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OCHRONA KLIENTÓW BANKÓW POPRZEZ INFORMACJ�  
 

 

Kryzys subprime wydatnie unaocznił stopie� skomplikowania instrumen-

tów finansowych i obfitował w wiele sytuacji, które dowiodły, �e klienci,  

a niekiedy nawet pracownicy banków nie rozumieli istoty podpisywanych 

umów i konstrukcji nabywanych produktów. Był to jeden z czynników, który 

spowodował powstanie i rozprzestrzenianie si� znacz�cego ryzyka. Na skutek 

tego – przy niesprzyjaj�cych warunkach rynkowych – wielu klientów banków 

poniosło dotkliwe straty, prowadz�ce niekiedy do upadło�ci. Nasuwa to 

oczywisty wniosek, �e sfera finansowa zbyt daleko odbiegła od sfery realnej, 

�e konstrukcje instrumentów finansowych s� nazbyt wymy�lne, a dalsze ich 

komplikowanie i mno�enie wywoła efekt kuli �niegowej. Z drugiej jednak 

strony ka�e to zastanowi� si� nad znaczeniem uczciwego, przejrzystego 

informowania klientów instytucji finansowych o zawieranych umowach,  

a tak�e o charakterystyce samych instytucji. Jest to tym bardziej istotne, �e 

wielu klientów banków ma problemy ze zrozumieniem nawet najprostszych 

produktów finansowych.  

Niniejszy artykuł po�wi�cony jest zagadnieniu ochrony klientów banków za 

pomoc� przekazywanych im informacji. Jego celem jest przybli�enie idei 

ochrony przez informacj� oraz wskazanie wymogów informacyjnych banków 

wobec ich klientów.  

 

                      
* Dr hab., prof. nadzw. UŁ, Zakład Finansów i Rachunkowo�ci Banków, Instytut Finansów, 

Bankowo�ci i Ubezpiecze�, Uniwersytet Łódzki. 
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1. IDEA OCHRONY KLIENTÓW PRZEZ INFORMACJ� 

Pa�stwo ma obowi�zek zapewnienia minimalnego poziomu bezpiecze�stwa 

obrotu finansowego i ochrony klientów instytucji finansowych. Wskazuje si� 
trzy podstawowe potencjalne przyczyny zawodno�ci rynku usług finansowych: 

niedoskonał� informacj�, upadło�ci banków i kryzysy systemowe oraz znie-

kształcenia konkurencji. Pierwszy z wymienionych elementów powoduje 

wymóg ochrony konsumenta. Je�li bowiem konsumenci (w szczególno�ci 

deponenci) nie s� dobrze poinformowani, słabn� bod�ce do limitowania ryzyka 

bankowego
1
. St�d regulacje prawne nakładaj� na banki szczególne obowi�zki 

dotycz�ce informowania klientów i potencjalnych klientów, a w szczególno�ci – 

konsumentów. 

Warto w tym miejscu poczyni� rozró�nienie mi�dzy klientami i konsumen-

tami – ono b�dzie bowiem rzutowało na obowi�zki banków. Klientami banków 

mog� by� wszystkie podmioty prawa wyposa�one w zdolno�� prawn�, a zatem 

osoby fizyczne, osoby prawne (Skarb Pa�stwa i jednostki organizacyjne, którym 

szczególne przepisy przyznały osobowo�� prawn�2
) i ułomne osoby prawne

3
. 

Nie istnieje natomiast konsensus co do tego, czy konsumentem mo�e by� 
wył�cznie osoba fizyczna (który to pogl�d dominuje), czy te� mo�na za� uzna� 
ka�dy podmiot nawi�zuj�cy stosunek prawny poza zakresem swojej działalno�ci 

gospodarczej z innym podmiotem (który wszedł w t� relacj� w ramach swojej 

działalno�ci profesjonalnej). Według polskich regulacji za konsumenta mo�na 

uzna� jedynie osob� fizyczn� dokonuj�c� czynno�ci prawnej, a czynno�� ta nie 

jest zwi�zana bezpo�rednio z jej działalno�ci� gospodarcz� lub zawodow� (czyli 

profesjonaln�)4
. 

Konsumenci zwykle nie dysponuj� wystarczaj�c� wiedz� profesjonaln�, 
do�wiadczeniem i umiej�tno�ciami, by móc odpowiednio oceni� produkty 

finansowe, oferowane im przez banki – tym bardziej, �e instrumenty te staj� si� 
coraz bardziej skomplikowane i ich analiza wymaga posiadania fachowej 

wiedzy.  

Dobrze funkcjonuj�cy rynek finansowy powinien by� przejrzysty, zapew-

nia� bezpiecze�stwo i ochron� interesów jego uczestników. Regulatorzy 

                      
1 W. Springer, Ochrona klienta usług bankowych Unii Europejskiej i w Polsce, TWIGGER, 

Warszawa 1999, s. 31. 
2 Np. spółki kapitałowe prawa handlowego, spółdzielnie, fundacje, ko�cioły, stowarzyszenia. 
3 Ułomnymi osobami prawnymi s� jednostki organizacyjne, które nie s� osobami prawnymi, 

a mimo to posiadaj� zdolno�� prawn� (np. spółki osobowe prawa handlowego, wspólnoty 

mieszkaniowe, spółki kapitałowe w organizacji). 
4 Szerzej: P. Bodył Szymala, Klient w banku czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy 

usług bankowych, Wyd. WSB, Pozna� 2005, s. 11–13. 
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rynkowi – zwłaszcza w obr�bie Unii Europejskiej – staraj� si� przywróci� 
równowag� sił na rynku („kompensacj� rynku”), nakładaj�c na profesjonalistów 

