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KK lienci i działające w ich imieniu 
i z państwową legitymacją orga-
nizacje prokonsumenckie coraz 

bardziej dociskają instytucje finansowe, 
aby zaniechały działań uznawanych przez 
legislatorów, ale także samo środowisko 
finansowo-bankowe, za tzw. złe praktyki 
rynkowe. Klientom nie podoba się w szcze-
gólności nierzetelna i natarczywa reklama, 
przewlekłość załatwiania spraw i rekla-
macji, nadmierny formalizm niektórych 
banków oraz nieuczciwe praktyki pośred-
ników. Pomimo wyraźnej poprawy, która 
nastąpiła szczególnie w ciągu ostatnich 
dwóch lat, klienci skarżą się, że informa-
cje o produktach często są niedostateczne, 
a oczekiwania wobec nich nieraz przez 
bank niejasno formułowane – to wszystko 
dzieje się szczególnie przy pierwszym kon-
takcie z bankiem. I sprawia wyraźny zawód 
ufającym na ogół bankom klientom. Z dru-
giej jednak strony w raporcie podkreślono, 
że klienci, mając zastrzeżenia do określo-
nych zachowań banków, jednocześnie za-
uważają dobre zjawiska w ich działalności 
– rosnący profesjonalizm pracowników, 
indywidualne podejście do klienta oraz 
to, że banki „podejmują wszelkie możliwe 
działania dla wyjaśnienia spraw będących 
przedmiotem skarg, a w razie potwierdze-
nia zarzutów, są skłonne przyznać rację 
klientowi”.
To, że pomimo różnych trudności klienci 
nadal pokładają duże zaufanie w bankach, 
potwierdzają także badania IBOiR Pentor 
(„Audyty bankowości detalicznej, mikro-
firm, MSP 2007”) – klienci zostali popro-
szeni o ustosunkowanie się do stwierdze-
nia „jestem w pełni usatysfakcjonowany 
z ogólnej jakości usług świadczonych przez 

mój bank”. Zaaprobowało je aż 65 proc. 
klientów indywidualnych, 76 proc. repre-
zentantów mikrofirm i 80 proc. przedsta-
wicieli firm małych i średnich.

LEPIEJ CZY GORZEJ?
Klient banku stoi na ogół na słabszej po-
zycji wobec uzbrojonych w procedury, re-
gulaminy oraz opinie będących na każde 
wezwanie sztabów bankowych prawni-
ków. Chodzi tu oczywiście o klienta indy-
widualnego. Gdyż to ci głównie bywają 
krzywdzeni, gubią się w gąszczu przepisów 
bankowych, brakuje im wiedzy na temat 
produktów finansowych. Często – do koń-
ca niemal ufając, że „ich bank” pozytywnie 
rozstrzygnie sprawę, nie potrafią się nawet 
obronić. Nie orientując się przy tym, cze-
go mogą oczekiwać i wymagać od swojej 
instytucji finansowej, jak walczyć o swoje, 
do kogo się odwołać itd. Tymczasem bar-

dzo istotna dla instytucji finansowych dy-
rektywa MiFID kładzie szczególny nacisk 
na jakość obsługi klienta, niejako nakłada-
jąc na banki odpowiedzialność także za sa-
mego klienta – za stan jego wiedzy i znajo-
mości rynku.
– Liczba różnych wniosków, skarg i sugestii 
napływających do Komisji Etyki Bankowej 
ZBP na banki systematycznie spada; w 2007 
roku było ich tylko dziesięć. Zadowolonych 
klientów ciągle przybywa – twierdzą człon-
kowie Komisji Etyki ZBP.
Oznaczać to może i pewnie po części tak 
jest, że banki samodzielnie i coraz lepiej 
radzą sobie z układaniem swoich relacji 
z klientami. Oraz z pewnością to, że więcej 
spraw trafia do arbitrażu – zarówno tego 
przy ZBP, jak i zapewne Sądu Polubow-
nego przy KNF. Bo w arbitrażu z reguły 
kończą się konkretnymi rozstrzygnięcia-
mi – czy to na korzyść banku, czy klien-
ta, ale zawsze konkretnymi. Nie oznacza 
to natomiast bynajmniej, że klienci prze-
stają się skarżyć. Rzeczywiście „dobry” dla 
banków i ich klientów był 2007 rok, kiedy 
to do Bankowego Arbitrażu Konsumenc-
kiego wpłynęło 758 wniosków o rozstrzy-
gnięcie sporu z bankiem – wyraźnie mniej 
niż rok wcześniej, gdy było ich 807. W ubie-
głym roku wydano 707 orzeczeń, z czego 
na korzyść klienta i zakończonych ugodą 
było 120, na korzyść banku – 185, a zakoń-
czonych zwrotem lub odrzuceniem wnio-
sku – 402. Według Katarzyny Marczyń-
skiej, arbitra bankowego, niezadowolonych 
może jednak przybywać w miarę, jak bę-
dzie rosła wiedza oraz świadomość klien-
tów. Już po połowie tego roku wyraźnie wi-
dać, że skarg może być więcej niż w 2007 
roku – u arbitra znalazło się już 450 spraw. 
Niepożądane działania banków mniej do-
tykają przedsiębiorców – szczególnie tych 
dużych. Na przedsiębiorcy przynoszące-
mu nieraz wyższą marżę bankowi po pro-
stu często zależy bardziej niż na drobnym 
ciułaczu. Za przedsiębiorcą stoją też wpły-
wowe organizacje lobbistyczne, takie jak 
np. PKPP „Lewiatan”, Polska Rada Biznesu 
czy Business Centre Club. – Banki mają te-
raz bardzo dobre chwile, osiągają znakomi-
te wyniki. To doskonały czas ku temu, żeby 
przemyślały, jak powinny wyglądać ich re-

