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Podobnie jak sektor bankowy odgrywa kluczowÈ rolÚ w gospodarce, tak umowy bankowe naleĝÈ do najistotniejszych umów obrotu gospodarczego ujmowanego
zbprawnego punktu widzenia jako uogólnienie stosunków cywilnych powstajÈcych
w zwiÈzku z prowadzonÈ przez przedsiÚbiorców dziaïalnoĂciÈ. StabilnoĂÊ finansowa1 na kanwie ostatniego kryzysu finansowego staïa siÚ jednym z gïównych celów
regulacji dziaïalnoĂci bankowej, który intuicyjnie utoĝsamiany jest z normami publicznego prawa bankowego. Jednakĝe w ostatnich latach na szczeblu UE, obok
zagadnieñ nadzorczych i ostroĝnoĂciowych, w dynamiczny sposób rozwijana jest
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takĝe regulacja usïug finansowych2. NajczÚĂciej uzasadnieniem ingerencji w sferÚ
relacji umownych banku (instytucji finansowej) jest wola ochrony szeroko rozumianego klienta (konsumenta, pïatnika, deponenta, inwestora, kredytobiorcy),
pojmowana jako istotny element budowania wspólnego rynku. Wydaje siÚ jednak,
ĝe na skutek doĂwiadczeñ ostatniego kryzysu finansowego, przesïanka ta zostaïa dodatkowo powiÈzana z problematykÈ stabilnoĂci finansowej. Celem artykuïu
jest bliĝsze przyjrzenie siÚ powyĝszej relacji zarówno na gruncie teoretycznym, jak
ibzbperspektywy doĂwiadczeñ europejskich.
Problematyka umów bankowych w ostatnich latach znalazïa równieĝ swoje odzwierciedlenie na gruncie polskiej gospodarki – wystarczy wskazaÊ kwestie pozagieïdowych instrumentów pochodnych, polisolokat czy teĝ walutowych kredytów
hipotecznych. Poniĝszy artykuï pozwoli umieĂciÊ krajowe zdarzenia na szerszym
tle doĂwiadczeñ miÚdzynarodowych. JednoczeĂnie moĝe stanowiÊ argument przemawiajÈcy za kompleksowym spojrzeniem na relacje umowne banków, uwzglÚdniajÈcym aspekt systemowy.

1. UMOWY BANKOWE – UWAGI OGÓLNE
WyodrÚbnienie w ramach obrotu gospodarczego umów bankowych ma charakter podmiotowy – jednÈ ze stron jest bank bÚdÈcy wyspecjalizowanym przedsiÚbiorcÈ, oraz przedmiotowy – umowy te pozostajÈ w Ăcisïym zwiÈzku z prowadzonÈ
dziaïalnoĂciÈ bankowÈ. NiewÈtpliwie cywilnoprawny obrót bankowy jest zróĝnicowany zarówno pod wzglÚdem przedmiotu umów bankowych, jak i charakteru
zaangaĝowanych stron (obrót konsumencki). Z jednej strony cechuje go masowoĂÊ,
seryjnoĂÊ i typowoĂÊ, z drugiej natomiast moĝliwe jest równieĝ uzyskanie usïug
specjalnie dopasowanych do indywidualnych preferencji klienta. DokonujÈc podstawowej, ogólnej charakterystyki umów bankowych, naleĝy wskazaÊ, ĝe z reguïy
sÈ to umowy konsensualne, odpïatne, dïugoterminowe, a nawet ciÈgïe, natomiast
Ăwiadczenie najczÚĂciej ma charakter pieniÚĝny3.
Pewnym przybliĝeniem gïównych typów umów bankowych jest katalog czynnoĂci bankowych zawartych w art. 5 i 6 PrBank4. StanowiÈ one syntetycznie ujÚte
kompleksy czynnoĂci prawnych oraz czynnoĂci faktycznych banku5. CechÈ charakterystycznÈ umów bankowych jest ich Ăcisïe powiÈzanie z ukïadem relacji pomiÚ2
3
4
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dzy bankiem i jego klientem. Wspóïpracy na linii bank – klient odpowiada wiele
stosunków umownych. Kaĝda z zawartych umów zostaje wkomponowana w ukïad
stosunków gospodarczych, w zaleĝnoĂci od przyjÚtego celu i modelu wspóïpracy.
Zdecydowana wiÚkszoĂÊ czynnoĂci bankowych realizowana jest na podstawie umów
zawieranych przez banki komercyjne z klientami. Obok umów nazwanych zawartych w KC6 wystÚpujÈ tu takĝe instytucje pozakodeksowe, w tym przede wszystkim umowa kredytu bankowego i umowa gwarancji bankowej7. Naleĝy równieĝ
wskazaÊ, ĝe wraz z postÚpujÈcÈ zmianÈ modelu bankowoĂci nastÚpuje zwiÚkszona
aktywnoĂÊ banków równieĝ w innych obszarach rynków finansowych poza sektorem bankowym. Dziaïania te sÈ najczÚĂciej okreĂlane zbiorczym mianem bankowoĂci inwestycyjnej. W zaleĝnoĂci od wybranego modelu dziaïalnoĂci oraz formy
prawnej – prowadzenie dziaïalnoĂci inwestycyjnej na wïasny rachunek lub teĝ na
rachunek klienta – zastosowanie bÚdÈ miaïy wïaĂciwe umowy, typowe dla usïug
inwestycyjnych8.
Normatywna regulacja umów bankowych, choÊ obszerna pod wzglÚdem przedmiotowym, nie naleĝy jednak do regulacji szczególnie pogïÚbionych. WiodÈcÈ rolÚ
naleĝy przypisaÊ przepisom rangi ustawowej wïaĂciwym dla danego rodzaju usïug
bankowych, które stanowiÈ legem speciali wzglÚdem przepisów KC, to jednak nadal
znaczenie zachowaïy równieĝ akty pozaustawowe wydawane gïównie na podstawie
PrBank i innych ustaw9. Naleĝy wskazaÊ, ĝe regulacja ulega ciÈgïemu poszerzaniu
zarówno wskutek rozwoju dziaïalnoĂci bankowej, czemu odpowiada powstawanie
nowych typów umów bankowych, oraz duĝej aktywnoĂci prawodawcy unijnego
wb obszarze usïug finansowych. Stosunkowo niewielki stopieñ ingerencji ustawodawcy w zakresie materialnych przepisów dotyczÈcych umów bankowych oznacza pozostawienie rozwiÈzañ szczegóïowych praktyce obrotu. Ustawy w gïównej
mierze dotyczÈ wÚzïowych, specjalistycznych zagadnieñ, jak tajemnica bankowa,
przywileje bankowe czy teĝ ochrona konsumenta. W konsekwencji umowy bankowe
wbszerokim zakresie podlegajÈ swobodzie umów. Jak wskazuje E. Rutkowska-Tomaszewska: z uwagi na to, ĝe zawarte w przepisach ustawowych i wykonawczych
unormowanie umów bankowych ma charakter ramowy, rolÚ podstawowego regulatora praw i obowiÈzków stron tych umów peïniÈ w praktyce wzorce umowne10.
Banki wbpeïni wykorzystujÈ moĝliwoĂÊ tworzenia wïasnego lex contractus, co czÚsto
decyduje obadhezyjnym charakterze zawieranych umów.
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z póěn.
zm.).
L. Góral, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, Polskie prawo bankowe, Warszawa 2006,
s.b128–129.
P. Zapadka, Usïugi bankowoĂci inwestycyjnej, Warszawa 2012, s. 9.
M. BÈczyk, Umowy w zakresie…, op. cit., s. 814–815.
E. Rutkowska, Bankowe…, op. cit., s. 39.
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Naleĝy wskazaÊ, ĝe mimo iĝ czynnoĂci bankowe stanowiÈ kluczowÈ instytucjÚ
prawa bankowego, to nie stworzono jej ustawowej, klasycznej definicji, co choÊ
zbreguïy nie jest oceniane jako brak legislacyjny11, to jednak poĂrednio moĝe przyczyniaÊ siÚ do pewnych niekonsekwencji terminologicznych. W praktyce obrotu,
jak i w piĂmiennictwie, daje siÚ zauwaĝyÊ istotne zróĝnicowanie siatki pojÚciowej
stosowanej dla opisywania aktywnoĂci gospodarczej banków. Wyraěne jest przenikanie zb gruntu nauk ekonomicznych alternatywnych terminów do „czynnoĂci
bankowych”, które w zaïoĝeniu majÈ opisywaÊ dziaïania banków. CzÚsto, choÊ niesïusznie, czynnoĂci bankowe sÈ utoĝsamiane z czynnoĂciami prawnymi poprzez
wskazywanie, ĝe sÈ to czynnoĂci o charakterze zobowiÈzaniowym (gïównie umowy), na podstawie których banki ĂwiadczÈ w obrocie handlowym specjalistyczne
usïugi12. Tymczasem czynnoĂci bankowe majÈ charakter zïoĝony. SkïadajÈ siÚ zarówno wyïÈcznie zbczynnoĂci prawnych albo czynnoĂci faktycznych, jak i stanowiÈ
zespóï (konglomerat) tych dwóch grup. Przy czym czÚĂÊ z tych konglomeratów, ze
wzglÚdu na ich funkcjonalny zwiÈzek oraz znaczenie dla dziaïalnoĂci bankowej,
okreĂla siÚ mianem „naturalnych” czynnoĂci bankowych13.