(np. banki) obowi�zki informacyjne wobec konsumentów. W unijnym prawo-

dawstwie przyj�to bowiem model ochrony klienta rozs�dnego – podejmuj�cego 

decyzje na podstawie posiadanej prawdziwej, rzetelnej i wyczerpuj�cej informa-

cji. Regulacje z zakresu ochrony konsumenta ustanawiaj� minimum wymaga-

nych kompletnych, przejrzystych i adekwatnych informacji, które konsument 

powinien otrzyma� w odpowiednim czasie – zarówno przed zawarciem umowy, 

w samej umowie, jak i w trakcie jej wykonywania. Tworzy to trend „ochrony 

przez informacj�”. Model ochrony konsumenta rozs�dnego zakłada ochron� 
przez informacj� – zakłada si�, �e słabsz� pozycj� konsumenta w stosunku do 

podmiotu profesjonalnego (wynikaj�c� z braku wiedzy fachowej) mo�na 

zrównowa�y� przez jego doinformowanie. Jedynie klient �wiadomy swojej 

sytuacji ekonomicznej, prawnej i gospodarczej, wyposa�ony w odpowiedni� 
wiedz� o nabywanych usługach finansowych, mo�e rozumnie, �wiadomie  

i swobodnie podejmowa� decyzje gospodarcze, obci��aj�ce go okre�lon� 
odpowiedzialno�ci� i ryzykiem

5
.  

2. OBOWI�ZKI INFORMACYJNE BANKÓW WOBEC KLIENTÓW  

W polskich regulacjach prawnych wymogi informacyjne banków wobec 

klientów definiuj�: 
– ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

6
, 

– ustawa z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
7
, 

– ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 

o odpowiedzialno�ci za szkod� wyrz�dzon� przez produkt niebezpieczny
8
, 

– ustawa z 12 wrze�nia 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatni-

czych
9
, 

– ustawa z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim
10

,  

– ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 

rynkowym
11

. 

                      
5 E. Rutkowska-Tomaszewska, Naruszenie obowi�zków informacyjnych banków w prawie 

umów konsumenckich, ABC – Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 22 i nast. 
6 Tj. DzU z 2002 r., nr 72, poz. 665, ze zm. 
7 Tj. DzU z 2009 r., nr 84, poz. 711, ze zm. 
8 DzU, nr 22, poz. 271, ze zm. 
9 DzU, nr 169, poz. 1385, ze zm. 
10 DzU, nr 100, poz. 1081, ze zm. 
11 DzU, nr 171, poz. 1206 
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Stosowne wytyczne zawarte s� tak�e w rekomendacjach Komisji Nadzoru 

Bankowego (KNB) i Komiscji Nadzoru Finansowego (KNF). W�ród innych 

inicjatyw warto tu wymieni� wprowadzony z inicjatywy KNF Kanon Dobrych 

Praktyk Rynku Finansowego
12

 oraz Zasady Dobrej Praktyki Bankowej
13

 

opracowane przez Zwi�zek Banków Polskich (ZBP). 

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego jest zbiorem 16 zasad uniwer-

salnych dla całego rynku finansowego, artykułuj�cym podstawowe warto�ci  

i ideały etyczne przy�wiecaj�ce podmiotom finansowym, w szczególno�ci  

w relacjach z klientami. Cztery spo�ród tych zasad bezpo�rednio dotycz� 
informacji: 

– od klientów: „podmiot finansowy d��y do jak najlepszego poznania po-

trzeb swoich klientów, w takim zakresie, w jakim mo�e to by� przydatne do 

dostosowania jego oferty, zakresu lub poziomu �wiadczonych usług do sytuacji 

klientów”, 

– o klientach: „podmiot finansowy chroni informacje o klientach i dba o to, 

by informacje te były wykorzystywane zgodnie z prawem”, 

– dla klientów: „podmiot finansowy zapewnia klientowi jasn� i rzeteln� 
informacj� o oferowanych produktach i usługach oraz o zwi�zanych z nimi 

kosztach, ryzyku i mo�liwych do osi�gni�cia korzy�ciach, ułatwiaj�c klientowi 

dokonanie wła�ciwego wyboru”, 

– przekazywanych w reklamach: „podmiot finansowy, prowadz�c działal-

no�� reklamow� kieruje si� zasadami uczciwej konkurencji oraz dba o to, by 

przekazywane informacje były rzetelne i nie wprowadzały w bł�d, w szczegól-

no�ci w zakresie ryzyka zwi�zanego z mo�liwymi do osi�gni�cia korzy�ciami”. 

Warto podkre�li�, �e podstawowe zasady Kanonu podkre�laj� potrzeb� ucz-

ciwo�ci, staranno�ci, godno�ci, przejrzysto�ci.  

Zasady Dobrej Praktyki Bankowej (ZDPB) akcentuj� konieczno�� kierowa-

nia si� w działaniach banku nie tylko regulacjami prawnymi i �rodowiskowymi 

(np. uchwałami samorz�du bankowego), ale i zasadami i dobrymi zwyczajami 

kupieckimi: profesjonalizmem, rzetelno�ci�, rzeczowo�ci�, staranno�ci� i naj-

lepsz� wiedz�. Odnosz�c si� do zasad post�powania banków w stosunkach  

z klientami ZDPB podkre�laj�, �e banki winny post�powa� „z uwzgl�dnieniem 

szczególnego zaufania, jakim s� darzone oraz wysokich wymaga� co do 

rzetelno�ci, traktuj�c wszystkich swoich klientów z nale�yt� staranno�ci�”. 

