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Wstęp 

  W działalności instytucji finansowych, w szczególności banków, występują różnego 

rodzaju ryzyka, które mają wpływ na funkcjonowanie tych podmiotów. Ryzyko jest zjawiskiem 

powszechnym w działalności tych podmiotów, ponieważ rynek finansowy stale ewoluuje  

i podlega ciągłym zmianom, a także globalizacji. W związku z tym działalność tych instytucji 

prowadzona jest w warunkach niepewności i przez to narażona na występowanie ryzyka.  

  Ryzyko występuje także w działalności banku i jest jej trwałym elementem. Wynika to 

przede wszystkim z roli jaką pełni bank w gospodarce, specyfiki jego działalności oraz zakresu 

usług, jakie świadczy na rzecz klientów. Mimo, że ryzyko jest zjawiskiem niepożądanym, to w 

rzeczywistości jednak warunkuje prowadzenie działalności przez bank i wpływa na osiąganie 

zamierzonych efektów, a także realizację określonych celów. Co istotne, ryzyko w banku nie 

ma jednolitego charakteru. Mianowicie, występuje wiele rodzajów ryzyka bankowego, a one 

same mogą tworzyć dodatkowe podkategorie, czego przykładem może być ryzyko operacyjne. 

 Jednym z rodzajów ryzyka, jakie występuje w banku, jest ryzyko braku zgodności. 

Ryzyko to może wystąpić także w działalności innych podmiotów rynku finansowego, np. 

zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych czy 

domów maklerskich. Jednak ze względu na to, że najwięcej rozwiązań prawnych w zakresie 

zarządzania tym ryzykiem wprowadzono w odniesieniu do banków, uczyniono go przedmiotem 

analiz. Szczególną problematyką  badawczą objęto ryzyko braku zgodności banków na rynku 

kredytów konsumenckich w Polsce.  

  Ryzyko braku zgodności w banku ze względu na swoją specyfikę musi być analizowane 

zarówno w ujęciu ekonomicznym i prawnym. Ryzyko to powstaje na skutek nieprzestrzegania 

przez bank obowiązujących przepisów prawa (zarówno unijnego jak i krajowego), wytycznych 

nadzorców rynku finansowego (międzynarodowych, unijnych i krajowych), regulacji 

wewnętrznych, standardów rynkowych a także norm etycznych, które mają zastosowanie do 

działalności prowadzonej przez bank. Niezastosowanie się przez bank do wskazanych  kategorii 

może powodować wystąpienie nieprawidłowości w działalności tego podmiotu lub nadużyć w 

relacji z jego klientami. Odpowiednio do zakresu i stopnia naruszeń obowiązujących przepisów 

prawa przez bank, uprawnione organy, instytucje ochrony konsumenta na rynku finansowym i 

sądy powszechne podejmują stosowne działania mające na celu ich ograniczenie  
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i wyegzekwowanie wymaganego prawnie działania przez bank. Wystąpienie tego ryzyka  

w działalności banku naraża bank na powstanie konsekwencji o charakterze prawnym, które  

w uzasadnionych przypadkach i okolicznościach mogą istotnie wpłynąć na działalność banku  

i oddziaływać na jego klientów i otoczenie. Często formy działania tych  podmiotów 

przybierają formę sankcji prawnej, w ramach której przewidywana jest kara finansowa. To 

właśnie wyjaśnia konieczność analizy ryzyka braku zgodności w banku w ujęciu prawnym.  

 Natomiast w ujęciu ekonomicznym ryzyko braku zgodności w banku może być 

rozpatrywane w dwojaki sposób. Po pierwsze, choć jest to ryzyko niefinansowe, to jego 

wystąpienie oddziałuje na sytuację finansową banku. W szczególności materializacja tego 

ryzyka naraża bank na powstanie strat finansowych i spadek dochodów. W zależności od 

rozmiaru tego ryzyka i jego oddziaływania na bank mogą one przybrać różną formę i wielkość. 

Może także powodować konieczność zmiany funduszy/kapitałów własnych na poczet tego 

ryzyka. W związku z tym bank nie może dopuścić do powstania nadmiernych strat z tytułu 

wystąpienia tego ryzyka.   

  Po drugie, ryzyko braku zgodności, tak jak pozostałe rodzaje ryzyka w banku, musi być 

zarządzane przez właściwą jednostkę i w określony sposób. Specyfika tego ryzyka wymaga, 

aby zarządzanie tym ryzykiem odbywało się na ściśle określonych zasadach i odpowiednich 

poziomach w banku. Co wymaga podkreślenia, zidentyfikowane ryzyko braku zgodności 

podlega ocenie, na podstawie której możliwe jest ustalenie poziomu jego istotności w banku. 

Otrzymane wyniki oceny pozwalają ustalić, jakie działania muszą zostać podjęte w kolejnych 

etapach zarządzania tym ryzykiem. Jeżeli ryzyko to jest zarządzanie w nieprawidłowy sposób, 

może to potęgować występowanie strat materialnych i w rezultacie zagrozić bezpieczeństwu 

banku, w tym jego stabilności finansowej i płynności.   

  Przedstawione powyżej rozważania uzasadniają konieczność analizy ryzyka braku 

zgodności w banku w ujęciu ekonomicznym i prawnym. Taki sposób został także przyjęty dla 

ryzyka braku zgodności w banku na rynku kredytów konsumenckich w Polsce, gdzie widać 

bardzo silną relację między aspektami ekonomicznymi i prawnymi.  

  Na podstawie dokonanej analizy aktów prawnych, wytycznych i rekomendacji 

nadzorczych a także przeglądu literatury zauważyć można, że ryzyko braku zgodności w banku 

jest ujmowane w sposób ogólny. Często bywa włączane do kategorii ryzyka operacyjnego czy 

prawnego, co nie do końca można uznać za prawidłowe chociażby ze względu na sposób 

zarządzania tym ryzykiem.  Banki komercyjne funkcjonujące w Polsce  identyfikują ryzyko 

braku zgodności w swojej działalności i w większości analizowanych przypadków 

wyodrębniają je spośród pozostałych rodzajów ryzyka w banku. Jednak nie informują 
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publicznie, w jaki dokładnie sposób ryzyko to jest zarządzane i czy w jego ramach tworzone są 

pewne podkategorie.   

  Ryzyko braku zgodności w banku może zostać zawężone do konkretnego obszaru. 

Wskazują na to J. Rutecka – Góra i E. Rutkowska – Tomaszewska1, które dokonały analizy 

ryzyka braku zgodności w bankowych produktach emerytalnych w kontekście stosowania 

wzorców umownych i klauzul abuzywnych. Dotychczas jako jedyne w Polsce dokonały analizy 

ryzyka braku zgodności w odniesieniu do konkretnego produktu oferowanego przez bank. 

Natomiast w literaturze zagranicznej problem ryzyka braku zgodności analizowany jest 

głównie w odniesieniu do kredytów hipotecznych2.   

  Przeprowadzona analiza nieprawidłowości występujących w polskim sektorze 

bankowym pozwala stwierdzić, że ryzyko braku zgodności zmaterializowało się w różnych 

obszarach działalności banków komercyjnych. Jest ono szczególnie widoczne w obszarze 

kredytu konsumenckiego. Wskazują na to licznie występujące nieprawidłowości w praktykach 

rynkowych banków, jakie zostały stwierdzone przez organy i instytucje ochrony konsumenta 

na rynku finansowym, organy nadzorcze i sądy powszechne w Polsce w latach 2015 – 2021. 

  W tym miejscu należy zaznaczyć, że analizowany w niniejszej pracy problem 

zasadniczo dotyczy ryzyka braku zgodności banku w zakresie kredytu konsumenckiego 

wyłącznie w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim3. Poza zakresem rozważań zostały inne kredyty udzielane konsumentom przez 

inne podmioty.   

  Niemniej jednak problem ten występuje także w działalności instytucji pożyczkowych 

w Polsce. W praktykach rynkowych tych podmiotów w zakresie kredytu konsumenckiego  

w ostatnich latach stwierdzono wiele zróżnicowanych nieprawidłowości. Naruszały one 

przepisy obowiązującego prawa nie tylko w zakresie warunków kredytu konsumenckiego, ale 

przede wszystkim naruszały one przepisy prawa chroniące konsumentów.    

 Motywacją do podjęcia tego tematu przez autorkę było to, że dotychczas w literaturze krajowej 

oraz zagranicznej ryzyko braku zgodności nie było zawężane do obszaru kredytu 

konsumenckiego. W literaturze problem zgodności w zakresie kredytu konsumenckiego było 

 
1 J. Góra – Rutecka, E. Rutkowska- Tomaszewska, Bankowe produkty emerytalne a niedozwolone klauzule 

umowne i ryzyko braku zgodności, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2021, 12, s. 42-54 
2 Y. Demyanyk, E. Loutskina, Mortgage companies and regulatory arbitrage, Journal of Financial Economics 

, 2016, 122(2), pp. 328-351, F. Tajani, P. Morano, M.P. Saez-Perez, F. Di Liddo, M. Locurcio, Multivariate 

dynamic analysis and forecasting models of future property bubbles: Empirical applications to the housing 

markets of Spanish metropolitan cities, 2019, Sustainability (Switzerland) 1(13), 3575. 
3 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 246). 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23391819700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36708130900&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994491686&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=compliance&st2=mortgage&sid=93223ae1ba8260ba246f2724f0b149cd&sot=b&sdt=b&sl=45&s=%28TITLE-ABS-KEY%28compliance%29+AND+KEY%28mortgage%29%29&relpos=5&citeCnt=24&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56962724500&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55803595800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=12775672000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57203660542&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56294185600&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068795843&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=compliance&st2=mortgage&sid=93223ae1ba8260ba246f2724f0b149cd&sot=b&sdt=b&sl=45&s=%28TITLE-ABS-KEY%28compliance%29+AND+KEY%28mortgage%29%29&relpos=3&citeCnt=10&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068795843&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=compliance&st2=mortgage&sid=93223ae1ba8260ba246f2724f0b149cd&sot=b&sdt=b&sl=45&s=%28TITLE-ABS-KEY%28compliance%29+AND+KEY%28mortgage%29%29&relpos=3&citeCnt=10&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068795843&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=compliance&st2=mortgage&sid=93223ae1ba8260ba246f2724f0b149cd&sot=b&sdt=b&sl=45&s=%28TITLE-ABS-KEY%28compliance%29+AND+KEY%28mortgage%29%29&relpos=3&citeCnt=10&searchTerm=
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analizowany wyłącznie przez M. Lissowską4, jednak w innym aspekcie – zgodności przepisów 

krajowych regulujących kredyt konsumencki z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca 

dyrektywę Rady 87/102/EWG.    

  Powodem podjęcia analizy ryzyka braku zgodności banków na rynku kredytów 

konsumenckich w Polsce było również to, że w ostatnich latach nastąpił szereg zmian prawnych 

w zakresie kredytu konsumenckiego, które miały na celu ograniczenie niektórych 

niewłaściwych praktyk rynkowych kredytodawców kredytu konsumenckiego, w tym banków. 

W związku z tym banki musiały dostosować swoją działalność do zmieniających się regulacji 

prawnych i zapewnić zgodność z nimi.   

  Warto również wskazać, że problem ryzyka braku zgodności banków na rynku 

kredytów konsumenckich w Polsce jest ważny również dlatego, że na szczeblu unijnym 

aktualnie trwają prace nad nową dyrektywą o kredycie konsumenckim. Państwa członkowskie 

będą musiały zatem implementować przepisy nowej dyrektywy do prawa krajowego.  

To w następstwie będzie obligować banki do zachowania zgodności z nową regulacją.   

  Rozprawa stara się wypełnić lukę badawczą istniejącą w polskiej i zagranicznej 

literaturze w odniesieniu do ryzyka braku zgodności w bankach i zarządzania tym ryzykiem. 

W literaturze przedmiotu nie ma propozycji w odniesieniu do zarządzania ryzykiem braku 

zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich, a zwłaszcza nie zostały zaproponowane 

metody oceny tego ryzyka. Zagadnienie to jest również bardzo istotne w Polsce, gdzie takie 

badania, zwłaszcza empiryczne, w ogóle nie były prowadzone.  

  Nieprawidłowości i nadużycia wobec konsumentów w zakresie kredytu 

konsumenckiego mają zróżnicowany charakter i dotyczą różnych praktyk rynkowych banku. 

Przyczyny ich występowania mogą być różne, niemniej zdecydowana ich większość ma swoje 

źródło wewnątrz banku. Powstają one na skutek błędnie podjętych działań przez bank, w tym  

z tytułu zaniechań. Nieprawidłowości te występują zarówno na etapie oferowania kredytu jak  

i po jego udzieleniu. Mogą one wystąpić w odniesieniu do pojedynczego kredytobiorcy, ale 

także do innych kredytobiorców. Każda nieprawidłowość czy nadużycie w zakresie kredytu 

konsumenckiego naruszają interesy konsumentów.     

  Ze względu na to, że skala nieprawidłowości i nadużyć banków wobec konsumentów 

na rynku kredytu konsumenckiego w latach 2015 – 2021 była wysoka, można stwierdzić, że  

w bankach komercyjnych w Polsce występował brak zgodności, a przez to materializowało się 

 
4 M. Lissowska, Consumer Credit in Europe. Macro- and Microeconomic Perspectives. Palgrave Macmillan 

Cham, 2021.  
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ryzyko braku zgodności w obszarze kredytów konsumenckich, ale i w ogóle w działalności 

banków. Pozwala to zatem wyodrębnić ten rodzaj ryzyka spośród ogólnego ryzyka braku 

zgodności w banku i uczynić go przedmiotem szczególnych analiz.   

  Należy wyjaśnić, czym jest ryzyko braku zgodności w zakresie kredytów 

konsumenckich. W tym celu na potrzeby niniejszej rozprawy doktorskiej została 

zaproponowana własna definicja tego ryzyka. Autorka wskazuje, że jest to: Nieprzestrzeganie 

przez bank, jako kredytodawcę kredytu konsumenckiego, przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych, standardów rynkowych i etycznych w zakresie oferowania i udzielania 

kredytów konsumenckich. Jest to szeroka definicja ryzyka braku zgodności w zakresie 

kredytów konsumenckich, ponieważ Autorka nie wskazała konkretnych przepisów prawa, 

regulacji wewnętrznych banków czy standardów rynkowych i etycznych, jakie powinny być 

przestrzegane przez bank w procedurze kredytowej. Przez pryzmat tej definicji należy rozumieć 

ryzyko braku zgodności w banku w zakresie kredytu konsumenckiego.   

  Choć kredyt konsumencki regulowany jest przepisami ustawy o kredycie 

konsumenckim, to rozważając problem ryzyka braku zgodności w bankach w zakresie kredytu 

konsumenckiego Autorka ograniczyła się do lat 2015 – 2021. Powodem wyboru tego takiego 

zakresu lat jest to, że od 2015 r. widoczne było podjęcie przez prawodawcę prawnych działań 

mających na celu ograniczenie niewłaściwych praktyk na rynku kredytów konsumenckich oraz 

wzmocnienie i zwiększenie zakresu prawnej ochrony konsumentów korzystających  

z bankowego kredytu konsumenckiego, a także pożyczki udzielanej konsumentom przez 

podmioty spoza sektora bankowego – instytucje pożyczkowe.    

  Zasadniczą część niniejszej rozprawy doktorskiej stanowi identyfikacja ryzyka braku 

zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich w Polsce. W pierwszej kolejności przy 

zastosowaniu kryteriów jakościowych i ilościowych przeprowadzona została analiza banków 

funkcjonujących w Polsce w latach 2015 – 2021. Na ich podstawie zostało wyselekcjonowane 

10 banków, które zostały poddane dalszym badaniom.   

  Przed przystąpieniem do procesu identyfikacji ryzyka braku zgodności banków na 

rynku kredytów konsumenckich w Polsce Autorka dokonała przeglądu wewnętrznych metod 

identyfikacji ryzyka braku zgodności przez wybrane banki. W tym celu Autorka mogła 

wykorzystać jedynie publiczne informacje zawarte w jednostkowych i skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych banków i ich grup kapitałowych, sprawozdaniach zarządów 

banków czy raportach o informacjach niefinansowych. Żaden z analizowanych banków nie 

udostępnił informacji o sposobach identyfikacji ryzyka braku zgodności w ich działalności. 

Informacje o sposobach identyfikacji tego ryzyka w niektórych bankach były zbyt ogólne  
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i enigmatyczne. Niemniej były one pomocne przy wyborze danych do identyfikacji ryzyka 

braku zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich w Polsce.   

  Identyfikacja analizowanego ryzyka została przeprowadzona na podstawie zebranych 

danych o nieprawidłowościach banków w zakresie kredytu konsumenckiego w latach 2015 – 

2021. To pozwoliło autorce wyodrębnić 3 etapy zapewniania zgodności w zakresie kredytu 

konsumenckiego: oferowanie kredytu, zawieranie umowy kredytu i udzielenie kredytu. 

Jednakże ze względu na to, że w procesie identyfikacji dla etapu drugiego została zebrana mała 

ilość danych i trudne było ustalenie zmiennych, jakie miały być wykorzystane do 

przeprowadzenia oceny ryzyka, Autorka podjęła decyzję o połączeniu tego etapu z etapem 

trzecim. Ustalenie etapów zapewniania zgodności pozwoliło wyznaczyć w ich ramach obszary 

zapewniania zgodności w banku w zakresie kredytu konsumenckiego. Każdy z nich został 

zaprezentowany i scharakteryzowany w niniejszej pracy.   

   Na podstawie informacji zebranych na etapie identyfikacji ryzyka braku zgodności 

banków na rynku kredytów konsumenckich w Polsce w latach 2015 - 2021 możliwe było 

przeprowadzenie oceny tego ryzyka. Należy wskazać, że w związku z napotkanymi 

problemami w zakresie pozyskania wymaganych danych ilościowych od banków, a także 

innych podmiotów, tj. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego 

i Komisji Nadzoru Finansowego, Autorka podjęła decyzję o rozszerzeniu oceny ryzyka na 

instytucje pożyczkowe. Dla tych podmiotów możliwe było uzyskanie danych, na podstawie 

których możliwe było zastosowanie jednej z zaproponowanych metod oceny ryzyka. 

  Pierwszą zaproponowaną metodą jest mapa ryzyka. Autorka opracowała tę mapę na 

podstawie zmiennych dotyczących nieprawidłowości w praktykach rynkowych banków na 

rynku kredytów konsumenckich. Mapa ryzyka jest w pięciostopniowej skali. Autorka dokonała 

samodzielnego wyodrębnienia kategorii prawdopodobieństwa wystąpienia tego ryzyka wraz ze 

wskazaniem częstości wystąpienia zdarzenia objętego ryzykiem. Zostały także 

przyporządkowane skutki zajścia zdarzenia objętego ryzykiem – straty z tytułu ryzyka braku 

zgodności w zakresie kredytu konsumenckiego. Pomnożenie wartości przypisanych 

prawdopodobieństwu przez wartości przypisane stratom  dało wynik w postacie ogólnej oceny 

ryzyka – stopnia ryzyka, dla którego został ustalony przedział 1 – 25. Dla każdego  

z zaproponowanych stopni Autorka dokonała interpretacji oraz wskazała, jakie działania 

powinny zostać podjęte przez kredytodawcę w ramach zarządzania tym ryzykiem.   

  Drugą zaproponowaną metoda jest ocena punktowa ryzyka określona jako ważona 

średnia wartości poszczególnych zmiennych. Metoda ta została zastosowana w odniesieniu do 

zmiennych, jakie zostały wyodrębnione dla instytucji pożyczkowych. Autorka wybrała  
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dziesięć instytucji pożyczkowych, do których w 2021 r. wpłynęło najwięcej reklamacji od 

pożyczkobiorców. W tym celu wybrano zmienne o jednakowej interpretacji - im wyższa 

wartość zmiennej, tym wyższe ryzyko. Kolejno obliczona została względna wartość zmiennych 

poprzez odniesienie wartości zmiennych do wielkości podmiotu – aktywów. Następnie została 

przeprowadzona normalizacja dla całej grupy podmiotów. Otrzymanym wartościom zostały 

przypisane odpowiednie wagi, które przyjęły wartość 0,2 lub 0,3. To pozwoliło obliczyć średnią 

ważoną wartości wszystkich zmiennych dla każdego podmiotu. Obliczone wartości informują 

o ryzyku w danej instytucji i w danym roku.    

   

   W związku z tym w pracy sformułowano następujące problemy  badawcze: 

• Czy ryzyko braku zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich w Polsce 

powinno być wyodrębniane spośród pozostałych rodzajów? 

• Czy dla ryzyka braku zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich mogą być 

wyodrębnione obszary identyfikacji? 

• Czy przy ocenie ryzyka braku zgodności ryzyka braku zgodności w zakresie  kredytów 

konsumenckich mogą być wykorzystane: mapa ryzyka oraz punktowa ryzyka jako 

ważona średnia wartości poszczególnych zmiennych? 

  Natomiast celami pracy są: 

− wykazanie, że ryzyko braku zgodności banków występuje na rynku kredytów 

konsumenckich w Polsce i musi być ono zarządzane niezależnie od ryzyka braku 

zgodności istniejącego ogólnie w banku,  

− wyodrębnienie obszarów identyfikacji ryzyka braku zgodności banków w zakresie 

kredytów konsumenckich w Polsce, 

− zaproponowanie metody oceny tego ryzyka, które mogą być wykorzystane w praktyce 

przez banki i instytucje pożyczkowe.  

Niniejsza praca zawiera szereg elementów wkładu własnego: 

•  przeprowadzenie  analizy ryzyka braku zgodności we wszystkich bankach 

komercyjnych funkcjonujących w Polsce na koniec 2021 r., 

•  przeprowadzenie analizy, czy wybrane banki wyodrębniają ryzyko braku zgodności 

spośród pozostałych rodzajów ryzyka w banku, 
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• ustalenie w jaki sposób wybrane banki definiują ryzyko braku zgodności w swojej 

działalności, 

• przeprowadzenie analizy w zakresie wewnętrznych metod identyfikacji ryzyka braku 

zgodności w wybranych bankach,  

• zaproponowanie obszarów identyfikacji ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów 

konsumenckich,  

• dobór zmiennych do oceny ryzyka braku zgodności na rynku kredytów konsumenckich,  

• zaproponowanie metod oceny ryzyka braku zgodności na rynku kredytów 

konsumenckich.  

