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Wstęp
Ochrona klientów jest jednym z kluczowych wyzwań ostatnich lat, 

przed którym stoi zarówno polski, jak i międzynarodowy system finan-
sowy. Ekspansja banków, zakładów ubezpieczeń oraz pozostałych instytucji, 
w połączeniu z rozwojem technologii informatycznych i elektronicznych 
nośników informacji [Jaworski, Zawadzka, 2008, s. 330–332], skutkuje coraz 
łatwiejszym dostępem do szerokiej gamy produktów finansowych. To z kolei 
powoduje, iż klienci są skłonni do podejmowania wielu, często nie do końca 
przemyślanych decyzji związanych z zarządzaniem oszczędnościami gospo-
darstw domowych. Z tego względu ważną rolę pełnią wszelkiego rodzaju 
regulacje formalnoprawne oraz instytucje powołane przez państwo, których 
głównym zadaniem jest ochrona klientów przed skutkami błędnych decyzji 
oraz nadużyciami ze strony dostawców usług lub pośredników.

Ze względu na specyfikę usług szczególny nacisk kładziony jest w tym 
zakresie na ochronę klientów instytucji finansowych: banków, zakładów 
ubezpieczeń, firm zarządzających aktywami itp. Badane kwestie są niezwy-
kle rozległe, obejmują szeroki zakres przepisów prawa oraz jurysdykcje 
wielu instytucji, jak np. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Rzecznika Finansowego czy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Autorzy 
niniejszego opracowania po dokonaniu szczegółowej selekcji obszarów 
badawczych, ze względu na ograniczone ramy artykułu, skupili szczególną 
uwagę na wybranych zagadnieniach związanych z regulacjami prawa ban-
kowego oraz nadzoru nad rynkiem finansowym, którym zawiaduje KNF. 
Celem niniejszego opracowania jest zatem analiza wybranych regulacji 
prawa bankowego oraz nadzoru nad rynkiem finansowym w kontek-
ście praktyki ochrony klientów sektora bankowego. Badanie wskazanych 
wyżej zagadnień zaprezentowane zostało w dwóch częściach podzielonych 
na analityczne części szczegółowe.
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W zakresie regulacji prawa bankowego dotyczących umowy rachunku 
bankowego oraz umowy kredytowej dokonano analizy przepisów, które 
odnoszą się do ochrony klienta w sposób bezpośredni lub pośredni, poprzez 
wykazanie podstawowych obowiązków banku. Ponadto dokonano ana-
lizy regulacji prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, 
ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów funkcjonowania 
nadzoru nad sektorem bankowym. Omówiono ogólne wytyczne odnoszące 
się do ochrony klientów w przepisach ustawowych, regulujących system 
nadzoru a także praktyczny wymiar działalności KNF, począwszy od 
decyzji o nałożeniu kar, listy ostrzeżeń publicznych aż do wydawanych 
rekomendacji.

Badanie wskazało podstawowe zasady i reguły formalnoprawne, które 
umożliwiają kształtowanie praktycznych mechanizmów ochrony praw 
klientów w sektorze bankowym. Otwarte pozostaje pytanie, czy mecha-
nizmy te są wystarczające i czy pełnią właściwą rolę? Przystępując do 
przedmiotowej analizy, należy także zwrócić uwagę na brak jednolitej 
terminologii stosowanej przez ustawodawcę w stosunku do odbiorcy usług 
bankowych.

1. Regulacje prawa bankowego a system ochrony klientów
1.1. Ochrona klienta w ustawie Prawo bankowe – wprowadzenie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe [ustawa, 1997], 
zwana dalej ustawą, reguluje w określonym zakresie ochronę klienta 
na rynku usług bankowych i obejmuje ochronę dóbr i wartości, które są 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego rynku, w szczególności 
mając na uwadze, że banki to instytucje zaufania publicznego.

Ochrona prawna w obszarze usług bankowych widoczna jest na wielu 
płaszczyznach. Zaczyna się od tworzenia prawa, a nawet od polityki legi-
slacyjnej, i obejmuje m.in. stanowienie reguł przyjmujących określone 
idee i założenia ochrony [Rutkowska-Tomaszewska, 2013, s. 27]. Polityka 
legislacyjna oznacza konieczność dostosowania prawa krajowego do prawa 
unijnego, co wyraźnie widać m.in. w zakresie prawa bankowego. Doty-
czy ona również implementacji dyrektyw odnoszących się do ochrony 
konsumenta, która widoczna jest także na etapie stosowania prawa przez 
określone instytucje, jak choćby KNF oraz przez organy sądowe.

Z uwagi na brak legalnej definicji terminu „klient” należy zwrócić 
uwagę, iż na gruncie ustawy ochrona prawna skierowana jest do depo-
nentów, posiadaczy rachunków, kredytobiorców i dłużników. Analiza 
prawa bankowego wskazuje, że regulacje ochronne odnoszą się wprost do 
wymienionych wyżej podmiotów, albo też ochrona ich wynika ze szczegól-
nych obowiązków nałożonych na banki. Do tych obowiązków, które dla 
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posiadacza rachunku czy kredytobiorcy będą miały charakter ochronny, 
zaliczyć można m.in. obowiązki informacyjne.

Ochrona prawna, której źródła wynikają z ustawy, jest respektowana 
i funkcjonuje także z uwagi na system nadzoru oraz system gwarantowania 
depozytów. Podmiotem sprawującym nadzór nad rynkiem bankowym 
jest KNF, natomiast gwarancja depozytów uregulowana została w usta-
wie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 
[ustawa, 2016].