                      
12 Patrz Komunikat KNF z 13 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia Kanonu Dobrych Praktyk 

Rynku Finansowego, www.knf.gov.pl 
13 Zwi�zek Banków Polskich, Zasady dobrej praktyki bankowej, Zał�cznik nr 1 do Uchwały 

nr 6 XVIII Walnego Zgromadzenia ZBP z 26 kwietnia 2007 r. uwzgl�dniaj�cy zmiany wprowa-

dzone uchwał� nr 13 XX Walnego Zgromadzenia ZBP z 21 kwietnia 2009 r., dokument dost�pny 

na www.zbp.pl 
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Przyj�to, �e „Bank powinien informowa� klienta o rodzajach i warunkach 

�wiadczonych usług, wyja�niaj�c ró�nice mi�dzy poszczególnymi oferowanymi 

usługami ze wskazaniem korzy�ci, które dana usługa gwarantuje oraz zwi�za-

nych z dan� usług� ryzykach”. Zastrzega si� przy tym, �e „zasady działania 

banku w stosunkach z klientami, informacje o �wiadczonych usługach, a tak�e 

umowy, dokumenty bankowe i pisma kierowane do klientów powinny by� 
formułowane w sposób precyzyjny i zrozumiały”. Dokument ZBP precyzuje 

tak�e zasady reklamy, stanowi�c, �e „akcje reklamowe banków powinny 

rzetelnie informowa� klientów o prowadzonej działalno�ci”. Wymaga si� przy 

tym, by banki, informuj�c o swych usługach, zapewniały „klientowi pełn�  
i rzeteln� informacj�, w tym o mo�liwo�ciach uzyskania dodatkowych korzy�ci 

oraz o kosztach i ryzykach zwi�zanych z poszczególnymi oferowanymi usługa-

mi, umo�liwiaj�c klientowi dokonanie wła�ciwego wyboru”. Warto doda�, �e 

przy ZBP działa Arbiter Bankowy, którego zadaniem jest pozas�dowe rozstrzy-

ganie sporów pomi�dzy klientami banków a bankami w zakresie roszcze� 
pieni��nych z tytułu niewykonania lub nienale�ytego wykonania przez bank 

czynno�ci bankowych lub innych czynno�ci na rzecz konsumenta
14

.  

Ogólnie wymogi informacyjne banków wobec klientów mo�na podzieli� na 

trzy grupy (schemat 1): 

– obowi�zki informacyjne wynikaj�ce z ustaw „bankowych”, tj. ustawy 

Prawo bankowe oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) – 

uwzgl�dniaj� obowi�zki informacyjne publicznoprawne, a tak�e obowi�zki 

przedstawienia informacji w zakresie umowy o kredyt bankowy i umowy 

rachunku bankowego, 

– obowi�zki informacyjne wynikaj�ce z ustaw konsumenckich – dotycz� 
umów o kredyt konsumencki, umów zawieranych poza lokalem banku, umów  

o �wiadczenie usług finansowych na odległo�� oraz umów o elektroniczny 

instrument płatniczy i o usługi bankowo�ci elektronicznej, 

– obowi�zki informacyjne wynikaj�ce z MiFID – dotycz� obrotu instru-

mentami finansowymi. 

 

                      
14 Bankowy Arbitra� Konsumencki jest członkiem sieci FIN–NET, czyli zało�onej przez 

Komisj� Europejsk� transgranicznej sieci rozpatrywania skarg pozas�dowych dotycz�cych usług 

finansowych, funkcjonuj�cej w oparciu o sie� krajowych pozas�dowych systemów rozstrzygania 

sporów wynikłych z korzystania przez konsumentów z usług finansowych, zwłaszcza bankowych, 

ubezpieczeniowych oraz dotycz�cych rynku papierów warto�ciowych. Szerzej: www.zbp.pl 
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publicznoprawne  
 

w zakresie umów o kredyt bankowy  

w zakresie umów zawieranych poza lokalem banku  

w zakresie umów rachunku bankowego 

w zakresie umów o kredyt konsumencki  

w zakresie obrotu instrumentami finansowymi 
 

w zakresie umów o elektroniczny instrument 
płatniczy 

w zakresie umów o �wiadczenie usług finansowych 
na odległo�� 

WYNIKAJ�CE  Z USTAW 

„BANKOWYCH” 

WYNIKAJ�CE  Z USTAW 

KONSUMENCKICH 

WYNIKAJ�CE  Z MiFID 

OBOWI�ZKI INFORMACYJNE BANKÓW WOBEC KLIENTÓW 

nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz 
uczestnictwa w systemie gwarantowania 

 

Schemat 1. Wykaz tytułów obowi�zków informacyjnych banków wobec klientów 

� r ó d ł o: opracowanie własne (z uwzgl�dnieniem E. Rutkowska-Tomaszewska, Naruszenie 

obowi�zków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich, ABC – Wolters Kluwer, 

Warszawa 2009, i MiFID). 

3. OBOWI�ZKI INFORMACYJNE WYNIKAJ�CE Z USTAW „BANKOWYCH” 

Ustawy „bankowe” (tj. ustawa Prawo bankowe oraz ustawa o BFG) precy-

zuj� kilka grup warunków informacyjnych – s� w�ród nich wymogi: 

– publicznoprawne, 

– odnosz�ce si� do sytuacji ekonomiczno-finansowej banku oraz uczestnic-

twa w systemie gwarantowania depozytów, 

– dotycz�ce umów zawieranych z klientami (w tym umowy o kredyt ban-

kowy i umowy rachunku bankowego). 