Czy banki rzeczywiście są w stanie zawsze działać etycznie 
i postępować „fair”? Czy istnieje naturalna sprzeczność 
pomiędzy etycznym działaniem wyrażonym w otwartej 
postawie wobec klientów a tym, co jest priorytetem każdej 
fi rmy – dążeniem do maksymalizacji zysków?

Zyski i etyka: 
w poszukiwaniu drogi

Komisja Nadzoru 
Finansowego 

skonstatowała, 
że reklamy 

banków i towa-
rzystw ubezpiecze-
niowych coraz czę-
ściej wprowadzają
klientów w błąd.
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lacje z klientami – mówi Jacek Socha, part-
ner i wiceprezes PricewaterhouseCoopers.
Federacja Konsumentów, GIODO, Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
KNF coraz bardziej zdecydowanie napo-
minają banki, towarzystwa ubezpiecze-
niowe, a czasem i inne instytucje finanso-
we (np. biura maklerskie), żeby – mówiąc 
eufemistycznie – zachowywały się przy-
zwoicie wobec klientów. Niemal jednym 
chórem proszą i przestrzegają, wydając 
nawet rożne zalecenia i instrukcje. Gro-
żą, a nieraz obkładają je karami i opłatami 
za złe, a co gorsza uporczywie kontynu-
owane praktyki rynkowe. Recydywa złych 
zachowań dotyczy na szczęście napraw-
dę nielicznych przypadków. Do tego chó-
ru dołączyła po powstaniu także Komisja 
Nadzoru Finansowego (KNF), która zajęła 
się – mówiąc obcesowo, wprost i w skrócie 
– tępieniem nierzetelnej reklamy banków, 
towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy 
inwestycyjnych i PTE. Komisja Nadzoru 
Finansowego skonstatowała, że reklamy 
banków i towarzystw ubezpieczeniowych 

coraz częściej, a co gorsza świadomie, 
wprowadzają klientów w błąd. Dotyczy 
to także kampanii największych instytucji, 
takich jak PKO BP, Getin Bank czy Nordea. 
Dotąd banki i instytucje finansowe były 
głównie upominane odpowiednimi „lista-
mi pasterskimi”, a działania komisji pole-
gały na stosowaniu wobec instytucji finan-
sowych tzw. miękkiego nadzoru.

KOLEJKA CHĘTNYCH DO KARANIA
Teraz KNF zamierza ten proceder ukrócić. 
W Ministerstwie Finansów podobno zło-
żona została propozycja zmian w przepi-
sach, która wprowadzałaby ostre kary dla 
nierzetelnych reklamodawców. Nadzór 
zyskałby prawo nie tylko do wydania za-
kazu emisji nierzetelnej reklamy, nakaza-
nia zamieszczenia w mediach ogłoszenia 
z objaśnieniem szczegółów oferty, a jeże-
li nie przyniesie to zakładanych skutków, 
to nałożenia nawet do miliona złotych kary 
na krnąbrną instytucję finansową. Komi-
sja oczywiście nie jest pozbawiona racji 
o tyle, że nierzetelna reklama bez wątpie-
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STOSUNEK DO STWIERDZENIA: 
„CHĘTNIE POLECIŁ(A)BYM SWÓJ 
BANK PRZYJACIOŁOM LUB INNYM 
PRZEDSIĘBIORCOM”

