenia (UE) nr 575/2013 do grona podmiotów	sektora	

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/87/WE z 16.12.2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami 
ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 
92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE, Dz. Urz. UE L 35 z 11.02.2003, s. 1.
3 W szerokim rozumieniu, zbliżonym do potocznego, mianem instytucji finansowych określa się ogół podmiotów działających na rynku finansowym 
w charakterze usługodawców, a więc instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, firmy i fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, instytucje płat-
nicze oraz konglomeraty finansowe – zob. E. Fojcik-Mastalska, Instytucja finansowa i instytucja kredytowa w projekcie nowelizacji Prawa bankowego, 
„Prawo Bankowe” 2001, nr 5, s. 20; por. A. Jurkowska-Zeidler, Publicznoprawne formy oddziaływania państwa i Unii Europejskiej na instytucje kredytowe 
i finansowe, [w:] J. Głuchowski (red.), System prawa finansowego, t. IV, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 257. Pod reżimem dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/110/WE z 16.09.2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz 
nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 2000/46/WE (Dz. Urz. 
UE L 267 z 10.10.2010, s. 7) za odrębną kategorię instytucji finansowej należy również uznać instytucję pieniądza elektronicznego.
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych 
i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, s. 1.
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z 25.11.2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, s. 1.
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z 21.04.2004 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 30.04.2004, s. 1.
7 Zob. art. 2 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/65/WE z 23.09.2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na 
odległość oraz zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE, Dz. Urz. UE L 271 z 9.10.2002, s. 16.
8 Szerzej zob. D. Wojtczak, Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 48 i n.
9 A. Jurkowska-Zeidler, Zmiany w otoczeniu regulacyjnym rynku finansowego Unii Europejskiej, [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie 
finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s. 713–714.
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finansowego w ogóle10, bez sektorowego ich przyporządkowania. Zabieg taki stanowi wyraz 
obserwowanej obecnie tendencji do systemowego spojrzenia na rynek finansowy jako całość, 
pomimo wciąż sektorowego charakteru regulacji prawnych. W taki też sposób – systemowy i ode-
rwany od sektorowych podziałów – należy postrzegać rynek finansowy Unii Europejskiej, będący 
istotną częścią rynku wewnętrznego i w tym wymiarze posiadający jednolity charakter. 

Pojęcie regulacji (łac. regulatio – uporządkowanie, doprowadzenie do stanu prawnej pra-
widłowości, urządzenie, sprostowanie według pewnych prawideł11; łac. regula – przepis, zasada, 
prawidło12) nie jest w doktrynie rozumiane jednolicie13. Niewątpliwie wiązać je jednak należy 
z istnieniem podmiotu regulacyjnego, łączącego w sobie funkcję prawodawczą i nadzorczą, oraz 
z efektami jego aktywności, stanowiącymi formę interwencji w określony obszar życia społecznego14. 

Odniesione do rynku finansowego Unii Europejskiej pojęcie otoczenia	regulacyjnego obe-
jmuje w pierwszej kolejności aktywność	prawodawcy	unijnego	w	zakresie	instytucjonalnej	
organizacji	i	funkcjonowania	rynku	finansowego	(instytucji	finansowych). W ramach pierwszej 
kategorii następuje określenie podmiotów uprawnionych do wykonywania usług finansowych dane-
go typu, wskazanie warunków podejmowania i prowadzenia przez nie działalności, oraz kryteriów 
dopuszczenia do podejmowania tej działalności lub zabronienia jej wykonywania15. W ramach 
drugiej kategorii wyróżnić należy standardy, które przyjmują postać tzw. norm ostrożnościowych16 
i do momentu ich „przejęcia” przez wiążące akty prawne funkcjonują w sferze aktów typu soft law 
w klasycznym rozumieniu tego pojęcia17. Z perspektywy świadczonych usług finansowych, które 
wykazują bliski związek ze sferą usług w ogóle, w ramach otoczenia regulacyjnego plasują się 
również regulacje	stosunków	nawiązywanych	między	instytucją	finansową	a	jej	klientem, 
zwłaszcza konsumentem, co pozwala uznać prawo rynku finansowego za szczególną dziedzinę, 
łączącą w sobie prawo	publiczne	z	elementami	prawa	prywatnego, znajdującego się na styku 
z unijnym prawem konsumenckim. Otoczenie to uzupełniają, rozpatrywane w kategorii funkcjo-
nalnych źródeł prawa rynku finansowego18, akty soft law – wydawane zwłaszcza na etapie sze-
roko rozumianej procedury legislacyjnej – oraz, w granicach wyznaczonych przez prawodawcę, 
mechanizmy nielegislacyjne w postaci przyjętych do stosowania i egzekwowania przez samych 
uczestników rynku (instytucje finansowe) rozwiązań samoregulacyjnych19. 

Nad prawidłowym stosowaniem przez szeroko rozumiane instytucje finansowe przepisów 
i standardów czuwa nadzór	finansowy, który w płaszczyźnie unijnej do niedawna obejmował je-
dynie koordynację nadzorców krajowych, a od 2011 r. posiada instytucjonalną strukturę w ramach 

10 Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 27 w zw. z pkt 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, podmiot sektora finansowego oznacza dowolny z podmiotów: insty-
tucję kredytową, firmę inwestycyjną, instytucję finansową, przedsiębiorstwo usług pomocniczych uwzględnione w skonsolidowanej sytuacji finansowej 
instytucji, zakład ubezpieczeń, zakład ubezpieczeń z państwa trzeciego, zakład reasekuracji, zakład reasekuracji z państwa trzeciego, ubezpieczeniową 
spółkę holdingową, przedsiębiorstwo z państwa trzeciego mające główny przedmiot działalności porównywalny z głównym przedmiotem działalności 
dowolnego z wymienionych podmiotów.
11 A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań–Warszawa–Lublin 1958, s. 578.
12 M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich i pochodzenia łacińskiego, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2002, s. 79. 
13 Szerzej zob. T. Nieborak, Aspekty prawne funkcjonowania ryku finansowego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2008, s. 22 i n. 
14 Zob. K.K. Mwenda, Legal aspects of financial services regulation and the concept of a unified regulator, The World Bank, Washington 2006, s. 5. 
15 C. Kosikowski, M. Olszak, Od prawa bankowego do prawa rynku finansowego, [w:] J. Głuchowski (red.), System prawa finansowego…, s. 210.
16 Ibidem, s. 224 i n. 
17 Sformułowanie „klasyczne rozumienie” użyte zostało dla ukazania kontrastu z wyodrębnionym w doktrynie pojęciem soft law nowej generacji dla 
określenia jednej z trzech kategorii źródeł sui generis podsystemu prawa nadzoru nad rynkiem finansowym – soft law tworzonego w ramach Europejskiego 
Systemu Nadzoru Finansowego – szerzej zob. M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013, s. 150 i n.
18 R.W. Kaszubski, Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006, s. 31–33.
19 Szerzej na temat wykorzystania soft law i samoregulacji na przykładzie sektora bankowego – zob. D. Wojtczak, Soft law i mechanizmy nielegislacyjne 
jako instrumenty integracji rynku usług bankowych Unii Europejskiej, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 1. 
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Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF), od 2013 r. wzbogaconą o działający w ra-
mach jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM) Europejski Bank Centralny (EBC). Przepisy	
i	standardy,	stanowiące	podstawę	prawną	funkcjonowania	unijnych	organów	nadzoru,	
określające	organizację	ESNF	i	SSM,	a	także	przebieg	procesu	polegającego	na	nadzoro-
waniu	instytucji	finansowych	w	zakresie	właściwego	stosowania	przez	nie	adresowanych	
do	nich	przepisów	i	standardów,	stanowiące	umocowanie	dla	podejmowanych	czynności	
nadzorczych,	wraz	z	samymi	przepisami	i	standardami,	którym	podlegają	instytucje	finan-
sowe,	wyznaczającymi	obszar	prawny,	z	którym	zgodność	podlegać	ma	ocenie	nadzoru	
finansowego,	tworzą	otoczenie	regulacyjne	rynku	finansowego	Unii	Europejskiej.	

II.	Cele	i	metoda	regulacji	rynku	finansowego	Unii	Europejskiej
Cele, które efektom legislacyjnym swojej aktywności nadaje prawodawca, wyznaczają zakres 

i metodę tej aktywności. Są one determinowane stopniem zaawansowania procesu integracji i glo-
balizacji, a w konsekwencji potrzebami samego rynku finansowego, który „reagując” na czynniki 
zarówno natury egzo-, jak i endogenicznej20, z jednej strony podlega przeobrażeniom, z drugiej 
zaś staje się bardziej podatny na zjawiska destabilizujące.

Rynek finansowy Unii Europejskiej stanowi element jednolitego rynku wewnętrznego. Jego 
otoczenie regulacyjne służy więc w pierwszej kolejności nadrzędnym	celom	systemu	prawnego	
Unii	Europejskiej i ogólnym	celom	regulacji	rynku	wewnętrznego	jako	jego	części, wyrażo-
nym w prawie, traktatowym21. Pierwsze można odnaleźć w preambule Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE)22. Drugie wynikają z konkretnych jego przepisów i obejmują ustanowienie 
rynku wewnętrznego i zapewnienie jego funkcjonowania (art. 26 ust. 1 i art. 114 TFUE), a także 
urzeczywistnianie poszczególnych swobód tego rynku (rozdziały 2–4 tytułu IV TFUE). Cele te, 
odniesione do rynku finansowego obejmują umożliwianie terytorialnej ekspansji instytucji finanso-
wych, w czym wyraża się swoboda świadczenia usług finansowych i przedsiębiorczości, a także 
mobilności samych usług finansowych, co jest wyrazem eliminacji barier w przepływie kapitału 
i płatności. Jako że znajdują się poza ścisłym otoczeniem regulacyjnym rynku finansowego, mogą 
być określane jako zewnętrzne	cele	regulacji	rynku	finansowego	Unii	Europejskiej. 

Działalność rynkowa szeroko rozumianych instytucji finansowych stanowi przede wszyst-
kim materię prawa pochodnego, a wyrażone w nim cele, dla kontrastu, uznać należy za cele	
wewnętrzne	otoczenia	regulacyjnego dla tej działalności. W ramach ich struktury możliwe do 
wyodrębnienia są, niejako wyjęte przed nawias, wspólne	cele	regulacji	rynku	finansowego,	
tj. bezpieczeństwo	rynku	finansowego,	utożsamiane	z	jego	stabilnością, oraz ochrona	inte-
resów	jego	uczestników23	(cele	wewnętrzne	ogólne), w	dalszej	kolejności	uszczegóławiane,	
zgodnie	z	przedmiotem	regulacji	(cele	wewnętrzne	szczegółowe),	bądź	uzupełniane	przez	
dodatkowe	cele	całej	regulacji	(cele	wewnętrzne	wspomagające). Te ostatnie najczęściej zwią-
zane są z poprawą jakości szeroko rozumianego prawodawstwa, czego wyrazem są projektowane 
20 Podział czynników oddziaływujących na rynek finansowy prezentuje A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii 
Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 61; por. A. Matysek-Jędrych, Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, 
„Bank i Kredyt” 2008, nr 1, s. 35. 
21 Szerzej zob. D. Wojtczak-Samoraj, Cele unijnego prawa rynku finansowego, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje prawnofinansowe w wa-
runkach kryzysu gospodarczego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 579–580. 
22 Wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47.
23 Szerzej – zob. A. Jurkowska, Nowa architektura sieci bezpieczeństwa jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej, [w:] J. Węcławski (red.), 
Bankowość, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 121 i n. 
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i przyjęte w ostatniej dekadzie dyrektywy konsolidujące, a tym samym zwiększające spójność 
i przejrzystość obowiązującego prawodawstwa, w tym najnowsza – dyrektywa 2013/36/UE24, która, 
obok celu głównego, jako cel uzupełniający wskazuje „zapewnienie przejrzystości oraz spójności 
stosowania przepisów (…) mających zastosowanie zarówno do instytucji kredytowych, jak i firm 
inwestycyjnych”, a także „zapewnienie większej czytelności” tych przepisów (punkt 1 preambuły). 

Mimo że tezę o teleologicznej jedności systemu prawa uważa się za nieuzasadnioną25, ogól-
nym celom jednolitego rynku wewnętrznego, a więc celom zewnętrznym rynku finansowego Unii 
Europejskiej, podporządkowane są jego cele wewnętrzne. Hierarchiczna zależność widoczna jest 
nie tylko w układzie celów prawa pierwotnego i pochodnego, ale również w relacjach pomiędzy 
ogólnymi i szczegółowymi celami wewnętrznymi. Potwierdza to powszechna praktyka odwoływa-
nia się przez prawodawcę formułującego ogólne i szczegółowe cele regulacji rynku finansowego 
w pierwszej kolejności do ogólnych celów regulacji rynku wewnętrznego26. Podkreślenia jednak 
wymaga, że wyrażony w art. 26 ust. 1 TFUE cel ogólny, jakim jest „ustanowienie lub zapewnienie 
funkcjonowania rynku wewnętrznego”, w swej początkowej części utracił na znaczeniu na obec-
nym etapie integracji, a odwołujący się do niego prawodawca koncentruje się na „właściwych”27, 
„sprawnych”28 czy „prawidłowych”29 aspektach jego funkcjonowania, a nie ustanawiania, które 
uznać należy za zakończone, oraz na „urzeczywistnianiu swobody przedsiębiorczości i świad-
czenia usług finansowych”30. Praktyka ta, przeniesiona na płaszczyznę rynku finansowego Unii 
Europejskiej, powoduje istotne konsekwencje w strukturze celów wewnętrznych jego regulacji, 
których szczegółowa analiza pozwala jednocześnie na dokonanie kilku spostrzeżeń dotyczących 
zakresu i metody tej regulacji. 

Działania prawodawcy unijnego, związane z etapem integracji krajowych rynków finanso-
wych w ramach tworzenia rynku finansowego Unii Europejskiej, koncentrowały się początkowo 
prawie wyłącznie na zorientowanych	sektorowo	publicznoprawnych	aspektach	organizacji	
i	funkcjonowania	instytucji	finansowych. Stąd też cele jego aktywności dotyczyły i w aktach 
prawnych z tego zakresu dotyczą również obecnie „stworzenia równych warunków konkurencji”, 
„ochrony oszczędności”, „eliminacji barier handlowych i zakłóceń konkurencji” czy „ułatwienia 

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26.06.2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalno-
ści oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, s. 338.
25 Zob. Z. Tabor, Teleologiczna „jedność” systemu prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1980, nr 1; J. Nowacki, O rozumieniu sku-
teczności przepisów prawa, „Studia Prawnicze” 1986, nr 1–2, s. 209.
26 Modelowym przykładem takiego rozwiązania jest preambuła dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/19/WE z 30.05.1994 r. w sprawie syste-
mów gwarantowania depozytów (Dz. Urz. WE L 135 z 31.05.1994, s. 5), zgodnie z którą	„zgodnie z celami Traktatu, należy promować harmonijny rozwój 
działalności instytucji kredytowych na obszarze całej Wspólnoty, znosząc wszelkie ograniczenia prawa przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia 
usług, wzmacniając równocześnie stabilność systemu bankowego oraz ochronę oszczędzających”.
27 Zgodnie z punktem 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z 25.11.2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, s. 1: „W interesie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrz-
nego leży, aby ustanowione zostały uzgodnione zasady dotyczące nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi oraz – celem ochrony wierzycieli – zasady 
dotyczące reorganizacji i postępowania likwidacyjnego w przypadku zakładów ubezpieczeń”.
28 Zgodnie z punktem 7 preambuły rozporządzenia (UE) nr 575/2013: „Niniejsze rozporządzenie ma w decydującym stopniu przyczynić się do spraw-
nego funkcjonowania rynku wewnętrznego i z tego też względu jego podstawą powinny być postanowienia art. 114 TFUE, zgodnie z interpretacją od-
powiadającą spójnemu orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.
29 Zgodnie z punktem 6 preambuły dyrektywy 2013/36/UE: „Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga nie tylko przepisów prawnych, 
ale również ścisłej i regularnej współpracy właściwych organów państw członkowskich oraz znacznie większej zbieżności stosowanych przez nie prak-
tyk w zakresie regulacji i nadzoru”. Zgodnie z punktem 13 tej dyrektywy: „Aby zapewnić prawidłowo funkcjonujący rynek wewnętrzny, konieczne są 
przejrzyste, przewidywalne i zharmonizowane praktyki i decyzje nadzorcze w odniesieniu do prowadzenia działalności i kierowania transgranicznymi 
grupami instytucji kredytowych”.
30 Zob. punkt 3 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz. Urz. UE L 173 
z 12.06.2014, s. 149, zgodnie z którym „dyrektywa stanowi zasadniczy instrument urzeczywistnienia rynku wewnętrznego w sektorze instytucji kredyto-
wych, z punktu widzenia zarówno swobody przedsiębiorczości, jak i swobody świadczenia usług finansowych, przy jednoczesnym zwiększeniu stabilności 
systemu bankowego oraz ochrony deponentów”.
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podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe”, poprzez „koordynację kra-
jowych przepisów regulujących warunki dopuszczenia instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 
do działalności, metody zarządzania nimi oraz ramy nadzoru nad tymi instytucjami i firmami”, „wy-
eliminowanie najistotniejszych różnic w przepisach prawa poszczególnych państw członkowskich, 
którym podlegają zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji” czy „usunięcie niektórych różnic 
w ustawodawstwach państw członkowskich w odniesieniu do przepisów dotyczących systemów 
gwarancji depozytów, którym podlegają te instytucje kredytowe”31. 

W regulacjach rynku finansowego, przyjętych w przeciągu kilku ostatnich lat, cele	te	ulegają	
poszerzeniu,	co	świadczy	o	przesunięciu	akcentów	w	motywach	regulacji,	z	ustanawia-
nia	rynku	finansowego	Unii	Europejskiej,	co	jest	już	faktem,	na	jego	właściwe	funkcjo-
nowanie	w	warunkach	zaufania	do	tego	rynku,	wolnych	od	czynników	destabilizujących,	
w	tym	zjawisk	kryzysowych.	Stąd też formułowane w nich cele dotyczą z jednej strony „za-
pewnienia wysokiego poziomu ochrony inwestorów i deponentów”32, „ochrony ubezpieczających 
i beneficjentów”33 czy też „utrzymania zaufania deponentów”34. Odwołując się do poczynionych 
we wprowadzeniu ustaleń, że prawo rynku finansowego łączy w sobie prawo publiczne z elemen-
tami prawa prywatnego, należy wskazać, że wraz z wkroczeniem przez prawodawcę unijnego 
w sferę między instytucją finansową a jej klientami w	horyzontalnych	regulacjach wyrażane są 
przez prawodawcę dążenia do „zapewnienia zaufania konsumentów”, „zapewnienia konsumen-
tom wysokiego i równoważnego poziomu ochrony ich interesów”35. Z drugiej strony prawodawca 
uwypukla cele związane z „zapewnieniem stabilności finansowej podmiotów gospodarczych na 
tych rynkach”36 (usług bankowych i finansowych), „osiągnięciem większej stabilności na rynkach 
finansowych”37, „stabilnością finansową i stabilnymi rynkami”38, a także „zniechęcaniem do de-
stabilizujących spekulacji finansowych”, „zachowaniem stabilnego i zróżnicowanego środowiska 
bankowego”39. Wewnętrzne	cele	ogólne	publicznego	prawa	rynku	finansowego,	formuło-
wane	przez	prawodawcę	z	jednoczesnym	odniesieniem	do	konkretnego	sektora	rynku	
finansowego,	w	ostatnich	latach	uzupełniają	więc	cel,	jakim	jest	stabilność	finansowa	czy	
stabilność	systemu	finansowego	jako	całości,	ujmowany w dyrektywach czy rozporządzeniach 
mających w zasadzie wciąż sektorowy charakter. Cele te nie zawsze wyrażane są przez prawo-
dawcę w sposób modelowy i łącznie. W tym ostatnim przypadku bywają natomiast przez niego  
hierarchizowane40. 

31 Zob. m.in. punkt 5 preambuły uchylonej już dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/48/WE z 14.06.2006 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana), Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, s. 1; punkt 2 i 12 preambuły dyrektywy 
2013/36/UE, punkt 11 preambuły rozporządzenia (UE) nr 575/2013; punkt 2 preambuły dyrektywy 2009/138/WE; punkt 2 preambuły dyrektywy 2014/49/UE. 
32 Zob. punkt 7 preambuły rozporządzenia (UE) nr 575/2013.
33 Zob. punkt 16 preambuły dyrektywy 2009/138/WE.
34 Punkt 3 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z 11.03.2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów 
gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty, Dz. Urz. UE L 68 z 13.03.2009, s. 3.
35 Zob. m.in. punkt 8 i 9 preambuły dyrektywy 2008/48/WE oraz punkt 13 preambuły dyrektywy 2002/65/WE.
36 Zob. punkt 7 preambuły rozporządzenia (UE) nr 575/2013.
37 Punkt 3 preambuły dyrektywy 2009/14/WE.
38 Punkt 16 preambuły dyrektywy 2009/138/UE.
39 Zob. punkt 32 preambuły rozporządzenia (UE) nr 575/2013.
40 Dla przykładu, zgodnie z punktem 7 preambuły rozporządzenia (UE) nr 575/2013: „Niniejsze rozporządzenie powinno między innymi zawierać wymogi 
ostrożnościowe dla instytucji ściśle dotyczące funkcjonowania rynków usług bankowych i finansowych oraz służące zapewnieniu stabilności finansowej 
podmiotów gospodarczych na tych rynkach, a także wysokiego poziomu ochrony inwestorów i deponentów”; por. punkt 16 preambuły dyrektywy 2009/138/
WE, zgodnie z którym „Głównym celem regulacji i nadzoru zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji jest odpowiednia ochrona ubezpieczających 
i beneficjentów. Pojęcie beneficjent ma obejmować dowolną osobę fizyczną lub prawną, której zgodnie z umową ubezpieczenia przysługuje dane prawo. 
Inne cele regulacji i nadzoru zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, takie jak stabilność finansowa oraz uczciwe i stabilne rynki, również powinny 
być wzięte pod uwagę, ale nie może to prowadzić do podważenia głównego celu”.
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Powyższe ustalenia w zakresie wewnętrznych celów regulacji rynku finansowego Unii 
Europejskiej dotyczą obszernej materii instytucjonalnej organizacji i funkcjonowania instytucji 
finansowych, a także ogólnych ram nadzoru, w coraz szerszym zakresie uzupełnianej przez 
instytucjonalne	i	funkcjonalne	rozwiązania	stosowane	w	sytuacji	zagrożenia	bądź	stanu	
niewypłacalności	instytucji	finansowych wobec samych instytucji finansowych i ich klientów. 
W aktywności prawodawcy unijnego widoczny jest jednak – komplementarny do pierwotnego 
– nurt	instytucjonalnej	i	funkcjonalnej	regulacji	nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
i standardów dedykowanych instytucjom finansowym41. 

Odwołując się do poczynionych wcześniej ustaleń dotyczących hierarchicznej zależności 
zewnętrznych i wewnętrznych celów regulacji rynku finansowego Unii Europejskiej, wskazać na-
leży, że realizacja ogólnego celu rynku wewnętrznego, jakim jest jego „sprawne” i „prawidłowe” 
funkcjonowanie, w dziedzinie nadzoru finansowego wymaga spójnych struktur nadzorczych, za-
równo mikro-, jak i makroostrożnościowych, wyposażonych w kompetencje nadzorcze realizowa-
ne z poziomu unijnego42. Celem ich powołania, a więc wewnętrznym celem ogólnym otoczenia 
regulacyjnego rynku finansowego jest bowiem stabilność finansowa (systemu finansowego), który 
to cel prawodawca formułuje jako: „zachowanie stabilności finansowej niezbędnej dla dalszej inte-
gracji finansowej na rynku wewnętrznym”, „przeciwdziałanie ryzykom systemowym dla stabilności 
finansowe43, „przywrócenie oraz utrzymanie stabilności i wiarygodności systemu finansowego44, 
„integralność, przejrzystość, efektywność i prawidłowe funkcjonowanie rynków finansowych, 
stabilność systemu finansowego”45, „utrzymanie stabilności finansowej w Unii i zwiększenie po-
zytywnych skutków integracji rynku”46 (usług bankowych). Osiągnięcie tak określanego celu jest 
natomiast „(…) bezwzględnym warunkiem wstępnym utrzymania zaufania na rynku wewnętrznym 
oraz jego spójności, a tym samym utrzymania i poprawy warunków umożliwiających ustanowienie 
w pełni zintegrowanego i działającego rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych”47. 

Poczynione ustalenia w sposób jednoznaczny potwierdzają wspomnianą już wcześniej ten-
dencję, widoczną zarówno w płaszczyźnie regulacji instytucji finansowych, jak i nadzorujących 
je unijnych struktur, do systemowego	spojrzenia	na	rynek	finansowy	Unii	Europejskiej	jako	
całość	i	regulowania	go	z	perspektywy	stabilności	finansowej	(bezpieczeństwa	finanso-
wego), rozumianej szeroko jako stan, w którym system finansowy pełni swoje funkcje w sposób 
ciągły i efektywny, w warunkach pozbawionych zakłóceń, a więc wolnych od kryzysu finansowego 
i ryzyka systemowego związanego z rozprzestrzenianiem się istniejących już zakłóceń wewnątrz 

41 Szerzej na ten temat – zob. punkt 3 niniejszego opracowania. 
42 Zob. punkt 11 i 30 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z 24.11.2010 r. w sprawie unijnego nadzoru 
makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, s. 1); 
art. 1 ust. 5 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z 24.11.2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 
z 15.12.2010, s. 12) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z 24.11.2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE 
(Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, s. 84)	, art. 1 ust. 6 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z 24.11.2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji 
nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, s. 48).
43 Zob. punkt 31 preambuły rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 oraz art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia.
44 Zob. punkt 7 preambuły rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010; punkt 6 preambuły rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.
45 Zob. punkt 27 preambuły rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010; punkt 26 preambuły rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.
46 Zob. punkt 5 preambuły rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 z 15.10.2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne 
zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, s. 63.
47 Zob. punkt 7 preambuły rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.
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systemu finansowego Unii Europejskiej, zwłaszcza zaś strefy euro48. Jej ochrona, jako zadanie 
złożone, polegające z jednej strony na podejmowaniu działań prewencyjnych (crisis prevention), 
z drugiej zaś na zarządzaniu kryzysem na wypadek jego wystąpienia (crisis management and 
resolution) stanowi cel regulacyjno-instytucjonalnej struktury sieci bezpieczeństwa finansowego 
– Safety Net, w coraz szerszym stopniu funkcjonującej w wymiarze unijnym49. 