 

  Przygotowując niniejszą pracę Autorka napotkała liczne problemy, które związane były 

z dostępnością danych. Większość danych, jakie mogły być wykorzystane przez autorkę  

w identyfikacji i ocenie ryzyka braku zgodności banków w zakresie kredytów konsumenckich 

w Polsce stanowiły dane wewnętrzne banków i nie mogły być udostępnione. Niemniej jednak 

udało się wykorzystać dane dostępne publicznie i na tej podstawie została przeprowadzona 

identyfikacja i ocena tego ryzyka.  

  Praca ma charakter teoretyczno – empiryczny z elementami metodycznymi. 

Wykorzystano w niej metody jakościowe oraz ilościowe, w tym  metody ekonomicznej analizy 

prawa. W części teoretycznej pracy dokonano przeglądu literatury krajowej i zagranicznej  

z zakresu ryzyka bankowego i ryzyka braku zgodności, jak również przeglądu krajowych  

i unijnych regulacji w zakresie ryzyka braku zgodności i zarządzania tym ryzykiem. 

Przeanalizowano nieprawidłowości stwierdzone w praktykach rynkowych wybranych banków 

komercyjnych w Polsce w zakresie kredytu konsumenckiego w latach 2015 – 2021. W pracy 

zostały wykorzystane metody statystyczne do zaprezentowania wielkości rynku kredytów 

konsumenckich w Polsce w latach 2015 – 2021. Narzędzia ilościowe zostały wykorzystane do 

identyfikacji ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich w bankach  

i instytucjach pożyczkowych.   

  W pracy wykorzystano dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Niezbędne 

informacje zostały pozyskane ze stron internetowych: Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku 

Polskiego oraz Biura Informacji Kredytowej. Dane o wynikach finansowych instytucji 

pożyczkowych zostały pozyskane z bazy EMIS. Do analizy przepisów prawnych wykorzystano 

bazę danych LEX.   
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  Problematykę rozprawy ujęto w pięciu rozdziałach. Spośród nich, pierwsze trzy mają 

charakter teoretyczny i służą stworzeniu podstaw do przeprowadzenia badań opisanych w 

dwóch kolejnych rozdziałach. Rozdział czwarty jest empiryczny, natomiast rozdział piąty 

zawiera propozycje metodyczne.  

 W pierwszym rozdziale pracy Autorka scharakteryzowała problem ryzyka  

w działalności banku. Rozważania w tym zakresie rozpoczyna jednak od zdefiniowania samego 

pojęcia ryzyka przedstawiając jego różne ujęcia w literaturze oraz zwraca uwagę na jego dwie 

podstawowe koncepcje – negatywną i neutralną. Wskazane zostały także przyczyny 

występowania ryzyka oraz dokonany został jego podział z zastosowaniem różnych kryteriów. 

Następnie Autorka przedstawiła różne pojęcia ryzyka bankowego oraz podjęła próbę jego 

klasyfikacji. W rozdziale tym została także uwzględniona konieczność zarządzania tym 

ryzykiem ze wskazaniem rozwiązań, jakie mogą być wykorzystane przez regulatorów i organy 

nadzoru nad rynkiem finansowym.    

  W rozdziale drugim analizie poddane zostało ryzyko braku zgodności w banku oraz 

został przedstawiony sposób zarządzania nim. W pierwszej kolejności została przedstawiona 

definicja ryzyka braku zgodności według Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego. 

Następnie zaprezentowano ryzyko braku zgodności i funkcję zapewniania zgodności  

w unijnych  i krajowych regulacjach. W tym zakresie przedstawione zostały wybrane regulacje, 

jakie odnoszą się do tego ryzyka i funkcji zapewniania zgodności w banku. Zwrócona została 

uwaga na ewolucję tego pojęcia, jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich lat.  Część trzecią 

tego rozdziału stanowi przegląd literatury prawnej i ekonomicznej, w których formułowane 

były definicje dotyczące ryzyka braku zgodności oraz poruszany był problem zapewniania 

zgodności w bankach. Natomiast w czwartej części rozdziału została przeprowadzona analiza, 

czy i w jaki sposób banki komercyjne funkcjonujące w Polsce na koniec 2021 r.  wyodrębniały 

ryzyko braku zgodności spośród pozostałych rodzajów ryzyka w banku. Dodatkowo został 

dokonany przegląd definicji pojęcia ryzyka braku zgodności konstruowanych przez same 

banki. Kolejna część tego rozdziału została poświęcona problemowi ryzyka braku zgodności  

w banku, jakie występuje na skutek nieprzestrzegania zasad etycznych. W części szóstej 

Autorka zaprezentowała problem ryzyka braku zgodności w banku w odniesieniu do 

stosowania dobrych praktyk - zasad  ładu korporacyjnego w banku. Z kolei w siódmej części 

tego rozdziału została przeanalizowana relacja ryzyka braku zgodności z pozostałymi 

rodzajami ryzyka w działalności banku. W ósmej części tego rozdziału zostały przedstawione 

nieekonomiczne i ekonomiczne konsekwencje ryzyka braku zgodności w banku i relacje 
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między nimi. W ostatniej części tego rozdziału przedstawiony został proces zarządzania 

ryzykiem braku zgodności w banku.   

  W rozdziale trzecim został scharakteryzowany rynek kredytów konsumenckich  

w Polsce w latach 2015 – 2021. W pierwszej części tego rozdziału przedstawiona została 

struktura podmiotowa tego rynku oraz wskazany został rozmiar tego rynku w poszczególnych 

latach, ale z uwzględnieniem wyłącznie kredytodawców kredytu konsumenckiego. Druga część 

tego rozdziału dotyczy banku jako szczególnego kredytodawcy kredytu konsumenckiego.  

W części tej Autorka wskazała, że bank jako kredytodawca kredytu konsumenckiego jest 

zobowiązany do przestrzegania i zapewnienia zgodności z przepisami ustawy o kredycie 

konsumenckim ale także w zakresie Prawa bankowego. Z kolei w części trzeciej został 

scharakteryzowany kredyt konsumencki ze szczególnym uwzględnieniem zasad jego 

oferowania i udzielania przez bank. Ostatnia część tego rozdziału została poświęcona pożyczce 

jako produktowi, który może być udzielany przez bank, ale także przez instytucje pożyczkowe.  

  Rozdział czwarty jest rozdziałem empirycznym, w którym została przeprowadzona 

identyfikacja ryzyka braku zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich w Polsce.  

W części pierwszej Autorka za pomocą kryteriów jakościowych i kryterium ilościowego 

dokonała selekcji banków komercyjnych w Polsce do identyfikacji tego ryzyka. Następnie 

zostały przedstawione wewnętrzne metody identyfikacji ryzyka braku zgodności w wybranych 

bankach. W części drugiej tego rozdziału zostało zaprezentowane autorskie pojęcie ryzyka 

braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich. Następnie została przeprowadzona 

identyfikacja ryzyka braku zgodności na rynku kredytów konsumenckich na podstawie 

zebranych danych. To pozwoliło ustalić obszary zapewniania zgodności w banku w zakresie 

kredytu konsumenckiego. W dalszej kolejności została przeprowadzona ogólna identyfikacja 

ryzyka braku zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich w latach 2015 – 2021. 

 Rozdział piąty prezentuje propozycje metod oceny ryzyka braku zgodności banków  

i instytucji pożyczkowych na rynku kredytów konsumenckich. W pierwszej kolejności 

zaproponowane zostały dwie metody, na podstawie których kredytodawcy kredytu 

konsumenckiego mogą przeprowadzić ocenę ryzyka braku zgodności w zakresie kredytu 

konsumenckiego. Pierwsza metoda to mapa ryzyka, która została opracowana z zastosowaniem 

zmiennych wyodrębnionych dla banków. Autorka skonstruowała mapę w skali 

pięciostopniowej. Zaproponowała poziomy istotności ryzyka, które mieszczą się w przedziale 

1 - 25. Każdy z tych poziomów został zinterpretowany i wskazane zostały działania, jakie 

powinny zostać podjęte w przypadku wystąpienia tego ryzyka. Następnie Autorka 

zaproponowała drugą metodę – ocenę punktową ryzyka jako ważoną średnią wartości 
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poszczególnych zmiennych. Została ona opracowana na podstawie zmiennych, jakie zostały 

wybrane dla instytucji pożyczkowych. Następnie Autorka zaprezentowała dobór i zakres 

danych do przeprowadzenia oceny ryzyka braku zgodności. Zostały przedstawione także 

problemy związane z pozyskaniem danych do opracowania metody oceny tego ryzyka.  

W dalszej kolejności przedstawione zostały zmienne, jakie zostały wybrane do 

przeprowadzania oceny ryzyka braku zgodności na rynku kredytów konsumenckich. Dokonany 

został podział na zmienne dotyczące banków i instytucji pożyczkowych. W trzeciej części 

rozdziału została przeprowadzona ocena ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów 

konsumenckich z zastosowaniem metody drugiej.  
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Rozdział I 

Ryzyko w działalności banku 
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1.1.Pojęcie ryzyka  

 

  Ryzyko występuje w życiu każdego człowieka oraz w działalności wszystkich 

podmiotów funkcjonujących w gospodarce. Wyeliminowanie ryzyka z życia codziennego  

i gospodarczego jest niemożliwe. Ryzyko zawsze towarzyszy decyzjom podejmowanym przez 

człowieka i przez podmioty gospodarcze. Jest to spowodowane tym, że zarówno teraźniejszość 

jak i przyszłość są niepewne. W momencie podejmowania decyzji człowiek i podmioty 

gospodarcze nie dysponują pełną informacją, dlatego nie są w stanie prawidłowo i trafnie 

przewidzieć dalszych konsekwencji swoich działań i tym samym narażają się na ryzyko. 

 Z uwagi na złożoność, ale także na wieloznaczność pojęcia „ryzyko”, przedstawienie 

jego jednoznacznej definicji jest niezwykle trudne. Wynika to przede wszystkim z faktu, że 

ryzyko występuje w rozmaitych aspektach życia codziennego człowieka. Problem definicyjny 

spowodowany jest również tym, że podmioty gospodarcze prowadzą różnego rodzaju 

działalność, a ryzyko występuje we wszystkich obszarach takiej działalności5.  

  W opracowaniach naukowych i branżowych istnieje wiele definicji pojęcia „ryzyko”, 

co bezpośrednio wynika z jego niejednolitego charakteru i obszarów występowania.  

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję pojęcia „ryzyko” objaśnione  

w Słowniku Języka Polskiego PWN, przez które rozumie się:  

• „możliwość, że coś się nie uda; też: przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny”, 

• „odważenie się na takie niebezpieczeństwo”, 

• „prawdopodobieństwo powstania szkody obciążające osobę poszkodowaną niezależnie 

od jej winy, jeśli umowa lub przepis prawny nie zobowiązały innej osoby do wyrównania 

szkody”6.  

  Ryzyko oznacza zatem możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa i niepowodzenia 

związanego z podejmowanym, lecz niepewnym przedsięwzięciem, w wyniku którego decydent 

naraża się na powstanie szkody.  

  W związku z tym należy przyjąć, że ryzyko jest obiektywnie istniejącą możliwością 

wystąpienia straty, szkody oraz poniesienia pewnych konsekwencji nie tylko o wymiarze 

ekonomicznym lub prawnym, ale również społecznym i moralnym. Ryzyko powstaje zarówno 

 
5 Por. W. Tarczyński, M. Mojsiewicz, Zarządzanie ryzykiem: podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001, s. 

141-143.  
6 https://sjp.pwn.pl/slowniki/ryzyko.html 
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w wyniku realizacji zamierzonych, jak i niezamierzonych celów działalności człowieka  

i podmiotów gospodarczych.   

  W literaturze przedmiotu występują różne ujęcia pojęcia „ryzyka”. T. Pszczółkowski 

przedstawia ryzyko jako: „prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia ocenianego negatywnie”7. 

W. Żółtowski wskazuje, że ryzyko to możliwość wystąpienia zdarzeń powodujących, że 

zamierzone cele nie zostaną zrealizowane8 zgodnie z zamierzonym planem. Natomiast  

A. Willett definiuje ryzyko jako zjawisko obiektywne, które skorelowane jest z niepewnością 

wystąpienia niepożądanego zjawiska w konkretnej sytuacji9. Warto również zwrócić uwagę na 

pojęcie ryzyka przedstawione przez A. Ehrlicha, uznającego ryzyko za: „możliwość 

nieuzyskania zamierzonych efektów działalności gospodarczej, poniesienia niezamierzonych 

strat lub nakładów wyższych od przewidywanych.”10.   

  Z kolei C. Pritchard wyróżnia dwa znaczenia pojęcia „ryzyka”. Zgodnie z pierwszym, 

ryzyko jest łącznym rezultatem – efektem wystąpienia niepewnych zdarzeń, które mogą 

wpłynąć na dane działanie i realizację celów w sposób korzystny i niekorzystny11. W drugim 

znaczeniu, ryzyko to wynik narażenia podmiotu na niekorzystne zdarzenia w ramach 

podejmowanego działania, a także możliwe konsekwencje tych zdarzeń.   

  Podobną definicję ryzyka do przedstawionych powyżej prezentuje D. Apgar, który 

stwierdza, że: „Ryzyko to możliwość poniesienia strat lub też uzyskania korzyści, które różnią 

się od naszych oczekiwań związanych z danym działaniem”12. Należy także przytoczyć definicję 

ryzyka przedstawioną przez E. Łosiewicz - Dniestrzańską, która wskazuje, że: „Pojęcie ryzyka 

w najprostszy sposób można zdefiniować jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia 

potencjalnego zdarzenia i wielkości strat, które może ono spowodować”. Natomiast według  

Z. Zawadzkiej, ryzyko jest odchyleniem od zamierzonego działania, niezależnie od tego czy 

jest to odchylenie dodatnie czy ujemne13. W obu ostatnich przypadkach ryzyko traktowane jest 

w sposób matematyczny, pozwalający określić prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń i ich 

konsekwencji. W. Rogowski i J. Grzywacz prezentują prostą i najbardziej przejrzystą definicję 

„ryzyka”. Autorzy utożsamiają ryzyko z zagrożeniem nieosiągnięcia zaplanowanych efektów14. 

 
7 T. Pszczółkowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław, 1978, s. 215. 
8 W. Żółtkowski, Zarządzanie ryzykiem w małym banku- w kontekście zmieniających się regulacji nadzorczych, 

CeDeWu, Warszawa, 2017, s. 15.  
9 A. Willet,  The Economic Theory of Risk and Insurance, University Press of The Pacific, 2002, s. 491. 
10 A. Erlich, Ryzyko gospodarcze [w:] Encyklopedia organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1981, s. 456-457.  
11 C.L. Pritchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. Wig- Press, Warszawa 2001, s. 336.  
12 D. Apgar, Inteligencja ryzyka. Jak nauczyć się zarządzania niewiadomym. Helion, Gliwice 2008, s. 28.  
13 Z. Zawadzka, Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym. Wydawnictwo SGH, Warszawa 1999, s. 19.  
14 W. Rogowski, J. Grzywacz, Ryzyko kredytowe- - pojęcie oraz klasyfikacje, Bank i Kredyt, nr 10, 1999,  

s. 18-19.  
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  Analizując pojęcie ryzyka, należy zwrócić również uwagę na definicję ryzyka 

przedstawioną przez K. Jajugę, który wskazuje, że ryzyko może być rozumiane w ujęciu 

negatywnym i neutralnym. Zgodnie z pierwszym ujęciem, jest to ryzyko jednostronne, czyli 

zagrożenie, a dokładniej możliwość nieosiągnięcia oczekiwanego efektu15. Natomiast ryzyko 

w ujęciu neutralnym to ryzyko rozumiane dwustronnie, jako występujące zagrożenie i szansa, 

jest to: „możliwość uzyskania efektu różniącego się od oczekiwanego efektu”16. Ryzyko 

neutralne występuje wtedy, gdy nie jest znany wynik podejmowanego działania, a wynik ten 

może być gorszy (zagrożenie) lub lepszy (rozumiany jako szansa) niż ten, który był 

oczekiwany. K. Jajuga zauważa również, że między ryzykiem a oczekiwanym efektem 

występuje ścisła zależność: „im wyższe ryzyko, tym wyższy oczekiwany efekt; i odwrotnie: 

wyższy oczekiwany efekt wymaga poniesienia wyższego ryzyka”17.   

  Niewątpliwie ryzyko towarzyszy wszystkim działaniom, a w szczególności decyzjom, 

podejmowanym przez człowieka i podmioty gospodarcze. W związku z tym w teoriach 

ekonomicznych wykształciły się dwa podstawowe kierunki związane z analizą definicji pojęcia 

ryzyka18. Pierwszy z nich związany jest z teorią podejmowania decyzji. Kierunek ten wywodzi 

się od F. Knighta, który może być uznany za prekursora w zakresie analizy wpływu ryzyka na 

ekonomię klasyczną. To właśnie F. Knight w 1921 r. podkreślił istotę i znaczenie ryzyka  

w gospodarce oraz określił ryzyko jako „mierzalną niepewność”. Identyfikował ryzyko  

z rozkładem prawdopodobieństwa (zwłaszcza matematycznego, statystycznego czy 

szacunkowego) wystąpienia pewnych efektów - zdarzeń jako skutku podjętych wcześniej 

decyzji (ale także wykonanych działań)19. Według F. Knighta, każde odchylenie od 

spodziewanego efektu, można przewidzieć i oszacować, wykorzystując właśnie rozkład 

prawdopodobieństwa.    

   Niezbędne jest określenie prawdopodobieństwa zdarzenia objętego ryzykiem. W tym 

celu wykorzystywane są przede wszystkim dane statystyczne i rachunek prawdopodobieństwa, 

na podstawie którego możliwe jest określenie ryzyka, a także stopień niepożądanych efektów 

zdarzenia. Można zatem uznać, że prawdopodobieństwo dostarcza informacji i wiedzy  

o samym ryzyku jak również o wyniku uciążliwości zdarzeń. Należy mieć jednak na uwadze, 

 
15 K. Jajuga, Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem- wprowadzenia. [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie 

ryzykiem. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018, s. 18.  
16 Ibidem.  
17 Ibidem.  
18 Por. G. Borys, Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, 

s. 12. 
19 F. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Signalman Publishing, London 1921, s. 20-21. 

https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/books/risk/riskuncertaintyprofit.pdf 
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że wynik prawdopodobieństwa nie zawsze jest właściwy.  

  Drugim kierunkiem związanym z analizą pojęcia ryzyka i występującym w teorii 

ekonomii jest zarządzanie ryzykiem. Kierunek ten ściśle łączy się z tzw. kierunkiem 

decyzyjnym w zakresie ryzyka. Dla tego kierunku punktem odniesienia jest przede wszystkim 

zamierzony cel, ale także możliwość wykorzystania powstałych skutków ryzyka, jako 

pozytywnej  wartości, która nie była znana w momencie podejmowania decyzji.   

  Istnienie ryzyka zawsze powoduje wystąpienie określonych zdarzeń - skutków, które 

powinny być odpowiednio i właściwie zarządzane, z wykorzystaniem określonych metod. 

Ryzyko to może być także transferowane 20. Należy zaznaczyć, że ze względu na pojawienie 

się różnych rodzajów ryzyka nastąpił rozwój dziedziny zarządzania ryzykiem, w tym rozwój: 

narzędzi teoretycznych, instrumentów sterowania ryzykiem czy regulacji w zakresie 

zarządzania poszczególnym ryzykiem21.   

 Ryzyko jest ujmowane jako ryzyko pierwotne i wtórne22. Jeżeli ryzyko rozumiane jest 

przez pryzmat przyczyn, to jest to ryzyko pierwotne. Ryzyko rozpatrywane przez pryzmat 

skutków wywołujących je, uznawane jest za ryzyko wtórne. Pierwsze z wyróżnionych jest 

elementem stałym prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze, jaka występuje  

w  życiu każdego człowieka. Ograniczenie lub uniknięcie tego ryzyka jest bardzo trudne,  

a nawet niemożliwe, ponieważ każde działanie narażone jest na  pewne ryzyko. Przyczyny 

występowania ryzyka są różne, dlatego nie sposób jest właściwie określić, co dokładnie składa 

się na ryzyko. Z kolei ryzyko wtórne jest ryzykiem, które występuje nie tyle równocześnie  

z ryzykiem pierwotnym, co jest często jego konsekwencją. 

 Pojęcie ryzyka bywa błędnie utożsamiane z pojęciem niepewności. Zgodnie  

z definicjami pojęcia „niepewność” przedstawionymi w Słowniku języka polskiego PWN, 

niepewność to:   

• „brak pewności, bezpieczeństwa”, 

• „wahanie”.  

  Przedstawione definicje pojęcia niepewności zdecydowanie różnią się od definicji 

pojęcia ryzyka. Problem rozróżnienia obu pojęć jest o tyle ważny, że ściśle wiąże się  

z prawdopodobieństwem i pewnością wystąpienia oczekiwanego efektu. W tym względnie 

 
20 F. Knight, Risk, Uncertainty… op. cit.  s. 70.  
21 Zob. szerzej: K. Jajuga, Koncepcja ryzyka… op. cit. s. 21-25. 
22 M. Wieczorek-Kosmala , Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, w: H. Zadora(red.)  

Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 149–152. 



