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UMOWY BANKOWE
A STABILNO  FINANSOWA
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Podobnie jak sektor bankowy odgrywa kluczow  rol  w gospodarce, tak umo-
wy bankowe nale  do najistotniejszych umów obrotu gospodarczego ujmowanego 
z prawnego punktu widzenia jako uogólnienie stosunków cywilnych powstaj cych 
w zwi zku z prowadzon  przez przedsi biorców dzia alno ci . Stabilno  finanso-
wa1 na kanwie ostatniego kryzysu finansowego sta a si  jednym z g ównych celów 
regulacji dzia alno ci bankowej, który intuicyjnie uto samiany jest z normami pu-
blicznego prawa bankowego. Jednak e w ostatnich latach na szczeblu UE, obok 
zagadnie  nadzorczych i ostro no ciowych, w dynamiczny sposób rozwijana jest 

* Piotr Fr tczak jest doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Warszawskiego.

1 Na potrzeby opracowania autor przyjmuje pragmatyczn  definicj  stabilno ci finansowej syste-
mu finansowego rozumianej jako stan, w którym pe ni on swoje funkcje w sposób ci g y i efek-
tywny, nawet w przypadku wyst pienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburze  o znacznej 
skali. Problematyka definicji stabilno ci finansowej zob. m.in.: P. Niedzió ka, Kredytowe instru-
menty pochodne a stabilno  finansowa, SGH, Warszawa 2011, s. 53–86; O. Szczepa ska, Stabil-
no  finansowa jako cel banku centralnego: studium teoretyczno-porównawcze, Warszawa 2008, 
s. 33–38; P. Smaga, Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilno ci finansowej, Warszawa 
2014, s. 17–62; H. ywiecka, Stabilno  finansowa jako cel wspó czesnego banku centralnego, 
„Bezpieczny Bank”, 2012, nr 3(48), s. 52–55; M. Zygierewicz, Stabilno  finansowa, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Sk odowska”, 2013, Vol. XLVII, s. 3.
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tak e regulacja us ug finansowych2. Najcz ciej uzasadnieniem ingerencji w sfer  
relacji umownych banku (instytucji finansowej) jest wola ochrony szeroko rozu-
mianego klienta (konsumenta, p atnika, deponenta, inwestora, kredytobiorcy), 
pojmowana jako istotny element budowania wspólnego rynku. Wydaje si  jednak, 
e na skutek do wiadcze  ostatniego kryzysu finansowego, przes anka ta zosta-
a dodatkowo powi zana z problematyk  stabilno ci finansowej. Celem artyku u 

jest bli sze przyjrzenie si  powy szej relacji zarówno na gruncie teoretycznym, jak 
i z perspektywy do wiadcze  europejskich.

Problematyka umów bankowych w ostatnich latach znalaz a równie  swoje od-
zwierciedlenie na gruncie polskiej gospodarki – wystarczy wskaza  kwestie poza-
gie dowych instrumentów pochodnych, polisolokat czy te  walutowych kredytów 
hipotecznych. Poni szy artyku  pozwoli umie ci  krajowe zdarzenia na szerszym 
tle do wiadcze  mi dzynarodowych. Jednocze nie mo e stanowi  argument prze-
mawiaj cy za kompleksowym spojrzeniem na relacje umowne banków, uwzgl d-
niaj cym aspekt systemowy.

1. UMOWY BANKOWE – UWAGI OGÓLNE

Wyodr bnienie w ramach obrotu gospodarczego umów bankowych ma charak-
ter podmiotowy – jedn  ze stron jest bank b d cy wyspecjalizowanym przedsi -
biorc , oraz przedmiotowy – umowy te pozostaj  w cis ym zwi zku z prowadzon  
dzia alno ci  bankow . Niew tpliwie cywilnoprawny obrót bankowy jest zró ni-
cowany zarówno pod wzgl dem przedmiotu umów bankowych, jak i charakteru 
zaanga owanych stron (obrót konsumencki). Z jednej strony cechuje go masowo , 
seryjno  i typowo , z drugiej natomiast mo liwe jest równie  uzyskanie us ug 
specjalnie dopasowanych do indywidualnych preferencji klienta. Dokonuj c pod-
stawowej, ogólnej charakterystyki umów bankowych, nale y wskaza , e z regu y 
s  to umowy konsensualne, odp atne, d ugoterminowe, a nawet ci g e, natomiast 
wiadczenie najcz ciej ma charakter pieni ny3.

Pewnym przybli eniem g ównych typów umów bankowych jest katalog czyn-
no ci bankowych zawartych w art. 5 i 6 PrBank4. Stanowi  one syntetycznie uj te 
kompleksy czynno ci prawnych oraz czynno ci faktycznych banku5. Cech  charak-
terystyczn  umów bankowych jest ich cis e powi zanie z uk adem relacji pomi -

2 Zbiorczy wykaz ponad 40 podj tych reform na stronie KE zob. http://ec.europa.eu/finance/ge-
neral-policy/policy/map_reform_en.htm#row28 (dost p: 2.09.2015).

3 E. Rutkowska, Bankowe wzorce umowne, Wroc aw 2002, s. 22, 40.
4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 

z pó n. zm.).
5 M. B czyk, Umowy w zakresie czynno ci bankowych, [w:] Prawo umów handlowych. System 

Prawa Handlowego t. 5, red. S. W odyka, Warszawa 2011, s. 810–812.
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dzy bankiem i jego klientem. Wspó pracy na linii bank – klient odpowiada wiele 
stosunków umownych. Ka da z zawartych umów zostaje wkomponowana w uk ad 
stosunków gospodarczych, w zale no ci od przyj tego celu i modelu wspó pracy. 
Zdecydowana wi kszo  czynno ci bankowych realizowana jest na podstawie umów 
zawieranych przez banki komercyjne z klientami. Obok umów nazwanych zawar-
tych w KC6 wyst puj  tu tak e instytucje pozakodeksowe, w tym przede wszyst-
kim umowa kredytu bankowego i umowa gwarancji bankowej7. Nale y równie  
wskaza , e wraz z post puj c  zmian  modelu bankowo ci nast puje zwi kszona 
aktywno  banków równie  w innych obszarach rynków finansowych poza sekto-
rem bankowym. Dzia ania te s  najcz ciej okre lane zbiorczym mianem banko-
wo ci inwestycyjnej. W zale no ci od wybranego modelu dzia alno ci oraz formy 
prawnej – prowadzenie dzia alno ci inwestycyjnej na w asny rachunek lub te  na 
rachunek klienta – zastosowanie b d  mia y w a ciwe umowy, typowe dla us ug 
inwestycyjnych8.

Normatywna regulacja umów bankowych, cho  obszerna pod wzgl dem przed-
miotowym, nie nale y jednak do regulacji szczególnie pog bionych. Wiod c  rol  
nale y przypisa  przepisom rangi ustawowej w a ciwym dla danego rodzaju us ug 
bankowych, które stanowi  legem speciali wzgl dem przepisów KC, to jednak nadal 
znaczenie zachowa y równie  akty pozaustawowe wydawane g ównie na podstawie 
PrBank i innych ustaw9. Nale y wskaza , e regulacja ulega ci g emu poszerzaniu 
zarówno wskutek rozwoju dzia alno ci bankowej, czemu odpowiada powstawanie 
nowych typów umów bankowych, oraz du ej aktywno ci prawodawcy unijnego 
w obszarze us ug finansowych. Stosunkowo niewielki stopie  ingerencji ustawo-
dawcy w zakresie materialnych przepisów dotycz cych umów bankowych ozna-
cza pozostawienie rozwi za  szczegó owych praktyce obrotu. Ustawy w g ównej 
mierze dotycz  w z owych, specjalistycznych zagadnie , jak tajemnica bankowa, 
przywileje bankowe czy te  ochrona konsumenta. W konsekwencji umowy bankowe 
w szerokim zakresie podlegaj  swobodzie umów. Jak wskazuje E. Rutkowska-To-
maszewska: z uwagi na to, e zawarte w przepisach ustawowych i wykonawczych 
unormowanie umów bankowych ma charakter ramowy, rol  podstawowego regu-
latora praw i obowi zków stron tych umów pe ni  w praktyce wzorce umowne10. 
Banki w pe ni wykorzystuj  mo liwo  tworzenia w asnego lex contractus, co cz sto 
decyduje o adhezyjnym charakterze zawieranych umów.

 6 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z pó n. 
zm.).

 7 L. Góral, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, Polskie prawo bankowe, Warszawa 2006, 
s. 128–129.

 8 P. Zapadka, Us ugi bankowo ci inwestycyjnej, Warszawa 2012, s. 9.
 9 M. B czyk, Umowy w zakresie…, op. cit., s. 814–815.
10 E. Rutkowska, Bankowe…, op. cit., s. 39.
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Nale y wskaza , e mimo i  czynno ci bankowe stanowi  kluczow  instytucj  
prawa bankowego, to nie stworzono jej ustawowej, klasycznej definicji, co cho  
z regu y nie jest oceniane jako brak legislacyjny11, to jednak po rednio mo e przy-
czynia  si  do pewnych niekonsekwencji terminologicznych. W praktyce obrotu, 
jak i w pi miennictwie, daje si  zauwa y  istotne zró nicowanie siatki poj ciowej 
stosowanej dla opisywania aktywno ci gospodarczej banków. Wyra ne jest prze-
nikanie z gruntu nauk ekonomicznych alternatywnych terminów do „czynno ci 
bankowych”, które w za o eniu maj  opisywa  dzia ania banków. Cz sto, cho  nie-
s usznie, czynno ci bankowe s  uto samiane z czynno ciami prawnymi poprzez 
wskazywanie, e s  to czynno ci o charakterze zobowi zaniowym (g ównie umo-
wy), na podstawie których banki wiadcz  w obrocie handlowym specjalistyczne 
us ugi12. Tymczasem czynno ci bankowe maj  charakter z o ony. Sk adaj  si  za-
równo wy cznie z czynno ci prawnych albo czynno ci faktycznych, jak i stanowi  
zespó  (konglomerat) tych dwóch grup. Przy czym cz  z tych konglomeratów, ze 
wzgl du na ich funkcjonalny zwi zek oraz znaczenie dla dzia alno ci bankowej, 
okre la si  mianem „naturalnych” czynno ci bankowych13.