Wymogi publicznoprawne precyzowane s� w Prawie bankowym (art. 111  

i 111a). Ustawodawca nakazuje, by bank ogłaszał w miejscu wykonywania 

czynno�ci: 
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– stawki oprocentowania �rodków na rachunkach bankowych, kredytów  

i po�yczek, 

– stawki prowizji i wysoko�� pobieranych opłat, 

– terminy kapitalizacji odsetek, 

– kursy walutowe, 

– bilans z opini� biegłego rewidenta
15

, 

– skład zarz�du i rady nadzorczej banku, 

– warunki wykonywania przelewów transgranicznych, 

– nazwiska osób upowa�nionych do zaci�gania zobowi�za� w imieniu 

banku/jednostki organizacyjnej, 

– informacje o przedsi�biorcach – po�rednikach i outsourcerach, uzyskuj�-
cych dost�p do informacji chronionych tajemnic� bankow�. 

Banki spółdzielcze musz� dodatkowo poda� obszar swojego działania oraz 

bank zrzeszaj�cy. 

Przewa�a pogl�d, �e – z uwagi na obszerny zakres wymaganych informacji 

– nie musz� one w istocie by� prezentowane w ka�dej placówce banku (oddzia-

le, filii, agencji itp.); zakres wypełnienia owego obowi�zku ma by� dostosowany 

do zakresu działania placówki, natomiast winno by� wskazane tak�e, gdzie 

mo�liwe jest odnalezienie wszystkich powy�szych informacji
16

. Podkre�li� 
nale�y, �e naruszenie wymienionego obowi�zku nie wpływa na wa�no�� umów 

zawieranych przez bank; mo�e si� on jednak spodziewa� okre�lonych sankcji 

nało�onych przez KNF. 

Odr�bny wymóg informacyjny wi��e si� z adekwatno�ci� kapitałow� ban-

ku. Wspomagaj�c funkcjonowanie dyscypliny rynkowej
17

, nadzorcy bankowi – 

oprócz ustalenia norm kapitałowych – nakładaj� na banki obowi�zek upublicz-

niania informacji na temat ich wypełnienia. Szczegółowe wytyczne odno�nie do 

zasad i sposobu ujawniania przez banki tych informacji oraz zakresu informacji 

podlegaj�cych ogłaszaniu okre�la uchwała nr 385/2008 KNF. Uwzgl�dnione s� 
tu nast�puj�ce kategorie ujawnie�: 

– zakres zastosowania – m.in. opis ró�nic w podstawie konsolidacji mi�dzy 

przepisami rachunkowo�ci i bankowymi regulacjami nadzorczymi, 

                      
15 Na marginesie warto zauwa�y� niespójno�� regulacji bankowych: w cytowanym przepisie 

ustawodawca wymaga ujawniania wył�cznie bilansu, b�d�cego jednym z pi�ciu elementów 

składaj�cych si� na sprawozdanie finansowe. Kolejne przepisy wymagaj� informowania o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej banku. Nale�y zaznaczy�, �e bilans nie stanowi wystarczaj�cej podstawy 

do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego. A zatem 

spełnienie tego wymogu przez bank nie daje jego interesariuszom mo�liwo�ci dokonania jego 

oceny, a tym samym nie wzmacnia dyscypliny rynkowej. 
16 L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, 2. wyd., Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 639. 
17 Szerzej: M. Marcinkowska, Dyscyplina rynkowa – czyli czy prywatny monitoring zwi�ksza 

bezpiecze�stwo systemu bankowego, „Acta Universitatis Lodziensis” 2005, Folia Oeconomica,  

nr 188.  
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– struktura kapitałowa – ogólne informacje o poszczególnych instrumen-

tach kapitałowych, szczególnie w odniesieniu do instrumentów innowacyjnych, 

skomplikowanych i hybrydowych, warto�� poszczególnych składników fundu-

szy podstawowych, funduszy uzupełniaj�cych i kapitału krótkoterminowego, 

– adekwatno�� kapitałowa – opis podej�cia banku do oceny adekwatno�ci 

jego kapitału, prezentacja współczynników kapitałowych (współczynnika 

wypłacalno�ci oraz wska�nika funduszy podstawowych), 

– nara�enie na ryzyko – cele i polityka zarz�dzania odno�nie do ryzyka 

kredytowego, rynkowego, operacyjnego, ryzyka stopy procentowej w portfelu 

bankowym. 

Kolejna grupa wymogów informacyjnych odnosi si� do sytuacji ekono-
miczno-finansowej banku oraz uczestnictwa w systemie gwarantowania 
depozytów; wymogi owe wynikaj� z Prawa bankowego (art. 40a, 48o) oraz 

ustawy o BFG (art. 38b). Przepisy te wymagaj�, by banki informowały osoby 

korzystaj�ce oraz zainteresowane korzystaniem z ich usług o: 

– swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej, 

– uczestnictwie w ustawowym systemie gwarantowania i zasadach jego 

funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony 

przysługuj�cej ze strony tego systemu, wskazuj�c w szczególno�ci: kwot� 
okre�laj�c� maksymaln� wysoko�� gwarancji i rodzaje podmiotów, które 

zgodnie z ustaw� mog� by� uznane za deponenta uprawnionego do otrzymania 

�wiadczenia pieni��nego.  

Konieczne jest równie� informowanie o braku ochrony gwarancyjnej  

w okre�lonych przypadkach. Na wniosek osoby korzystaj�cej lub zainteresowa-

nej korzystaniem z usług bank powinien ponadto udost�pni� informacje doty-

cz�ce trybu i warunków otrzymania �wiadczenia pieni��nego na podstawie 

ustawy o BFG.  