Regulacja rynku finansowego Unii Europejskiej przebiega według koncepcji częściowej	inte-
gracji	krajowych	porządków	prawnych, podejmowanej w oparciu o harmonizację	za	pomocą	
dyrektyw, mającą swoją podstawę prawną w art. 114 TFUE (dawny art. 95 TWE50). Harmonizacja 
ta ma być niezbędna i wystarczająca, aby zapewnić wzajemne uznawanie zezwoleń i systemów 
nadzoru ostrożnościowego, co umożliwia udzielanie jednolitego zezwolenia uznawanego w całej 
Unii oraz stosowanie zasady nadzoru sprawowanego w państwie pochodzenia51. O ile jednak 
do niedawna za niezbędną i wystarczającą prawodawca uznawał harmonizację	minimalną, 
umożliwiającą państwom członkowskim przyjmowanie przepisów bardziej rygorystycznych niż 
te zawarte w dyrektywach, o tyle w regulacjach, w których jako cel deklaruje utrzymanie bądź 
przywrócenie zaufania do rynku finansowego i jego właściwego (stabilnego) funkcjonowania 
przewiduje harmonizację	maksymalną, a nawet uzupełnia	dyrektywy	rozporządzeniami, 
które stosowane bezpośrednio, a więc bez konieczności ich transpozycji, zapewniają w płasz-
czyźnie unijnej jednolitość regulowanej w nich materii, co jest szczególnie istotne w odniesieniu 
do wymogów ostrożnościowych52. Oba instrumenty wyłączają jakiekolwiek rozbieżności, a zatem 
i zjawisko „odwrotnej dyskryminacji” oraz przenoszenia działalności i związanego z nią ryzyka do 
krajów o łagodniejszych wymogach w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności przez 
instytucje finansowe53. W większym stopniu służą też zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
uczestników rynku finansowego, zwłaszcza zaś konsumentów54.

Struktura	instytucjonalna	nadzoru	nad	rynkiem	finansowym	Unii	Europejskiej kształ-
towana jest na podstawie zunifikowanych	rozwiązań,	przyjętych	wyłącznie	w	drodze	rozpo-
rządzeń55, których podstawa prawna pozostaje jednak zróżnicowana. Pierwszą z nich stanowi 
art. 114 TFUE, na bazie którego utworzony został ESNF i jego wewnętrzne struktury. Powierzenie 
EBC szczególnych zadań, najpierw w zakresie nadzoru makroostrożnościowego – w ramach 
Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), a następnie w odniesieniu do polityki 
związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, nastąpiło natomiast na 
podstawie art. 127 ust. 6 TFUE. 
48 Szerzej na temat wąskiego i szerokiego znaczenia stabilności finansowej – zob. m.in. O. Szczepańska, Stabilność finansowa jako cel banku central-
nego. Studium teoretyczno-porównawcze, Scholar, Warszawa 2008, s. 33 i n.; P. Smaga, Istota stabilności finansowej, Zeszyty Naukowe SGH. Studia 
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 124, Warszawa 2013.
49 A. Jurkowska-Zeidler, Zmiany w otoczeniu regulacyjnym…, s. 714–715; A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego…, s. 166 i n. 
50 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 
Dz. Urz. UE C 06.311.E/1 z 29.12.2006 r.
51 Tytułem przykładu zob. punkt 7 uchylonej już dyrektywy 2008/48/WE; punkt 15 preambuły dyrektywy 2013/36/UE. 
52 Poza rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 przykładem wykorzystania tego instrumentu w uzupełnieniu dyrektywy jest, służące realizacji założeń SEPA, 
którym nie sprostał mechanizm samoregulacji, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z 14.03.2012 r. ustanawiające wymogi 
techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz. Urz. UE 
L 94 z 30.03.2012, s. 22), a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z 15.07.2014 r. ustanawiające jednolite zasady 
i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 1093/2010 (Dz. Urz. UE L 225 z 30.07.2014, s. 1).
53 A. Jurkowska-Zeidler, Publicznoprawne formy…, s. 266.
54 D. Wojtczak, Poziomy, instrumenty, mechanizmy i modele ochrony konsumenta usług bankowych. Stan obecny i perspektywy, „Prawo Bankowe” 
2008, nr 3, s. 48 i n.
55 W warstwie funkcjonalnej uprawnienia nadzorcze regulowane są zarówno w drodze dyrektyw, jak i rozporządzeń. 
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Mimo że obie podstawy budzą pewne zastrzeżenia56, to wydane w oparciu o nie rozporzą-
dzenia, wraz z opatrzonymi klauzulą maksymalnej harmonizacji dyrektywami, uzupełnianymi roz-
porządzeniami w zakresie rynkowej działalności instytucji finansowych, wskazują na przesunięcie	
akcentów	w	regulacji	rynku	finansowego	Unii	Europejskiej	w	kierunku	jego	stopniowej	
unifikacji57. Pod względem przedmiotowym ta fundamentalna wręcz zmiana w sposobie two-
rzenia otoczenia regulacyjnego rynku finansowego Unii Europejskiej obejmuje kwestie zarówno 
publiczno-, jak i prywatnoprawne, a więc horyzontalne stosunki pomiędzy usługodawcą i usłu-
gobiorcą usług finansowych, zwłaszcza zaś konsumentem. W ramach nadzorczego nurtu regu-
lacji tej fundamentalnej wręcz zmianie w metodzie kształtowania otoczenia regulacyjnego rynku 
finansowego Unii Europejskiej towarzyszy ponadto jakościowa zmiana – w kierunku zwiększenia 
mocy wiążącej – charakteru instrumentów wydawanych w ramach ESNF przez Europejskie Urzędy 
Nadzoru Finansowego (EUNF) i ERRS w formie wytycznych, zaleceń i standardów. Pierwsze dwa 
rodzaje należą do kategorii soft law. Pozbawione formalnie mocy wiążącej mają jednak na celu 
pośrednie skutki prawne i praktyczne i mogą je wywierać58. Ich respektowanie przez adresatów, 
a więc krajowych nadzorców i same instytucje finansowe, wynika jednak nie tyle z autorytetu 
organów je wydających (soft law w klasycznym rozumieniu), ile z normatywnych instrumentów 
„wymuszających” ich realizację i sankcjonujących ich niezrealizowanie. Stąd też określane są 
w doktrynie jako soft law	nowej	generacji59. Choć EUNF nie są ich formalnymi autorami, za 
formę niewiążącego oddziaływania uznane mogą też być projekty technicznych i wykonawczych 
wiążących standardów technicznych (Binding Technical Standards – BTS), które następnie są 
uchwalane w formie rozporządzeń lub decyzji60.

III.	Zmiany	w	otoczeniu	regulacyjnym	rynku	finansowego	 
Unii	Europejskiej

Doświadczenia kryzysowe, w połączeniu z procesem globalizacji i wielowymiarowej integra-
cji, uwidoczniły istotne braki w dotychczasowej unijnej koncepcji regulacji ostrożnościowych, tak 
w warstwie merytorycznej, jak w sposobie ich określania (minimalna harmonizacja). Europejski 
system nadzoru, który w płaszczyźnie instytucjonalnej tworzyli nadzorcy krajowi i stanowiące fora 
ich współpracy komitety poziomu 3 procesu Lamfalussy’ego, oraz kompetencje nadzorcze, reali-
zowane zgodnie z zasadą ich decentralizacji i głównie w odniesieniu do poszczególnych instytucji 
finansowych okazały się niewystarczające, tak w odniesieniu do poszczególnych działających 
transgranicznie podmiotów, jak – na wypadek nadmiernego ryzyka – systemu finansowego Unii 
Europejskiej jako całości. W tych sytuacjach wysoce niedostosowane stały się też zlokalizowane 

56 Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2.05.2006 r. w sprawie C-217/04, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, Zb. Orz. 2006, s. I-03771, pkt 44, w którym uznaje się, że prawodawca ma jednak 
możliwość ustanowienia organu unijnego mającego za zadanie przyczynianie się do realizacji procesu harmonizacji, nawet w sytuacjach, gdy stosowne 
wydaje się przyjęcie niewiążących środków towarzyszących lub o charakterze ramowym dla ułatwienia jednolitego wykonania i stosowania aktów opa-
rtych na podstawie art. 114 TFUE; D. Wojtczak-Samoraj, Europejski Bank Centralny jako element jednolitego mechanizmu nadzorczego, zbiór opraco-
wań pokonferencyjnych, International Conference on Management, Banking and Finance, Warszawa, 12–13.06.2014 r., tekst jeszcze niepublikowany.
57 Zob. Opinia Europejskiego Banku Centralnego z 25.01.2012 r. w sprawie projektu dyrektywy w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia 
działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi oraz projektu rozporzą-
dzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2012/5), Dz. Urz. UE C 105 z 11.04.2012, s. 1, pkt 1.
58 L. Senden, Soft law, self-regulation and co-regulation in European law: Where do they meet?, Electronic Journal of Comparative Law 2005, vol. 9(1), 
s. 23; G.C. Shaffer, M.A. Pollack, How Hard and Soft Law Interact in International Regulatory Governance: Alternatives, Complements and Antagonists, 
Society of International Economic Law, Online Proceedings Working Paper 2008, vol. 45, s. 1.
59 Szerzej na ten temat M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym…, s. 150 i n.
60 Ibidem, s. 151.
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na szczeblu krajowym i znacząco zróżnicowane instrumenty zarządzania kryzysowego. Stąd też 
aktywność	unijnego	prawodawcy	w	ramach	reformy	systemu	regulacji	i	nadzoru	nad	ryn-
kiem	finansowym	Unii	Europejskiej	prowadzona	była	w	dwóch	płaszczyznach	–	w	unijnym	
systemie	regulacji,	którym	podlegają	instytucje	finansowe	i	w	nadzorze	nad	przestrzeganiem	
przez	nie	tych	regulacji. W obu płaszczyznach wprowadzane	zmiany	mają	wymiar	zarówno	
instytucjonalny,	jak	i	funkcjonalny.

Regulacja rynku finansowego Unii Europejskiej opierała się dotychczas – i opiera się obec-
nie – na odrębnym	reżimie	prawnym	instytucji	kredytowych, co wynika z ich znaczenia dla 
całego systemu finansowego61. Jednolite w całej Unii Europejskiej ramy	prawne	dla	instytucji	
kredytowych	stanowi	pakiet	regulacyjny	obejmujący	dyrektywę	2013/36/UE	i	rozporządzenie	
(UE)	nr	575/2013.	Pierwsza określa wymogi podejmowania działalności przez instytucje kredyto-
we, w tym przepisy regulujące udzielanie zezwoleń (odmowę udzielenia i cofnięcie), nabywanie 
znacznych pakietów akcji, korzystanie ze swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług oraz 
uprawnienia organów nadzoru w tym zakresie z państw członkowskich pochodzenia i przyjmują-
cych, a także wspólne dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ramy sprawowanego nad 
nimi nadzoru ostrożnościowego, w tym m.in. ogólne zasady nadzoru, procedury przeglądu oraz 
bufory kapitałowe. W drugim ujęte zostały wymogi ostrożnościowe obowiązujące instytucje kre-
dytowe i firmy inwestycyjne, dotyczące m.in. funduszy własnych, wymogów kapitałowych, dużych 
ekspozycji, płynności, dźwigni finansowej i ujawniania informacji.

Wprowadzone rozwiązanie w zasadzie potwierdza założenie o odrębności reżimu prawnego 
instytucji kredytowych, choć w pewnym zakresie świadczy też o jego zmianie. Pod względem legis-
lacyjnym regulację dotychczas wyłącznie sektorową (dyrektywę 2006/48/WE), zastępują bowiem 
konsolidujące	instrumenty	o	zasięgu	międzysektorowym, które wraz z dyrektywą 2004/39/
WE stanowią ramy prawne dla podejmowania i prowadzenia działalności oraz sprawowania nad-
zoru ostrożnościowego, zarówno nad instytucjami kredytowymi, jak i firmami inwestycyjnymi. Nie 
jest to jednak rozwiązanie pionierskie. W przeszłości bowiem prawodawca korzystał już z niego, 
choć nie na tak szeroką skalę, czego przykładem jest chociażby wspólna regulacja adekwatności 
kapitałowej obu instytucji, dokonana w uchylonej już dyrektywie 2006/49/WE62. 

W	płaszczyźnie	instytucjonalnej	nadzór	nad	rynkiem	finansowym	Unii	Europejskiej	
od	dnia	1	stycznia	2011	r.	sprawowany	jest	w	ramach	ESNF. Tworzą go nowe – ustanowione 
po raz pierwszy na szczeblu unijnym – struktury nadzorcze: trzy Europejskie Urzędy Nadzoru 
(ESA’s), ERRS wraz ze Wspólnym Komitetem Europejskich Urzędów Nadzoru (realizującym nadzór 
nad konglomeratami finansowymi), a także nadzorcy krajowi63. Nadzór	makroostrożnościowy, 

61 System finansowy Unii Europejskiej jest systemem opartym na modelu zorientowanym bankowo (kontynentalnym), a instytucje kredytowe zajmują 
dominującą pozycję wśród pośredników finansowych. Według danych na koniec 2009 r. działalność na rynku finansowym Unii Europejskiej prowadziło 
8 358 instytucji kredytowych, które łącznie przyjęły depozyty na kwotę 16 887 947 mln euro i udzieliły kredytów na kwotę 19 135 788 mln euro. Aktywa 
banków w UE stanowiły około 75% wszystkich aktywów zakładów ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych – EU Banking Structure, 
EBC 2010, s. 9, 34 i n. Liczba instytucji kredytowych spada jednak w stałym tempie na przestrzeni ostatnich lat, przy jednoczesnym wzroście wartości 
udzielonych kredytów i przyjętych depozytów – w 2011 r. było 8 060 instytucji kredytowych, przyjęte depozyty wynosiły 22,22 bln euro, a udzielone kredyty 
24,49 bln euro. Udział banków w finansowaniu dłużnym wynosił 70–75% udziału wszystkich pośredników kredytowych – European Banking Sector. Facts 
and Figures 2012, European Banking Federation, Brussels 2012, s. 6 i 28; Banking Structures Report, EBC 2013, s. 11. Bezpieczeństwo i stabilność, 
a także rozwój sektora bankowego mają bezpośrednie przełożenie na stabilność finansową i ekonomiczną. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, 
sektor ten jest najbardziej czułym na czynniki destabilizujące sektorem rynku finansowego UE. Szerzej zob. A. Stelmach, Geneza i uwarunkowania 
tworzenia systemów ochrony depozytów, [w:] J. Świderska (red.), Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Difin, Warszawa 2013, s. 18 i n. 
62 Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.06.2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kre-
dytowych (wersja przeredagowana), Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, s. 201. 
63 Szerzej na temat nowego europejskiego nadzoru finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru bankowego zob. H. Gronkiewicz-Waltz, 
Europejski system nadzoru finansowego jako skutek kryzysu finansowego?, [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja publicznego 
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a więc monitorowanie i ocena ryzyka systemowego64, a także – w stosownych wypadkach – for-
mułowanie ostrzeżeń przed ryzykiem i zaleceń przeciwdziałających zagrożeniom dla stabilności 
finansowej Unii Europejskiej powierzono ERRS65, działającej pod auspicjami EBC. W sferze 
nadzoru	mikroostrożnościowego utworzono natomiast Europejski System Urzędów Nadzoru 
Finansowego, złożony z krajowych nadzorców (nadzór bieżący nad krajowymi instytucjami fi-
nansowymi) i trzech sektorowych unijnych organów nadzoru – Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (EUNB)66, Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (EUNUiPPE)67 oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
(EUNGiPW)68. Nowo utworzone urzędy, poza tym, że mają wszystkie dotychczasowe funkcje komi-
tetów poziomu 3 procesu Lamfalussy’ego, zostały także wyposażone w kompetencje regulacyjne 
i kontrolno-administracyjne, a nade wszystko ściśle nadzorcze, realizowane „ze szczebla” unij-
nego w stosunku do krajowych organów nadzoru, a nawet samych instytucji finansowych, w tym 
zwłaszcza tych działających ponadgranicznie69. Wiążące rozstrzygnięcia nadzorcze ESA’s doty-
czą jednak sytuacji „wyjątkowych”, za które w odniesieniu do krajowych nadzorców należy uznać 
sytuacje kryzysowe lub sporne, zaś w stosunku do instytucji finansowych – przypadki bezczyn-
ności nadzorcy krajowego70. W pozostałym zakresie kompetencje nadzorcze zachowane zostały 
„na szczeblu” krajowym, z wyłączeniem jednak sektora bankowego, w którym wprowadzane są 
obecnie rozwiązania nieznajdujące odpowiednika w pozostałych sektorach rynku finansowego, 
zmierzające do utworzenia unii bankowej, a w szerszej perspektywie czasowej – pełnej integracji 
gospodarczej i fiskalnej. 

Głównym założeniem unii bankowej jest ograniczenie współzależności pomiędzy długiem 
publicznym a pochodzącym ze środków publicznych wsparciem dla zagrożonych kryzysem ban-
ków71. W wymiarze instytucjonalnym obejmuje ona dwa mechanizmy – najbardziej zaawansowa-
ny w realizacji –	jednolity	mechanizm	nadzorczy	(Single Supervisory Mechanism – SSM) oraz 
jednolity	mechanizm	restrukturyzacji	i	uporządkowanej	likwidacji	banków	(Single Resolution 
Mechanism – SRM), wraz z jednolitym funduszem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
(Single Resolution Fund – SRF), wspierane przez, oparty na strukturach krajowych, jednolity sy-
stem gwarantowania depozytów (Single Deposit Guarantee Scheme – SDGS). 

prawa gospodarczego, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 189 i n.; A. Michór, Nowa europejska architektura nadzoru nad rynkiem bankowym, „Bezpieczny 
Bank” 2011, nr 1.
64 Zgodnie z art. 2 lit c rozporządzenia (UE) nr 1092/2010, ryzyko systemowe oznacza ryzyko zakłócenia systemu finansowego, które może wywołać 
poważne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego i dla realnej gospodarki. Wszystkie rodzaje pośredników finansowych, rynków i infrastruktur mogą 
w pewnym stopniu mieć potencjalne znaczenie systemowe.
65 Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010; rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z 17.11.2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, s. 162). 
Zob. P. Smaga, Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego i wyzwania przed nią stojące, „Bezpieczny Bank” 2011, nr 1.
66 Rozporządzenie (UE) nr 1093/2010.
67 Rozporządzenie (UE) nr 1094/2010.
68 Rozporządzenie (UE) nr 1095/2010. 
69 Szerzej zob. M. Fedorowicz, Funkcje nowego europejskiego nadzoru finansowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji nadzorczych w sektorze 
bankowym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2010, nr 4, s. 61 i n.
70 M. Fedorowicz, Główne zasady organizacyjne nowego europejskiego nadzoru finansowego na przykładzie Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego 
i Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011, nr 7, s. 7–8.
71 A. Jurkowska-Zeidler, Jednolity nadzór bankowy w strefie euro jako element unii bankowej, [w:] J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska 
(red.), System prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 273. W okresie od października 2008 r. do 
grudnia 2012 r. zatwierdzona pomoc państw członkowskich polegająca na dokapitalizowaniu banków i działaniach na rzecz uwolnienia banków od kło-
potliwych aktywów wynosiła 591,9 mld euro, co odpowiada 4,6 proc. unijnego PKB w 2012 r. Wraz z gwarancjami i innymi formami wsparcia płynności 
(906 mld euro) wynosiła 1,6 bln euro, czyli 13 proc. PKB UE. Zob. State aid: Commission’s new on-line state aid benchmarking tool shows less aid to 
banks, European Commission, Brussels, 20 December 2013, IP/13/1301. 
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Kluczowym	elementem	SSM	jest	przeniesienie	na	szczebel	unijny	i	powierzenie	EBC	
konkretnych	uprawnień	nadzorczych,	istotnych	dla	skutecznego	identyfikowania	ryzyka	
zagrażającego	prawidłowemu	funkcjonowaniu	instytucji	kredytowych72. Rozwiązanie to bu-
dzi pewne wątpliwości z uwagi na potencjalny konflikt interesów skupionej w ramach EBC polityki 
monetarnej i nadzorczej. Formalnemu rozdzieleniu tych dwóch płaszczyzn mają służyć przewi-
dziane przez prawodawcę rozwiązania strukturalne, organizacyjne, personalne i finansowe oraz 
regulaminy wewnętrzne przyjęte przez EBC i jego organy – Radę ds. Nadzoru, odpowiedzialną za 
przygotowanie decyzji w sprawach nadzorczych, oraz Radę Prezesów – główny organ decyzyjny 
Eurosystemu, która będzie podejmować również rozstrzygnięcia nadzorcze.

Katalog zadań powierzonych EBC pozwala na wyróżnienie nadzoru	związanego	z	podej-
mowaniem	i	prowadzeniem	działalności	przez	instytucje	finansowe (udzielanie zezwoleń na 
podjęcie działalności przez instytucję kredytową), nadzoru	ostrożnościowego (kontrola spełniania 
przez instytucje kredytowe wymogów kapitałowych i nakładane sankcji finansowych), nadzoru	
skonsolidowanego	nad	grupami	bankowymi	oraz	nadzoru	uzupełniającego	nad	konglo-
meratami	finansowymi73. Wszystkie zadania, które nie zostały wyraźnie powierzone EBC, na	
zasadzie	domniemania	kompetencji, pozostają w gestii organów nadzoru w poszczególnych 
państwach uczestniczących74. Zadania te obejmują m.in. nadzorowanie usług płatniczych, bie-
żącą weryfikację instytucji kredytowych, wykonywanie funkcji właściwych organów dla instytucji 
kredytowych w odniesieniu do rynków instrumentów finansowych, zapobieganie wykorzystywaniu 
systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także działania w zakresie 
ochrony konsumentów75. 

W ramach SSM, który w płaszczyźnie instytucjonalnej tworzą EBC i krajowe organy nadzoru, 
nadzorowi poddane zostały wszystkie instytucje kredytowe z uczestniczących państw członkow-
skich, których w samym tylko Eurosystemie jest ok. 6 00076. W stosunku do sektora bankowego 
nieuczestniczących państw członkowskich, a także pozostałych sektorów rynku finansowego Unii 
Europejskiej, kompetencje nadzorcze realizowane są w ramach ESNF na dotychczas obowiązu-
jących zasadach przez krajowych nadzorców oraz w granicach określonych przez prawodawcę 
unijnego, właściwe sektorowe unijne organy nadzoru – EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW.

Bezpośrednim	nadzorem	EBC	objęte	zostaną	–	od	4	listopada	2014	r.	–	tylko	największe	
i	najważniejsze	systemowo	instytucje	kredytowe (ok. 130)77. Europejski Bank Centralny będzie 
więc nadzorował instytucje kredytowe, których całkowita wartość aktywów przekracza 30 mld euro 
lub 20% PKB uczestniczącego państwa członkowskiego, a także uznane przez krajowe organy 

72 Ramy prawne dla funkcjonowania jednolitego mechanizmu nadzorczego stanowi rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 uzupełniane przez roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1022/2013 z 22.10.2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowie-
nia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu 
szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013, Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, s. 5.
73 Europejski Bank Centralny będzie odpowiadał tylko za wykonywanie swoich zadań w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad konglomeratami 
finansowymi w skali całej grupy, podczas gdy nadzór ostrożnościowy nad poszczególnymi zakładami ubezpieczeń będzie sprawowany przez właściwych 
nadzorców krajowych, co wynika z treści art. 127 ust. 6 TFUE.
74 Zob. punkt 15, 16 oraz 28 preambuły rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.
75 Zob. punkt 28 preambuły rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.
76 Uczestniczącymi państwami członkowskimi są wszystkie kraje Eurosystemu oraz te państwa spoza strefy euro, które ustanowiły bliską współpra-
cę z EBC. Warunki, zasady tej współpracy oraz tryb jej nawiązywania określa art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i decyzja EBC z 31.01.2014 r. 
w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie jest euro (EBC/2014/5). 
W państwach spoza strefy euro jest ok. 1 800 instytucji kredytowych – zob. European Banking Sector. Facts and Figures 2013, European Banking 
Federation, Brussels 2013, s. 8.
77 Od dnia wejścia w życie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, a więc od 3.11.2013 r., EBC może jednak wykonywać inne niż podejmowanie decyzji 
nadzorczych uprawnienia – po skierowaniu decyzji do danych podmiotów nadzorowanych i właściwych krajowych organów nadzoru.
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nadzoru za instytucje o istotnym znaczeniu dla gospodarki krajowej oraz te, dla których publiczna 
pomoc finansowa była wnioskowana lub otrzymana bezpośrednio z Europejskiego Instrumentu 
Stabilności Finansowej lub Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Europejski Bank Centralny 
może również z własnej inicjatywy uznać daną instytucję za instytucję o istotnym znaczeniu, jeżeli 
ustanowiła ona bankowe jednostki zależne w co najmniej dwóch uczestniczących państwach człon-
kowskich, a transgraniczne aktywa lub pasywa tej instytucji stanowią istotną część jej całkowitych 
aktywów lub pasywów. Bezpośrednim nadzorem EBC objęte zostaną również trzy najistotniejsze 
instytucje kredytowe w każdym z uczestniczących państw członkowskich. Pozostałe – mniejsze 
i mniej znaczące systemowo – instytucje kredytowe nadzorowane będą na dotychczasowych 
zasadach przez krajowe organy nadzoru. 