Do szczególnie cz sto u ywanych zwrotów nale y tak e zaliczy  „operacje ban-
kowe”, „us ugi bankowe”, a tak e „produkty bankowe”14. Okre lenia te przenikaj  
równie  na grunt prawa bankowego. Termin „operacja bankowa” nale y uzna  
za powszechnie przyj te okre lenie u ywane na oznaczenia pewnych czynno ci 
(zachowa ) banku w obrocie gospodarczym. Cieszy si  ono du  popularno ci  na 
gruncie ekonomii oraz w obrocie bankowym (np. nazewnictwo jednostek organiza-
cyjnych banków). Mimo to w literaturze ekonomicznej nie dosz o do sformu owania 
jednolitej definicji tego poj cia. W praktyce s  mu przypisywane ró ne znaczenia 
i ma on zastosowanie w odniesieniu do bardzo zró nicowanych dzia a  banku w za-
le no ci od przyj tej konwencji przez danego przedstawiciela doktryny ekonomicz-
nej czy te  prawnej. W konsekwencji w ród „operacji bankowych, nale y wskaza  
dzia ania czy te  zachowania mieszcz ce si  zarówno w zakresie poj cia czynno ci 
bankowych, jak i takie, którym takiego charakteru nale y stanowczo odmówi , co 
ewidentnie wyklucza to samo  obu tych poj .

Dzia alno  bankowa opisywana jest równie  z perspektywy dzia alno ci us u-
gowej. W szczególno ci na gruncie ekonomii bank ujmuje si  jako przedsi biorstwo 
bankowe ukierunkowane na wiadczenie us ug bankowych. Mimo e „us uga ban-
kowa” jest terminem niezwykle rozpowszechnionym, to jest on kolejnym przyk a-
dem terminu, którego znaczenie ani w doktrynie, ani ustawodawstwie nie zosta o 

11 L. Mazur, Prawo bankowe: komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 40–41.
12 W. Srokosz, Czynno ci bankowe zastrze one dla banków, Branta, Bydgoszcz–Wroc aw 2003, 

s. 21–23.
13 W. Srokosz, Prywatne prawo bankowe, [w:] Prawo finansowe, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Ma-

stalska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 665–666.
14 Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 125.
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w sposób jednoznaczny ustalone. Cz sto dokonuj c najprostszej interpretacji (cho  
b dnie), zaw a si  to poj cie poprzez jego uto samianie z poj ciem czynno ci ban-
kowych, a wi c z poj ciem, którego zakres zosta  w przepisach prawnych ustalony.

Równie  popularnym terminem, zw aszcza w ostatnich latach, jest poj cie „pro-
duktu bankowego”. Nale y jednak mie  na uwadze, e w g ównym stopniu wywodzi 
si  ono z marketingu bankowego i w tym obszarze powinno by  stosowane. Zamien-
ne stosowanie go w charakterze synonimu do „czynno ci bankowej” czy te  „us ugi 
bankowej” nale y oceni  jako ryzykowne. Poj cie to przyj to bowiem na oznaczenie 
podstawowego instrumentu dzia alno ci marketingowej, który – w najprostszym 
uj ciu – ma s u y  analizom dotycz cym strategii rynkowych, czyli udzieleniu od-
powiedzi na pytanie, jak sprzedawa  i jak zdobywa  nowe rynki15.

2. UMOWY BANKOWE W TEORII STABILNO CI FINANSOWEJ

Pierwotnie na gruncie europejskim sytuacja klienta banku by a ci le zwi zana 
z tworzeniem jednolitego rynku us ug finansowych – dotyczy o to g ównie relacji 
z konsumentem. Potencjalne korzy ci wynikaj ce z integracji rynku detalicznych 
us ug finansowych upatrywano w obni eniu kosztów, redukcji cen oraz poszerzeniu 
zakresu dost pnych us ug wskutek wzrostu konkurencji pomi dzy us ugodawcami. 
Nast pnie uznano, e dzia ania musz  koncentrowa  si  tak e wokó  bezpiecze -
stwa, w szczególno ci w przypadku transgranicznych us ug finansowych16. Ostatni 
kryzys finansowy znacznie rozszerzy  zakres analizy relacji bank – klient. Bieg wy-
darze  gospodarczych wskaza , e analiza nieoptymalnych, nieefektywnych trans-
akcji na poziomie indywidualnym obejmuj cym poszczególne strony umowy mo e 
okaza  si  niewystarczaj ca. Cho  koszty niekorzystnej transakcji co do zasady 
ponosz  strony umowy, to konieczne jest równie  uwzgl dnienie aspektu systemo-
wego wynikaj cego z masowo ci oraz koncentracji negatywnych zjawisk, co mo e 
wi za  si  z trudnymi do oszacowania kosztami spo ecznymi oraz gospodarczymi17.

W efekcie, jak wskazuje D. Wojtczak-Samoraj, wewn trzne cele prawa rynku fi-
nansowego, formu owane przez prawodawc  w odniesieniu do konkretnego sektora 
rynku finansowego, s  w ostatnich latach uzupe niane o cel w postaci stabilno ci 
finansowej sektora czy te  stabilno  systemu finansowego jako ca o ci. We w a ci-

15 Szerzej na temat wspó czesnego nazewnictwa w odniesieniu do dzia alno ci bankowej zob. 
I. Ciepiela, Czynno ci bankowe jako przedmiot dzia alno ci banków, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2010, s. 153–198 i cytowana tam literatura.

16 A.M. Jurkowska-Zeidler, Bezpiecze stwo rynku finansowego w wietle prawa Unii Europejskiej, 
Warszawa 2008, s. 116; E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna klienta na rynku us ug 
bankowych, Warszawa 2013, s. 85.

17 T. Czech, Kryterium odpowiedniego charakeru us ugi inwestycyjnej oraz instrumentów finan-
sowych wed ug MiFID, „Przegl d Prawa Handlowego”, 2009, nr 7, s. 17.
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wych dyrektywach i rozporz dzeniach, najcz ciej w motywach regulacji, odnajdu-
jemy liczne sformu owania dowo uj ce si  do „zapewnienia stabilno ci finansowej 
podmiotów gospodarczych”, „osi gni cia wi kszej stabilno ci na rynkach finanso-
wych”, a tak e „zachowania stabilnego i zró nicowanego rodowiska bankowego”, 
czy te  „zniech cania do destabilizuj cych spekulacji finansowych”. Natomiast 
ochrona uczestników rynku sta a si  nieodzownym elementem budowy jednolitego 
rynku us ug finansowych oraz przywracania naruszonego przez kryzys finansowy 
zaufania. St d te  formu owane we w a ciwych dyrektywach i rozporz dzeniach 
sektorowych cele nawi zuj ce do „zapewnienia wysokiego poziomu ochrony inwe-
storów i deponentów”, „ochrony ubezpieczaj cych i beneficjentów” „utrzymania 
zaufania deponentów”, „zapewnienia zaufania konsumentów”, „zapewnienia kon-
sumentom wysokiego i równowa nego poziomu ochrony ich interesów”18.

Zagadnienie stabilno ci finansowej jest przedmiotem szerokiej debaty nauko-
wej. W prowadzonych dyskusjach wyra nie dominuj  zagadnienia ekonomiczne. 
Du a cz  prowadzonych prac dotycz cych stabilno ci finansowej ma na celu 
wskazanie jej g ównych cech czy te  determinant, przy jednoczesnym okre leniu 
ewentualnych zagro e . Cz sto poruszana jest równie  problematyka regulacyj-
na, w ramach której znajduj  si  kwestie prawne, g ównie zwi zane z szeroko 
rozumianym nadzorem nad sektorem finansowym. Jak wskazuje P. Niedzió ka, 
poszukuj c przyczyn niestabilno ci finansowej badacze wskazuj  na problemy, któ-
re maj  swoje ród o w ramach systemu finansowego (ryzyka endogeniczne) lub 
te  czynnikach zewn trznych (ryzyka egzogeniczne)19. Cz  z nich ma charakter 
prawny. Jako przyk ad mo na wskaza  podstawowe opracowanie G.J. Schinasiego 
Preserving Financial Stability. W ramach czynników wewn trznych uwzgl dniono 
elementy prawne, jednak e zosta y „rozbite” na poszczególne kategorie ryzyka. 
Aspektów publicznoprawnych nale y w g ównej mierze upatrywa  w ryzyku praw-
nym, regulacyjnym oraz nadzorczym, natomiast elementów prywatnoprawnych 
nale y doszukiwa  si  w elementach ryzyka prawnego, ryzyka reputacji oraz ry-
zyka kontrahenta20.

W podobny sposób J. Kole nik, analizuj c ryzyko dzia alno ci bankowej, wska-
zuje na ryzyko prawne oraz ryzyko regulacji. Przy czym uwa a, i  ryzyko regula-
cyjne zawiera si  w ramach ryzyka prawnego, uznaj c je za jeden z najwa niejszych 
rodzajów ryzyka niefinansowego, na które nara ony jest bank. Jego ród em mog  
by  zarówno relacje z klientem, jak i czynniki organizacyjne samego banku, np. wa-
dliwe procedury wewn trzne, b dne regulaminy. Istotne mo e równie  okaza  si  

18 Szerzej zob. D. Wojtczak-Samoraj, Kilka uwag na temat otoczenia regulacyjnego rynku finanso-
wego Unii Europejskiej, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, 2014, nr 5, 
s. 96–101.

19 P. Niedzió ka, Kredytowe instrumenty pochodne..., op. cit., s. 87–88.
20 G.J. Schinasi, Preserving Financial Stability, IMF Economic Issues, 2005, s. 6.
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powi zanie ryzyka prawnego z ryzykiem reputacji, g ównie ze wzgl du na fakt, e 
zaufanie klientów, kontrahentów oraz organów nadzoru stanowi podstaw  wspó -
czesnej dzia alno ci bankowej, a ewentualne niepowodzenia banku mog  zosta  
odebrane przez otoczenie jako brak profesjonalizmu21.

Kwestia ryzyka prawnego znalaz a odzwierciedlenie w regulacjach ostro no-
ciowych stosowanych przez nadzór bankowy. Ujmowane jest ono jako element 

sk adowy ryzyka operacyjnego. Powszechnie przyj ta definicja ryzyka operacyjnego 
zosta a pierwotnie przedstawiona w dokumencie konsultacyjnym Nowa Bazylej-
ska Umowa Kapita owa, opracowanym w styczniu 2001 r. przez BCBS22. Ryzyko 
operacyjne zosta o okre lone jako ryzyko straty wynikaj cej z niew a ciwych lub 
zawodnych procesów, ludzi i systemów lub ze zdarze  zewn trznych. Definicja 
ta w zakresie przedmiotowym obejmuje tak e ryzyko prawne, cho  pomija ryzy-
ko strategiczne i ryzyko reputacji. Wprowadzenie wymogu kapita owego z tytu u 
ryzyka operacyjnego mia o na celu zabezpieczenie banku przed stratami wynika-
j cymi z b dnych dzia a  ludzi i systemów, a tak e zwraca o uwag  i podkre la o 
znaczenie tego zagadnienia. Wymóg kapita owy z tytu u ryzyka operacyjnego sta  
si  trzecim – obok ryzyka kredytowego i rynkowego – sk adnikiem mianownika 
wspó czynnika wyp acalno ci23.