Omawiane przepisy odnosz� si� nie tylko do zakresu wymaganych informa-

cji, ale tak�e do sposobu ich podania. Winien to by� mianowicie sposób, w jaki 

podawane s� informacje o �wiadczonych usługach; jednoznaczny i zrozumiały. 

Ostatnia grupa wymogów informacyjnych wynikaj�cych z Prawa bankowe-

go odnosi si� do umów zawieranych z klientami: umów o kredyt bankowy oraz 

umów rachunku bankowego.  

W pierwszym przypadku przepisy reguluj� przede wszystkim wymagane 

elementy umowy kredytowej (tj. strony umowy, kwota i waluta kredytu, cel, na 

który kredyt został udzielony, zasady i termin spłaty kredytu, wysoko�� opro-

centowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty 

kredytu, zakres uprawnie� banku zwi�zanych z kontrol� wykorzystania i spłaty 

kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy �rodków 

pieni��nych, wysoko�� prowizji, je�eli umowa j� przewiduje, warunki dokony-

wania zmian i rozwi�zania umowy). Dodatkowo, w przypadku stosowania stopy 
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zmiennej konieczne jest okre�lenie w umowie warunków zmiany stopy procen-

towej kredytu, a ponadto powiadamianie klientów o ka�dej zmianie stopy 

oprocentowania. Odr�bny wymóg dotyczy powiadamiania dłu�ników z tytułu 

zabezpieczenia kredytu, je�eli kredytobiorca opó�nia si� z jego spłat�. 
W drugim przypadku przepisy wskazuj� wymagane elementy umowy ra-

chunku bankowego (tj. strony umowy, rodzaj rachunku, waluta rachunku, czas 

trwania umowy, wysoko�� oprocentowania i przesłanki dopuszczalno�ci jego 

zmiany przez bank, terminy wypłaty, postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji 

nale�nych odsetek, wysoko�� prowizji i opłat za czynno�ci zwi�zane z wykony-

waniem umowy oraz przesłanki i tryb ich zmiany przez bank, formy i zakres 

rozlicze� pieni��nych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz 

terminy ich realizacji, przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy, przesłanki  

i tryb rozwi�zania umowy rachunku bankowego, zakres odpowiedzialno�ci 

banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozlicze� pieni��nych oraz 

wysoko�� odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji 

posiadacza rachunku, liczba dni przyj�tych do obliczania odsetek).  

3.1. Obowi�zki informacyjne wynikaj�ce z ustaw konsumenckich 

Dodatkowe wymogi informacyjne w przypadku umów zawieranych z kon-

sumentami (czyli nie wszystkimi klientami) nakładaj� na banki tzw. ustawy 

konsumenckie, czyli ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o ochronie 

niektórych praw konsumenckich, a tak�e ustawa o elektronicznych instrumen-

tach płatniczych. 

Ustawa o kredycie konsumenckim – w �lad za unijn� dyrektyw� 
2008/48/WE – precyzuje m.in. obowi�zki informacyjne banków w przypadku 

zawierania umów o kredyt konsumencki. Z uwagi na specyfik� tego produktu 

(a �ci�lej rzecz bior�c – specyfik� klienta, do którego produkt jest adresowany) 

ustawa rozszerza zakres wymaganych elementów umowy o kredyt konsumencki 

w stosunku do wymogów ogólnych wynikaj�cych z prawa bankowego (wyma-

gane informacje to: strony umowy, wysoko�� kredytu, zasady i terminy spłaty, 

roczna stopa oprocentowania kredytu i zadłu�enia przeterminowanego oraz 

elementy całkowitego kosztu kredytu i warunki ich zmiany, sposób zabezpie-

czenia, informacje o całkowitym koszcie kredytu i rzeczywistej rocznej stopie 

oprocentowania, o pozostałych kosztach, o ł�cznej kwocie wszystkich kosztów, 

opłat i prowizji, do których zapłaty zobowi�zany jest konsument, o uprawnieniu 

i skutkach przedterminowej spłaty kredytu przez konsumenta, o terminie, spo-

sobie i skutkach wykonania uprawnienia do odst�pienia od umowy przez kon-

sumenta, o skutkach uchybienia postanowieniom dotycz�cym zasad i terminu 

spłaty kredytu, o innych kosztach ponoszonych przez konsumenta w zwi�zku  

z niewykonaniem przez niego zobowi�za� wynikaj�cych z umowy). Ustawa ta 
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bardzo silnie akcentuje m.in. kwestie informowania o całkowitym koszcie 

kredytu i rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. 

Ustawodawca w sposób szczególny chroni konsumentów zawieraj�cych  

z bankiem umowy poza lokalem banku, jak równie� korzystaj�cych z usług 

finansowych na odległo��.  
W przypadku umów zawieranych poza lokalem banku ustawa o ochronie 

niektórych praw konsumenckich wymaga m.in., by bank przed zawarciem 

umowy poinformował konsumenta pisemnie o prawie odst�pienia od umowy  

w terminie 10 dni od zawarcia umowy, a tak�e wr�czył konsumentowi wzór 

o�wiadczenia o odst�pieniu. Akcentowana jest tak�e konieczno�� wr�czenia 

konsumentowi pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, stwierdzaj�cego jej 

dat� i rodzaj oraz przedmiot �wiadczenia i cen�. 
Coraz bardziej powszechne �wiadczenie usług finansowych na odległo�� 

wymusiło na regulatorach rynkowych okre�lenie norm chroni�cych konsumen-

tów tak�e w tym obszarze. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumenckich 