Mając na uwadze powyższe rozważania, należy wyróżnić w ustawie – 
Prawo bankowe regulacje ochronne w zakresie dwóch zasadniczych 
rodzajów umów bankowych: umowy rachunku bankowego oraz umowy 
kredytowej.
1.2. Regulacje ochronne dotyczące umowy rachunku bankowego

W myśl postanowień art. 49 ustawy wyróżnia się następujące rodzaje 
rachunków bankowych:

– rachunki rozliczeniowe: bieżące i pomocnicze,
– rachunki lokat terminowych,
– rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, 

w tym rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych,
– rachunki powiernicze.
Ustawodawca gwarantuje posiadaczowi rachunku bankowego swo-

bodne dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. 
Jakiekolwiek ograniczenia tej swobody muszą być określone w umowie 
z bankiem. Oznacza to, że bank swobodnie, jednostronnie takich ograniczeń 
wprowadzić nie może. Ponadto ustawodawca określił, że bank dokłada 
szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przecho-
wywania środków pieniężnych. Prawo do swobodnego dysponowania 
środkami pieniężnymi można ograniczyć jedynie za pomocą odpowiednich 
postanowień umownych. Takie postanowienia najczęściej pojawiają się 
przy określaniu limitów wypłat z rachunku. Podkreślić należy, że każde 
ograniczenie swobody posiadacza rachunku, które nie wynika z umowy 
lub przepisów prawa, skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą 
banku [Rutkowska-Tomaszewska, 2013, s. 223].

Rachunek bankowy, z wyjątkiem rachunku rodzinnego, może być 
prowadzony dla kilku osób fizycznych, tzw. rachunek wspólny. O ile 
umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, każdy ze współposia-
daczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na rachunku, a także może w każdym czasie wypowie-
dzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy. Jednakże ta 
zasada może zostać zmodyfikowana w umowie.
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Jako przejaw ochrony posiadacza rachunku można wskazać ustawowe 
wymogi odnoszące się do formy umowy rachunku bankowego oraz ele-
mentów jej treści. Na uwagę zasługuje wymóg formy pisemnej. Jest ona 
niezbędna dla celów dowodowych (ad probationem). Można zatem wnio-
skować, że umowa zawarta ustnie jest ważna, ale powoduje trudności 
dowodzenia jej rzeczywistego zawarcia [Rączka, 2008, s. 1]. Należy podkre-
ślić, że istnieje możliwość zawarcia umowy rachunku bankowego on-line, 
jednakże regulacje prawne w tym zakresie są rozproszone. Normy prawne 
kształtujące uprawnienia i obowiązki stron takiej umowy zostały zamiesz-
czone w wielu aktach prawnych, co należy ocenić krytycznie. Treść art. 7 
ustawy, która zasadniczo odnosi się do czynności bankowych składanych 
w postaci elektronicznej, jest niewystarczająca dla prawidłowego funk-
cjonowania umów bankowych on-line. Kluczowe znaczenie w tej kwestii 
obok regulacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny [ustawa, 
1964], dalej k.c., mają przepisy ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpi-
sie elektronicznym [ustawa, 2013]. Na tym tle można uznać, że regulacja 
prawa bankowego jest mało precyzyjna, wymagająca odwołania choćby 
do treści art. 60 k.c.

Zawarcie umowy rachunku bankowego może nastąpić za pośrednic-
twem strony internetowej banku poprzez zamieszczenie na niej odpo-
wiedniego formularza powiązanego z programem prowadzącym klienta 
od wypełnienia formularza do wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
rachunku bankowego. W celu ochrony klienta oraz zapewnienia właści-
wej informacji bank powinien zadbać o zamieszczenie na stronie www 
wszelkich niezbędnych danych określających charakter prawny kierowanej 
propozycji zawarcia umowy [Smerek, 2007, s. 26 i nast.]. Ustawodawca 
wymienia dziesięć elementów umowy rachunku bankowego, określając, 
co umowa powinna zawierać w szczególności. Z użytego sformułowania 
„w szczególności” wynika, że wymienione elementy umowy mogą zostać 
uzupełnione o inne.

Szczególne regulacje odnoszą się do umowy rachunku rodzinnego1, 
który jest swoistą nowością w katalogu umów bankowych. Rachunki 
rodzinne spełniają określoną rolę, która sprowadza się do gromadzenia 
i przechowywania środków pieniężnych pochodzących z wpłat świad-
czenia wychowawczego, programu 500+, z pomocy społecznej, fundu-
szu alimentacyjnego oraz innych środków pieniężnych przysługujących 
na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Otwarcie i prowadzenie 
rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku, w którym 
rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. 

1 Ich podstawą jest ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw [ustawa, 2016].



 Wybrane zagadnienia regulacji prawa bankowego… 33

Bank nie pobiera opłat i prowizji za wydanie instrumentu płatniczego do 
tego rachunku, jego miesięczne utrzymanie oraz wpłaty z wykorzysta-
niem tego instrumentu przy użyciu bankomatów tego banku. Zasadnicza 
rola rachunków rodzinnych sprowadza się do tego, że środki pieniężne 
zgromadzone na tym rachunku są zwolnione od egzekucji (tj. od zajęcia 
na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego).

„Ochrona egzekucyjna” dotyczy także wkładów pieniężnych znajdujących 
się na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych 
oraz rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych. W myśl posta-
nowień art. 54 ustawy środki pieniężne zgromadzone na wymienionych 
powyżej rachunkach są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub admi-
nistracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, 
w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę [ustawa, 2002], przysługującego 
pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu 
pracy. W przypadku rachunku wspólnego środki te są wolne od zajęcia 
niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

Środki pieniężne znajdujące się na ww. rachunkach, które pochodzą 
ze świadczeń, dodatków i zasiłków oraz środków finansowych na utrzy-
manie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jedno-
rodzinnym, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletniość, 
przebywając w pieczy zastępczej, są wolne od zajęcia na podstawie sądo-
wego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Ustawa przewiduje także, iż w przypadku śmierci posiadacza rachunku 
oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz rachunku ter-
minowej lokaty oszczędnościowej bank jest zobowiązany wypłacić z tych 
rachunków kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku 
osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych 
przez nią kosztów oraz kwotę równą wpłatom na rachunki dokonanym 
przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia 
społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały 
za okres po śmierci posiadacza rachunku – wskazaną we wniosku organu 
wypłacającego to świadczenie lub uposażenie. Kwoty wypłacone zgodnie 
z powyższym trybem nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku. 
Bank także nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wyko-
nania czynności, o których mowa powyżej.