Wymogi w zakresie zarz dzania ryzykiem operacyjnym w krajowym sektorze 
bankowym reguluje g ównie Rekomendacja M dotycz ca zarz dzania ryzykiem 
operacyjnym w bankach24. Zgodnie z definicj  zawart  w § 1 za cznika nr 14 do 
uchwa y KNF nr 76/201025 przez ryzyko operacyjne nale y rozumie  mo liwo  
wyst pienia straty wynikaj cej z niedostosowania lub zawodno ci procesów we-
wn trznych, ludzi i systemów lub ze zdarze  zewn trznych, obejmuj c równie  
ryzyko prawne. Ryzyko prawne okre la si  natomiast jako ryzyko zwi zane ze 
zmianami w prawie i regulacjach, zgodno ci  z nimi oraz wykonalno ci  umów 
i zwi zan  z nimi odpowiedzialno ci 26. Na gruncie Rekomendacji M w zakresie re-
lacji z klientami wskazuje si  na niebezpiecze stwo wyst pienia straty wynikaj cej 
z niewywi zywania si  z obowi zków zawodowych wzgl dem okre lonych klientów, 

21 J. Kole nik, Bezpiecze stwo systemu bankowego: teoria i praktyka, Warszawa 2011, s. 66–67.
22 S. Kasiewicz, Lustrzane odbicie zarz dzania ryzykiem operacyjnym, „Bezpieczny Bank”, 2010, 

nr 3 (42), s. 81.
23 P. Dzieko ski, Nowa Bazylejska Umowa Kapita owa: konsekwencje dla rynku kredytowego, NBP, 

Warszawa 2003, Materia y i Studia, z. 164, s. 49–50.
24 Rekomendacja M stanowi za cznik do uchwa y Nr 8/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 

8 stycznia 2013 r. (Dz.Urz. KNF z 2013 poz. 6). Zast pi a ona wcze niejsz  Rekomendacje M 
dotycz c  zarz dzania ryzykiem operacyjnym w bankach, opracowan  i wydan  w 2004 r.

25 Uchwa a Komisji Nadzoru Finansowego nr 76/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
i szczegó owych zasad wyznaczania wymogów kapita owych z tytu u poszczególnych rodzajów 
ryzyka (Dz.Urz. KNF Nr 2, poz. 11 z pó n. zm.).

26 „BION w bankach – mapa klas ryzyka i ich definicje”, KNF, s. 4, https://www.knf.gov.pl/ Images/
banki_mapa_ryzyk_tcm75-25314.pdf (dost p: 2.09.2015).
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b d ce skutkiem dzia a  nieumy lnych, zaniedbania lub te  zwi zane z charakte-
rem, b d  konstrukcj  produktu. Jako potencjalne obszary zdarze  obci onych 
rykiem wskazuje si :
1. Obs ug  klientów, ujawnianie informacji o klientach, inne zobowi zania wzgl -

dem klientów (np. nadu ycie zaufania, naruszenie wytycznych w zakresie ob-
s ugi klientów, agresywn  sprzeda , odpowiedzialno  kredytodawcy).

2. Niew a ciwe praktyki biznesowe lub rynkowe (np. niew a ciwe praktyki han-
dlowe/rynkowe, manipulacje rynkiem finansowym).

3. Wady produktów (np. wadliwie skonstruowane produkty bankowe, w tym b dy 
wzorów umów, regulaminów i innych tego typu dokumentów, brak w a ciwej 
autoryzacji, b dy modeli).

4. Klasyfikacj  klienta i ekspozycje (np. dokonywanie oceny profilu klienta nie-
zgodnie z wytycznymi, przekraczanie limitów ekspozycji wzgl dem klienta).

5. Us ugi doradcze (np. spory o jako  udzielonych rekomendacji gospodarczych).

Nieco odmiennego podzia u dokona a M. Capiga. W ramach analizy bezpie-
cze stwa finansowego jako jego element sk adowy, obok bezpiecze stwa instytucji 
finansowych, bezpiecze stwa poszczególnych segmentów rynków finansowych, 
wyró ni a równie  bezpiecze stwo transakcji finansowych oraz bezpiecze stwo 
klienta rynku finansowego. Poprzez bezpiecze stwo transakcji M. Capiga rozumie 
g ównie efektywno  i sprawno  przeprowadzenia danej transakcji, natomiast bez-
piecze stwo klienta to g ównie konieczno  ochrony klienta indywidualnego (nie-
profesjonalnego) poprzez zapewnienie zgodno ci us ugi z oczekiwaniami klienta 
oraz ochrony przed niewyp acalno ci  po rednika finansowego27.

W sposób bardziej ogólny znaczenie zagadnie  prawnych dla stabilno ci finan-
sowej przedstawili M. Kiedrowska i P. Marsza ek wskazuj c w ród mikroekono-
micznych cech stabilnego systemu finansowego efektywny system prawny. Przy 
czym pod tym poj ciem rozumiej  ogólne czynniki, jak przejrzyste akty prawne, 
efektywny system s downiczy czy odpowiednie przepisy ostro no ciowe. W kwestii 
norm prywatnoprawnych akcentuj  stworzenie regulacji wspieraj cych wykonal-
no  zawartych umów, w tym równie  w zakresie wymagalno ci i egzekucji zabez-
pieczenia28.

Relacje umowne banku z klientem zosta y szczegó owo uj te w badaniach mi-
kroekonomii bankowej, która przyczyn zaburze  finansowych upatruje w czynni-
kach wewn trznych konkretnej instytucji finansowej. I. Walter w ramach czynni-
ków determinuj cych mo liwo  og oszenia upad o ci instytucji finansowej obok 
braku przejrzysto ci funkcjonowania, niew a ciwej struktury w a cicielskiej wy-

27 M. Capiga, W. Grado , G. Szustak, Sie  bezpiecze stwa finansowego, Warszawa 2010, s. 13–14.
28 M. Kiedrowska, P. Marsza ek, Stabilno  finansowa – poj cie, cechy i sposoby jej zapewnienia. 

Cz  I, „Bank i Kredyt”, 2002, nr 3, s. 25.
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mienia równie  konflikt interesów oraz dzia alno  handlow  o skutkach desta-
bilizuj cych. W tym podej ciu relacje umowne przedstawione zostaj  w ramach 
zagadnienia konfliktu interesów, które s  rozbite na dwa podstawowe typy: kon-
flikt pomi dzy instytucj  finansow  a jej klientem oraz konflikt pomi dzy intere-
sami klientów danej instytucji finansowej. Dodatkowo I. Walter podaje interesuj ce 
przyk ady konfliktów interesów, dokonuj c przy tym rozró nienia na bankowo  
hurtow  oraz bankowo  detaliczn . W relacjach banku z klientem indywidualnym 
w szczególno ci warto zwróci  uwag  na mo liwo  wyst pienia: doradztwa na 
szkod  klienta (ang. biased client advice), wi zanej sprzeda y us ug bankowych 
(ang. involuntary cross – selling), b dów w realizacji polece  klienta, w szczególno-
ci nieuzasadnione opó nienia (ang. failure to execute), zbyt du ej ilo ci informacji 

w celu „rozmycia” informacji istotnych (ang. misleading disclosure), naruszenia 
prywatno ci danych osobowych (ang. violation of privacy)29.

Problematyka relacji umownych klienta z instytucj  finansow  nabra a szcze-
gólnego znaczenia w wietle ostatniego kryzysu finansowego. W opinii wielu eko-
nomistów nieprawid owo ci wyst puj ce w obszarze kredytów mieszkaniowych 
o podwy szonym ryzyku zabezpieczonych hipotecznie (ang. subprime) umo liwi y 
powstanie nierównowag gospodarczych, które w efekcie musia y doprowadzi  do 
za amania rynku30. Obecne badania podchodz  do zagadnienia relacji bank – klient 
w sposób kompleksowy, analizuj c problematyk  zawodno ci rynku, zawodno ci 
regulacji, a tak e braków w zachowaniu klientów oraz instytucji finansowych. Ana-
lizuj c przyczyny zawodno ci rynku akcentuje si  wnioski p yn ce z ekonomii be-
hawioralnej sugeruj ce wr cz systematyczn , masow  „niezdolno ” uczestników 
rynku do zachowa  racjonalnych. Badacze analizuj c proces decyzyjny klientów, 
jak i samych instytucji finansowych, wskazuj  na negatywne zjawiska w postaci 
oderwania decyzji od szerszego kontekstu (np. efekt w skich ram, zjawisko mental-
nego ksi gowania) czy te  b dów zwi zanych z niepoprawn  analiz  ryzyka, w tym 
nadmiern  pewno ci  w asnych os dów (np. efekt ponadprzeci tno ci, efekt kali-
bracji, iluzja kontroli i nierealistyczny optymizm) oraz zachowaniami stadnymi31.

W tym obszarze szczególnie warto wskaza  na prace prowadzone przez 
O. Bar-Gilla dotycz ce bankowo ci konsumenckiej na rynku ameryka skim (g ów-

29 I. Walter, Conflicts of Interest and Market Discipline Among Financial Services Firms, Working 
Paper, New York University 2003, s. 6–7.

30 Przyk adowo zob. A.J. Schwartz, Origins of the Financial Market Crisis of 2008, „Cato Jour-
nal”, 2009, t. 29, nr 1, s. 20–21; A. S awi ski, Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, [w:] 
Nauki spo eczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osi ski, S. Sztaba, Warszawa 
2009, s. 36; J.E. Stiglitz, The Current Economic Crisis and Lessons for Economic Theory, „East-
ern Economic Journal”, 2009, t. 35, nr 3, s. 286–287.

31 S. Devnani i in., Consumer Protection Aspects of Financial Services, European Parliament. 
Directorate-General for Internal Policies 2014, s. 30–36; A. Szyszka, Behawioralne aspekty 
kryzysu finansowego, „Bank i Kredyt”, 2009, nr 4, s. 14–22.
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nie za  umów dotycz cych kart kredytowych oraz kredytów hipotecznych). Przyj-
muj c behawioralny punkt widzenia, O. Bar-Gill poddaje szczegó owej analizie 
umowy bankowe. W jego ocenie dzia ania banków i ich klientów w ramach mecha-
nizmu rynkowego nie tylko nie eliminuj  nieoptymalnych transakcji, ale dodatko-
wo zwi kszaj  ich nat enie poprzez konstrukcj  umów, które niejako odpowiadaj  
na mylnie okre lone preferencje nabywców. Jest to dobrze widoczne na przyk adzie 
kredytów subprime, gdzie b dy konstrukcyjne najcz ciej objawia y si  w wysokim 
stopniu skomplikowania proponowanych umów oraz w „odpowiednim roz o eniu” 
w czasie terminów p atno ci. Przyj ta konstrukcja umów wpisywa a si  w b dne 
oceny klientów, np. w postaci krótkowzroczno ci, nadmiernego optymizmu. Nieste-
ty, rynkowe mechanizmy naprawcze ze wzgl du na specyfik  umów kredytowych, 
jak i te  braki w zakresie racjonalno ci dzia a  oraz pe nej informacji, nie spe niaj  
pok adanych w nich nadziei. W efekcie z o enia wymienionych procesów powstaj  
zobowi zania obci one znacznym ryzykiem, które na kanwie ostatniego kryzysu 
finansowego s  okre lane mianem „toksycznych aktywów”32.