Do szczególnie czÚsto uĝywanych zwrotów naleĝy takĝe zaliczyÊ „operacje bankowe”, „usïugi bankowe”, a takĝe „produkty bankowe”14. OkreĂlenia te przenikajÈ
równieĝ na grunt prawa bankowego. Termin „operacja bankowa” naleĝy uznaÊ
za powszechnie przyjÚte okreĂlenie uĝywane na oznaczenia pewnych czynnoĂci
(zachowañ) banku w obrocie gospodarczym. Cieszy siÚ ono duĝÈ popularnoĂciÈ na
gruncie ekonomii oraz w obrocie bankowym (np. nazewnictwo jednostek organizacyjnych banków). Mimo to w literaturze ekonomicznej nie doszïo do sformuïowania
jednolitej definicji tego pojÚcia. W praktyce sÈ mu przypisywane róĝne znaczenia
ibma on zastosowanie w odniesieniu do bardzo zróĝnicowanych dziaïañ banku w zaleĝnoĂci od przyjÚtej konwencji przez danego przedstawiciela doktryny ekonomicznej czy teĝ prawnej. W konsekwencji wĂród „operacji bankowych, naleĝy wskazaÊ
dziaïania czy teĝ zachowania mieszczÈce siÚ zarówno w zakresie pojÚcia czynnoĂci
bankowych, jak i takie, którym takiego charakteru naleĝy stanowczo odmówiÊ, co
ewidentnie wyklucza toĝsamoĂÊ obu tych pojÚÊ.
DziaïalnoĂÊ bankowa opisywana jest równieĝ z perspektywy dziaïalnoĂci usïugowej. W szczególnoĂci na gruncie ekonomii bank ujmuje siÚ jako przedsiÚbiorstwo
bankowe ukierunkowane na Ăwiadczenie usïug bankowych. Mimo ĝe „usïuga bankowa” jest terminem niezwykle rozpowszechnionym, to jest on kolejnym przykïadem terminu, którego znaczenie ani w doktrynie, ani ustawodawstwie nie zostaïo
11
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wbsposób jednoznaczny ustalone. CzÚsto dokonujÈc najprostszej interpretacji (choÊ
bïÚdnie), zawÚĝa siÚ to pojÚcie poprzez jego utoĝsamianie z pojÚciem czynnoĂci bankowych, a wiÚc z pojÚciem, którego zakres zostaï w przepisach prawnych ustalony.
Równieĝ popularnym terminem, zwïaszcza w ostatnich latach, jest pojÚcie „produktu bankowego”. Naleĝy jednak mieÊ na uwadze, ĝe w gïównym stopniu wywodzi
siÚ ono z marketingu bankowego i w tym obszarze powinno byÊ stosowane. Zamienne stosowanie go w charakterze synonimu do „czynnoĂci bankowej” czy teĝ „usïugi
bankowej” naleĝy oceniÊ jako ryzykowne. PojÚcie to przyjÚto bowiem na oznaczenie
podstawowego instrumentu dziaïalnoĂci marketingowej, który – wb najprostszym
ujÚciu – ma sïuĝyÊ analizom dotyczÈcym strategii rynkowych, czyli udzieleniu odpowiedzi na pytanie, jak sprzedawaÊ i jak zdobywaÊ nowe rynki15.

2. UMOWY BANKOWE W TEORII STABILNO¥CI FINANSOWEJ
Pierwotnie na gruncie europejskim sytuacja klienta banku byïa ĂciĂle zwiÈzana
z tworzeniem jednolitego rynku usïug finansowych – dotyczyïo to gïównie relacji
z konsumentem. Potencjalne korzyĂci wynikajÈce z integracji rynku detalicznych
usïug finansowych upatrywano w obniĝeniu kosztów, redukcji cen oraz poszerzeniu
zakresu dostÚpnych usïug wskutek wzrostu konkurencji pomiÚdzy usïugodawcami.
NastÚpnie uznano, ĝe dziaïania muszÈ koncentrowaÊ siÚ takĝe wokóï bezpieczeñstwa, w szczególnoĂci w przypadku transgranicznych usïug finansowych16. Ostatni
kryzys finansowy znacznie rozszerzyï zakres analizy relacji bank – klient. Bieg wydarzeñ gospodarczych wskazaï, ĝe analiza nieoptymalnych, nieefektywnych transakcji na poziomie indywidualnym obejmujÈcym poszczególne strony umowy moĝe
okazaÊ siÚ niewystarczajÈca. ChoÊ koszty niekorzystnej transakcji co do zasady
ponoszÈ strony umowy, to konieczne jest równieĝ uwzglÚdnienie aspektu systemowego wynikajÈcego z masowoĂci oraz koncentracji negatywnych zjawisk, co moĝe
wiÈzaÊ siÚ z trudnymi do oszacowania kosztami spoïecznymi oraz gospodarczymi17.
W efekcie, jak wskazuje D. Wojtczak-Samoraj, wewnÚtrzne cele prawa rynku finansowego, formuïowane przez prawodawcÚ w odniesieniu do konkretnego sektora
rynku finansowego, sÈ w ostatnich latach uzupeïniane o cel w postaci stabilnoĂci
finansowej sektora czy teĝ stabilnoĂÊ systemu finansowego jako caïoĂci. We wïaĂci15

16
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Szerzej na temat wspóïczesnego nazewnictwa w odniesieniu do dziaïalnoĂci bankowej zob.
I.b Ciepiela, CzynnoĂci bankowe jako przedmiot dziaïalnoĂci banków, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2010, s. 153–198 i cytowana tam literatura.
A.M. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeñstwo rynku finansowego w Ăwietle prawa Unii Europejskiej,
Warszawa 2008, s. 116; E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna klienta na rynku usïug
bankowych, Warszawa 2013, s. 85.
T. Czech, Kryterium odpowiedniego charakeru usïugi inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych wedïug MiFID, „PrzeglÈd Prawa Handlowego”, 2009, nr 7, s. 17.

71

Bezpieczny Bank
4(61)/2015

wych dyrektywach i rozporzÈdzeniach, najczÚĂciej w motywach regulacji, odnajdujemy liczne sformuïowania dowoïujÈce siÚ do „zapewnienia stabilnoĂci finansowej
podmiotów gospodarczych”, „osiÈgniÚcia wiÚkszej stabilnoĂci na rynkach finansowych”, a takĝe „zachowania stabilnego i zróĝnicowanego Ărodowiska bankowego”,
czy teĝ „zniechÚcania do destabilizujÈcych spekulacji finansowych”. Natomiast
ochrona uczestników rynku staïa siÚ nieodzownym elementem budowy jednolitego
rynku usïug finansowych oraz przywracania naruszonego przez kryzys finansowy
zaufania. StÈd teĝ formuïowane we wïaĂciwych dyrektywach i rozporzÈdzeniach
sektorowych cele nawiÈzujÈce do „zapewnienia wysokiego poziomu ochrony inwestorów i deponentów”, „ochrony ubezpieczajÈcych i beneficjentów” „utrzymania
zaufania deponentów”, „zapewnienia zaufania konsumentów”, „zapewnienia konsumentom wysokiego i równowaĝnego poziomu ochrony ich interesów”18.
Zagadnienie stabilnoĂci finansowej jest przedmiotem szerokiej debaty naukowej. W prowadzonych dyskusjach wyraěnie dominujÈ zagadnienia ekonomiczne.
Duĝa czÚĂÊ prowadzonych prac dotyczÈcych stabilnoĂci finansowej ma na celu
wskazanie jej gïównych cech czy teĝ determinant, przy jednoczesnym okreĂleniu
ewentualnych zagroĝeñ. CzÚsto poruszana jest równieĝ problematyka regulacyjna, w ramach której znajdujÈ siÚ kwestie prawne, gïównie zwiÈzane z szeroko
rozumianym nadzorem nad sektorem finansowym. Jak wskazuje P. Niedzióïka,
poszukujÈc przyczyn niestabilnoĂci finansowej badacze wskazujÈ na problemy, które majÈ swoje ěródïo wb ramach systemu finansowego (ryzyka endogeniczne) lub
teĝ czynnikach zewnÚtrznych (ryzyka egzogeniczne)19. CzÚĂÊ z nich ma charakter
prawny. Jako przykïad moĝna wskazaÊ podstawowe opracowanie G.J. Schinasiego
Preserving Financial Stability. W ramach czynników wewnÚtrznych uwzglÚdniono
elementy prawne, jednakĝe zostaïy „rozbite” na poszczególne kategorie ryzyka.
Aspektów publicznoprawnych naleĝy w gïównej mierze upatrywaÊ w ryzyku prawnym, regulacyjnym oraz nadzorczym, natomiast elementów prywatnoprawnych
naleĝy doszukiwaÊ siÚ w elementach ryzyka prawnego, ryzyka reputacji oraz ryzyka kontrahenta20.
W podobny sposób J. KoleĂnik, analizujÈc ryzyko dziaïalnoĂci bankowej, wskazuje na ryzyko prawne oraz ryzyko regulacji. Przy czym uwaĝa, iĝ ryzyko regulacyjne zawiera siÚ w ramach ryzyka prawnego, uznajÈc je za jeden z najwaĝniejszych
rodzajów ryzyka niefinansowego, na które naraĝony jest bank. Jego ěródïem mogÈ
byÊ zarówno relacje z klientem, jak i czynniki organizacyjne samego banku, np. wadliwe procedury wewnÚtrzne, bïÚdne regulaminy. Istotne moĝe równieĝ okazaÊ siÚ

18

19
20
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powiÈzanie ryzyka prawnego z ryzykiem reputacji, gïównie ze wzglÚdu na fakt, ĝe
zaufanie klientów, kontrahentów oraz organów nadzoru stanowi podstawÚ wspóïczesnej dziaïalnoĂci bankowej, a ewentualne niepowodzenia banku mogÈ zostaÊ
odebrane przez otoczenie jako brak profesjonalizmu21.
