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Robert Azembski: Witam na debacie 
„Miesięcznika Finansowego BANK”, pod 
merytorycznym patronatem Pricewater-
houseCoopers. Dziś podyskutujemy o kształ-
towaniu się relacji pomiędzy klientami 
a bankami w aspekcie prawnym. Rozważy-
my zachowanie się banków wobec szybko 
zmieniającego otoczenia regulacyjnego. 
Ostatnio bowiem daje o sobie znać trend 
prokonsumencki, zmierzający do zwiększe-
nia ochrony praw klientów banków, postu-
lujący większą przejrzystość i jawność ofero-
wanych usług finansowych.

Krzysztof Pietraszkiewicz: Banki są in-
stytucjami, które z całych sił starają się od-
powiedzieć na zapotrzebowanie klientów. 
W naszym kraju z ich usług korzysta ponad 
65 proc. obywateli, a ponad 74 proc. gospo-
darstw domowych dysponuje co najmniej 
jednym rachunkiem bankowym oszczęd-
nościowo-rozliczeniowym. I to ci właśnie 
klienci mają w największym stopniu wpływ 
na to, co i jak oferują banki. Oczywiście 

banki biorą przy tym pod uwagę m.in. to, 
że muszą trafiać do bardzo różnych grup od-
biorców. Nie sądzę, żeby aspekt regulacyjny 
miał podstawowe znaczenie przy podejmo-
waniu działań przez banki. Regulacje są zaś 
o tyle ważne, o ile stoją na straży przestrze-
gania pewnych reguł, mądrych i zdrowych 
zasad współpracy banków z klientami, ale 
także reguł konkurencji oraz gdy stabili-
zują system finansowy. Na przestrzeni lat, 
od czasu rozpoczęcia polskiej transforma-
cji, wzrost konkurencji na rynku usług fi-
nansowych wyrażał się na różne sposoby. 
Charakterystyczne dla polskiego rynku jest 
to, że pomimo dokonanego procesu kon-
solidacji i przejęć nie nastąpiła u nas zbyt 
mocna koncentracja usług bankowych. Cały 
czas pierwsza „piątka” banków nie zdoby-
wa większych udziałów w rynku, a kolej-
ne banki bardzo szybko się rozwijają. Tej 
konkurencji towarzyszy wprowadzanie – 
w różnym tempie i nasileniu – wielu nowo-
ści produktowych, technologicznych oraz 
marketingowych.

Przeżyliśmy też okres ogromnych zawiro-
wań regulacyjnych. Były to najpierw regu-
lacje tylko krajowe, ale antycypujące roz-
wiązania międzynarodowe. W ostatnich 
latach pracowaliśmy nad wieloma przepi-
sami dostosowawczymi, właśnie w obsza-
rze ochrony praw klientów. Moim zdaniem 
przeszliśmy te próby z sukcesem, bo przy 
takim natężeniu prac regulacyjnych i szyb-
kości rozwoju rynku finansowego skala 
wpadek i błędów banków była naprawdę 
niewielka, czego wyrazem jest m.in. male-
jąca liczba skarg klientów. Dziś banki sta-
rają się nie tylko nie uchybiać prawu, ale 
przestrzegają najlepszych praktyk. Duża 
batalia toczy się także o to, żeby wprowa-
dzić rozwiązania sprzyjające masowości 
i częstotliwości korzystania z usług ban-
kowych, co pozwoli na obniżenie kosztów 
z nimi związanych (...). Niemniej trzeba 
zaznaczyć, że te regulacje, które doty-
czą wdrożeń różnych przepisów dyrek-
tywy płatniczej, MiFID oraz dyrektywy 
o kredycie konsumenckim są wyzwaniem 

W maju w warszawskim Klubie Bankowca odbyła się kolejna debata „Miesięcznika 
Finansowego BANK”. Partnerem merytorycznym była fi rma PricewaterhouseCoopers.