wymaga od banku, by przekazał konsumentowi (przy u�yciu �rodka porozu-

miewania si� na odległo��) najpó�niej w chwili zło�enia mu propozycji zawarcia 

umowy informacje o: nazwie i siedzibie przedsi�biorcy (tj. banku), organie, 

który zarejestrował działalno�� gospodarcz� przedsi�biorcy i numerze, pod 

którym przedsi�biorca został zarejestrowany; nazwie i siedzibie przedstawiciela 

na obszarze RP; istotnych wła�ciwo�ciach �wiadczenia i jego przedmiotu; 

cenie/wynagrodzeniu oraz zasadach ich zapłaty; ryzyku zwi�zanym z usług� 
finansow�; kosztach oraz terminie i sposobie �wiadczenia usługi; prawie oraz 

sposobie odst�pienia od umowy; dodatkowych kosztach ponoszonych przez 

konsumenta wynikaj�cych z korzystania ze �rodków porozumiewania si� na 

odległo��; terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu 

maj� charakter wi���cy; minimalnym okresie, na jaki ma by� zawarta umowa  

o �wiadczenia ci�głe lub okresowe; miejscu i sposobie składania reklamacji; 

mo�liwo�ci pozas�dowego rozstrzygania sporów wynikaj�cych z umowy; 

istnieniu funduszu gwarancyjnego/innych systemów gwarancyjnych; j�zyku 

stosowanym w relacjach przedsi�biorcy z konsumentem; prawie wła�ciwym 

pa�stwa, które stanowi podstaw� stosunków przedsi�biorcy z konsumentem; 

s�dzie wła�ciwym dla rozstrzygania sporów zwi�zanych z wykonywaniem 

umowy; pobieraniu od konsumenta o�wiadczenia o poddaniu si� egzekucji. 

Dodatkowo, niezwłocznie po zawarciu umowy konieczne jest potwierdzenie 

konsumentowi na pi�mie lub za pomoc� innego statycznego no�nika informacji 

dost�pnego dla konsumenta ww. informacji. 

Kolejne wymogi informacyjne odnosz�ce si� do specyfiki produktu lub 

formy �wiadczenia usług wi��� si� ze sfer� bankowo�ci elektronicznej. Ustawa  

o elektronicznych instrumentach płatniczych – w �lad za unijn� dyrektyw� 
2007/64/WE – precyzuje wymogi odnosz�ce si� do umów o elektroniczny 
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instrument płatniczy (EIP) oraz umów o usługi bankowo�ci elektronicznej. 
Przede wszystkim przepisy okre�laj� wymagane elementy tych umów. W przy-

padku umowy: 

– o elektroniczny instrument płatniczy s� to: strony umowy; rodzaj udo-

st�pnianego elektronicznego instrumentu płatniczego i urz�dze�, z których mo�e 

korzysta� posiadacz, dokonuj�c operacji przy u�yciu tego instrumentu; rodzaje 

operacji, które mo�na dokonywa� przy u�yciu EIP; terminy wykonywania przez 

wydawc� zlece� posiadacza; okre�lenie ogranicze� w dokonywaniu operacji; 

terminy wykonywania przez posiadacza zobowi�za� z tytułu operacji dokona-

nych przy u�yciu EIP oraz z tytułu nale�nych wydawcy opłat i prowizji lub 

spłaty nale�no�ci; rodzaj i wysoko�� opłat i prowizji oraz warunki ich zmian; 

zasady rozlicze� z tytułu operacji w walutach obcych i stosowane kursy walut; 

zasady obliczania odsetek; zasady, tryb i terminy składania i rozpatrywania 

reklamacji; okres, na jaki została zawarta umowa i warunki jej przedłu�ania; 

sposób, termin i wa�ne powody wypowiedzenia warunków umowy przez 

wydawc�; sposób post�powania w przypadku utraty EIP, 

– o usługi bankowo�ci elektronicznej s� to te same elementy, a ponadto za-

sady: elektronicznej identyfikacji posiadacza; post�powania posiadacza w zwi�zku 

ze zleceniem dokonywania operacji i korzystania z innych usług okre�lonych  

w umowie. 

Dodatkowo, bank, �wiadcz�c usługi na podstawie umowy o usługi banko-

wo�ci elektronicznej, obowi�zany jest do: udost�pniania posiadaczowi informa-

cji o dokonanych operacjach i zrealizowanych rozliczeniach oraz pobranych 

opłatach i prowizjach, w terminach i w sposób okre�lony w umowie; niezwłocz-

nego poinformowania o odmowie lub braku mo�liwo�ci wykonania zleconej 

operacji z przyczyn niezale�nych od banku. 

3.2. Obowi�zki informacyjne wynikaj�ce z MiFID 

MiFID
18

, czyli pakiet unijnych regulacji dotycz�cych rynków instrumentów 

finansowych, precyzuje wymogi odnosz�ce si� do przedsi�biorstw inwestycyj-

nych. Regulacje te dotycz� banków w przypadku oferowania przez nie klientom 

produktów z tych rynków (np. jednostek uczestnictwa w funduszach inwesty-

cyjnych). Głównym celem dyrektywy jest ochrona klientów; przedsi�biorstwa 

inwestycyjne zobowi�zane s� działa� uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie, 

zgodnie z najlepiej poj�tymi interesami klientów. 