Posiadaczowi rachunku o charakterze oszczędnościowym (rachunku 
oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowej 
lokaty oszczędnościowej) przysługuje, w myśl art. 56 ustawy, szczególne 
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uprawnienie. Może on polecić pisemnie bankowi dokonanie po jego 
śmierci wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom określonej 
w ustawie kwoty, maksymalnie dwudziestokrotności przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia (tzw. zapis na wypadek śmierci). Ograniczenia, 
jakie nakłada ustawodawca, to górny limit tej dyspozycji, forma pisemna 
dyspozycji oraz krąg osób, których taki zapis może dotyczyć [Kowalewska, 
2016, s. 161]. Posiadacz ww. rachunków może dokonać dyspozycji na rzecz: 
małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Ustawodawca przewi-
dział także możliwość odwołania lub zmiany złożonej dyspozycji, w każ-
dym czasie. Analogicznie, uznać należy, że zmiana i odwołanie powinny 
być dokonane z zachowaniem formy pisemnej. Jeśli posiadacz rachunku 
wydał więcej niż jedną dyspozycję, a łączna suma dyspozycji przekracza 
ustawowy limit, wówczas dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo 
z dyspozycją wydaną wcześniej.

W związku z możliwością ustanowienia zapisu na wypadek śmierci 
bank został zobowiązany przy zawieraniu umowy rachunku o charakterze 
oszczędnościowym do poinformowania posiadacza rachunku, w sposób 
zrozumiały, o możliwości wydania przez niego takiej dyspozycji. Co więcej, 
bank po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał 
dyspozycję na wypadek śmierci, jest zobowiązany niezwłocznie powiado-
mić wskazane w dyspozycji osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Wydając pisemną dyspozycję wypłaty pośmiertnej, posiadacz rachunku 
może zadysponować maksymalną kwotę wynikającą z prawa bankowego 
ale nie musi, może bowiem określić, że dyspozycją objęte będzie 50% 
środków zgromadzonych na rachunku. Ponadto można taką dyspozycją 
objąć więcej niż jedną osobę (mając na uwadze ustawowo określony krąg 
osób) i procentowo lub w inny sposób określić ich udział w dyspozycji 
[Ofiarski, 2013, s. 428].

Prawo bankowe w ramach katalogu rachunków bankowych przewiduje 
szczególną ochronę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 
powierniczym. Z uwagi na fakt, że na rachunku powierniczym mogą być 
przechowywane środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku 
przez osobę trzecią (która nie jest stroną umowy rachunku bankowego), 
środki te podlegają ochronie w zakresie egzekucji prowadzonej przeciwko 
posiadaczowi rachunku, ogłoszenia upadłości oraz śmierci posiadacza 
rachunku. Oznacza to, że w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego 
przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego środki zgromadzone 
na tym rachunku nie podlegają zajęciu. W razie ogłoszenia upadłości posia-
dacza rachunku środki pieniężne podlegają wyłączeniu z masy upadłości, 
natomiast w przypadku śmierci posiadacza rachunku, środki zgromadzone 
na tym rachunku nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku.
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1.3. Kluczowe prawa i obowiązki banku związane z prowadzeniem 
rachunku bankowego

Umowa rachunku bankowego rodzi skutki prawne wyłącznie między 
bankiem a posiadaczem rachunku, co potwierdził także Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Krakowie, w wyroku z dnia 27 października 1995 r. 
[wyrok WSA, 1995].

Podstawowy obowiązek banku sprowadza się do przechowywania środ-
ków pieniężnych posiadacza rachunku. Rozliczenia za pośrednictwem tego 
rachunku są dodatkowym obowiązkiem, który wynika z woli stron. Zgod-
nie z treścią art. 728 k.c. bank w związku z przechowywaniem środków pie-
niężnych ma obowiązek przyjmowania środków pieniężnych na rachunek 
bankowy, ewidencjonowania ich oraz informowania posiadacza rachunku 
o każdej zmianie stanu rachunku bankowego. Ponadto w myśli art. 726 k.c. 
bank ma obowiązek zwrotu środków pieniężnych na żądanie posiadacza 
rachunku. Bank musi, realizując nałożone na niego obowiązki, zachować 
należytą staranność. Zarówno w doktrynie [Rutkowska-Tomaszewska, 
2013, s. 235 i nast.] oraz w orzecznictwie [wyrok SN, 2003] podkreśla się, 
że zapewnienie bezpieczeństwa depozytów jest jednym z najistotniejszych 
obowiązków banków. Realizacja tego obowiązku bez wątpienia służy 
ochronie posiadacza rachunku bankowego.

Prawidłowa realizacja ww. obowiązku jest możliwa dzięki zapewnie-
niu wszelkich norm bezpieczeństwa, co podlega sprawdzeniu przez KNF 
na etapie tworzenia banku oraz w trakcie prowadzenia działalności.

Obok obowiązku przechowywania środków pieniężnych występuje 
także obowiązek dokonywania rozliczeń (gotówkowo i bezgotówkowo) 
oraz obowiązek zapewnienia swobodnego dostępu do zgromadzonych 
środków przez posiadacza rachunku (tzw. obowiązek zwrotu środków 
pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) [Pyzioł, 1996, s. 91]. 
Inne szczegółowe obowiązki, np. obowiązek wypłaty pośmiertnej wska-
zanym przez posiadacza rachunku osobom, wynikają ze szczególnych 
postanowień i są uwarunkowane skorzystaniem z takich uprawnień przez 
posiadacza rachunku.