Ramy prawne dla funkcjonowania SRM stanowią dyrektywa 2014/59/UE78 oraz rozporządzenie 
(UE) nr 806/201479. Pierwsza wprowadza jednolity	model	działań	w	zakresie	restrukturyzacji	
i	uporządkowanej	likwidacji instytucji kredytowych (i niektórych firm inwestycyjnych), który został 
oparty na trzech etapach obejmujących przygotowanie, wczesną interwencję oraz restrukturyzację 
i uporządkowaną likwidację. Przewidziane w niej instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji obejmują: zbycie wyodrębnionej części przedsiębiorstwa lub udziałów instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, ustanowienie instytucji pomostowej, oddzielenie 
rentownych aktywów instytucji będącej na progu upadłości od jej aktywów zagrożonych lub ak-
tywów o obniżonej jakości oraz umorzenie lub konwersję długu akcjonariuszy i wierzycieli insty-
tucji będącej na progu upadłości80. Dyrektywa 2014/59/WE zobowiązuje państwa członkowskie 
do utworzenia krajowych	organów	ds.	restrukturyzacji	i	uporządkowanej	likwidacji, a także 
krajowych	mechanizmów	finansowania	restrukturyzacji	i	uporządkowanej	likwidacji, które 
skupione będą w ramach europejskiego	systemu	mechanizmów	finansowania. Mechanizmy 
te finansowane będą ze składek płaconych z góry (ex ante). W przypadku, gdy środki te okażą 
się jednak niewystarczające, możliwe też będzie gromadzenie składek ex post, a także korzysta-
nie z alternatywnych form wsparcia finansowego. W perspektywie dziesięcioletniej ma też zostać 
osiągnięty docelowy poziom dostępnych środków, ustalony w wysokości co najmniej 1% kwoty 
depozytów gwarantowanych wszystkich instytucji kredytowych, które uzyskały na ich terytorium 
zezwolenie na prowadzenie działalności. Państwa członkowskie mogą jednak ustalić poziomy 
docelowe przekraczające tę kwotę. Koszty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji 
kredytowych ponosić będą jednak przede wszystkim ich udziałowcy i wierzyciele w ramach me-
chanizmu umorzenia lub konwersji długu. Skorzystanie z finansowania w ramach funduszu restruk-
turyzacji i uporządkowanej likwidacji będzie bowiem możliwe, gdy straty wynoszące ogółem nie 
mniej niż 8 % całkowitych zobowiązań, w tym funduszy własnych, zostaną już pokryte w ramach 
instrumentu umarzania lub konwersji długu oraz gdy finansowanie zapewnione przez fundusz 
na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie przekroczy 5% całkowitych zobowiązań, 
78 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z 15.05.2014 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 z 12.06.2014, s. 190.
79 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z 15.07.2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restruktu-
ryzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporząd-
kowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz. Urz. 
UE L 225 z 30.07.2014, s. 1.
80 Krajowe przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 2014/59 mają być stosowane od 1.01.2015 r. Postępowanie z wykorzystaniem instrumentu uma-
rzania lub konwersji długu będzie mogło być natomiast prowadzone od 1.01.2016 r. 
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w tym funduszy własnych, lub środków dostępnych dla funduszu na cele restrukturyzacji i upo-
rządkowanej likwidacji oraz kwoty, która będzie mogła zostać zgromadzona z wkładów ex post 
w ciągu trzech lat.

W odniesieniu do instytucji kredytowych (i niektórych firm inwestycyjnych) z państw człon-
kowskich uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym, a więc nadzorowanych „ze 
szczebla” unijnego przez EBC, rozporządzenie (UE) nr 806/2014 przewiduje jednolite	zasady	
i	jednolitą	procedurę	restrukturyzacji	i	uporządkowanej	likwidacji,	stosowane	w	ramach	
SRM	przez Jednolitą	Radę	ds.	Restrukturyzacji	i	Uporządkowanej	Likwidacji	–	nową	unijną	
agencję	–	wraz	z	Radą	i	Komisją	oraz	krajowymi	organami	ds.	restrukturyzacji	i	uporząd-
kowanej	likwidacji81. Instytucje kredytowe z siedzibą w państwach członkowskich nieuczestni-
czących w SSM nie będą objęte tym mechanizmem.

Zabezpieczenie	finansowe	dla	jednolitego	mechanizmu	restrukturyzacji	i	uporządko-
wanej	likwidacji	stanowić	ma	SRF,	zasilany	z	indywidulanych	składek	ex ante pobieranych 
na szczeblu krajowym od instytucji kredytowych, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności na terytorium wszystkich uczestniczących państw członkowskich. W perspektywie 
dziesięcioletniej przewiduje się osiągnięcie docelowego poziomu środków funduszu, ustalonego 
w wysokości co najmniej 1 % kwoty depozytów gwarantowanych wszystkich instytucji kredyto-
wych, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności w uczestniczących państwach 
członkowskich. W przypadku, gdy środki te nie będą wystarczające do podjęcia działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, możliwe też będzie gromadzenie składek ex post, 
a także korzystanie z alternatywnych form wsparcia finansowego. Wykorzystanie	SRF	jest	jednak	
uzależnione	od	wejścia	w	życie	umowy	między	uczestniczącymi	państwami	członkowski-
mi o przekazywaniu do funduszu środków finansowych pobranych na szczeblu krajowym oraz 
o stopniowym łączeniu poszczególnych środków finansowych pobieranych na szczeblu krajowym 
i przydzielanych do krajowych pul funduszu. W ramach funduszu nie będzie możliwe bezpośrednie 
wsparcie dla zagrożonej instytucji kredytowej. 

Uwarunkowania instytucjonalne, tendencje rozwojowe sieci bezpieczeństwa finansowego 
oraz dynamika rozwoju rynków finansowych – w wymiarze krajowym – w połączeniu z koncepcją 
minimalnej harmonizacji w obowiązującej dyrektywie 94/19/WE, doprowadziły do znacznego zróż-
nicowania – w skali unijnej – krajowych systemów gwarantowania depozytów82. Podwyższenie 
i jednocześnie ujednolicenie wysokości gwarancji dokonane dyrektywą 2009/14/WE stanowiły istot-
ny krok w kierunku zwiększenia poziomu ochrony deponentów i stabilności finansowej w sektorze 
bankowym. Nie wiązało się jednak z koniecznymi zmianami systemowymi, chociażby w zakresie 
finansowania, co spowodowało, iż systemy gwarantowania depozytów w płaszczyźnie unijnej stały 
się najbardziej niejednorodnymi elementami sieci bezpieczeństwa finansowego. 

Ostatecznie	zrezygnowano	z	koncepcji	utworzenia	paneuropejskiego	funduszu	gwaran-
towania	depozytów	na	rzecz	jednolitych	systemów	krajowych83. Eliminacji zróżnicowań tych 

81 Choć w ograniczonym zakresie Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji podejmie powierzone jej zadania od 1.01.2015 r., 
to rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w pełni znajdzie zastosowanie od 1.01.2016 r. Z tą datą wiązać należy rozpoczęcie działania przez SRM, wraz ze 
stanowiącym jego zabezpieczenie finansowe SRF.
82 Szerzej zob. J. Kerlin, Analiza porównawcza systemów gwarancji depozytów w krajach Unii Europejskiej, „Bezpieczny Bank” 2013, nr 2–3. 
83 Nie wyklucza to jednak możliwości połączenia systemów gwarancji depozytów działających w różnych państwach członkowskich, ani ustanawiania 
odrębnych – transgranicznych – systemów gwarancji depozytów, w których uczestnictwo będzie mieć jednak charakter dobrowolny. Szerzej na temat 
zalet obu systemów zob.: P. Smaga, Paneuropejski system gwarantowania depozytów – część I (wnioski z kryzysu), „Bezpieczny Bank” 2013, nr 2–3, 
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systemów, a tym samym zwiększeniu zaufania deponentów do rynku, a także ochronie stabilności 
finansowej przed negatywnymi skutkami upadłości instytucji kredytowych służyć mają rozwiązania 
przyjęte w dyrektywie 2014/49/UE, przewidujące pełną harmonizację w zakresie mechanizmów 
finansowania systemów, wprowadzenia składek uzależnionych od ryzyka, jak również zakresu 
produktów i deponentów objętych gwarancjami. 

W nowej dyrektywie 2014/49/UE utrzymany został dotychczasowy poziom	gwarancji	w	wy-
sokości	100	tys.	euro, przy jednoczesnym – przeprowadzanym w trzech etapach84 – skróceniu	
czasu	wypłaty	środków	gwarantowanych – z 20 do 7	dni	roboczych	od	1	stycznia	2024	roku. 
Zmianę o charakterze systemowym stanowi wprowadzenie	obowiązku	stopniowego	groma-
dzenia	potencjału	finansowego	funduszy	gwarancyjnych	w	postaci	składek	płaconych	
z	góry	(ex ante). W perspektywie dziesięcioletniej ma też zostać osiągnięty docelowy poziom 
zgromadzonych środków, ustalony w wysokości 0.8% środków gwarantowanych w danym pań-
stwie członkowskim. W przypadku, gdy środki zgromadzone ex ante okażą się niewystarczające 
dla zaspokojenia roszczeń, w ramach systemów możliwe też będzie gromadzenie składek ex post, 
a także korzystanie z alternatywnych mechanizmów finansowania. Wzmocniono również politykę 
informacyjną wobec przyszłych i obecnych klientów instytucji kredytowych, uwzględniającą zakres 
ochrony i właściwy system gwarancji depozytów.

Podstawowym zadaniem systemu gwarancji depozytów jest ochrona deponentów przed nega-
tywnymi skutkami niewypłacalności instytucji kredytowej. Systemy gwarancji depozytów powinny 
być więc zasadniczo wykorzystywane do dokonywania wypłat na rzecz deponentów. W	swojej	
działalności	mogą	jednak	wykraczać	poza	funkcję	paybox	i	wykorzystywać	dostępne	środki	
finansowe	do	zapobiegania	upadłości	instytucji	kredytowej	bądź	do	finansowania	ich	re-
strukturyzacji	i	uporządkowanej	likwidacji. Rozwiązanie to stanowi wyraz systemowej korelacji 
działań legislacyjnych w ramach realizacji założeń unii bankowej, czemu służą środki finansowe 
w ramach zwiększonego wkładu w postaci składek obowiązkowych wpłacanych przez instytu-
cje kredytowe do istniejących już systemów gwarancji depozytów. Krajowe systemy gwarancji 
depozytów będą mogły także być wykorzystane w kontekście restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, w zależności od wykorzystanego instrumentu, do wysokości wskazanej w dyrektywie 
2014/59/UE, jednak nie wyższej niż suma strat, które poniosłyby w sytuacji, gdyby instytucja zo-
stała zlikwidowana w drodze standardowego postępowania upadłościowego. 

IV.	Podsumowanie
Ostatni globalny kryzys finansowy uwydatnił niedoskonałości systemu regulacji i nadzoru 

nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, co stanowiło przyczynek do podjęcia gruntownej, 
wieloetapowej i wielopłaszczyznowej reformy obejmującej, z jednej strony ewolucję europejskie-
go systemu nadzoru, z drugiej zaś, stanowiące element szerszego procesu (pełna integracja 
gospodarcza i fiskalna) działania zmierzające do utworzenia unii bankowej. Podjęta w ramach 
tej reformy aktywność legislacyjna, obejmująca 28 regulacji prawnych zaproponowanych przez 

s. 62 i n.; J.N. Gordon, W.G. Ringe, Bank Resolution in the European Banking Union: A Transatlantic Perspective on What It Would Take, Oxford Legal 
Research Paper Series 2014, No 18. 
84 W okresie przejściowym, trwającym do dnia 31.12.2023 r., państwa członkowskie mogą ustanowić okresy wypłaty wynoszące: do 20 dni roboczych – 
do dnia 31.12.2018 r., do 15 dni roboczych – od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r., do 10 dni roboczych – od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r.
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Komisję Europejską85, została już właściwie zakończona, a przyjęte rozwiązania znajdują się na 
etapie wdrażania, bądź już rzeczywistego funkcjonowania.

Regulacja rynku finansowego niezmiennie służy ogólnym celom regulacji rynku wewnętrzne-
go, choć w ich ramach nie obejmuje już aspektów „kreacyjnych”, lecz urzeczywistnianie swobód 
przedsiębiorczości i świadczenia usług finansowych oraz aspekty „sprawnościowe” jego funkcjono-
wania. W konsekwencji cele właściwe dla etapu tworzenia jednolitego rynku finansowego w ramach 
rynku wewnętrznego uzupełniają cele związane z utrzymaniem (odzyskaniem) zaufania do rynku 
i jego pełnej integracji w warunkach wolnych od czynników kryzysowych, takie jak bezpieczeństwo 
rynku finansowego, utożsamiane z jego stabilnością, oraz ochrona interesów jego uczestników. 

„Stabilnościowe” motywy legislacyjnej aktywności przybierają charakter systemowy, oderwany 
od sektorowej segmentacji, co, poza samą formułą, widoczne jest w regulacyjnej korelacji wciąż 
sektorowych regulacji. Cele te uzupełniają motywy wspomagające, związane z tworzeniem prawa 
lepszej jakości, większej spójności i przejrzystości, wyrażane w regulacjach konsolidujących, za-
równo pod względem przedmiotowym (konsolidacja danej materii ujętej w licznych aktach praw-
nych), jak i podmiotowym (konsolidacja materii odnoszącej się do instytucji finansowej z różnych 
sektorów rynku finansowego).

Przesunięcie akcentów w motywach regulacji znajduje odzwierciedlenie w metodzie kształ-
towania otoczenia regulacyjnego rynku finansowego UE, która z harmonizacji minimalnej, po-
przez harmonizację maksymalną, zmierza w kierunku unifikacji. Widoczne jest też w jakościowej 
zmianie charakteru soft law wydawanego w ramach ESNF – w kierunku zwiększenia jego mocy 
wiążącej, poprzez zastosowanie normatywnych instrumentów „wymuszających” jego realizację 
i sankcjonujących jego niezrealizowanie.

Analiza aktywności unijnego prawodawcy w ramach reformy systemu regulacji i nadzoru nad 
rynkiem finansowym Unii Europejskiej z perspektywy ostatnich pięciu lat, wskazuje, że „spraw-
nościowe” motywy regulacji rynku finansowego w znaczący sposób wpływają też na jej zakres. 

Działalność legislacyjna unijnego prawodawcy jest skoncentrowana na regulacjach publiczno-
prawnych, a w ich ramach prowadzona niemalże równolegle w dwóch płaszczyznach – w unijnym 
systemie regulacji, którym podlegają instytucje finansowe i w unijnym nadzorze nad przestrzega-
niem przez nie tych regulacji. W ramach tej pierwszej płaszczyzny regulacje w zakresie organizacji 
i funkcjonowania instytucji finansowych uzupełniają w coraz szerszym zakresie instytucjonalne 
i funkcjonalne rozwiązania stosowane w sytuacji zagrożenia bądź stanu niewypłacalności insty-
tucji finansowych, zarówno wobec samych instytucji, jak i ich klientów. Płaszczyzna ta obejmuje 
więc obecnie także istotne dla ochrony stabilności finansowej Unii Europejskiej działania napraw-
cze, restrukturyzacyjne i likwidacyjne oraz ochronę depozytów. W ramach drugiej płaszczyzny 
nastąpiło wyodrębnienie unijnych organów nadzoru i wyposażenie ich, zwłaszcza w odniesieniu 
do sektora bankowego Eurosystemu, w kompetencje nadzorcze realizowane bezpośrednio „ze 
szczebla” unijnego. Nadzorowi mikroostrożnościowemu towarzyszy zaś nadzór w skali makro, 
odpowiedzialny za identyfikację i zarządzanie ryzykiem o znaczeniu systemowym. 

Ujęta w motywach aktywności unijnego prawodawcy ochrona stabilności finansowej pozwa-
la na wyróżnienie działań legislacyjnych o charakterze prewencyjnym (crisis prevention) oraz 
działań w zakresie wczesnej interwencji i zarządzania kryzysem na wypadek jego wystąpienia 

85 Unia bankowa: przywracamy stabilność finansową w strefie Euro, Komisja Europejska, Bruksela, 15.04.2014 r., MEMO/14/294.
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(crisis management and resolution). Do pierwszej kategorii regulacji zaliczyć należałoby te, które 
dotyczą instytucjonalnych i funkcjonalnych aspektów bezpiecznego działania instytucji finanso-
wych i nadzoru nad tą działalnością. Drugą kategorię tworzyłyby zaś te regulacje, których celem 
jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożenia lub stanu niewypłacalności i upadłości 
instytucji finansowej. 

Choć celem wprowadzanych regulacji jest, oderwana od sektorowych podziałów, stabilność 
finansowa Unii Europejskiej, przyjęte rozwiązania w znakomitej większości dotyczą sektora ban-
kowego, częściowo też rynku kapitałowego. W tych obszarach, których prawodawca decyduje 
się na unifikację i wprowadzenie jednolitych mechanizmów (SSM i SRM) zasięg wprowadzonych 
regulacji ogranicza zasadniczo do instytucji finansowych Eurosystemu, z jednoczesną możliwością 
przystąpienia przez państwa członkowskie spoza strefy euro, co nie daje im jednak możliwości 
korzystania ze wszystkich „dobrodziejstw” tych mechanizmów. Niesie to ze sobą pytanie o stabil-
ność finansową Unii Europejskiej, w ramach której stabilność finansowa Eurosystemu może być 
osiągana kosztem stabilności pozostałych państw członkowskich, a także o konsekwencje dla 
integracji rynku finansowego Unii Europejskiej. 

W dziedzinie nadzoru mikroostrożnościowego oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
instytucji kredytowych koncepcja koordynacji organów krajowych ustępuje miejsca centralizacji 
na poziomie unijnym. Jednolite mechanizmy – SSM i SRM – zostały ze sobą skorelowane regu-
lacyjnie, co odzwierciedla ich korelację operacyjną. Zmiany w omawianym zakresie nie obejmują 
jednak trzeciego z ogniw zintegrowanych ram finansowych – ochrony depozytów, która ujęta zo-
stała wprawdzie w jednolite ramy, jednak, zarówno w strefie euro, jak i poza obszarem jednowa-
lutowym, pod względem instytucjonalnym opierać się będzie nadal na rozwiązaniach krajowych. 
Biorąc pod uwagę, że pozostałe ogniwa unii bankowej zlokalizowane zostały, tak instytucjonalnie, 
jak funkcjonalnie, „na szczeblu” unijnym, rozwiązanie to budzi pewne obawy, związane z efektyw-
nością sieci bezpieczeństwa finansowego, która w płaszczyźnie unijnej wciąż pozbawiona będzie 
ważnego instrumentu zarządzania kryzysowego. 
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Uprawnienia	interwencyjne	Europejskiego	Urzędu	Nadzoru	
Giełd	i	Papierów	Wartościowych.

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  
z 22 stycznia 2014 roku w sprawie C-270/12  

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej*

I.	Wprowadzenie
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE, Trybunał) w składzie wielkiej izby 

orzekł 22 stycznia 2014 roku, że uprawnienia przyznane Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority, dalej: ESMA)1 na pod-
stawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z 14 marca 2012 roku 
w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego2 
(dalej: rozporządzenie nr 236/2012) są zgodne z prawem UE. Tym samym oddalił skargę Wielkiej 
Brytanii o stwierdzenie nieważności art. 28 wspomnianego rozporządzenia, w którym ESMA zo-
stała wyposażona w specjalne kompetencje interwencyjne.

Wyrok Trybunału wywołał duże poruszenie nie tylko wśród prawników zajmujących się pra-
wem finansowym, ale przede wszystkim wśród specjalistów śledzących ewolucję europejskiego 
prawa administracyjnego. ESMA jest bowiem, obok dwóch innych europejskich urzędów nadzor-
czych – Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority, dalej: 
EBA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
(ang. European Insurance and Occupational Pensions Authority, dalej: EIOPA), agencją regula-
cyjną Unii Europejskiej, która współtworzy razem z ponad trzydziestoma instytucjami tego typu 
administrację europejską zgodnie z art. 298 ust. 1 TFUE3. Agencje regulacyjne to autonomiczne, 
niezależne podmioty europejskiego prawa publicznego, posiadające osobowość prawną. Mają 
one charakter zdecentralizowany, to znaczy ich siedziby znajdują się w różnych państwach człon-
kowskich. Tworzone są na podstawie aktów prawa wtórnego, najczęściej rozporządzeń, i wyposa-
żane w różnorodne katalogi zadań specjalistycznych w ramach poszczególnych polityk unijnych. 

Agencje regulacyjne tworzą niejednorodną grupę. Obok tych o charakterze czysto doradczym 
czy informacyjnym coraz częściej powstają agencje dysponujące uprawnieniami decyzyjnymi 

* Glosa powstała w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 
DEC-2013/09/D/HS5/01277.
1 W wyroku Trybunału, tak jak i w innych dokumentach unijnych w języku polskim, stosowany jest najczęściej skrót od nazwy polskiej urzędu – EUNGiPW. 
Nie jest to rozwiązanie logiczne, dlatego że istnieje już nazewnictwo szeregu agencji regulacyjnych, do których zalicza się ten urząd. Określając te agen-
cje, stosuje się najczęściej – zarówno w literaturze polskiej i światowej, jak i w tłumaczeniach dokumentów unijnych – skróty anglojęzyczne, pozwalające 
na łatwą ich identyfikację, np. EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego), EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), ERA 
(Europejska Agencja Kolejowa). Stąd też w niniejszym opracowaniu zarówno w stosunku do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
jak i innych agencji regulacyjnych, używane będą, wraz z podaniem pełnej nazwy w języku polskim przy pierwszym zastosowaniu, skróty anglojęzyczne.
2 Dz. Urz. UE 2012 L 86/1.
3 Art. 298 ust. 1 TFUE zakłada, że „wykonując swoje zadania, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii korzystają ze wsparcia otwartej, efektywnej 
i niezależnej administracji europejskiej”. Pojęcie „jednostki organizacyjne” pojawiło się w większości wersji językowych Traktatu z Lizbony. W doktrynie 
przyjmuje się, że oznacza ono agencje i urzędy Unii Europejskiej. W niektórych wersjach językowych, w tym m.in. angielskiej, przeniesiono takie rozu-
mienie wprost do tekstu Traktatu zastępując wyrażenie „jednostki organizacyjne” terminami: „urzędy/biura” (ang. offices) i „agencje” (ang. agencies).
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czy prawodawczymi. W początkowej fazie narodzin agencji regulacyjnych podchodzono do nich 
z dużą ostrożnością i wstrzemięźliwością. Pierwsze dwie powstały w 1975 roku, kolejne dopiero 
w I połowie lat 90. Są to tzw. agencje I i II generacji i mają charakter doradczo-informacyjny4.

Takie nastawienie do tworzenia agencji regulacyjnych wynikało przede wszystkim z tzw. dok-
tryny Meroni, którą można nazwać doktryną antydelegacyjną. Przez wiele lat służyła ograniczaniu 
„rozrastania” się struktur agencyjnych. Wynikało to z restrykcyjnego zdefiniowania w orzeczeniach 
Trybunału z 1958 roku5 kryteriów zezwalających na delegowanie przez organy wspólnotowe 
kompetencji na inne nieuregulowane traktatowo instytucje6. Niemożliwe było przekazanie innych 
kompetencji niż te, które przysługiwały organowi delegującemu na podstawie prawa pierwotnego. 
Ponadto przekazywane mogły być tylko ściśle określone uprawnienia o charakterze wykonawczym. 
Wykluczona została delegacja kompetencji uwzględniających swobodę decyzyjną. 

Doktryna Meroni przez długi czas stanowiła skuteczną barierę w procesie ewolucji admini-
stracji europejskiej7. Jej charakter odpowiadał też nastrojom w państwach członkowskich, które 
obawiały się, że agencje regulacyjne mogą wyrosnąć na konkurenta, jeśli chodzi o wykonywa-
nie zadań natury administracyjnej, zarezerwowanych dla urzędów narodowych. Perspektywa 
przechwytywania kompetencji narodowych czy też tworzenia nowych, nieistniejących wcześniej 
uprawnień wspólnotowych, ale ingerujących w systemy administracyjne państw członkowskich, 
choć jeszcze na początku lat 90., wydawała się mało realna, z czasem i niejako niepostrzeżenie 
ulegała urzeczywistnieniu. Wiązało się to z powiększaniem zakresu zadań Komisji Europejskiej, 
która, aby móc skoncentrować się na swoich podstawowych zadaniach, zaczęła szukać wspar-
cia eksperckiego w realizacji funkcji operacyjnych8. Wyrazem tych nastrojów stała się Biała 
Księga Komisji Europejskiej o zarządzaniu europejskim9 z 2001 roku, a także komunikaty Komisji 
z 2002 roku, dotyczące lepszego stanowienia prawa i ramowych postanowień w sprawie agencji 
regulacyjnych10. 