Wyszcze-
gólnienie

Osoby 
prywatne 
N=6880

Mikrofi rmy 
N=1000

MSP 
N=600

Zdecy-
dowanie 
zgadzam 

się

11 14 14

Raczej 
zgadzam 

się
45 56 60

Ani zga-
dzam, ani 
nie zga-
dzam się

17 12 13

Raczej nie 
zgadzam 

się
11 13 10

Zdecydo-
wanie nie 
zgadzam 

się

4 3 2

Brak opinii 12 2 2

Żródło: Pentor, Audyty Bankowości 
Detalicznej, Mikrofi lm i MSP ’2007
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nia zdarzała się i zdarzać się jeszcze może 
i zdarzać się pewnie będzie. W dużym 
stopniu bowiem bierze się to z natury sa-
mej reklamy, która przekaz musi z zało-
żenia przejaskrawić, czasem uatrakcyjnić 
nawet do tego stopnia, że oddala się on 
od prawdy. Na przykład z czerwcowego 
raportu Open Finance wynika, że waka-
cyjne kredyty nie zawsze są takie tanie, jak 
w reklamach obiecują banki. Analitycy tej 
firmy obliczyli bowiem, że po doliczeniu 
różnego rodzaju opłat i prowizji z pozoru 
niskie oprocentowanie często realnie oka-
zuje się nawet ponad dwa razy wyższe. Ka-
tarzyna Marczyńska, arbiter bankowy ZBP 
twierdzi, że ludzie chętnie biorą kredyty 
na święta czy na wakacje, skuszeni bra-
kiem formalności i atrakcyjnymi ratami, 
które im wyliczył bank. Ale dopiero później 
dociera do nich, że dodatkowo muszą jesz-
cze dopłacić prowizję, opłatę za rozpatrze-
nie wniosku czy ubezpieczenie. Czy jednak 
Komisja Nadzoru Finansowego aż tak bar-
dzo powinna zajmować się kwestiami obro-
ny klientów instytucji finansowych, skoro 
jest to tylko jedno – i chyba jednak nie naj-
główniejsze – zadanie tego organu? W śro-
dowisku bankowym słychać coraz częstszą 
opinię, że KNF zamiast skoncentrować się 
na rzetelnym nadzorze, stara się wyręczać 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, wspierając „sprawę konsumencką” 
wydawaniem zaleceń i upomnień bankom, 
jak mają postępować w swojej codziennej 
praktyce bankowej. Wydaje się, że taka po-

stawa urzędu – sprawowanie jak na razie 
„miękkiego nadzoru” o charakterze pro-
konsumenckim – nie budzi także zachwytu 
samych ośrodków zbliżonych do rządu:
– KNF nie powinna w sposób niefrasobliwy 
uelastyczniać regulacji, nie luzować wyma-
gań wobec sektora finansowego. Stosując 
tak zwany miękki nadzór finansowy, komi-
sja przeradza się w coś w rodzaju Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów – po-
wiedziała nam Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
lider PO i prezydent Warszawy. I być może 
decydenci KNF zdali sobie z tego sprawę, 
że jednak coś jest na rzeczy. Zaczynają więc 
przybierać twardszy kurs wobec banków.
Z kolei sam UOKiK, zarówno za poprzed-
niego prezesa (Marka Niechciała), jak 
i w szczególności podczas końcówki ka-
dencji jeszcze wcześniejszego (Cezarego 
Banasińskiego) działał bardzo aktywnie 
– przede wszystkim na rzecz konsumen-
tów, a nie konkurencji, nie stroniąc jednak 
od karania banków. Już w styczniu 2007 
roku UOKiK ukarał banki za zbyt wysokie 
opłaty za płatności dokonywane kartami 
Visa i MasterCard (sprawa „interchange 
feet”), uzasadniając, że zawarły one nie-
dozwolone porozumienie. Urząd nało-
żył wtedy na instytucje finansowe kary 
o łącznej wysokości ponad 164 mln zł. 
Nie miał wówczas racji, ponieważ – jak się 
okazało – nie było żadnej zmowy monopo-
listycznej w tej sprawie, ale w ten sposób 
niejako przetarł drogę prokonsumenckie-
mu nurtowi: banki poczuły karzącą rękę 
„sprawiedliwości” i oddech nadzorcy nad 
sobą. Z kolei w kwietniu tego roku UOKiK 
badał sprawę słynnego łączenia Banku 