3. UMOWY BANKOWE JAKO ELEMENT KRYZYSÓW BANKOWYCH

Znacz cy udzia  w prowadzonej po kryzysie debacie publicznej zajmuje zagad-
nienie w a ciwej regulacji rynków finansowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem 
kwestii nieskuteczno ci/pora ki regulacyjnej (ang. regulatory failure) jako jednego 
z elementów procesów prowadz cych do kryzysu finansowego. W ramach tych do-
cieka  poruszane s  tak e kwestie prawne, jednak e w przewa aj cej cz ci doty-
cz  one zagadnie  publicznoprawnych. W znacznie w szym zakresie poruszane 
s  zagadnienia prywatnoprawne33.

Jako g ówny obszar zainteresowania prawa prywatnego w aspekcie kryzysów 
bankowych nale y wskaza  analiz  umów bankowych, jak i praktyki ich zawierania 
pod k tem wskazania elementów, które mog  powodowa  negatywne skutki dla 
stron. W ogólno ci mo na pokusi  si  o stwierdzenie, e ewentualne zagro enia 
mog  przyjmowa  dwie powi zane cechy wyró niaj ce, którymi s : niew a ciwa 
konstrukcja danego instrumentu, cz sto przyjmuj ca posta  innowacji finansowej 
(ang. financial innovation) w szczególny sposób adresuj cej potrzeby klienta lub 
te  niew a ciwe dobranie instrumentu do preferencji i mo liwo ci finansowych 

32 O. Bar-Gill, Seduction by Contract: Law, Economics, and Psychology in Consumer Markets, New 
York 2013, s. 17–23.

33 Przyk adowo G.M. Cohen, The Financial Crisis and the Forgotten Law of Contracts, University 
of Virgina School of Law 2011, Law and Economics Working Paper Series; S. Grundmann, 
Y.M. Atamer, red., Financial Services, Financial Crisis and General European Contract Law: 
Failure and Challenges of Contracting, Kluwer Law International 2011; J.P. Hunt, Taking Bub-
bles Seriously in Contract Law, „Case Western Reserve Law Review”, 2011, t. 61.
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klienta (ang. mis-selling)34. Przy czym nale y wskaza , e odnalezienie elementów 
prywatnoprawnych w kryzysach bankowych nie jest zadaniem prostym, zw aszcza, 
i  w wi kszo ci przypadków pozostaj  one zdominowane przez w tki ogólnogospo-
darcze, jak nadmierna akcja kredytowa, ba ka spekulacyjna na rynku aktywów 
czy te  niew a ciwa polityka regulacyjna. Warto przy tym pami ta  o szczególnej 
roli rynku nieruchomo ci. Jak wskazuje J. aszek, ka dy wi kszy kryzys gospo-
darczy mia  swój wa ny wymiar nieruchomo ciowy zwi zany z destrukcj  rynku 
kredytów hipotecznych i mieszka  w asno ciowych. Koniec XIX wieku to pierwsze 
do wiadczenia sektora bankowego ze spekulacj  nieruchomo ciami, a ci lej z fi-
nansowaniem spekulacji terenami budowlanymi ze rodków bankowych (zw aszcza 
Argentyna, Brazylia). W nast pnych dekadach podobny schemat ulega  powtórze-
niu w innych krajach, prowadz c do licznych bankructw. Jednak e, mimo nega-
tywnych do wiadcze , nadal powtarzane s  te same b dy, i to na coraz wi ksz  
skal 35. Wydaje si , e ze wzgl du na charakter wspó czesnych rynków finansowych 
podobne obserwacje mo na poczyni  w zakresie roli instrumentów pochodnych. 
Ostatni kryzys mia  swój istotny rozdzia  dotycz cy derywatów, czego mo na si  
równie  najprawdopodobniej spodziewa  po kolejnych kryzysach bankowych36.

Ciekaw  analiz  k ad c  wi kszy nacisk na zagadnienia prywatnoprawne prze-
prowadzi a S. Smith. W jej ocenie umowy kredytu maj ce z regu y charakter umów 
adhezyjnych stanowi  swoisty „wehiku ” rosn cej akcji kredytowej poprzedzaj cej 
za amanie gospodarcze, prowadz c jednocze nie klientów banków do zaci gni cia 
nadmiernych zobowi za . Odwo uj c si  do do wiadcze  Wielkiego Kryzysu, obok 
hossy na gie dzie S. Smith wskazuje równie  na negatywne zjawiska, które mia y 
miejsce w zakresie kredytu hipotecznego i konsumenckiego. Dynamiczny rozwój 
rynku nieruchomo ci w du ym stopniu by  finansowany przez kredyty hipotecz-
ne, których suma w okresie poprzedzaj cym kryzys wzros a ponad trzykrotnie 
z 8 mld $ do 27 mld $. Konstrukcja umów kredytowych co do zasady by a do  
prosta. Z regu y wymagano wk adu w asnego w wysoko ci 40% warto ci inwesty-
cji, termin sp aty kredytu rzadko przekracza  6 lat, przy czym kapita  kredytu by  
sp acany jednorazowo w dacie wymagalno ci. Niestety, w ofercie banków nie by o 
wówczas kredytów d ugoterminowych jednocze nie umo liwiaj cych stopniow  
sp at  kwoty g ównej w trakcie trwania umowy. Praktycznym rozwi zaniem rynko-
wym, które w pewnym stopniu likwidowa o problem krótkoterminowo ci kredytu, 

34 Odmienn  kwalifikacj  przedstawia A. Knehans-Olejnik wskazuj c w obszarze us ug banko-
wych nast puj ce rodzaje ryzyka: a) ryzyko funkcjonalne, b) ryzyko finansowe, c) ryzyko fizycz-
ne oraz d) ryzyko spo eczne. A. Knehans-Olejnik, Ochrona i edukacja konsumentów na rynku 
kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych, Warszawa 2015, s. 86–87.

35 J. aszek, Wielkie katastrofy na rynku mieszkaniowym, http://biznes.pl/magazyny/wielkie-kata-
strofy-na-rynku-mieszkaniowym/7hm3mv (dost p: 2.09.2015).

36 Por. A. widerski, Pochodne oraz strukturyzowane instrumenty finansowe – „sprawcy” czy „ofia-
ry” ostatniego kryzysu finansowego?, Instytut Allerhanda 2010, Working Paper I/2010, s. 6–8.
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by o refinansowanie. Do pocz tku lat 30. XX w. oko o 45% z ponad 10 mln domów 
by o obci onych hipotecznie. Oczywi cie po wybuchu kryzysu w 1929 r. zarówno 
z powodu kondycji banków, jak i kredytobiorców, mo liwo ci refinansowania uleg y 
znacznemu ograniczeniu37. W tym samym czasie w obszarze rosn cej konsumpcji 
istotn  rol  odegra  kredyt konsumencki, a przede wszystkim jego odmiana w po-
staci sprzeda y ratalnej. Pod koniec dekady prawie 15% sprzeda y detalicznej sta-
nowi a sprzeda  ratalna, natomiast suma kredytu konsumpcyjnego uleg a podwoje-
niu z poziomu 3,3 mld $ w 1920 r. do 7,6 mld $ w 1929 r. B dem konstrukcyjnym, 
jaki da  o sobie zna  w pó niejszym okresie, by  udzia  firm po rednicz cych mi dzy 
bankiem kredytuj cym zakup a kupuj cym/kredytobiorc . W efekcie rozmyciu ule-
g a odpowiedzialno  za przeprowadzenie w a ciwej oceny zdolno ci kredytowej. Od 
strony sprzedaj cego oraz finansuj cego, zabezpieczeniem transakcji by y zapisy 
umowy stanowi ce o przew aszczeniu przedmiotu w przypadku zaleg o ci w sp acie 
kredytu, co dodatkowo wp ywa o na spadek konsumpcji w momencie rozpocz cia 
kryzysu38.

Interesuj cym przyk adem szkodliwej konstrukcji umowy (w tym przypadku 
bezpo rednio dla instytucji finansowych) mo e by  ameryka ski kryzys Saving 
& Loans (S&L) lat 80. XX w. Kasy po yczkowo-mieszkaniowe w du ym stopniu 
korzysta y z uwarunkowa  regulacyjnych wprowadzonych po Wielkim Kryzysie. 
Ich g ównym celem by  rozwój mieszkalnictwa poprzez udzielanie kredytów. Tym 
razem konstrukcja umów zak ada a d ugi termin finansowania oraz sta e oprocen-
towanie. Jednocze nie kasy pozyskiwa y rodki g ównie w postaci krótkotermino-
wych depozytów. Taki model dzia alno ci oznacza  dla kas powa ne ryzyko wynika-
j ce ze zmienno ci rynkowych stóp procentowych oraz z niedopasowania terminów 
zapadalno ci. Jednocze nie obj cie zgromadzonych rodków federalnym systemem 
gwarancji depozytów mog o po stronie kas powodowa  pokus  nadu ycia. Ze wzgl -
du na du  stabilno  stóp procentowych oraz obj cie zakresem Regulacji Q, na 
mocy której FED ustala  maksymalne poziomy oprocentowania depozytów w ban-
kach, dzia alno  kas nie powodowa a wi kszych problemów. Jednak e w latach 70. 
XX w. wzrost rynkowych stóp procentowych oraz konkurencja ze strony innych 
po redników finansowych spowodowa y powa ne trudno ci w pozyskiwaniu no-
wych depozytów i prowadzeniu dalszej dzia alno ci. Próby uelastycznienia mode-
lu biznesowego kas poprzez m.in. zniesienie Regulacji Q, wprowadzenie po yczek 
o zmiennym oprocentowaniu, czy te  rozszerzenie wachlarza mo liwych inwestycji 
najprawdopodobniej jako znacznie spó nione nie przynios y po danych skutków. 

37 J.Y. Campbell i in., Consumer Financial Protection, „Journal of Economic Perspectives”, 2011, 
t. 25, nr 1, s. 96.

38 S. Smith, Reforming the Law of Adhesion Contracts: A Judicial Response to the Subprime 
Mortgage Crisis, „Lewis & Clark Law Review”, 2010, t. 14, s. 17–20.
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W efekcie dosz o do zapa ci sektora oraz konieczno ci podj cia dzia a  napraw-
czych, które wed ug szacunków kosztowa y podatników 150–160 mld $39.