Zmiana nastawienia do powoływania tego typu instytucji spowodowała wysyp nowych agencji 
zaliczanych do tzw. III generacji11. Tę wzmożoną falę powoływania do życia agencji regulacyjnych 
o większych niż dotychczas uprawnieniach, a także rozszerzania kompetencji niektórych już istnie-
jących gremiów tego typu można nazwać „nową agencyfikacją” (ang. agencification) przestrzeni 

 4 Agencje powstałe w 1975 r., zaliczane do I generacji to Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego (ang. European Centre for the Development 
of Vocational Training, Cedefop) i Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (ang. European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions, EUROFOUND). Agencje II generacji powstawały w I połowie lat 90. XX w. To np. Europejska Agencja Środowiska 
(ang. European Environment Agency, EEA) czy Europejska Agencja Leków (ang. European Medicines Agency, EMA). Omówienie rozwoju historycznego 
powstawania agencji zob. np. P. Craig EU Administrative Law, Oxford–New York 2006, s. 148 i n.
 5 Wyroki ETS z 13.06.1958 r. w sprawach C-9/56 i C-10/56 Meroni & Co. przeciwko Wysoka Władza Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
 6 Kryteria sformułowane przez Trybunał zostały obszernie omówione w literaturze przedmiotu. Por. np. B. Hagen, Ist die EU für eine zentrale 
Versicherungsaufsicht bereit? Kompetenzrechtliche Untersuchung der institutionellen Europäisierung der Versicherungsaufsicht, Zürich–St. Gallen 
2014, s. 158 i n. W kontekście tego typu przekazania kompetencji między organem UE a agencją UE mowa jest o tzw. delegowaniu wtórnym, zob. 
więcej J. Ruszkowski, Pierwotne i wtórne delegowanie kompetencji w wielopoziomowym systemie zarządzania Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji 
Europejskiej” 2012, nr 6, s. 58.
 7 W literaturze pojawiały się nawet tezy o „strachu przed doktryną Meroni”, por. J. Kühling, Die Zukunft des Europäischen Agentur(un)wesens – oder: 
Wer hat Angst vor Meroni?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008, Heft 5, s. 129.
 8 O iluzoryczności tak rozumianej decentralizacji zadań i faktycznym rozroście biurokracji unijnej zob. np.: W. Kilb, Europäische Agenturen und ihr 
Personal – die großen Unbekannten?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2006, Heft 9, s. 273; W. Hummer, Die EU-Kommission stößt an ihre 
Grenzen, Wiener Zeitung, 15.04.2009.
 9 European Commission, European Governance – a White Paper, COM(2001) 428 final, 25.07.2001 r.
10 Communications from the Commission: European Governance: Better Lawmaking, COM(2002) 275 final, 5.06.2002 r.; The Operating Framework 
for the European regulatory Agencies, COM(2002) 718 final, 11.12.2002 r.
11 Np. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ang. European Network and Information Security Agency, ENISA), czy Europejska 
Agencja Zarządzania Współpracą na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich UE (ang. European Agency for the Management of Operational 
Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, FRONTEX).
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unijnej12. Zjawisko to, którego intensyfikacja dostrzegana jest w ostatnich kilku latach, zmusza do 
postawienia pytań o demokratyczną legitymację takich urzędów, które nie podlegają bezpośredniej 
kontroli obywateli. Ponoszą wprawdzie najczęściej odpowiedzialność przed Parlamentem i Radą, 
a także są w pewnym stopniu nadzorowane przez Komisję. Mechanizmy te wydają się jednak 
niewystarczające w kontekście rosnących uprawnień agencji, które obejmują nierzadko także 
prawo do wydawania wiążących dla adresata decyzji w indywidualnych przypadkach.

Kryzys finansowy, który w 2008 roku zaczął rozprzestrzeniać się również na rynki finansowe 
UE, wymusił szereg reform. Jedną z najważniejszych była reforma nadzoru finansowego przepro-
wadzona w latach 2009–2011. Stworzono dwufilarowy Europejski System Nadzoru Finansowego 
(ang. European System of Financial Supervision, dalej: ESFS)13, który jest zinstytucjonalizowaną 
siecią europejskich i narodowych urzędów nadzorczych. Rolę koordynującą na szczeblu unijnym 
w filarze mikroostrożnościowym pełnią odpowiednio w poszczególnych sektorach rynku trzy nad-
zorcze agencje regulacyjne, ESMA, EBA i EIOPA14. Już w rozporządzeniach powołujących je do 
życia otrzymały one daleko idące kompetencje decyzyjne wiążące w określonych przypadkach 
urzędy nadzorcze krajów członkowskich, a nawet poszczególne instytucje finansowe. Takie kom-
petencje wywołały duże kontrowersje w procesie reformującym europejski nadzór finansowy i spro-
wokowały dyskusję o narodzinach agencji regulacyjnych nowego typu, czy inaczej IV generacji15. 

Sporne uprawnienia ESMY z art. 28 rozporządzenia nr 236/2012, które stały się przedmiotem 
brytyjskiej skargi, potwierdzają kierunek obrany przez UE przy powołaniu tych agencji do życia 
w 2011 roku.

II.	Przedmiot	sporu	–	art.	28	rozporządzenia	nr	236/2012
Obok przeprowadzenia istotnych zmian instytucjonalnych, do których należała wspomnia-

na reforma nadzoru finansowego i utworzenie ESFS, UE podjęła szereg działań mających na 
celu modyfikację materialnego prawa finansowego. Jednym z ważniejszych kroków była próba 
harmonizacji przepisów dotyczących krótkiej sprzedaży, czyli strategii inwestycyjnej umożliwia-
jącej osiąganie zysków na spadkach kursów papierów wartościowych. W uproszczeniu można ją 
scharakteryzować w następujący sposób. Inwestor sprzedaje papiery wartościowe, których w mo-
mencie transakcji nie posiada na rachunku inwestycyjnym. Musi zatem je pozyskać i dostarczyć 
kupującemu na termin rozliczenia. Inwestor kalkuluje przy tym, że sam kupi papiery wartościowe 
taniej, niż je sprzedał16. Tego typu transakcje niosą ze sobą różnego rodzaju zagrożenia i mogą 
zachwiać stabilnością finansową na rynkach, m.in. poprzez doprowadzenie do upadku poszcze-
gólnych instytucji finansowych i wystąpienie ryzyka systemowego. Uważa się, że ze względu na 
swój potencjał spekulacyjny transakcje krótkiej sprzedaży przyczyniły się do światowego kryzysu 

12 Por. np. D. Levi-Faur, Regulatory Networks & Regulatory Agencification: Toward a Single European Regulatory Space, Jerusalem Papers in Regulation 
& Governance 2010, vol. 30.
13 Nadzorem makroostrożnościowym zajęła się Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ang. European Systemic Risk Board, ESRB).
14 Zob. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 24.11.2010 r. – nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego 
nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz. Urz. UE 2010 L 331/1; nr 1093/2010 w sprawie ustano-
wienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Dz. Urz. UE 2010 L 331/12; nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Dz. Urz. UE 2010 L 331/48; nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych, Dz. Urz. UE 2010 L 331/84 (dalej: rozporządzenie nr 1095/2010). Całościowo o nowej strukturze w: M. Fedorowicz, 
Nadzór nad runkiem finansowym Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
15 Zob. N. Kohtamäki, Die Reform der Bankenaufsicht in der Europäischen Union, Tübingen 2012, s. 216.
16 Definicja legalna krótkiej sprzedaży zob. art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 236/2012. Por. K. Mejszutowicz (oprac.), Krótka sprzedaż. Poradnik 
dla inwestorów, Warszawa 2010, s. 7 i n.; J. Payne, The Regulation of Short Selling and Its Reform in Europe, European Business Organization Law 
Review 2012, vol. 13, no. 3, s. 413 i n.
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finansowego i problemów w strefie euro. Państwa członkowskie podjęły więc odpowiednie kroki 
na poziomie narodowym, mające na celu regulację krótkiej sprzedaży. Przyjęto środki ograni-
czające lub zakazujące krótkiej sprzedaży niektórych lub wszystkich papierów wartościowych17. 
Te rozproszone wysiłki na zintegrowanym rynku finansowym UE okazały się niewystarczające, 
stąd idea harmonizacji przepisów w tym zakresie na poziomie unijnym. Rozporządzenie w spra-
wie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego weszło 
w życie 25 marca i stosuje się je od 1 listopada 2012 roku.

Wielka Brytania już na etapie przyjęcia rozporządzenia w Radzie UE wstrzymała się od głosu 
i razem z Republiką Czeską wydała odpowiednie oświadczenie uzasadniające swoje stanowisko18. 
Obawy wynikały z brzmienia art. 28 rozporządzenia nr 236/2012, który przyznaje Europejskiemu 
Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych „uprawnienia interwencyjne w wyjątkowych 
okolicznościach”19. Polegają one na możliwości zobligowania osób fizycznych lub prawnych, posia-
dających pozycje krótkie netto, do zgłaszania właściwemu organowi lub podawania do publicznej 
wiadomości informacji na temat danej pozycji20. Ponadto ESMA może zakazać lub ograniczyć 
dokonywania przez osoby prawne lub fizyczne transakcji krótkiej sprzedaży21.

Uprawnienia interwencyjne określone w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 236/2012 zostały 
obwarowane szeregiem swoistych klauzul zabezpieczających. Urząd może podejmować decyzje 
na mocy art. 28 ust. 1 tylko wtedy, gdy: (1) zagrożone są prawidłowe funkcjonowanie i integralność 
rynków finansowych lub stabilność unijnego systemu finansowego w całości lub części, (2) skutki 
zachodzących wydarzeń mają charakter transgraniczny, a (3) właściwe organy narodowe pozostają 
bezczynne lub podjęte przez nie środki nie stanowią adekwatnej ochrony przed zagrożeniem22.

Ponadto ESMA powinna brać pod uwagę stopień ochrony przez zagrożeniami dla rynków 
finansowych stwarzany przez podejmowane przez nią środki, uwzględniać czy zastosowane 
instrumenty nie stwarzają ryzyka arbitrażu regulacyjnego, a także nie zakłócają prawidłowego 
funkcjonowania rynków finansowych – zmniejszając ich efektywność, czy też ograniczając ich 
płynność23. Wszystkie wymienione wymogi muszą być spełnione łącznie. Przyjęte przez Urząd 
środki, jeśli ich obowiązywanie nie zostanie przedłużone, obowiązują nie dłużej niż trzy miesią-
ce24. Mają one charakter nadrzędny wobec wszelkich wcześniejszych środków przyjętych przez 
organy narodowe25.

Warto zauważyć, że art. 28 przyznaje Urzędowi pewną swobodę, o której nie ma mowy 
w rozporządzeniu nr 1095/2010, które go ustanawia. Po długotrwałych negocjacjach w 2010 roku 
ustalono mianowicie, że jedynie Rada jest organem uprawnionym do przyjmowania w stosownych 
przypadkach decyzji stwierdzającej istnienie sytuacji nadzwyczajnej26, czyli takiej, której rozwój 

17 Por. Komisja Europejska, Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczą-
cych swapów ryzyka kredytowego, KOM(2010) 482 wersja ostateczna, 15.09.2010 r., s. 2 i n.
18 Rada Unii Europejskiej, Oświadczenie Zjednoczonego Królestwa i Republiki Czeskiej, 15.02.2012 r., dokument nr 6216/12, ADD 1 REV 1. 
19 Uprawnienia te są zgodne z kompetencjami Urzędu zagwarantowanymi mu już w rozporządzeniu powołującym go do życia w 2011 r. (nr 1095/2010) 
w art. 9 ust. 5. Przepis ten zakłada m.in., że w określonych sytuacjach „Urząd może czasowo zakazać prowadzenia lub ograniczyć prowadzenie pewnych 
typów działalności finansowej”. Na temat kontrowersji związanych z art. 9 rozporządzenia nr 1095/2010 zob. N. Kohtamäki, Die Reform…, s. 195–197.
20 Art. 28 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 236/2012.
21 Art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 236/2012.
22 Art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 236/2012.
23 Art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 236/2012.
24 Art. 28 ust. 10 rozporządzenia nr 236/2012.
25 Art. 28 ust. 11 rozporządzenia nr 236/2012.
26 Art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 1095/2010.
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zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich integralności lub stabilności 
całego systemu finansowego w Unii lub jego części27. ESMA może zgodnie z art. 18 ust 2 roz-
porządzenia nr 1095/2010 taką decyzję inicjować, ale sama nie jest uprawniona do ostatecznej 
oceny, czy występuje sytuacja zagrażająca integralności i stabilności rynków finansowych UE. 
Sytuacja kryzysowa w art. 28 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 236/2012 jest zdefiniowana w taki sam 
sposób jak w art. 18 ust. 1 rozporządzenia nr 1095/2010. Pozostaje zatem wrażenie nieścisłoś-
ci28. Z niewiadomych powodów zdecydowano, że jedynie w przypadku zakazu krótkiej sprzedaży 
osobom prawnym i fizycznym ESMA ma możliwość samodzielnej oceny, czy taka sytuacja kryzy-
sowa zachodzi i jest uprawniona do interwencji, choć zgodnie z postanowieniami rozporządzeń 
ustanawiających Europejskie Urzędy Nadzoru do stwierdzenia, że istnieje zagrożenie kryzysem 
finansowym potrzebna jest decyzja Rady29. Trudno przewidzieć, jak w praktyce TSUE oceniłby 
zakaz wydany przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych bez ogłoszenia 
wcześniej przez Radę sytuacji kryzysowej30. 

Obszerna swoboda decyzyjna, która ESMIE została zagwarantowana w art. 28 rozporzą-
dzenia nr 236/2012, wywołała uprawniony niepokój w Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę wiel-
kość i znaczenie Londynu jako światowego centrum finansowego. Trudno bowiem uwierzyć, że 
decyzje interwencyjne urzędu w obliczu zagrożenia będą miały jedynie techniczny, obiektywny, 
specjalistyczny charakter, czyli będą pozbawione jakiejkolwiek oceny o charakterze politycznym. 
Sytuacja kryzysowa zdefiniowana w art. 28 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 236/2012 i art. 18 ust. 1 
rozporządzenia nr 1095/2010 wiąże się z podejmowaniem szeregu kroków kosztownych z punk-
tu widzenia budżetów państw członkowskich. Ocena, czy taka sytuacja ma miejsce i ogłaszanie 
w takim przypadku odpowiednich decyzji są więc siłą rzeczy uwarunkowane politycznie i mają 
subiektywny charakter w zależności od interesów poszczególnych państw członkowskich, których 
rynki finansowe znacznie różnią się od siebie31.

Wielka Brytania w swojej skardze wniesionej 1 czerwca 2012 roku32 argumentowała, że 
art. 28 rozporządzenia nr 236/2012 jest niezgodny z prawem z czterech powodów. Po pierwsze, 
jest sprzeczny z drugą zasadą ustanowioną przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 
13 czerwca 1958 roku w sprawie C-9/56 Meroni przeciwko Wysokiej Władzy (Rec. s. 9). Po drugie, 
na podstawie art. 28 ESMA jest uprawniona do przyjmowania wiążących środków o zakresie ogól-
nym („aktów quasi-ustawodawczych”) wbrew orzeczeniu Trybunału w sprawie C-98/80 Giuseppe 
Romano przeciwko Institut national d’assurance maladie-invalidité (Rec. s. 1241). Po trzecie 
art. 28 przyznaje Urzędowi kompetencję do przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym 

27 Art. 18 ust. 1 rozporządzenia nr 1095/2010.
28 Trudno zgodzić się przy tym z argumentacją A. Nadolskiej, że art. 9 ust. 5 rozporządzenia nr 1095/2010, w którego brzmienie wpisują się uprawnienia 
interwencyjne z art. 28 rozporządzenia nr 236/2012 (zob. przypis nr 19), przyznaje ESMIE (na podstawie tego samego przepisu rozporządzeń 1093/2010 
i 1094/2010 także EBIE i EIOPIE) „otwartą” kompetencję „do czasowego zakazu prowadzenia lub ograniczenia prowadzenia pewnych typów działalno-
ści finansowej, które zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu i integralności rynków finansowych lub stabilności całego systemu finansowego w Unii 
lub jego części”. W przepisie tym bowiem wyraźnie zaznaczono, że owa kompetencja ma zastosowanie „zgodnie z warunkami określonymi w art. 18” 
rozporządzenia nr 1095/2010 – zatem także z postanowieniami ust. 2 tego artykułu, który definiuje warunki stwierdzenia przez Radę sytuacji kryzysowej 
(nadzwyczajnej). Zob. A. Nadolska, O charakterze prawnym decyzji Europejskich Urzędów Nadzoru – rozważania w kontekście sprawy C-370/12 Pringle 
oraz sprawy C-270/12, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2014, nr 1(41), s. 22.
29 Art. 18 ust. 2 brzmi identycznie w rozporządzeniu nr 1095/2010 (ESMA), nr 1094/2010 (EIOPA), nr 1093/2010 (EBA).
30 Zob. np. art. 29 rozporządzenia nr 236/2012. Obszernie na temat tych nieścisłości C. Ohler, Anmerkung zu EuGH, Urteil v. 22. Januar 2014, Rs. 
C-270/12, Juristen Zeitung 2014, Heft 5, s. 250.
31 Zob. charakterystyka rynków państw członkowskich w kontekście integracji finansowej: A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego 
w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 78 i n. Porównanie rynków nowych i starych państw członkowskich zob. A.N. Berger, Obstacles 
to a Global Banking System: „Old Europe” versus „New Europe”, Journal of Banking and Finance 2007, vol. 31(7), s. 1955 i n.
32 Dz. Urz. UE 2012 C 273/3.
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o zasięgu ogólnym, podczas gdy Rada, zgodnie z art. 290 i 291 TFUE, nie jest uprawniona do po-
wierzenia takich uprawnień zwykłej agencji poza zakresem tych przepisów. I wreszcie po czwarte, 
uznając, że art. 28 powierza Urzędowi uprawnienie do przyjmowania indywidualnych środków do-
tyczących osób fizycznych lub prawnych, przepis ten naruszałby postanowienia art. 114 TFUE33.

III.	Wyrok	Trybunału	i	jego	ocena	prawna

1.	Zgodność	z	orzecznictwem	w	sprawie	Meroni

Rzecznik generalny, Niilo Jääskinen, podzielił argumentację skarżących w punkcie czwartym, 
stwierdzając, że art. 114 TFUE nie jest właściwą podstawą prawną do przekazania uprawnień 
interwencyjnych w brzmieniu art. 28 rozporządzenia nr 236/201234. Jego zdaniem, o ile art. 114 
TFUE może być uznany, zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem35, za właściwy przy powoły-
waniu nowych agencji regulacyjnych, o tyle przyznanie Urzędowi na podstawie art. 28 uprawnień 
decyzyjnych, w zastępstwie oceny dokonywanej przez właściwe organy krajowe, wykracza poza 
przyjęte rozumienie art. 114 TFUE36.

Wbrew opinii rzecznika generalnego Trybunał zdecydował się oddalić skargę brytyjską. 
Chociaż w mediach komentowano to jako wydarzenie zaskakujące, ponieważ z reguły w ok. 2/3 
przypadków Trybunał podziela stanowisko rzecznika generalnego, to jednak prawnicy zajmu-
jący się europejskim prawem administracyjnym odnotowali ten wyrok jako konsekwentny krok 
w rozwoju administracji unijnej37. Trybunał skoncentrował się przede wszystkim na argumentacji 
dotyczącej zakresu przyznanych Urzędowi kompetencji. Mniej uwagi poświęcił bardziej istotnej 
kwestii z punktu widzenia rozwoju struktur agencyjnych, tzn. pytaniu, czy zagwarantowane ESMIE 
uprawnienia są zgodne z prawem pierwotnym, w tym z art.114 TFUE.

Tak, jak wspomniano we wprowadzeniu, w orzeczeniach Meroni przeciwko Wysokiej Władzy 
sformułowano ramy dopuszczalnej delegacji uprawnień. W orzeczeniu w sprawie C-9/56 Trybunał 
stwierdził, że taka delegacja musi dotyczyć wyraźnie określonych uprawnień wykonawczych, 
a nie „uprawnień dyskrecjonalnych, wiążących się z szerokim zakresem uznania, które może 
w praktyce oznaczać prowadzenie rzeczywistej polityki gospodarczej”38. Przesunięcie uprawnień 
dyskrecjonalnych, które zakładają swobodę uznania dla organu je wykonującego, wiąże się z „rze-
czywistym przesunięciem odpowiedzialności”. TSUE, charakteryzując w wyroku z 22 stycznia 
2014 roku postanowienia w sprawie Meroni, zaznaczył wyraźnie, że dotyczyły one wtedy podmiotu 
prywatnego, natomiast ESMA „jest organem Unii utworzonym przez jej prawodawcę”39. Jest więc 
częścią administracji unijnej w rozumieniu art. 298 ust. 1 TFUE. Jednak nie tylko dlatego ograni-
czenia delegacyjne określone w sprawie Meroni nie mają zastosowania w przypadku uprawnień 

33 Ibidem. 
34 Opinia rzecznika generalnego Niilo Jääskinena przedstawiona w dniu 12 września 2013 r. (dalej: opinia rzecznika generalnego), http://curia.europa.
eu/juris/documents.jsf?num=C-270/12 (dostęp 31.07.2014). Omówienie opinii rzecznika generalnego w tej sprawie zob. H. Marjosola, Case C-270/12 – 
Stress Testing Constitutional Resilience of the Power of EU Financial Supervisory Authorities – A Critical Assessment of the Advocate General’s Opinion, 
EUI Working Papers LAW 2014, no. 2. 
35 Chodzi przede wszystkim o wyrok ETS z 2.05.2006 r. w sprawie C-217/04 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej (tzw. wyrok w sprawie ENISA) (Zb. Orz. 2006, s. I 3789). 
36 Pkt 27–59 opinii rzecznika generalnego.
37 Por. N. Kohtamäki, Die ESMA darf Leerverkäufe regeln – Anmerkung zum Urteil des EuGH v. 22. Januar 2014, Europarecht 2014, Heft 3, s. 326 i n.
38 Wyrok ETS z 13.06.1958 r. w sprawie C-9/56 Meroni & Co. przeciwko Wysoka Władza Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Cyt. za Wyrok TSUE 
z 22.01.2014 r., pkt 41.
39 Wyrok TSUE z 22.01.2014 r. w sprawie C-270/12 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie Unii Europejskiej (dalej: Wyrok TSUE z 22.01.2014 r.), http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-270/12 (dostęp 31.07.2014).
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przyznanych Urzędowi na podstawie art. 28 rozporządzenia nr 236/2012. Po pierwsze, przepis 
ten nie przyznaje mu, zdaniem Trybunału, żadnych niezależnych kompetencji wykraczających 
poza te przewidziane w rozporządzeniu ustanawiającym nr 1095/201040. Po drugie, wykonywanie 
uprawnień na podstawie art. 28 uzależnione jest od spełnienia licznych kryteriów i przesłanek, które 
jasno definiują zakres działania Urzędu41. Po trzecie, środki z art. 28 ust. 1 wpisują się w kompe-
tencje Urzędu określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia ją ustanawiającego nr 1095/2010. Przepis 
te uprawnia Urząd do zakazywania lub ograniczania w określonych sytuacjach pewnych typów 
działalności finansowej42. I po czwarte, ESMA konsultuje swoje działania na mocy art. 28 ust. 4 
i 5 rozporządzenia nr 236/2012 z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego43 i w stosownych 
przypadkach z innymi organami, a także dokonuje regularnie przeglądu zastosowanych środków44. 

Zatem, zdaniem Trybunału, uprawnienia przyznane na mocy art. 28 rozporządzenia nr 
236/2012 „są ściśle ograniczone i mogą podlegać kontroli sądowej w świetle celów określonych 
przez organ delegujący”. Nie są to, jak argumentowali skarżący, „szerokie uprawnienia dyskre-
cjonalne”. Zgodnie z opinią Trybunału mieszczą się one w kryteriach określonych w orzecznictwie 
Meroni – pierwszy zarzut podniesiony w skardze został zatem uznany za bezzasadny45.

Można jednak postawić pytanie, czy faktycznie uprawnienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych ograniczają się jedynie do oceny faktycznej o charakterze tech-
nicznym, jak chce Trybunał46. Łatwo sobie wyobrazić, że w przypadku kryzysu znaczenie będą 
miały przede wszystkim wpływy polityczne i różne tworzone sytuacyjnie w głównym organie de-
cyzyjnym Urzędu – Radzie Organów Nadzoru47 – grupy koalicyjne, zrzeszające szefów narodo-
wych instytucji nadzorczych, reprezentujących rynki finansowe o podobnych interesach. Trudno 
zakładać, że wyłączona zostanie zupełnie swoboda uznania wypływająca z naturalnych interesów 
politycznych, a decyzje o zakazie lub ograniczeniu krótkiej sprzedaży będą miały charakter jedynie 
techniczny, niejako automatyczny – uzależniony jedynie od prawnych przesłanek. Potwierdza to 
omówiony wyżej chaos, jeśli chodzi o ocenę zaistnienia sytuacji kryzysowej. Nie wiadomo, czy 
środki podjęte przez Urząd bez decyzji Rady o wystąpieniu takiej sytuacji, zgodnie z art. 18 ust. 2 
rozporządzenia 1095/2010 (także rozporządzeń nr 1093/2010 i 1094/2010), należałoby uznać za 
ważne. I jeśli tak, to dlaczego tylko Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
przy wyłączeniu pozostałych Europejskich Urzędów Nadzoru (EBA i EIOPA), byłby uprawniony do 
samodzielnej oceny, czy wystąpiło zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania i integralności 
rynków finansowych lub stabilności całego systemu finansowego Unii lub jego części48. 

2.	„Akty	quasi-ustawodawcze”	o	zasięgu	ogólnym

Trybunał, odnosząc się do zarzutu, iż na podstawie art. 28 rozporządzenia nr 236/2012 
ESMA jest uprawniona do przyjmowania wiążących środków o zakresie ogólnym („aktów quasi-
-ustawodawczych”) wbrew orzeczeniu Trybunału w sprawie C-98/80 Giuseppe Romano przeciwko 
40 Wyrok TSUE z 22.01.2014 r., pkt 44.
41 Ibidem, pkt 45–48. Zostały one scharakteryzowane w niniejszym tekście w pkt II.
42 Ibidem, pkt 49. Zob. przypis nr 19.
43 Patrz przypis nr 13 i 14.
44 Wyrok TSUE z 22.01.2014 r., pkt 50.
45 Ibidem, pkt 53–55.
46 Ibidem, pkt 52.
47 Art. 40–44 rozporządzenia nr 1095/2010.
48 Por. art. 28 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 236/2012 i art. 18 ust. 1 rozporządzenia nr 1095/2010.
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Institut national d‘assurance maladie-invalidité (Rec. s. 1241) stwierdził, że ramy instytucjonalne 
stworzone przez Traktat z Lizbony wyraźnie zezwalają organom i jednostkom organizacyjnym UE, 
czyli także agencjom regulacyjnym, na wydawanie aktów o zasięgu ogólnym49. Uzasadniając takie 
twierdzenie TSUE, wskazał bezpośrednio na art. 263 ust. 1 i art. 277 TFUE. Pierwszy z wymienio-
nych przepisów gwarantuje ochronę prawną także przed aktami organów lub jednostek organiza-
cyjnych UE, które zmierzają do wywarcia skutków prawnych wobec osób trzecich. Mowa tu jest 
o kontroli legalności takich aktów prawnych przez TSUE, a nie o ich ewentualnej kwalifikacji jako 
„aktów quasi-ustawodawczych”. Bardziej precyzyjny jest w tym kontekście art. 277 TFUE, który 
wymienia „akty o zasięgu ogólnym, przyjęte przez instytucję, organ lub jednostkę organizacyjną 
Unii”, czyli także przez agencje regulacyjne. Trudno jednak uznać art. 277 TFUE za podstawę 
uprawniającą takie gremia do wydawania wiążących aktów normatywnych o zasięgu ogólnym50. 