BPH z Bankiem Pekao SA – czy nie doszło 
do naruszenia praw konsumentów w pro-
cesie fuzji obu banków (chodziło o powody 
pozostające przede wszystkim po stronie 
technologii bankowych). Małgorzata Cie-
loch, rzecznik prasowy UOKiK, podkreśla, 
że w przypadku naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów przedsiębiorcy 
grozi kara nawet w wysokości do 10 proc. 
przychodów za rok poprzedzający wyda-
nie decyzji.
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Prokosumencki 
nurt dotyczący 

bankowości
wspierany jest 

przez adekwatne 
dyrektywy

i uregulowania 
unijne, a przepisy

idące na rękę 
klientom banków 

częściowo
wprost się z nich 

wywodzą.

Czerwcowe spotkanie Komisji Etyki ZBP
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REGULOWANIE 
CZY SAMOREFLEKSJA?
Prokosumencki nurt dotyczący bankowo-
ści wspierany jest przez adekwatne dy-
rektywy i uregulowania unijne, a przepisy 
idące na rękę klientom banków częściowo 
wprost się z nich wywodzą. Lub przynaj-
mniej próbują się do unijnych aktów od-
woływać. Mamy zatem co najmniej kilka 
polskich aktów prawnych bezpośrednio się 
do nich odwołujących, przede wszystkim 
ustawę o kredycie konsumenckim z 20 lip-
ca 2001 r., ustawa o ochronie niektórych 
praw konsumentów (a w szczególności 
art. 16 tejże ustawy z 2 marca 2000 roku) 
i stosunkowo młodą jeszcze ustawę o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwym praktykom ryn-
kowym (z 23 sierpnia 2007 r.). Ta ostat-
nia wprowadza postanowienia dyrektywy 
2005/29/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 11 maja 2005 roku dotyczącej nie-
uczciwych praktyk handlowych stosowa-
nych wobec konsumentów różnych usług 
na rynku wewnętrznym, dyrektywy 97/7/
WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie 
nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady. Zastosowanie mają tu także ustawy 
pośrednio odnoszące się do kwestii ochro-
ny konsumenta, a związane na przykład 
z ochroną danych osobowych. Również od-
powiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wobec takiej mnogości aktów prawnych, 
instytucji nadzorujących czy też moni-
torujących banki, powstaje jak się wyda-
je zasadnicze i niepokojące pytanie: czy 
to wszystko ma oby sens, czy na pewno 
państwo ma wystarczającą moc sprawczą 
naprawiania świata? Może jednak dra-
styczne interwencje legislatorów i nadzor-
ców bardziej psują, niż naprawiają rynek, 
bo koszty regulacji oraz agresywnego nad-
zoru uzbrojonego w sankcje ostatecznie 
uderzają w samych klientów instytucji fi-
nansowych? A może byłoby jednak lepiej, 
aby poprawa jakości usług banków nastę-
powała raczej na drodze samoregulacji 
w postaci przestrzegania przez nie rzetel-
nie przemyślanych „Zasad Dobrej Prakty-
ki Bankowej”? Czy szerzej nawet – także 
opracowanego przez KNF „Kanonu Do-
brych Praktyk Rynku Finansowego”, który 
parafowało 30 różnych instytucji rynku. 
Swoją drogą największe banki mają także 
własne kodeksy etyczne, do których pod-
chodzą niezwykle poważnie:
– Od 2004 roku Bank Zachodni WBK SA 
posiada „Kodeks etyki biznesu” dla wszyst-
kich pracowników Grupy AIB – mówi Le-
szek Taterka, oficer compliance ds. etyki 
bankowej BZ WBK. – Każdy nowy pracow-
nik naszego banku ma obowiązek odbycia 
autorskiego szkolenia e-learningowego 