Warto zwróci  uwag  tak e na kryzys azjatycki drugiej po owy lat 90. XX w. 
Ogólny mechanizm za amania, mimo pewnych ró nic, by  w poszczególnych kra-
jach podobny. Najcz ciej poprzedza a go aprecjacja waluty, czego efektem by  ujem-
ny bilans handlowy oraz przyci gni cie krótkoterminowego kapita u spekulacyj-
nego. To z kolei prowadzi o do zwi kszenia akcji kredytowej. Stopniowa zmiana 
koniunktury oraz czynniki strukturalne powodowa y nagromadzenie w gospodarce 
„z ych d ugów”. W efekcie zmienia o si  nastawienie inwestorów, czego bezpo red-
nim skutkiem by y ucieczka kapita u i za amanie waluty (konieczno  dokonania 
dewaluacji). Kryzys dodatkowo obna a  skal  nietrafionych inwestycji oraz wysoki 
poziom zagranicznego zad u enia prywatnego40. Z dzisiejszej perspektywy mo -
na stwierdzi , e struktura zad u enia prywatnego, charakteryzuj ca si  du ym 
udzia em zobowi za  krótkoterminowych zaci ganych u zagranicznych wierzycieli, 
stanowi a wówczas nierozpoznane zagro enia dla stabilno ci finansowej. Powi -
zanie walut krajowych z dolarem ameryka skim zach ca o firmy od zaci gania 
zobowi za  w a nie w tej walucie, co umo liwia y powszechnie dost pne kredyty 
walutowe. W rezultacie model finansowy opiera  si  na znacz cych, krótkotermi-
nowych, przewa nie niezabezpieczonych pozycjach walutowych wra liwych na 
ryzyko dewaluacji41. Szybki rozwój gospodarczy finansowany w cz ci rodkami 
z rynków mi dzynarodowych finansowych spowodowa  równie  wzrost popytu na 
nieruchomo ci, a nast pnie boom budowlany. Gdy koniunktura zacz a si  os a-
bia , a cz  inwestycji by o nietrafionych, zacz y si  problemy z refinansowaniem 
zaci gni tych kredytów. Konsekwencj  za amania rynku nieruchomo ci i spadku 
ich warto ci oraz za amania kursów lokalnych walut i eksplozji pasywnej strony 
bilansów bankowych by o za amanie sektora bankowego i kryzysy gospodarcze42.

Szczególnego znaczenia bankowe umowy kredytowe nabra y w przypadku ostat-
niego kryzysu finansowego. Cho  trudno wskazywa , e sta y si  one bezpo redni  
przyczyn  kryzysu finansowego, to niew tpliwie stanowi y jego istotny element 
o niespotkanej wcze niej skali oddzia ywania. Znalaz o to swoje odzwierciedlenie 
w okre leniu za amania gospodarczego mianem „kryzysu suprime” w a nie od 
nazwy sektora kredytów hipotecznych o podwy szonym ryzyku. Nale y wskaza , 
e w ramach ameryka skiego rynku kredytów mieszkaniowych wyró nia si  dwa 

podstawowe segmenty. Pierwszy z nich to segment typu prime, charakteryzuj cy 
si  wysok  jako ci  udzielonych kredytów, spe niaj cych warunki refinansowania 

39 Ibidem, s. 28–35.
40 W. Morawski, Historia finansów wspó czesnego wiata od 1900 roku, Warszawa 2008, s. 109 – 110.
41 T. Obal, Kraje Azji Po udniowo-Wschodniej, [w:] Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwi zania, red. 

M. Iwanicz-Drozdowska, Warszawa 2002, s. 387–388.
42 J. aszek, Wielkie katastrofy…, op. cit.
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przez agendy federalne. W ramach segmentu o podwy szonym ryzyku – nonprime, 
wyró nia si  dodatkowo dwa obszary kredytów, s  to: Alt –A (wzgl dnie bezpiecz-
ne) oraz subprime stanowi ce najbardziej ryzykown  cz  rynku. Podstawowym 
typem umowy stosowanym w segmencie prime jest umowa kredytowa na 30 lat 
o sta ym poziomie oprocentowania (ang. fixed rate mortgage – FRM)43. Wraz ze 
zmian  profilu ryzyka kredytu zmieniaj  si  równie  warunki umowy, przy czym 
nie dotyczy to jedynie wysoko ci oprocentowania, ale tak e zasadniczych elemen-
tów konstrukcyjnych umowy. W efekcie rynek subprime charakteryzowa  si  spe-
cyficznymi rozwi zaniami kontraktowymi, które w ocenie wspomnianego wcze niej 
O. Bar-Gilla stanowi y specyficzny efekt gry rynkowej prowadzonej przez uczest-
ników rynku, w której b dy po stronie instytucji kredytuj cych, po redników (do-
radców) finansowych oraz klientów doprowadzi y do nieoptymalnych rozwi za  
w obr bie indywidualnych relacji bank – klient, a nast pnie w wyniku wielu ope-
racji finansowych równie  na poziomie ca ego sektora i gospodarki.

G ówne zastrze enia wobec umów subprime O. Bar-Gill zebra  w dwie podsta-
wowe kategorie. Pierwsza z nich dotyczy odpowiedniego ustalenia przep ywów pie-
ni nych z tytu u umowy w celu od o enia g ównych p atno ci w czasie. Modelowa 
umowa tego typu (okre lana terminem „2-28” lub „3-27”) obejmuj ca 30 lat opiera 
si  na zmiennej stopie procentowej (adjustable-rate mortgages – ARM), dodatkowo 
przez pierwsze dwa/trzy lata charakteryzuje si  ni szymi p atno ciami44. Kolejnym 
elementem wp ywaj cym na koszty by a wysoko  kredytu do warto ci nierucho-
mo ci, okre lana wska nikiem LTV (ang. loan to value). W wy szym segmencie 
rynku plasowa  si  on w okolicach 80%, co oznacza o, e klient musia  dyspono-
wa  wk adem w asnym w wysoko ci przynajmniej 20% nabywanej nieruchomo ci. 
Analogiczny wska nik LTV dla kredytów subprime udzielonych w 2006 r. wyniós  
ponad 90%. Dodatkowym obci eniem nak adanym na klientów by o wprowadze-
nie op at za przedterminow  sp at  kredytu. Co do zasady nie przekracza y one 5% 
kwoty kredytu lub równowarto ci 6 ostatnich rat kredytowych45.

43 A. Bader, Truly Protecting the Consumer in Light of the Subprime Mortgage Crisis: How Gener-
ally Applicable State Consumer Protection Laws Must Be a Key Tool in Keeping Lending Insti-
tutions Honest, „Journal of Civil Rights and Economic Development”, 2010, t. 25, s. 772–775; 
E. Gerding, The Subprime Crisis and the Link between Consumer Financial Protection and 
Systemic Risk, „FIU Law Review”, 2009, t. 5, nr 1, s. 102–105.

44 Mo liwe by y ró ne rozwi zania szczegó owe. Najcz ciej spotykane by y umowy typu interest 
only (I/O), które w okresie pierwszych dwóch lat przewidywa y jedynie sp at  odsetek. Jednak e 
spotykane by y równie  bardzie z o one rozwi zania, jak np. umowy z opcj  wyboru – option 
ARM, w ramach której klient móg  w okresie pocz tkowym wybiera  co miesi c formu  okre-
lenie wysoko ci p atno ci. W opcji najmniej obci aj cej domowy bud et p atno ci nie pokry-

wa y nawet nale nych odsetek.
45 O. Bar-Gill, The Law, Economics and Psychology of Subprime Mortgage Contracts, „Cornell 

Law Review”, nr 5, 2009, s. 1097–1107.
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Drug  kategori  charakteryzuj c  umowy subprime jest wysoki poziom ich z o-
ono ci. Dotyczy to przede wszystkim du ej liczby pobocznych op at zwi zanych 

dodatkowymi czynno ciami wykonywanymi w trakcie realizacji umowy (np. z o e-
nie wniosku kredytowego, wycena nieruchomo ci, wys anie monitów, dodatkowe 
ubezpieczenie). System op at ma swoje uzasadnienie w d eniu do przygotowania 
oferty kredytowej najlepiej dopasowanej do potrzeb klienta. Jednocze nie pozwa-
la na selektywne obci anie kosztami dodatkowych dzia a  tylko tych klientów, 
których dzia ania te bezpo rednio dotycz . Jednak e wprowadzenie wielu op at 
powoduje znaczne rozbudowanie umowy kredytowej, równolegle utrudniaj c jed-
noznaczne okre lenie kosztu kredytu46.

Wykonanie wy ej opisanej umowy by o uzale nione od ró nych czynników. Po-
wszechn  praktyk  rynku ameryka skiego jest cz ste refinansowania dotychcza-
sowych kredytów nowymi zobowi zaniami zaci gni tymi na korzystniejszych wa-
runkach, które sta y si  osi galne w wyniku poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej 
lub te  kondycji finansowej klienta. Powy sze uwarunkowania stanowi y niejako 
domniemane za o enie umów subprime. Ich regularna obs uga by a mo liwa w sy-
tuacji dalszego rozwoju gospodarczego kraju, utrzymania wzrostu cen nierucho-
mo ci i niskich stóp procentowych, co przek ada oby si  na zdolno  kredytow  
klienta. Podstawowym problemem by a swoista bezw adno  uczestników rynków 
oraz niemoc organów nadzorczych. W efekcie krótkowzroczno  klientów, brak 
do wiadczenia oraz odpowiedniego rozpoznania spotka y si  z odpowiedzi  rynku 
w postaci warunków kredytowania niemal perfekcyjnie wpisuj cych si  w braki 
poznawcze klientów oraz z bierno ci  organów nadzoru.

Przedstawiony opis nie wyczerpuje szerokiego zagadnienia nieprawid owo ci 
zaobserwowanych na ameryka skim rynku nieruchomo ci47. Jednak e jest to in-
teresuj cy przyk ad analizy wskazuj cy, e nieprawid owo ci w funkcjonowaniu 
rynku, zarówno po stronie popytowej, jak i poda owej, w wyniku swoistego na o-
enia si  i specyficznego efektu synergii mog  prowadzi  do powa nych zaburze  

gospodarczych. W takim uj ciu umowy bankowe z roli prawnego „narz dzia” akcji 
kredytowej czy te  ba ki spekulacyjnej niejako „awansuj ” do roli swoistego kata-
lizatora kryzysu. Jednocze nie wskazanie na braki mechanizmu rynkowego, nie-
jako promuj cego rozwi zania krótkoterminowe, pozwala na wyj cie poza publicy-
styczn  argumentacj  koncentruj c  si  na nierozs dnych klientach zaci gaj cych 
nadmierne zobowi zania czy te  nieetycznych instytucji finansowych oferuj cych 
klientom szkodliwe produkty finansowe.