Kwestia ryzyka prawnego znalazïa odzwierciedlenie w regulacjach ostroĝnoĂciowych stosowanych przez nadzór bankowy. Ujmowane jest ono jako element
skïadowy ryzyka operacyjnego. Powszechnie przyjÚta definicja ryzyka operacyjnego
zostaïa pierwotnie przedstawiona w dokumencie konsultacyjnym Nowa Bazylejska Umowa Kapitaïowa, opracowanym w styczniu 2001 r. przez BCBS22. Ryzyko
operacyjne zostaïo okreĂlone jako ryzyko straty wynikajÈcej z niewïaĂciwych lub
zawodnych procesów, ludzi i systemów lub ze zdarzeñ zewnÚtrznych. Definicja
ta wb zakresie przedmiotowym obejmuje takĝe ryzyko prawne, choÊ pomija ryzyko strategiczne i ryzyko reputacji. Wprowadzenie wymogu kapitaïowego z tytuïu
ryzyka operacyjnego miaïo na celu zabezpieczenie banku przed stratami wynikajÈcymi z bïÚdnych dziaïañ ludzi i systemów, a takĝe zwracaïo uwagÚ i podkreĂlaïo
znaczenie tego zagadnienia. Wymóg kapitaïowy z tytuïu ryzyka operacyjnego staï
siÚ trzecim – obok ryzyka kredytowego i rynkowego – skïadnikiem mianownika
wspóïczynnika wypïacalnoĂci23.
Wymogi w zakresie zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym w krajowym sektorze
bankowym reguluje gïównie Rekomendacja M dotyczÈca zarzÈdzania ryzykiem
operacyjnym w bankach24. Zgodnie z definicjÈ zawartÈ w § 1 zaïÈcznika nr 14 do
uchwaïy KNF nr 76/201025 przez ryzyko operacyjne naleĝy rozumieÊ moĝliwoĂÊ
wystÈpienia straty wynikajÈcej z niedostosowania lub zawodnoĂci procesów wewnÚtrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeñ zewnÚtrznych, obejmujÈc równieĝ
ryzyko prawne. Ryzyko prawne okreĂla siÚ natomiast jako ryzyko zwiÈzane ze
zmianami w prawie i regulacjach, zgodnoĂciÈ z nimi oraz wykonalnoĂciÈ umów
ibzwiÈzanÈ z nimi odpowiedzialnoĂciÈ26. Na gruncie Rekomendacji M w zakresie relacji z klientami wskazuje siÚ na niebezpieczeñstwo wystÈpienia straty wynikajÈcej
z niewywiÈzywania siÚ z obowiÈzków zawodowych wzglÚdem okreĂlonych klientów,
21
22
23
24
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J. KoleĂnik, Bezpieczeñstwo systemu bankowego: teoria i praktyka, Warszawa 2011, s. 66–67.
S. Kasiewicz, Lustrzane odbicie zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym, „Bezpieczny Bank”, 2010,
nr 3 (42), s. 81.
P. Dziekoñski, Nowa Bazylejska Umowa Kapitaïowa: konsekwencje dla rynku kredytowego, NBP,
Warszawa 2003, Materiaïy i Studia, z. 164, s. 49–50.
Rekomendacja M stanowi zaïÈcznik do uchwaïy Nr 8/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia
8 stycznia 2013 r. (Dz.Urz. KNF z 2013 poz. 6). ZastÈpiïa ona wczeĂniejszÈ Rekomendacje M
dotyczÈcÈ zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym w bankach, opracowanÈ i wydanÈ w 2004 r.
Uchwaïa Komisji Nadzoru Finansowego nr 76/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu
i szczegóïowych zasad wyznaczania wymogów kapitaïowych z tytuïu poszczególnych rodzajów
ryzyka (Dz.Urz. KNF Nr 2, poz. 11 z póěn. zm.).
„BION w bankach – mapa klas ryzyka i ich definicje”, KNF, s. 4, https://www.knf.gov.pl/ Images/
banki_mapa_ryzyk_tcm75-25314.pdf (dostÚp: 2.09.2015).
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bÚdÈce skutkiem dziaïañ nieumyĂlnych, zaniedbania lub teĝ zwiÈzane zbcharakterem, bÈdě konstrukcjÈ produktu. Jako potencjalne obszary zdarzeñ obciÈĝonych
rykiem wskazuje siÚ:
1. ObsïugÚ klientów, ujawnianie informacji o klientach, inne zobowiÈzania wzglÚdem klientów (np. naduĝycie zaufania, naruszenie wytycznych w zakresie obsïugi klientów, agresywnÈ sprzedaĝ, odpowiedzialnoĂÊ kredytodawcy).
2. NiewïaĂciwe praktyki biznesowe lub rynkowe (np. niewïaĂciwe praktyki handlowe/rynkowe, manipulacje rynkiem finansowym).
3. Wady produktów (np. wadliwie skonstruowane produkty bankowe, w tym bïÚdy
wzorów umów, regulaminów i innych tego typu dokumentów, brak wïaĂciwej
autoryzacji, bïÚdy modeli).
4. KlasyfikacjÚ klienta i ekspozycje (np. dokonywanie oceny profilu klienta niezgodnie z wytycznymi, przekraczanie limitów ekspozycji wzglÚdem klienta).
5. Usïugi doradcze (np. spory o jakoĂÊ udzielonych rekomendacji gospodarczych).
Nieco odmiennego podziaïu dokonaïa M. Capiga. W ramach analizy bezpieczeñstwa finansowego jako jego element skïadowy, obok bezpieczeñstwa instytucji
finansowych, bezpieczeñstwa poszczególnych segmentów rynków finansowych,
wyróĝniïa równieĝ bezpieczeñstwo transakcji finansowych oraz bezpieczeñstwo
klienta rynku finansowego. Poprzez bezpieczeñstwo transakcji M. Capiga rozumie
gïównie efektywnoĂÊ i sprawnoĂÊ przeprowadzenia danej transakcji, natomiast bezpieczeñstwo klienta to gïównie koniecznoĂÊ ochrony klienta indywidualnego (nieprofesjonalnego) poprzez zapewnienie zgodnoĂci usïugi z oczekiwaniami klienta
oraz ochrony przed niewypïacalnoĂciÈ poĂrednika finansowego27.
W sposób bardziej ogólny znaczenie zagadnieñ prawnych dla stabilnoĂci finansowej przedstawili M. Kiedrowska i P. Marszaïek wskazujÈc wĂród mikroekonomicznych cech stabilnego systemu finansowego efektywny system prawny. Przy
czym pod tym pojÚciem rozumiejÈ ogólne czynniki, jak przejrzyste akty prawne,
efektywny system sÈdowniczy czy odpowiednie przepisy ostroĝnoĂciowe. W kwestii
norm prywatnoprawnych akcentujÈ stworzenie regulacji wspierajÈcych wykonalnoĂÊ zawartych umów, w tym równieĝ w zakresie wymagalnoĂci i egzekucji zabezpieczenia28.
Relacje umowne banku z klientem zostaïy szczegóïowo ujÚte w badaniach mikroekonomii bankowej, która przyczyn zaburzeñ finansowych upatruje wbczynnikach wewnÚtrznych konkretnej instytucji finansowej. I. Walter w ramach czynników determinujÈcych moĝliwoĂÊ ogïoszenia upadïoĂci instytucji finansowej obok
braku przejrzystoĂci funkcjonowania, niewïaĂciwej struktury wïaĂcicielskiej wy27
28
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mienia równieĝ konflikt interesów oraz dziaïalnoĂÊ handlowÈ o skutkach destabilizujÈcych. W tym podejĂciu relacje umowne przedstawione zostajÈ w ramach
zagadnienia konfliktu interesów, które sÈ rozbite na dwa podstawowe typy: konflikt pomiÚdzy instytucjÈ finansowÈ a jej klientem oraz konflikt pomiÚdzy interesami klientów danej instytucji finansowej. Dodatkowo I. Walter podaje interesujÈce
przykïady konfliktów interesów, dokonujÈc przy tym rozróĝnienia na bankowoĂÊ
hurtowÈ oraz bankowoĂÊ detalicznÈ. W relacjach banku z klientem indywidualnym
w szczególnoĂci warto zwróciÊ uwagÚ na moĝliwoĂÊ wystÈpienia: doradztwa na
szkodÚ klienta (ang. biased client advice), wiÈzanej sprzedaĝy usïug bankowych
(ang. involuntary cross – selling), bïÚdów w realizacji poleceñ klienta, w szczególnoĂci nieuzasadnione opóěnienia (ang. failure to execute), zbyt duĝej iloĂci informacji
w celu „rozmycia” informacji istotnych (ang. misleading disclosure), naruszenia
prywatnoĂci danych osobowych (ang. violation of privacy)29.