                      
18 MiFID – Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków in-

strumentów finansowych). Mianem tym okre�la si� pakiet trzech aktów prawnych Unii Europej-

skiej: MiFID I (Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r.  

w sprawie rynków instrumentów finansowych, OJ L 145), MiFID II (Dyrektywa Komisji 
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MiFID I, czyli Dyrektywa 2004/39/WE z 21.04.2004 stanowi, �e wszelkie 

informacje, w tym publikacje handlowe, kierowane przez przedsi�biorstwo 

inwestycyjne do klientów lub potencjalnych klientów powinny by� rzetelne, 

niebudz�ce w�tpliwo�ci i niewprowadzaj�ce w bł�d. Publikacje handlowe nale�y 

w sposób niebudz�cy w�tpliwo�ci oznaczy� jako publikacje handlowe.  

Regulacja ta wymaga, by klientom lub potencjalnym klientom dostarcza� 
kompleksowych informacji dotycz�cych: przedsi�biorstwa inwestycyjnego oraz 

usług przez nie �wiadczonych; instrumentów finansowych oraz proponowanych 

strategii inwestycyjnych; powinny one obejmowa� stosowne wytyczne oraz 

ostrze�enia o ryzyku zwi�zanym z inwestycjami w takie instrumenty lub 

odnosz�cym si� do poszczególnych strategii inwestycyjnych; podmiotów 

realizuj�cych zlecenia oraz kosztów i odno�nych opłat, skonstruowanych w taki 

sposób, aby klienci lub potencjalni klienci mogli zrozumie� charakter oraz 

ryzyko zwi�zane z usług� inwestycyjn� oraz okre�lonym rodzajem oferowanego 

instrumentu finansowego, a co za tym idzie, mogli podj�� �wiadome decyzje 

inwestycyjne. Informacje te nale�y przekazywa� w ujednoliconym formacie. 

Ponadto dyrektywa nakłada na przedsi�biorstwa inwestycyjne obowi�zek 

dostarczania klientom sprawozdania w sprawie usług �wiadczonych klientowi 

(w miar� potrzeb, sprawozdania te obejmuj� koszty zwi�zane z transakcjami  

i usługami wykonywanymi w imieniu klienta). 

MiFID II, czyli Dyrektywa 2006/73/WE z 10.08.2006 r konkretyzuje ogólne 

zapisy pierwszej dyrektywy. Okre�la te� warunki przekazywania informacji na 

trwałym no�niku innym ni� papier (art. 3). Odnosz�c si� do wymogu przedsta-

wiania informacji rzetelnych, niebudz�cych w�tpliwo�ci i niewprowadzaj�cych 

w bł�d, MiFID II precyzuje warunki, które musz� spełnia� informacje, aby 

mo�na je uzna� za takie; a mianowicie:  

1) s� dokładne, nie podkre�laj� �adnych potencjalnych korzy�ci płyn�cych 

z usługi inwestycyjnej lub instrumentu finansowego, o ile jednocze�nie  

w sposób uczciwy i wyra�ny nie wskazuj� wszelkich zagro�e�, jakie si� z tym 

wi���; 

                      
2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 r. wprowadzaj�ca �rodki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków 

prowadzenia działalno�ci przez przedsi�biorstwa inwestycyjne oraz poj�� zdefiniowanych na 

potrzeby tej�e dyrektywy, OJ L 241) oraz Rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 

2006 r. wprowadzaj�ce �rodki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskie-

go i Rady w odniesieniu do zobowi�za� przedsi�biorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia 

rejestrów, sprawozda� z transakcji, przejrzysto�ci rynkowej, dopuszczenia instrumentów 

finansowych do obrotu oraz poj�� zdefiniowanych na potrzeby tej�e dyrektywy, OJ L 241. 

Szerzej: www.mifid.com.pl oraz http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm. 
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2) s� przedstawione w sposób, który jest odpowiedni i zrozumiały dla prze-

ci�tnego przedstawiciela grupy, do której s� skierowane lub do której mog� 
dotrze�; 

3) nie ukrywa si� w nich, nie umniejsza ani nie przedstawia w sposób nieja-

sny istotnych elementów, stwierdze� lub ostrze�e�; 
4) w przypadku gdy informacje zawieraj� porównania usług inwestycyj-

nych lub dodatkowych, instrumentów finansowych b�d� osób �wiadcz�cych 

takie usługi – porównanie musi by� miarodajne i przedstawione w sposób 

rzetelny i zrównowa�ony; nale�y poda� �ródła informacji wykorzystanych do 

porównania; nale�y poda� główne fakty i zało�enia wykorzystane przy dokony-

waniu porównania; 

5) w przypadku gdy w informacjach wskazuje si� wyniki osi�gni�te  

w przeszło�ci: a) wskazanie takie nie mo�e by� najwyra�niejszym elementem 

publikacji, b) informacje o wynikach musz� by� wła�ciwe i obejmowa� okres 

ostatnich 5 lat lub cały okres, w którym oferowano dany instrument finansowy, 

ustalano dany indeks lub �wiadczono dan� usług�; informacje o wynikach musz� 
by� oparte na pełnych okresach dwunastomiesi�cznych, c) nale�y jasno okre�li� 
okres referencyjny i �ródło informacji, d) informacje musz� zawiera� wyra�ne 

ostrze�enie, �e dane odnosz� si� do przeszło�ci i �e wyniki w przeszło�ci nie 

stanowi� pewnego wska�nika na przyszło��, e) je�eli wskazanie opiera si� na 

kwotach nominowanych w walucie innej ni� waluta pa�stwa członkowskiego,  

w którym ma siedzib� klient detaliczny lub potencjalny klient detaliczny, walut� 
tak� nale�y poda� wraz z ostrze�eniem, �e zyski inwestora mog� ulec zwi�ksze-

niu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego, f) je�eli wskazanie 

opiera si� na wynikach brutto, nale�y ujawni�, jak wpływaj� na ten wynik 

prowizje, opłaty i inne obci��enia; 