Ponadto z prowadzeniem rachunku bankowego wiążą się dodatkowe 
obowiązki banku, w tym w szczególności obowiązek zachowania tajemnicy 
bankowej. Bank powinien również informować posiadacza rachunku o każ-
dej zmianie stanu tego rachunku w sposób przewidziany w treści umowy.

Do szczególnych obowiązków banku należy obowiązek ustalenia, czy 
posiadacz rachunku żyje. Z upływem 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia 
umowy rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, 
która nie była zawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, zawartej na czas oznaczony, w razie braku wcześniejszej dyspozycji 
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wypłaty środków pieniężnych, bank jest obowiązany wystąpić do ministra 
właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru 
PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje.
1.4. Mechanizmy ochrony klienta w bankowych umowach kredytowych

W ustawie Prawo bankowe zawarte zostały podstawowe zasady oraz 
wymogi zawierania umów kredytowych. Z definicji umowy kredytu 
bankowego wynika, że kredytobiorca jest zobowiązany do korzystania 
z powierzonych mu środków w sposób zgodny z umową oraz do termi-
nowej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami i prowizją [Janczyk, 1997, s. 18].

Zawarcie umowy kredytu oznacza, że po stronie kredytobiorcy powstaje 
roszczenie do kredytodawcy o wykonanie zobowiązania. Nie oznacza 
to jednak, że kredytobiorca ma obowiązek wykorzystać kredyt. Skorzysta-
nie z przyznanej kwoty kredytu jest nadal uprawnieniem kredytobiorcy. 
Wykorzystanie kredytu musi nastąpić zgodnie z celem, na który został 
udzielony. Ponadto kredytobiorca ma obowiązek zwrotu kredytu wyko-
rzystanego. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że kredytobiorca ma 
obowiązek zwrotu (spłaty) bez względu na to, czy wykorzystał kredyt i jak 
go wykorzystał [Rutkowska-Tomaszewska, 2013, s. 252].

W świetle regulacji ustawy należy zwrócić uwagę na szczególną ochronę 
kredytobiorcy w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indekso-
wany do waluty innej niż waluta polska. W przypadku tego typu umów kre-
dytobiorcy przysługuje uprawnienie do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych 
oraz przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpo-
średnio w walucie, do której kredyt był denominowany lub indeksowany. 
W tym przypadku w umowie o kredyt określa się zasady otwarcia i pro-
wadzenia rachunku służącego do gromadzenia środków przeznaczonych 
na spłatę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty za pośrednictwem tego 
rachunku. Ponadto ustawodawca wskazał, że wykonanie tego uprawnienia 
nie może się wiązać z poniesieniem przez kredytobiorcę dodatkowych 
kosztów. Natomiast otwarcie i prowadzenie rachunku, o którym mowa 
powyżej, uzyskało ustawowe zwolnienie od opłat, jednakże w przypadku 
gdy kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu k.c.

Swoista ochrona kredytobiorcy wynika także z wprowadzonego 
w art. 79 ustawy zakazu uprzywilejowania. Oznacza on, że bank nie może 
stosować korzystniejszych warunków, a w szczególności korzystniejszych 
stóp oprocentowania, niż stosowane przez bank dla danego rodzaju umowy 
przy prowadzeniu rachunków bankowych oraz przy udzielaniu kredytów, 
pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń, do określonej 
grupy podmiotów2.

2 Są to: podmiot dominujący lub zależny w banku, podmiot działający w tym samym 
co bank holdingu, jednostki zależne i stowarzyszone z bankiem w rozumieniu ustawy 
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1.5. Wybrane prawa i obowiązki banku w zakresie umów kredytowych
Podstawowy obowiązek banku sprowadza się do oddania środków pie-

niężnych do dyspozycji kredytobiorcy. W orzecznictwie zwrócono uwagę, 
że skoro prawo bankowe nie określa sposobu oddania środków pienięż-
nych do dyspozycji kredytobiorcy to powinna to regulować umowa [wyrok 
SN, 2005]. W doktrynie wskazuje się, że praktyka bankowa doprowadziła 
do wykształcenia różnych sposobów oddawania środków pieniężnych do 
dyspozycji kredytobiorcy [Pyzioł, 1996, s. 74 i nast.]. Od dawna dyskusyjną 
kwestią pozostaje, czy z obowiązkiem oddania środków pieniężnych do 
dyspozycji kredytobiorcy sprzężony jest obowiązek kredytodawcy, czyli 
banku do przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych na zlecenie kredyto-
biorcy [Rzetelska, 1988, s. 73].

Prawo bankowe nakłada na banki jako kredytodawców stosunkowo 
wąski zakres obowiązków informacyjnych względem kredytobiorcy 
i innych osób. Wskazać można na kilka z nich. Bank ma obowiązek informo-
wania o stosowanych stawkach oprocentowania i terminach kapitalizacji 
odsetek. Ponieważ kredytobiorca ma obowiązek zapłaty oprocentowania, 
czyli odsetek kapitałowych a także prowizji i opłat, musi mieć świadomość 
i pełną informację w jakiej wysokości będą te obciążenia, a także o termi-
nach ich płatności. Należy zauważyć, że bank może stosować w stosunku 
do niektórych swoich kredytobiorców bardziej korzystne oprocentowanie 
niż w stosunku do pozostałych kredytobiorców. Jedyny wyjątek to wspo-
mniany wyżej zakaz uprzywilejowania.

Obowiązki informacyjne dotyczą także informowania kredytobiorcy 
o zmianie stopy oprocentowania oraz powiadomienia osób, które ustano-
wiły zabezpieczenie spłaty kredytu, o opóźnieniu w spłacie tego kredytu.