Problematyka relacji umownych klienta z instytucjÈ finansowÈ nabraïa szczególnego znaczenia w Ăwietle ostatniego kryzysu finansowego. W opinii wielu ekonomistów nieprawidïowoĂci wystÚpujÈce w obszarze kredytów mieszkaniowych
obpodwyĝszonym ryzyku zabezpieczonych hipotecznie (ang. subprime) umoĝliwiïy
powstanie nierównowag gospodarczych, które w efekcie musiaïy doprowadziÊ do
zaïamania rynku30. Obecne badania podchodzÈ do zagadnienia relacji bank – klient
w sposób kompleksowy, analizujÈc problematykÚ zawodnoĂci rynku, zawodnoĂci
regulacji, a takĝe braków w zachowaniu klientów oraz instytucji finansowych. AnalizujÈc przyczyny zawodnoĂci rynku akcentuje siÚ wnioski pïynÈce zbekonomii behawioralnej sugerujÈce wrÚcz systematycznÈ, masowÈ „niezdolnoĂÊ” uczestników
rynku do zachowañ racjonalnych. Badacze analizujÈc proces decyzyjny klientów,
jak i samych instytucji finansowych, wskazujÈ na negatywne zjawiska wb postaci
oderwania decyzji od szerszego kontekstu (np. efekt wÈskich ram, zjawisko mentalnego ksiÚgowania) czy teĝ bïÚdów zwiÈzanych z niepoprawnÈ analizÈ ryzyka, w tym
nadmiernÈ pewnoĂciÈ wïasnych osÈdów (np. efekt ponadprzeciÚtnoĂci, efekt kalibracji, iluzja kontroli i nierealistyczny optymizm) oraz zachowaniami stadnymi31.
W tym obszarze szczególnie warto wskazaÊ na prace prowadzone przez
O. Bar-Gilla dotyczÈce bankowoĂci konsumenckiej na rynku amerykañskim (gïów-

29
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Paper, New York University 2003, s. 6–7.
Przykïadowo zob. A.J. Schwartz, Origins of the Financial Market Crisis of 2008, „Cato Journal”, 2009, t. 29, nr 1, s. 20–21; A. Sïawiñski, Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, [w:]
Nauki spoïeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osiñski, S. Sztaba, Warszawa
2009, s. 36; J.E. Stiglitz, The Current Economic Crisis and Lessons for Economic Theory, „Eastern Economic Journal”, 2009, t. 35, nr 3, s. 286–287.
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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 zaĂ umów dotyczÈcych kart kredytowych oraz kredytów hipotecznych). PrzyjmujÈc behawioralny punkt widzenia, O. Bar-Gill poddaje szczegóïowej analizie
umowy bankowe. W jego ocenie dziaïania banków i ich klientów wbramach mechanizmu rynkowego nie tylko nie eliminujÈ nieoptymalnych transakcji, ale dodatkowo zwiÚkszajÈ ich natÚĝenie poprzez konstrukcjÚ umów, które niejako odpowiadajÈ
na mylnie okreĂlone preferencje nabywców. Jest to dobrze widoczne na przykïadzie
kredytów subprime, gdzie bïÚdy konstrukcyjne najczÚĂciej objawiaïy siÚ w wysokim
stopniu skomplikowania proponowanych umów oraz w „odpowiednim rozïoĝeniu”
w czasie terminów pïatnoĂci. PrzyjÚta konstrukcja umów wpisywaïa siÚ w bïÚdne
oceny klientów, np. w postaci krótkowzrocznoĂci, nadmiernego optymizmu. Niestety, rynkowe mechanizmy naprawcze ze wzglÚdu na specyfikÚ umów kredytowych,
jak i teĝ braki w zakresie racjonalnoĂci dziaïañ oraz peïnej informacji, nie speïniajÈ
pokïadanych w nich nadziei. W efekcie zïoĝenia wymienionych procesów powstajÈ
zobowiÈzania obciÈĝone znacznym ryzykiem, które na kanwie ostatniego kryzysu
finansowego sÈ okreĂlane mianem „toksycznych aktywów”32.

3. UMOWY BANKOWE JAKO ELEMENT KRYZYSÓW BANKOWYCH
ZnaczÈcy udziaï w prowadzonej po kryzysie debacie publicznej zajmuje zagadnienie wïaĂciwej regulacji rynków finansowych, ze szczególnym uwzglÚdnieniem
kwestii nieskutecznoĂci/poraĝki regulacyjnej (ang. regulatory failure) jako jednego
z elementów procesów prowadzÈcych do kryzysu finansowego. W ramach tych dociekañ poruszane sÈ takĝe kwestie prawne, jednakĝe w przewaĝajÈcej czÚĂci dotyczÈ one zagadnieñ publicznoprawnych. W znacznie wÚĝszym zakresie poruszane
sÈ zagadnienia prywatnoprawne33.
Jako gïówny obszar zainteresowania prawa prywatnego w aspekcie kryzysów
bankowych naleĝy wskazaÊ analizÚ umów bankowych, jak i praktyki ich zawierania
pod kÈtem wskazania elementów, które mogÈ powodowaÊ negatywne skutki dla
stron. W ogólnoĂci moĝna pokusiÊ siÚ o stwierdzenie, ĝe ewentualne zagroĝenia
mogÈ przyjmowaÊ dwie powiÈzane cechy wyróĝniajÈce, którymi sÈ: niewïaĂciwa
konstrukcja danego instrumentu, czÚsto przyjmujÈca postaÊ innowacji finansowej
(ang. financial innovation) w szczególny sposób adresujÈcej potrzeby klienta lub
teĝ niewïaĂciwe dobranie instrumentu do preferencji i moĝliwoĂci finansowych
32
33
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klienta (ang. mis-selling)34. Przy czym naleĝy wskazaÊ, ĝe odnalezienie elementów
prywatnoprawnych w kryzysach bankowych nie jest zadaniem prostym, zwïaszcza,
iĝ w wiÚkszoĂci przypadków pozostajÈ one zdominowane przez wÈtki ogólnogospodarcze, jak nadmierna akcja kredytowa, bañka spekulacyjna na rynku aktywów
czy teĝ niewïaĂciwa polityka regulacyjna. Warto przy tym pamiÚtaÊ o szczególnej
roli rynku nieruchomoĂci. Jak wskazuje J. aszek, kaĝdy wiÚkszy kryzys gospodarczy miaï swój waĝny wymiar nieruchomoĂciowy zwiÈzany z destrukcjÈ rynku
kredytów hipotecznych i mieszkañ wïasnoĂciowych. Koniec XIX wieku to pierwsze
doĂwiadczenia sektora bankowego ze spekulacjÈ nieruchomoĂciami, abĂciĂlej z finansowaniem spekulacji terenami budowlanymi ze Ărodków bankowych (zwïaszcza
Argentyna, Brazylia). W nastÚpnych dekadach podobny schemat ulegaï powtórzeniu wb innych krajach, prowadzÈc do licznych bankructw. Jednakĝe, mimo negatywnych doĂwiadczeñ, nadal powtarzane sÈ te same bïÚdy, i to na coraz wiÚkszÈ
skalÚ35. Wydaje siÚ, ĝe ze wzglÚdu na charakter wspóïczesnych rynków finansowych
podobne obserwacje moĝna poczyniÊ w zakresie roli instrumentów pochodnych.
Ostatni kryzys miaï swój istotny rozdziaï dotyczÈcy derywatów, czego moĝna siÚ
równieĝ najprawdopodobniej spodziewaÊ po kolejnych kryzysach bankowych36.
CiekawÈ analizÚ kïadÈcÈ wiÚkszy nacisk na zagadnienia prywatnoprawne przeprowadziïa S. Smith. W jej ocenie umowy kredytu majÈce z reguïy charakter umów
adhezyjnych stanowiÈ swoisty „wehikuï” rosnÈcej akcji kredytowej poprzedzajÈcej
zaïamanie gospodarcze, prowadzÈc jednoczeĂnie klientów banków do zaciÈgniÚcia
nadmiernych zobowiÈzañ. OdwoïujÈc siÚ do doĂwiadczeñ Wielkiego Kryzysu, obok
hossy na gieïdzie S. Smith wskazuje równieĝ na negatywne zjawiska, które miaïy
miejsce w zakresie kredytu hipotecznego i konsumenckiego. Dynamiczny rozwój
rynku nieruchomoĂci w duĝym stopniu byï finansowany przez kredyty hipoteczne, których suma w okresie poprzedzajÈcym kryzys wzrosïa ponad trzykrotnie
zb 8b mldb $ do 27 mld $. Konstrukcja umów kredytowych co do zasady byïa doĂÊ
prosta. Z reguïy wymagano wkïadu wïasnego w wysokoĂci 40% wartoĂci inwestycji, termin spïaty kredytu rzadko przekraczaï 6 lat, przy czym kapitaï kredytu byï
spïacany jednorazowo w dacie wymagalnoĂci. Niestety, w ofercie banków nie byïo
wówczas kredytów dïugoterminowych jednoczeĂnie umoĝliwiajÈcych stopniowÈ
spïatÚ kwoty gïównej w trakcie trwania umowy. Praktycznym rozwiÈzaniem rynkowym, które w pewnym stopniu likwidowaïo problem krótkoterminowoĂci kredytu,
34
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byïo refinansowanie. Do poczÈtku lat 30. XX w. okoïo 45% z ponad 10bmln domów
byïo obciÈĝonych hipotecznie. OczywiĂcie po wybuchu kryzysu w 1929 r. zarówno
zbpowodu kondycji banków, jak i kredytobiorców, moĝliwoĂci refinansowania ulegïy
znacznemu ograniczeniu37. W tym samym czasie w obszarze rosnÈcej konsumpcji
istotnÈ rolÚ odegraï kredyt konsumencki, a przede wszystkim jego odmiana w postaci sprzedaĝy ratalnej. Pod koniec dekady prawie 15% sprzedaĝy detalicznej stanowiïa sprzedaĝ ratalna, natomiast suma kredytu konsumpcyjnego ulegïa podwojeniu z poziomu 3,3 mld $ w 1920 r. do 7,6 mld $ w 1929 r. BïÚdem konstrukcyjnym,
jaki daï o sobie znaÊ w póěniejszym okresie, byï udziaï firm poĂredniczÈcych miÚdzy
bankiem kredytujÈcym zakup a kupujÈcym/kredytobiorcÈ. W efekcie rozmyciu ulegïa odpowiedzialnoĂÊ za przeprowadzenie wïaĂciwej oceny zdolnoĂci kredytowej. Od
strony sprzedajÈcego oraz finansujÈcego, zabezpieczeniem transakcji byïy zapisy
umowy stanowiÈce o przewïaszczeniu przedmiotu wbprzypadku zalegïoĂci w spïacie
kredytu, co dodatkowo wpïywaïo na spadek konsumpcji w momencie rozpoczÚcia
kryzysu38.