Wzięli w niej udział: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich; Jacek Socha, partner w fi rmie 
PricewaterhouseCoopers; Łukasz Bystrzyński, partner w fi rmie PricewaterhouseCoopers; Adam Płociński, 
dyrektor Pionu Międzysektorowego Komisji Nadzoru Finansowego; Michał Handzlik, dyrektor zarządzający w PKO 
BP Banku Polskim SA; Krzysztof Kokot, wiceprezes i CEO w Kredyt Banku SA; Katarzyna Marczyńska, arbiter 
bankowy ZBP; Marta Wołowiec, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Bartosz Kostur, Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów; Robert Azembski, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK” (moderator).

Poruszono następujące tematy:
• Akty prawne, które „bronią” konsumentów usług fi nansowych.
• Banki w relacji z klientami – warto czy nie warto być wiarygodną instytucją fi nansową?
• Granice uczciwej reklamy produktów i usług.
• Rynek samoregulujący się czy rynek pod nadzorem?

Prawa konsumenta 
w relacji bank – klient w świetle 
zmieniającego się otoczenia regulacyjnego
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dla sektora. Zwracam też uwagę na fakt, 
że niektóre z tych regulacji obracają się 
przeciwko samym klientom, przekładając 
się na wyższą cenę usług bankowych lub 
tworząc różne utrudnienia biurokratyczne. 
Wolałbym czasem wsłuchiwać się bardziej 
w głosy organizacji konsumenckich niż sa-
mych regulatorów, gdyż z tych ostatnich 
przebija nieraz polityczne podejście.

Michał Handzlik: Kierując pionem fi-
nansowym w jednym z największych pol-
skich banków, obserwuję często skutki 
ekonomiczne wprowadzanych regulacji 
prawnych dotyczących naszego sektora. 
Polski sektor bankowy należy postrzegać 

jako ten, który w ciągu kilku ostatnich lat 
musiał ponieść ogromne koszty związane 
z wdrażaniem nowych technologii – będą-
ce koniecznością dostosowania się do ob-
sługi klienta na najwyższym poziomie, 
na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. 
Na przykład przejście z ery czeków, które 
szybko i bezpowrotnie zniknęły, do kart 
płatniczych i usług elektronicznych wyma-
gało od banków ogromnego wysiłku orga-
nizacyjnego, ale również nakładów w za-
kresie implementacji nowych systemów 
zarządzania kartami, tzw. CMS (card ma-
nagement systems).
Dzisiaj przychylnie patrzymy na powstawa-
nie wielu regulacji związanych z ochroną 
konsumenta. Są one na pewno niezbędne 
i konieczne. Jednakże nie możemy zapo-
minać, że przed bankami stoją bodaj naj-
większe zadania: wdrożenie SEPA, MiFID 
(który związany jest m.in. z transparentno-
ścią prezentowanych informacji, a zatem 
z tematem ochrony konsumenta) czy NUK, 
co będzie determinowało generowanie 
istotnych nowych wydatków w sektorze.
Reasumując, warto więc spojrzeć w na-
szej dyskusji na to (retrospektywnie), 
w jaki sposób banki dostosowywały się 
i (przyszłościowo) dostosowywać się jesz-

cze będą do zmieniającego się otoczenia 
regulacyjnego w ujęciu nakładów ko-
niecznych do poniesienia. Czasem wdro-
żenie pewnych rozwiązań doskonale pa-
sujących do rynków innych niż polski, 
bardziej rozwiniętych, może być droższe 
dla polskiego rynku.