Zdaniem Trybunału nie można wywieść z wyroku w sprawie Romano, że delegacja uprawnień 
na rzecz takiej instytucji jak ESMA podlega innym przesłankom niż te określone w orzecznictwie 
Meroni. Ponieważ ocena TSUE nie wykazała, że uprawnienia wynikające z art. 28 rozporządzenia 
nr 236/2012 są z nimi sprzeczne, drugi zarzut skarżących nie został przyjęty51.

3.	Akty	o	charakterze	nieustawodawczym	o	zasięgu	ogólnym

Trzeci zarzut Wielkiej Brytanii dotyczył uprawnień do wydawania aktów delegowanych ure-
gulowanych w art. 290 TFUE i uprawnień do wydawania aktów wykonawczych uregulowanych 
w art. 291 TFUE. Przepisy te definiują delegowanie tego typu uprawnień na Komisję52. Nie ma 
w nich mowy o bezpośredniej delegacji na rzecz agencji regulacyjnych. ESMA, podobnie jak EBA 
i EIOPA, już w rozporządzeniu ją ustanawiającym otrzymała pewne kompetencje przy uchwalaniu 
tzw. regulacyjnych standardów technicznych, które mają formę aktów delegowanych w rozumieniu 
art. 290 TFUE, a także tzw. wykonawczych standardów technicznych, opracowywanych w drodze 
aktów wykonawczych w rozumieniu art. 291 TFUE53. W obu tych przypadkach to Komisja jest 
jednak adresatem delegacji do wydawania regulacyjnych i wykonawczych standardów technicz-
nych. Niemniej jednak uprawnienia te, przyznane agencjom nadzorczym w procesie reformy lat 
2009–2011, wywoływały od początku pewne kontrowersje. Agencje nadzorcze uzyskały mianowi-
cie stosunkowo niezależną rolę przy uchwalaniu obu rodzajów standardów. Komisja pełni funkcje 
konsultacyjne, ma jedynie ograniczone prawo wprowadzania zmian do projektów tych aktów, 
a sama może takie projekty przedstawiać tylko w przypadku bezczynności agencji nadzorczych. 
Już zatem w przypadku tych kompetencji dyskutowano, czy takie ograniczenie roli Komisji odpo-
wiada duchowi art. 290 i 291 TFUE54.

W przypadku art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 236/2012 ESMA ma jeszcze większą swobodę. 
W przepisie tym to ona byłaby adresatem delegacji takich uprawnień. Ponadto nie przewidziano 

49 Wyrok TSUE z 22.01.2014 r., pkt 63–65.
50 Por. obszernie na ten temat C. Ohler, Anmerkung…, s. 250 i n.
51 Wyrok TSUE z 22.01.2014 r., pkt 66–68.
52 Na temat tych uprawnień powstała już bogata literatura, por. np. J. Mendes, Delegated and Implementing Rule Making: Proceduralisation and 
Constitutional Design, European Law Journal 2013, vol. 19(1); S. Peers, M. Costa, Accountability for Delegated and Implementing Acts after the Treaty 
of Lisbon, European Law Journal 2012, vol. 18(3).
53 Art. 10–14 rozporządzenia nr 1095/2010 regulują regulacyjne standardy techniczne. Art. 15 rozporządzenia nr 1095/2010 reguluje wykonawcze 
standardy techniczne.
54 Por. np. C. Ohler, Die Einheitlichkeit der europäischen Aufsichtsarchitektur und die Besonderheit der Versicherungswirtschaft, Zeitschrift für die 
gesamte Versicherungswissenschaft 2012, vol. 101(4), s. 444; M. Busuioc, Rule-Making by the European Financial Supervisory Authorities: Walking 
a Tight Rope, European Law Journal 2012, vol. 19(1), s. 115 i n.
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obowiązku zatwierdzania przez Komisję zastosowanych środków, jak to jest uregulowane w przy-
padku regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych. 

Uzasadnienie przedstawione przez Trybunał jest zaskakujące. Stwierdził on, że choć trak-
taty nie zawierają postanowienia przewidującego przekazanie uprawnień do wydawania aktów 
o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym na rzecz jednostki organizacyjnej, takiej 
jak agencja regulacyjna, to istnieje kilka postanowień TFUE zakładających, że taka możliwość 
istnieje55. Ponadto art. 28 przyznaje Urzędowi „uprawnienia decyzyjne w dziedzinie wymagającej 
wiedzy fachowej i technicznej”, co zapewne ma usprawiedliwiać dopuszczalność przekazania 
takich kompetencji56. Takie tłumaczenie dziwi jeszcze bardziej, gdy porówna się je ze złożonymi 
wymogami z art. 290 TFUE, które muszą być spełnione w przypadku przekazania Komisji upraw-
nienia do wydawania aktów delegowanych. Najbardziej zaskakujący jest jednak ostatni argument, 
zakładający, że choć kompetencje interwencyjne z art. 28 nie odpowiadają żadnemu z przypad-
ków opisanych w art. 290 i 291 TFUE, to nie można tego przepisu rozpatrywać odrębnie. Należy 
go widzieć przez pryzmat innych regulacji i w ramach całego systemu mechanizmów, służącego 
ochronie przed niekorzystnymi zmianami zagrażającymi stabilności finansowej i zaufaniu do ryn-
ków finansowych w UE57. Art. 28 nie podważa zatem systemu stworzonego przez art. 290 i 291 
TFUE, gdyż zagwarantowane w nim uprawnienia interwencyjne są niezbędne, aby zapobiegać 
załamaniom na rynkach58. Tego typu tłumaczenie oznacza w praktyce, że faktyczne zapotrzebo-
wanie na określone działania interwencyjne w sytuacji kryzysowej, w tym przypadku dotyczące 
zakazu bądź ograniczania krótkiej sprzedaży, jest stawiane ponad istniejące ramy traktatowe. 

4.	Art.	114	TFUE

Wbrew argumentacji rzecznika generalnego TSUE uznał, że art. 114 TFUE jest właściwą 
podstawą prawną do przeniesienia uprawnień interwencyjnych na regulacyjną agencję nadzor-
czą. Trybunał przypomniał, że akt ustawodawczy wydany na podstawie art. 114 TFUE powinien 
spełniać dwa wymogi: zawierać środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych państw członkowskich oraz mieć na celu ustanowienie i funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego59. W 2006 roku w słynnym wyroku w sprawie ENISA60 Trybunał stwierdził, 
że ustanowienie agencji regulacyjnej UE może przyczynić się do realizacji procesu harmonizacji 
i w związku z tym może pod pewnymi warunkami opierać się na postanowieniach art. 114 TFUE61. 
Po pierwsze, prawodawca musi uznać utworzenie agencji za niezbędne i po drugie, zadania po-
wierzone takiej instytucji muszą być w ścisłym związku z obszarami, których dotyczą akty prawne 
harmonizujące przepisy prawne i administracyjne państw członkowskich62. 

W ww. wyroku TSUE zaznaczył także, że art. 114 TFUE nie pozwala na wniosek, iż przepisy 
przyjęte przez prawodawcę Unii na podstawie tego artykułu powinny zostać ograniczone, jeśli 
55 TSUE miał tu na myśli wymienione już przy drugim zarzucie art. 263 i 277 TFUE, a także art. 265 i 267 TFUE. Por. Wyrok TSUE z 22.01.2014 r., 
pkt 79–80.
56 Wyrok TSUE z 22.01.2014 r., pkt 82.
57 Ibidem, pkt 83–85.
58 Ibidem, pkt 85–86.
59 Ibidem, pkt 100.
60 Patrz przypis nr 35.
61 Krytyczne omówienie wyroku w sprawie ENISA zob. C. Ohler, Rechtmäßige Errichtung der Gemeinschaftsagentur ENISA, Europäische Zeitschrift 
für Wirtschaftsrecht 2006, Heft 12, s. 369 i n.
62 Wyrok ETS z 2.05.2006 r. w sprawie C-217/04 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie Unii Europejskiej (Zb. Orz. 2006, s. I 3789), pkt 44.
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chodzi o ich adresatów, wyłącznie do państw członkowskich63. Oznaczałoby to zatem, że mogą 
obejmować także takie środki jak te przewidziane w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 236/2012, 
skierowane do osób fizycznych lub prawnych. 

Trybunał powołując się na motywy uzasadniające wydanie rozporządzenia nr 236/2012 pod-
kreślił w orzeczeniu z 22 stycznia 2014 roku specyfikę art. 28 i jego znaczenie harmonizujące – 
argumentując, że w obliczu wystąpienia poważnych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania 
i integralności rynków finansowych niewystarczające są działania nadzwyczajne poszczególnych 
narodowych organów nadzoru. Wskazane jest natomiast wprowadzenie mechanizmu ogólno-
unijnego, uwzględniającego także możliwość wydawania decyzji indywidualnych skierowanych 
do konkretnych podmiotów na rynkach finansowych64. Tym samym celem art. 28 jest zakładane 
w art. 114 TFUE zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich65.

Także drugie założenie – ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego – jest spełnione 
dzięki stworzeniu wspólnych ram regulacyjnych w zakresie wymogów i uprawnień dotyczących 
krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego oraz zapewnieniu większej spójności i skoordyno-
waniu podejmowanych przez państwa członkowskie odpowiednich kroków w sytuacji kryzysowej66.

Taka argumentacja zakłada dość szeroką interpretację art. 114 TFUE. Motywem uzasad-
niającym takie podejście Trybunału, jest zapewnienie stabilności finansowej poprzez utworzenie 
wspólnych ram regulacyjnych i systemu interwencyjnego na poziomie UE, obejmującego także 
możliwość wydawania decyzji indywidualnych skierowanych do podmiotów prywatnych.

IV.	Podsumowanie
Niezależnie od zrozumienia motywów, jakimi kierował się Trybunał, można odnieść wrażenie, 

że wyrok w sprawie uprawnień interwencyjnych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych potwierdza zauważany przez specjalistów już od dawna fakt, iż ciągle rosnące 
kompetencje decyzyjne agencji regulacyjnych z trudem mieszczą się w istniejących ramach prawa 
pierwotnego. W tym kontekście można powrócić do zaznaczonego we wprowadzeniu problemu 
słabej demokratycznej legitymacji takich instytucji, które mogą wydawać decyzje indywidualne, 
zachowując przy tym duży margines niezależności. W omawianym wyroku na uwagę zasługuje 
także stosunkowo liberalne podejście Trybunału do doktryny Meroni, otwierające drogę do nowej 
interpretacji pojęcia uprawnień dyskrecjonalnych.

Natalia	Kohtamäki
adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych, 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
n.kohtamaki@uksw.edu.pl

63 Ibidem; Wyrok TSUE z 22.01.2014 r., pkt 106–107.
64 Ibidem, pkt 108–109.
65 Ibidem, pkt 112.
66 Ibidem, pkt 113–115.
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Wyznaczanie	minimalnej	wysokości	stawek	opłat	
interchange	jako	przykład	nielegalnego	porozumienia.

Wyrok SOKiK z dnia 21 listopada 2003 r.  
w sprawie XVII AmA 114/10

	 1.	 	Brak	nałożenia	na	organ	antymonopolowy	w	przepisach	prawa	obowiązku	wy-
znaczenia	rynku	właściwego	w	konkretnym	etapie	postępowania	przemawia	za	
dopuszczeniem	przez	ustawodawcę	możliwości	zmiany	wyznaczonego	w	sprawie	
rynku	właściwego	w	każdym	przypadku,	kiedy	uzasadniają	to	poczynione	w	sprawie	
ustalenia.	Konieczne	jest	jednak	zapewnienie	uczestnikom	postępowania	możliwo-
ści	udziału	w	postępowaniu	na	każdym	jego	etapie	oraz	możliwości	wypowiadania	
się	przez	strony	w	celu	prawidłowej	ochrony	swoich	interesów.	

	 2.	 	Brak	udziału	w	podejmowaniu	konkretnej	uchwały	przez	niektóre	z	banków	nie	jest	
równoznaczny	z	nieuczestniczeniem	w	porozumieniu.	Pobieranie	opłat	w	wysoko-
ści	ustalonej	uchwałami	innych	banków	oznacza	bierną	akceptację	porozumienia	
i	udział	w	nim	przez	wszystkie	banki.

	 3.	 	Nawet	jeżeli	nie	wszystkie	banki	uczestniczyły	w	podejmowaniu	uchwał	określa-
jących	wysokość	konkretnych	opłat	pobieranych	od	każdego	rodzaju	transakcji,	
nie	oznacza	to,	że	sprzeciwiały	się	ustaleniom	dokonanym	przez	podmioty	biorące	
bezpośrednio	udział	w	głosowaniu	nad	uchwałami.

	 4.	 	Porozumienia	zawierane	wewnątrz	jednego	państwa	członkowskiego,	pozornie	
niemogące	mieć	wpływu	na	handel	między	państwami	członkowskimi,	w	praktyce,	
poprzez	utrudnianie	dostępu	do	tego	rynku	przedsiębiorcom	spoza	tego	państwa,	
mogą	jednak	ten	wpływ	wywierać.	Dochodzi	w	ten	sposób	do	podziału	rynku	wspól-
notowego	według	kryterium	krajowego,	co	uderza	w	ideę	wspólnego	rynku.

W dniu 29 grudnia 2006 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako 
Prezes UOKiK) wydał decyzję Nr DAR – 15/20061, w której m.in. uznał: 

(i) działanie 18 banków za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym 
mowa w art. 81 ust. 12 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej jako TWE) oraz 
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów3 (dalej 
jako OKiKU)4 polegającą na uczestniczeniu w porozumieniu ograniczającym konkurencję na rynku 
usług acquiringowych związanym z regulowaniem zobowiązań konsumentów wobec akceptantów 
z tytułu płatności za nabywane przez konsumentów towary i usługi za pomocą kart płatniczych na 
terytorium Polski poprzez wspólne ustalanie wysokości stawek opłaty interchange pobieranej od 
transakcji dokonywanych kartami systemu Visa w Polsce i nakazał zaniechanie jej stosowania; 

1 Decyzja Prezesa UOKiK z 29.12.2006 r., nr DAR 15/2006.
2 Obecnie art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3 Dz.U. z 2005 r., Nr 244, poz. 2080 ze zm.). 
4 Obecnie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.). 
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(ii) działanie 15 banków za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa 
w art. 81 ust.1 TWE oraz w art. 5 ust. 1 pkt 1 OKiKU praktykę polegającą na uczestniczeniu 
w porozumieniu ograniczającym konkurencję na rynku usług acquiringowych związanym z regu-
lowaniem zobowiązań konsumentów wobec akceptantów z tytułu płatności za nabywane przez 
konsumentów towary i usługi za pomocą kart płatniczych na terytorium Polski poprzez wspólne 
ustalanie wysokości stawek opłaty interchange pobieranej od transakcji dokonywanych kartami 
systemu Mastercard w Polsce i nakazał zaniechanie jej stosowania. 

Ponadto Prezes UOKiK uznał za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym 
mowa w art. 5 ust.1 OKiKU praktykę polegającą na uczestniczeniu przez jeden z banków w poro-
zumieniu ograniczającym konkurencję na rynku usług acquiringowych związanym z regulowaniem 
zobowiązań konsumentów wobec akceptantów z tytułu płatności za nabywane przez konsumen-
tów towary i usługi za pomocą kart płatniczych na terytorium Polski poprzez wspólne ustalanie 
wysokości stawek opłaty interchange pobieranej od transakcji dokonywanych kartami systemu 
MasterCard w Polsce i stwierdził zaniechanie jej stosowania z dniem 30 listopada 2001 roku.

Sprawa opłat interchange była ponownie rozpatrywana przez SOKiK w związku z wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2010 r. (sygn. akt VI ACa 607/09) uchylają-
cym poprzedni wyrok5, który zapadł w wyniku wniesionych odwołań. 

Odwołania banków (powodów) zawierały szereg zarzutów dotyczących naruszenia przez 
Prezesa UOKiK, stąd warto zasygnalizować te najistotniejsze.

Stan	faktyczny

Analizując wydane przez SOKiK rozstrzygnięcie, w pierwszym rzędzie należałoby pokrótce 
przedstawić okoliczności powstania sporu. Jak już wcześniej wskazano, przedmiotem rozstrzyg-
nięcia w niniejszej sprawie było stwierdzenie zawarcia antykonkurencyjnego porozumienia przez 
20 banków dotyczącego ustalania wysokości tzw. opłaty interchange. 

W systemie kart płatniczych uczestniczą – oprócz instytucji organizującej system – cztery 
strony: emitent, posiadacz karty (konsument), akceptant i acquirer. Acquirer to bank lub inna oso-
ba prawna połączona ze światowymi sieciami informatycznymi, przy pomocy których dokonuje 
szybkiej autoryzacji oraz rozliczenia transakcji dokonanej kartą płatniczą, jak również zawiera z ak-
ceptantami umowy o rozliczaniu transakcji dokonanych kartami płatniczymi. Akceptant to podmiot, 
który zawarł z acquirerem umowę o przyjmowanie zapłaty kartą płatniczą, zaś emitent – bank, 
który wydaje karty płatnicze. Opłata interchange to opłata, która w systemach Visa i MasterCard 
pobierana jest od acquirera obsługującego transakcję przez emitenta karty dla każdej transakcji 
dokonanej kartą płatniczą u akceptanta6.

Zebrany materiał dowodowy explicte wskazywał, że powodowe banki zawarły porozumie-
nia, w wyniku których ustalano stawki opłaty interchange. Podstawy dla ustalanych w ramach 
porozumień stawek krajowej opłaty interchange w systemach Visa i MasterCard nie były ustalane 

5 Wyrokiem z 12.11.2008 r. (XVII AmA 109/07) SOKiK zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że nie stwierdził stosowania praktyki ograniczającej 
konkurencję polegającej na uczestniczeniu przez wskazane banki w porozumieniu ograniczającym konkurencję na rynku usług acquiringowych zwią-
zanych z regulowaniem zobowiązań konsumentów wobec akceptantów z tytułu płatności za nabywane przez konsumentów towary i usługi za pomocą 
kart płatniczych na terytorium Polski poprzez wspólne ustalanie wysokości stawek opłaty interchange pobieranej od transakcji dokonywanych kartami 
systemów Visa i Mastercard w Polsce.
6 Zob. decyzja DAR 15/2006, s. 32.
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w oparciu o obiektywne podstawy, takie jak np. ponoszone w związku z ich działaniem koszty, 
lecz były wyłącznie efektem uzgodnień banków.

Jak stwierdził w wydanej decyzji Prezes UOKiK, dotknięci skutkami porozumienia byli przede 
wszystkim akceptanci, którzy w ramach opłaty za obsługę transakcji kartowych zmuszeni byli uisz-
czać opłaty interchange w wysokości ustalonej przez banki, co znacznie ograniczało ich swobodę 
negocjacyjną, charakterystyczną dla stanu efektywnej konkurencji. Ponadto opłaty związane z ob-
sługą kart mogły być przenoszone na konsumentów, niezależnie od tego, czy płacą kartami, czy 
gotówką, ponieważ w praktyce nie różnicuje się cen w zależności od użytego środka płatniczego7.

Zarzuty	dotyczące	nieprawidłowego	określenia	rynku	właściwego

Pierwszą z istotnych kwestii rozstrzygniętych przez SOKiK było odniesienie się do zarzutu 
niewłaściwego wyznaczenia rynku właściwego, a także zarzutu ostatecznego ustalenia tegoż rynku 
trzy miesiące przed ostatecznym wydaniem decyzji. Zagadnienie to obszernie przeanalizowane 
zostało już w wyroku Sądu Apelacyjnego, który opierając się na poglądach wyrażonych w decyzjach 
Komisji8, stwierdził, że rynek właściwy w przedmiotowej sprawie to rynek usług acquiringowych. 

SOKiK w całości podzielił ustalenia Sądu Apelacyjnego, podkreślając istotność prawidłowego 
i dokładnego wyznaczenia rynku właściwego, który winien być określony możliwie wąsko, co 
pozwala na uwzględnienie w analizie okoliczności bezpośrednio dotyczących działań będących 
przedmiotem oceny pod kątem wynikających z nich skutków w świetle obowiązujących przepisów 
prawa ochrony konkurencji. Odnosząc się do zarzutu powodów, na podstawie którego wywodzili, 
że do uznania porozumienia za naruszające art. 5 ust.1 pkt 1 OKiKU konieczne jest, aby porozu-
mienie było zawarte na tym samym rynku, na którym wywołuje ono skutek w postaci naruszenia 
(ograniczenia) konkurencji oraz że nie istnieje odrębny rynek usług acquiringowych, a przyjęta 
w decyzji Prezesa UOKiK definicja nie uwzględnia substytutów, SOKiK wskazał, iż w przypadku 
niektórych praktyk konieczne jest wyznaczenie dwóch rynków właściwych: rynku pozycji domi-
nującej (rynku podstawowego) oraz rynku powiązanego, na którym ujawniają się efekty posiada-
nia pozycji dominującej na rynku podstawowym (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 
2009 r., III SK 31/08). 

Za nietrafne uznano również zarzuty oparte na okoliczności ostatecznego wyznaczenia rynku 
właściwego w sprawie w końcowym etapie prowadzenia postępowania antymonopolowego. Jak 
wskazał SOKiK, art. 84 ust. 3 OKiKU9 nie nakłada na Prezesa UOKiK obowiązku określenia rynku 
właściwego w postanowieniu o wszczęciu postępowania. Tym samym brak nałożenia na organ 
antymonopolowy w przepisach prawa obowiązku wyznaczenia rynku właściwego w konkretnym 
etapie postępowania przemawia za dopuszczeniem przez ustawodawcę możliwości zmiany wy-
znaczonego w sprawie rynku właściwego w każdym przypadku, kiedy uzasadniają to poczynione 
w sprawie ustalenia. Wprawdzie w postępowaniu poprzedzającym wydanie zaskarżonej decyzji 
określenia rynku właściwego ulegało zmianom, lecz każdorazowo strony były o tej zmianie po-
wiadamiane, aby zagwarantować uczestnikom postępowania możliwość udziału w postępowaniu 
na każdym jego etapie, jak również możliwość wypowiadania się przez stronu w celu ochrony 
swoich interesów. 

7 Zob. ibidem, s. 36.
8 Decyzja Komisji Europejskiej z 24.07.2002 r. (sprawa nr COMP/29.373) oraz z 19.12.2007 r. (sprawa nr COMP/34.579).
9 Obecnie art. 88 ust. 2 OKiKU.
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Zarzut	błędnego	określenia	adresatów	decyzji

Kolejny zarzut powodów dotyczył nieprawidłowego określenia adresatów decyzji poprzez 
skierowanie jej do banków. Jak podnosili powodowie, zarzucane porozumienie stanowi w istocie 
akt związku przedsiębiorców w rozumieniu art.4 pkt 4 lit. c) OKiKU10, zaś z uwagi na charakte-
rystyczne cechy tego związku bankom nie można przypisać udziału w antykonkurencyjnym po-
rozumieniu. Z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy – uchwał dotyczących utworzenia 
związku przedsiębiorstw – wynikało, że ich celem było m.in. ustalanie stawek opłat i prowizji 
związanych z przeprowadzaniem transakcji w Polsce przy użyciu kart oraz określanie zasad do-
tyczących funkcjonowania systemu płatniczego w Polsce w zakresie transakcji krajowych, zaś 
uczestnikami związków przedsiębiorstw były banki.

SOKiK stwierdził, że uchwały dotyczące stawek opłaty interchange były podejmowane przez 
przedstawicieli banków uczestniczących w systemach (a więc banki), przy czym nawet jeżeli nie 
wszystkie banki uczestniczyły w podejmowaniu uchwał określających wysokość konkretnych opłat 
pobieranych od każdego rodzaju transakcji, to nie znaczy, że sprzeciwiały się ustaleniom doko-
nanym przez podmioty biorące bezpośrednio udział w głosowaniu nad uchwałami. Jak stwierdził 
SOKiK, w postępowaniu administracyjnym żaden bank nie przedstawił dowodu, że sprzeciwiał 
się wysokości opłaty ustalonej w drodze głosowania, przez organy decyzyjne złożone z przed-
stawicieli banków. Nie zasługują więc na uwzględnienie twierdzenia powodowych banków, że nie 
uczestniczyły w zakazanym porozumieniu naruszającym konkurencję na rynku właściwym, oraz 
związane z nimi zarzuty naruszenia wskazanych przepisów OKiKU i TWE.

Kwestionowanie	antykonkurencyjnego	charakteru	porozumienia

SOKiK odniósł się również do zarzutu powodów dotyczącego uznania przez Prezesa UOKiK, 
że zarzucane porozumienia naruszają konkurencję na rynku właściwym, mimo że nie wywierają 
odczuwalnego wpływu na konkurencję. W ocenie obu Sądów (Apelacyjnego oraz SOKiK) bez-
sporne było istnienie porozumienia oraz stosowanie przez banki uzgodnionej praktyki w zakresie 
określania wysokości krajowej opłaty interchange. Dowodem na okoliczność istnienia porozumienia 
było chociażby ustalenie, że banki nie podejmowały samodzielnie decyzji dotyczących wysokości 
opłat interchange, lecz następowało to w drodze uzgodnienia. Forma uzgodnienia była dla oce-
ny stosowania samej praktyki obojętna, przy czym brak udziału w pobieraniu opłat w wysokości 
ustalonej uchwałami innych banków oznaczał tym samym bierną akceptację porozumienia i udział 
w nim przez wszystkie banki. 

SOKiK wielokrotnie podkreślił, że postawiony w decyzji zarzut nie dotyczył samego faktu 
stosowania opłaty interchange jako takiej czy też pobierania zbyt wysokiej opłaty, a porozumienia 
dotyczącego ustalania stawek opłaty interchange pobieranej od każdej krajowej transakcji do-
konanej za pomocą karty płatniczej systemów i naruszania w ten sposób konkurencji pomiędzy 
acquirerami poprzez wyznaczenie minimalnego pułapu stawek tych opłat (wartości minimalnej), 
poniżej którego nie mogą zejść acquirerzy przy ustalaniu opłaty pobieranej od akceptantów za 
obsługę transakcji kartowych.