22 

 

należy zwrócić uwagę na teorię niepewności przedstawioną przez F. Knighta, który uważał, że 

w sytuacji braku informacji o przyszłych wydarzeniach, nie jest możliwe zastosowanie 

rachunku prawdopodobieństwa. Podobne stanowisko zajmuje O. Lange, twierdząc, że termin 

„niepewność” powinien być stosowany w takich przypadkach, gdy badanie nie może być 

przeprowadzone przy użyciu rachunku prawdopodobieństwa23. K. Klimczak24 również 

wskazuje na rachunek prawdopodobieństwa jako kryterium odróżniające ryzyko od 

niepewności.   

|  Zgodnie z teorią zapoczątkowaną przez F. Knighta, w sytuacji niepewnej nie jest 

możliwe podjęcie racjonalnej decyzji. Oznacza to, że niepewność, w przeciwieństwie do 

ryzyka, jest niemierzalna. Dopiero możliwość zastosowania pomiaru sprawia, że niepewność 

staje się ryzykiem.  Wskazywał on również, że niepewność spowodowana jest unikalnością 

problemu decyzyjnego, brakiem możliwości znalezienia podobnych sytuacji w innym miejscu 

lub czasie25.  Niepewność dotyczy przede wszystkim zdarzeń i działań, w których nie ma 

możliwości zmierzenia, oszacowania i ustalenia prawdopodobieństwa wystąpienia 

przewidywalnego skutku. Zgodnie z przedstawioną koncepcją, w niepewnej sytuacji nie jest 

możliwe przeprowadzenie odpowiedniej analizy. Jest to zatem taka sytuacja, w której nie są 

znane żadne alternatywne rozwiązania ani szanse ich wystąpienia26.    

 Inny pogląd dotyczący mierzalności niepewności przedstawia K. Jajuga, który uznaje, 

że zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa, nawet w niepewnej sytuacji, jest możliwe 

dzięki uwzględnieniu (w sytuacji niepewnej): „tzw. prawdopodobieństw subiektywnych 

zadanych przez ekspertów”27. Autor wskazuje również, że w analizie ryzyka występuje 

różnorodność podejść, a rachunek prawdopodobieństwa nie może być jedynym właściwym 

podejściem i tym, co odróżnia ryzyko od niepewności. Oznacza to zatem, że możliwość 

zastosowania rachunku prawdopodobieństwa nie powinna stanowić kryterium rozróżnienia 

ryzyka i niepewności.   

  Jak zauważa B. Kuc, pomiędzy ryzykiem a niepewnością istnieje ścisły związek – 

ryzyko jest rezultatem niepewności. Zarówno ryzyko jak i niepewność:  „dotyczą 

chronologicznie i alternatywnie następujących po sobie faz tego samego procesu 

 
23 O. Lange, Optymalne decyzje. Zasady programowania. PWN, Warszawa 1967, s. 204. 
24 K. Klimczak, Ryzyko teorii ekonomii, MBA, 2008, nr 6, s. 65.  
25 F. Knight, Risk and Profit…  s. 233. 
26 J. Głuchowski, J. Szambelańczyk, Bankowość. Podręcznik dla studentów; Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Bankowej Poznań, 1999, s. 35.  
27 K. Jajuga, Koncepcja ryzyka… op. cit. s. 20.  
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decyzyjnego”28. Dlatego też między ryzykiem a niepewnością występuje silna, a nade wszystko 

trwała zależność.  

  Analizując problem relacji ryzyka i niepewności, można również zauważyć, że poziom 

ryzyka jest proporcjonalny do poziomu niepewności. Istnieje tu zależność: im większa 

niepewność, tym ryzyko jest większe, i odwrotnie29. Można przyjąć, że tam, gdzie jest ryzyko, 

zawsze występuje niepewność. Nie oznacza to jednak, że pojęcie ryzyka może być utożsamiane 

z niepewnością. Ryzyko ma charakter obiektywny, a niepewność subiektywny30. Dlatego też 

na potrzeby dalszych rozważań i analizy problemu przedstawionego w niniejszej rozprawie 

doktorskiej stosowane będzie pojęcie ryzyka.    

  Ryzyko występuje na każdym etapie procesu decyzyjnego podmiotu. Każdy  

z podmiotów reprezentuje jednak inny stosunek do ryzyka. Wyróżnia się 3 podstawowe 

postawy wobec ryzyka31:  

• Skłonność do ryzyka – decydent jest gotowy ponieść ryzyko, także w sytuacji, gdy 

wymaga ona dodatkowych nakładów. 

• Obojętność do ryzyka – rozmiar ryzyka nie ma wpływu na podjęcie decyzji. 

• Awersja do ryzyka – decyzja jest podjęta wtedy, gdy za podjęte ryzyko przewidziana 

jest rekompensata - premia32.  

 

  Przedstawiony powyżej przegląd definicji pojęcia ryzyka pozwala wskazać na główne 

elementy (cechy) charakterystyki ryzyka:  

• Brak jednorodności - ryzyko jest złożonym i niejednorodnym zjawiskiem, co  

uniemożliwia  przedstawienie jego jednolitej i uniwersalnej definicji. 

• Może być traktowane jako zagrożenie, na skutek którego podmiot może ponieść stratę. 

 
28 B. Kuc, Dylematy zarządzania ryzykiem [w:] J. Jurczak (red.), Zarządzanie ryzykiem w biznesie- inteligentne 

rozwiązania, Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2016, s. 13.  
29 Por. M. Bochenek, Ryzyko i niepewność w naukach ekonomicznych – rozważania semantyczne [w:] Ekonomia 

Economics nr 4(21), 2012, s. 46-63.  
30 D. Garczyński, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku – ewolucja podejścia [w:] A. Nosowski, D. 

Wawrzyniak, G. Woźniewska (red.), Oblicza bankowości. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016,  

s. 46.  
31 Zob. szerzej: K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem.. op. cit., s. 19, J. Kaczmarzyk, A subjective approach in risk 

modeling using simulation techniques  [w:] Risk perception in financial and non-financial entities. K. Znaniecka, 

M. Wieczorek-Kosmala (red.), Studia Ekonomiczne nr 127/13, s.23-32, J. Błach, The problem of risk perception 

in the innovative corporate financial strategy [w:] Risk perception in financial and non-financial entities. K. 

Znaniecka, M. Wieczorek-Kosmala (red.), Studia Ekonomiczne nr 127/13, s.95.  
32 Zob. szerzej. E. Drabik, Asymptotycznie efektywna strategia odrzucania gier obarczonych zbyt dużym ryzykiem, 

Przegląd Statystyczny R. LVII, Zeszyt 1, 2010, s. 53-65. D. Kopańska-Bródka, Miary intensywności zachowań 

rozważnych [w:] Studia Ekonomiczne, nr 135, 2013, s. 79-88. 
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• Dopuszcza się postrzeganie ryzyka w kategorii szans w rozumieniu osiągnięcia 

większych korzyści niż zakładane. 

• Poziom ryzyka jest tym wyższy, im dłuższy jest czas realizacji (horyzont czasowy) 

danego działania. 

• W przypadku decyzji związanej z większym ryzykiem możliwe jest osiągnięcie 

wysokich korzyści przy jednoczesnym prawdopodobieństwie wystąpienia 

niekorzystnych zdarzeń. 

• Może być obiektywne i subiektywne. 

• Jest to proces, w ramach którego podejmowane są różne działania. 

•  Nie jest ono trwałe, ulega zmianom przez czynniki, które na nie wpływają oraz 

działania, jakie są podejmowane w procesie zarządzania ryzykiem.  

   Niewątpliwie zaprezentowane powyżej rozważania można przypisać ryzyku obecnym 

w działalności gospodarczej podmiotów, w tym podmiotów rynku finansowego. Podmioty 

funkcjonujące na szeroko rozumianym rynku narażone są na występowanie różnych  rodzajów 

ryzyka w swojej działalności. Spowodowane jest to koniecznością podejmowania decyzji  

w różnych warunkach, bardzo często niepewnych i trudnych. Podmioty akceptują ryzyko, 

ponieważ całkowite jego wyeliminowanie jest po prostu niemożliwe. W szczególności 

podmioty  podejmują  zróżnicowane działania mające na celu ograniczanie ryzyka, zgodnie  

z przyjętą wewnętrzną strategią zarządzania ryzykiem33.   

  Istnienie ryzyka w działalności gospodarczej naraża podmiot na straty, które  

w zależności od charakteru prowadzonej działalności, a także sposobu zarządzania ryzykiem, 

mogą być inne dla każdego podmiotu. Są to przede wszystkim wieloaspektowo rozumiane 

straty materialne i niematerialne, będące często wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonego 

procesu zarządzania ryzykiem, które de facto ma na celu ograniczenie samego ryzyka  

i towarzyszących mu niepożądanych efektów.  

Ryzyko dotyczy stanu przyszłego, który bezpośrednio uzależniony jest od decyzji 

podejmowanych przez człowieka lub podmiot gospodarczy. Dlatego, ze względu na 

różnorodność podejmowanych przez człowieka i podmioty gospodarcze działań i decyzji, nie 

sposób jest wyróżnić wszystkie rodzaje ryzyka. Wynika to głównie z istoty podejmowanych 

decyzji i realizowanych przedsięwzięć. To, co jest źródłem ryzyka dla podmiotu 

gospodarczego, może nie być dla człowieka, i odwrotnie. W działalności podmiotów 

 
33 Niemniej, ryzyko może przysparzać pewne korzyści, przede wszystkim takie, które nie są do osiągnięcia bez 

podjęcia i akceptacji ryzyka. 
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gospodarczych występują różne, jednak  określone rodzaje ryzyka.  

 

  Można wyróżnić 3 podstawowe rodzaje ryzyka:  

• Ryzyko właściwe - jego określenie możliwe jest na podstawie tzw. prawa wielkich 

liczb; dotyczy ono zjawisk niepewnych, np. niebezpiecznych zjawisk pogodowych, 

epidemii, wahań kursów walut, zdarzeń katastroficznych; możliwość jego wystąpienia 

określana jest na podstawie danych historycznych34.   

• Ryzyko subiektywne - występuje zazwyczaj ze względu na brak wiedzy  

i niekompetencję decydenta; w sposób subiektywny oceniane jest prawdopodobieństwo 

wystąpienia zjawisk w przyszłości35.    

• Ryzyko obiektywne - wynika z niepewności i nieprzewidywalności przyszłych zdarzeń 

i zjawisk, np. zmiany sytuacji politycznej, awarii systemów.  

 

  Istnieje także ryzyko, które nie wynika bezpośrednio z działalności człowieka czy 

podmiotów gospodarczych, a skutki jego wystąpienia wpływają jednak na powstawanie 

negatywnych konsekwencji finansowych w podmiotach36. Jest to ryzyko, które ze względu na 

jego specyfikę i charakter dotyczy nieograniczonego kręgu podmiotów. Może wystąpić ono  

w skali globalnej i niezależnie od decyzji podejmowanych przez podmioty. Związane jest  

z niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi i zmianami klimatycznymi, a także cyberatakami, 

szczególnie na bazy danych.   

  Z uwagi na problem omawiany w niniejszej rozprawie doktorskiej należy ograniczyć 

się wyłącznie do ryzyka, które występuje w działalności gospodarczej. Podstawowym 

ryzykiem występującym w działalności gospodarczej jest: 

• Ryzyko systematyczne – ryzyko o charakterze zewnętrznym, mające źródło poza 

działalnością podmiotu. Ze względu na charakter, specyfikę i przyczyny tego ryzyka 

nie jest możliwe jego całkowite wyeliminowanie. Dotyczy ono nieograniczonego kręgu 

jednostek. Nie może być kontrolowane przez podmiot gospodarczy. Ryzyko to wpływa 

na działalność podmiotów, ale jest od nich niezależne (z uwagi na jego charakter). 

 
34 M. Thlon, Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, nr 902, 2013, s. 28. 
35 K. Janusz, Ryzyko i niepewność w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne. Studia i Prace Wydziału Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania, nr 14, 2009, s. 90.  
36 K. Jajuga, Koncepcja ryzyka… op. cit. s. 18.   
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Wśród źródeł tego ryzyka można wskazać: zjawiska pogodowe i atmosferyczne, zmianę 

sytuacji politycznej, zmianę przepisów prawa, zmianę stóp procentowych37.   

• Ryzyko specyficzne – określane również jako ryzyko indywidualne. To ryzyko 

powstałe w przedsiębiorstwie, związane z niepewnością przyszłych zdarzeń i zjawisk,  

które można w pewien sposób przewidywać, a także kontrolować. Przyczyny tego 

ryzyka mają charakter wewnętrzny i są uzależnione od różnych czynników, wśród 

których można wyróżnić:  zarządzanie przedsiębiorstwem, płynność, poziom dźwigni 

operacyjnej i finansowej38.  

  Zarówno ryzyko systematyczne jak i specyficzne może występować równocześnie w 

działalności podmiotu gospodarczego, przy czym, pierwsze występuje niezależnie od decyzji 

podejmowanych przez podmiot. W rezultacie wystąpienie tego ryzyka może powodować 

negatywne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstwa, jak chociażby poniesienie kosztów 

na wdrożenie i stosowanie nowych metod i procedur określonych w nowych lub zmienionych 

przepisach prawa.   

  Możliwy jest podział ryzyka ze względu na charakter jego skutków. Klasyfikacja tych 

skutków pozwala wyróżnić:   

• Ryzyko finansowe39 - wywiera skutki o charakterze finansowym dla podmiotu  

(w szczególności przedsiębiorstw) i ma bezpośredni wpływ na jego wyniki finansowe. 

Ryzyko to często wiąże się z nieoczekiwanymi zmianami przepływów wewnątrz 

przedsiębiorstwa, które mogą być uwarunkowane, np. działalnością operacyjną czy 

aktywnością na rynkach finansowych. Na występowanie tego ryzyka wpływają  

w szczególności decyzje i wybory przedsiębiorstwa w zakresie struktury jego 

finansowania. Źródła tego ryzyka mogą być różne, np. zmiany stóp procentowych, 

zmiany kursów walut. Ryzyko to występuje przede wszystkim w sytuacji, gdy 

przedsiębiorstwo korzysta z zewnętrznych form finansowania.   

 
37Por. P. Ozga, Rachunkowość instrumentów pochodnych, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 5, T. Waściński, P. 

Krasiński, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa- elementy systematyki i identyfikacji, [w:] Zarządzanie 

ryzykiem działalności organizacji,  J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz (red.) , C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 36. 
38 K. Janusz, Ryzyko i niepewność w gospodarce… op.cit. s. 90.  
39 Zob. szerzej: K. Jajuga, Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu ryzykiem finansowym- wprowadzenie, 

[w:] T. Czerwińska, K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania. 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016,s. 25-48, B. Bujak, Nadzór bankowy w Polsce. Dyskusja możliwych 

rozwiązań, Wydawnictwo edu-Libri, Warszawa 2017, s. 1, M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe 

bankiem, PWE, Warszawa 2012. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, 

ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2011. L.Czapiewski, M. Kaczmarski, J. Kubiak, J. 

Mizerka, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 2021, K. 

Brzozowska, Ryzyko na rynkach finansowych: zarządzanie ryzykiem kredytowym w sektorze bankowym w Polsce, 

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Nr 96, 2012, s. 91-92. 
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• Ryzyko niefinansowe40 - wywiera skutki o charakterze niefinansowym dla podmiotu. 

Występowanie tego ryzyka to następstwo decyzji, które nie mają wpływu na wynik 

finansowy przedsiębiorstwa, jednak może narazić je na wymierne konsekwencje, jak 

chociażby utrata zaufania klientów czy reputacji.  

  Na rysunku 1.1. poniżej przedstawiono podstawowy podział ryzyka finansowego  

i niefinansowego. Ze względu na różnorodność ryzyka, jak również jego źródła, nie sposób jest 

zamieścić w tym zestawieniu wszystkich rodzajów ryzyka. Należy także zastrzec, że nie każdy 

wyżej wymieniony rodzaj ryzyka występuje w działalności przedsiębiorstwa. Występowanie 

określonego ryzyka uzależnione jest od rodzaju prowadzonej działalności i świadczonych w jej 

ramach usług41. W związku z tym w działalności tych podmiotów będzie występować ryzyko, 

które jest specyficzne dla tej właśnie działalności, np. ryzyko kredytowe w działalności banku. 

Rysunek 1.1. Podział ryzyka finansowego i niefinansowego 

 

Źródło: opracowanie własne podstawie K. Jajuga, Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – 

wprowadzenie. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018, s. 26-39.   

 

  Jest to przedstawiony w sposób ogólny podział ryzyka o charakterze finansowym i 

niefinansowym.  Poszczególne rodzaje ryzyka, jak na przykład ryzyko operacyjne, mogą 

 
40 M. Thlon, Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Katedry Teorii 

Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,nr  902, 2013 s. 17-36., S. Veltri, Mandatory Non-financial 

Risk-Related Disclosure, Measurement Problems and Usefulness for Investors, Cham, Switzerland : Springer, 

2020, Michalski T., Pajewska R., Ubezpieczenia gospodarcze, WSiP. Warszawa, 2001, s. 41.  
41 Por. K. Jajuga, Koncepcja… op. cit. s. 26.  
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zawierać w sobie inne rodzaje ryzyka w zależności od prowadzonej działalności42. Ryzyko 

operacyjne jest więc tym rodzajem ryzyka, które mieści w sobie inne często występujące ryzyko 

w działalności podmiotu, ale takie, którego nie można zakwalifikować do pozostałych rodzajów 

ryzyka.   

 W zależności od rodzaju prowadzonej działalności możliwy jest bardziej szczegółowy 

podział ryzyka finansowego i niefinansowego występującego w działalności podmiotu.  

  

1.2.Pojęcie ryzyka bankowego    

 

  Instytucje finansowe pełnią szczególną rolę na rynku finansowym i gospodarce przez 

co są narażone na występowanie różnego rodzaju ryzyka w ich działalności43. W każdej 

instytucji rodzaj, skala a także poziom istotności ryzyka będą różne. Wynika to przede 

wszystkim z charakteru, zakresu i skali prowadzonej działalności. Niemniej w każdej instytucji 

finansowej występuje zarówno ryzyko finansowe jak i niefinansowe. W tym zakresie 

regulatorzy krajowi i unijni i organy nadzoru tworzą rozwiązania mające na celu ograniczenie 

występowania ryzyka w działalności instytucji finansowych44. Materializacja ryzyka 

najbardziej jest widoczna w bankach. Ze względu na rolę jak i funkcje banku w gospodarce 

niezbędne jest zarządzanie tym ryzykiem i jego poszczególnymi rodzajami.  

  W praktyce i literaturze istnieje wiele definicji pojęcia ryzyka bankowego, co powoduje, 

że rozumienie tego ryzyka i jego rodzajów jest niejednolite. Problemy  

z przyjęciem ogólnej i jednolitej definicji ryzyka bankowego wynikają przede wszystkim  

z tego, że w działalności banku występuje wiele rodzajów ryzyka. W zdecydowanej większości 

przypadków ryzyko bankowe jest przedstawiane w kategoriach negatywnych,  

 
42 Zob. szerzej: A, Stopczyński, Zarządzanie ryzykiem w banku [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem. 

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019, s. 280, E.  Cichowicz, A.K.  Nowak, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w  

wybranych bankach w  Polsce, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 1 (275)/2015, s. 103-

128, J. Zawiła-Niedźwiecki J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym instytucji finansowej [w:] Czerwińska T., 

Jajuga K. (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 

479 -503. J.K. Solarz, Zarządzanie ryzykiem system finansowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
43 Zob. szerzej: T. Czerwińska, K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania. 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, 
44 Zob. szerzej: M. Zaleska, Ryzyko bankowe- zmiany w sektorze bankowym Unii Europejskie [w:] T. Czerwińska, 

K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania. Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2016, s. 97 i n. M. Iwanicz-Drozdowska, Regulacje nadzorcze a zarządzanie ryzykiem [W:] M. Iwanicz-

Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym. Wydawnictwo Poltext,  Warszawa 2017,  s. 41 – 62, M. 

Fedorowicz, Nadzór makroostrożnościowy jako element regulacyjny bezpieczeństwa systemu finansowego w 

Polsce i UE  [W:] L. Bielecki, J.  Mojak,  A. Żywicka (red.), Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. 

Wymiar publicznoprawny oraz prywatnoprawny.  Monografie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 2018, Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe, s.9-20. 
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w szczególności jako niebezpieczeństwo lub zagrożenie45. Ryzyko bankowe rzadko jest 

przedstawiane przez pryzmat neutralnej koncepcji ryzyka, a więc jako zagrożenie i szansa dla 

banku.   

   Ze względu na działalność wykonywaną przez bank, a także rolę jaką pełni  

w gospodarce, można stwierdzić, że ryzyko permanentnie jest wpisane w jego działalność46. 

Ryzyko bankowe to ryzyko w działalności banku polegające na  nieosiągnięciu zamierzonych 

celów, na które to wpływ mają określone czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Wystąpienie tego 

ryzyka naraża bank na negatywne konsekwencje finansowe i niefinansowe. Jest to ryzyko 

określone i specyficzne dla działalności banku. Tego typu ryzyko jednak wystąpić  

w działalności innych podmiotów, przede wszystkim tych, które tworzą konglomeraty 

finansowe z bankiem47.   

W literaturze istnieje wiele definicji i sposobów interpretacji pojęcia ryzyka bankowego, 

jednakże w dalszej części pracy rozważania zostaną ograniczone do zaprezentowanie tylko 

wybranych stanowisk. Z. Zawadzka i M. Iwanicz - Drozdowska przedstawiają negatywną 

koncepcję ryzyka bankowego i zwracają uwagę na jego dotkliwe konsekwencje finansowe dla 

banku, takie jak na przykład zmniejszenie kapitału. Wskazują one, że ryzyko bankowe: „Dla 

banku oznacza zmniejszenie potencjalnych zysków, utratę płynności i wiarygodności, 

zmniejszenie kapitału własnego, trudności finansowe, bankructwo. Ryzyko jest przy tym 

równoznaczne z wystąpieniem zdarzeń negatywnie oddziałowujących na sytuację banku.” 48.  