Adam Płociński: Chcę odnieść się do wypo-
wiedzi pana prezesa Pietraszkiewicza. Wspo-
mniał on, że w interesie banków jest dbanie 
o interes klientów. To prawda. Nie możemy 
jednak zapominać, że w interesie banków jest 
także dbanie o interes swoich akcjonariuszy. 
W tym świetle powstaje pytanie, czy rzetelne 
informowanie klientów się opłaca?
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Odnosząc się do kwestii regulacyjnych, 
mam wrażenie, że w zakresie reklamy, 
tej pożądanej, jak i niechcianej, mamy 
do czynienia z wieloma ustawami, któ-
re w znacznej mierze regulują ten sam 
obszar. Najszerzej do zagadnienia rekla-
my odnosi się ustawa o przeciwdziała-
niu nieuczciwym praktykom rynkowym. 
Reklama jest tam zdefiniowana jako 
praktyka rynkowa, a zatem wszystkie 
przepisy dotyczące nieuczciwych prak-
tyk rynkowych odnoszą się także do re-
klamy. Zakazane jest więc rozpowszech-
nianie informacji nieprawdziwych, ale 
także i prawdziwych, o ile wprowadzają 
w błąd, a także nieinformowanie, tj. po-
mijanie istotnych informacji potrzebnych 
przeciętnemu klientowi do podjęcia de-
cyzji. Do tego dochodzą przepisy licz-
nych ustaw, w tym regulujących rynek 
finansowy, które zawierają szczegółowe 
przepisy, co reklama powinna zawierać, 
a czego się wystrzegać. Nie ma takich 
przepisów w prawie bankowym, a zatem 
w tym obszarze ustawa o przeciwdziała-

niu nieuczciwym praktykom rynkowym 
mogłaby się stać punktem odniesienia dla 
wypracowania przez środowisko banko-
we benchmarku dla akcji reklamowo-pro-
mocyjnych. Poddajemy to pod rozwagę. 
Można się zastanawiać, czy powinniśmy 
tworzyć szczegółowe regulacje konsu-
menckie dotyczące poszczególnych sek-
torów: bankowego, ubezpieczeniowego, 
funduszy inwestycyjnych itd. Tu możliwe 
są dwa podejścia: albo to robić i potem 
tylko uszczegółowiać, albo odwołać się 
do ogólnych przepisów ustawy o przeciw-
działaniu praktykom rynkowym. Z punk-
tu widzenia nadzorczego istotne jest, aby 
nadzorca nad rynkiem finansowym miał 
skuteczne narzędzia do egzekwowania 
prawa. Obecnie uprawnienia nadzorcy 
względem nierzetelnej reklamy bankowej 
są dużo słabsze niż np. uprawnienia nad-
zorcy względem nierzetelnej reklamy fun-
duszu inwestycyjnego. To trzeba ujednoli-
cić. Uważam, że funkcja samoregulacyjna 
rynku jest ważnym czynnikiem porząd-
kującym praktyki rynkowe. Ale nie zwal-

nia to państwa z nadzoru. W pierwszym 
okresie transformacji problemem była 
zbyt duża obecność państwa w życiu go-
spodarczym, społecznym i zawodowym. 
Później okazało się, że w niektórych ob-
szarach problemem stał się brak państwa. 
Bankowi uwikłanemu w różnorodność 
interesów klientów i akcjonariuszy nale-
ży się wsparcie ze strony państwa w po-
staci czytelnych przepisów i efektywnego 
nadzoru.

Robert Azembski: Przy okazji organi-
zowania przez naszą redakcję corocznego 
rankingu „50 największych banków w Pol-
sce”, publikując jego wyniki m.in. w inter-
necie, zetknęliśmy się ze zjawiskiem pole-
gającym na tym, że im większy, im lepiej 
oceniony i efektywniejszy był bank, z tym 
z gorszym się spotykał odbiorem klientów 
na forach internetowych.

Michał Handzlik: Sam jestem klientem 
jednego z dwóch dużych, łączących się ostat-
nio banków i mam wiele zastrzeżeń do spo-
sobu przeprowadzenia tej operacji...

Krzysztof Pietraszkiewicz: To właśnie 
potwierdza tylko tezę, że im więcej państwa 
ingerującego w swobodę gospodarczą, tym 
gorzej. Fuzja ta bowiem została niejako wy-
muszona przez państwo wcześniejszym po-
działem banków.

Adam Płociński: Podstawowe zarzuty 
dotyczą jednak tego, że bank przyłącza-
jący nie dostosował odpowiednio swoich 
systemów informatycznych do sytuacji 
fuzji, w jakiej się znalazł i nie prowadził 
właściwej polityki informacyjnej. Miesza-
nie do tego państwa, nakładanie na niego 
odpowiedzialności wynikającej po prostu 
z błędów biznesowych jest chyba zbyt dale-
ko idącym wnioskiem.