InteresujÈcym przykïadem szkodliwej konstrukcji umowy (w tym przypadku
bezpoĂrednio dla instytucji finansowych) moĝe byÊ amerykañski kryzys Saving
& Loans (S&L) lat 80. XX w. Kasy poĝyczkowo-mieszkaniowe w duĝym stopniu
korzystaïy z uwarunkowañ regulacyjnych wprowadzonych po Wielkim Kryzysie.
Ich gïównym celem byï rozwój mieszkalnictwa poprzez udzielanie kredytów. Tym
razem konstrukcja umów zakïadaïa dïugi termin finansowania oraz staïe oprocentowanie. JednoczeĂnie kasy pozyskiwaïy Ărodki gïównie w postaci krótkoterminowych depozytów. Taki model dziaïalnoĂci oznaczaï dla kas powaĝne ryzyko wynikajÈce ze zmiennoĂci rynkowych stóp procentowych oraz z niedopasowania terminów
zapadalnoĂci. JednoczeĂnie objÚcie zgromadzonych Ărodków federalnym systemem
gwarancji depozytów mogïo po stronie kas powodowaÊ pokusÚ naduĝycia. Ze wzglÚdu na duĝÈ stabilnoĂÊ stóp procentowych oraz objÚcie zakresem Regulacjib Q, na
mocy której FED ustalaï maksymalne poziomy oprocentowania depozytów wbbankach, dziaïalnoĂÊ kas nie powodowaïa wiÚkszych problemów. Jednakĝe wblatachb70.
XX w. wzrost rynkowych stóp procentowych oraz konkurencja ze strony innych
poĂredników finansowych spowodowaïy powaĝne trudnoĂci w pozyskiwaniu nowych depozytów i prowadzeniu dalszej dziaïalnoĂci. Próby uelastycznienia modelu biznesowego kas poprzez m.in. zniesienie Regulacji Q, wprowadzenie poĝyczek
obzmiennym oprocentowaniu, czy teĝ rozszerzenie wachlarza moĝliwych inwestycji
najprawdopodobniej jako znacznie spóěnione nie przyniosïy poĝÈdanych skutków.
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W efekcie doszïo do zapaĂci sektora oraz koniecznoĂci podjÚcia dziaïañ naprawczych, które wedïug szacunków kosztowaïy podatników 150–160 mld $39.
Warto zwróciÊ uwagÚ takĝe na kryzys azjatycki drugiej poïowy lat 90. XX w.
Ogólny mechanizm zaïamania, mimo pewnych róĝnic, byï w poszczególnych krajach podobny. NajczÚĂciej poprzedzaïa go aprecjacja waluty, czego efektem byï ujemny bilans handlowy oraz przyciÈgniÚcie krótkoterminowego kapitaïu spekulacyjnego. To z kolei prowadziïo do zwiÚkszenia akcji kredytowej. Stopniowa zmiana
koniunktury oraz czynniki strukturalne powodowaïy nagromadzenie w gospodarce
„zïych dïugów”. W efekcie zmieniaïo siÚ nastawienie inwestorów, czego bezpoĂrednim skutkiem byïy ucieczka kapitaïu i zaïamanie waluty (koniecznoĂÊ dokonania
dewaluacji). Kryzys dodatkowo obnaĝaï skalÚ nietrafionych inwestycji oraz wysoki
poziom zagranicznego zadïuĝenia prywatnego40. Z dzisiejszej perspektywy moĝna stwierdziÊ, ĝe struktura zadïuĝenia prywatnego, charakteryzujÈca siÚ duĝym
udziaïem zobowiÈzañ krótkoterminowych zaciÈganych u zagranicznych wierzycieli,
stanowiïa wówczas nierozpoznane zagroĝenia dla stabilnoĂci finansowej. PowiÈzanie walut krajowych z dolarem amerykañskim zachÚcaïo firmy od zaciÈgania
zobowiÈzañ wïaĂnie w tej walucie, co umoĝliwiaïy powszechnie dostÚpne kredyty
walutowe. W rezultacie model finansowy opieraï siÚ na znaczÈcych, krótkoterminowych, przewaĝnie niezabezpieczonych pozycjach walutowych wraĝliwych na
ryzyko dewaluacji41. Szybki rozwój gospodarczy finansowany w czÚĂci Ărodkami
zbrynków miÚdzynarodowych finansowych spowodowaï równieĝ wzrost popytu na
nieruchomoĂci, a nastÚpnie boom budowlany. Gdy koniunktura zaczÚïa siÚ osïabiaÊ, abczÚĂÊ inwestycji byïo nietrafionych, zaczÚïy siÚ problemy z refinansowaniem
zaciÈgniÚtych kredytów. KonsekwencjÈ zaïamania rynku nieruchomoĂci i spadku
ich wartoĂci oraz zaïamania kursów lokalnych walut i eksplozji pasywnej strony
bilansów bankowych byïo zaïamanie sektora bankowego i kryzysy gospodarcze42.
Szczególnego znaczenia bankowe umowy kredytowe nabraïy w przypadku ostatniego kryzysu finansowego. ChoÊ trudno wskazywaÊ, ĝe staïy siÚ one bezpoĂredniÈ
przyczynÈ kryzysu finansowego, to niewÈtpliwie stanowiïy jego istotny element
obniespotkanej wczeĂniej skali oddziaïywania. Znalazïo to swoje odzwierciedlenie
wb okreĂleniu zaïamania gospodarczego mianem „kryzysu suprime” wïaĂnie od
nazwy sektora kredytów hipotecznych o podwyĝszonym ryzyku. Naleĝy wskazaÊ,
ĝe wbramach amerykañskiego rynku kredytów mieszkaniowych wyróĝnia siÚ dwa
podstawowe segmenty. Pierwszy z nich to segment typu prime, charakteryzujÈcy
siÚ wysokÈ jakoĂciÈ udzielonych kredytów, speïniajÈcych warunki refinansowania
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przez agendy federalne. W ramach segmentu o podwyĝszonym ryzyku – nonprime,
wyróĝnia siÚ dodatkowo dwa obszary kredytów, sÈ to: Alt –A (wzglÚdnie bezpieczne) oraz subprime stanowiÈce najbardziej ryzykownÈ czÚĂÊ rynku. Podstawowym
typem umowy stosowanym w segmencie prime jest umowa kredytowa na 30 lat
ob staïym poziomie oprocentowania (ang. fixed rate mortgage – FRM)43. Wraz ze
zmianÈ profilu ryzyka kredytu zmieniajÈ siÚ równieĝ warunki umowy, przy czym
nie dotyczy to jedynie wysokoĂci oprocentowania, ale takĝe zasadniczych elementów konstrukcyjnych umowy. W efekcie rynek subprime charakteryzowaï siÚ specyficznymi rozwiÈzaniami kontraktowymi, które w ocenie wspomnianego wczeĂniej
O.bBar-Gilla stanowiïy specyficzny efekt gry rynkowej prowadzonej przez uczestników rynku, w której bïÚdy po stronie instytucji kredytujÈcych, poĂredników (doradców) finansowych oraz klientów doprowadziïy do nieoptymalnych rozwiÈzañ
wbobrÚbie indywidualnych relacji bank – klient, a nastÚpnie w wyniku wielu operacji finansowych równieĝ na poziomie caïego sektora i gospodarki.
Gïówne zastrzeĝenia wobec umów subprime O. Bar-Gill zebraï w dwie podstawowe kategorie. Pierwsza z nich dotyczy odpowiedniego ustalenia przepïywów pieniÚĝnych z tytuïu umowy w celu odïoĝenia gïównych pïatnoĂci w czasie. Modelowa
umowa tego typu (okreĂlana terminem „2-28” lub „3-27”) obejmujÈca 30 lat opiera
siÚ na zmiennej stopie procentowej (adjustable-rate mortgages – ARM), dodatkowo
przez pierwsze dwa/trzy lata charakteryzuje siÚ niĝszymi pïatnoĂciami44. Kolejnym
elementem wpïywajÈcym na koszty byïa wysokoĂÊ kredytu do wartoĂci nieruchomoĂci, okreĂlana wskaěnikiem LTV (ang. loan to value). Wb wyĝszym segmencie
rynku plasowaï siÚ on w okolicach 80%, co oznaczaïo, ĝe klient musiaï dysponowaÊ wkïadem wïasnym w wysokoĂci przynajmniej 20% nabywanej nieruchomoĂci.
Analogiczny wskaěnik LTV dla kredytów subprime udzielonych w 2006 r. wyniósï
ponad 90%. Dodatkowym obciÈĝeniem nakïadanym na klientów byïo wprowadzenie opïat za przedterminowÈ spïatÚ kredytu. Co do zasady nie przekraczaïy one 5%
kwoty kredytu lub równowartoĂci 6 ostatnich rat kredytowych45.