46 O. Bar-Gill, Seduction…, op. cit., s. 136–145.
47 Szerzej zob. A. Bader, Truly Protecting the Consumer…, op. cit., s. 777–780; K.C. Engel, 

P.A. McCoy, Turning a Blind Eye: Wall Street Finance of Predatory Lending, „Fordham Law 
Review”, 2007, nr 75, s. 105–107.
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Warto zaznaczy , e kredyty o podwy szonym ryzyku, mimo dynamicznego roz-
woju (w 2001 r. udzielono ok. 985 tys. kredytów typu subprime, w 2006 r. by o ich 
ju  ponad 2 700 tys.) ci gle stanowi y jedynie fragment ca ego rynku (w 2006 r. 
stanowi y 20% nowo udzielonych kredytów, jednocze nie stanowi c 13% ca o ci 
zad u enia hipotecznego)48. Niew tpliwie wzrost negatywnego oddzia ywania seg-
mentu subprime nale y czy  z wykorzystaniem instrumentów in ynierii finan-
sowej, w tym g ównie sekurytyzacji, do emisji szeregu instrumentów finansowych, 
które to z kolei sta y si  przedmiotem dalszej spekulacji na rynkach finansowych. 
Analizy dotycz ce przyczyn ostatniego kryzysu cz sto przytaczaj  wiele nazw in-
strumentów finansowych b d cych efektem sekurytyzacji nale no ci banków z ty-
tu u umów kredytowych49. Stanowi y one wa ne narz dzie zaanga owania g ów-
nych uczestników rynku finansowego, tj. banków komercyjnych i inwestycyjnych, 
funduszy inwestycyjnych oraz firm ubezpieczeniowych50. Z perspektywy umów 
kredytowych powstanie wokó  nich swoistego przemys u finansowego mia o g ów-
n  konsekwencj  w postaci rozdzielenia procesu kredytowania (udzielenie kredytu, 
obs uga, sp ata) pomi dzy ró ne podmioty. W efekcie rozmyciu uleg a odpowiedzial-
no ci za jako  udzielonych kredytów, w tym za jako  analizy zdolno ci kredytowej 
klientów51.

4. KRYZYS 2007 ROKU – DO WIADCZENIA EUROPEJSKIE

Ostatni kryzys finansowy da  wiele przyk adów wiadcz cych o licznych proble-
mach wyst puj cych w relacjach klient – bank na gruncie stosunków umownych. 
Po cz ci wynika to z jego specyfiki, gdzie obok typowych elementów wyst pi y 
równie  nowe zjawiska lub te  znane problemy, ale o niespotykanym wcze niej 
nat eniu. W g ównej mierze dotyczy to rozbudowanego systemu skomplikowanych 
instrumentów finansowych oraz skali zad u enia gospodarstw domowych z tytu u 
kredytów hipotecznych52. W zwi zku z powy szym skoncentrujemy si  na dwóch 

48 O. Bar-Gill, The Law, Economics…, op. cit., s. 1088–1089.
49 Przyk adowo: CDO (Collateralized Debt Obligation), MBS (Mortgage Backed Securities), ABCP 

(Asset Backed Commercial Papers), CDS (Credit Default Swap).
50 Szerzej zob. M.M. Blair, Financial Innovation, Leverage, Bubbles and the Distribution of Inco-

me, „Review of Banking & Financial Law”, 2010, nr 30, s. 241–251; J. Szambela czyk, W. Or-
owski, red., Dziesi  przyczyn kryzysu i ich analiza, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego 

konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, Warszawa 2009, s. 8–12; A. S awi ski, Przy-
czyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów warto ciowych emitowanych przez fundusze 
sekurytyzacyjne, „Bank i Kredyt”, 2007, nr 8–9, s. 12–15; A. S awi ski, Przyczyny globalnego…, 
op. cit., s. 36–38.

51 G.M. Cohen, The Financial Crisis…, op. cit., s. 7–13.
52 S. Claessens, L. Kodres, The regulatory responses to the global financial crisis : some uncomfort-

able questions, IMF Working Papers, 2014, s. 6–8.
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zagadnieniach, tj. kredytach hipotecznych oraz instrumentach finansowych ofero-
wanych klientom detalicznym.

W czasie ostatniego kryzysu finansowego w przypadku wielu pa stw, zw aszcza 
z Europy rodkowo-Wschodniej, zmaterializowa o si  ryzyko zwi zane z kredytami 
hipotecznymi. Niew tpliwie kluczowe znaczenie mia y tu czynniki ogólnogospodar-
cze, czego przejawem by  spadek cen nieruchomo ci, zmienno  kursu walutowego 
i stóp procentowych. Jednak e ujawni y si  równie  b dy i braki w praktyce dzia a-
nia instytucji kredytowych oraz ich klientów. Wiele problemów sprawi a zmienno  
stóp procentowych oraz kursów walutowych, w szczególno ci za  brak mo liwo ci 
absorpcji przez klientów zwi kszonych kosztów obs ugi kredytu. Powszechnie po-
wa nym problemem okaza y si  wysokie poziomy wska ników LTV i DTI, które 
uleg y dalszemu pogorszeniu w sytuacji spadku cen nieruchomo ci oraz os abieniu 
kondycji finansowej klientów. Przyk adowo fi ski nadzorca finansowy w 2011 r. 
stwierdzi , e wzrost stóp procentowych do 6% w przypadku oko o jednej czwar-
tej kredytobiorców hipotecznych spowodowa by powa ny wzrost kosztów obs ugi 
kredytu (powy ej 40% dochodu rozporz dzalnego), oznaczaj c powa ne trudno ci 
w regulowaniu zobowi za . W 2009 r. holenderski nadzorca finansowy wskazywa  
na nagromadzenie ryzyka dotycz cego ujemnej wyceny nieruchomo ci obci onych 
hipotecznie. W przypadku 27% gospodarstw domowych wska nik LTV plasowa  si  
mi dzy 100–112%, a dla kolejnych 16% wynosi  powy ej tej warto ci53.

Jednak e zdecydowanie najbardziej problematyczn  kwesti  w obszarze kredy-
tów hipotecznych okaza y si  kredyty walutowe. Problem ten zosta  zidentyfikowa-
ny na W grzech, w Chorwacji, Serbii, Polsce, Rumunii, a tak e w Austrii, Francji, 
Luksemburgu, Anglii, Grecji czy te  w Niemczech. Przy czym w krajach strefy euro 
oraz Anglii nie stanowi  one zagro enia systemowego jak ma to miejsce w przy-
padku krajów Europy rodkowo-Wschodniej – gdzie w 2012 r. w Bu garii, otwie, 
Serbii, Litwie, Rumunii 60% kredytów dla podmiotów niefinansowych stanowi y 
kredyty w walucie obcej lub indeksowane do kursu waluty obcej54. Zdecydowanie 
najostrzej problem zarysowa  si  na W grzech, gdzie zgodnie z ocen  nadzoru fi-
nansowego w 2008 r. 69% zad u enia gospodarstw domowych stanowi o zad u enie 
w obcej walucie, w tym g ównie w CHF. Wed ug danych za 2013 r. zad u enie z ty-
tu u walutowych kredytów hipotecznych wynios o 11,9 mld € (12% PKB), jednocze-
nie niepokoj cy by  fakt, e w przypadku 20% tych kredytów wyst pi y zaleg o ci 

53 S. Devnani i in., Consumer Protection Aspects…, op. cit., s. 47–48.
54 Szerzej zob. P. Szpunar, A. G ogowski, Lending in foreign currencies as a systemic risk, ESRB 

2012, Macro-prudential Commentaries, s. 2–5; P. Ye in, Foreign currency loans and systemic 
risk in Europe, „Federal Reserve Bank of St. Louis Review”, 2013, t. 95, nr 3, s. 219–222; 
H.-J. Dübel, Sector risk, regulation and policy issues in Central and Eastern European transi-
tion countries, with a special focus on Romania, Serbia, Croatia, Hungary, Poland and Turkey, 
Chapters from NBP Conference Publications, NBP 2013, 10–14.



Bezpieczny Bank
4(61)/2015

84

w sp acie przekraczaj ce 90 dni. Wzrost poziomu zad u enia z tytu u zmiany kursu 
walutowego szacuje si  na 4,4% PKB55.

Problemy wyst pi y równie  w obszarze innych elementów konstrukcyjnych 
umów kredytowych. Przyk adowo w Hiszpanii ujawniono nieuczciwe praktyki in-
stytucji kredytowych w postaci stosowania zakazanych klauzul umownych pozwa-
laj cych w du ym stopniu na dyskrecjonalne okre lanie przez banki wysoko ci 
oprocentowania kredytów. W wyniku tego cz  klientów nie mog a skorzysta  ze 
znacznego spadku stopy Euribor56. Z kolei w Wielkiej Brytanii du  popularno ci  
cieszy y si  hipoteki okre lane mianem NIV (ang. Non-income verified mortga-
ges), które pierwotnie przeznaczone by y g ównie dla osób wykonuj cych wolne 
zawody, a charakteryzowa y si  uproszczonym i przy pieszonym badaniem zdol-
no ci kredytowej pomijaj cym weryfikacj  dochodów klienta, co przek ada o si  na 
wy sze oprocentowanie. W szczytowym momencie a  45% wszystkich kredytów 
hipotecznych udzielano na podstawie modelu NIV57. Problemy na gruncie brytyj-
skim generuj  równie  umowy kredytowe powi zane z d ugoterminowym planem 
oszcz dzania (ang. endowment mortgages), które zak adaj , e w trakcie trwania 
umowy sp acane s  jedynie nale ne odsetki, jednocze nie cz  kapita owa raty jest 
wp acana na okre lony plan regularnego oszcz dzania, najcz ciej b d cy rodzajem 
produktu strukturyzowanego. W za o eniu kapita  kredytu ma zosta  sp acony jed-
norazowo na koniec umowy kredytowej. Niestety, zawirowania finansowe, w tym 
niska efektywno ci inwestycji w ramach programów oszcz dzania oraz trudno ci 
finansowe klientów, spowodowa y, e w przypadku po owy z ponad 2,6 mln udzie-
lonych kredytów wyst pi y powa ne opó nienia w sp atach58.