6) w przypadku gdy informacje odnosz� si� do przyszłych wyników, speł-

nione musz� by� nast�puj�ce warunki: a) informacje nie mog� opiera� si� na 

symulacji wyników w przeszło�ci ani do takiej symulacji si� odwoływa�, b) 

musz� opiera� si� na uzasadnionych zało�eniach wynikaj�cych z obiektywnych 

danych, c) je�eli informacje takie opieraj� si� na wynikach brutto, nale�y 

ujawni�, jak wpływaj� na te wyniki prowizje, opłaty i inne obci��enia, d) musz� 
zawiera� wyra�ne ostrze�enie, �e przedstawiane prognozy nie stanowi� pewnego 

wska�nika przyszłych wyników; je�eli informacje odnosz� si� do konkretnego 

przypadku opodatkowania, podaje si� w nich wyra�nie, �e opodatkowanie takie 

zale�y od indywidualnej sytuacji klienta i mo�e ulec zmianie w przyszło�ci; 

7) w informacjach nie wykorzystuje si� nazwy �adnej z wła�ciwych władz 

w sposób, który wskazywałby lub sugerował, �e takie władze zatwierdziły lub 

zaaprobowały produkty lub usługi przedsi�biorstwa inwestycyjnego. 

Dyrektywa nakłada na firmy inwestycyjne obowi�zek segmentacji klientów. 

W �lad za tym pojawia si� wymóg poinformowania klienta o zaliczeniu do 
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kategorii klientów detalicznych, klientów bran�owych czy te� uprawnionych 

kontrahentów, a tak�e obowi�zek przekazania mu informacji o tym, czy przy-

sługuje mu prawo do zło�enia wniosku o zmian� tak wyznaczonej kategorii oraz 

o tym, czy wi��e si� to z obni�eniem poziomu ochrony. 

Sprecyzowano ponadto ogólne wymogi dotycz�ce informacji dla klientów: 

wymagane jest przekazanie z odpowiednim wyprzedzeniem warunków umowy, 

a informacje zawarte w publikacjach handlowych musz� by� zgodne z informa-

cjami, które przedsi�biorstwo przedstawia klientom w trakcie �wiadczenia usług 

inwestycyjnych lub dodatkowych. Szczegółowe wymogi informacyjne dotycz�: 
– informacji na temat przedsi�biorstwa inwestycyjnego i jego usług dla 

klientów detalicznych i potencjalnych klientów detalicznych (uszczegółowienie 

art. 19, ust. 3, tiret pierwsze dyrektywy 2004/39/WE); 

– informacji o instrumentach finansowych (uszczegółowienie art. 19, ust. 3, 

tiret drugie dyrektywy 2004/39/WE); 

– informacji dotycz�cych zabezpieczenia instrumentów finansowych lub 

funduszy klienta (uszczegółowienie art. 19, ust. 3, tiret pierwsze dyrektywy 

2004/39/WE); 

– informacji o kosztach i powi�zanych opłatach (uszczegółowienie art. 19, 

ust. 3, tiret czwarte dyrektywy 2004/39/WE); 

– informacji o polityce realizacji zlece�: obowi�zek przekazania klientom 

detalicznym informacji na temat stosowanej polityki realizacji zlece� (z odpo-

wiednim wyprzedzeniem w stosunku do rozpocz�cia �wiadczenia usługi). 

Podkre�la si�, �e MiFID ma zwi�kszy� konkurencj� na rynku usług inwesty-

cyjnych, przejrzysto�� działania firm inwestycyjnych, procesów obsługi klientów 

oraz zapewni� zgodno�� transakcji ze zleceniami zło�onymi przez klientów. 

PODSUMOWANIE 

Zapewnienie klientom przez bank informacji jest konieczne dla �wiadomego 

kształtowania zachowa� konsumpcyjnych. Jest to tak�e nieodzowne dla tworzenia 

partnerskich relacji banku z klientami i budowania lojalno�ci klientów.  

Niegdy� banki okre�lano mianem „instytucji zaufania publicznego”, pod-

kre�laj�c, �e zaufanie owo jest niezb�dne dla ich funkcjonowania – operuj� one 

wszak cudzymi pieni�dzmi. Obecnie coraz cz��ciej wskazuje si� jednak, �e owa 

szlachetna wizja została ju� wytarta ze �wiadomo�ci społecznej, a banki utraciły 

sw� reputacj� i wiarygodno��19
. Konieczne jest zatem odbudowanie utraconego 

                      
19 L. Dziawgo, Status instytucji zaufania publicznego we współczesnej bankowo�ci: pomi�dzy 

Parthership Banking a Killer Banking?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci�skiego” 2009, 

nr 548, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 38, s. 125. 
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zaufania i szacunku. Jednym z najwa�niejszych filarów budowania odpowie-

dzialnych relacji z klientami jest wyposa�enie ich przez bank w uczciwe, 

rzetelne, przejrzyste... i zrozumiałe dla odbiorców informacje. 

Monika Marcinkowska 

BANK CLIENTS’ PROTECTION BY INFORMATION 

(Summary) 

The paper describes the idea of clients’ protection by information and presents requirements 

regarding the information delivered to bank clients and disclosed publicly. As consumers usually 

don’t have enough professional knowledge, experience and skills to adequately assess financial 

products offered by banks, the state enforces regulation requiring from banks delivering certain 

information allowing for such assessment. The paper discusses three groups of such requirements: 

resulting from banking regulations, included in consumer protection acts and from EU Markets in 

Financial Instruments Directives (MiFID). 

 

 