2. Regulacje systemu nadzoru a ochrona klientów 
sektora bankowego
2.1. Rola Komisji Nadzoru Finansowego w systemie ochrony klientów 
sektora bankowego

Jak wspomniano wcześniej, jednym z najbardziej istotnych obszarów 
rynku finansowego jest sektor bankowy, nad którym nadzór sprawuje 
KNF. Nadzór sprawowany jest zgodnie z przepisami następujących aktów 
prawnych:

1) ustawy prawo bankowe,

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, akcjonariusze lub członkowie tego banku, 
osoby zatrudnione w banku, członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej, osoby 
zatrudnione w podmiocie dominującym, członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej 
podmiotu dominującego, podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z akcjona-
riuszem i członkiem, członkiem zarządu, rady nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko 
kierownicze w banku.
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2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim 
[ustawa, 1997],

3) ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdziel-
czych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających [ustawa, 2000],

4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych 
dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 648/2012 [rozporządzenie UE, 2013].

W tym kontekście dodatkowym nadzorem jest nadzór uzupełniający, spra-
wowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze 
uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, 
zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 
konglomeratu finansowego [ustawa, 2005].

Niemniej jednak KNF działa i realizuje swoje zadania bezpośrednio 
na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym [ustawa, 2006], dalej ustawa o nadzorze. Przywołany akt prawny 
określa ogólnie organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru nad rynkiem 
finansowym. Należy także podkreślić, że KNF realizuje swoje ustawowe 
zadania przy pomocy Urzędu Nadzoru.

Koncentrując się na mających chronić klientów przepisach ustawy 
o nadzorze, należy zauważyć, iż w jej treści nie występuje definicja poję-
cia „klient” lub „konsument”, podobnie jak w ustawie Prawo bankowe. 
Ustawodawca stosuje natomiast substytucyjne pojęcie: „odbiorca usług”. 
Mając za przedmiot analizy rynek bankowy, można uznać, że na tym rynku 
występuje „odbiorca usług bankowych”.

Należy podkreślić, iż jednym z najważniejszych obszarów działalności 
KNF jest „dbałość o uczestników rynku”, co oznacza także odbiorców 
usług, a więc klientów banków, którzy zaliczają się do tego grona.

Kwestie dotyczące badanych zagadnień można odnaleźć we fragmen-
tach ustawy o nadzorze, precyzujących zadania KNF. W wątek ochrony 
klientów wpisują się zadania KNF obejmujące m.in. podejmowanie działań 
służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz działań 
mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności. Na 
podkreślenie zasługuje art. 4 ust. 1 ustawy o nadzorze obligujący KNF do 
podejmowania działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funk-
cjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim 
funkcjonujących w celu ochrony uzasadnionych interesów uczestników 
rynku finansowego. Działalność edukacyjną KNF realizuje Centrum Edu-
kacji dla Uczestników Rynku.

Kolejnym elementem pośrednio mogącym chronić klientów banków jest 
obowiązek KNF stwarzania możliwości do polubownego i pojednawczego 
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rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego. Jednym 
z nich jest polubowne rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunków 
umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a odbior-
cami usług świadczonych przez te podmioty – czyli klientami.
2.2. Lista ostrzeżeń publicznych a ochrona klientów

Praktycznym przykładem ochrony uzasadnionych interesów uczest-
ników rynku finansowego jest m.in. wpisywanie podmiotów na tzw. listę 
ostrzeżeń publicznych, którą otwierają zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy (wykonywanie czyn-
ności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych 
w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF). Na liście tej widniało 
na dzień przygotowania niniejszego opracowania 68 podmiotów, z których 
bodaj najsłynniejsze to: Amber Gold oraz Finroyal FRL Capital Limited 
[https://www.knf.gov.pl, dostęp: 17.07.2017].

Istotny aspekt w zakresie ochrony klientów stanowi także druga katego-
ria ww. listy: zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 
178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działal-
ności maklerskiej bez zezwolenia KNF), na której znalazło się 66 podmio-
tów. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż na listę wpisane zostały także dwa 
licencjonowane przez KNF podmioty bezpośrednio związane z bankami 
(realizujące usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej), które w trakcie 
swojej działalności naruszyły czasowo niektóre wymogi prawa. Pierwszy 
z nich to biuro maklerskie Alior Banku SA, będące wyodrębnioną jednostką 
organizacyjną Alior Banku SA. Biuro maklerskie umieszczono na liście 
ostrzeżeń publicznych w związku z podejrzeniem pomocnictwa osobom 
trzecim do wykonywania czynności w zakresie obrotu instrumentami 
finansowymi bez zezwolenia KNF polegających na zarządzaniu portfe-
lami instrumentów finansowych osób trzecich w okresie od dnia 15 marca 
2012 r. do dnia 15 marca 2013 r.

Drugim ze znanych podmiotów jest Dom Maklerski Pekao – wyodręb-
niona jednostka organizacyjna Banku Polska Kasa Opieki S.A. Powodem 
wpisu na listę nie było naruszenie podstawowej działalności, ale wyłącznie 
wykonywanie czynności doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF 
w okresie co najmniej od stycznia do kwietnia 2012 r.

Świadczy to z pewnością pozytywnie o wnikliwej działalności Urzędu 
Nadzoru, który stara się intensyfikować działania ochronne względem 
klientów i całego rynku finansowego.

Rzadziej spotykanym w praktyce ustawowym uprawnieniem KNF 
jest publikowanie, w formie i czasie przez siebie określonym, ostrzeżeń 
i komunikatów w publicznym radiu i telewizji w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji [ustawa, 1992].
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2.3. Skuteczność kar dla instytucji finansowych w kontekście 
ochrony klientów

Obszar ochrony klientów pośrednio dotyczy także możliwości nakła-
dania kar pieniężnych na instytucje finansowe. KNF korzystał z tej możli-
wości wielokrotnie, choć należy podkreślić, iż banki należą do najrzadziej 
karanych instytucji na rynku – znalazły się tam jedynie dziewięciokrotnie 
[Wykaz kar…, 2017].