Kolejnym problemowym obszarem obok kredytów hipotecznych sta a si  dystry-
bucja w ród klientów banków (szczególnie w przypadku konsumentów oraz ma ych 
i rednich przedsi biorstw) instrumentów finansowych, które w za o eniu mia y 
pomaga  w zarz dzaniu ryzykiem rynkowym przeciwdzia aj c niepo danym zmia-
nom warunków rynkowych. R. Dodd w opracowaniu przygotowanym na potrzeby 
IMF wskazywa , e problemy zwi zane ze stosowaniem przez przedsi biorstwa 
(w tym g ównie SME) niestandardowych instrumentów pochodnych w strategiach 

55 N. Buckley, Hungary struggles with foreign currency loan burden, „Financial Times”, http://
www.ft.com/intl/cms/s/0/6c27cfbc-f50b-11e2-94e9-00144feabdc0.html#axzz2f2t0daC1 (dost p: 
2.09.2015).

56 W skrajnych przypadkach oprocentowanie kredytu utrzymywa o si  na poziomie powy ej 6%, 
podczas gdy stopa rynkowa Euribor wynosi a 1,24%. FIN-USE Opinion on National Experiences 
on Unfair Commercial Practices in the EU, FIN-USE, Brussels 2010, s. 5.

57 Mortgage Market Review: Responsible Lending, FSA, London 2010, Consultation Paper, 
s. 16 – 18.

58 T. Powley, B. Masters, FCA acts to head off UK interest-only mortgage crisis, „Financial 
Times”, 5.2013, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d25e35a6-b275-11e2-8540-00144feabdc0.
html#axzz3UGZ9Wpjz
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zabezpieczaj cych przed ryzykiem rynkowym mia y charakter globalny59. Rów-
nie  na gruncie europejskim mo na pokusi  si  o wskazanie kilku interesuj cych 
przyk adów. W przypadku klientów banków hiszpa skich w latach 2007–2009 do 
kredytów hipotecznych proponowano dodatkow  us ug  w postaci umowy swap, 
która zabezpiecza a przed ryzykiem wzrostu rynkowych stóp procentowych. Pro-
blemowy okaza  si  zakres informacji przekazywanych w trakcie zawierania umów 
oraz ich percepcja przez konsumentów, którzy w wi kszo ci uwa ali, i  nabywaj  
ubezpieczenia a nie instrument finansowy. Gwa towny spadek stóp procentowych 
po 2009 r. spowodowa  dodatkowe koszty po stronie klientów. Rozwi zanie umowy 
swap obwarowane by o kolejn  op at , która z regu y przekracza a 10 000 €60.

Z podobnym problemem spotka y si  brytyjskie organy nadzorcze przy ubez-
pieczeniach zabezpieczaj cych sp at  kredytu w przypadku wyst pienia niepo da-
nych zdarze  w postaci choroby, mierci lub te  utraty pracy (Payment Protection 
Insurance – PPI). W ocenie rzecznika klientów instytucji finansowych (Financial 
Ombudsman) w trakcie dystrybucji przedmiotowych ubezpiecze  dochodzi o do 
wielu nieprawid owo ci, a nawet nadu y , czego efektem by  brak dopasowania 
instrumentu do potrzeb klienta. W konsekwencji w przypadku wyst pienia zdarze  
losowych klienci niejednokrotnie nie mogli skorzysta  z posiadanej polisy ubezpie-
czeniowej. W latach 1999–2010 banki sprzeda y ponad 45 mln polis ubezpieczenio-
wych. Problem osi gn  apogeum w 2013 r., gdy 74% skarg klientów wnoszonych 
do rzecznika klientów firm finansowych dotyczy o w tpliwych polis61. W konse-
kwencji banki zdecydowa y si  na zawi zanie rezerw w wysoko ci 24 mld £ na 
ewentualn  wyp at  rekompensat. W okresie 2011–2015 rozstrzygni to 14 mln 
skarg, czego efektem by a wyp ata 17,3 mld £ w postaci odszkodowa 62.

Równie  na gruncie brytyjskim pojawi y si  liczne zawirowania zwi zane ze 
sprzeda , g ównie ma ym i rednim przedsi biorstwom, instrumentów zabezpie-
czaj cych przed zmian  stopy procentowej. Ze wzgl du na szeroki zakres stosowa-
nych rozwi za  konstrukcyjnych okre la si  je z regu y skrótem IRHP (ang. In-
trest Rate Hedging Product). G ówne kwestie sporne dotycz  zakresu oraz jako ci 
informacji przekazywanych w trakcie zawierania stosowanych umów. Brytyjski 

59 Na podstawie danych z 12 gospodarek wschodz cych R. Dodd wskazywa , e straty z tytu u 
przedmiotowych instrumentów mog  dotyczy  a  50 tys. firm. Szczegó owa analiza obejmowa-
a nast puj ce kraje: Korea, Sri Lanka, Japonia, Indonezja, Chiny, Brazylia, Meksyk, Polska. 

R. Dodd, Exotic Derivatives Losses in Emerging Markets: Questions of Suitability, Concerns for 
Stability, IMF Working Papers, 2009.

60 FIN-USE Opinion…, op. cit., s. 4–5.
61 2012–13 annual review of consumer complaints about: insurance, credit, banking, savings and 

investments, UK Financial Ombudsman Service 2013, s. 42, http://www.financial-ombudsman.
org.uk/publications/ar13/ar13.pdf (dost p: 2.09.2015).

62 M. Arnold, E. Paton, J. Eley, UK banks hail chance of payment protection insurance time limit, 
„Financial Times”, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0cf68332-a859-11e4-ad01-00144feab7de.
html#axzz3RLrZHjoX (dost p: 2.09.2015).
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nadzorca FSA (Financial Services Authority) w 2012 r. podda  wst pnemu badaniu 
173 transakcje dotycz ce czterech g ównych banków. Okaza o si , e w ponad 90% 
przypadków nie spe nia y one kryteriów nadzorczych wymaganych przez regulato-
ra w kontaktach handlowych instytucji finansowej z klientem detalicznym. Spowo-
dowa o to przeprowadzenie szeroko zakrojonych bada  si gaj cych do 2001 r. oraz 
obejmuj cych w sumie ponad 30 00063 transakcji czo owych 9 banków brytyjskich 
(m.in. Allied Irish Bank, Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Royal Bank of 
Scotland, Santander UK). Po zmianach w strukturze nadzorczej badania by y pro-
wadzone przez nowy organ FCA (Financial Conduct Authority). Poziom niezgod-
no ci z wytycznymi nadzoru utrzymuje si  nadal na wysokim ponad 90% poziomie. 
Post powaniem ugodowym obj to blisko 17 tys. klientów, a wysoko  wyp aconych 
rekompensat przez banki na grudzie  2014 r. wynios a 1 785,9 mln £64.

Podobnie instrumenty finansowe oferowane ma ym i rednim przedsi bior-
stwom sta y si  przedmiotem zainteresowania holenderskiego nadzoru finansowe-
go (AFM). Przeprowadzone badania wskaza y, e w 2014 r. przedmiotowe przed-
si biorstwa posiada y oko o 17 tys. instrumentów finansowych – w g ównej mierze 
s  to swapy na stop  procentow , których ekspozycja opiewa a na sum  26 mld €. 
Jednocze nie negatywna wycena na kwiecie  2014 r. wynios a 2,7 mld €. Prze-
wa aj c  wi kszo  tych instrumentów (90%) oferowa y trzy banki: Rabobank, 
ABN Amro i SNS Reaal. Obecnie organ nadzoru bada szczegó owo przedmiotowe 
umowy, jednocze nie oczekuj c od zaanga owanych banków konstruktywnego roz-
wi zania problemu w relacjach z klientami65.

Powy szy opis ma jedynie fragmentaryczny charakter. Obecnie obszar ten sta-
nowi równie  przedmiot zainteresowania licznych instytucji, które podchodz  do 
tego zagadnienia w sposób systemowy, podkre laj c znaczenie w a ciwej obs ugi 
klienta, w tym informowania o charakterze oraz ryzyku oferowanych przez banki 
produktów finansowych. Parlament Europejski w raporcie Consumer Protection 
Aspects of Financial Services okre li  osiem typów produktów (us ug), które mog  
stanowi  potencjalne zagro enie dla klientów oraz jednolitego rynku. Do tej ka-
tegorii zosta y zaliczone: walutowe kredyty hipoteczne oraz kredyty hipoteczne 
o zmiennej stopie oprocentowania, instrumenty zabezpieczaj ce klientów przed 
wzrostem stopy procentowej, produkty o zawy onym oprocentowaniu i op atach, 
produkty strukturyzowane nieprzynosz ce po danych stóp zwrotu, niew a ciwie 

63 Interest Rate Hedging Products Pilot Findings, Financial Services Authority 2013, s. 3–4, http://
www.fsa.gov.uk/pubs/other/interest-rate-swaps-2013.pdf (dost p: 2.09.2015).

64 Informacje zamieszczone na stronie FCA: http://www.fca.org.uk/static/documents/banks-pro-
gress-position.pdf, http://www.fca.org.uk/static/documents/aggregate-progress.pdf (dost p: 
2.09.2015).

65 Dutch banks may have mis-sold derivatives to small businesses -regulator, „Reuters”, 28.05.2014, 
http://www.reuters.com/article/2014/05/28/netherlands-derivatives-idUSL6N0OE3J420140528 
(dost p: 2.09.2015).
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dobrane do potrzeb klientów ubezpieczenia oraz produkty inwestycyjne66. W ród 
umów o kredyt hipoteczny wskazuje si  kilka elementów konstrukcyjnych, które 
mog  wi za  si  z wyj tkowym ryzykiem dla kredytobiorców. Szczególnej uwagi 
wymagaj  umowy charakteryzuj ce si : zmiennym oprocentowaniem, ryzykiem 
walutowym, wysokim poziomem kredytowania (wysokie wska niki LTV oraz DTI 
– ang. debt to income), rozbudowanym katalogiem us ug oraz op at dodatkowych67.