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DrugÈ kategoriÈ charakteryzujÈcÈ umowy subprime jest wysoki poziom ich zïoĝonoĂci. Dotyczy to przede wszystkim duĝej liczby pobocznych opïat zwiÈzanych
dodatkowymi czynnoĂciami wykonywanymi w trakcie realizacji umowy (np. zïoĝenie wniosku kredytowego, wycena nieruchomoĂci, wysïanie monitów, dodatkowe
ubezpieczenie). System opïat ma swoje uzasadnienie w dÈĝeniu do przygotowania
oferty kredytowej najlepiej dopasowanej do potrzeb klienta. JednoczeĂnie pozwala na selektywne obciÈĝanie kosztami dodatkowych dziaïañ tylko tych klientów,
których dziaïania te bezpoĂrednio dotyczÈ. Jednakĝe wprowadzenie wielu opïat
powoduje znaczne rozbudowanie umowy kredytowej, równolegle utrudniajÈc jednoznaczne okreĂlenie kosztu kredytu46.
Wykonanie wyĝej opisanej umowy byïo uzaleĝnione od róĝnych czynników. PowszechnÈ praktykÈ rynku amerykañskiego jest czÚste refinansowania dotychczasowych kredytów nowymi zobowiÈzaniami zaciÈgniÚtymi na korzystniejszych warunkach, które staïy siÚ osiÈgalne w wyniku poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej
lub teĝ kondycji finansowej klienta. Powyĝsze uwarunkowania stanowiïy niejako
domniemane zaïoĝenie umów subprime. Ich regularna obsïuga byïa moĝliwa wbsytuacji dalszego rozwoju gospodarczego kraju, utrzymania wzrostu cen nieruchomoĂci i niskich stóp procentowych, co przekïadaïoby siÚ na zdolnoĂÊ kredytowÈ
klienta. Podstawowym problemem byïa swoista bezwïadnoĂÊ uczestników rynków
oraz niemoc organów nadzorczych. W efekcie krótkowzrocznoĂÊ klientów, brak
doĂwiadczenia oraz odpowiedniego rozpoznania spotkaïy siÚ z odpowiedziÈ rynku
w postaci warunków kredytowania niemal perfekcyjnie wpisujÈcych siÚ w braki
poznawcze klientów oraz z biernoĂciÈ organów nadzoru.
Przedstawiony opis nie wyczerpuje szerokiego zagadnienia nieprawidïowoĂci
zaobserwowanych na amerykañskim rynku nieruchomoĂci47. Jednakĝe jest to interesujÈcy przykïad analizy wskazujÈcy, ĝe nieprawidïowoĂci w funkcjonowaniu
rynku, zarówno po stronie popytowej, jak i podaĝowej, w wyniku swoistego naïoĝenia siÚ i specyficznego efektu synergii mogÈ prowadziÊ do powaĝnych zaburzeñ
gospodarczych. W takim ujÚciu umowy bankowe z roli prawnego „narzÚdzia” akcji
kredytowej czy teĝ bañki spekulacyjnej niejako „awansujÈ” do roli swoistego katalizatora kryzysu. JednoczeĂnie wskazanie na braki mechanizmu rynkowego, niejako promujÈcego rozwiÈzania krótkoterminowe, pozwala na wyjĂcie poza publicystycznÈ argumentacjÚ koncentrujÈcÈ siÚ na nierozsÈdnych klientach zaciÈgajÈcych
nadmierne zobowiÈzania czy teĝ nieetycznych instytucji finansowych oferujÈcych
klientom szkodliwe produkty finansowe.
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Warto zaznaczyÊ, ĝe kredyty o podwyĝszonym ryzyku, mimo dynamicznego rozwoju (w 2001 r. udzielono ok. 985 tys. kredytów typu subprime, w 2006 r. byïo ich
juĝ ponad 2b 700 tys.) ciÈgle stanowiïy jedynie fragment caïego rynku (w 2006b r.
stanowiïy 20% nowo udzielonych kredytów, jednoczeĂnie stanowiÈc 13% caïoĂci
zadïuĝenia hipotecznego)48. NiewÈtpliwie wzrost negatywnego oddziaïywania segmentu subprime naleĝy ïÈczyÊ z wykorzystaniem instrumentów inĝynierii finansowej, wbtym gïównie sekurytyzacji, do emisji szeregu instrumentów finansowych,
które to z kolei staïy siÚ przedmiotem dalszej spekulacji na rynkach finansowych.
Analizy dotyczÈce przyczyn ostatniego kryzysu czÚsto przytaczajÈ wiele nazw instrumentów finansowych bÚdÈcych efektem sekurytyzacji naleĝnoĂci banków zbtytuïu umów kredytowych49. Stanowiïy one waĝne narzÚdzie zaangaĝowania gïównych uczestników rynku finansowego, tj. banków komercyjnych i inwestycyjnych,
funduszy inwestycyjnych oraz firm ubezpieczeniowych50. Z perspektywy umów
kredytowych powstanie wokóï nich swoistego przemysïu finansowego miaïo gïównÈ konsekwencjÚ w postaci rozdzielenia procesu kredytowania (udzielenie kredytu,
obsïuga, spïata) pomiÚdzy róĝne podmioty. W efekcie rozmyciu ulegïa odpowiedzialnoĂci za jakoĂÊ udzielonych kredytów, w tym za jakoĂÊ analizy zdolnoĂci kredytowej
klientów51.

4. KRYZYS 2007 ROKU – DO¥WIADCZENIA EUROPEJSKIE
Ostatni kryzys finansowy daï wiele przykïadów ĂwiadczÈcych o licznych problemach wystÚpujÈcych w relacjach klient – bank na gruncie stosunków umownych.
Po czÚĂci wynika to z jego specyfiki, gdzie obok typowych elementów wystÈpiïy
równieĝ nowe zjawiska lub teĝ znane problemy, ale o niespotykanym wczeĂniej
natÚĝeniu. W gïównej mierze dotyczy to rozbudowanego systemu skomplikowanych
instrumentów finansowych oraz skali zadïuĝenia gospodarstw domowych z tytuïu
kredytów hipotecznych52. W zwiÈzku z powyĝszym skoncentrujemy siÚ na dwóch
48
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zagadnieniach, tj. kredytach hipotecznych oraz instrumentach finansowych oferowanych klientom detalicznym.
W czasie ostatniego kryzysu finansowego w przypadku wielu pañstw, zwïaszcza
z Europy ¥rodkowo-Wschodniej, zmaterializowaïo siÚ ryzyko zwiÈzane z kredytami
hipotecznymi. NiewÈtpliwie kluczowe znaczenie miaïy tu czynniki ogólnogospodarcze, czego przejawem byï spadek cen nieruchomoĂci, zmiennoĂÊ kursu walutowego
ibstóp procentowych. Jednakĝe ujawniïy siÚ równieĝ bïÚdy i braki w praktyce dziaïania instytucji kredytowych oraz ich klientów. Wiele problemów sprawiïa zmiennoĂÊ
stóp procentowych oraz kursów walutowych, w szczególnoĂci zaĂ brak moĝliwoĂci
absorpcji przez klientów zwiÚkszonych kosztów obsïugi kredytu. Powszechnie powaĝnym problemem okazaïy siÚ wysokie poziomy wskaěników LTV i DTI, które
ulegïy dalszemu pogorszeniu w sytuacji spadku cen nieruchomoĂci oraz osïabieniu
kondycji finansowej klientów. Przykïadowo fiñski nadzorca finansowy w 2011 r.
stwierdziï, ĝe wzrost stóp procentowych do 6% w przypadku okoïo jednej czwartej kredytobiorców hipotecznych spowodowaïby powaĝny wzrost kosztów obsïugi
kredytu (powyĝej 40% dochodu rozporzÈdzalnego), oznaczajÈc powaĝne trudnoĂci
w regulowaniu zobowiÈzañ. W 2009 r. holenderski nadzorca finansowy wskazywaï
na nagromadzenie ryzyka dotyczÈcego ujemnej wyceny nieruchomoĂci obciÈĝonych
hipotecznie. W przypadku 27% gospodarstw domowych wskaěnik LTV plasowaï siÚ
miÚdzy 100–112%, a dla kolejnych 16% wynosiï powyĝej tej wartoĂci53.
Jednakĝe zdecydowanie najbardziej problematycznÈ kwestiÈ w obszarze kredytów hipotecznych okazaïy siÚ kredyty walutowe. Problem ten zostaï zidentyfikowany na WÚgrzech, w Chorwacji, Serbii, Polsce, Rumunii, a takĝe w Austrii, Francji,
Luksemburgu, Anglii, Grecji czy teĝ w Niemczech. Przy czym w krajach strefy euro
oraz Anglii nie stanowiÈ one zagroĝenia systemowego jak ma to miejsce w przypadku krajów Europy ¥rodkowo-Wschodniej – gdzie w 2012 r. w Buïgarii, otwie,
Serbii, Litwie, Rumunii 60% kredytów dla podmiotów niefinansowych stanowiïy
kredyty w walucie obcej lub indeksowane do kursu waluty obcej54. Zdecydowanie
najostrzej problem zarysowaï siÚ na WÚgrzech, gdzie zgodnie z ocenÈ nadzoru finansowego w 2008 r. 69% zadïuĝenia gospodarstw domowych stanowiïo zadïuĝenie
w obcej walucie, w tym gïównie w CHF. Wedïug danych za 2013 r. zadïuĝenie z tytuïu walutowych kredytów hipotecznych wyniosïo 11,9 mld € (12% PKB), jednoczeĂnie niepokojÈcy byï fakt, ĝe w przypadku 20% tych kredytów wystÈpiïy zalegïoĂci
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w spïacie przekraczajÈce 90 dni. Wzrost poziomu zadïuĝenia z tytuïu zmiany kursu
walutowego szacuje siÚ na 4,4% PKB55.