Jednym z przykładów może być nałożenie kary pieniężnej w wysokości 
125 000 zł w dniu 5 lipca 2016 r. na Bank Polska Kasa Opieki SA. Powo-
dem było istotne naruszenie art. 69 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez świadczenie usług 
doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów bez wymaganego zezwo-
lenia, w okresie od stycznia 2012 r. do kwietnia 2012 r. [tamże, pkt 476]. 
Miało to bezpośredni związek z przywołanym wcześniej wpisem na listę 
ostrzeżeń publicznych Domu Maklerskiego Pekao.

Bardziej złożonym przypadkiem była kara 70 000 zł nałożona 2 września 
2014 r. na SGB – Bank SA. [tamże, pkt 379]. Powodem w tym przypadku 
było naruszenie art. 107 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finan-
sowymi poprzez niedokonanie zawiadomienia KNF o zamiarze zbycia akcji 
Domu Maklerskiego BDM SA w terminie nie późniejszym niż na 14 dni 
przed planowanym zbyciem, w wyniku którego udział SGB – Bank SA 
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz w kapitale zakła-
dowym Domu Maklerskiego BDM SA spadł poniżej 10%.

Niezawiadomienie w ustawowym terminie KNF oraz spółki publicznej 
Monnari Trade SA o przekroczeniu 5% liczby głosów w spółce publicznej 
Monnari Trade SA w dniu 14 grudnia 2010 r. było z kolei powodem nałoże-
nia kary 50 000 zł w dniu 29 kwietnia 2014 r. na Bank Ochrony Środowiska 
SA [tamże, pkt 367]. Ta decyzja także wpisuje się w szeroko pojętą ochronę 
interesu klientów – w tym wypadku inwestorów.

Brak realizacji zaleceń poinspekcyjnych, głównie w zakresie wdroże-
nia w banku systemów wspomagających zarządzanie ryzykiem (zgodnie 
z art. 138 ust. 3 Prawa bankowego) był powodem kary 500 000 zł (26.05.2010) 
nałożonej na Euro Bank SA [tamże, pkt 177].

Ciekawym przykładem jest grupa Deutsche Bank. Deutsche Bank Polska 
SA ukarany został jako depozytariusz za naruszenie ustawy o funduszach 
inwestycyjnych, polegające na tym, że bank nie zapewnił, aby wartość netto 
aktywów i wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych DWS 
Polska FIO Płynna Lokata, DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus oraz DWS 
Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych była obliczana zgodnie 
z przepisami prawa. Kara wyniosła 350 000 zł i nałożono ją 20 września 
2011 r. [tamże, pkt 229].
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Z kolei znacznie niższą karę (10 000 zł) otrzymał w dniu 18 kwietnia 
2008 r. Deutsche Bank AG z Wielkiej Brytanii [tamże, pkt 60]. Powodem 
w tym przypadku było nieprzekazanie w terminie informacji o zakończe-
niu subskrypcji papierów wartościowych, na podstawie których dokonuje 
się wpisu do ewidencji papierów wartościowych (art. 10 ustawy o ofercie 
publicznej).

Kara nie ominęła także lidera polskiej bankowości –  Powszechną Kasę 
Oszczędności Bank Polski SA (PKO BP) ukarano za naruszenie przepisów 
prawa przy przeprowadzaniu publicznej emisji akcji Zakładów Chemicz-
nych Police S.A., za nieprzestrzeganie zapisów prospektu emisyjnego. 
Umożliwiono w tym zakresie składanie deklaracji przez osoby niepo-
siadające pełnomocnictwa do ich składania w imieniu inwestorów. Kara 
wyniosła 50 000 zł, a wymierzono ją w dniu 10 października 2007 r. [tamże, 
pkt 32]. Powyższe przykłady wskazują, że banki w większości przypad-
ków naruszały przepisy związane z obrotem instrumentami finansowymi 
i z tego powodu głównie były karane.

Odrębną kategorią interwencji KNF było nakładanie kar na osoby 
fizyczne. Przykładem było nałożenie w dniu 4 marca 2014 r. kary pieniężnej 
w wysokości 7000 zł na członka zarządu jednego z banków spółdzielczych 
[tamże, pkt 362]. Powodem było nieprzekazanie KNF, w wyznaczonym ter-
minie, informacji niezbędnych do aktualizacji oceny nadanej w ramach pro-
cesu BION (badania i oceny nadzorczej), według stanu na dzień 30 czerwca 
2013 r., co stanowiło naruszenie art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Powyższe przykłady wskazują na bardzo duży nacisk organu nadzoru 
na przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa, co z kolei w sposób 
bezpośredni lub pośredni przekłada się na ochronę szeroko pojętego inte-
resu klientów banków lub podmiotów od nich zależnych.
2.4. Rola rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w ochronie 
klientów sektora bankowego

W kontekście badanych zagadnień należy wspomnieć również o uchwa-
lanych przez organ nadzoru rekomendacjach, które choć z natury nieobo-
wiązkowe, skutecznie wpływają na poprawę standardów funkcjonowa-
nia banków, przyczyniając się równolegle do ochrony pozycji klientów. 
Organ nadzoru wydał aż osiemnaście obowiązujących obecnie aktów 
tego typu, począwszy od Rekomendacji A – dotyczącej zarządzania ryzy-
kiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instru-
mentów pochodnych – aż do Rekomendacji W – dotyczącej zarządzania 
ryzykiem modeli w bankach. Zapisy dotyczące kwestii ochrony klientów 
zawiera w sposób pośredni lub bezpośredni większość wydanych reko-
mendacji. Równolegle z rozwojem rynku oraz pojawianiem się nowych 
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zagrożeń i wyzwań KNF dostosowywał wymogi wydawanych przez siebie 
rekomendacji.

Przykładem na ewolucję w tym zakresie mogą być bardzo istotne dla 
ochrony klientów przepisy wskazanych poniżej dokumentów uchwalanych 
przez organ nadzoru, które począwszy od 1997 r. obowiązywały w zakresie 
kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem i bezpie-
czeństwem informatycznym tak kluczowym dla bezpieczeństwa klientów).