10 Obecnie art. 4 pkt 5 lit. c OKiKU.
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Zarzut	nieuwzględnienia	bagatelności	porozumienia

Zdaniem SOKiK brak było też podstaw do uznania, że stwierdzone zaskarżoną decyzją po-
rozumienia mają znaczenie bagatelne. Wynika to ze znajdujących się w aktach administracyjnych 
informacji (objętych tajemnicą przedsiębiorstwa) dotyczących liczby kart płatniczych wyemitowanych 
przez każdy bank oraz ilości i wartości przeprowadzonych rocznie transakcji przy jednoczesnym 
uwzględnieniu informacji, jaki procent opłaty pobieranej przez acquirera stanowi opłata interchan-
ge. W konfrontacji danych NBP w zakresie wartości transakcji kartowych w punktach detalicznych 
oraz ogólnej liczby wydanych kart płatniczych w roku 2005 z danymi przedstawionymi przez ban-
ki (uczestników porozumień) okazało się, że 80% kart płatniczych w Polsce wyemitowano przez 
powodowe banki. Biorąc pod uwagę, że każdy bank działał równocześnie jako emitent kart oraz 
acquirer przy obsłudze innych transakcji, na podstawie przedstawionych informacji należy uznać, 
że udział w rynku właściwym uczestników porozumienia dotyczącego wspólnego ustalania stawek 
krajowej opłaty interchange w dwóch systemach w 2005 r. osiągnął poziom 80%. Tym samym nie 
można twierdzić, że był on w takim stopniu nieznaczny, że nie wywierał odczuwalnego wpływu na 
konkurencję na rynku właściwym. De facto, jak zauważył SOKiK, analiza danych z lat wcześniejszych 
potwierdziłaby jedynie powyższe stanowisko, ponieważ udział w rynku wzrastał systematycznie. 

Za niemające znaczenia w sprawie uznał również SOKiK twierdzenia banków, jakoby zarzu-
cane porozumienia nie ograniczały konkurencji na rynku właściwym, ponieważ mimo ich istnienia 
rośnie liczba wydawanych corocznie kart płatniczych oraz liczba i wartość transakcji bezgotów-
kowych, liczba urządzeń akceptujących karty płatnicze i terminali. Przedstawione okoliczności 
świadczą o rosnącym popycie użytkowników kart na korzystanie z możliwości dokonywania 
transakcji kartami płatniczymi, z czym wiąże się pozytywna reakcja akceptantów. Wzrost zainte-
resowania użytkowników korzystaniem z kart płatniczych może być następstwem wzrostu ilości 
rachunków bankowych i jest okolicznością występującą na rynku usług bankowych. Nie stanowi 
jednak dowodu, że istniejące porozumienie banków nie ogranicza konkurencji pomiędzy acqui-
rerami na określonym w sprawie rynku właściwym, na którym reakcje użytkowników kart w ogóle 
nie występują. Jak stwierdził UOKiK, nawet jeżeli opłata interchange jest niezbędnym elementem 
zbilansowania czterostronnego systemu kart płatniczych, a jej istnienie jest uzasadnione ekono-
miczne, to nie ma to znaczenia dla oceny zarzutu zawarcia porozumienia pomiędzy powodowymi 
bankami. Zakazane jest bowiem samo porozumienie, niezależnie od tego, czy wywołało ono jaki-
kolwiek skutek na rynku właściwym, bowiem jeżeli wywołuje ono lub potencjalnie może wywołać 
skutki na danym rynku właściwym, jest uważane za przejaw praktyki ograniczającej konkurencję. 

Zarzut	braku	wpływu	na	handel	między	państwami	członkowskimi

SOKiK odniósł się również do zarzutu braku wpływu na handel między państwami członkow-
skimi. Banki – w opozycji do stanowiska Prezesa UOKiK – twierdziły bowiem, że wpływ taki albo 
w ogóle nie zachodzi, albo jest niedostrzegalny. W tym względzie SOKiK potwierdził, że wobec 
powiązań kapitałowych o charakterze międzynarodowym dotyczącym banków, sytuacja finanso-
wa banku w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej może mieć bezpośredni wpływ na 
pozostałe banki tej samej grupy kapitałowej znajdujące się w innych państwach członkowskich, 
a więc pośrednio na handel między tymi państwami. Nie bez znaczenia była również liczba banków 
uczestniczących w porozumieniu, których akcje mogą należeć do podmiotów mających siedzibę 
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na terenie Unii Europejskiej oraz poza nią, nie można wykluczyć istnienia prawdopodobieństwa, 
że porozumienie mogłoby wywrzeć bezpośredni lub pośredni wpływ, rzeczywisty lub potencjalny 
na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Ponadto porozumienia zawierane we-
wnątrz jednego państwa członkowskiego, pozornie niemogące mieć wpływu na handel między 
państwami członkowskimi, w praktyce, poprzez utrudnianie dostępu do tego rynku przedsiębior-
com spoza tego państwa, mogą jednak ten wpływ wywierać. Dochodzi w ten sposób do podziału 
rynku wspólnotowego według kryterium krajowego, co uderza w ideę wspólnego rynku. Dla peł-
niejszej analizy tego zarzutu konieczne jest również uwzględnienie okoliczności występowania 
międzynarodowego kapitału po stronie akceptantów. W ocenie SOKiK zarzucane porozumienia 
spełniają przesłanki powołanej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, definicji wpływu porozumień 
na handel między państwami członkowskimi UE, opartej na Obwieszczeniu Komisji Europejskiej 
w sprawie wytycznych dotyczących pojęcia wpływu na handel, zawartego w art. 81 i 82 TWE11.

Zarzut	nieuwzględnienia	przesłanek	zwolnienia	spod	zakazów	ograniczających	konkurencję

SOKiK nie podzielił również stanowiska banków w przedmiocie istnienia przesłanek do zwol-
nienia spod zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Banki twierdziły, że zawarte porozumienia 
przyczyniają się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu technicznego bądź 
gospodarczego, zapewniają nabywcom lub użytkownikom odpowiednią część wynikających stąd 
korzyści oraz nie nakładają na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbęd-
ne do osiągnięcia powyższych celów, i nie stwarzają zainteresowanym przedsiębiorcom możliwości 
wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym w zakresie znacznej części określonych towarów.

SOKiK przypomniał, że niezbędnym warunkiem przyjęcia, iż porozumienie spełnia przesłanki 
wyłączenia spod zakazu, jest wykazanie łącznego spełnienia wszystkich czterech przesłanek, 
o których mowa w art. 11 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 OKiKU12 oraz art. 81 ust. 3 TWE, zaś cię-
żar dowodu w tej kwestii spoczywa, zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego i art. 2 rozporządzenia 
nr 1/2003, na uczestnikach porozumienia. Tego jednak powodowe banki nie udowodniły. SOKiK 
wyjaśnił, że praktyczne korzyści wynikające z funkcjonowania czterostronnego systemu kart płat-
niczych oraz pobierania opłaty interchange, uzyskiwane głównie przez emitentów kart płatniczych, 
nie są tożsame z korzyściami akceptantów kart płatniczych i posiadaczy kart jako odbiorców usług 
acquiringowych, płynącymi z porozumienia powodowych banków, które ogranicza konkurencję 
na wyznaczonym prawidłowo w sprawie rynku właściwym. Wobec powyższego należało uznać, 
że kumulatywne spełnienie przesłanek wyłączenia wskazanych w decyzji porozumień nie zostało 
przez skarżących udowodnione.

Odnosząc się do poszczególnych zarzutów powodów, SOKiK potwierdził istnienie antykon-
kurencyjnego porozumienia banków. Zmianie uległy kary finansowe nałożone na banki, które 
obniżono do kwoty 44 335 196 zł (z ponad 164 mln).

Ilona	Szwedziak-Bork
doktorantka w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW; adwokat 
ilona.szwedziak@gmail.com

11 Obwieszczenie Komisji Europejskiej z 27.04.2004 r. w sprawie wytycznych dotyczących pojęcia wpływu na handel zawartego w art. 81 i 82 TWE 
(Dz. Urz. WE C 101/07).
12 Obecnie art. 8 ust. 3 OKiKU.
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Włodzimierz	Szpringer,	Instytucje nadzoru  
w sektorze finansowym. Kierunki rozwoju,  

Wydawnictwo	Poltext,	Warszawa	2014,	ss.	279

Książka prof. Włodzimierza Szpringera stanowi ważny głos w dyskusji na temat optymalne-
go kształtu systemu regulacyjno-nadzorczego rynku finansowego. Opinie wyrażane w recenzo-
wanej pozycji stają się szczególnie aktualne i potrzebne w dzisiejszych czasach, kiedy system 
ten podlega rewolucyjnym zmianom, dokonywanym w odpowiedzi na doświadczenia ostatniego 
kryzysu finansowego. 

Omawiając instytucjonalne ograniczenia niestabilności otoczenia przedsiębiorstw na przy-
kładzie regulowania infrastruktury rynku finansowego, autor poszukuje odpowiedzi na kluczowe 
pytanie, jak powinien być nadzorowany rynek finansowy, aby zminimalizować ryzyko wybuchu 
w przyszłości kryzysu finansowego z tych samych albo z podobnych przyczyn, oraz ograniczyć 
negatywne skutki ewentualnego kryzysu. Nie sposób się przy tym nie zgodzić z poglądem, że 
regulacja i nadzór są względem siebie współzależne1. Z jednej bowiem strony, niedostatków 
w finansowej polityce regulacyjnej nie zrekompensuje kompetentny nadzór, z drugiej natomiast 
strony, bez kompetentnego i dobrze zaprojektowanego nadzoru nawet najlepsza polityka regu-
lacyjna nie będzie skuteczna.

We Wprowadzeniu autor wskazuje, że „w szczególności (…) analizuje nową instytucję 
nadzoru w sektorze finansowym – nadzoru systemowego nad infrastrukturą rynku finansowego 
w kontekście innych instytucji nadzoru (np. makro- czy mikroostrożnościowego)”. Jak sam pod-
kreśla, wychodzi on bowiem „z założenia, że infrastruktura rynku finansowego (systemy płatności, 
rozliczeń, rozrachunku, krajowe depozyty, repozytoria transakcji, centralni kontrpartnerzy) jest 
najważniejsza dla redukcji niestabilności w gospodarce, zwłaszcza w kontekście przenikania się 
sektora finansowego i niefinansowego (financialization), generowania innowacji finansowych »ob-
chodzących« regulacje mające na celu łagodzenie ryzyka lub tworzenia instytucji parabankowych 
wymykających się spod prawa”2.

Rozważania autora zostały ujęte w 7 rozdziałach. 
Pierwszy rozdział poświęcono problematyce determinantów i ograniczeń regulacji rynku 

finansowego. Jej punktem wyjścia staje się wskazanie głównego dylematu regulacji rynku finan-
sowego: bezpieczeństwo a efektywność. Jak słusznie wskazuje autor, kluczowym problemem 
w regulowaniu sektora finansowego „jest permanentna konieczność dokonywania wyboru między 
efektywnością a bezpieczeństwem, zapobieganiem upadłości instytucji finansowych a promowa-
niem konkurencji”3. W recenzowanej książce stawiane są w tym zakresie istotne pytania, które 
powstają w związku z regulacją systemu finansowego w okresie kryzysu. Wśród nich należy przy-
wiązywać szczególną wagę do znalezienia rozwiązania problemu, jak uniknąć ryzyka nadmiernej 

1 Zob. np. The High-Level Group on Financial Supervision in the EU, chaired by Jacques de Larosière, Report, Brussels, 25 February 2009 (wersja 
w języku polskim: www.ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_pl.pdf, dostęp: 3.05.2014), s. 42.
2 W. Szpringer, Instytucje nadzoru w sektorze finansowym. Kierunki rozwoju, Poltext, Warszawa 2014, s. 9.
3 Ibidem, s. 13.
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regulacji. Innymi słowy, jak wskazuje autor, co należy uczynić, aby nie przeregulować rynku, i jaki 
powinien być zakres i poziom norm ostrożnościowych, aby banki i parabanki działały bezpiecznie, 
a konsumenci nie popadali w pułapkę zadłużenia i „aby równocześnie nie wpędzać całych grup 
wrażliwych konsumentów w objęcia parabanków, co nastąpiło w ostatnim czasie w konsekwencji 
Bazylei II oraz rekomendacji KNF?”4.

To ostatnie pytanie szczegółowe, które zawierało w sobie hipotezę o negatywnych skutkach 
społecznych Bazylei II i rekomendacji KNF, wzbudziło moje szczególne zainteresowanie. Hipoteza 
ta nie została jednak w książce zweryfikowana przez wyniki badań autora, przeprowadzone 
zwłaszcza z uwzględnieniem charakteru prawnego dokumentów wydawanych przez Bazylejski 
Komitet ds. Nadzoru Bankowego oraz rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, o których 
mowa w art. 137 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe5. Należy domniemywać, 
że na pogłębione rozważania autora na ten temat nie pozwoliły ograniczone ramy tej publikacji. 
Nie będę jednak ukrywał, że z ogromnym zainteresowaniem zapoznałbym się z wynikami badań 
autora w tym zakresie.

W tej części swojego wywodu autor stawia także inne, w mojej ocenie, istotne i aktualne 
pytania: „Czy warto przystąpić do unii bankowej, nie będąc w strefie euro?”, „Jakie powinny być 
docelowe relacje między nadzorem europejskim a krajowym?”, „Czy nadzór zintegrowany się 
w Polsce sprawdza, czy też może lepiej byłoby powrócić do koncepcji nadzoru nad poszczegól-
nymi rynkami sektora finansowego?”.

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania stawiane przez Autora są i powinny być nadal, z racji ich 
fundamentalnego znaczenia, przedmiotem badań prowadzonych zwłaszcza przez przedstawicieli 
nauk prawnych i ekonomicznych. W tym również zakresie recenzowana książka może stanowić 
inspirację dla badaczy, którzy poszukują obszarów swoich zainteresowań naukowych. 

W omawianym rozdziale autor omawia także modele regulacji sektora finansowego, dostrze-
gając na tym tle m.in. jeden z najważniejszych problemów współczesnej gospodarki, a przez to 
i wyzwanie stawiane przed normodawcą i nadzorcą, jakim jest „oderwanie się świata finansów od 
realnej gospodarki produkującej dobra i usługi, fetyszyzacja wartości dla akcjonariuszy”6 i dopusz-
czenie do sytuacji, w której istnieją poważne wątpliwości do tego, czy finansiści kreują wartość 
dodaną dla gospodarki. Jego uwaga koncentruje się również na zagadnieniu regulacji wobec in-
nowacji finansowych, w tym innowacji finansowych z perspektywy klientów. Sygnalizuje przy tym 
problem, do którego powróci w ostatnim rozdziale – czy banki są przygotowane do oferowania 
produktów finansowych adekwatnych do potrzeb klientów detalicznych (konsumentów oraz małych 
i średnich przedsiębiorców). Autor zadaje też, jakże istotne w czasach proklientowskiej orientacji 
wielu regulacji rynku finansowego, pytanie, przed czym i kogo chronić: klienta przed produktem, 
klienta przed instytucją finansową czy może (!) klienta – przed nim samym. Stąd też nie sposób 
przyłączyć się do wezwania autora o poświęcenie należytej uwagi, przede wszystkim w szkole, 
edukacji finansowej. W rozdziale pierwszym czytelnik odnajdzie również rozważania na temat: 
wpływu państwa na kształtowanie struktury finansowej, koncepcji funkcjonalnego podejścia do 
regulacji, inspirowanej z shadow banking, w szczególności zaś konstatacji, z którą trudno się nie 

4 Ibidem, s. 11.
5 Dz. U. z 2002 r., poz. 1376, ze zm.; dalej: „ustawa – Prawo bankowe”.
6 W. Szpringer, Instytucje nadzoru…, s. 17.
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zgodzić, że sektor „bankowości cienia” nie był i nie jest całkowicie pozbawiony regulacji, jak też 
współzależności regulacji i funkcji compliance, będącej elementem II filaru bazylejskiej Nowej 
Umowy Kapitałowej (Bazylei II).

W drugim rozdziale autor zajmuje się zagadnieniem kierunków oceny skutków regulacji sek-
tora finansowego. Rozważania na ten temat otwiera analiza zasady proporcjonalności w prawie 
Unii Europejskiej oraz postulat dowartościowania tej zasady w ocenie skutków regulacji sektora 
finansowego. Wywód dotyczący znaczenia prawidłowego stosowania tej zasady należy uznać 
za bardzo potrzebny i aktualny w czasach, w których mamy do czynienia z niezwykle ożywio-
ną działalnością regulacyjną. Zmiany w systemie regulacyjno-nadzorczym rynku finansowego 
UE postrzegane są jako remedium na problemy zidentyfikowane w trakcie ostatniego kryzysu7. 
Uzasadnione może się wkrótce stać twierdzenie o nadmiernej regulacji tego rynku. W stosowaniu 
zasady proporcjonalności, która została ustanowiona zarówno w prawie UE (przede wszystkim 
w art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej8), jak i w prawie polskim (przede wszystkim w art. 31 
ust. 3 Konstytucji RP; w odniesieniu do nadzoru nad działalnością bankową w Polsce znajduje ona 
swoje potwierdzenie i doprecyzowanie w uchwale nr 312/2012 KNF z dnia 27 listopada 2012 r. 
w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową9. Na przykład w § 24 ust. 4 
tej uchwały normodawca powinien zatem upatrywać źródeł racjonalizacji działań regulacyjnych. 
Zgodzić się przy tym należy z opinią przedstawioną przez autora10, zgodnie z którą efektywność 
sektora bankowego jest uzależniona nie tylko od uwarunkowań makroekonomicznych, lecz także 
od zmiennych instytucjonalnych. Czynniki regulacyjne oraz miary rozwoju sektora bankowego mogą 
natomiast mieć wpływ na stopień wrażliwości banków na uwarunkowania makroekonomiczne, 
a więc również na efektywność banków. Odpowiedni poziom efektywność sektora bankowego, 
jak słusznie podnosi autor, jest natomiast jednym z warunków stabilności finansowej i zapobie-
gania kryzysom. 

Z perspektywy zasady proporcjonalności autor ocenia w tym rozdziale doniosły, z punktu 
widzenia państwa goszczącego, jakim jest Polska, problem ograniczania lub wręcz eliminowania 
samodzielności krajowego nadzorcy. Zaistniał on wskutek przeprowadzanej reformy na europejskim 
rynku finansowym, w szczególności z uwagi na regulacje tzw. pakietu CRD IV11 oraz spodziewane 
w listopadzie 2014 r. rozpoczęcie funkcjonowania Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, sta-
nowiącego jeden z trzech filarów europejskiej unii bankowej. Żywi podzielane także przeze mnie 
obawy, czy nowo utworzony Europejski System Nadzoru Finansowego przyczyni się do zwiększenia 
stabilności finansowej w państwach członkowskich UE. Formułuje w pełni uzasadniony postulat 
 7 Szerzej na ten temat zob. np. M. Olszak, Zmiany dotychczasowych rozwiązań prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej 
– wybrane problemy, [w:] Przyszłość Unii Europejskiej w świetle ustroju walutowego i finansowego. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Cezarego 
Kosikowskiego, Temida 2, Białystok 2013, s. 259–282 oraz A. Jurkowska-Zeidler, Nowe organy i instytucje bezpieczeństwa rynku finansowego Unii 
Europejskiej, [w:] ibidem, s. 283–323.
 8 Wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010, s. 13. 
 9 Dz. Urz. KNF z 2012 r., poz. 20.
10 Autor nawiązuje w tym zakresie do wyników badań P. Chodnickiej, R. Karkowskiej, M. Olszak na temat wpływu regulacji na zyskowność euro-
pejskiego sektora bankowego, które został przedstawione podczas II Polskiego Kongresu Regulacji Finansowego, mającego miejsce w Warszawie 
w dniach 16–17 października 2013 r. Zostały one opublikowane w Rozdziale 10, Wpływ regulacji na zyskowność europejskiego sektora bankowego, [w:] 
W. Rogowski (red.), Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego. Nadzór makrostabilnościowy. Nadzór bankowy SKOK. Instrumenty finansowe, 
Oficyna Allerhanda, Kraków–Warszawa 2014, s. 167–190. 
11 Na „pakiet CRD IV” składa się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnoś-
ciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013 r., s. 1; okre-
ślane jako: „CRR”; ang. Capital Requirements Regulation) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie 
warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, 
zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013 r., s. 338; określana jako: 
„CRD IV”; ang. Capital Requirements Directive IV). 
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dokonania oceny zasadności ograniczania samodzielności nadzorców krajowych w niektórych 
obszarach prawa rynku finansowego, a także przyjęcia w Polsce takiej strategii wobec unii ban-
kowej, która pozwoli na przeciwdziałanie rozwiązaniom nadmiernie ograniczającym kompetencje 
polskiego nadzoru bankowego lub utrudniającym stosowanie polityki makroostrożnościowej. 

Uwagę zwraca w tym rozdziale także przedstawienie oceny regulacji banków spółdzielczych 
i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w kontekście zasady proporcjonalności. 
Przyznam, że po lekturze rozważań autora na temat proporcjonalności niewiążących, z formalnego 
punktu widzenia, trzech rekomendacji KNF, tj. rekomendacji M, T i D, może pozostawać pewien 
niedosyt. Spodziewałem się bowiem opartej na jego własnych badaniach oceny proporcjonalno-
ści norm ostrożnościowych, które można zrekonstruować po analizie przywołanych rekomendacji 
organu nadzoru bankowego, a nie poprzestania na twierdzeniach o niestosowaniu zasady propor-
cjonalności lub przypuszczalnego niezachowania tej zasady, których autorem jest p. mec. Jerzy 
Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Nie podzielam również, jak się wydaje, sceptycy-
zmu prof. W. Szpringera co do adekwatności zmian w regulacji działalności spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, których dokonano ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw12. 
Obawiam się, że w tym zakresie nie została wzięta pod uwagę przez autora zastana przez KNF 
trudna sytuacja finansowa wielu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, która wymaga 
nadzwyczajnych instrumentów i działań, podobnych do tych, przewidzianych w ustawie – Prawo 
bankowe, a podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa środków deponentów zgroma-
dzonych na rachunkach prowadzonych przez kasy. Wydaje się, że w trakcie analizy tej regulacji 
nie zostało również uwzględnione zjawisko – które ma miejsce w wielu kasach, w szczególności 
tych z nich, które liczą kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy członków – faktycznego zaniknięcia 
w wielu przypadkach więzi członków z kasą. Obowiązek jej istnienia stanowi natomiast normę 
ostrożnościową, której przestrzeganie ma fundamentalne znaczenie dla stabilności kasy.

Poświęcony problemowi adekwatnego nadzoru nad instytucjami finansowymi rozdział trzeci 
otwiera prowadzone w kolejnych dwóch rozdziałach rozważania Autora, które zmierzają do udzie-
lenia odpowiedzi na pytanie, jak powinien być nadzorowany rynek finansowy, w szczególności 
zaś: jak wzmocnić nadzór finansowy, aby zapobiec powtórce kryzysu. Dokonuje tego poprzez 
przedstawienie de lege ferenda propozycji rozwiązań instytucjonalnych w tym zakresie. 

W rozdziale trzecim autor poświęca uwagę zagadnieniom: 
1) łagodzenia ryzyka systemowego jako problemu nadzoru w sektorze finansowym, dokonując 

przy tym wstępnej identyfikacji słabości nadzoru systemowego sprawowanego nad systemami 
rozliczeń i płatności w Polsce;

2) nowych proporcji między nadzorem krajowym a europejskim oraz trendom zmian regulacji 
ostrożnościowych; 

3) przywrócenia bankowi centralnemu głównej roli w sprawowaniu nadzoru nad rynkiem finan-
sowym (w tym zakresie podzielam poglądy Autora); 

4) koncepcji unii bankowej z punktu widzenia zapewnienia efektywnego nadzoru finansowe-
go, wskazując przy tym jej wady i wyrażając, np. niepozbawiony podstaw pogląd, zgodnie 
z którym unia bankowa „odpowiada wielkim bankom i ich nadzorcom macierzystym, a nie 

12 Dz. U. z 2013 r., poz. 613.
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nadzorom państw goszczących lub słabszym instytucjom finansowym wywodzącym się z tych 
państw”13 i „jest tworzona w takim kształcie, który będzie konserwował europejski system 
bankowy w tej formie, która przyniosła kryzys, tzn. zostaną zachowane banki zbyt duże, aby 
upaść”14, a rozwiązaniem „powinna być nie unia bankowa, ale renesans podziału banków, 
tak jak w amerykańskiej ustawie Glassa-Steagalla z 1933 r.”15;

5) koncepcji powoływania w USA i w UE nowych organów polityki regulacyjnej – rad ds. ryzyka 
systemowego.
Odpowiedzi na pytanie, jak wzmocnić nadzór nad rynkiem finansowym, Autor poszukuje 

w ustanowieniu nowego organu nadzoru systemowego nad infrastrukturą rynku finansowego, 
podkreślając przy tym, że jądrem koncepcji budowy struktury takiego organu powinien być bank 
centralny. Istota nadzoru systemowego polega natomiast na: monitorowaniu istniejących i planowa-
nych systemów płatności i rozrachunku, ewaluacji tych systemów z perspektywy bezpieczeństwa 
i efektywności, wymuszaniu zmian w tych systemach – w razie takiej konieczności. 