Krzysztof Pietraszkiewicz: Zanim 
pójdziemy w tej debacie dalej, ta sprawa 
wymaga jednak wyjaśnienia. Oczywi-
ście z troską patrzymy na to, że iluś klien-
tów – a sam jestem także klientem banku 
– miało czy ma kłopoty. Jednak osobiste 
odczucia nie powinny przysłaniać chłod-
nej oceny procesu konsolidacji. Było bo-
wiem tak, że klienci dostali możliwość nie-
mal do ostatniej chwili podjęcia decyzji, 
w którym banku zostają – czy w Pekao SA 
czy w Banku BPH. Próba informatyczne-
go przeniesienia danych o kliencie – nie 
mając jeszcze jego zgody na to, w którym 
z łączonych banków zamierza prowadzić 
swoje sprawy, musiała skończyć się w nie-
których przypadkach niepowodzeniem. 
Na pewno w tej całej sprawie nie pomogła 

ingerencja ustawodawcy – aż na szczeblu 
ustawy Prawo bankowe – w której umoż-
liwiono podział banków. Wywołała ona 
poważne perturbacje. Każde nierozważ-
ne, nieprzemyślane działanie legislatora 
wywołuje zawsze problemy – nie mówię 
tego po to, żeby usprawiedliwiać przebieg 
tej fuzji. Nie wiem panie dyrektorze, na ja-
kiej podstawie pan tak stanowczo twier-
dzi, że ingerencja państwa w tę sferę jest 
potrzebna. Mogę wskazać bez problemu 
kilka ingerencji państwa, gdzie od szere-
gu lat mamy do czynienia z karygodny-
mi zaniechaniami: dotyczy to np. kwestii 
związanych z wymiarem sprawiedliwości, 
z systemami rejestrowymi oraz z nieprze-
myślanymi działaniami w obszarze ochro-
ny danych osobowych. Z tym zaś zmaga 
się od lat nie tylko sektor bankowy, ale 
także jednostki samorządu terytorialnego, 
część administracji rządowej – tylko dla-
tego, że postanowiliśmy być w tej mierze 
pionierami nie tylko w Europie, ale może 
i na świecie. Warto także zwrócić uwagę 
na fakt, że tysiące osób będących klientami 
banków są także inwestorami – akcjonariu-
szami na giełdzie. To wiele mówi.

Jacek Socha: Jeżeli regulator i nadzorca 
nie będą rozumieli, że istnieje arbitraż regu-
lacyjny, a także arbitraż nadzorczy, to tym 
samym będzie to skutkowało zmniejsze-
niem się konkurencyjności sektora banko-
wego. Przykładem ingerencji państwowej 
zbyt daleko idącej była propozycja koniecz-
ności ujawniania przeszłości i współpracy 
osób wchodzących w skład organów spółek 
notowanych na giełdzie, co całkowicie za-
bijałoby możliwość budowania jakiegokol-
wiek rynku regionalnego w Polsce. Pan dy-
rektor Płociński sam pokazał, w ilu aktach 
mamy do czynienia z jakimiś odniesieniami 
dotyczącymi ochrony konsumenta a także 
do tego, co powinno znaleźć się w przeka-
zach reklamowych. Ta ingerencja państwa 
w różnych miejscach powoduje, iż mamy 
system niespójny i na dodatek otwarty, po-
nieważ w przywołanej ustawie o nieuczci-
wych praktykach rynkowych znajduje się 
przepis otwierający drogę do tworzenia 
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dalszych przepisów. Jak chronić konsumen-
ta, by miał przejrzystą i dobrą informację? 
W mojej opinii powinna istnieć odpowie-
dzialność instytucji finansowych za prze-
kazywane treści w reklamach. Natomiast 
uważam, że nie jest to dobra materia do re-
gulowania ustawami – na dodatek we wszel-
kich możliwych miejscach. Komisja Nadzoru 
Finansowego powinna być – i w dużej mie-
rze jest uprawniona do wydawania inter-
pretacji rynkowych. Te kwestie powinny być 
także uregulowane w kodeksach dobrych 
praktyk instytucji finansowych. I to wystar-
czy w zupełności. Przy regulacjach natury 
ustawowej włącza się wiele niekoniecznie 
do tego powołanych osób, które psują ma-
terię prawną, wprowadzając chaos i bała-