  Inną definicję ryzyka bankowego przedstawia B. Włodarczyk, zgodnie z którą: „Ryzyko 

bankowe najczęściej utożsamiane jest z negatywną stroną podjętych działań lub podjętej 

decyzji, której należy uniknąć bądź ją ograniczyć. (…) Ryzyko bankowe obejmuje nie tylko 

zagrożenie utraty zysków czy płynności finansowej, ale przede wszystkim zagrożenie utraty 

zaufania klientów, które jest istotnym kapitałem banku”. Również i ta definicja ujmuje ryzyko 

bankowe w ujęciu negatywnym,  jako niewłaściwie podjęte działania lub decyzje, które mają 

 
45 Por. R. Kałużny, Pomiar ryzyka kredytowego banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 16- 19, 

B. Włodarczyk, Rynek surowców a ryzyko bankowe (w ujęciu ryzyka rynkowego i kredytowego), Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, s. 23-27, M. Iwanicz- Drozdowska, A. 

Nowak, Ryzyko bankowe, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2002, s. 17, M. Iwanicz- Drozdowska, T. Chmielewski, 

Wprowadznie do zagadnień ryzyka bankowego, [w:] M. Iwanicz- Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem 

bankowym, Poltext, Warszawa 2012, s. 13. W. Jaworski, Banki, rynek, operacje, polityka, Poltext , Warszawa 

2002, s. 253. J. Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu bankowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 61- 70. 
46 Por. S. Kozak, Koncentracja ryzyka w działalności bankowej : obszary występowania i metody pomiaru,Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (35), 2016, nr 

108, s. 75-86. 
47 J. Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu bankowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 65.  
48 Z. Zawadzka, M. Iwanicz- Drozdzowska, Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego [w:] M. Iwanicz- Drozdzowska, 

W. L. Jaworski, A. Szelągowska, Z. Zawadzka (red.), Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie. 

Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017, s. 231.  
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wpływ na działalność banku. Autor ten oprócz negatywnych konsekwencji finansowych, 

podkreśla fakt występowania konsekwencji niefinansowych ryzyka, wskazując na utratę 

zaufania klientów banku.    

  Natomiast M. Zaleska wskazuje, że: „Ryzyko bankowe stwarza więc zagrożenie, ale 

należy je traktować równocześnie w kategoriach szansy.”49. Definicja ta przedstawia ryzyko 

bankowe w aspekcie neutralnym, zarówno jako szansę i niebezpieczeństwo (zagrożenie). Nie 

sposób nie zauważyć, że jest to widoczne nawiązanie do neutralnej koncepcji ryzyka, jaka 

została zaprezentowana przez K. Jajugę. Zgodnie z definicją M. Zaleskiej, wystąpienie ryzyka 

nie tylko generuje straty w banku, ale także może wpłynąć korzystnie na funkcjonowanie 

banku. Autorka nie wskazała jednak owych korzyści, lecz można wnioskować, że chodzi, np. 

np. o wypracowanie nowej strategii czy opracowanie i wdrożenie nowych procedur.   

  Zgodnie z poglądem wyrażonym przez J. Gwizdałę w aspekcie ryzyka bankowego, nie 

jest możliwe przedstawienie jednolitej i uniwersalnej definicji ryzyka bankowego, ponieważ 

ryzyko bankowe ma różne źródła, które tym samym generują różne jego wielkości. Jak 

zaznacza: „(…) interpretacja ryzyka bankowego jest niejednorodna, o różnym stopniu 

szczegółowości, odmiennym zakresie, różnych źródłach powstawania oraz jego wielkości. Stąd 

też brakuje syntetycznej, powszechnie uznanej definicji ryzyka bankowego.”.   

  Z kolei G. Szustak wskazuje,  że ryzyko bankowe to nieosiągnięcie przez bank 

zamierzonego celu, jak również prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń, które  

w sposób negatywny zmieniają sytuację banku, co w konsekwencji może ograniczać dalsze 

możliwości jego rozwoju50. Autorka ta podkreśla również znaczenie roli ryzyka w działalności 

w banku. Według niej ryzyko w banku nie może być traktowane wyłącznie w ujęciu 

negatywnym. Ryzyko to bowiem generuje pewne szanse i korzyści, bez których rozwój banku 

nie byłby możliwy.   

  Należy dodać, że ryzyko w działalności bankowej występuje w każdej decyzji, 

transakcji czy operacji. Każda z nich  związana  jest z niepewnością co do jej wyniku  

i rezultatu51. Oznacza to, że ryzyko towarzyszy każdemu działaniu podejmowanemu przez bank 

i jego pracowników. Warto jednak zaznaczyć i zastrzec,  że brak działania także naraża bank 

na powstanie ryzyka. W związku z tym zasadne wydaje się ujęcie ryzyka bankowego w sposób 

szeroki, co zostało zaprezentowane w tym rozdziale.  

 
49 M. Zaleska, Ryzyko bankowe- zmiany w sektorze… op.cit. s. 97. 
50 G. Szustak, Wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka bankowego. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017, s. 

15-16.  
51 B. Włodarczyk, Rynek surowców a ryzyko… op. cit. s. 23.   
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 Ryzyko bankowe, a właściwie sposoby zarządzania tym ryzykiem są przedmiotem 

wytycznych i rekomendacji wydawanych przez międzynarodowe, unijne i krajowe organy 

nadzoru nad rynkiem finansowym, w tym bankowym. Organy te, czyli na przykład: Bazylejski 

Komitetu ds. Nadzoru Bankowego52, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego53 oraz krajowe 

organy nadzoru finansowego - w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego54, opracowują wymogi 

i normy ostrożnościowe zarządzania ryzykiem bankowym. Podmioty te nie formułują własnych 

definicji pojęcia ryzyka bankowego. Z analizy treści dokumentów i wytycznych wydawanych  

przez te organy wynika, że stosują one szeroką definicję ryzyka bankowego poprzez 

wymienienie rodzajów ryzyka, jakie składają się na to ryzyko i są regulowane przez te organy. 

Klasyfikacja ryzyka bankowego według tych podmiotów została przedstawiona w następnej 

części tego rozdziału.   

 Analizując problem ryzyka bankowego, należy zwrócić także uwagę na przyczyny jego 

występowania oraz ich czynniki. Przyczyny powstawania tego ryzyka są zróżnicowane. Mogą 

one  występować oddzielnie lub równocześnie, jednak każda z nich  wpływa na bezpieczeństwo 

banku. Jakiekolwiek zakłócenie poziomu bezpieczeństwa może powodować powstanie 

zagrożenia i w rezultacie generować ryzyko.   

  W szczególności są to przyczyny o charakterze: 

• Wewnętrznym - ryzyko powstaje na skutek decyzji banku i jego pracowników, działań 

podejmowanych lub niepodejmowanych przez bank i jego pracowników, 

• Zewnętrznym - na powstanie ryzyka mają wpływ czynniki zewnętrzne, występujące 

niezależnie od banku. 

 
52 Dalej: Komitet Bazylejski. Jest to międzynarodowe forum współpracy, w którego skład  wchodzą 

przedstawiciele banków centralnych i organów nadzoru z 28 państw na całym świecie. Nie jest to organ nadzoru 

nad rynkiem bankowym. Jest to podmiot, który wspiera pracę organów nadzoru nad rynkiem bankowym. Jego 

wytyczne nie są wiążące, jednak mają realny wpływ na tworzenie regulacji o nadzorczych i ostrożnościowych 

zarówno na szczeblu unijnym jak i krajowym. Zob. szerzej: E. Rutkowska Tomaszewska,  Nowe ujęcie zaleceń 

nadzorczych przez Komitet Bazylejski [W:] E. Fojcik – Mastalska, E. Rutkowska – Tomaszewska, Bezpieczeństwo 

rynku finansowego, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa 

Administracji i Ekonomii, 2010, Wrocław s. 67-82. 
53 Dalej: EUNB. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego to niezależny organ UE. Organ ten sprawuje nadzór w 

całym sektorze bankowym w Unii Europejskiej. Podejmuje on działania mające na celu zapewnienia skutecznej i 

spójnej regulacji ostrożnościowej.  Do ogólnych celów działalności tego organu należy  utrzymanie stabilności 

finansowej w Unii oraz zapewnienie integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania sektora 

bankowego. Zob. szerzej: M. Fedorowicz,  Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 

2013.M. Fedorowicz,  Rola bankowego nadzoru stabilnościowego w architekturze finansowej Unii Europejskiej 

[W:] K. Opolski, J. Górski (red.) Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej. Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2014, s.263-274. 
54 Dalej: KNF 



32 

 

  Często czynniki te mogą na siebie wzajemnie oddziaływać i zagrażać bezpieczeństwu 

banku, powodując występowanie ryzyka bankowego. Wielkość ryzyka występującego  

w działalności banku może być uzależniona od tych właśnie czynników. Istotne, że czynniki te 

mogą odnosić się stanu przeszłego, aktualnego i przyszłego. Ze względu na zróżnicowany  

i złożony charakter tych czynników, jak również na to, że czynniki te niejako przenikają się,  

nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka w działalności banku. Każdy z wymienionych poniżej 

czynników wpływa na poziom bezpieczeństwa banku, co  bezpośrednio wiąże się z ryzykiem. 

Dlatego w działalności banku tak istotne jest przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze 

bezpieczeństwa. W przeciwnym razie bank naraża się na powstanie ryzyka bankowego i jego 

poszczególnych rodzajów55.   

  Najważniejsze determinanty powstawania ryzyka bankowego wraz z uwzględnieniem 

czynników zostały przedstawione w Tabeli 1.1. 

Tabela 1.1. Przyczyny występowania ryzyka w działalności banku  

Przyczyny występowania ryzyka bankowego 

Czynniki zewnętrzne Czynniki wewnętrzne 

 

• kryzys gospodarczy 

• kryzys finansowy 

• wzrost i spadek stopy inflacji 

• wysoki deficyt budżetu państwa 

• wysoki dług publiczny 

• zmiana sytuacji politycznej w kraju 

• zmiany przepisów prawa 

• liberalizacja przepisów prawa poprzez 

znoszenie ograniczeń do prowadzenia 

działalności (np. licencji)  

• niedostosowanie wytycznych organów 

nadzorczych do sytuacji w sektorze 

bankowym  

• niewystarczająco rozwinięty rynek 

finansowy 

• brak przejrzystości rynku finansowego 

• upadłość innych banków 

• ukrywanie problemów i informacji o 

sektorze finansowym 

• zatajanie informacji o nieprawidłowościach 

występujących na rynku finansowym, w tym 

sektorze bankowym  

• niewłaściwa organizacja systemu nadzoru 

finansowego, w tym bankowego  

• zmiana oczekiwań klientów 

• postęp technologiczny 

• inne, np. katastrofy klimatyczne 

 

 

• wzmożona akcja kredytowa  

• stosowanie niewłaściwych mechanizmów 

zarządzania bankiem 

• źle funkcjonujący system zarządzania 

ryzykiem w banku 

• nieprawidłowo funkcjonujący system 

kontroli wewnętrznej w banku 

• nieprawidłowości w praktykach 

pracowników banków 

• nieprawidłowo zarządzany poszczególny 

rodzaj ryzyka w banku 

• niedostosowanie się do norm 

ostrożnościowych 

• naruszanie norm ostrożnościowych  

• niewłaściwie funkcjonujący system 

ostrzegania o zagrożeniach  

• awarie systemów informatycznych  

• niewłaściwie funkcjonujący system 

bezpieczeństwa cyfrowego  

• niewypełniane warunków dotyczących 

adekwatności kapitałowej  

• Brak rezerw 

• brak finansowania zastępczego  

 

 
55 G. Szustak, Wielopłaszczyznowy… op. cit. s.15. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Szustak, Wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka bankowego. 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017, s. 14-15.   

 

  Można zauważyć dużą różnorodność zarówno w przypadku czynników zewnętrznych 

jak i wewnętrznych oraz wskazać, że są to czynniki związane chociażby z:  

• deregulacją - znoszenie pewnych obostrzeń administracyjnych dla działalności na rynku 

finansowym (w szczególności w zakresie dopuszczenia do działalności w kraju 

zagranicznych podmiotów finansowych); 

• globalizacją rynków finansowych – podporządkowanie się ogólnoświatowym 

systemom finansowym, ale także zagrożenie transferowania kryzysów lub ich 

konsekwencji do innych państw; 

• wewnętrznymi kryzysami gospodarczymi i zadłużeniem się kraju - konieczność 

pokrywania deficytów budżetowych; 

• niewłaściwie funkcjonującym i nadzorowanym rynkiem finansowym – poprzez 

występowanie zakłóceń na tym rynku i niewystarczającej roli nadzoru finansowego lub 

także późno podejmowanych działań przez organy nadzoru; 

• niewłaściwie zarządzanym ryzykiem w banku oraz zawodnością systemów 

wewnętrznych - niewłaściwe stosowanie wymogów zewnętrznych u wewnętrznych 

dotyczących ryzyka, stosowanie wadliwych mechanizmów, nieprawna kontrola 

wewnętrzna i audyt; 

• niewłaściwym zarządzaniem adekwatnością kapitałową przez bank - nieprzestrzeganie 

obowiązujących w tym zakresie regulacji organów nadzoru, a także poziomu tolerancji 

ryzyka, nieprawidłowa polityka wewnętrzna banku dotycząca pozyskiwania kapitału; 

• nieprawidłową komunikacją i przepływem informacji – w szczególności zakłócenia w 

przepływie informacji wewnętrznej czy niedostateczna informacja; 

• wykorzystywaniem nowych technologii - banki coraz częściej narażone są na 

cyberataki mające na celu nie tylko kradzież środków finansowych, ale także kradzież 

danych.  

 

  Aktualnie  czynnikiem istotnie wpływającym na powstanie ryzyka w banku jest postęp 

technologiczny, a właściwie stosowanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych przez banki. 

Podmioty te odchodzą od tradycyjnej bankowości na rzecz bankowości cyfrowej,  

w szczególności internetowej i mobilnej. Technologie informatyczne łączone z usługami 
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finansowymi, w tym bankowymi, określane są jako Fin-Tech56. Pojęcie to jest jednak szersze, 

ponieważ Fin-Tech to innowacyjne, nowoczesne cyfrowe rozwiązania stosowane w zakresie: 

wdrażania rozwiązań systemowych, zarządzania, usprawniania procesów, zbierania  

i przetwarzania danych, analizy danych czy modeli biznesowych. Ze względu na specyfikę Fin- 

Tech uznawany jest za sektor gospodarki, w którym podmioty finansowe dystrybuują usługi 

finansowe za pomocą nowoczesnych narzędzi57. Jest to także sektor, który obejmuje 

przedsiębiorstwa z branży informatycznej, dostarczające innowacyjne rozwiązania dla branży 

finansowej58.   

  Instytucje finansowe, a przede wszystkim banki, chcąc zachować pozycję na rynku i nie 

narażać się na ryzyko spadku przychodów, zmuszone są do stosowania innowacyjnych 

rozwiązań dla oferowanych przez nich usług. Wiąże się to jednak z dużym ryzykiem.  

Po pierwsze, ze względu na szybki rozwój tego sektora i świadczonych usług, obowiązujące 

regulacje nie są adekwatne i nie regulują tego sektora w sposób właściwy59. Po drugie, wraz  

z rozwojem nowoczesnych usług finansowych widoczny jest problem spadku bezpieczeństwa 

w Internecie -  cyberbezpieczeństwa60. Banki, pozostałe podmioty finansowe  oraz klienci 

banków61 są ofiarami cyberataków mających na celu: złamanie zabezpieczeń systemów 

informatycznych banku, wyłudzenie wrażliwych danych, w tym informacji finansowych  

o podmiocie, narażenie banku i klientów na utratę środków finansowych czy kradzież danych 

osobowych, które mogą posłużyć do dalszych cyberprzestępstw62.   

 
56 Zob. szerzej: W. Szpringer, Fin-Tech – nowe zjawisko na rynku usług fnansowych, „E-mentor” 2016, nr 2(64), 

W. Szpringer, FinTech – konkurencja a regulacja na rynku usług finansowych [w:] W. Rogowski (red.), Regulacje 

finansowe. FinTech – nowe instrumenty finansowe – resolution, C.H. Beck, Warszawa, Legalis.  J. Blach, 

Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty, mechanizmy, efekty. C. H. Beck, Warszawa 2018. 
57 Varga D., Fintech, the new era of financial services, „Vezetéstudomány – Budapest Management Review”, 48 

(11)/2017. 
58 W. Szpringer, Nowe technologie a sektor fnansowy. FinTech jako szansa i zagrożenie, Poltext, Warszawa 2017, 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowe-technologie-a-sektor-fnansowy-FinTechjako-szansa-i-zagrozenie-

7507368.html (21.09.2021),  W. Szpringer, Fin-Tech – nowe zjawisko na rynku usług fnansowych, „E-mentor” 

2016, nr 2(64) 
59 Zob. szerzej: E. Bani, B. Pachuca-Smulska, E. Rutkowska-Tomaszewska (ed.) Public and private law and the 

challenges of new technologies and digital markets. Vol. 2, Legal aspects of Fintech, Warszawa : Wydawnictwo 

C.H. Beck, 2020. W. Caputa (red.), Bank i pieniądz w erze FinTech. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu” nr 84(1)/2019, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 43-63 
60 Cyberbezpieczeństwo oznacza ogół czynności polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich 

podmiotów (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, itd.) w obszarze usług cyfrowych z 

wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.  
61 Zob. szerzej: Butor-Keler A., Wybrane wyzwania regulacyjne związane z zagrożeniami dla konsumentów w 

sektorze Financial Technology (FinTech) [w:] M. Jagielska, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa,  Dochodzenie 

roszczeń konsumenckich. Nowy ład dla konsumentów, CH Beck, Warszawa 2020.  
62 Zob. szerzej: E. Rutkowska-Tomaszewska , FinTech : conceptual and regulatory problems : some introductory 

remarks [W]: E. Bani, B. Pachuca-Smulska, E. Rutkowska-Tomaszewska, Public and private law and the 

challenges of new technologies and digital markets. Vol. 2, Legal aspects of Fintech, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2020, s. 3-33. 
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  Jako kolejny problem można wskazać zawodność systemów informatycznych. Nawet 

krótkotrwałe awarie mogą prowadzić do poważnych trudności zagrażających nie tylko samemu 

bankowi, ale i stabilności rynku finansowego. Innym problemem jest fakt, że nowe technologie, 

także w sferze finansowej, stale ewoluują, tworząc innowacyjne rozwiązania przy jednoczesnej 

zmianie oczekiwań klientów63. Powoduje to, że banki zmuszone są do ciągłych zmian  

i tworzenia coraz to nowszych modeli operacyjnych i biznesowych. Dodatkowo instytucje 

finansowe, zwłaszcza banki, narażone są na niebezpieczeństwo wynikające  

z konkurencyjności64 nowoczesnych narzędzi stosowanych przez podmioty ze sfery shadow 

banking65 czy podmioty oferujące tzw. pożyczki społecznościowe (P2P lending)66. Wszystkie 

te czynniki związane z używaniem przez bank innowacyjnych rozwiązań mogą zagrażać jego 

bezpieczeństwu i narażać na powstanie ryzyka bankowego, zarówno o charakterze finansowym 

jak i niefinansowym.   

  Podsumowując, należy uznać, że ryzyko jest trwałym elementem działalności 

bankowej, co ściśle wynika z roli, jaką pełni bank w gospodarce. Ryzyko to, co do zasady, jest 

przedstawiane w ujęciu negatywnym. Jest ono równoznaczne z wystąpieniem takich zdarzeń  

i sytuacji, które zagrażają bezpieczeństwu banku i narażają na poważne konsekwencje, jak 

chociażby utrata zysków. Bywa również tak, że ryzyko może przynosić bankowi pewne 

korzyści wówczas, gdy rezultat podejmowanych działań lub decyzji jest lepszy niż oczekiwany. 

Wystąpienie tego ryzyka zależy zasadniczo od dwóch podstawowych warunków - 

zewnętrznych i wewnętrznych. Pierwsze z nich będą dotyczyć zatem takich sytuacji, na które 

 
63 Zob. szerzej: J. Grzywacz , E. Jagodzińska-Komar,  Rola sektora FinTech w rozwoju bankowości w Polsce 

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, nr 27, 2018, s. 77 – 

88. M. Hałasik-Kozajda, M. Olbryś, Analiza ewolucji i struktury sektora fintech, Bank i Kredyt 

2020, nr 5, s. 549-585 
64 Zob. szerzej: S. Kasiewicz, L. Kurkliński, J. Woźniak, Strategie i modele biznesowe banków wobec konkurencji 

ze strony FinTech-ów, Warszawa, Warszawski Instytut Bankowości, 2021 (tekst niepublikowany). 
65 S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Shadow banking-dylematy decyzyjne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 62, 2013, s. 91 – 102. W. Srokosz, "Shadow 

banking" a regulacja prawna instytucji parabankowych w Polsce [W:] W. Rogowski, Wyzwania regulacji rynków 

finansowych : unia bankowa, kontrahenci centralni, parabanki : Oficyna Allerhanda, Kraków ; Warszawa 2013, 

s. 193-204, K. Waliszewski, , Miejsce i rola parabanków w systemie finansowym i gospodarce w: Grzegorz 

Kotliński, Krzysztof Waliszewski (red.), Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, CeDeWu, 

Warszawa 2012, s. 53-75, G. Kotliński, K. Waliszewski, 2012, Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych 

w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012 .I.D. Czechowska, Niebankowe firmy pożyczkowe jako 

element shadow banking  „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016/8, cz. 3. 
66 Zob. szerzej: Z. Dalimunthe, R.A. Triono, Factors Affecting Investor Switching Intention to Fintech Peer-To-

Peer Lending, Baruna, S.S.A., Lecture Notes in Networks and Systems, 2023, 487, pp. 63-73, J.P. Hughes J 

Jagtiani, C. G. Moon, Consumer lending efficiency: commercial banks versus a fintech lender, Financial 

Innovation 2022, 8(1), 38. A.A. Taleizadeh, A.Z. Safaei, A. Bhattacharya, A. Amjadian, Online peer-to-peer 

lending platform and supply chain finance decisions and strategies, Annals of Operations Research 2022 315(1), 

s. 397-427. M. Herzenstein, U.M. Dholakia, R.L. Andrews, Strategic Herding Behavior in Peer-to-Peer Loan 

Auctions, Journal of Interactive Marketing 2011, 25(1), s. 27-36. 
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bank nie ma bezpośredniego wpływu. Natomiast w drugim przypadku są to wszystkie czynniki 

o charakterze prawnym, organizacyjnym i finansowym, które bezpośrednio zależą od działań 

podejmowanych wewnątrz organizacji - banku.  