Problemy wystÈpiïy równieĝ w obszarze innych elementów konstrukcyjnych
umów kredytowych. Przykïadowo w Hiszpanii ujawniono nieuczciwe praktyki instytucji kredytowych w postaci stosowania zakazanych klauzul umownych pozwalajÈcych w duĝym stopniu na dyskrecjonalne okreĂlanie przez banki wysokoĂci
oprocentowania kredytów. W wyniku tego czÚĂÊ klientów nie mogïa skorzystaÊ ze
znacznego spadku stopy Euribor56. Z kolei w Wielkiej Brytanii duĝÈ popularnoĂciÈ
cieszyïy siÚ hipoteki okreĂlane mianem NIV (ang. Non-income verified mortgages), które pierwotnie przeznaczone byïy gïównie dla osób wykonujÈcych wolne
zawody, a charakteryzowaïy siÚ uproszczonym i przyĂpieszonym badaniem zdolnoĂci kredytowej pomijajÈcym weryfikacjÚ dochodów klienta, co przekïadaïo siÚ na
wyĝsze oprocentowanie. W szczytowym momencie aĝ 45% wszystkich kredytów
hipotecznych udzielano na podstawie modelu NIV57. Problemy na gruncie brytyjskim generujÈ równieĝ umowy kredytowe powiÈzane z dïugoterminowym planem
oszczÚdzania (ang. endowment mortgages), które zakïadajÈ, ĝe w trakcie trwania
umowy spïacane sÈ jedynie naleĝne odsetki, jednoczeĂnie czÚĂÊ kapitaïowa raty jest
wpïacana na okreĂlony plan regularnego oszczÚdzania, najczÚĂciej bÚdÈcy rodzajem
produktu strukturyzowanego. W zaïoĝeniu kapitaï kredytu ma zostaÊ spïacony jednorazowo na koniec umowy kredytowej. Niestety, zawirowania finansowe, w tym
niska efektywnoĂci inwestycji w ramach programów oszczÚdzania oraz trudnoĂci
finansowe klientów, spowodowaïy, ĝe w przypadku poïowy z ponad 2,6bmln udzielonych kredytów wystÈpiïy powaĝne opóěnienia w spïatach58.
Kolejnym problemowym obszarem obok kredytów hipotecznych staïa siÚ dystrybucja wĂród klientów banków (szczególnie w przypadku konsumentów oraz maïych
i Ărednich przedsiÚbiorstw) instrumentów finansowych, które w zaïoĝeniu miaïy
pomagaÊ w zarzÈdzaniu ryzykiem rynkowym przeciwdziaïajÈc niepoĝÈdanym zmianom warunków rynkowych. R. Dodd w opracowaniu przygotowanym na potrzeby
IMF wskazywaï, ĝe problemy zwiÈzane ze stosowaniem przez przedsiÚbiorstwa
(wbtym gïównie SME) niestandardowych instrumentów pochodnych w strategiach
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W skrajnych przypadkach oprocentowanie kredytu utrzymywaïo siÚ na poziomie powyĝej 6%,
podczas gdy stopa rynkowa Euribor wynosiïa 1,24%. FIN-USE Opinion on National Experiences
on Unfair Commercial Practices in the EU, FIN-USE, Brussels 2010, s. 5.
Mortgage Market Review: Responsible Lending, FSA, London 2010, Consultation Paper,
s.b16 – 18.
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zabezpieczajÈcych przed ryzykiem rynkowym miaïy charakter globalny59. Równieĝ na gruncie europejskim moĝna pokusiÊ siÚ o wskazanie kilku interesujÈcych
przykïadów. W przypadku klientów banków hiszpañskich w latach 2007–2009 do
kredytów hipotecznych proponowano dodatkowÈ usïugÚ w postaci umowy swap,
która zabezpieczaïa przed ryzykiem wzrostu rynkowych stóp procentowych. Problemowy okazaï siÚ zakres informacji przekazywanych w trakcie zawierania umów
oraz ich percepcja przez konsumentów, którzy w wiÚkszoĂci uwaĝali, iĝ nabywajÈ
ubezpieczenia a nie instrument finansowy. Gwaïtowny spadek stóp procentowych
po 2009 r. spowodowaï dodatkowe koszty po stronie klientów. RozwiÈzanie umowy
swap obwarowane byïo kolejnÈ opïatÈ, która z reguïy przekraczaïa 10b000 €60.
Z podobnym problemem spotkaïy siÚ brytyjskie organy nadzorcze przy ubezpieczeniach zabezpieczajÈcych spïatÚ kredytu w przypadku wystÈpienia niepoĝÈdanych zdarzeñ w postaci choroby, Ămierci lub teĝ utraty pracy (Payment Protection
Insurance – PPI). W ocenie rzecznika klientów instytucji finansowych (Financial
Ombudsman) w trakcie dystrybucji przedmiotowych ubezpieczeñ dochodziïo do
wielu nieprawidïowoĂci, a nawet naduĝyÊ, czego efektem byï brak dopasowania
instrumentu do potrzeb klienta. W konsekwencji w przypadku wystÈpienia zdarzeñ
losowych klienci niejednokrotnie nie mogli skorzystaÊ z posiadanej polisy ubezpieczeniowej. W latach 1999–2010 banki sprzedaïy ponad 45 mln polis ubezpieczeniowych. Problem osiÈgnÈï apogeum w 2013 r., gdy 74% skarg klientów wnoszonych
do rzecznika klientów firm finansowych dotyczyïo wÈtpliwych polis61. Wb konsekwencji banki zdecydowaïy siÚ na zawiÈzanie rezerw w wysokoĂci 24 mld £ na
ewentualnÈ wypïatÚ rekompensat. W okresie 2011–2015 rozstrzygniÚto 14 mln
skarg, czego efektem byïa wypïata 17,3 mld £ w postaci odszkodowañ62.
Równieĝ na gruncie brytyjskim pojawiïy siÚ liczne zawirowania zwiÈzane ze
sprzedaĝÈ, gïównie maïym i Ărednim przedsiÚbiorstwom, instrumentów zabezpieczajÈcych przed zmianÈ stopy procentowej. Ze wzglÚdu na szeroki zakres stosowanych rozwiÈzañ konstrukcyjnych okreĂla siÚ je z reguïy skrótem IRHP (ang. Intrest Rate Hedging Product). Gïówne kwestie sporne dotyczÈ zakresu oraz jakoĂci
informacji przekazywanych w trakcie zawierania stosowanych umów. Brytyjski
59
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Na podstawie danych z 12 gospodarek wschodzÈcych R. Dodd wskazywaï, ĝe straty z tytuïu
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nadzorca FSA (Financial Services Authority) w 2012 r. poddaï wstÚpnemu badaniu
173 transakcje dotyczÈce czterech gïównych banków. Okazaïo siÚ, ĝe w ponad 90%
przypadków nie speïniaïy one kryteriów nadzorczych wymaganych przez regulatora w kontaktach handlowych instytucji finansowej z klientem detalicznym. Spowodowaïo to przeprowadzenie szeroko zakrojonych badañ siÚgajÈcych do 2001br. oraz
obejmujÈcych w sumie ponad 30b00063 transakcji czoïowych 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 byïy prowadzone przez nowy organ FCA (Financial Conduct Authority). Poziom niezgodnoĂci zbwytycznymi nadzoru utrzymuje siÚ nadal na wysokim ponad 90% poziomie.
PostÚpowaniem ugodowym objÚto blisko 17 tys. klientów, a wysokoĂÊ wypïaconych
rekompensat przez banki na grudzieñ 2014 r. wyniosïa 1b785,9 mln £64.
Podobnie instrumenty finansowe oferowane maïym i Ărednim przedsiÚbiorstwom staïy siÚ przedmiotem zainteresowania holenderskiego nadzoru finansowego (AFM). Przeprowadzone badania wskazaïy, ĝe w 2014 r. przedmiotowe przedsiÚbiorstwa posiadaïy okoïo 17 tys. instrumentów finansowych – w gïównej mierze
sÈ to swapy na stopÚ procentowÈ, których ekspozycja opiewaïa na sumÚ 26 mldb€.
JednoczeĂnie negatywna wycena na kwiecieñ 2014 r. wyniosïa 2,7 mld €. PrzewaĝajÈcÈ wiÚkszoĂÊ tych instrumentów (90%) oferowaïy trzy banki: Rabobank,
ABN Amro i SNS Reaal. Obecnie organ nadzoru bada szczegóïowo przedmiotowe
umowy, jednoczeĂnie oczekujÈc od zaangaĝowanych banków konstruktywnego rozwiÈzania problemu w relacjach z klientami65.
Powyĝszy opis ma jedynie fragmentaryczny charakter. Obecnie obszar ten stanowi równieĝ przedmiot zainteresowania licznych instytucji, które podchodzÈ do
tego zagadnienia w sposób systemowy, podkreĂlajÈc znaczenie wïaĂciwej obsïugi
klienta, w tym informowania o charakterze oraz ryzyku oferowanych przez banki
produktów finansowych. Parlament Europejski w raporcie Consumer Protection
Aspects of Financial Services okreĂliï osiem typów produktów (usïug), które mogÈ
stanowiÊ potencjalne zagroĝenie dla klientów oraz jednolitego rynku. Do tej kategorii zostaïy zaliczone: walutowe kredyty hipoteczne oraz kredyty hipoteczne
o zmiennej stopie oprocentowania, instrumenty zabezpieczajÈce klientów przed
wzrostem stopy procentowej, produkty o zawyĝonym oprocentowaniu i opïatach,
produkty strukturyzowane nieprzynoszÈce poĝÈdanych stóp zwrotu, niewïaĂciwie
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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 (dostÚp: 2.09.2015).
