
W nawiązaniu do pisma z dnia 24 marca 2009 r. (znak RPO-612646-VI/09/JS), 
w którym wyraża Pan swoje zaniepokojenie sytuacją osób i podmiotów korzystających 
z usług finansowych, pragnę przedstawić poniższe wyjaśnienia. 

W swoim piśmie porusza Pan wiele kwestii i problemów związanych 
z funkcjonowaniem rynku finansowego. Na wstępie należy zauważyć, że nie wszystkie 
z poruszonych zagadnień pozostają w sferze, w której Komisja Nadzoru Finansowego posiada 
określone uprawnienia oddziaływania na rynek finansowy, ponadto niektóre kwestie zostały 
zasygnalizowane na tyle ogólnie, że utrudnia to szczegółowe odniesienie się do poruszonych 
problemów. W istotny sposób utrudnia to zweryfikowanie przesłanych informacji, dokonanie 
precyzyjnej analizy zaistniałych sytuacji, a w konsekwencji odniesienie się do 
zasygnalizowanych problemów i zaproponowanie konkretnych rozwiązań. Należy bowiem 
podkreślić, że każda sprawa winna być rozpatrywana indywidualnie, ze szczególnym 
uwzględnieniem wszelkich okoliczności związanych z dana praktyką. 

Niemniej jednak dostrzegamy, że rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce może 
wpływać niekorzystnie na sytuację osób i podmiotów korzystających z usług finansowych, 
w tym zwłaszcza usług bankowych. Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego napływają 
sygnały wskazujące, że w obecnej sytuacji utrudniony został dostęp do niektórych kategorii 
kredytów (w tym w szczególności hipotecznych). Utrudnienia te są w dużej mierze skutkiem 
niepewności, która panuje na rynku finansowym, przewidywań odnośnie dalszego 
spowolnienia rozwoju gospodarczego oraz aktualnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. 
W konsekwencji takiego stanu rzeczy szereg banków zmodyfikowało swoją politykę 
kredytową, czego przejawem jest zaostrzenie wymogów stawianym potencjalnym 
kredytobiorcom w procesie badania zdolności kredytowej. Bez wątpienia sytuacja taka może 
stanowić poważny problem dla kategorii osób wymienionych w Pana piśmie. Należy 
jednakże pamiętać, że banki nie są podmiotami powołanymi do realizowania polityki 
społecznej Państwa. Banki, będąc swoistą kategorią podmiotów zaufania publicznego, są 
jednocześnie przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą obarczoną 
wszystkimi rodzajami ryzyka. Trzeba przy tym podkreślić, że banki nie tylko są zobligowane 
do rzetelnego badania zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców, ale jednocześnie 
od jej istnienia muszą uzależniać przyznanie kredytu. Zgodnie bowiem z art. 70 ust. 1 ustawy 



- Prawo bankowe bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy, 
przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w 
terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest przy tym obowiązany przedłożyć na 
żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Bank 
może udzielić kredytu osobie lub podmiotowi nieposiadającym zdolności kredytowej jedynie 
po spełnieniu szczególnych wymogów określonych w art. 70 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe. 
Wymogiem takim jest w przede wszystkim ustanowienie szczególnego sposobu 
zabezpieczenia spłaty kredytu. Jak wynika z powyższego, Komisja nie może w żaden sposób 
przymuszać banków do uelastycznienia polityki kredytowej. Mając na uwadze fakt, że celem 
nadzoru sprawowanego przez Komisję jest między innymi zapewnienie bezpieczeństwa 
środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych (art. 133 ust. 1 pkt 1 ustawy -
Prawo bankowe), Komisja nie może podejmować żadnych działań, które mogą niekorzystnie 
wpłynąć na bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w bankach przez klientów. 

Należy podkreślić, że badanie zdolności kredytowej przez banki powinno odbywać się 
z zachowaniem najwyższej staranności i ostrożności. Prawdą jest, że odmowa udzielenia 
kredytu może mieć niekorzystny wpływ na poziom inwestycji, trzeba jednak pamiętać, że 
dużo większym zagrożeniem dla gospodarki byłaby niestabilność systemu bankowego, którą 
mógłby wywołać rosnący wolumen należności zagrożonych, spowodowany nieuzasadnionym 
kredytowaniem podmiotów niedających rękojmi ich spłaty. Warto zauważyć, że nadmierna 
liberalizacja systemu oceny zdolności kredytowej klientów w USA stanowiła jedną 
z głównych przyczyn obserwowanego obecnie kryzysu. 

Komisja Nadzoru Finansowego za szczególnie istotny dla prawidłowego zarządzania 
ryzykiem uważa nadzór nad procesem oceny zdolności kredytowej w bankach. W tym celu 
został opracowany projekt Rekomendacji T, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie 
zarządzania ryzykiem kredytowym ekspozycji wobec gospodarstw domowych. Regulacja ta 
ma na celu określenie wymogów w zakresie oceny zdolności kredytowej gospodarstw 
domowych, w szczególności w obszarze parametrów uwzględnianych w formule oceny 
zdolności kredytowej. Rekomendacja T wejdzie w życie po zakończeniu konsultacji 
z sektorem bankowym oraz pozostałymi zainteresowanymi sektorami. 