 

1.3.Klasyfikacja ryzyka bankowego  

 

  Istnieje wiele kryteriów klasyfikacji ryzyka bankowego. Wynika to przede wszystkim z 

tego, że bank świadczy zróżnicowane usługi na rzecz klientów. Spowodowane jest to także 

tym, że bank w ramach prowadzonej działalności musi podejmować różne działania i decyzje 

odnoszące się do funkcjonowania tego podmiotu i mające wpływ na procesy wewnętrzne.  

W związku z tym w banku występuje zarówno ryzyko o charakterze finansowym  

i niefinansowym. Te natomiast „zawierają w sobie” inne rodzaje ryzyka, które mogą podlegać 

dalszemu podziałowi, co zostało przedstawione w tej części rozdziału.  

 Zanim jednak zostanie zaprezentowana szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka 

ryzyka bankowego, w pierwszej kolejności należy wskazać, że ryzyko to może być 

klasyfikowane w sposób ogólny. Są dwie podstawowe kategorie tego ryzyka: 

• Ryzyko finansowe - bank, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz rolę, 

jaką pełni w gospodarce narażony jest na występowanie tego ryzyka i związane z nim 

skutki finansowe; jest to ryzyko mierzalne; do tej kategorii zalicza się  w szczególności: 

ryzyko płynności, ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko operacyjne i inne 

ryzyko67. 

• Ryzyko niefinansowe - ryzyko, które nie jest ryzykiem finansowym, jednak może 

narażać bank na poważne konsekwencje finansowe; jest ono trudno mierzalne; 

występuje w obszarze organizacyjno - technicznym banku i tam ma swoje źródło; 

przede wszystkim jest to, np. ryzyko operacyjne, ryzyko prawne, ryzyko braku 

zgodności, ryzyko utraty reputacji, ryzyko IT, ryzyko cyberzagrożeń i inne ryzyko. 

  Problem klasyfikacji stanowi ryzyko operacyjne w banku. W różnych opracowaniach 

naukowych, ale i branżowych jest ono inaczej klasyfikowane. Niektóre z opracowań zaliczają 

to ryzyko do kategorii ryzyka finansowego68 inne natomiast kwalifikują je jako ryzyko 

 
67 Por. K. Jajuga, Koncepcja ryzyka…  op. cit.s. 26, i n. 
68 B. Włodarczyk, Rynek surowców a ryzyko… op. cit. s. 23 – 24, A. Stopczyński, Zarządzanie ryzykiem w banku 

[w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018, s. 255. 
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niefinansowe69. Z analizy danych udostępnionych publicznie przez banki komercyjne 

funkcjonujące w Polsce wynika, że ryzyko operacyjne w banku jest zawarte w grupie ryzyka 

niefinansowego. Problem ten został przedstawiony szerzej w dalszej części tego rozdziału. 

  Komitet Bazylejski w Nowej Umowie Kapitałowej z czerwca 2004 r.70, ujednolicił 

klasyfikację ryzyka występującego w instytucjach finansowych, w tym także w bankach.  

Klasyfikacja ta wykorzystywana jest przez inne podmioty, w tym krajowe organy nadzoru 

finansowego. Podział ryzyka został dokonany w ramach tzw. filarów:  

• Filar I - obejmuje ryzyko występujące w instytucjach finansowych, dla których 

ustanawiane są wymogi kapitałowe i są nimi: 

o ryzyko kredytowe, 

o ryzyko operacyjne, 

o ryzyko rynkowe: 

▪ ryzyko ogólne stopy procentowej, 

▪ ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych, 

▪ ryzyko cen kapitałowych papierów, 

▪ ryzyko wymiany walutowej, 

▪ ryzyko związane z ceną towarów, 

▪ ryzyko związane z opcjami. 

• II filar - obejmuje ryzyko, dla którego banki nie muszą ustanawiać wymogów 

kapitałowych określonych przez organy nadzoru: 

o ryzyko rezydualne, 

o ryzyko koncentracji kredytowej, 

o ryzyko kredytowe kontrahenta, 

o ryzyko stopy procentowej w portfelu banku.  

  Bazylea II wymieniała zatem rodzaje ryzyka, na jakie narażony był bank w ramach 

prowadzenia działalności. Były to rodzaje ryzyka typowe dla działalności banku, z tym jednak 

zastrzeżeniem, że w przypadku ryzyka: rynkowego, operacyjnego i kredytowego banki 

zobowiązane były do utrzymywania funduszy własnych na poziomie ustalonym przez wymogi 

kapitałowe sformułowane przez krajowe organy nadzoru w celu zabezpieczenia tych funduszy 

 
69 Por. G. Szustak, Wielopłaszczyznowy… op. cit. s.16, Z. Zawadzka, M. Iwanicz- Drozdowska, Pojęcie i rodzaje 

ryzyka bankowego [w:] Bankowość, instytucje ,operacje, zarządzanie, M. Iwanicz- Drozdowska, W. L. Jaworski, 

A. Szelągowska, Z. Zawadzka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017, s. 234, 236 
70 Dalej Bazylea II. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A revised 

Framework, https://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf, data dostępu 10.03.2022r.  

https://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf
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na poczet wyżej wymienionych rodzajów ryzyka71. W pozostałych rodzajach ryzyka 

(wymienionych przez Komitet Bazylejski w filarze II) banki nie były zobowiązane do 

utrzymywania minimalnych wymogów kapitałowych. Jednak w związku z występowaniem 

ryzyka określonego w filarze II, banki były zobowiązane do obliczania kapitału wewnętrznego 

na pokrycie tego ryzyka72.   

  W odpowiedzi na kryzys finansowy z lat 2007 - 200973, a właściwie jego skutki 

finansowe, Komitet Bazylejski w 2010 r. opracował dla banków nowe wytyczne, które zostały 

zawarte w dokumencie Bazylea III74. Dokument ten jest uzupełnieniem Bazylei I i Bazylei II. 

W Bazylei III został określony i wyodrębniony kolejny rodzaj ryzyka, jakim jest ryzyko 

płynności. W związku z widocznym zmaterializowaniem się tego ryzyka w działalności 

banków Bazylea III wprowadza wymogi związane z płynnością finansową i adekwatnością 

kapitałową75. Przez kolejne lata trwały prace nad Bazyleą III a jej końcowa wersja została 

opublikowana w 2017 r.76, jednak podział ryzyka został taki sam.   

  Równolegle, standardy z Bazylei III  odnoszące się ryzyka były stopniowo wdrażane w 

aktach prawa unijnego poprzez tzw. „pakiety regulacyjne”77:  

 
71 Zob. szerzej: M. Marcinkowska, Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w 

polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009. D. VanHoose, Theories of bank behavior under 

capital regulation, Journal of Banking and Finance 2007, n, 31(12), s. 3680-3697, B. Lawędziak, Wymogi 

kapitałowe z tytułu sekurytyzacji w świetle Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II), Ekonometria = Econometrics, 

2012, Nr 4 (38), s. 241-252. 
72 Zobowiązane są do obliczania tak zwanego kapitału wewnętrznego na ich pokrycie, przy użyciu własnych, 

dostosowanych do własnej specyfiki metod. Dodatkowo kapitał wewnętrzny powinien być utrzymywany na 

pokrycie innych, niż powyżej przedstawione, istotnych w działalności rodzajów ryzyka 
73 O konieczności zmian regulacyjnych po kryzysie finansowym z lat 2007 – 2008 zob. szerzej: Pruski J., Problemy 

architektury sieci stabilności finansowej na tle doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, „Bezpieczny Bank” 

2010 nr 3. E. Miklaszewska, Kształtowanie globalnej architektury regulacyjnej w okresie pokryzysowym,  Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 

2011; Nr 171, s. 88-95. Masera R., Reforming financial systems after the crisis: a comparison of EU and USA, 

„PSL Quarterly Review” 2010, vol. 63 no 255. 
74 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, 

https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf, (data dostępu: 10.03.2022 r.)  
75 Zob. szerzej: J. Caruana, Basel III: towards a safer financial system. Bankarstvo, 2010, 39(9-10), s. 98-111. M. 

Flotyński,  Basel III long-term liquidity standard in the context of the profitability of banks and volatility of their 

stock prices – quantitative analysis for the euro area. Materiały i Studia NBP / National Bank of Poland Working 

Papers, 2017, 274, 1- 101, H. Hong, J.Z. Huang,D. Wu, The information content of Basel III liquidity risk 

measures. Journal of Financial Stability,  2014, n. 15, 91–111.D. Garczyński, Bazylea III i jej konsekwencje dla 

sektora bankowego w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2011, 45(2), 

s. 101-107. 
76 Była także określana jako Bazylea IV. Basel III: Finalising post-crisis reforms 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf  
77 Zob. szerzej: M. Marcinkowska, Bazylea III i pakiet CRDIV/CRR – charakterystyka wymogów kapitałowych i 

płynnościowych. [W:] M. Marcinkowska i P. Wdowiński (red), Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych 

sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.  A. 

Dobrzańska, Makroostrożnościowy wymiar regulacji CRDIV/CRR. Bezpieczny Bank, 1(58) 2015, s.  7-45, A. 

Dobrzańska, J. Michalewicz,  Pokryzysowe regulacje w zakresie systemowo ważnych banków. Koniec problemu 

TBTF? Bezpieczny Bank, 2017 66(1). M. Brzozowski, CRD IV, CRR – instrumenty makroostrożnościowe. 

https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf
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• opublikowany w 2013 r. pakiet CRDIV/CRR78,  

• opublikowany w 2019 r. CRDV/CRRII 79. 

  Aktualnie trwają prace nad kolejnym pakietem wdrażającym standardy opublikowane 

przez Komitet Bazylejski w Bazylei III z 2017 r., które stanowią pakiet CRD6/CRR380.  

  Wszystkie wymienione powyżej rodzaje ryzyka bankowego są w odpowiedni sposób 

regulowane normami ostrożnościowymi krajowych organów nadzoru81.    

  Analizując literaturę przedmiotu, można zauważyć, że ryzyko bankowe klasyfikowane 

jest w różny sposób. „Podręcznikowa” klasyfikacja ryzyka bankowego w większości bazuje 

jednak na opracowaniach i wytycznych organów nadzoru nad rynkiem bankowym, a zwłaszcza 

na dokumentach Komitetu Bazylejskiego82. Jednak niektórzy z autorów dokonują własnej 

klasyfikacji ryzyka bankowego, która różni się od podziału zaproponowanego przez Komitet 

Bazylejski. G. Szustak dokonuje podziału ryzyka bankowego na tradycyjne i nowe ryzyko 

bankowe. Do pierwszej kategorii ryzyka bankowego zalicza ona najistotniejsze rodzaje ryzyka 

występujące w banku i trwale wpisane w jego działalność, w tym te zawarte w Rekomendacji 

G KNF83- ryzyko bazowe, ryzyko opcji klienta, ryzyko niedopasowania terminów. Natomiast 

 
Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Finansowego, 2014, crdiv-crr.pdf (nbp.pl) (data dostępu 

21.07.2021r.),  M. Mikita, Pakiet CRD IV/ CRR i jego wpływ na rynek bankowy Unii Europejskiej. Myśl 

Ekonomiczna i Polityczna, 2013, 42(3), 17-27. 
78 W jego skład wchodzą: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w 

sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad 

instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 

2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE z dnia 27 czerwca 2013 r. L 176/338), dalej: dyrektywa 2013/36/UE 

oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) 

nr 648/2012 (Dz. Urz. UE z dnia 27 czerwca 2013 r. L 176/1), dalej: rozporządzenie (UE) nr 575/2013. 
79 W jego skład wchodzą: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 

r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego 

finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka 

kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec 

przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i 

ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE OJ L 150, 7.6.2019, p. 1–225)  oraz 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 

2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek 

holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony 

kapitału (Dz. Urz. UE OJ L 150, 7.6.2019, p. 253–295). Zob. szerzej: A. Serzysko, Zmiany w systemie nadzoru 

makroostrożnościowego jako skutek implementacji pakietu CRD V/CRR, LEX/el. 2022 
80 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5401  
81 W Polsce organ nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała 

rekomendacje: B, C, G, I, M, P i W w odniesieniu do ryzyka zaklasyfikowanego przez Komitet Bazylejski w 

ramach I i II filaru.  Zob. szerzej:    

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/rekomendacje_i 

_wytyczne/rekomendacje_dla_bankow?articleId=8522&p_id=18  
82 Taki podział stosują: M. Iwanicz- Drozdowska, M. Marcinkowska, G. Szustak, B. Bujak, B. Pawłowska, B. 

Włodarczyk. 
83Rekomendacja G KNF dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_G_2002.pdf  

https://www.nbp.pl/systemfinansowy/crdiv-crr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5401
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/rekomendacje_i_wytyczne/rekomendacje_dla_bankow?articleId=8522&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/rekomendacje_i_wytyczne/rekomendacje_dla_bankow?articleId=8522&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_G_2002.pdf
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jako nowe ryzyko bankowe wskazuje: ryzyko warunków skrajnych, ryzyko modeli, ryzyko 

medialne, ryzyko informatyczne i ryzyko systemowe.    

  Zasadne wydaje się jednak stwierdzenie, że obecnie granice między tzw. tradycyjnym 

a nowym ryzykiem bankowym zacierają się. Wraz z rozwojem technologii informatycznych, 

za których pomocą świadczone są usługi bankowe, a także ze względu na powszechny dostęp 

do klientów mediów, także tych społecznościowych, ryzyko medialne i informatyczne są 

aktualnie nieodłącznym i trwale wpisanym elementem działalności banku.   

  Inny sposób klasyfikacji ryzyka bankowego przedstawia A. Stopczyński. Dzieli on to 

ryzyko na dwa rodzaje:  

• Ryzyko mierzalne - jest to ryzyko, które można zmierzyć za pomocą miar ilościowych, 

pozwalających określić wielkość ryzyka, jak również ocenić działania zmierzające do 

ograniczenia ryzyka; będą to rodzaje ryzyka, dla których zostały ustanowione 

odpowiednie normy nadzorcze czy wymogi kapitałowe84. 

• Ryzyko trudno mierzalne – jest to ryzyko zidentyfikowane w banku, do którego nie są 

stosowane miary ilościowe; ocena tego ryzyka dokonywana jest w sposób subiektywny, 

oparta na wcześniejszym doświadczeniu właściwych osób, a także na intuicji85.  

  Ryzyko bankowe, które jest mierzalne, pozwala opracowywać normy oraz procedury  

w zakresie zarządzania i ograniczania tego ryzyka organom nadzoru nad rynkiem finansowym, 

jak również samym bankom. Niewątpliwie takimi ryzykiem jest:  

• ryzyko kredytowe, 

• ryzyko rynkowe,  

• ryzyko płynności, 

• ryzyko operacyjne. 

  We wszystkich wskazanych powyżej rodzajach ryzyka bankowego stosowane są miary 

ilościowe, które pozwalają określić wielkość ryzyka i jej zmiany. Miary te muszą spełnić jednak 

określone warunki: 

• Dostępność - bank powinien korzystać z takich danych i narzędzi, które pozwalają 

uzyskać miarę dla istotnych ekspozycji. 

 
84 A. Stopczyński, Zarządzanie ryzykiem w banku … op. cit. , s. 255. 
85Ibidem. 
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• Zrozumiałość i interpretacja miary - bank dla odpowiednich ekspozycji powinien 

stosować takie wartości miary, które są zrozumiałe dla osób i jednostek je stosujących 

i mogą być one interpretowane. 

• Integralność z wymogami nadzorczymi - bank musi stosować takie miary, które są 

wymagane przez organy nadzoru nad rynkiem finansowym. 

• Zgodność z zasadami zarządzania ryzykiem w banku - bank powinien stosować miary 

odpowiadające zidentyfikowanemu ryzyku oraz pozwalające określić limity tego 

ryzyka.  

Ryzyko może być kwantyfikowane według poniższych rodzajów miar86: 

• miary ekspozycji – wielkość aktywów narażona na poszczególne rodzaje ryzyka; 

• miary wrażliwości - przedstawiają zależność, jaka występuje między wartością 

aktywów lub stopami zwrotu w stosunku do odpowiednich zmiennych będących 

czynnikami ryzyka; 

• miary zmienności - opisują zakres (rozpiętość) i szybkość zmian wartości aktywów albo 

stóp zwrotu (odchylenie standardowe, wariancja); 

• miary zagrożenia - dotyczą określenia częstotliwości i skutków niepożądanych 

odchyleń cen lub stóp zwrotu (VaR- value at risk). 

  Decyzję o zastosowaniu właściwej miary przez bank poprzedza analiza danych 

posiadanych przez bank. Mianowice chodzi o zweryfikowanie, czy dane te odpowiadają 

określonej mierze87. Miara musi być także dostosowana do skali i profilu bieżącej działalności 

prowadzonej przez bank.  

  Natomiast do kategorii ryzyka trudno mierzalnego zalicza się głównie ryzyko  

o charakterze niefinansowym, w szczególności:  

• ryzyko prawne, 

• ryzyko braku zgodności, 

• ryzyko utraty reputacji, 

• ryzyko modelu. 

  Wykorzystanie miar ilościowych dla tych rodzajów ryzyka jest trudne. Próby 

oszacowania tych rodzajów ryzyka bazują przede wszystkim na identyfikacji przypadków, 

 
86 K. Jajuga, Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka [w:] Zarządzanie ryzykiem w banku [w:] K. Jajuga (red.), 

Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018,. 51-76.  
87 A. Stopczyński, Zarządzanie ryzykiem w banku … op. cit. , s. 267.  
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które wpłynęły na zmaterializowanie się określonego ryzyka88.   

  Poszczególne rodzaje ryzyka bankowego są zazwyczaj przedstawiane odrębnie bez 

uwzględniania zależności i powiązań między nimi. Jest to także widoczne w regulacjach 

nadzorczych, w których każde takie ryzyko uregulowane jest w sposób odrębny i podlega 

innym wymogom, ograniczeniom i obowiązkom sprawozdawczym. Jednak ze względu na 

coraz większą złożoność działalności bankowej oraz powszechność wykonywania operacji 

bankowych ryzyko bankowe staje się bardziej jednorodne89. Relacje między poszczególnymi 

rodzajami ryzyka są coraz bardziej widoczne, a te rodzaje ryzyka oddziałują na siebie 

wzajemnie90. Przykładem jest relacja ryzyka kredytowego z ryzykiem rynkowym - wzrost 

ryzyka kredytowego powoduje wzrost ryzyka rynkowego i odwrotnie.   

  W rozdziale drugim niniejszej pracy przedstawione zostały relacje między wybranymi 

rodzajami ryzyka bankowego a ryzykiem braku zgodności w banku. W związku z tym istotne 

jest, aby w sposób ogólny odnieść się do 4 podstawowych rodzajów ryzyka bankowego: ryzyka 

kredytowego, ryzyka rynkowego, ryzyka płynności i ryzyka operacyjnego. Ze względu na 

problem omawiany w niniejszej pracy ograniczono się do przedstawienia wybranych rodzajów 

ryzyka bankowego w sposób ogólny.   

  Jako pierwsze należy wskazać ryzyko kredytowe. Jest to ryzyko istotne i trwale 

występujące w działalności banku. Nie jest możliwe wyeliminowanie tego ryzyka, a jedynie 

ograniczanie go do poziomu akceptowalnego przez bank. Jest to spowodowane tym, że 

zasadnicza działalność banków obejmuje  działalność  kredytową w segmencie detalicznym, 

korporacyjnym i na rynku międzybankowym.    

  W wąskim ujęciu ryzyko kredytowe oznacza niedotrzymanie warunków umowy 

kredytu przez kredytobiorcę. Komisja Nadzoru Finansowego definiuje je jako: „nieoczekiwane 

niewykonanie zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu 

zobowiązania”91. Natomiast w ujęciu szerokim ryzyko to powstaje w banku na skutek 

niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę - klienta. Dotyczy ono w szczególności 

sytuacji, w której to kredytobiorca nie dotrzymuje warunków umowy kredytu, czyli np.  nie 

wypełnia zobowiązań wynikających z umowy, dokonuje nieterminowej spłaty kredytu wraz  

 
88 Ibidem.   
89 J. Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu bankowego… op.cit. s. 62.  
90 Por. M. Capiga, Zarządzanie bankiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 78. 
91 BION w firmach inwestycyjnych – mapa klas ryzyka i ich definicje.   

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/firmy_inwestycyjne_mapa_ryzyk_25315.pdf 

(dostęp: 28.09.2021).  

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/firmy_inwestycyjne_mapa_ryzyk_25315.pdf
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z należnymi bankowi odsetkami92. Ryzyko to dotyczy także pozostałych zobowiązań 

finansowych klienta wobec banku, na przykład zobowiązań wynikających z: instrumentów 

pochodnych (forward, opcje i swapy), gwarancji, poręczeń, lokat międzybankowych oraz 

innych 93.   

  Ryzykiem uznawanym za istotne94 przez banki jest ryzyko rynkowe, które ze względu 

na swoją specyfikę musi być rozumiane w sposób szeroki. Banki narażone są na ten rodzaj 

ryzyka ze względu na usługi świadczone klientom oraz ich działalność na rynku pieniężnym  

i kapitałowym. Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje, że ryzyko rynkowe oznacza: „ryzyko 

utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań lub negatywnej zmiany wyniku 

finansowego w rezultacie wrażliwości na zmienność parametrów rynkowych (cen na rynku)”95, 

w szczególności parametrów poziomu cen, np.: kursów akcji, stóp procentowych, kursów 

walut, indeksów giełdowych czy spreadów kredytowych. Ryzyko to może mieć zarówno 

negatywny jak i pozytywny wpływ na wynik finansowy banku96.  