Warto w tym obszarze wskaza  równie  raport z 2007 r. przygotowany na 
potrzeby KE przez firm  konsultingow  BME Consulting68 wskazuj cy na pro-
blemy rynku detalicznych us ug finansowych. Ta cz  rynku finansowego sta a 
si  równie  przedmiotem kolejnego opracowania dla KE przygotowanego przez 
firm  OPTEM69. W obu przypadkach podkre lono trudno ci klienta detalicznego 
w relacjach z profesjonaln  instytucj  finansow , w szczególno ci za  w zakre-
sie zrozumienia otrzymywanych informacji. Jednak e szczególne znaczenie nale-
y przypisa  raportowi przygotowanemu na potrzeby KE, który dotyczy szeroko 

rozumianej jako ci obs ugi klienta w ramach dystrybucji oraz doradztwa w ob-
szarze us ug finansowych zgodnie z wymaganiami architektury MiFID I70. Za-
kresem badania obj to 1200 podmiotów (banki oraz firmy doradcze) z 27 pa stw 
UE. Niestety, jego wyniki nie mog  by  uznane za zadowalaj ce. Jedynie dzia ania 
niespe na 10% doradców nie budzi y wi kszych zastrze e . W pozosta ych przy-
padkach wskazano na liczne braki, które w przewa aj cej cz ci zwi zane by y 
z nieuzyskaniem w a ciwych informacji na temat klienta, co w konsekwencji nie 
pozwala o dokona  w a ciwej oceny jego profilu, w tym preferencji wobec ryzyka 
oraz potrzeb finansowych. W du ej mierze doradcy koncentrowali si  na kwotach 
jakie klient zamierza przeznaczy  na inwestycje zamiast na okre leniu zdolno ci 
do ponoszenia ewentualnych obci e . Informacje na temat produktów cz sto by y 
niepe ne, a w niektórych przypadkach mog y wprowadza  w b d, w szczególno ci 
wiele niejasno ci dotyczy o wysoko ci op at oraz prowizji. Rzadko podawane by y 
informacje o mo liwo ci wyst pienia konfliktu interesu71. Podobne, niepokoj ce 
dane przytacza opracowanie KE w ramach badania Eurobarometer72, wskazuj c na 
niskie poziomy ujawniania informacji na temat wynagrodzenia oraz potencjalnego 

66 S. Devnani i in., Consumer Protection Aspects…, op. cit., s. 43.
67 Ibidem, s. 45.
68 The EU Market for Consumer Long-Term Retail Savings Vehicles: Comparative Analysis of 

Products, Market Structure, Costs, Distribution Systems, and Consumer Savings Patterns, BME 
Consulting, 2007.

69 Pre-contractual Information for Financial Services: Qualitative Study in the 27 Member States, 
Optem, 2007.

70 Consumer Market Study on Advice within the Area of Retail Investment Services – Final Report, 
Synovate 2011, http://ec.europa.eu/consumers/archive/rights/docs/investment_advice_study_
en.pdf (dost p: 2.09.2015).

71 Ibidem, s. 6–10.
72 Special Eurobarometer 373 Retail Financial Services, European Commission, s. 52.
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konfliktu interesu – w zale no ci od rodzaju produktu finansowego w 50% do 79% 
przypadków zaniechano podania w a ciwych informacji73.

Kwestie te, zgodnie z nowymi ramami prawnymi, w sta y si  tak e przedmiotem 
zainteresowania EBA74. Warto tak e wskaza  na zalecenia ESRB z 2011 r. dotycz -
ce kredytów w walutach obcych (ESRB/2011/1)75. W przedmiotowym dokumencie 
podkre lono, e w wielu pa stwach UE nasili o si  udzielanie kredytów w walutach 
obcych kredytobiorcom niezabezpieczonym. W efekcie nadmierny poziom akcji kre-
dytowej w walutach obcych mo e prowadzi  do powstania znacznego ryzyka syste-
mowego, jak równie  tworzy  warunki sprzyjaj ce przenoszeniu si  niekorzystnych 
zjawisk mi dzy krajami. Z tego powodu konieczne s  dzia ania ukierunkowane 
na zwi kszenie odporno ci systemu finansowego poprzez ograniczenie ekspozycji 
na ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe, co powinno wi za  si  z ograniczeniem 
nadmiernego wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych76. Równie  cz  kra-
jowych nadzorców finansowych postanowi a bli ej przyjrze  si  relacjom banków 
z ich klientami, akcentuj c w zale no ci od uwarunkowa  lokalnych poszczególne 
konfliktowe aspekty77. W a ciwa polityka kredytowa banków pozostaje równie  
w ywotnym zainteresowaniu KNF. G ównym instrumentem oddzia ywania na 
procesy rynkowe s  rekomendacje – w przypadku kredytów s  to g ównie reko-
mendacja S oraz rekomendacja T. Pierwszy z wymienionych dokumentów dotyczy 
dobrych praktyk w zakresie zarz dzania ekspozycjami kredytowymi finansuj cymi 
nieruchomo ci oraz zabezpieczonymi hipotecznie. Pierwotnie wydana przez KNB 
w 2006 r., a nast pnie nowelizowana ju  przez KNF w latach 2008, 2011 i 2013. Re-
komendacja T ma natomiast bardziej ogólny charakter i dotyczy dobrych praktyk 
w zakresie zarz dzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Wydana 

73 Szerzej zob. N. Moloney, How to Protect Investors: Lessons from the EC and the UK, Cambridge 
2010, s. 71–74; N. Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, Oxford 2014, 
s. 776–795.

74 Przyk adowo zob. m.in. cykliczne raporty EBA dotycz ce sytuacji konsumentów, http://www.
eba.europa.eu/regulation-and-policy/consumer-protection-and-financial-innovation/-/topic-do-
cuments/JDQqQwFj8snH/more (dost p: 2.09.2015).

75 Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 21 wrze nia 2011 r. dotycz ce 
kredytów w walutach obcych (ESRB 2011/11), https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommen-
dations/2011/ESRB_2011 _1.pl.pdf? fbec6f7c42bb048a391b8da3f180bed8 (dost p: 2.09.2015).

76 Por. Pismo Przewodnicz cego KNF do Prezesów banków ws. Rekomendacji ESRB, https://
www.knf.gov.pl/Images/pismo_przewodnie_do_prezesow_bankow_tcm75-29189.pdf (dost p: 
2.09.2015).

77 Przyk adowo holenderski nadzorca AFM zwróci  uwag  na kwestie jako ci informacji przeka-
zywanych klientom (Policy and Priorities for the 2007–2009 Period), niemiecki BaFIN zaj  
si  problemem prowizji od sprzeda y (Annual Report 2006), w oski nadzór CONSOB zbada  
kwestie sieci sprzeda owych, a tak e problematyk  odpowiednio ci i adekwatno ci oferowanych 
produktów oraz konflikty interesów (Annual Report 2006), z kolei brytyjski FSA zaproponowa  
kompleksow  reform  detalicznej dystrybucji produktów finansowych (Retail Distribution Re-
view). N. Moloney, EU Securities and…, op. cit., s. 795.
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zosta a przez KNF w 2010 r., a nast pnie znowelizowana w 2013 r. Powy sze do-
kumenty okre laj  dobre praktyki rynkowe oraz wyznaczaj  minimalny standard 
post powanie banków w kluczowych obszarach polityki kredytowej, w tym g ównie 
dotycz cych zarz dzania, kontroli, monitorowania, identyfikacji, akceptacji, zabez-
pieczania i raportowania ryzyka kredytowego, a tak e relacji z klientami i kontroli 
wewn trznej. Równolegle podniesione zosta y wagi ryzyka z tytu u kredytów po-
wi zanych z walut  obc  (z 35% do 75% w 2007 r. oraz z 75% do 100% w 2012 r.).

PODSUMOWANIE

Ochrona klienta banku, cho  od dawna pozostawa a jednym z celów regula-
cji dzia alno ci bankowej, wydaje si  – na fali do wiadcze  kryzysu finansowego 
– nabiera  dodatkowego momentu rozwojowego. Problematyce tej zosta  nadany 
wymiar systemowy poprzez powi zanie jej z zagadnieniem stabilno ci finansowej. 
Wyra nie wida  to na gruncie prawa UE, gdzie po pierwszym etapie reformy ram 
prawnych dzia alno ci bankowej, nakierowanym bezpo rednio na przezwyci enie 
kryzysu oraz zmian  norm nadzorczych nad sektorem finansowym, zdecydowano 
si  na dokonanie przegl du praktycznie wszystkich regulacji z obszaru szeroko 
rozumianych us ug finansowych. Du e zainteresowanie relacjami umownymi na-
le y oceni  pozytywnie. Zaowocowa o ono warto ciowym dorobkiem analitycznym 
z zakresu umów bankowych, w tym równie  na gruncie polskim78. Wydaje si , e 
powinien by  podstaw  do dalszych bada , a tak e kompleksowych rozwi za  legi-
slacyjnych w miejsce dora nych, punktowych interwencji ustawodawcy, z którymi 
mamy coraz cz ciej do czynienia. Kwestia ta staje si  dodatkowo istotna w wietle 
orzeczenia TK z 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12) dotycz cego bankowych 
przywilejów egzekucyjnych, które mo e sta  si  przyczynkiem do powa niejszej 
reformy relacji umownych banków z klientami.

78 Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów. Raport z kontroli wzorców umownych 
uznanych za niedozwolone, UOKiK, Warszawa 2003; Raport z kontroli wzorców umownych 
kredytów hipotecznych, UOKiK, Warszawa 2008; Raport dotycz cy spreadów, UOKiK, Warszawa 
2009; Konsument na rynku us ug bankowych – raport z bada , UOKiK, Warszawa 2009; Funk-
cjonowanie systemu ochrony prawnej klientów podmiotów rynku finansowego, NIK, Warszawa 
2014. Zob. tak e Notatka w sprawie ochrony konsumentów us ug finansowych, MF, https://legi-
slacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271401/12284112/12284113/dokument 167213.pdf (dost p: 2.09.2015).
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Streszczenie

Stabilno  finansowa sta a si  jednym z g ównych celów regulacji dzia alno ci 
bankowej. W pierwszej kolejno ci cel ten jest uto samiany z normami publicznego 
prawa bankowego, co znalaz o równie  swoje bezpo rednie odzwierciedlenie w re-
formie unijnych oraz krajowych ram prawnych bankowo ci. Jednak e w perspek-
tywie do wiadcze  ostatniego kryzysu stabilno  finansowa sta a si  tak e istotn  
przes ank  zmian norm dotycz cych szeroko rozumianych us ug finansowych. Po-
wy szy artyku  ma na celu bli sze przedstawienie zarówno za o e  teoretycznych 
znaczenia relacji umownych banku z jego klientami dla stabilno ci finansowej, jak 
i aspektów praktycznych w postaci do wiadcze  mi dzynarodowych pokazuj cych 
rol  umów bankowych w mechanizmie kryzysu bankowego.

S owa kluczowe: umowy bankowe, stabilno  finansowa, kryzysy bankowe, re-
lacje bank – klient

Abstract

Financial stability has become one of the main objectives of banking regulation. 
At first glance it is associated with the norms of the public banking law, what 
was also easily observed in the progress of the financial reform of supervisory 
and prudential requirements for the banking sector. However, due to the negative 
experiences of the recent financial crisis, financial stability has also become an 
important prerequisite for the recast of the European legal framework of financial 
services. The following article, based on case studies from international contractual 
practice, aims to elaborate on the theoretical as well as practical aspects of the 
banker-customer relationship, i.e. their role in financial stability and formation 
of a banking crisis.

Key words: bank contracts, financial stability, bank crises, banker-customer 
relationship
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