Odnosząc się do zdania, zgodnie z którym „niejednokrotnie skarżący podnoszą nadto, iż 
cały ciężar odpowiedzialności za kredyt, niezależnie od stosunków łączących ich z 
deweloperami, przenoszony jest właśnie na ich gospodarstwo domowe" należy zauważyć, że 
ciężar odpowiedzialności za spłatę kredytu powinien spoczywać na osobach lub podmiotach, 
które kredyt zaciągnęły. Zabezpieczeniem przed zaistnieniem specyficznej sytuacji, w której 
po ogłoszeniu upadłości dewelopera klienci muszą spłacać zaciągnięte w bankach kredyty 
hipoteczne pomimo niewywiązywania się przez dewelopera ze swoich zobowiązań może być 
stosowanie konstrukcji rachunku powierniczego, unormowanego w art. 59 i nast. ustawy -
Prawo bankowe. Należy jednakże podkreślić, że Komisja nie posiada uprawnień aby 
rekomendować, a tym bardziej przymuszać deweloperów do wykorzystywania konstrukcji 
takiego rachunku. 

Z uwagi na brak jakichkolwiek szczegółowych informacji niezwykle trudno odnieść 
się do poruszonej w kolejnym akapicie pisma kwestii polityki banków w zakresie tworzenia i 
likwidowania określonych rachunków oszczędnościowych, która może być oceniona jako 
nosząca znamiona działań dyskryminacyjnych (w szczególności ze względu na wiek). Należy 
jednoznacznie stwierdzić, że wszelkie działania mające charakter dyskryminacji, bez względu 
na jej podstawę, należy ocenić negatywnie. Niezależnie od tego, ocena praktyki konkretnego 
banku, w tym również w kontekście potencjalnych działań o charakterze dyskryminacyjnym, 
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winna być dokonywana indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem treści wzorców 
umowy oraz wszelkich okoliczności sprawy. Należy podkreślić, że prawo bankowe nie 
zawiera regulacji, które mogłyby uzależniać dostęp do rachunków bankowych (w tym 
rachunków oszczędnościowych) od przynależności do określonej grupy społecznej, wieku, 
bądź osiągania określonych dochodów. Jak się wydaje, bank nie może odmówić otwarcia 
rachunku bankowego osobie, która zwraca się do banku z takim wnioskiem, pod warunkiem, 
że umowa rachunku bankowego spełniała będzie wymogi określone w przepisach ustawy -
Prawo bankowe. Zgodnie z art. 52 tej ustawy umowa rachunku bankowego powinna określać 
w szczególności: 

1) strony umowy, 
2) rodzaj otwieranego rachunku, 
3) walutę rachunku, 
4) czas trwania umowy, 
5) o ile strony zastrzegają oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunku - wysokość tego oprocentowania i przesłanki dopuszczalności jego zmiany 
przez bank, a także terminy wypłaty, postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji 
należnych odsetek, 

6) wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz 
przesłanki i tryb ich zmiany przez bank, 

7) formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku 
oraz terminy ich realizacji, 

8) przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy, 
9) przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego, 

10) zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń 
pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji 
dyspozycji posiadacza rachunku. 

Zaprezentowany wyżej katalog nie jest wyliczeniem zamkniętym (wyrazy 
„w szczególności"), zatem strony są uprawnione do określania w umowie rachunku 
bankowego również innych elementów takiej umowy. Nie zmienia to jednak faktu, że trudno 
mówić o ustawowych regulacjach mogących skutkować możliwością ograniczania dostępu do 
podstawowej usługi finansowej, jaką jest rachunek bankowy, ze względu na przynależność do 
określonej grupy społecznej, wiek, bądź pułap osiąganych dochodów. 

Jak się wydaje, istnieją dwie sytuacje, w których bank może - na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa bankowego - odmówić otwarcia rachunku bankowego 
osobie fizycznej. Po pierwsze, gdy bank nie oferuje takich usług (nie wszystkie banki w 
Polsce zajmują się obsługą klientów indywidualnych) oraz po drugie, w przypadku banków 
spółdzielczych, gdy potencjalny klient nie ma miejsca zamieszkania na terenie objętym 
działalnością banku (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 
ich zrzeszaniu się oraz bankach zrzeszających bank spółdzielczy prowadzi działalność na 
terenie powiatu, w którym znajduje się jego siedziba). 

Odnosząc się do dalszej części pisma, zgodnie z którą „Podobne problemy zaobserwować 
można na tle masowego udzielania drobnych kredytów i pożyczek bez precyzyjnego badania 
zdolności kredytowej danej osoby, co skutkuje częstym przenoszeniem pełnej 
odpowiedzialności na spadkobierców" trzeba zauważyć, że w przypadkach ewentualnego 
udzielania kredytów i pożyczek bez rzetelnego badania zdolności kredytowej, w razie 
potwierdzenia takiej praktyki przez Komisję, zastosowane mogą zostać odpowiednie środki 
nadzorcze przewidziane przepisami ustawy - Prawo bankowe. Niezależnie od tego warto 
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zauważyć, że zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego, spadkobierca może przyjąć spadek bez 
ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z 
dobrodziejstwem inwentarza (wówczas jego odpowiedzialność ograniczy się do wartości 
ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, zgodnie z regulacją art. 1031 Kodeksu 
cywilnego). 