  W tradycyjny sposób do ryzyka rynkowego zalicza się97: 

• Ryzyko kursu walutowego - ryzyko występujące na skutek zmian kursów walut; zmiana 

kursu walutowego może mieć zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje dla 

banku.  

• Ryzyko stopy procentowej – jest to obecne lub przyszłe ryzyko spadku wartości 

dochodów i wartości ekonomicznej banku, spowodowane niekorzystnymi zmianami 

stóp procentowych98. 

• Ryzyko cen akcji – ryzyko występuje na skutek zmian cen akcji, które były 

przedmiotem inwestycji. 

 
92 M.S. Wiatr, Zarządzanie indywidulanym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu. Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2008, s. 35-36. A. Hutrska, Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. 

Wydawnictwo CeDeWu. Warszawa 2010, s. 19. Z. Zawadzka, Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym. 

Poltex, Warszawa 1999, s. 25, K. Jajuga, O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego [w:] D. Appenzeller red., 

Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999- 2003. Teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe AE, nr 90, Poznań, 

s. 119. P. Niedziółka, Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa. Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2010, s. 258. 
93 K. Jajuga, Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem… op. cit.s. 35, A. Matuszyk, Ryzyko kredytowe, [w:] 

M. Iwanicz- Drozdzowska, Zarządzanie ryzykiem bankowym, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017, s. 119, A. 

Rzeczycka, Ryzyko bankowe i metody jego ograniczania. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002,  

s. 78, 92M. S. Wiatr, Zarządzanie indywidualnym… op. cit. . 31. 
94 Banki przeprowadzają ocenę istotności wszystkich zidentyfikowanych rodzajów ryzyka w prowadzonej 

działalności. Dla poszczególnych rodzajów ryzyka, które zostały uznane za istotne szacuje się kapitał wewnętrzny.  
95 Metodyka BION banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych.. op. cit. (dostęp: 28.09.2021). 
96 Oznacza to, że ryzyko rynkowe jest ujmowane wg koncepcji neutralnej, którą prezentuje K. Jajuga.  
97 K. Jajuga, Koncepcja zarządzania… s. 26-39. 
98 Metodyka BION banków… op. cit. s. 44.  (dostęp: 28.09.2021). 
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• Ryzyko cen towarów/surowców – ryzyko wynikające ze zmiany cen towarów lub 

surowców. 

  Do kategorii ryzyka rynkowego zaliczane jest również ryzyko cen nieruchomości99.  

Nieruchomości stanowią aktualnie przedmiot inwestycji wielu klientów - inwestorów. Poziom 

wartości nieruchomości odzwierciedla zatem poziom ryzyka, a także jest podstawą do ustalania 

wielkości udzielanych kredytów, w tym zabezpieczonych hipotecznie.    

   Kolejnym rodzajem ryzyka bankowego jest ryzyko płynności, uznawane za istotne  

w działalności banku. Ryzyko płynności to zagrożenie utraty zdolności do finansowania 

aktywów i terminowego wykonywania zobowiązań przez bank100. Przywołany rodzaj ryzyka 

naraża bank na konieczność poniesienia nieakceptowalnych strat101. Jego obecność jest 

skutkiem zmaterializowania się innych rodzajów ryzyka w działalności banku i w konsekwencji 

może doprowadzić nawet do upadłości banku102.   

  W związku z widocznym materializowaniem się tego typu ryzyka podczas kryzysu 

finansowego z lat 2007 -  2008 i w latach po kryzysie, banki zobowiązane zostały  do określenia 

miar ryzyka płynności, buforów i systemów limitów dla tego ryzyka103. Limity te ustalane są 

w oparciu o cele strategiczne banku, zasady określone przez organy regulacyjne i nadzoru,  

a także na podstawie zidentyfikowanego wcześniej już ryzyka płynności. Konieczne jest 

również określenie wartości kontrolnych przez bank, które mają zabezpieczyć płynność 

banku104.  

  Kolejnym rodzajem ryzyka w działalności banku jest ryzyko operacyjne. Ryzyko to 

uważane jest za drugi najbardziej istotny rodzaj ryzyka po ryzyku kredytowym. Jest to ryzyko 

o charakterze finansowym, choć występuje ono w działalności operacyjnej banku.   

  Istnieje wiele definicji ryzyka operacyjnego opracowywanych przez przedstawicieli 

 
99 Por. E. Gołębska, Sieć ryzyka inwestycyjnego na rynku nieruchomości, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Białostockiej, Białystok 2018,  K. Jajuga, Koncepcja zarządzania… op. cit. s. 27,  
100 Metodyka BION banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych.. op. cit. (dostęp: 28.09.2021), s. 

56.  
101 Por. G. Golawska-Witkowska, A.  Rzeczycka, Ryzyko płynności w banku komercyjnym, jego identyfikacja i 

minimalizowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, 38 -

Teoria i praktyka Bankowość, 286-293. 
102 Zob. szerzej. A Rzeczycka, G. Golawska- Witkowska, Ryzyko płynności a poziom płynności finansowej 

przedsiębiorstw w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia VOL. LI, 5 Sectio H 

2017, s. 273-282, A. Stopczyński, Zarządzanie ryzykiem płynności w banku [w:] T. Czerwińska, K. Jajuga (red.), 

Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016 s. 411-

412.  
103 Zob. szerzej: J. Caruana, Basel III: towards… op cit., M. Flotyński,  Basel III long-term liquidity standard… 

op.cit.  M. Marcinkowska, Bazylea III i pakiet CRDIV/CRR… op. cit.  M. Olszak, M. Olszak, Bazylea III — nowe 

standardy adekwatności kapitałowej i płynności banków. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego,  2014, 4(790). 
104 Wymóg ten wynika z tzw. pakietu CRD IV/CRR. 
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nauki i praktyki105, jednak należy ograniczyć się do definicji opracowanych przez Komitet 

Bazylejski i KNF. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Komitet Bazylejski w Nowej 

Umowie Kapitałowej ryzyko operacyjne oznacza: „ryzyko straty wynikającej z niewłaściwych 

lub zawodnych wewnętrznych procesów, ludzi i systemów lub też ze zdarzeń zewnętrznych”106. 

Podobna definicja ryzyka operacyjnego została sformułowana przez KNF, w której wskazuje 

się, że jest to: „ryzyko wystąpienia straty związane z niedostateczną efektywnością działań ludzi, 

systemów, procesów zachodzących w podmiocie (również przy ich wdrażaniu) oraz czynnikami 

zewnętrznymi.”107.   

 Możliwość wystąpienia ryzyka operacyjnego uzależniona jest zarówno od zdarzeń 

wewnętrznych (operacyjnych) jak i zewnętrznych, które narażają bank na straty finansowe108. 

Komitet Bazylejski wskazuje, że są to w szczególności zdarzenia:  

• oszustwa wewnętrzne dokonywane umyślnie przez pracowników banku, 

• oszustwa zewnętrzne dokonywane umyślnie przez osoby trzecie, 

• nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy, przepisów BHP, mobbing, dyskryminacja 

itp., 

• niezamierzone, nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez pracowników banku, 

zaniedbania obowiązków, 

• uszkodzenia i zniszczenia aktywów fizycznych, 

• zakłócenia i wady systemów wewnętrznych, w tym systemów informatycznych, 

• nieprawidłowości w relacjach z klientami i kontrahentami, błędy podczas 

przeprowadzania transakcji z klientami. 

  W zakres ryzyka operacyjnego zaliczane są także inne rodzaje ryzyka, w zależności od 

charakteru działalności prowadzonej przez podmiot. Dla banków ten podział również będzie 

inny.  W dokumencie Metodyka badań i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających 

 
105 Por.: M. Zygier, Charakterystyka i znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności bankowej. Nauki o 

zarządzaniu Management Sciences, nr 1 (22), 2015, s.91-105, Krasodomska J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym 

w bankach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie 

finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 132-134, J. Zawiła- Niedźwiecki, 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym instytucji finansowej [w:]  T. Czerwińska, K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji 

finansowych. Współczesne trendy i wyzwania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016 s. 479- 502, J. Zawiła- 

Niedźwiecki, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, edu-Libri, 

Warszawa 2013, M. Popović, Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018. 
106 Nowa Umowa Kapitałowa,  https://www.bis.org/publ/bcbs107.html  s. 137.  
107 Metodyka BION banków komercyjnych… op. cit. (dostęp: 28.09.2021), s. 49.  
108 Zob. także: D. Garczyński, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku… op, cit. s. 52. 

https://www.bis.org/publ/bcbs107.htm
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oraz spółdzielczych 109 KNF dokonała systematyki rodzajów ryzyka operacyjnego. Do kategorii 

tego ryzyka zaliczyła:  

• ryzyko prowadzenia działalności, 

• ryzyko IT (wraz z jego sześcioma podkategoriami), 

• ryzyko prawne, 

• ryzyko modelu, 

• ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 

  Ze względu na problem omawiany w niniejszej rozprawie doktorskiej konieczne jest 

krótkie scharakteryzowanie innych rodzajów ryzyka należących do grupy ryzyka operacyjnego, 

w szczególności: regulacyjne, prawne i utraty reputacji.  

  Ryzyko regulacyjne jest ryzykiem, co do zasady, zaklasyfikowanym do ryzyka 

operacyjnego. Problematyczne jednak jest zaklasyfikowanie tego ryzyka w działalności banku, 

ponieważ często bywa utożsamiane z ryzykiem prawnym. Ryzyko to powstaje na skutek 

działań zewnętrznych, zmian prawnych w zakresie warunków prowadzenia działalności przez 

bank110. Jego występowanie spowodowane jest również niepewnością regulacyjną, co jest 

szczególnie zauważalne po ostatnim kryzysie finansowym. Jest ryzykiem, które wskazuje na 

odchylenia banków od oczekiwanych celów uchwalonych regulacji, zarówno krajowych, 

unijnych jak i wytycznych nadzorczych. Wymienione ryzyko wynika z niedostosowania się 

banku do nowych dynamicznie zmieniających się regulacji w zakresie rynku finansowego,  

w tym sektora bankowego. Źródłem tego ryzyka mogą być także rozbieżności między prawem 

unijnym a prawem krajowym111. Jest ono trudno mierzalne, a w identyfikacji i pomiarze 

rzeczonego ryzyka wykorzystuje się metody jakościowe.  

  Innym ryzykiem występującym w działalności banku jest ryzyko prawne, które 

klasyfikowane jest w różny sposób w zależności od danego banku, jednak w zdecydowanej 

większości analizowanych podmiotów zaliczane jest do grupy ryzyka operacyjnego112. Ryzyko 

to związane jest ze zmianami w prawie i regulacjach113. Występuje w przypadku, gdy 

uchwalone akty prawne mają wpływ na działalność banku, a właściwie na zgodność umów 

 
109 Metodyka BION banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych… op. cit. s. 49-51.  
110 BION w bankach – mapa klas ryzyka i ich definicje 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/banki_mapa_ryzyk_25314.pdf s. 3.  
111 Przykładem tego są pytania prejudycjalne zadawane przez sądy powszechne Trybunałowi Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej w zakresie stosowania przepisów krajowych i unijnych.  
112 Autorka stwierdza to na podstawie przeprowadzonej analizy klasyfikacji ryzyka braku zgodności i ryzyka 

prawnego w działalności banków komercyjnych w Polsce. 
113 BION w bankach – mapa klas ryzyka i ich definicje https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/ 

banki_mapa_ryzyk_25314.pdf s. 4  

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/banki_mapa_ryzyk_25314.pdf
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bankowych z prawem i wykonalnością tych umów114. Ten rodzaj ryzyka bywa wskazywany 

jako jeden z najważniejszych i najistotniejszych rodzajów ryzyka niefinansowego w banku. 

Spowodowane jest to tym, że zmiany w przepisach prawa występują bardzo często, przez co 

zwiększa się możliwość wystąpienia tego ryzyka wraz z jego skutkami (zarówno finansowymi 

jak i niefinansowymi). Ryzyko to może wystąpić w procedurach i regulacjach wewnętrznych 

banków115. W procesie identyfikacji omawianego ryzyka istotną rolę spełniają dane 

wewnętrzne banków oraz te o charakterze zewnętrznym, np. orzecznictwo sądów 

powszechnych, kary finansowe nakładane przez właściwe organy nadzoru, toczące się 

postępowania.   

  Ryzyko utraty reputacji jest ryzykiem niefinansowym często włączanym w kategorię 

ryzyka operacyjnego. Komisja Nadzoru Finansowego w opracowanej mapie klas ryzyka 

definiuje je jako: „ryzyko związane z negatywnym odbiorem wizerunku podmiotu przez 

klientów, kontrahentów, inwestorów, akcjonariuszy, nadzorców, regulatorów oraz opinię 

publiczną”116. Ryzyko to generowane jest przez niewłaściwie przebiegające procesy w banku, 

a  dotyczące w szczególności relacji banku z jego klientami i otoczeniem zewnętrznym, np. 

relacji z nadzorcą czy konkurentami.  Jest to ryzyko trudno mierzalne117, na jego występowanie 

mają również wpływ: awarie systemów informatycznych, niewystarczający poziom 

zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego przez bank oraz szeroko rozumiane nieprawidłowości 

w relacjach z klientami banku. Natomiast materializacja tego ryzyka powoduje utratę dobrej 

opinii przez bank oraz spadek zaufania klientów do banku, co w rezultacie może powodować 

problemy finansowe banku i niekorzystnie wpłynąć na płynność banku118, jak również grozić 

odejściem klientów.   

 Każdy z wymienionych powyżej rodzajów ryzyka bankowego w różnym stopniu  

i zakresie oddziałuje na działalność i sytuację banku. Wszystkie z nich w sytuacji ich 

materializacji powodują określone skutki dla banku, zarówno  o charakterze finansowym jak  

i niefinansowym. W przypadku wystąpienia każdego z wyżej wskazanych rodzajów ryzyka  

 
114 Por. C. Paluchniak, Definicja ryzyka prawnego w bankowości oraz krytyczna ocena Rekomendacji H Komisji 

Nadzoru Finansowego, Nauki o Finansach Financial Sciences nr 3 (24), 2015 s. 179-190, K. Kuziak, Zarządzanie 

ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, s. 91- 99, K. 

Jajuga, Koncepcja… op. cit. s. 38, M. Capiga, H. Ogrodni,k Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i 

zakładu ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007, s. 120; M. Iwanicz-Drozdowska, 

Zarządzanie ryzykiem bankowym… op. cit. s. 75, 78.  
115 J. Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu… op. cit. s. 66. 
116 BION w bankach – mapa klas ryzyka i ich definicje… op. cit. s. 4 
117 Por. A. Stopczyński, Zarządzanie ryzykiem w banku … op. cit. , s. 255. 
118 Zob. szerzej: Adamska A., Dąbrowski T. Zarządzanie ryzykiem reputacji w banku. Finanse, 1 (2), 2010, K. 

Wojtacka- Pawlak, Analiza krajowych regulacji nadzorczych w kontekście ryzyka utraty reputacji w działalności 

bankowej w Polsce, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2016 (82), cz. 2, s. 645-655.  



48 

 

istotne jest właściwe zarządzanie tym ryzykiem na podstawie opracowanych regulacji 

nadzorczych i regulacji wewnętrznych banku. 

 

1.4.Zarządzanie ryzykiem bankowym 

 

  Wystąpienie ryzyka w działalności banku wpływa na powstanie zagrożeń  

i niepożądanych efektów, które w konsekwencji negatywnie wpływają na funkcjonowanie 

banku i jego bezpieczeństwo finansowe. Konieczne więc jest, aby ryzyko bankowe i jego 

rodzaje były zarządzane w prawidłowy sposób. Dla poszczególnych rodzajów ryzyka 

bankowego stosowane są odrębne narzędzia zarządzania tym ryzykiem119, co bezpośrednio 

wynika ze specyfiki każdego z nich.  Z uwagi na istotę ryzyka w działalności banku, zagrożenia, 

jakie ze sobą niesie, ale także stale zmieniającą się sytuację na rynku finansowym, normy 

prawne i wytyczne organów nadzoru w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności banku, 

podlegają ciągłym zmianom120.   

  Nie sposób jest przedstawić wszystkie metody zarządzania poszczególnymi rodzajami 

ryzyka bankowego. Każdy z banków inaczej zarządza ryzykiem w swojej działalności, co 

bezpośrednio wynika z faktu, że wielkość ryzyka i poziom akceptowalności tego ryzyka  

w każdym banku jest inny. W związku z tym banki opracowują i stosują wewnętrzne metody 

zarządzania ryzykiem w banku.   Dlatego w tej części rozdziału zaprezentowany zostanie w 

sposób ogólny  proces zarządzania ryzykiem bankowym. Natomiast w rozdziale 2. niniejszej 

rozprawy doktorskiej w sposób szczegółowy przedstawiony został proces zarządzania 

ryzykiem braku zgodności w banku.   

  Ryzyko bankowe powinno być  zarządzane w sposób systematyczny i długofalowy. Jest 

to uzasadnione tym, że niektóre z konsekwencji tego ryzyka i jego poszczególnych rodzajów 

mają długoterminowe skutki. Dlatego też działania podejmowane w ramach zarządzania 

ryzykiem bankowym nie mogą być doraźne. Każdy sposób zarządzania ryzykiem w banku 

powinien być dostosowany do działalności prowadzonej przez bank oraz skali tego ryzyka. 

 
119 Jest to spowodowane tym, że poszczególne rodzaje ryzyka różnią się zakresem oddziaływania na działalność 

banku oraz narażają bank na inne skutki. Wymaga to odrębnych metod zarządzania każdym z tych rodzajów 

ryzyka.  
120 Por. M. Iwanicz – Drozdowska, Regulacje nadzorcze w zarządzaniu ryzykiem [w:] M. Iwanicz – Drozdowska 

(red.), Zarządzanie ryzykiem… op. cit. s. 41 -42. 1, J. Węcławski, Re-regulacja sektora finansowego jako reakcja 

na kryzys finansowy (w:) J. Harasim, J. Cichy (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. 

Rynki finansowe. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach”. Katowice 2012, s. 137 – 145. 
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  W związku z tym zarządzanie ryzykiem bankowym jest wieloetapowym, ciągłym  

i uporządkowanym procesem121. Niewątpliwie głównym celem zarządzania tym ryzykiem jest 

przede wszystkim jego ograniczanie w działalności banku. Nie jest to jednak jedyny cel 

zarządzania ryzykiem. W ramach zarządzania ryzykiem możliwe jest osiągnięcie innych celów, 

tj.: zwiększenie zwrotu z kapitału, zwiększenie wiarygodności, zapewnienie właściwego 

poziomu i alokacji kapitału122.  Wskazują na to przywołane wcześniej pakiety 

CRDIV/CRR, CRDV/CRRII i CRDVI/CRRIII, które mają na celu zapewnienie, aby modele 

wewnętrzne banków wykorzystywane do obliczania wymogów kapitałowych były 

odpowiednie do ryzyka oraz to, aby kapitał do pokrycia ryzyka był wystarczający123.  

 Ryzyko bankowe wymaga opracowania i stosowania właściwych procedur dla 

identyfikacji jego zagrożeń, ochrony przed tymi zagrożeniami, ale także ciągłego 

dostosowywania się banku do zmian w jego otoczeniu, mogących mieć wpływ na wystąpienie 

ryzyka124, chodzi o zmiany, np. makroekonomiczne, polityczne czy regulacyjne. W związku  

z tym bank zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu ograniczenie ryzyka 

bankowego poprzez opracowanie wewnętrznego systemu zarządzania ryzykiem.  

   System zarządzania ryzykiem w banku jest obligatoryjny. Wynika to z przepisów prawa 

unijnego125, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe126 i wydanego na jej podstawie 

Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. 

w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki 

wynagrodzeń w bankach127. System ten stanowi zbiór zasad, mechanizmów i zróżnicowanych 

narzędzi (opracowanych przez bank polityk i procedur dotyczących procesu zarządzania 

ryzykiem), które odnoszą się procesów decyzyjnych w banku, a także do oceny działalności 

 
121 G. Szustak, Wielopłaszczyznowy… op. cit. s. 113, Z. Zawadzka, M. Iwanicz- Drozdowska, Pojęcie i rodzaje… 

op. cit. s. 237. J. Koleśnik, Bezpieczeństwo… op. cit. s. 72, B. Włodarczyk, Rynek surowców.. op. cit. s. 55.  
122 A. Stopczyński, Zarządzanie ryzykiem w banku … op. cit. s. 294.  
123 Zob. szerzej: J. Caruana, Basel III: towards a safer financial… op. cit.  s. 98-111. M. Flotyński,  Basel III long-

term liquidity standard…  op.cit. s. 1- 101.M. Marcinkowska, Bazylea III i pakiet CRDIV/CRR … op.cit.  A. 

Dobrzańska, Makroostrożnościowy wymiar regulacji CRDIV/CRR… op.cit. M. Mikita, Pakiet CRD IV/ CRR… op. 

cit.  s. 17-27, Adoption of the banking package: revised rules on capital requirements (CRR II/CRD V) and 

resolution (BRRD/SRM), https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/MEMO_19_2129 (dostęp: 

20.09.2021r.), A. Serzysko, Zmiany w systemie nadzoru makroostrożnościowego jako skutek implementacji 

pakietu CRD V/CRR, LEX/el. 2022.  
124 G. Szustak, Wielopłaszczyznowy… op. cit. s 121.  
125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 
126 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (T.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439), dalej: Prawo bankowe lub 

p.b. 
127 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie 

systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1045), dalej: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 

2021 r. lub r.s.z.r.k.w.. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/MEMO_19_2129
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prowadzonej przez bank. System zarządzania ryzykiem odpowiada za proces zarządzania 

ryzykiem128.   

  W ramach systemu zarządzania ryzykiem kształtowany i osiągany jest zamierzony 

profil ryzyka, a także ograniczane jest ryzyko zgodnie z przyjętymi metodami129. Innym, równie 

ważnym, zadaniem  systemu zarządzania ryzykiem jest dostosowywanie wymogów 

kapitałowych do skali akceptowalnego i podejmowanego ryzyka bankowego zgodnie  

z wymogami nadzorczymi. W związku z tym w systemie zarządzania ryzykiem  niezbędne jest 

ustalenie130: 

• Poziomu akceptowalnego ryzyka, tzw. „apetytu na ryzyko”, czyli tego jaki poziom 

ryzyka jest dopuszczalny w działalności banku – poziom, do którego bank  jest 

gotowy ponieść konsekwencje z tytułu przyjęcia ryzyka. 