Autor postrzega nadzór systemowy jako nową, obok już istniejących lub wkrótce planowanych 
do ustanowienia, pożądaną kategorię nadzoru nad infrastrukturą rynku finansowego oraz jako 
nową instytucję ograniczania niestabilności rynku finansowego. Punktem wyjścia dla sformułowania 
w rozdziale piątym wniosków de lege ferenda co do konstrukcji instytucji nadzoru systemowego 
stały się rozważania zawarte w rozdziale czwartym. Dotyczą one: konieczności integracji nadzo-
ru nad najważniejszymi podmiotami rynku finansowego, definiowania nadzoru w dorobku prawa 
publicznego, nietrafności klasycznego pojęcia nadzoru z perspektywy nadzoru systemowego, 
funkcji banku centralnego w zakresie nadzoru makroostrożnościowego i nadzoru systemowego, 
instytucji i regulacji szczególnych z perspektywy koncepcji nadzoru systemowego. Wywód prowa-
dzony w rozdziale piątym skoncentrowany natomiast został na: omówieniu istoty nadzoru syste-
mowego w świetle regulacji Europejskiego Banku Centralnego i krajów członkowskich, wskazaniu 
na konieczność sprawowania nadzoru systemowego w odniesieniu do najważniejszych instytucji 
płatniczych oraz w zakresie instrumentów płatności, omówieniu koncepcji nadzoru makroostroż-
nościowego i Rady ds. Ryzyka Systemowego w Polsce w świetle propozycji przedstawionych 
w pierwszej (później zmodyfikowanej) wersji projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym 
nad systemem finansowym (w projekcie z dnia 29 maja 2013 r.), przenikaniu się pojęcia nadzoru 
systemowego z innymi formami nadzoru, a także rozważaniach dotyczących konstrukcji nadzoru 
systemowego w Polsce oraz rysujących się w tym obszarze problemów, m.in. problemie kompe-
tencji prawotwórczych banku centralnego oraz generalnych aktów prawotwórczych Prezesa NBP.

Na tym tle w pełni uprawnione wydaje się jednak pytanie, które także stawia autor, dotyczące 
tego, czy celowe jest tworzenie nowych regulacji i wyspecjalizowanych organów do sprawowania 
nadzoru systemowego. W tym zakresie rodzą się uzasadnione wątpliwości, zwłaszcza w świetle 
wskazywanego również przez autora przenikania się nadzoru makroostrożnościowego i nadzoru 
systemowego. W mojej opinii należy się raczej skoncentrować zarówno na budowaniu w prak-
tyce efektywnego nadzoru makroostrożnościowego w wymiarze UE16, jak i na ustanowieniu 
13 W. Szpringer, Instytucje nadzoru…, s. 104.
14 Ibidem, s. 105.
15 Ibidem.
16 Cel i zakres oraz organizacja tego rodzaju nadzoru, a także zadania organu sprawującego nadzór makroostrożnościowy zostały określone w dwóch 
aktach prawa UE: 1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z 24.11.2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościo-
wego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz. Urz. UE L 331/1 z 15.12.2010 r.; dalej: „rozporządzenie 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 5(3)

Marcin Olszak            Włodzimierz Szpringer, Instytucje nadzoru w sektorze finansowym. Kierunki rozwoju131

takiego organu w Polsce przy zapewnieniu mu jednak warunków do skutecznego wykonywania 
powierzonych zadań nadzorczych. Warto odnotować, że nadal nie zostały zakończone prace 
nad projektem ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym. Zarówno 
w świetle przepisów prawa UE, jak i projektu przywołanej ustawy z dnia 3 stycznia 2014 r.17 nadzór 
makroostrożnościowy ma być sprawowany nad systemem finansowym, który definiuje się jako 
„wszystkie instytucje finansowe, rynki, produkty i infrastruktury rynkowe” (podkr. M.O.)18.

Nie oznacza to jednak, że nie podzielam opinii autora co do celowości wzmocnienia nadzo-
ru Prezesa NBP nad systemami płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. 
o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartoś-
ciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami19.

W rozdziale szóstym autor przedstawia problemy i wyzwania, jakie niosą nowoczesne tech-
nologie dla nadzoru nad rynkiem finansowym. Wśród nich omawia m.in. fenomen i problem Big 
Data w odniesieniu do sektora finansowego, formułując w tym kontekście interesujący pogląd, 
w myśl którego przyczyną kryzysów nie jest bezwzględny niedobór informacji, ale raczej brak 
umiejętności korzystania z informacji, ich poprawnej interpretacji oraz skuteczności działań na-
prawczych. Szerszą uwagę poświęca rozwojowi usług w chmurze obliczeniowej (ang. cloud com-
puting) oraz szansom i zagrożeniom, jakie to zjawisko niesie dla instytucji finansowych. Rozważa 
także problem definiowania innowacyjnych instrumentów płatniczych oraz wpływu innowacji na 
rynek detalicznych systemów płatniczych.

W rozdziale siódmym mierzy się natomiast z problematyką nadzoru wobec rynku consumer 
finance. W tym zakresie rozpatruje zagadnienie pozycji i roli banków oraz parabanków na tym 
rynku. Wskazuje na problem definiowania parabanków oraz adekwatnej regulacji ich działalności. 
Przyjmując, że do kategorii parabanków należy zakwalifikować „firmy prowadzące działalności 
zbliżoną do bankowej”20, konstatuje, m.in., że parabanki to także spółdzielnie oszczędnościowo-
-kredytowe (SKOK), a przecież „SKOK pod względem ekonomicznym nie różnią się od banków”21. 
Dostrzega zagrożenia wynikające z braku objęcia „parabanków” nadzorem i regulacją ostrożnoś-
ciową oraz gwarancją ochrony środków zgromadzonych w tego rodzaju instytucjach. Zauważyć 
jednak należy, że podmioty (inne niż banki), które w sposób niesprzeczny z obowiązującym prawem 
prowadzą działalności polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych od ludności i obciążaniu 
ich ryzykiem, np. w drodze udzielenia z tych środków pożyczek pieniężnych, podlegają w polskim 
porządku prawnym nadzorowi i regulacji ostrożnościowej, np. w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych22. Natomiast zgodnie z art. 171 ust. 1 
ustawy – Prawo bankowe ten, który „bez zezwolenia prowadzi działalność polegająca na groma-
dzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie-
mających osobowości prawnej, w celu udzielenia kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania 

nr 1092/2010”), 2) rozporządzeniu Rady (UE) nr 1096/2010 z 24.11.2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych 
zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz. Urz. UE L 331/162, 15 grudnia 2010 r.). 
17 Projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym (projekt z 3.01.2014 r.) został opublikowany w biuletynie informacji 
publicznej Rządowego Centrum Legislacji: legislacja.rcl.gov.pl. 
18 Definicję pojęcia „system finansowy” zawiera art. 2 lit. b rozporządzenia nr 1092/2010. Do tego przepisu odsyła projektodawca w art. 2 pkt 1 projektu 
ustawy z 3.01.2014 r. 
19 Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743.
20 W. Szpringer, Instytucje nadzoru…, s. 228.
21 Ibidem, s. 227.
22 Dz. U. z 2012 r., poz. 855, ze zm.
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ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega grzywnie do 5.000.000 złotych i karze pozbawienia 
wolności do lat 3”. W przypadku zaś podmiotów, które udzielają pożyczek pieniężnych z włas-
nych środków, w mojej opinii, nie znajduje uzasadnienia obejmowanie ich działalności regulacją 
i nadzorem ostrożnościowym, ponieważ nie obciążają one ryzykiem środków powierzonych przez 
inne podmioty. W odniesieniu do ostatniej z kategorii wymienionych podmiotów należy się raczej 
koncentrować na wprowadzeniu adekwatnej regulacji, której celem byłaby ochrona konsumentów. 
Autor wyraża także w tym zakresie opinię, wskazując na zagrożenia dla rynku consumer finance, 
które dostrzega w regulacji ograniczeń oprocentowania. Formułuje postulat badania, czy dana 
regulacja jest efektywna z ekonomicznego punktu widzenia i czy przyczyni się do wzrostu dobro-
bytu społeczeństwa. Rozważania na temat celowości regulacji usług na rynku consumer finance 
kończy analiza najważniejszych dla tego rynku orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 
W rozdziale siódmym autor wskazuje także na konieczność integralnego spojrzenia na produk-
ty finansowe w kierunku, jak to określa, zarządzania wartością klienta. Nie sposób przy tym nie 
podzielić opinii, że niejednokrotnie banki „dostarczały produktów z różnych obszarów, bez dosta-
tecznej wizji całokształtu rozwiązań adekwatnych do potrzeb klienta”23. Jeżeli jednak remedium 
na zagrożenia, które niesie dla konsumenta coraz bardziej złożony rynek finansowy, miałyby być 
przepisy prawa, to trzeba, jak wskazuje autor24, pamiętać, że „regulacje próbujące nadmiernie 
chronić konsumentów, obracają się przeciwko ich interesom, a nawet sprzyjają kryzysom”.

Polecam lekturę książki pana prof. Włodzimierza Szpringera praktykom i teoretykom, dys-
ponującym już jednak podstawową wiedzą na temat rozpatrywanych zagadnień, badaczom 
problematyki funkcjonowania systemu finansowego (prawnikom, ekonomistom czy socjologom), 
przedstawicielom organów regulacyjnych, organów nadzoru nad rynkiem finansowym, banku 
centralnego oraz parlamentarzystom. 

Dr	hab.	Marcin	Olszak
Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski
marcin.olszak@uw.edu.pl

23 W. Szpringer, Instytucje nadzoru…, s. 251.
24 Ibidem, s. 256.
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Edyta	Rutkowska-Tomaszewska,	Ochrona prawna klienta 
na rynku usług bankowych.	Seria:	Monografie	LEX,	 

LEX	a	Wolters	Kluwer	business,	Warszawa	2013,	ss.	911

Przedmiotem monografii jest analiza szeroko rozumianej i wieloaspektowej ochrony klienta 
na rynku usług bankowych. Autorka koncentruje się przede wszystkim na osobie konsumenta, 
który – jako nieprofesjonalny uczestnik rynku – podlega szczególnej ochronie w ramach prawa 
konsumenckiego. Celem rozprawy jest analiza całości regulacji dotyczących tematyki przewod-
niej, jak również ich „typizacja, ocena jakości legislacji w tym zakresie, kompletności systemu 
ochrony, jej zakresu przedmiotowego i jej skuteczności w praktyce stosowania prawa”1. Temu 
ogólnemu celowi towarzyszy szereg zagadnień szczegółowych, pośród których można wskazać 
rozważania, czy szczególną ochroną powinien być objęty jedynie konsument, czy też, szerzej, 
nieprofesjonalny uczestnik rynku, jaki standard klienta należy przyjąć oraz czy i jakie ewentualne 
wymagania należy mu postawić; czy rynek usług bankowych wymaga odrębnych (od powszech-
nych) zasad ochrony klienta. 

W publikacji kompleksowo omówione zostały wszelkie mechanizmy ochronne, jakie przyznawa-
ne są klientowi przez regulację prawa bankowego, prawa ubezpieczeń, prawa rynku kapitałowego. 
Autorka analizuje również akty prawne stosowanie nie tylko w obrocie bankowym, ale także 
w obrocie powszechnym, jak np. prawo umów konsumenckich, czy też ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów. Dodatkowo przedmiotem rozważań są również akty prawne zawierające normy 
regulujące aspekty proceduralne; w szczególności chodzi tu o procedurę cywilną i administracyjną 
w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z bankowych stosunków obligacyjnych. Autorka 
podejmuje również tematykę sądowych i pozasądowych metod rozstrzygania sporów i bada, 
w jakim stopniu klienci czy też konsumenci korzystają z takich metod. Analizowane są również 
rodzaje spraw poddawane pod rozstrzygnięcie. W monografii zawarto też rozważania dotyczące 
instytucji i mechanizmów, jakimi one dysponują w celu ochrony klienta. 

Publikacja podzielona jest na dziesięć rozdziałów, zawiera także wstęp oraz konkluzje. 
W pierwszym, wprowadzającym rozdziale – Bank na rynku usług finansowych – autorka zaryso-
wuje podstawy do swojej analizy, opisując rolę banku na rynku usług finansowych.

Rozdziały drugi, trzeci i czwarty poświęcone są aspektom związanym z bankowymi stosun-
kami umownymi. W rozdziale drugim – Specyfika bankowych stosunków umownych – autorka 
przybliża typy umów stosowane w działalności bankowej oraz podejmuje zagadnienie swobody 
umów w tym zakresie. Rozdział trzeci – Bankowe wzorce umowne – poświęcony jest roli wzorców 
umownych w obrocie bankowym. Autorka podejmuje tematykę kontroli wzorców umownych 
i zwraca uwagę przede wszystkim na problematykę niedozwolonych klauzul umownych w obrocie 
konsumenckim. W rozdziale czwartym, poświęconym mechanizmom ochrony prawnej w regulacji 
umów bankowych, analizowane są narzędzia ochronne w regulacjach umów rachunku bankowego, 
bankowych umowach kredytowych oraz umów o bankowe usługi płatnicze.

1 Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Warszawa 2013, s. 37.
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Rozważania w rozdziale piątym dotyczą obowiązków informacyjnych banków wobec klientów 
i sankcji za ich niedopełnienie. Autorka szczegółowo analizuje zakres obowiązków informacyjnych 
nałożonych na przedsiębiorców w poszczególnych ustawach, takich jak prawo bankowe, czy też 
ustawa o kredycie konsumenckim. Kompleksowo opisane są również sankcje za niewykonanie 
rzeczonych obowiązków, które mają charakter cywilnoprawny, administracyjnoprawny oraz karny. 

Rozdział szósty poświęcony jest ochronie środków gromadzonych na rachunkach bankowych. 
W kolejnym rozdziale autorka analizuje szczególne obowiązki i uprawnienie banków w kontekście 
ochrony klienta. Koncentruje się m.in. na badaniu obowiązku zachowania tajemnicy bankowej, 
obowiązku przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, jak również na ocenie pozycji dłużnika 
wobec przywilejów egzekucyjnych banku. 

W rozdziale ósmym autorka omawia szczególne uprawnienia konsumentów w obrocie ban-
kowym, jak np. prawo do przedterminowej spłaty kredytu oraz roszczenia przysługujące konsu-
mentom z tytułu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. 

Rozdział dziewiąty dotyczy aspektów instytucjonalnych i podjęta jest w nim tematyka zadań 
Komisji Nadzoru Finansowego w kontekście sytuacji prawnej klienta na rynku usług bankowych. 
Ostatni rozdział dotyczy dochodzenia roszczeń z bankowych stosunków obligacyjnych. Omawiane 
są zarówno postępowania cywilne – indywidualne oraz grupowe – jak i alternatywne sposoby 
rozwiązywania sporów. 

Publikacja stanowi interdyscyplinarną i kompleksową analizę, niepodejmowaną dotychczas 
w polskim piśmiennictwie. Rozważania na temat ochrony klienta z perspektywy różnych dziedzin 
prawa przy wykorzystaniu również metody ekonomicznej analizy prawa czynią monografię atrak-
cyjną zarówno dla praktyków, jak i przedstawicieli nauki.

Anna	Laszczyk
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
anialaszczyk@gmail.com
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Dyskusja	panelowa	na	temat:	Ochrona praw konsumentów 
na rynkach usług finansowych, Warszawa,	9	czerwca	2014	r.

9 czerwca 2014 r. w ramach uroczystości wręczenia Nagrody CARS 2014 na Uniwersytecie 
Warszawskim odbyła się dyskusja panelowa na temat: Ochrona praw konsumentów na rynkach 
usług finansowych. W dyskusji wzięli udział: pan Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku 
Polskiego S.A. (PKO BP); pan Adam Jasser, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(„Prezes UOKiK”), dr hab. Marcin Olszak, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego („KNF”) oraz mec. Anna Cudna-Wagner, radca prawny w warszawskim biurze kan-
celarii Linklaters. Obowiązki moderatora dyskusji przyjęła dr Monika Namysłowska z Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK.

Panel rozpoczęła dr M. Namysłowska (Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów 
podmiotów rynku finansowego), referując wyniki kontroli planowej P/13/038 – Funkcjonowanie 
systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego przeprowadzonej przez Najwyższą 
Izbę Kontroli (NIK)1, która dała asumpt do dyskusji. Zgodnie ze stanowiskiem NIK ochrona praw 
klientów rynku finansowego w Polsce była w latach 2011–2013 nieskuteczna. Działalność Prezesa 
UOKiK, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych i powiatowych rzeczników 
konsumentów, choć prowadzona zgodnie z prawem, nie zapewniała odbiorcom usług finanso-
wych dostatecznej ochrony. Następnie dr M. Namysłowska zwróciła się do uczestników z prośbą 
o komentarz do wyników kontroli NIK. 

Jako pierwszy głos zabrał pan Adam Jasser, który wyraził oczekiwanie, że relacja pomiędzy 
bankami a konsumentami ulegnie poprawie. Wskazał na nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
systemu bankowego, które ujawniono w ostatnich latach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych 
i Zjednoczonym Królestwie. A. Jasser, wyraził również pogląd, że Polska nie powinna wzorować 
się na polityce gospodarczej tych państw. Jego zdaniem przyjęty w tych krajach liberalny model 
regulacji sektora bankowego obarczony jest szeregiem mankamentów. A. Jasser zwrócił także 
uwagę na dwa, w jego opinii kluczowe, zagadnienia, tj.: (i) nierozumienie przez konsumentów 
istoty niektórych usług finansowych oferowanych przez banki oraz (ii) zaufanie, jakim tradycyjnie 
darzone są przez swoich klientów banki. Zaufanie to wynosi według niego profesję bankiera do 
rangi zawodu zaufania publicznego. Z tego powodu zachowanie standardów uczciwości kupieckiej 
powinno być niezwykle istotne w polskiej praktyce bankowej. Standard ten może być naruszany, 
gdy zakłócona zostanie równowaga pomiędzy nastawieniem na osiąganie zysków, a (postulo-
waną) społeczną funkcją banków. A. Jasser uważa, że spory pomiędzy konsumentami i banka-
mi powinny być rozwiązywane bez względnej zwłoki i w możliwie polubowny sposób. Podkreślił 
również konieczność jasnego przekazywania konsumentom informacji na temat świadczonych im 
usług. Postulował również stworzenie „sieci na rzecz konsumentów”. W jej skład powinien wejść 
przede wszystkim organ ochrony konkurencji oraz regulatorzy sektorowi. A. Jasser zapowiedział 
podejmowanie przez Prezesa UOKiK działań na rzecz ochrony konsumentów.

1 Informacja o wynikach kontroli: http://www.nik.gov.pl/plik/id,6423,vp,8193.pdf (dostęp 25.06.2014 r).



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 5(3)

Mateusz Dubek            Dyskusja panelowa na temat: Ochrona praw konsumentów na rynkach usług finansowych136

Jako drugi głos zabrał dr hab. Marcin Olszak. Zapewnił słuchaczy, że środki finansowe po-
wierzone przez konsumentów polskim bankom są bezpieczne. Jego zdaniem jest to zasługą także 
nadzoru finansowego. Zwrócił uwagę na problem asymetrii informacji pojawiający się w relacjach 
bank–konsument. Postawił pytanie o sposób sformułowania celu prowadzonej polityki konsumen-
ckiej. Może być nim bowiem ochrona konsumenta przed niepożądanymi działaniami instytucji 
finansowych, a także „ochrona konsumenta przed nim samym”. Odnosząc się do funkcjonowania 
instytucji parabankowych, wskazał, że KNF podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania 
mające na celu likwidację ewentualnych zagrożeń dla konsumentów. Jego zdaniem współpraca 
pomiędzy właściwymi organami, w tym w szczególności KNF, sądami i prokuraturą, powinna być 
jednak dalej pogłębiana. Podkreślił także, że koordynacja działań tych organów uległa w ostatnim 
czasie znaczącej poprawie. Rozważał zasadność i sposób sprawowania nadzoru nad pożyczko-
dawcami innymi niż banki, uznając, że funkcjonowanie tego typu podmiotów może być wartoś-
ciowe. Stworzenie nazbyt rygorystycznych ram prawnych dla ich działalności może doprowadzić 
do znacznego ograniczenia liczby podmiotów świadczących tego typu usługi. Pozytywnie ocenił 
prowadzoną przez KNF działalność w zakresie edukacji finansowej – zarówno wobec konsumen-
tów, jak i funkcjonariuszy organów państwowych. Przypomniał o prowadzonej przez KNF liście 
ostrzeżeń publicznych. Wskazał na daleko idące konsekwencje wpisania instytucji finansowej na 
tę listę. Jego zdaniem na relacje pomiędzy bankami a konsumentami korzystnie może wpłynąć 
powszechniejsze korzystanie z mediacji i arbitrażu w przypadku powstania sporów. Zwrócił przy 
tym jednak uwagę, że zapis na sąd polubowny w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami i konsu-
mentami co do zasady jest klauzulą abuzywną zgodnie z art. 3853 pkt 23 k.c. Pozytywnie ocenił 
dostępne KNF niewładcze środki oddziaływania na banki, a w szczególności rekomendacje do-
tyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami, wydawane na podstawie 
art. 137 pkt 5 Prawa bankowego2.

Kolejnym panelistą był Zbigniew Jagiełło. Prezes PKO BP podkreślił potrzebę osiągnięcia 
kompromisu przez wszystkich interesariuszy na rynku usług finansowych. Jego zdaniem do 
uniknięcia przez Polskę kryzysu bankowego przyczyniła się przede wszystkim dobra sytuacja 
gospodarcza w Polsce. Odniósł się również do działalności instytucji parabankowych i możliwych 
negatywnych skutków tej działalności. Wyjaśnił, że na forum Związku Banku Polskich rozważane 
było rozpoczęcie kampanii informacyjnej odnoszącej się do ryzyk związanych z działalnością in-
stytucji parabankowych (takich jak Amber Gold), jednak działania te nie zostały ostatecznie pod-
jęte. Zdaniem Z. Jagiełło nadzór organów władzy publicznej, w tym urzędów skarbowych, KNF, 
Prezesa UOKiK i prokuratury, nad działalnością instytucji parabankowych powinien być bardziej 
rygorystyczny. Podkreślił również potrzebę czytelnego przedstawiania konsumentom różnic w cha-
rakterze instytucji kredytowych, tj. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), 
banków spółdzielczych i banków uniwersalnych. Banki spółdzielcze i SKOK-i zobowiązane są 
do spełnienia niższych wymogów ostrożnościowych z uwagi na domniemanie, że ich działalność 
jest obarczona niższym ryzykiem. Co do zasady powinny one być związane z lokalnymi społecz-
nościami. Prezes PKO BP przypomniał również rolę baków w rozwoju polskich przedsiębiorców 
poprzez dostarczanie im kapitału. Tylko w ograniczonym stopniu czynią to banki spółdzielcze, a nie 

2 Ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012, poz. 1376, ze zm.).
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czynią tego wcale SKOK-i. Z. Jagiełło podkreślił znaczenie dyscypliny rynkowej oraz wskazał na 
potrzebę wypracowania kodeksów dobrych praktyk i standardów sektorowych.

Jako ostatnia zabrała głos mec. Anna Cudna-Wagner. Wskazała ona, że dochodzenie rosz-
czeń w postępowaniu grupowym może okazać się niekorzystne dla powodów ze względu na 
możliwość przedawnienia ich roszczeń. Odnosząc się do niedawnego postanowienia jednego 
z sądów o odrzuceniu pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie dotyczącej 
odpowiedzialności organów władzy publicznej za rzekome zaniechania w nadzorze nad Amber 
Gold, wyjaśniła, że w podobnych sprawach potencjalnym powodom może być trudno spełnić 
przesłankę tożsamości podstawy faktycznej ich roszczeń, której wykazanie jest obligatoryjne3. 
W niektórych stanach faktycznych, np. takich jak ten w przytoczonej sprawie, wspólna podstawa 
faktyczna roszczenia oznacza jednakową wiedzę i percepcję wszystkich powodów. Okoliczność ta 
jest dla nich trudna do wykazania. W takiej sytuacji pozew zbiorowy zostanie odrzucony i istnieje 
ryzyko, że roszczenia ulegną przedawnieniu. Odnosząc się do indywidualnej kontroli wzorców 
umownych, A. Cudna-Wagner przypomniała wyrok TSUE w sprawie Kásler4, zgodnie z którym 
dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich nie wyłącza kompetencji sądu krajowego do zastąpienia postanowienia uznanego 
za bezskuteczne odpowiednią normą dyspozytywną prawa krajowego, jeśli taka norma istnieje. 
Zwróciła uwagę na lukę prawną, która powstaje, gdy taka norma nie istnieje w danym systemie 
prawnym. W takiej sytuacji opowiedziała się za przyznaniem sądom kompetencji do ukształtowa-
nia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jednak z zastrzeżeniem, że taka ingerencja w treść 
umowy musi uwzględniać interesy obu stron, a nie tylko konsumenta.

Na zakończenie dyskusji dr M. Namysłowska zwróciła się do jej uczestników o ocenę pro-
pozycji stworzenia nowego organu centralnego wyspecjalizowanego w ochronie konsumentów. 
Wszyscy podzielili pogląd, że właściwsze niż utworzenie nowego organu byłoby wzmocnienie już 
istniejących instytucji i pogłębienie współpracy między nimi.

Mateusz	Dubek,	LLM	(QMUL)
Adwokat; Mateusz.Dubek@gmail.com

3  Por. art. 1 ust. 1 ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 Nr 7, poz. 44).
4  Wyrok TSUE z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13 Árpád Kásler i Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP Jelzalogbank Zrt (Dz. Urz. UE 2014 C 194/5).
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II	Krakowska	Międzynarodowa	Konferencja	Naukowa	
„Ubezpieczenia	w	państwach	europejskich.	Zagadnienia	

ekonomiczno-prawne”	(28–30	listopada	2013	r.)*

I.	Informacja	o	konferencji
W dniach 28–29 listopada 2013 roku w krakowskim hotelu Chopin odbyła się II Krakowska 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich – Zagadnienia 
ekonomiczno-prawne” zorganizowana przez Katedrę Prawa, kierowaną przez prof. dr. hab. 
Bogusławę Gnelę i Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, kierowaną przez prof. dr hab. Wandę Sułkowską.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół, Dziekan Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, prof. dr hab. Bogumiła Szopa, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Komisja 
Nadzoru Finansowego. 

Patronat medialny nad konferencją sprawowały „Rozprawy ubezpieczeniowe”, „Dziennik 
Ubezpieczeniowy”, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, Wydawnictwo Difin S.A. oraz „Cтраховая 
газета”.

Było to już kolejne międzynarodowe spotkanie w Krakowie ponad stu uczestników: głównie 
ekonomistów i prawników, którzy na obradach plenarnych, a także w dyskusjach panelowych, 
posterowych oraz kuluarowych omawiali wyniki badań nad współczesnymi prawnymi i ekonomicz-
nymi aspektami ewolucji i rozwoju rynku ubezpieczeń w państwach europejskich. 