Odnośnie kolejnego zasygnalizowanego problemu „drastycznego spadku wartości 
wkładów i jednostek obejmowanych w ramach szeroko pojętej polityki inwestycyjnej, jak m.in. 
fundusze i lokaty należy zauważyć, że co do zasady każda inwestycja niesie z sobą określone 
ryzyko inwestycyjne, które winno być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
dotyczącej danej inwestycji przez każdego uczestnika rynku finansowego. Obowiązek 
informowania o ryzyku związanym z inwestowaniem na rynku finansowym przewidują nie 
tylko niektóre ustawy regulujące poszczególne segmenty rynku finansowego, ale wynika on 
także z przepisów ogólnych (w szczególności z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym). Bez wątpienia negatywnie ocenić należy każdy przypadek, w którym 
klienci nie byliby rzetelnie informowani o czynnikach ryzyka związanego z daną inwestycją 
przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, albo w inny sposób wprowadzeni w błąd przez 
przedstawiciela banku. Jak się wydaje, w tego typu indywidualnych przypadkach, w sytuacji 
spełnienia przesłanek z art. 84 § 1 Kodeksu cywilnego, można mówić o zawarciu umowy pod 
wpływem błędu. W konsekwencji klientowi mogłoby przysługiwać prawo uchylenia się od 
skutków prawnych oświadczenia woli, na podstawie którego zawarta została umowa. Nie 
ulega przy tym wątpliwości, że organy uprawnione do podejmowania działań mających na 
celu ochronę klientów, w tym w szczególności tych, którzy posiadają status konsumenta, 
winny podejmować stosowne działania mające na celu eliminowanie niewłaściwych praktyk 
rynkowych. Należy jednakże podkreślić, że uprawnienia Komisji w tym zakresie są istotnie 
ograniczone przez przepisy ustawy - Prawo bankowe. Stosownie do art. 138 ust. 7 tej ustawy 
środki podejmowane w ramach nadzoru nie mogą bowiem naruszać umów zawartych przez 
bank z klientami. W związku z powyższym należy zaznaczyć, ze w tym zakresie organem 
posiadającym najszersze kompetencje jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. 

Należy przy tym podkreślić, że problem „spadku wartości wkładów i jednostek 
obejmowanych w ramach szeroko pojętej polityki inwestycyjnej, jak m. in. fundusze i lokaty" 
nie dotyczy standardowych produktów bankowych (lokaty, depozyty), których 
oprocentowanie pozostaje relatywnie korzystne. Odnośnie spadku wartości jednostek 
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych należy zauważyć, że ich wartość zależy 
bezpośrednio od sytuacji panującej na Giełdzie Papierów Wartościowych i zmian cen 
papierów wartościowych, w które TFI inwestują zgromadzone środki. 

W ramach swych kompetencji Komisja podejmuje szereg działań mających na celu 
poprawę sytuacji odbiorców usług finansowych (w tym również w sektorze bankowym), 
w szczególności mając na względzie rzetelność i kompletność informacji przekazywanych 
potencjalnym klientom na etapie przedkontraktowym. Przejawem tych działań są między 
innymi wydawane przez Komisję zalecenia, rekomendacje, czy przyjęty Kanon Dobrych 
Praktyk Rynku Finansowego oraz Zasady Reklamowania Usług Bankowych. 

Z racji swojego miejsca w systemie finansowym Komisja Nadzoru Finansowego stoi 
na straży stabilności sektora finansowego, w związku z czym koncentruje się na działaniach 
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego oraz 
tworzenia klimatu wzajemnego zaufania pomiędzy jego uczestnikami. Komisja, za 

4 



pośrednictwem Urzędu Komisji, na bieżąco monitoruje sytuację na rynku finansowym 
i w razie konieczności podejmuje adekwatne działania skierowane do całego rynku 
finansowego (jako przykład można podać wprowadzenie Rekomendacji S II, stanowiącej 
odpowiedź na problem uregulowania kwestii stosowania przez banki tzw. spreadu 
walutowego, czy opublikowanie informacji w sprawie stosowania Rekomendacji S) lub 
poszczególnych jego uczestników. Komisja współpracuje również z Narodowym Bankiem 
Polskim i organami nadzorczymi z innych krajów. 

Na zakończenie, odnosząc się do kwestii wspomnianych w piśmie raportów 
w zakresie kondycji finansowej oraz stosunków własnościowych w bankach, pragnę 
poinformować, że dnia 14 kwietnia br. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała 
kompleksowe opracowanie „ Raport o sytuacji banków w 2008 r. ", które przedstawia stan 
sektora bankowego, odpowiadając tym samym na część wątpliwości wyrażonych w piśmie. 
Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego 
(www.knf.gov.pl). 

http://www.knf.gov.pl