• Strategii banku, która ustanawia ramy, skalę i obszary działalności banku, określa 

również obszary występowania ryzyka w tej działalności. 

• Regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym, 

akceptowalnego poziomu tego ryzyka oraz określania profilu ryzyka.  

 

  Dla zarządzania ryzykiem konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury,  

w ramach której realizowane są określone cele i zadania ustalone w polityce zarządzania 

ryzykiem131. W pierwszej kolejności cele te muszą zostać przyporządkowane do 

poszczególnych - cząstkowych rodzajów ryzyka bankowego. Dla każdego rodzaju ryzyka cele 

te będą różne, a w  rezultacie tworzą główne cele polityki zintegrowanego systemu zarządzania 

ryzykiem132. Na ich podstawie ustanawiane są odpowiednie procedury dla tego systemu. Celem 

strategicznym systemu zarządzania ryzykiem może być wdrożenie skutecznego i adekwatnego 

systemu identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka. Jednak cel ten musi być 

dostosowany do standardów wynikających z regulacji nadzorczych133. Na jego podstawie 

ustalane są  cele operacyjne dla danego ryzyka.   

  Proces zarządzania ryzykiem jest integralną częścią systemu zarządzania ryzykiem   

 
128 Ibidem.  
129 Ibidem.  
130 Ustalenie skali akceptowalnego i podejmowanego ryzyka wynika z przepisów Rozporządzenie Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i 

systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1045). Limity ty msza 

być dostosowane do działalności banku.  
131 G. Szustak, Wielopłaszczyznowy… op. cit. s. 123-127 
132 Ibidem, s. 123. 
133 Ibidem, s. 124- 125.  
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i musi mieć charakter celowy. Zasadniczo w zarządzaniu ryzykiem w banku wyróżnia się cztery 

występujące po sobie etapy134: 

• identyfikacja ryzyka, 

• pomiar i ocena ryzyka (kwantyfikacja ryzyka), 

• opracowanie strategii zarządzania ryzykiem i sterowanie ryzykiem, 

• monitorowanie i kontrola stosowania oraz wdrożenia odpowiednich procedur 

zarządzania ryzykiem. 

  Podstawowym etapem zarządzania ryzykiem bankowym jest identyfikacja ryzyka, 

mająca ważne znaczenie dla dalszych etapów zarządzania ryzykiem bankowym.  Dostarcza 

niezbędnych informacji o zagrożeniach występujących w banku. Pozwala zidentyfikować 

rodzaje ryzyka występujące w banku w określonym momencie, ale także określić, jakie rodzaje 

ryzyka mogą  powstać w banku w przyszłości135. Zidentyfikowanie jak największej ilości 

zagrożeń dla banku i obszarów ich występowania umożliwia ustalenie i wdrożenie właściwego 

procesu zarządzania ryzykiem bankowym.   

  Ryzyko bankowe jest niejednorodne i w każdym banku może wystąpić w innym 

zakresie i skali. Z uwagi na to, trudno jest jednoznacznie wskazać, jakie czynniki tj. zagrożenia, 

powinny być zbadane na etapie identyfikacji tego ryzyka. Zasadne wydaje się przeanalizowanie 

poszczególnych obszarów w banku, które narażone są na powstawanie ryzyka, np.: 

przeprowadzane transakcje, podejmowane decyzje czy procesy i systemy wewnętrzne136.  

W ramach identyfikacji ryzyka bankowego powinny być zweryfikowane :  

• źródło/ przyczyna ryzyka, 

• charakter ryzyka, 

• skutek ryzyka. 

  Nie istnieje jedna właściwa metoda identyfikacji ryzyka bankowego. Banki stosują 

metody, które są dostosowane do wielkości prowadzonej działalności, profilu i skali ryzyka 

bankowego. Metody identyfikacji ryzyka bankowego są zróżnicowane. Podobnie jest dla 

poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego. Inne metody identyfikacji występują dla ryzyka 

 
134 Por. Z. Zawadzka, M. Iwanicz- Drozdowska, Pojęcie i rodzaje… op. cit. s. 237, A. Stopczyński, Zarządzanie 

ryzykiem w banku … op. cit. s. 296-298. E. Gostomski, Zarządzanie aktywami, pasywami, kosztami i ryzykiem 

banku [w:] E. Gostomski, L. Fiedziuk, M. Śliwińska, Przewodnik bankiera. Vademecum wiedzy o bankowości.  

s. 141 
135 Z. Zawadzka, M. Iwanicz- Drozdowska, Pojęcie i rodzaje… op. cit. s. 237 
136 Ibidem.  
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kredytowego a inne dla ryzyka operacyjnego.   

  Kolejnym ważnym etapem procesu zarządzania ryzykiem bankowym jest jego pomiar, 

polegający na opisaniu powstałego (ale także potencjonalnego) ryzyka za pomocą liczby, przy 

wypracowaniu odpowiednich wskaźników. Etap ten polega na określeniu miar ryzyka, jakie są 

adekwatne do rodzaju, istotności ryzyka oraz dostępnych danych. Podczas pomiaru ryzyka 

określany jest również ilościowy pomiar ryzyka przy użyciu ustalonych miar. Pomiar ryzyka 

obejmuje ocenę ryzyka, czyli ustalenie rozmiarów i zakresu ryzyka z uwzględnieniem celów 

zarządzania ryzykiem. Częstotliwość pomiaru i oceny ryzyka jest dostosowana do wielkości 

banku i profilu ryzyka jego działalności.     

  Stosowane są różne metody pomiaru ryzyka, co jest uzasadnione zróżnicowaniem 

rodzajów ryzyka oraz polityką banków w zakresie zarządzania ryzykiem. W pomiarze ryzyka 

wykorzystywane są różne zmienne, co również uzasadnia konieczność stosowania właściwych 

miar dla konkretnego ryzyka.   

  Na etapie pomiaru ryzyka wykorzystywane są proste, ale także  bardziej zaawansowane 

modele matematyczne, w tym ekonometryczne. Miary wykorzystywane przy pomiarze ryzyka 

informują o poziomie konkretnego ryzyka w banku137. Nie sposób jest zaprezentować 

szczegółowo wszystkich metod pomiaru ryzyka i wykorzystywanych miar. Wśród 

najpopularniejszych i najszerzej stosowanych miar ryzyka przez banki są138: 

• wartość zagrożona - VaR (value at risk), 

• oczekiwany niedobór– ES (expected shortfall). 

 

Wykorzystywane są m.in. metody:  

• test warunków skrajnych, 

• metody punktowe – scoring, 

• mapa ryzyka,  

• samoocena ryzyka, 

• analizy scenariuszowe. 

Do pomiaru ryzyka służą:  

 
137 K. Jajuga, Koncepcje… op. cit. s. 51. 
138 Por. Por. B. Kochański, Pomiar ryzyka bankowego – propozycja typologii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego” 2013, nr 761, S. Kozak, Koncentracja ryzyka w działalności bankowej : obszary występowania i 

metody pomiaru. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i 

Zarządzanie (35), 2016, nr 108, s. 75-86  
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• dane historyczne zmiennych konkretnego ryzyka, 

• informacje inne niż dane historyczne, które posiada bank, np.: jakość portfela 

kredytowego dla ryzyka operacyjnego, opinie pracowników w przypadku ryzyka 

operacyjnego. 

 

  Stosowane przez banki metody pomiaru i oceny ryzyka mają uwzględniać aktualnie 

prowadzoną i planowaną działalność banku oraz kryteria udzielania zezwoleń, które zostały 

wskazane w przepisach art. 329 ust. 1, art. 352 ust. 1 i art. 358 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013139.  

  Właściwe zastosowanie narzędzi pomiaru ryzyka i prawidłowe oszacowanie ryzyka jest 

niezbędne dla kolejnego etapu procesu zarządzania ryzykiem - sterowania ryzykiem. Jest to 

etap, na którym ryzyko bankowe jest faktycznie zarządzane. Na tym etapie podejmowane są 

działania, których celem jest ograniczenie występowania ryzyka do akceptowalnego poziomu 

oraz realizowane są wcześniej ustalone strategie działań banku:  

• aktywne przeciwdziałanie ryzyku - realizacja działań oddziałujących na przyczyny 

występowania i wielkość ryzyka bankowego, 

• pasywne przeciwdziałanie ryzyku - podejmowanie działań wpływających na skutki 

ryzyka, tak aby ograniczyć możliwość generowania strat przez bank - finansowych  

i niefinansowych; w tym celu zwiększany jest kapitał, rezerwy140.  

  Banki sterując ryzykiem bankowym, realizują strategie dostosowane do jego wielkości 

i akceptowalnego przez nie poziomu. Właściwe jest stosowanie obu strategii równocześnie,  

z tym jednak zastrzeżeniem, że w różnym stopniu141. W ramach realizacji pierwszej strategii 

mogą być to działania polegające między innymi na142:  

• zmniejszaniu wielkości ryzyka - działania podejmowane dla określonego rodzaju 

ryzyka, np. przeprowadzanie wnikliwiej oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy,  

• unikaniu ryzyka - nieangażowanie się przez bank w transakcje zagrożone dużym 

ryzykiem, 

 
139 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 

(Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.). 
140 G. Szusztak, Wielopłaszczyznowy… op . cit s. 27 i n.  
141 Ibidem..  
142. K. Jajuga, Koncepcje… op. cit. s. 46. 
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• dywersyfikacji ryzyka - zmniejszanie ryzyka w działalności banku poprzez jego 

zróżnicowanie, tak aby straty z ryzyka powstającego w jednym obszarze były 

wyrównywane zyskami z innych obszarów143, 

• przenoszeniu/transferowaniu ryzyka na inne podmioty - ryzyko jest ograniczane 

poprzez „przeniesienie” go na inny podmiot, w tej sytuacji nie wyklucza się odpłatnego 

przejęcia ryzyka - bank przenosząc ryzyko, może zostać zobowiązany do zapłacenia 

podmiotowi przyjmującemu ryzyko pewną kwotę pieniężną144; istnieje możliwość 

wystąpienia również okoliczności, w których bank przenosi na dany podmiot określone 

ryzyko, jednak w zamian przyjmuje on inne ryzyko podmiotu (klasycznym przykładem 

takiego działania jest np. ubezpieczenie kredytów),  

• hedging - zmniejszanie ryzyka poprzez wprowadzenie określonych działań 

polegających na tworzeniu przeciwstawnych pozycji, aby występowały między nimi 

ujemne  korelacje - straty z jednej pozycji są rekompensowane zyskami z drugiej 

pozycji145.  

Natomiast w przypadku strategii pasywnej działania dotyczące sterowania ryzykiem 

skupiają się przede wszystkim na gromadzeniu kapitału i tworzeniu rezerw, które w przypadku 

zmaterializowania się ryzyka lub wystąpienia ryzyka źle oszacowanego są dla banku pewnego 

rodzaju „buforem” 146. Realizacja pasywnej strategii sterowania ryzykiem przez bank umożliwia 

pokrycie ewentualnych strat z tytułu wystąpienia ryzyka.   

  Ostatnim etapem procesu zarządzania ryzykiem w banku jest kontrola ryzyka. Polega 

ona na określeniu narzędzi, np. mechanizmów kontrolnych, jakie będą wykorzystane do 

rozpoznawania i ograniczania ryzyka według obszarów, w których wystąpiło ryzyko. Na tym 

etapie badana jest efektywność podjętych i wdrożonych działań w zakresie minimalizowania 

ryzyka bankowego147. W tym celu ustalane są mechanizmy kontrolne ryzyka mogące mieć 

postać limitów tolerancji dla danego ryzyka. Dla każdego rodzaju ryzyka występującego  

w banku mogą być stosowane inne mechanizmy kontrolne.    

  Kontrola często przyjmuje formę oceny, która obejmuje oszacowanie148:  

 
143 Ibidem. 
144 Ibidem.  
145 Zob. także. W. Ronka - Chmielowiec, Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń, [w:] K. Jajuga (red.), 

Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018, s. 357, K. Jajuga,   
146 Z. Zawadzka, M. Iwanicz - Drozdowska, Pojęcie i rodzaje… op. cit. s. 241.  
147 Por. K. Kazojć, Pomiar, kontrola i ograniczanie skutków ryzyka finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, 2014, s. 237-239.  
148 Z. Zawadzka, M. Iwanicz - Drozdowska, Pojęcie i rodzaje… op. cit. s. 241- 242. 
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• przeprowadzonej analizy ryzyka, 

• zastosowanych narzędzi ograniczających ryzyko, 

• zastosowanych narzędzi sterowania ryzykiem, mając na uwadze powstałe straty  

i osiągnięte korzyści, 

• efektywności wprowadzonych narzędzi ograniczania ryzyka, 

• innych podjętych działań w strukturze banku, i które są związane z ograniczaniem 

ryzyka.  

  W ramach kontroli ryzyka bank określa sposób postępowania w przypadku 

przekroczenia limitów, jakie zostały ustanowione dla każdego istotnego ryzyka w banku oraz 

środki mające zapobiegać ich przekroczeniu w przyszłości. W przypadku przekroczenia 

strategicznego limitu bank powinien podjąć działania naprawcze zgodnie z rozwiązaniami 

przyjętymi w polityce zarządzania ryzykiem.149   

  Za proces zarządzania ryzykiem bankowym jak i kształt systemu zarządzania ryzykiem 

odpowiadają organy banku, tj. zarząd banku i rada nadzorcza. Ich zadania i funkcje związane z 

zarządzaniem ryzykiem określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r.150. Natomiast zadania i funkcje organów naczelnych 

banku, ale także poszczególnych jednostek banku odpowiedzialnych za zarządzanie 

konkretnym rodzajem ryzyka w banku wskazują przede wszystkim wytyczne organów nadzoru. 

Dla banków komercyjnych funkcjonujących w Polsce są to rekomendacje Komisji Nadzoru 

Finansowego.   

  W ramach systemu zarządzania ryzykiem w banku i funkcjonującego w jego granicach 

procesu zarządzania ryzykiem zarząd banku i rada nadzorcza podejmują określone działania, 

które zostały zawarte w Tabeli 1.2.  

 

 

 

 

 
149 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie 

systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1045). 
150  Ibidem.  
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Tabela 1.2. Działania podejmowane przez zarząd banku i radę nadzorczą w ramach 

zarządzania ryzykiem  

ZARZĄD BANKU RADA NADZORCZA 

projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie 

systemu zarządzania ryzykiem 
sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu 

zarządzania ryzykiem 
określa bieżącą i przyszłą gotowość banku do 

podejmowania ryzyka 

wprowadza podział zadań, realizowanych w banku, 

zapewniając niezależność zarządzania ryzykiem na 

pierwszym poziomie od zarządzania ryzykiem na 

drugim poziomie, które funkcjonują w ramach 

systemu zarządzania ryzykiem 

dokonuje corocznej oceny adekwatności i 

skuteczności systemu zarządzania ryzykiem 

nadzoruje zarządzanie ryzykiem na pierwszym i 

drugim poziomie 

zatwierdza określony przez zarząd banku 

akceptowalny ogólny poziom ryzyka oraz monitoruje 

jego przestrzeganie 

nadzoruje wielkość i profil ryzyka w banku, w tym 

ryzyka związanego z działalnością podmiotów 

zależnych, z uwzględnieniem funkcjonowania banku 

w holdingach, o których mowa w art. 141f ust. 1 pkt 

1 ustawy - Prawo bankowe. 

zatwierdza przyjętą przez zarząd banku strategię 

zarządzania ryzykiem oraz monitoruje jej 

przestrzeganie 

nadzoruje opracowanie, przyjęcie i wdrożenie polityk 

i procedur, na podstawie których funkcjonować ma w 

banku system zarządzania ryzykiem 

zatwierdza zasady raportowania do rady nadzorczej o 

rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, po 

uprzednim przedstawieniu propozycji przez zarząd, 

w sposób umożliwiający nadzorowanie systemu 

zarządzania ryzykiem w banku 

nadzoruje wykonywanie obowiązków przez zarząd w 

ramach systemu zarządzania ryzykiem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2021r. 

w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz 

szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach 

 

  Za opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w banku odpowiada zarząd 

banku. Organ ten jest odpowiedzialny za przygotowanie polityki i strategii zarządzania 

ryzykiem, w których określony zostaje limit akceptowalnego ryzyka przyjmowanego przez 

bank. Zarząd banku opracowuje również zadania dla poszczególnych jednostek na pierwszym 

i drugim poziomie systemu zarządzania ryzykiem oraz dba o niezależność tych poziomów. 

Zarząd sprawuje także funkcję nadzorczą w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym na 

pierwszym i drugim poziomie oraz wielkości i profilu ryzyka w banku. Natomiast rada 

nadzorcza nadzoruje system zarządzania ryzykiem w banku, kontrolując oraz przeprowadzając 

coroczną ocenę jego adekwatności i skuteczności. Zatwierdza akceptowalny przez zarząd 

poziom ryzyka w banku oraz strategię zarządzania tym ryzykiem. Rada nadzorcza dokonuje 

oceny elementów systemu zarządzania ryzykiem, w szczególności sprawdza, czy system 

stosuje przy określaniu wielkości podejmowanego ryzyka ustanowione przez zarząd zasady  
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i odpowiednie procedury. Rada nadzorcza upewnia się, czy w procesie zarządzania ryzykiem 

stosowane są ustanowione limity ograniczające ryzyko oraz zasady działania w przypadku 

przekroczenia tych limitów. Organ ten uprawniony jest również do przeprowadzania bieżącej 

oceny systemu zarządzania ryzykiem w zakresie dostosowania się tego systemu do nowych 

źródeł i czynników ryzyka.  
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Rozdział 2 

Ryzyko braku zgodności w banku 
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2.1. Pojęcie ryzyka braku zgodności w banku według Bazylejskiego Komitetu Nadzoru 

Bankowego 

 

  Komitet Bazylejski jest podmiotem międzynarodowym, stanowiącym formę 

współpracy państw członkowskich151 w zakresie nadzoru bankowego. Pełni on funkcję 

doradczą dla organów nadzoru bankowego, choć sam nie może być uznany za taki organ. 

Podmiot ten w skali globalnej opracowuje standardy ostrożnościowych regulacji dla banków152. 

Zrzesza przedstawicieli banków centralnych i organów nadzoru w celu poprawy i ulepszenia 

regulacji prawnych w zakresie nadzoru bankowego, które mają zastosowanie do banków 

prowadzących międzynarodową działalność153.    

  Choć wydawane przez ten podmiot zalecenia, standardy, wytyczne i dobre praktyki nie 

są prawnie wiążące i zaliczane do kategorii soft law154, to były one wykorzystywane przez 

unijnych i krajowych regulatorów w pracach nad regulacjami nadzorczymi155.  

  Należy wskazać, że Komitet Bazylejski jako pierwszy podmiot, który de facto nie jest 

organem nadzoru ani nie ma kompetencji do tworzenia przepisów prawnych, zaproponował 

pewne wytyczne w zakresie ryzyka braku zgodności w banku i zarządzania tym ryzykiem.  

W latach 2003 i 2005 podmiot ten wydał dwa dokumenty w zakresie wsparcia  funkcji 

zapewniania zgodności w bankach oraz ustanowił pewne wytyczne dla banków w zakresie 

stanowienia polityki zgodności w banku, w tym zarządzania ryzykiem braku zgodności  

w bankach. Dlatego też zaproponowane przez Komitet Bazylejski definicje pojęcia ryzyka 

braku zgodności stały się niejako źródłem dla wypracowania kolejnych definicji pojęcia tego 

ryzyka, a także do wprowadzenia pewnych rozwiązań prawnych na szczeblu unijnym i 

 
151 W skład Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego wchodzą przedstawiciele banków centralnych i organów 

nadzoru z 28 państw na całym świecie. Zob. szerzej: https://www.bis.org/bcbs/membership.htm (dostęp: 30 

sierpnia 2022 r.).  
152 E. Rutkowska – Tomaszewska, Nowe ujęcie zaleceń nadzorczych przez Komitet Bazylejski [w:] E. Fojcik – 

Mastalska (red.), Bezpieczeństwo rynku finansowego, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Uniwersytet 

Wrocławski. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Wrocław : 2010, s. 67-82.   
153 T. Nieborak, Realizacja zaleceń Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego dotyczących procesu 

powstawania i funkcjonowania banku w polskim prawie bankowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny, 2001, nr 1-2, s.52.  
154 Zob. szerzej: T. Nieborak, Soft Lex, sed Lex? On New Regulatory Instruments for the EU Financial Market, 

Przegląd Zachodni, 2019, 3, s. 41-52, M. Fedorowicz, Znaczenie soft law EBA dla określania normatywnego 

standardu ochrony konsumenta na rynku finansowym, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 

vol. 10, nr 7, 2021, s. 21-34Z. Ofiarski, Rola soft law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji 

i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego [w:] A.Jurkowska-Zeidler, M.Olszak, Red.), Prawo rynku 

finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer Warszawa 2016, s. 137 – 159,  M. 

Fedorowicz, Nadzorcze soft law nowej generacji w sektorze bankowym w świetle art. 133 ust. 1a ustawy – Prawo 

bankowe, Studia Prawnoustrojowe, nr 38, 2017, s. 29-44. 
155 Zob. szerzej: L. Góral, Rola i zadania Komitetu ds. Przepisów Bankowych i Procedur Nadzorczych w dziedzinie 

tworzenia reguł zarządzania ryzykiem bankowym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1998, nr 6, s. 16;  

https://www.bis.org/bcbs/membership.htm
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krajowym za zakresie zarządzania tym ryzykiem.  