Pierwsza wersja Rekomendacji D, dotyczącej zarządzania ryzykami 
towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym uży-
wanym przez banki, opublikowana została w 1997 r., znowelizowano ją 
w 2002 r., a obecne brzmienie obowiązuje od 2013 r. Kolejny przykład 
to uchwalona w 1999 r. Rekomendacja H – dotycząca kontroli wewnętrznej 
w banku, znowelizowana również w 2002 r., a której ostateczne brzmienie 
wydano w 2011 r. W 2004 r. wydano Rekomendację M – dotyczącą zarzą-
dzania ryzykiem operacyjnym w bankach, której ostateczne brzmienie 
nadano w 2013 r.

Dodatkowymi przykładami aktywności KNF była uchwała nr 4/2007 
w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania 
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków 
szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglą-
dów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego, zmie-
niona i uzupełniona treścią uchwały nr 383/2007 z dnia 17 grudnia 2008 r. 
a następnie uchwałą nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 r.

Ograniczone ramy niniejszego opracowania uniemożliwiają omówienie 
każdego z wyżej wymienionych dokumentów. Szczególną rolę w zakresie 
ochrony klientów pełni zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo informa-
tyczne, ponieważ obecnie większość dokumentacji sektora bankowego jest 
gromadzona i archiwizowana właśnie w tej formie. Każdy z ww. doku-
mentów KNF nieco inaczej ujmuje i reguluje badane kwestie. Na podkre-
ślenie zasługuje Rekomendacja D, regulująca szeroko pojęte zarządzanie 
obszarami ryzyka związanego ze stosowaniem technologii informacyjnych 
i bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w bankach. Ze swej 
natury banki zawsze narażone były na ryzyko błędów i oszustw. Rodzaje 
ryzyk występujących w dobie bankowości elektronicznej są znacznie szer-
sze niż w systemach opartych o klasyczne (papierowe) ewidencjonowanie 
transakcji [Zawadzka, 2003, s. 421–428]. Szczególne ryzyko rodzi możliwość 
nieuprawnionego ujawniania, modyfikacji lub usunięcia znacznej ilości 
informacji dotyczących klientów i realizowanych transakcji. Rekomendacja 
D wskazuje na mechanizmy (np. kopie nośników danych) i konieczność 
autoryzacji mające chronić zarówno banki, jak i klientów przed nieupraw-
nionymi zmianami.
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Rekomendacja ta podkreśla rolę kierownictwa banków w zarządzaniu 
bezpieczeństwem systemów IT, mechanizmów kontroli bezpieczeństwa, 
zarządzania ryzykami, audytu informatycznego oraz nadzoru. Jednym 
z elementów rekomendacji są procedury postępowania w zakresie dostępu 
do systemów bankowych mające na celu niwelowanie nadużyć w potwier-
dzaniu tożsamości klientów.

Nadto KNF wskazała, by bazy danych zawierające tożsamości klientów 
i umożliwiające dostęp do rachunków były chronione przed manipula-
cjami lub korupcją zarówno ze strony pracowników, jak i osób trzecich. 
Umożliwić to mają tzw. ścieżki audytu dokumentujące wszelkie próby 
tego typu, a ich mechanizmy powinny identyfikować próby dodawania, 
usuwania lub zmiany danych. Procedury bankowe winny także zapewniać 
ciągłość funkcjonowania każdego z elementów bezpieczeństwa systemu 
oraz pozwalać na retrospektywne analizy pozwalające identyfikować nad-
użycia [Rekomendacja D, 2002, s. 21, 24].

Kolejnym przykładem rekomendacji KNF chroniącej interesy klientów 
jest Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance 
[Rekomendacja U, 2014]. W tym zakresie współpraca banków i zakładów 
ubezpieczeń dotycząca dystrybucji produktów ubezpieczeniowych gene-
rowała niekorzystne zjawiska dla klientów obejmujące zarówno niedozwo-
lone klauzule umowne, jak i ceny nieadekwatne do oferowanego pokrycia 
ryzyk ubezpieczeniowych. Rekomendacja U ograniczyła m.in. wypłaty 
wynagrodzeń dla banków z tytułu sprzedaży ubezpieczeń oraz wskazała 
na szereg innych elementów, które w konsekwencji poprawiały pozy-
cję i bezpieczeństwo odbiorców usług. Dokument ten miał bardzo duże 
znaczenie dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego, ponieważ jego 
treść skutkowała istotnym ograniczeniem skali sprzedawanych produk-
tów ubezpieczeniowych w sieciach bankowych, a jednocześnie poprawiła 
znacząco bezpieczeństwo klientów.

Zakończenie
Badane w niniejszym opracowaniu regulacje prawa bankowego oraz 

nadzoru nad rynkiem finansowym wskazują, iż ochrona klientów ban-
ków staje się jednym z bardziej istotnych elementów całego systemu 
finansowego w Polsce. Nacisk na ten aspekt wydaje się być coraz bardziej 
widoczny, a działania instytucji do tego powołanych są coraz bardziej zde-
cydowane. Przepisy prawa są jedynie podstawą do praktycznych działań 
ochronnych i prewencyjnych w tym zakresie. Należy podkreślić, iż banki 
czynią starania, aby reguły prawa, głównie w zakresie dotyczących ochrony 
klientów, były przestrzegane.
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Jednymi z wytycznych w tym zakresie są regulacje zawarte w ustawie 
Prawo bankowe dotyczące umowy rachunku bankowego oraz umowy 
kredytowej. Dokonana analiza przepisów nawiązujących do ochrony 
klienta wykazała, iż banki mają w tym zakresie jasne podstawy, wg których 
kształtują swoje produkty i procedury wewnętrzne. Zmiany, jakie zostały 
dokonane w tej ustawie od 2011 r., wskazują, że celem nadrzędnym prawa 
bankowego jest ochrona kredytobiorcy, deponenta i posiadacza rachunku. 
Sprzyja to także odbudowaniu wizerunku banków jako instytucji zaufania 
publicznego. Przeprowadzona analiza wykazała, że ochrona klientów 
oznacza także nałożenie na banki licznych obowiązków. Podstawą wielu 
z nich było przyjęcie założenia, że nie każdy klient posiada odpowiednią 
wiedzę i umiejętności, by samodzielnie dokonać właściwego wyboru.