Informacje zamieszczone na stronie FCA: http://www.fca.org.uk/static/documents/banks-progress-position.pdf, http://www.fca.org.uk/static/documents/aggregate-progress.pdf (dostÚp:
2.09.2015).
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http://www.reuters.com/article/2014/05/28/netherlands-derivatives-idUSL6N0OE3J420140528
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dobrane do potrzeb klientów ubezpieczenia oraz produkty inwestycyjne66. WĂród
umów o kredyt hipoteczny wskazuje siÚ kilka elementów konstrukcyjnych, które
mogÈ wiÈzaÊ siÚ z wyjÈtkowym ryzykiem dla kredytobiorców. Szczególnej uwagi
wymagajÈ umowy charakteryzujÈce siÚ: zmiennym oprocentowaniem, ryzykiem
walutowym, wysokim poziomem kredytowania (wysokie wskaěniki LTV oraz DTI
– ang. debt to income), rozbudowanym katalogiem usïug oraz opïat dodatkowych67.
Warto w tym obszarze wskazaÊ równieĝ raport z 2007 r. przygotowany na
potrzeby KE przez firmÚ konsultingowÈ BME Consulting68 wskazujÈcy na problemy rynku detalicznych usïug finansowych. Ta czÚĂÊ rynku finansowego staïa
siÚ równieĝ przedmiotem kolejnego opracowania dla KE przygotowanego przez
firmÚ OPTEM69. W obu przypadkach podkreĂlono trudnoĂci klienta detalicznego
w relacjach z profesjonalnÈ instytucjÈ finansowÈ, w szczególnoĂci zaĂ w zakresie zrozumienia otrzymywanych informacji. Jednakĝe szczególne znaczenie naleĝy przypisaÊ raportowi przygotowanemu na potrzeby KE, który dotyczy szeroko
rozumianej jakoĂci obsïugi klienta w ramach dystrybucji oraz doradztwa wb obszarze usïug finansowych zgodnie z wymaganiami architektury MiFID I70. Zakresem badania objÚto 1200 podmiotów (banki oraz firmy doradcze) z 27 pañstw
UE. Niestety, jego wyniki nie mogÈ byÊ uznane za zadowalajÈce. Jedynie dziaïania
niespeïna 10% doradców nie budziïy wiÚkszych zastrzeĝeñ. W pozostaïych przypadkach wskazano na liczne braki, które w przewaĝajÈcej czÚĂci zwiÈzane byïy
z nieuzyskaniem wïaĂciwych informacji na temat klienta, co w konsekwencji nie
pozwalaïo dokonaÊ wïaĂciwej oceny jego profilu, w tym preferencji wobec ryzyka
oraz potrzeb finansowych. W duĝej mierze doradcy koncentrowali siÚ na kwotach
jakie klient zamierza przeznaczyÊ na inwestycje zamiast na okreĂleniu zdolnoĂci
do ponoszenia ewentualnych obciÈĝeñ. Informacje na temat produktów czÚsto byïy
niepeïne, abwbniektórych przypadkach mogïy wprowadzaÊ w bïÈd, w szczególnoĂci
wiele niejasnoĂci dotyczyïo wysokoĂci opïat oraz prowizji. Rzadko podawane byïy
informacje o moĝliwoĂci wystÈpienia konfliktu interesu71. Podobne, niepokojÈce
dane przytacza opracowanie KE w ramach badania Eurobarometer72, wskazujÈc na
niskie poziomy ujawniania informacji na temat wynagrodzenia oraz potencjalnego
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konfliktu interesu – w zaleĝnoĂci od rodzaju produktu finansowego w 50% do 79%
przypadków zaniechano podania wïaĂciwych informacji73.
Kwestie te, zgodnie z nowymi ramami prawnymi, w staïy siÚ takĝe przedmiotem
zainteresowania EBA74. Warto takĝe wskazaÊ na zalecenia ESRB z 2011 r. dotyczÈce kredytów w walutach obcych (ESRB/2011/1)75. W przedmiotowym dokumencie
podkreĂlono, ĝe w wielu pañstwach UE nasiliïo siÚ udzielanie kredytów w walutach
obcych kredytobiorcom niezabezpieczonym. W efekcie nadmierny poziom akcji kredytowej w walutach obcych moĝe prowadziÊ do powstania znacznego ryzyka systemowego, jak równieĝ tworzyÊ warunki sprzyjajÈce przenoszeniu siÚ niekorzystnych
zjawisk miÚdzy krajami. Z tego powodu konieczne sÈ dziaïania ukierunkowane
na zwiÚkszenie odpornoĂci systemu finansowego poprzez ograniczenie ekspozycji
na ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe, co powinno wiÈzaÊ siÚ z ograniczeniem
nadmiernego wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych76. Równieĝ czÚĂÊ krajowych nadzorców finansowych postanowiïa bliĝej przyjrzeÊ siÚ relacjom banków
z ich klientami, akcentujÈc w zaleĝnoĂci od uwarunkowañ lokalnych poszczególne
konfliktowe aspekty77. WïaĂciwa polityka kredytowa banków pozostaje równieĝ
wb ĝywotnym zainteresowaniu KNF. Gïównym instrumentem oddziaïywania na
procesy rynkowe sÈ rekomendacje – w przypadku kredytów sÈ to gïównie rekomendacja S oraz rekomendacja T. Pierwszy z wymienionych dokumentów dotyczy
dobrych praktyk w zakresie zarzÈdzania ekspozycjami kredytowymi finansujÈcymi
nieruchomoĂci oraz zabezpieczonymi hipotecznie. Pierwotnie wydana przez KNB
wb2006 r., abnastÚpnie nowelizowana juĝ przez KNF w latach 2008, 2011 i 2013. Rekomendacja T ma natomiast bardziej ogólny charakter i dotyczy dobrych praktyk
w zakresie zarzÈdzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Wydana
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zostaïa przez KNF w 2010 r., a nastÚpnie znowelizowana w 2013 r. Powyĝsze dokumenty okreĂlajÈ dobre praktyki rynkowe oraz wyznaczajÈ minimalny standard
postÚpowanie banków w kluczowych obszarach polityki kredytowej, w tym gïównie
dotyczÈcych zarzÈdzania, kontroli, monitorowania, identyfikacji, akceptacji, zabezpieczania i raportowania ryzyka kredytowego, a takĝe relacji z klientami i kontroli
wewnÚtrznej. Równolegle podniesione zostaïy wagi ryzyka z tytuïu kredytów powiÈzanych z walutÈ obcÈ (z 35% do 75% w 2007 r. oraz z 75% do 100% w 2012 r.).

PODSUMOWANIE
Ochrona klienta banku, choÊ od dawna pozostawaïa jednym z celów regulacji dziaïalnoĂci bankowej, wydaje siÚ – na fali doĂwiadczeñ kryzysu finansowego
– nabieraÊ dodatkowego momentu rozwojowego. Problematyce tej zostaï nadany
wymiar systemowy poprzez powiÈzanie jej z zagadnieniem stabilnoĂci finansowej.
Wyraěnie widaÊ to na gruncie prawa UE, gdzie po pierwszym etapie reformy ram
prawnych dziaïalnoĂci bankowej, nakierowanym bezpoĂrednio na przezwyciÚĝenie
kryzysu oraz zmianÚ norm nadzorczych nad sektorem finansowym, zdecydowano
siÚ na dokonanie przeglÈdu praktycznie wszystkich regulacji z obszaru szeroko
rozumianych usïug finansowych. Duĝe zainteresowanie relacjami umownymi naleĝy oceniÊ pozytywnie. Zaowocowaïo ono wartoĂciowym dorobkiem analitycznym
z zakresu umów bankowych, w tym równieĝ na gruncie polskim78. Wydaje siÚ, ĝe
powinien byÊ podstawÈ do dalszych badañ, a takĝe kompleksowych rozwiÈzañ legislacyjnych w miejsce doraěnych, punktowych interwencji ustawodawcy, zbktórymi
mamy coraz czÚĂciej do czynienia. Kwestia ta staje siÚ dodatkowo istotna w Ăwietle
orzeczenia TK z 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt Pb45/12) dotyczÈcego bankowych
przywilejów egzekucyjnych, które moĝe staÊ siÚ przyczynkiem do powaĝniejszej
reformy relacji umownych banków z klientami.

78
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2014. Zob. takĝe Notatka w sprawie ochrony konsumentów usïug finansowych, MF, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271401/12284112/12284113/dokument 167213.pdf (dostÚp: 2.09.2015).
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Streszczenie
StabilnoĂÊ finansowa staïa siÚ jednym z gïównych celów regulacji dziaïalnoĂci
bankowej. W pierwszej kolejnoĂci cel ten jest utoĝsamiany z normami publicznego
prawa bankowego, co znalazïo równieĝ swoje bezpoĂrednie odzwierciedlenie wbreformie unijnych oraz krajowych ram prawnych bankowoĂci. Jednakĝe w perspektywie doĂwiadczeñ ostatniego kryzysu stabilnoĂÊ finansowa staïa siÚ takĝe istotnÈ
przesïankÈ zmian norm dotyczÈcych szeroko rozumianych usïug finansowych. Powyĝszy artykuï ma na celu bliĝsze przedstawienie zarówno zaïoĝeñ teoretycznych
znaczenia relacji umownych banku z jego klientami dla stabilnoĂci finansowej, jak
i aspektów praktycznych w postaci doĂwiadczeñ miÚdzynarodowych pokazujÈcych
rolÚ umów bankowych w mechanizmie kryzysu bankowego.
Sïowa kluczowe: umowy bankowe, stabilnoĂÊ finansowa, kryzysy bankowe, relacje 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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