Uczestnicy konferencji reprezentowali wszystkie główne krajowe ośrodki naukowe; brali 
w niej udział również przedstawiciele zagranicznych środowisk naukowych z Europy Wschodniej: 
Moskiewskiego Uniwersytetu Przemysłu i Finansów, Kijowskiego Narodowego Handlowo-
Ekonomicznego Uniwersytetu, im. W. Hetmana, Ługańskiego Narodowego Uniwersytetu Tarasa 
Szewczenki z Ukrainy, zainteresowani rozwojem polskiego rynku ubezpieczeń i przedstawieniem 
problemów rozwoju ubezpieczeń w Rosji i na Ukrainie. Oprócz przedstawicieli środowisk nauko-
wych uczestnikami konferencji byli również reprezentanci wszystkich najważniejszych instytucji 
rynku ubezpieczeniowego, brokerzy ubezpieczeniowi oraz studenci z Koła Naukowego „Risk 
Managemant” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Konferencja odbywała się w dwóch równoległych panelach: ekonomicznym i prawnym, co 
zintensyfikowało wymianę poglądów i umożliwiło interdyscyplinarną platformę badań nad różnymi 
aspektami rozwoju ubezpieczeń. Wspólna sesja plenarna o charakterze międzynarodowym miała 
charakter podsumowujący.

* W sprawozdaniu wykorzystano publikację: M. Płonka, M. Szaraniec, Sprawozdanie z II Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, Kraków, 28–29 listopada 2013 r., „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2013, 
nr 15(2), s. 210–215.
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II.	Treść	merytoryczna	i	dyskusja	w	ramach	panelu	prawnego
Pierwszej sesji panelu prawnego pt. „Ochrona podmiotów stosunku ubezpieczenia” prze-

wodniczyła prof. dr hab. Teresa Mróz (Uniwersytet w Białymstoku).
Wygłoszono na niej następujące referaty: „Regulacja umowy ubezpieczenia: imperatywna, 

dyspozytywna czy semiimperatywna?” (prof. UAM dr. hab. Marcina Orlickiego z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów 
stosunku ubezpieczenia” (prof. UEK dr hab. Bogusławy Gneli z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie), „Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość” 
(dr. Piotra Kukuryka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), „Niedozwolone postanowienia 
umowne w umowach ubezpieczenia” (mgr. Zbigniewa Długosza z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie), „Ochrona stron stosunku ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obowiązków 
informacyjnych” (mgr Eweliny Badury z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), „Ochrona ubez-
pieczającego w prawie prywatnym międzynarodowym” (mgr Edyty Figury-Góralczyk z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie), „Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu 
upadłościowym zakładu ubezpieczeń” (dr. Jacka Lachnera z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie) oraz „Obowiązki informacyjne pośredników ubezpieczeniowych dotyczące ich przed-
siębiorstwa jako instrument ochrony klienta nieprofesjonalnego” dr Moniki Szaraniec z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie).

Uczestnicy konferencji, biorący udział w dyskusji [prof. dr hab. W.J. Katner (Uniwersytet 
Łódzki), prof. dr hab. Wojciech Pyzioł (Uniwersytet Jagielloński), prof. UEK dr hab. Bogusława 
Gnela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Mariusz Fras (Uniwersytet Śląski), dr Dariusz 
Fuchs (UKSW w Warszawie), prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł (Uniwersytet Jagielloński) oraz 
prof. UG dr hab. Dorota Maśniak (Uniwersytet Gdański)] stwierdzili, że w regulacji umowy ubez-
pieczenia nie można zrezygnować z przepisów bezwzględnie obowiązujących, a konstrukcja le-
gislacyjna umowy ubezpieczenia powinna być rozszerzona w nowym kodeksie cywilnym na inne 
umowy, obciążone podobnymi rodzajami ryzyka np. na umowy bankowe. Wobec faktu, że na 
rynku ubezpieczeń „zaciera się” różnica między konsumentem a małym przedsiębiorcą, sformu-
łowano wniosek, że na rynku ubezpieczeń nie można ograniczyć ochrony tylko do konsumentów 
(osób fizycznych). Powinna ona objąć także przedsiębiorców (zwłaszcza z sektora mikro- i ma-
łych przedsiębiorstw), którzy powinni być traktowani jak podmioty nieprofesjonalne w relacjach 
z ubezpieczycielem. Problem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na podmioty, które nie są 
konsumentami może prowadzić do dyskryminacji podmiotów nieobjętych ochroną konsumenta 
i w konsekwencji rozbić system prawa cywilnego.

Drugą sesją panelu prawnego pt. „Publicznoprawne aspekty ubezpieczeń oraz świadczenia 
ubezpieczyciela” kierowali wspólnie prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł (Uniwersytet Jagielloński) 
oraz prof. dr hab. Wojciech J. Katner (Uniwersytet Łódzki).

Podczas tej sesji przedstawiono następujące referaty: „Publicyzacja prawa ubezpieczeń. 
Zarys” (dr. Artura Żurawika z Uniwersytetu Jagiellońskiego), „Instrumenty nadzoru ostrożnoś-
ciowego nad zakładem ubezpieczeń” (dr Aldony Piotrowskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie), „Wspólne działania marketingowe zakładu ubezpieczeń gospodarczych i zakładu 
ubezpieczeń na życie z jednej grupy kapitałowej – wybrane zagadnienia prawne” (dr. Jana Byrskiego 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 5(3)

Maria Płonka            II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich…”140

z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), „Przydatność i treść pojęcia ochrony ubezpiecze-
niowej” (dr. hab. Marcina Krajewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego), „Dowód zawarcia umowy 
ubezpieczenia w prawie polskim oraz unijnym projekcie PEICL – uwagi co do formy” (dr. Dariusza 
Fuchsa z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), „Termin spełnie-
nia świadczenia przez ubezpieczyciela w orzecznictwie sądowym” (dr. Bartosza Kucharskiego 
z Uniwersytetu Łódzkiego), „Proces likwidacji szkody w kontekście świadczenia ubezpieczyciela” 
(dr. Szymona Byczko z Uniwersytetu Łódzkiego), „Świadczenie ubezpieczyciela w ubezpieczeniu 
assistance” (dr. Aleksandra Raczyńskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 
„Problem wzajemności umowy ubezpieczenia w orzecznictwie SOKiK” (dr. Jakuba Pokrzywniaka 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

W trakcie dyskusji panelowej [prof. UAM dr hab. M. Orlicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu), dr J. Pokrzywniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. 
M. Krajewski (Uniwersytet Warszawski), prof. UG dr hab. D. Maśniak, prof. dr hab. Anna Walaszek-
Pyzioł (Uniwersytet Jagielloński), dr B. Kucharski (Uniwersytet Łódzki), dr Mariusz Fras (Uniwersytet 
Śląski), dr A. Raczyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)] zaznaczyły się dwa 
nurty odnośnie do świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia; jako świadczenie pie-
niężne (dr hab. M. Krajewski), oraz jako ochrona ubezpieczeniowa (prof. UAM dr hab. M. Orlicki). 
Niektórzy uważali, że nie można wzajemności umowy ubezpieczenia rozpatrywać w zależności 
od tego czym jest świadczenie ubezpieczyciela (dr B. Kucharski). Przedmiotem dyskusji był rów-
nież problem, czy ubezpieczenie assistance jest świadczeniem o charakterze odszkodowawczym 
i pieniężnym. W dyskusji pojawił się także wątek związany z brakiem wypracowanej koncepcji 
nadzoru na rynkiem finansowym UE. Wprawdzie działania nadzorcze o charakterze władczym 
mają podstawę normatywną, ale oprócz nich wydawane są decyzje czy zalecenia bez podstawy 
normatywnej, które traktowane są jako wiążące. Mogą być one niebezpieczne dla zakładów ube-
zpieczeń (prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł).

Drugiego dnia konferencji, trzecią sesję panelu prawnego pt. „Niestandardowe funkcje ubez-
pieczeń oraz ubezpieczenia na życie” moderowała prof. UG dr hab. Dorota Maśniak (Uniwersytet 
Gdański).

Podczas tej sesji wygłoszono następujące referaty: „Stosunki ubezpieczeniowe i ich funkcja 
w polityce regulacyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki” (dr. Tomasza Długosza z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego), „Gwarancja ubezpieczenia w zamówieniach publicznych” (mgr. Macieja Gneli 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), „Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma zabezpie-
czenia klientów w usługach turystycznych” (dr. Jerzego Raciborskiego z Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie), „Pozycja prawna osoby trzeciej w umowie ubezpieczenia na wypadek 
śmierci w prawie hiszpańskim na tle porównawczoprawnym” (dr. Mariusza Frasa z Uniwersytetu 
Śląskiego), „Zakres wpływu ubezpieczonego na zawarcie i zmianę umowy ubezpieczenia na 
życie na cudzy rachunek” (mgr. Bartosza Wojno z Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie) 
oraz „Osobliwości obowiązku informacyjnego w grupowych ubezpieczeniach na życie” (dr hab. 
Magdaleny Szczepańskiej z Uniwersytetu Warszawskiego). 

W trakcie dyskusji panelowej, w której udział wzięli: dr Szymon Byczko (Uniwersytet Łódzki), 
prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Mariusz Fras 
(Uniwersytet Śląski), dr Jakub Pokrzywniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. 
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dr hab. Teresa Mróz (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Magdalena Szczepańska (Uniwersytet 
Warszawski), dr Bartosz Kucharski (Uniwersytet Łódzki) zwrócono uwagę, że pojęcie causy 
w porządkach romańskich jest inne niż w prawie polskim i odwoływanie się do niego w prawie 
polskim może być niebezpieczne, równie niebezpieczne byłoby przyjęcie rozwiązania hiszpań-
skiego jeśli chodzi o nieodwoływalność wskazania (ustanowienia) uposażonego. Rozwiązanie 
polskie w tym względzie jest lepsze niż hiszpańskie w odniesieniu do zjawiska bancanssurance. 
Zwrócono również uwagę na swoistą lukę w prawie, polegającą na pozostawieniu bez konkret-
nych środków prawnych spadkobierców ubezpieczonego w umowie na życie, oraz postawiono 
problem, dlaczego w przypadku uposażonego ustawodawca nie nałożył obowiązku dostarcza-
nia ogólnych warunków umów przez ubezpieczyciela, skoro interes uposażonego jest prawnie 
chroniony, ale on nie zna (formalnie) treści umowy ubezpieczenia. W dyskusji zwrócono również 
uwagę na problem uzależnienia udzielenia koncesji przez Prezesa URE od zabezpieczenia rosz-
czeń potencjalnych klientów przedsiębiorcy energetycznego oraz uznaniowości Prezesa URE 
co do tego zabezpieczenia, co w praktyce skutkuje tym, że nie traktuje się ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej jako zabezpieczenia, wymagając dodatkowo gwarancji ubezpieczeniowej 
czy bankowej. Taka praktyka może być barierą wejścia małych przedsiębiorców na giełdę energii  
czy gazu.

Czwartej sesji prawnej pt. „Wybrane zagadnienia odpowiedzialności cywilnej”, przewodniczył 
prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Podczas sesji wygłoszono następujące referaty: „Ochrona pośrednio pokrzywdzonych 
a odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy krzywdy w świetle art. 446§4 kodeksu cywilnego” 
(dr Kingi Michałowskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), „Zagadnienie ochrony ubez-
pieczeniowej udzielanej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika dro-
gowego” (dr Doroty Ambrożuk z Uniwersytetu Szczecińskiego), „Ubezpieczenie OC przewoźnika 
i wymóg minimalnej zdolności finansowej w rozumieniu rozporządzenia nr 1071/23”, (dr. Daniela 
Dąbrowskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego), „Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu 
nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów me-
chanicznych” (mgr. Karola Magonia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) oraz „Ochrona 
klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego” (dr Jolanty Loranc-Borkowskiej z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie).

W trakcie dyskusji panelowej, w której udział wzięli: dr hab. Marcin Krajewski, prof. dr hab. 
Teresa Mróz, dr Bartosz Kucharski, dr Aleksander Raczyński, dr Jan Lic (Uniwersytet Łódzki), 
dr Mariusz Fras, prof. dr hab. Wojciech J. Katner, mgr Magdalena Barcicka i dr Szymon Byczko, 
zwrócono uwagę i skrytykowano na sytuację prawną osób pośrednio poszkodowanych (np. na 
różnorodność kwot zasądzanych przez sądy z tytułu zadośćuczynienia za śmierć bliskiej oso-
by), wskazano potrzebę ustanowienia np. minimalnych zasad dotyczących zadośćuczynienia 
za śmierć bliskiej osoby. Drugim wątkiem dyskusyjnym była nierozstrzygnięta definicja najbliż-
szych członków rodziny, zaproponowano zatem pozostawienie jej interpretacji w gestii sądów. 
Trzecim nurtem dyskusji była konstrukcja regresu nietypowego; uznano, że kluczowe byłoby 
ustalenie charakteru prawnego tego regresu oraz zajęcie stanowiska, czy ma się do czynienia 
z wstąpieniem w prawa zaspokojonego wierzyciela, czy też z odrębną podstawą ustawową tego  
regresu.
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III.	Treść	merytoryczna	i	dyskusja	w	ramach	panelu	ekonomicznego
Pierwszą sesję panelu ekonomicznego, moderowaną przez prof. UW dr hab. Teresę Czerwińską, 

poświęcono wybranym aspektom zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach.
W ramach tej sesji wygłoszono następujące prezentacje: „Zarządzanie ryzykiem – czyli 

czym?” (prof. UMŁ dr. hab. Romualda Holly z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), „Zakres i cha-
rakter partnerstwa publiczno-prywatnego w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym” (prof. UTH 
dr. hab. Kazimierza Ortyńskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu), 
„System raportowania niepożądanych zdarzeń jako instrument zarządzania ryzykiem w jednost-
kach prowadzących działalność leczniczą” (mgr Darii Korytkowskiej z Uniwersytetu Łódzkiego), 
„Wykorzystanie ubezpieczenia jako metody zarządzania ryzykiem na przykładzie Uzdrowiska 
Lądek-Długopole S.A.” (mgr Marii Wąsewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).

W ramach tej sesji dyskusja skupiała się na różnorodnych aspektach zarządzania ryzykiem, 
zarówno od strony obiektywnej, jak i subiektywnej; ciekawym wątkiem było podejście metafizycz-
ne (np. wiara jako metoda zarządzania ryzykiem). Drugim wątkiem w dyskusji było określenie roli 
i zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym, a trzecim: 
system zarządzania w jednostkach prowadzących działalność leczniczą oraz w uzdrowiskach.

Druga sesja panelu ekonomicznego, moderowana przez prof. UMŁ dr. hab. Romualda Holly, 
poświęcona została wybranym aspektom funkcjonowania zakładów ubezpieczeń. 

W ramach tej sesji przedstawiono następujące wyniki badań: „Implikacje wdrażania nowych 
wymogów kapitałowych Solvency II dla alokacji portfela inwestycji zakładów ubezpieczeń” (prof. 
UW dr hab. Teresy Czerwińskiej), „Świadomość ryzyka w nieruchomościach w świetle badań 
respondentów w województwie małopolskim” (dr Marzeny Bac z Małopolskiej Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Tarnowie), „Świadomość ubezpieczeniowa klientów towarzystw ubezpieczeń na 
życie w województwie świętokrzyskim” (dr Kingi Stęplewskiej z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach), „Wpływ zmian demograficznych na wybrane decyzje finansowe gospodarstw domowych 
w Polsce” (dr Marty Bordy i dr Patrycji Kowalczyk-Rólczyńskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu).

W dyskusji skupiono uwagę m.in. na problemach związanych z implikacjami wdrażania wymo-
gów kapitałowych Solvency II dla alokacji portfela inwestycji zakładów ubezpieczeń, problemach 
świadomości ryzyka i świadomości ubezpieczeniowej na rynku nieruchomości i ubezpieczeń na 
życie oraz na wpływie zmian demograficznych na decyzje finansowe gospodarstw domowych 
w Polsce. W dyskusji przewijał się wątek wpływu kryzysu finansowego na funkcjonowanie zakła-
dów ubezpieczeń.

W ramach sesji posterowej uczestnicy zaprezentowali na plakatach wybrane problemy zwią-
zane z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń, inicjując dyskusję w wymiarze bardziej kameralnym. 
Prezentacje dotyczyły: znaczenia oceny rezerw płynności w zarządzaniu ryzykiem przedsię-
biorstwa (dr Monika Wieczorek-Kosmala, dr Joanna Błach, dr Anna Doś, dr Maria Gorczyńska 
– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), oceny świadomości ubezpieczeniowej oraz zagro-
żeń katastroficznych w samorządach lokalnych (dr Beata Dubiel – Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach), systemu informacyjnego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń (dr Robert Kurek 
– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), kierunków internacjonalizacji zakładów ubezpieczeń 
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(dr Maria Płonka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), zakresu współpracy między sekto-
rem turystycznym a sektorem ubezpieczeniowym (mgr Danuta Żylak – Akademia Wychowania 
Fizycznego w Katowicach).

Drugiego dnia konferencji trzecią sesję panelu ekonomicznego moderował prof. UTH dr hab. 
Kazimierz Ortyński. Przedmiotem prezentacji i dyskusji w ramach tej sesji były rozwiązania syste-
mowe na rynku ubezpieczeń oraz produkty ubezpieczeniowe. Prelegenci: prof. dr hab. Małgorzata 
Iwanicz-Drozdowska (Szkoła Główna Handlowa) „Globalne systemowo ważne instytucje ubez-
pieczeniowe”, prof. dr hab. Stanisław Wieteska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego”, dr Sylwia Bożek (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach) „Zastosowanie metody SWOT w diagnozie ochrony ubezpiecze-
niowej”, dr Jarosław W. Przybytniowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Jakość 
świadczenia usługi ubezpieczeniowej jako przesłanka zarządzania towarzystwem ubezpieczenio-
wym” przedstawili poglądy na temat globalnych, systemowo ważnych instytucji ubezpieczeniowych 
i ich powiązań, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego, zastosowania me-
tody SWOT w diagnozie ochrony ubezpieczeniowej, analizy i oceny jakości świadczenia usługi 
ubezpieczeniowej. Głównym nurtem w dyskusji była ochrona rynku ubezpieczeń przed skutkami 
kryzysu finansowego, zarówno w wymiarze systemowym, jak i szczegółowym.

Na sesji posterowej przedstawiono wybrane problemy funkcjonowania zakładów ubezpie-
czeń i rynku ubezpieczeniowego. W szczególności zaprezentowano rolę ubezpieczycieli w dys-
trybucji funduszy inwestycyjnych (dr Anna Ostrowska-Dankiewicz – Politechnika Rzeszowska), 
wyniki badań postaw przedsiębiorstw wobec kształtowania zakresu ubezpieczenia (dr Monika 
Wieczorek-Kosmala – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), determinanty rozwoju rynku 
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców (dr Robert Dankiewicz – Politechnika 
Rzeszowska), cross-selling ubezpieczeń na życie w powiązaniu z kredytami hipotecznymi 
(dr Grzegorz Strupczewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), inwestycyjny charakter ubez-
pieczeń na życie (mgr Tomasz Jedynak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), ubezpieczenie od 
utraty wartości nieruchomości na rynku kredytów hipotecznych (Andrzej Nowak, Szymon Paschek 
– studenci z Koła Naukowego „Risk Management” z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

Czwartą sesję panelu ekonomicznego moderowała prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz- 
-Drozdowska. W ramach tej sesji prezentacje i dyskusja toczyły się głównie wokół oceny systemo-
wych rozwiązań w sektorach ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Prelegenci: dr Krzysztof 
Łyskawa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) „Ubezpieczenie infrastruktury samorządowej 
w Polsce – wyniki badań”, dr Barbara Więckowska (Szkoła Główna Handlowa) „Dezaktywizacyjna 
funkcja świadczeń emerytalnych dla rencistów – możliwe kierunki działań”, dr Wojciech Nagel 
(Uniwersytet w Białymstoku) „Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego – rekomendacje 
zmian przepisów prawnych” poddali analizie i krytycznej ocenie ubezpieczenie infrastruktury samo-
rządowej w Polsce, dezaktywizacyjną funkcję świadczeń emerytalnych dla rencistów, nakreślając 
możliwe kierunki działań, oraz ocenę funkcjonowania systemu emerytalnego w kontekście zmian 
związanych z funkcjonowaniem OFE, zarysowując rekomendacje zmian przepisów prawnych. 
W dyskusji szczególnie krytycznie oceniono obecny system emerytalny i rentowy w Polsce. 

Sesja posterowa uzupełniła dyskusję na temat systemu emerytalnego. Zaprezentowano 
w niej: problematykę dodatkowego oszczędzania emerytalnego w Europie Środkowo-Wschodniej 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 5(3)

Maria Płonka            II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich…”144

(dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), system eme-
rytalny Austrii (dr Jarosław Poteraj – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży), ograniczenia podmiotowe w zakresie oferowania produktów equity release (ERS) 
w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (mgr Maciej Cycoń – Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie), zagrożenia związane z funkcjonowaniem rent dożywotnich w Polsce (Agata Durłak, 
Łukasz Ciesek – studenci z Koła Naukowego „Risk Management” z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie), ubezpieczenia rentowe (Dominika Nobis, Dariusz Sobolewski – studenci z Koła 
Naukowego „Risk Management” z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

IV.	Podsumowanie	konferencji
Konferencję zakończyła plenarna sesja międzynarodowa, moderowana przez prof. dr hab. 

Wandę Sułkowską (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), w której wzięli udział uczestnicy 
panelu prawnego i ekonomicznego, a goście z zagranicy zaprezentowali wybrane zagadnienia 
wschodnich rynków ubezpieczeniowych. 

W ramach sesji międzynarodowej wystąpiło dwóch prelegentów. Prof. dr Irina Logvinova 
z Moskwy (Moscow University of Industry and Finance “Synergy”) zaprezentowała funkcjonowanie 
systemu islamskich ubezpieczeń Takaful, a dr Wiktor Trynczuk (Kijowski Narodowy Uniwersytet 
Handlowo-Ekonomiczny) omówił rynek ubezpieczeniowy na Ukrainie w formie referatu spra-
wozdawczego ukraińskich uczestników konferencji lub autorów rozdziałów monografii: dr Olgi 
Bakalińskiej, mgr Ołeny Karolop, dr Ołeny Sudarenko, dr Swietłany Winochodowa, mgr Iryny 
Zelenycja (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny), dr Walentyny Lewczenko 
(Państwowa Komisja ds. Regulowania Rynków Usług Finansowych Ukrainy), mgr Wiktorii Maltseva 
(Ługański Narodowy Uniwersytet Tarasa Szewczenki). Przedmiotem analizy ukraińskiego rynku 
ubezpieczeń były: ubezpieczenia ryzyka w turystyce, ochrona rynku ubezpieczeń i konsumenta 
przed nieuczciwą konkurencją, problemy regulacji rynku, ocena jakości usług ubezpieczeniowych 
w aspektach teoretycznym i praktycznym. Zaprezentowane wystąpienia pozwoliły poszerzyć 
wiedzę uczestników konferencji o aktualnych problemach rynku ubezpieczeniowego na Ukrainie.

Podsumowania obrad dokonały: prof. dr hab. Wanda Sułkowska oraz dr Monika Szaraniec. 
Podkreślono w nim szczególny, interdyscyplinarny wymiar konferencji, stwarzający możliwość 
podjęcia dyskusji w szerokim kontekście ekonomiczno-prawnym. Wyrażono nadzieję i przeko-
nanie, że krakowska międzynarodowa konferencja na temat ubezpieczeń będzie kontynuowana 
w przyszłości; następnie podziękowano uczestnikom za przybycie, przygotowanie i wygłosze-
nie interesujących referatów na wysokim poziomie merytorycznym oraz za udział w dyskusji. 
Zwrócono również uwagę na aktywne uczestnictwo w konferencji studentów z Koła Naukowego 
„Risk Managemant” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Oprócz części merytorycznej organizatorzy konferencji przygotowali dla uczestników atrakcję 
o charakterze towarzysko-integracyjnym. Pierwszego dnia, po zakończeniu obrad, uczestnicy kon-
ferencji wyjechali do Wieliczki i tam zeszli do funkcjonującej od XIII wieku Kopalni Soli w Wieliczce, 
zabytku klasy światowej, wpisanego w 1978 roku jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Zwiedzanie najpiękniej-
szych komór solnych, słonych jezior, rzeźb i kaplic uwieńczyła uroczysta kolacja w Komorze Jana 
Haluszki położonej 135 m pod ziemią. Podziemie zawsze dobrze służyło dyskusjom (tak stało się 
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i tym razem), a niesamowita sceneria tych dyskusji stanowić może mocny i oryginalny akcent, 
który będzie znakiem rozpoznawczym II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia 
w państwach europejskich. zagadnienia ekonomiczno-prawne”.

Podsumowując: konferencja okazała się bardzo udanym i owocnym wydarzeniem naukowym 
oraz towarzyskim. Burzliwe dyskusje na sesjach panelowych i posterowych, a także w kuluarach, 
różnorodność form prezentacji wyników badań, wieloaspektowość obszarów badawczych były 
okazją do wymiany poglądów na temat obecnego kształtu rynku ubezpieczeń w Polsce, na Ukrainie 
i w Rosji, określenia jego kluczowych problemów i nakreślenia dalszych kierunków rozwoju. Tym 
samym konferencja spełniła założone cele i zadania. Była także okazją do nawiązania kontaktów 
oraz poszerzenia istniejącej współpracy między teoretykami i praktykami z branży ubezpieczenio-
wej w kraju i za granicą. Wymiana poglądów między krajowymi środowiskami naukowymi a goś-
ćmi z zagranicy zaowocowała pogłębieniem współpracy i wymianą poglądów odzwierciedlonych 
w publikacjach polskich uczestników konferencji za granicą (w Rosji). 

Referaty zostały opublikowane przed konferencją przez wydawnictwo Difin w dwóch mo-
nografiach: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych. Wybrane zagadnienia prawne, 
(red. B. Gnela, M. Szaraniec, Warszawa 2013; recenzent prof. dr. hab. Wojciech Pyzioł z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego) oraz Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy (red. W. Sułkowska, Warszawa 
2013; recenzent prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec z Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu oraz prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska z Uniwersytetu Warszawskiego).

dr	Maria	Płonka
Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
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