gan. Te kwestie powinny zostać wyłącznie 
w kompetencji KNF, w którego rozsądek 
pracowników wierzę; w znacznie mniej-
szym stopniu w rozsądek osób, które chcia-
łyby chronić „wszystko, co się rusza”

Adam Płociński: Dostrzegamy w komi-
sji, że przy tej mnogości ustaw próbujących 
regulować kwestię reklam, być może naj-
lepszym sposobem uporządkowania ryn-
ku byłoby stworzenie regulacji „miękkich” 
w postaci chociażby kodeksu dobrych 
praktyk czy też wykładni komisji.

Bartosz Kostur: Kwestie regulacyjne są 
oczywiście ważne zarówno z punktu widze-
nia interesu klientów, jak i samych instytucji 
finansowych. Regulacje powinny być spój-
ne, jasne i przejrzyste. Ustawa o przeciw-
działaniu nieuczciwym praktykom rynko-
wym nie prowadzi do rewolucji w relacjach 
pomiędzy organami ochrony konsumentów 
a przedsiębiorcami. Nasz urząd już wcze-
śniej – przed wejściem w życie tej ustawy 
– kwestionował niektóre złe praktyki insty-
tucji finansowych na podstawie przepisów 
dotyczących zwalczania nieuczciwej konku-
rencji w związku z przepisami o naruszeniu 
zbiorowych interesów konsumentów. Istot-

ne jest również to, aby wszelkie regulacje 
nie ingerowały zbyt daleko w stosunki po-
między konsumentami a instytucjami finan-
sowymi, gdyż w ostatecznym rozrachunku 
może to – paradoksalnie – zaszkodzić inte-
resom konsumentów. Chodzi o znalezienie 
złotego środka w ważeniu interesów obu 
stron. Dobrym przykładem szukania takie-
go punktu równowagi jest historia prac nad 
ustawą o upadłości konsumenckiej. Obecny 
projekt ustawy przewiduje, że zasadą jest 
odpowiedzialność konsumentów za zaciąga-
ne zobowiązania – z szeregiem instrumen-
tów ułatwiających ich wykonanie, a umo-
rzenie zobowiązań – jedynie wyjątkiem 
od tej zasady. Katalog sytuacji, w których 
zadłużona osoba może zwrócić się o objęcie 
go dobrodziejstwem ustawy jest zawężony 
do nadzwyczajnych sytuacji, tak aby zapo-
biec ewentualnym nadużyciom na szkodę 
klientów regulujących swoje zobowiązania. 
W interesie banków jest ponadto przestrze-
ganie przyjętych w ramach działań samo-
regulacyjnych różnego typu kodeksów do-
brych praktyk, a mechanizm ten wzmacnia 
wspomniana ustawa o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym, której 
art. 7 pkt 1 przewiduje, że nieuczciwą prak-
tyką rynkową jest podawanie przez przed-
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siębiorcę informacji, że zobowiązał się on 
do przestrzegania kodeksu dobrych prak-
tyk, jeżeli jest to niezgodne z prawdą.