Do ochrony klientów przyczyniają się także działania KNF, która 
w ramach swoich kompetencji ma prawo do wymierzania kar oraz wpi-
sywania podmiotów na listę ostrzeżeń publicznych. Badanie wykazało, iż 
banki są jednymi z najrzadziej karanych instytucji finansowych, co miało 
swoje odzwierciedlenie w jedynie dziewięciokrotnym ich zasądzeniu. Bar-
dzo interesującym i zarazem nietypowym wątkiem było wpisanie dwóch 
wyodrębnionych jednostek bankowych (biur maklerskich Alior Banku 
S.A. oraz PEKAO S.A.) na listę ostrzeżeń publicznych. Zarówno banki, 
jak i domy maklerskie z mocy prawa muszą prowadzić działalność po 
uzyskaniu zezwolenia KNF, co jednak nie przeszkodziło organowi nad-
zoru na umieszczenie ww. instytucji obok firm prowadzących nierzadko 
działalność przestępczą (jak np. Amber Gold czy Finroyal).

Na podstawie przeprowadzonej analizy autorzy oceniają badane regula-
cje jako prawidłowe, choć należy mieć świadomość, iż szybko rozwijający 
się rynek usług bankowych będzie stwarzać nowe wyzwania i ryzyka, które 
nie mają jeszcze należytego odzwierciedlenia w obecnym stanie praw-
nym. Niezależnie od tego, kluczowe jest praktyczne stosowanie obecnego 
brzmienia przepisów, które w analizowanym zakresie realizowane jest 
zarówno na poziomie organu nadzoru, jak i samych banków.

Ten aspekt należy również ocenić jako prawidłowy i niestwarzający 
problemów systemowych w skali całego sektora bankowego. Warto jed-
nak zaznaczyć, iż postępujące zjawiska globalizacyjne oraz konsolida-
cyjne w zestawieniu z postępem technologii informatycznych [Garczyński, 
2003, s. 88–89] wymuszą w przyszłości kolejne zmiany przepisów prawa. 
Jeśli przeprowadzone zostaną po dogłębnej analizie rzeczywistego stanu 
rynku oraz prawidłowym rozpoznaniu trendów i zmian, winny stanowić 
skuteczną odpowiedź na nowe ryzyka i zagrożenia dla bezpieczeństwa 
klientów banków oraz pozostałych instytucji finansowych.
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Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest analiza wybranych regulacji prawa ban-

kowego oraz nadzoru nad rynkiem finansowym w kontekście praktyki ochrony 
klientów sektora bankowego. Ochrona klientów jest jednym z kluczowych wyzwań 
ostatnich dekad, przed którym stoi zarówno polski, jak i międzynarodowy system 
finansowy. Grupy kapitałowe oferujące swoje usługi powodują, iż produkty 
finansowe stają się coraz bardziej powszechne. Tym samym klienci są skłonni do 
podejmowania wielu, często nie do końca przemyślanych decyzji związanych 
z zarządzaniem oszczędnościami. 

Autorzy niniejszego opracowania po dokonaniu szczegółowej selekcji obszarów 
badawczych skupili szczególną uwagę na wybranych zagadnieniach związanych 
z regulacjami prawa bankowego oraz nadzoru nad rynkiem finansowym, którym 
zawiaduje KNF. Badanie zaprezentowano w dwóch częściach podzielonych 
na analityczne części szczegółowe. Pierwsza dotyczy analizy regulacji prawa 
bankowego w zakresie umowy rachunku bankowego oraz umowy kredytowej, 
które nawiązywały do ochrony klienta w sposób bezpośredni lub pośredni. 
Część druga to analiza regulacji w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, 
ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów jego funkcjonowania 
nad sektorem bankowym. Omówiono wytyczne odnośnie do ochrony klientów 
w zapisach ustawowych, a także praktyczny wymiar działalności KNF, począw-
szy od decyzji o nałożeniu kar, listy ostrzeżeń publicznych aż do wydawanych 
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rekomendacji. Badanie wskazało podstawowe założenia i reguły formalnoprawne, 
które umożliwiają kształtowanie praktycznych mechanizmów ochrony praw 
klientów w rodzimym sektorze bankowym.
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Selected issues of banking regulation and supervision of the financial 
market in the field of banking market protection (Summary)

The aim of this paper is to analyze selected regulations of the banking 
law and financial market supervision concerning the protection of customers 
of the banking sector. Customer protection is one of the key challenges facing 
both the Polish and international financial system in recent decades. Capital 
groups offering their services make financial products more and more common. 
Thus, customers are willing to make many, often unintentional decisions related 
to saving management.

The authors of this paper, after a detailed selection of research areas, have 
focused particular attention on selected issues related to banking law regulations 
and financial market supervision, which are managed by the Polish Financial 
Supervision Authority (KNF). The study was compiled in two chapters divided 
into analytical detailed parts. The first concerns the analysis of the banking law 
regulations with respect to the bank account agreement and the credit agreement, 
which referred to customer protection directly or indirectly. Part two is an anal-
ysis of the regulation of financial market supervision, with particular emphasis 
on the practical aspects of its operation in the banking sector. The guidelines 
concerning the protection of clients in the statutory provisions as well as the prac-
tical dimension of the KNF’s operations were discussed, starting from the deci-
sion to impose penalties, the list of public warnings and ending with the issued 
recommendations. The study identified the basic principles and formal and legal 
rules that enable the shaping of practical mechanisms to protect clients’ rights 
in the domestic banking sector.
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