ze znajomości tego kodeksu. Te najlepsze 
standardy etyczne utrwalamy wśród na-
szych pracowników, stosując różne formy 
szkoleniowe. Jedną z nich jest rozpoczęty 
w ub. roku w skali całej grupy specjalny 
program szkoleniowy z zagadnień com-
pliance i etyki – COMeT, obowiązkowy dla 
wszystkich pracowników. Regularnie odby-
wamy także spotkania z kadrą kierowniczą 
banku, gdzie poruszane są problemy pra-
widłowych zachowań w relacjach z klien-
tami i omawiane przypadki naruszeń ko-
deksu etycznego. – W banku posiadamy 
również standardy rozpatrywania skarg 
klientów, które są zgodne z wizją trakto-
wania klientów przez BZ WBK w sposób 
uczciwy i sprawiedliwy – zgodny z „Kodek-
sem etyki biznesu” – mówi Taterka.
Państwo, poprzez swoje instytucje mogło-
by nadzorować tylko stopień dostosowania 
środowiskowych samoregulacji do obowią-
zującego prawa. Przy tym uważnie monito-
rując ich przestrzegania w praktyce. W ban-
kach musi upowszechnić się znajomość 
litery prawa i compliance: jeśli posługują 
się one „na zewnątrz” (np. w celu wzmac-
niania swojego wizerunku) „Zasadami 
Dobrej Praktyki Bankowej” i je naruszają, 
to rodzi to konsekwencje prawne w po-
staci naruszenia ustawy o przeciwdziała-
niu nieuczciwym praktykom rynkowym. 
Można by było uzyskać zgodę środowiska 
bankowego na przykład na to, aby każ-
dy pracownik „frontowy”, mający kontakt 
z klientem, podpisywał nie tylko to, że zna 
dobre praktyki, wie, czym one są, ale także 
żeby zobowiązywał się do ich stosowania 
w praktyce – co można by było obwarować 
dodatkowymi, wewnętrznymi sankcjami 
w poszczególnych bankach o charakterze 
dyscyplinarnym, a nawet finansowym. 
W takim momencie i sam bank pilnował-
by staranniej swojego pracownika, gdyż 
nieprzestrzeganie „Zasad Dobrej Prakty-
ki Bankowej” oznaczać będzie w tym mo-
mencie złamanie prawa, za co może grozić 
bankowi konkretna i dotkliwa kara.

– Zarządy powinny nieustannie przypomi-
nać pracownikom o dobrych praktykach 
rynkowych. W naszym banku kodeks jest 
wpisany w regulamin pracy i pracownicy 
muszą go podpisywać – mówi Maria Kle-
eberg, zastępca dyrektora Departamentu 
Organizacji i Kadr Gospodarczego Banku 
Wielkopolski. – Wiem o tym, że dobre prak-
tyki bankowe są obecne w wielu bankach 
w programach dla pracowników przyjmo-
wanych do pracy.
Banki zgodzą się na stosowanie bardziej re-
strykcyjnej samokontroli, bo są po prostu 
mądre. Nie wątpią już w to, że na dłuższy 
dystans sfrustrowany i zły klient to nieobli-
czalna wręcz strata, a koszt odrobienia tej 
straty nieraz katastrofalnie wysoki. 

Małgorzata Azembska, 
współpraca Robert Azembski

CO TO JEST NIEUCZCIWA PRAKTYKA 
RYNKOWA?

(według definicji ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym)

Jest to wprowadzające w błąd działanie 
związane z:

 rozpowszechnianiem nieprawdziwych • 
informacji,

 rozpowszechnianiem prawdziwych in-• 
formacji w sposób mogący wprowadzać 
w błąd,

 z wprowadzaniem produktu na rynek, • 
które może wprowadzać w błąd w za-
kresie produktów (…), a w szczególności 
reklama porównawcza w rozumieniu art. 
16 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji,

 nieprzestrzeganie kodeksu dobrych prak-• 
tyk, do którego przedsiębiorca dobro-
wolnie przystąpił, jeżeli przedsiębiorca 
ten informuje w ramach praktyki rynko-
wej, że jest związany kodeksem dobrych 
praktyk. 

DO CZEGO KLIENT MA PRAWO?

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym przyznaje konsumen-
towi którego interes został zagrożony lub 
naruszony nieuczciwą praktyką rynkową:

 prawo do żądania zaniechania nieuczci-• 
wej praktyki,

usunięcia jej skutków,• 

 złożenia jednokrotnego lub wielokrot-• 
nego oświadczenia odpowiedniej treści 
i w odpowiedniej formie,

 prawo do żądania naprawienia wyrzą-• 
dzonej szkody na zasadach ogólnych, 
w szczególności unieważnienia umo-
wy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu 
świadczeń oraz zwrotu przez przedsię-
biorcę kosztów związanych z nabyciem 
produktu,

 prawo do żądania zasadzenia odpowied• 
 niej kwoty na określony cel społeczny.

LICZBA WPŁYWAJĄCYCH WNIOSKÓW 
DO ARBITRA BANKOWEGO *

Źródło: Bankowy Arbitraż Bankowy; * w latach 2002–2007
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