Michał Handzlik: Sporo tu mówiliśmy 
o interesach banków oraz ich klientów. 
Nie znam bankowca, który by stwierdził, 
że bank może istnieć bez klienta. Ponie-
waż uznajemy, że bank jest instytucją za-
ufania publicznego, to jeśli uraża klien-
tów, na dłuższą metę czyni sobie po prostu 
szkodę – złe traktowanie konsumentów 
prędzej czy później niekorzystnie odbije 
się na jego wynikach.
Wydaje się, że tak dużo aktów prawnych 
dotyczących konsumentów usług finanso-
wych nie jest potrzebne. Jeśli ktoś pokusił-
by się o skonsolidowanie istniejących zasad 
dobrych praktyk bankowych przyjętych 
przez ZBP z istniejącymi aktami prawny-
mi, czy też po prostu obecnej mnogości 
zapisów w istniejących różnych aktach 
prawnych, i wziąłby przy tym pod uwagę 
głos środowiska bankowego oraz instytucji 
konsumenckich, to sądzę byłoby to wielkie 
udogodnienie dla wszystkich zaintereso-
wanych stron. I ostatnia kwestia – samo-
regulacji: wiele banków powołało specjal-
ne zespoły badania jakości świadczonych 
przez siebie usług. Robimy to nie tylko 
po to, żeby instytucja finansowa ostatecz-
nie dobrze wypadła w rankingach, ale żeby 
rzeczywiście ocenić jakość swojego serwi-
su. Niezadowolonych klient to potencjalnie 
dwóch utraconych. Szacuje się, że budżety 
na szkolenia pracowników w bankach są 
w tym roku aż trzykrotnie wyższe niż rok 
temu. Banki inwestują coraz więcej w edu-
kację pracowników, co musi przekładać się 
na podnoszenie jakości usług.

Robert Azembski: Ranking miesięczni-
ka „BANK” – powiem tytułem uzupełnie-
nia – nie jest rankingiem konsumenckim, 
jakie są niekiedy publikowane w prasie, 
tylko rankingiem pozycji finansowej ban-
ków. A ta jest coraz lepsza z roku na rok, 
oferta banków coraz szersza, finansowanie 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych 
coraz efektywniejsze, prostsze i większe. 
Same instytucje bardzo urosły, co jednak 
jakby nie wywołuje dobrych emocji u ich 
klientów, a wydaje się, że powinno klien-
tów cieszyć...

Michał Handzlik: Może dlatego, że w na-
szej mentalności narodowej nie mieści się oka-
zywanie satysfakcji z cudzych sukcesów...

Adam Płociński: No cóż... ingerowaliśmy 
ostatnio w kilka kampanii reklamowych 
banków. One przyniosły ogromne zyski, 
po prostu się opłaciły.

Krzysztof Pietraszkiewicz: Odpowiem 
panu tak: pan Jacek Socha z pewnością 
pamięta taki moment, kiedy chodziłem 
po prostu zdruzgotany po rozpoczęciu 
kampanii reklamowej przez Inteligo. Za-
stanawiałem się wówczas, czy ten bank 
przekroczył pewne granice przyzwoitości, 
czy też jeszcze nie zrobił tego. Od czasu 
do czasu musimy, jako uczestnicy rynku, 
obserwatorzy czy nadzorcy przyjąć, że ję-
zyk komunikowania się przedsiębiorstw 
ze społeczeństwem, obecnymi i przyszły-
mi klientami także bardzo się zmienia. 
Na danym etapie rozwoju rynku niektóre 
reklamy mogą wydawać się bulwersujące, 
po czym po pewnym czasie pewne rzeczy 
zaczynamy akceptować.

Michał Handzlik: [ironicznie] Pamiętam 
taki projekt grupy finansowej, która posta-
nowiła sprzedawać polisy ubezpieczenio-
we poprzez bankomaty. Świetny projekt! 
Klienci byli tak bardzo zainteresowani, 
że od razu chcieli otrzymać warunki ubez-
pieczenia. Transakcja przy bankomacie wy-
dłużyła się w ten sposób z 30 sekund do 15 
minut, powodując z jednej strony irytację 
klientów, a z drugiej – drastyczny spadek 
liczby operacji. No ale można powiedzieć, 
że było bardzo transparentnie. [uśmiech]
Z kolei kiedyś zadzwoniła do mnie zbul-
wersowana klientka, twierdząc, że jej kar-
ta do niczego się nie nadaje, a na dodatek 
ona nic nie rozumie z zawartej z bankiem 
umowy. Ta faktycznie była napisana bar-
dzo hermetycznym językiem. Muszę 
stwierdzić, że nieraz wikłamy nasz prze-
kaz reklamowy, starając się przekazać 
w różnych formach promocji medialnej 
zbyt wiele naraz informacji. Nie zapomi-
nam przy tym, że „zbyt wiele” w reklamie 
w mediach często nie wynika z zamiaru 
banku, ale konieczności prawnej. Z drugiej 
strony zauważmy, że we wszelkiego ro-
dzaju ulotkach i materiałach dokładanych 
do produktów, dostępnych w placówkach 
banków, klienci są już obecnie dokładnie 
informowani o ryzyku, jakie wiąże się z za-
kupem danego produktu.

Krzysztof Kokot: W toku tej interesują-
cej dyskusji w pewnym momencie odnio-
słem wrażenie, że rozmawiamy o narzę-
dziach, a cel debaty nam się gdzieś zagubił. 
Po co nam ta cała ochrona konsumenta; 
czy regulacje rzeczywiście przynoszą kon-
sumentom korzyści itd? Czy narzędzia, 
o których tu mówimy, mogą skutecz-
nie problem ochrony klienta rozwiązać? 
Spójrzmy na to tak: każda regulacja powo-
duje wzrost kosztów po stronie banków. 
Wdrożenie projektu kosztuje. Narzędzia 
informatyczne – kosztują. Compliance – 

także. Kto za to wszystko płaci? Właśnie 
klienci banków! To oni ponoszą koszty re-
gulacji wprowadzanych niby w ich intere-
sie. Niektórym regulacyjnym zapaleńcom 
wydaje się, że społeczne koszty jakiejś 
regulacji to tylko pieniądze wydane z bu-
dżetu. A tymczasem jeżeli np. opodatko-
wujemy odsetki od depozytów, to koszty 
związane ze ściągnięciem tych 19 proc. 
początkowo pokrywa bank, ale w końcu 
i tak zapłaci za to klient – bo klient jest je-
dynym źródłem przychodu dla każdego 
biznesu. Wprowadzamy regulacje ochron-
ne, żeby klient, który kupuje produkt fi-
nansowy, nie czuł się rozczarowany tym 
zakupem. Czy to jest w ogóle możliwe 
w usługach masowych? Jeżeli dzisiaj czy-
tamy instrukcję obsługi telefonu komór-
kowego, kamery czy telewizora, to jestem 
skłonny założyć się, że 90 procent nabyw-
ców tych coraz bardziej skomplikowanych 
urządzeń jej nie rozumie. Chcemy, by przy 
tym klient czuł się bezpiecznie. Podzielam 
zdanie pana Jacka Sochy, że regulacje two-
rzone na poziomie ustawowym będą cier-
piały zawsze na syndrom „janosikowych 
deklaracji”, dzięki którym część posłów 
chce zdobyć poklask. Jeśli klient bierze 
kredyt na 30 lat we frankach szwajcar-
skich, to co jest moralnie bardziej akcep-
towalne: wyjaśnienie mu ryzyka waluto-
wego, które na siebie bierze i zostawienie 
samemu sobie, czy zaproponowanie in-
strumentu zabezpieczającego przed ryzy-
kiem kursowym, nawet jeśli klient w peł-
ni istoty tego instrumentu nie zrozumie? 
My tylko możemy cierpliwie tłumaczyć 
klientom wszelkie ryzyka, a i tak mogą 
oni być w przyszłości rozczarowani. W tej 
kwestii należy szukać pomocy w szkole – 
jeżeli edukacja nie pomoże konsumentom 
wypracować nawyków wszechstronnego, 
samodzielnego badania umów przed ich 
podpisaniem, zawsze będziemy stykać się 
z takimi problemami. Żadna regulacja nie 
załatwi rozumienia korzyści versus ryzyko 
i kosztów, związanych z danym produk-
tem finansowym.

Do przeczytania II części debaty zapra-
szamy w lipcowo-sierpniowym numerze 
„Miesięcznika Finansowego BANK” 
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