  W 2003 r. Komitet Bazylejski wydał Dokument Konsultacyjny pt.: „The compliance 

function in banks”156, który dotyczył funkcji zgodności w bankach. Podmiot ten podkreślił, że 

na przestrzeni lat zarządzanie ryzykiem braku zgodności zostało bardziej sformalizowane przez 

banki i stało się odrębnym obszarem zarządzania ryzykiem w banku. W związku z tym 

przedstawiono w nim jedenaście ogólnych wytycznych w zakresie funkcji zgodności  

i zarządzania ryzykiem braku zgodności w banku. Wytyczne te zostały uznane przez Komitet 

Bazylejski za podstawowe wskazówki dla banków w zakresie zgodności w ramach 

prowadzonej przez nich działalności.   

  W Dokumencie Konsultacyjnym Komitet Bazylejski zaproponował rozwiązania mające 

na celu wsparcie funkcji zgodności w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w banku. W tym 

celu określił: czym jest funkcja zgodności w banku, jakie są zasady tej funkcji i jaka jest jej 

rola w zapewnianiu zgodności w banku i zarządzaniu ryzykiem braku zgodności.  

 W 2003 r. Dokumencie Konsultacyjnym Komitet Bazylejski po raz pierwszy 

zdefiniował pojęcie ryzyka braku zgodności jako: „ryzyko sankcji prawnych lub regulacyjnych, 

strat finansowych lub utraty reputacji, jakie bank może ponieść w wyniku nieprzestrzegania 

wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacjami, kodeksami postępowania  

i standardami dobrych praktyk (zwanymi łącznie "ustawami, zasadami i normami")”157.  

W dalszej części  Komitet Bazylejski podkreślił, że ryzyko braku zgodności może być również 

określane jako ryzyko  uczciwości, nawiązując w tym aspekcie do reputacji banku i wskazując, 

że jest ryzyko braku zgodności, jest ono ściśle związane z przestrzeganiem zasad uczciwości  

i rzetelnego postępowania .  

  W ślad za tymi wytycznymi w 2005 r. Komitet Bazylejski wydał dokument Zgodność i 

funkcja zapewnienia zgodności w bankach158 (dalej: Dokument Komitetu Bazylejskiego z 2005 

r. ). Dokument ten został wydany w celu ujenolicenia i wzmocnienia prawidłowych praktyk  

w bankach. Podmiot ten przedstawił dziesięć wytycznych w zakresie ryzyka braku zgodności  

i funkcji zapewnienia zgodności. Podobny dokument został wydany dwa lata wcześniej, ale ten 

z 2005 r. w sposób bardziej szczegółowy odnosi się do kwestii ryzyka braku zgodności. Zawiera 

on wytyczne dotyczące podejmowania odpowiednich działań naprawczych przez zarząd banku, 

 
156 Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document ,The compliance function in banks. October 

2003, https://www.bis.org/publ/bcbs103.pdf (dostęp: 17.07.2021 r.). Dalej: Dokument Konsultacyjny. 
157 Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document, The compliance function in banks… op. 

cit. s. 7. 
158 Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and the compliance function in banks, April 2015. 

https://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf (dostęp 16.07.2021r.).  

https://www.bis.org/publ/bcbs103.pdf
https://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf
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w przypadku zidentyfikowanych błędów i braków zgodności. Instytucja ta jednoznacznie 

uznała, że „zgodność” rozpoczyna się na „górze” banku, czyli w działaniach i funkcjach 

kierowniczych banku. W związku z tym „zgodność” powinna być integralną częścią wszelkiej 

działalności banku oraz dotyczyć wszystkich pracowników banku. Bez szczegółowej analizy 

treści tego dokumentu, należy odnieść się wyłącznie do pojęcia ryzyka braku zgodności, jakie 

zostało zaproponowane przez Komitet Bazylejski.   

  W Dokumencie Komitetu Bazylejskiego z 2005 r. pojęcie „ryzyko braku zgodności” 

zostało przyjęte w niemalże w identycznej treści jak w Dokumencie Konsultacyjnym z 2003r. 

W definicji z 2005 r. Komitet Bazylejski dokonał uszczegółowienia definicji tego pojęcia 

zwracając uwagę, że chodzi przede wszystkim o przepisy prawa, regulacje, zasady, standardy  

i kodeksy postępowania, które mają zastosowanie do działalności bankowej159.  

  Jak można zauważyć, Komitet Bazylejski zdefiniował pojęcie ryzyka braku zgodności 

w ujęciu negatywnym. Podmiot ten wyraźnie wskazał, że ryzyko braku zgodności powstaje na 

skutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, regulacji, kodeksów postępowania  

i standardów dobrych praktyk, które to mają zastosowanie do działalności prowadzonej przez 

bank. W tym kontekście należy uznać, że podmiot ten przyjął szeroką definicję ryzyka braku 

zgodności.    

  Warto również wskazać, że Komitet Bazylejski określił skutki, jakie mogą powstać  

w przypadku materializacji tego ryzyka. Ich wystąpienie będzie narażało bank na wystąpienie 

negatywnych skutków, które można podzielić na dwie kategorie: ekonomiczne  

i nieekonomiczne.   

  Do pierwszej kategorii Komitet Bazylejski zaliczył materialne straty finansowe. 

Podmiot ten nie wskazał jednak, jakie dokładnie są to straty.  Można uznać, że są to  

w szczególności: kary nałożone na bank przez odpowiednie organy nadzoru, a także 

odszkodowania wypłacane klientom banku z powodu stwierdzonego ryzyka braku zgodności. 

  Natomiast do kategorii konsekwencji o charakterze nieekonomicznym należy zaliczyć 

sankcje prawne i regulacyjne oraz utratę reputacji przez bank. W przypadku sankcji prawnych 

i regulacyjnych chodzi przede wszystkim o sankcje nakładane przez odpowiednie organy 

nadzoru nad sektorem bankowym. Jako konsekwencje nieekonomiczne Komitet Bazylejski 

wskazał także ryzyko utraty reputacji.  

  Komitet Bazylejski w obu dokumentach wyraźnie wyodrębnił „ryzyko braku 

zgodności” spośród innego ryzyka w działalności bankowej. Opracowanie odrębnych 

 
159 Por.: Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document, The compliance function in banks… 

op. cit. s. 7.  
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dokumentów dotyczących funkcji compliance i ryzyka braku zgodności w bankach świadczy o 

tym, że ryzyko to musi zostać potraktowane w sposób szczególny przez banki.   

 

2.2.Pojęcie ryzyka braku zgodności w regulacjach prawnych 

 

2.2.1. Pojęcie ryzyka braku zgodności w banku w regulacjach unijnych  

 

  W unijnych regulacjach z zakresu rynku finansowego, które regulują ryzyko braku 

zgodności w banku wyraźnie można dostrzec, że nawiązują one do przedstawionej przez 

Komitet Bazylejski funkcji zgodności w banku. Akty prawa unijnego w ślad za rozwiązaniami 

Komitetu zobowiązują banki do wypełniania funkcji zapewniania zgodności w bankach i tym 

samym utworzenia odrębnej komórki właściwej do wypełniania tej funkcji i zarządzania 

ryzykiem braku zgodności. Należy jednak wskazać, że mimo tego, że ryzyko to jest regulowane 

przepisami unijnymi, to nie została zaproponowana definicja legalna tego ryzyka.   

  Analizując pojęcie ryzyka braku zgodności w banku, należy odnieść się do wybranych 

regulacji unijnych w obszarze rynku finansowego, także tych nieobowiązujących obecnie, by 

pokazać, jak sprawa uregulowania tego ryzyka zmieniała się na przestrzeni lat. Problem ryzyka 

braku zgodności w unijnych regulacjach będzie rozważany głównie przez pryzmat funkcji 

zapewniania zgodności – compliance.    

  Po raz pierwszy funkcja zapewniania zgodności została ustanowiona  

w nieobowiązującym już pakiecie MIFID1, który tworzyły: Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów 

finansowych, zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG160 oraz 

Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze 

do dyrektywy 2004/39/WE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków 

prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na 

 
160 Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, (Dz. Urz. UE. L 145 , 30/04/2004 

P. 0001 – 0044), dalej: dyrektywa 2004/39/WE. 
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potrzeby tejże dyrektywy161. W art. 13 ust. 2 dyrektywy 2004/39/WE, bank świadcząc usługi 

inwestycyjne (w tym znaczeniu jako przedsiębiorstwo inwestycyjne), został zobowiązany do 

ustanowienia należytej polityki i procedur odpowiednich do zapewnienia zgodności 

działalności przedsiębiorstwa, jego personelu kierowniczego, pracowników oraz 

przedstawicieli ze zobowiązaniami ustanowionymi na podstawie przepisów tej dyrektywy oraz 

odpowiednich reguł rządzących transakcjami osobistymi tych osób. Z treści powołanego 

przepisu wynikało, że bank zobowiązany był do wypełniana funkcji zgodności, a także do 

ograniczania ryzyka braku zgodności.   

  Natomiast zgodnie z motywem trzeciej dyrektywy wykonawczej do dyrektywy 

2004/39/WE niezbędne było ustanowienie rygorystycznych procedur dla przedsiębiorstw 

inwestycyjnych wykonujących usługi i działalność inwestycyjną, także w obszarze zgodności 

z przepisami162. Dlatego też w przepisie art. 6 dyrektywy 2006/73/WE określone zostały 

warunki i zasady, jakie miał spełnić między innymi bank w zakresie zgodności z przepisami 

powoływanej dyrektywy. Zgodnie z nim, przedsiębiorstwa inwestycyjne, również banki, 

zobowiązane były do ustanowienia, wprowadzenia i utrzymywania zasad i procedur służących 

do wykrywania ryzyka niewypełnienia przez przedsiębiorstwo jego zobowiązań wynikających 

z dyrektywy 2004/39/WE oraz zagrożeń, jakie im towarzyszyły. Choć prawodawca unijny nie 

posłużył się wprost pojęciem „ryzyka braku zgodności”, to użyte przez niego sformułowanie: 

„ryzyka niewypełnienia przez przedsiębiorstwo jego zobowiązań wynikających z dyrektywy 

2004/39/WE”, na gruncie dyrektywy 2006/73/WE, należy uznać właśnie za ryzyko braku 

zgodności w banku. Jednocześnie państwa członkowskie UE zobowiązane były do 

wprowadzenia w prawie krajowym odpowiednich środków i procedur mających na celu 

ograniczenie tego ryzyka do minimum.    

  Kryzys finansowy z lat 2007 – 2008, a właściwie jego konsekwencje, były przyczyną 

przeprowadzenia gruntowanych reform prawnych na poziomie unijnym, tak by zwiększyć 

odporność instytucji kredytowych lub firm inwestycyjnych prowadzących działalność  

w sektorze finansowym UE na możliwość wystąpienia potencjalnych kryzysów. W 2013 r. 

wprowadzono tzw. pakiet CRD IV/CRR, czyli: dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji 

 
161 Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej środki wykonawcze do dyrektywy 

2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków 

prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże 

dyrektywy (Dz. U. UE. z dnia 2006.09.02 L.2006.241.26), dalej: dyrektywa 2006/73/WE. 
162 Są to: zgodność z przepisami, zarządzanie ryzykiem, rozpatrywanie skarg, transakcje osobiste, outsourcing, 

rozpoznawanie, ujawnianie i zarządzanie sprzecznością interesów. 
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kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i 

firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 

2006/48/WE oraz 2006/49/WE)163 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (ogólnie określane jako 

CRR)164, uwzględniający propozycje Komitetu Bazylejskiego zawarte w Bazylei III. Również 

w pakiecie CRD IV/CRR, podobnie jak w pakiecie MIFID1, podkreślona została rola  

i znaczenie funkcji zapewniania zgodności, ale w odniesieniu do konkretnych procedur  

i wymogów.  

  W rozporządzeniu UE nr 575/2013, prawodawca unijny nie posługuje się pojęciem 

ryzyka braku zgodności tylko ryzyka operacyjnego, które zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 52, oznacza: 

„ryzyko straty wynikające z nieodpowiednich lub zawodnych procedur wewnętrznych, błędów 

ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmując także ryzyko prawne”. Prawodawca 

nie wyjaśnia również, co należy rozumieć przez pojęcie „ryzyko prawne”. W tym przypadku 

należy odwołać się do funkcji zgodności z prawem. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia UE nr 

575/2013 właściwe organy mają uprawnienia, przewidziane w dyrektywie 2013/36/UE w celu 

zapewnienia zgodności z rozporządzeniem, i przestrzegają ustanowionych w tej dyrektywie 

procedur dotyczących zgodności. W rozporządzeniu UE nr 575/2013 funkcja zapewniania 

zgodności odnosi się do różnych stosowanych procedur, np.: metody wewnętrznych ratingów, 

ograniczania ryzyka kredytowego i stosowania modeli wewnętrznych do obliczenia wymogów 

w zakresie funduszy własnych. Prawodawca unijny nie wskazał jednak, jakie są konsekwencje 

niezachowania i niezapewniania zgodności przez bank.   

  Z kolei w dyrektywie 2013/36/UE funkcja zapewnienia zgodności w bankach i firmach 

inwestycyjnych została inaczej uregulowana. Zgodnie z motywem 61. dyrektywy 2013/36/UE, 

państwa członkowskie UE powinny ustanowić skuteczne i niezawodne mechanizmy polegające 

na zgłaszaniu właściwym organom potencjalnych lub faktycznych przepisów krajowych 

transportujących dyrektywę i rozporządzenie UE nr 575/2013. Państwa członkowskie 

zobowiązują właściwe organy banku i firm inwestycyjnych do monitorowania i oceny 

zgodności z wymogami określonymi w tej dyrektywie i rozporządzeniu (UE) nr 575/2013.  

W dyrektywie uregulowano także obowiązek odpowiednich organów do przeglądu zgodności 

banków i firm inwestycyjnych z wymogami dotyczącymi metod obliczania w zakresie 

funduszy własnych zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 575/2013. W szczególności 

 
163 Dz. Urz. UE z dnia 27 czerwca 2013 r. L 176/338, dalej: dyrektywa 2013/36/UE.  
164 Dz. Urz. UE z dnia 27 czerwca 2013 r. L 176/1, dalej: rozporządzenie (UE) nr 575/2013. 
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dokonywany jest przegląd i ocena, czy w przyjętych metodach bank i firmy inwestycje stosują 

dobrze opracowane i aktualne techniki oraz  praktyki.   

  Funkcja zgodności na poziomie unijnym regulowana jest także przez akty prawne 

tworzące tzw. pakiet MIFID2, czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE 

z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającą dyrektywę 

2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE165 oraz Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 

2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia 

działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy166. 

Pakiet ten zastąpił obowiązujący wcześniej pakiet MIFID1.  

  W dyrektywie 2014/65/UE, w taki sam sposób jak w dyrektywie 2004/39/WE, została 

uregulowana funkcja zgodności w firmach inwestycyjnych i bankach, z tym wyjątkiem, że 

została pominięta zgodność z regułami rządzącymi transakcjami osobistymi personelu 

kierowniczego, pracowników oraz agentów.   

  Natomiast w rozporządzeniu (UE) 2017/565, szerzej niż w 2014/65/UE, została 

uregulowana funkcja zapewniania zgodności. Mianowicie, firmy inwestycyjne,  jak i banki, 

zostały zobowiązane do ustanowienia, wdrożenia i utrzymania odpowiednich strategii oraz 

procedur, które służą wykrywaniu ryzyka niewypełniania przez nie (także bank) zobowiązań 

wynikających z dyrektywy 2014/65/UE oraz zagrożeń, jakie towarzyszą temu ryzyku. Również 

w tym przypadku prawodawca nie posłużył się pojęciem ryzyka braku zgodności, niemniej 

można wnioskować, że jest nim: „ryzyko niewypełniania przez firmę, także bank, (przyp.) 

zobowiązań wynikających z dyrektywy 2014/65/UE”. Prawodawca unijny zobowiązał firmy 

inwestycyjne, również banki, do ustanowienia i utrzymania stale i skutecznie działającej funkcji 

zgodności z przepisami. W dyrektywie zawarto wytyczne i kwestie organizacyjne dla tej 

funkcji - całościowego monitorowania ryzyka zgodności oraz dokonywania oceny tego ryzyka 

według priorytetów określonych w programie monitorowania.   

 Należy zwrócić  uwagę na wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego167  

 
165 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE Tekst mający 

znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE. L 173/349 12.6.2014), dalej: dyrektywa 2014/65/UE. 
166 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków 

prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. U. 

UE. z dnia 2017.03.31 L.2017.87.1), dalej: rozporządzenie UE nr 2017/565. 
167 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wydaje wiążące standardy techniczne i wytyczne do utworzenia 

jednolitego zbioru przepisów europejskich dla sektora bankowego. Jednolity zbiór przepisów ma w zamierzeniu 

zapewnić ujednolicony zestaw zharmonizowanych reguł ostrożnościowych dla instytucji finansowych w całej UE.  
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w zakresie funkcji zgodności i ryzyka braku zgodności. Choć wytyczne te, podobnie jak 

wytyczne Komitetu Bazylejskiego nie mają mocy wiążącej i zaliczane są do kategorii soft law, 

to mają one wpływ na tworzenie rozwiązań prawnych przez instytucje unijne, a także są 

stosowane przez krajowe organy nadzoru i wspierają procesy kontrolne tych organów168. 

  W wytycznej z 2011 r. w sprawie zarządzania wewnętrznego (Guidelines on Internal 

Governance GL 44)169 organ nadzoru ustanowił zalecenia - wytyczne dla banków w zakresie 

zarządzania wewnętrznego, w ramach którego sprawowana jest funkcja zgodności  

z przepisami- compliance.  

  W dokumencie tym ryzyko braku zgodności zostało określone jako: „obecne lub 

potencjalne ryzyko dla zysków i kapitału wynikające z naruszeń lub niezgodności z przepisami, 

zasadami, regulacjami, umowami, zalecanymi praktykami lub standardami etycznymi.”.  

W dalszej części tej wytycznej uznano również, że ryzyko to: „ może skutkować grzywnami, 

odszkodowaniami lub unieważnieniem umów oraz może naruszyć reputację instytucji.”170. 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, podobnie jak Komitet Bazylejski, przedstawił ryzyko 

braku zgodności zarówno w ujęciu prawnym, jak i ekonomicznym. W pierwszym ujęciu ryzyko 

braku zgodności wynika z naruszeń lub niezgodności z: przepisami, zasadami, regulacjami, 

umowami, zalecanymi praktykami lub standardami etycznymi. Definicja pojęcia ryzyka 

braku zgodności EUNB wyróżnia się jednak od definicji zaproponowanej przez Komitet 

Bazylejski. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zaznaczył, że ryzyko braku zgodności 

dotyczy także niezgodności z umowami, a właściwie postanowieniami zawartymi w umowach 

zawieranych przez bank z klientami. Są to przede wszystkim takie postanowienia, które są 

niezgodne z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności kształtują prawa i obowiązki 

klientów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy, czyli 

niedozwolone klauzule umowne (tzw. nieuczciwe warunki umowy, zgodnie z dyrektywą Rady 

93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 

konsumenckich171), ale także sprzeczne z dyrektywami unijnymi wprowadzającymi 

 
168 M. Fedorowicz, Znaczenie soft law EBA dla określania normatywnego standardu ochrony konsumenta na rynku 

finansowym, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny , 2021, nr 7(10), s. 26. 
169 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (GL 44) 

(dalej: wytyczne EUNB z 2011 r .) , 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/103861/5bcd0b1e-10e0-4486-9ae5-

1971ab4d3ca2/EBA_2012_00210000_PL_COR.pdf?retry=1 (dostęp: 16.07.2021 r.). 
170 Ibidem, s. 35.  
171 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 

konsumenckich (Dz. U. UE OJ L 95, 21.4.1993, p. 29–34). 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/103861/5bcd0b1e-10e0-4486-9ae5-1971ab4d3ca2/EBA_2012_00210000_PL_COR.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/103861/5bcd0b1e-10e0-4486-9ae5-1971ab4d3ca2/EBA_2012_00210000_PL_COR.pdf?retry=1
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mechanizmy ochrony konsumenta i szerzej klienta172   

  W żadnej dotychczas zaprezentowanej definicji pojęcia ryzyka braku zgodności nie 

uwzględniono umów, jako obszaru zapewniania zgodności, a przecież jak wydaje się, jest to 

istotny obszar wymagający całkowitego zapewnienia zgodności173.   

  Natomiast w drugim ujęciu ryzyko braku zgodności to ryzyko dla zysków i kapitału, 

które materializuje się na skutek nieprzestrzegania przez bank wymogów odnoszących się do 

jego działalności. Może ono także wystąpić z tytułu grzywien i odszkodowań płaconych przez 

bank powodu wymienionych  naruszeń. Są to jednocześnie ekonomiczne konsekwencje ryzyka 

braku zgodności w banku. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wymienia również 

nieekonomiczne skutki ryzyka braku zgodności, tj. unieważnienie umów i utrata reputacji przez 

bank, co w rezultacie może niekorzystnie wpłynąć na  wynik finansowy banku.    

  We wrześniu 2017 r. EUNB wydał nowe wytyczne w sprawie zarządzania 

wewnętrznego174, które weszły w życie w dniu 30 czerwca 2018 r. i zastąpiły wytyczne EUNB 

z 2011 r. Wytyczne EUNB z 2017 r. zostały wydane w celu harmonizacji wewnętrznych zasad, 

procedur i mechanizmów zarządzania instytucji kredytowych, a więc banków, w ramach UE 

zgodnie z wymogami wprowadzonymi dyrektywą 2013/36/UE.   

  Choć nowe wytyczne EUNB z 2017 r. regulują kwestie dotyczące zarządzania 

wewnętrznego, w tym kontroli wewnętrznej i sprawowanej przez nią funkcji zgodności, to nie 

zawarto w nich definicji ryzyka braku zgodności. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przed 

wydaniem tych wytycznych przeprowadził publiczne konsultacje w sprawie ich projektu. 

Niektórzy z respondentów wskazali, aby w nowych wytycznych EUNB dodana została m.in. 

definicja ryzyka braku zgodności, która powinna bazować na definicji zawartej w wytycznych 

EUNB z 2011 r. EUNB analizując sugestie respondentów, wskazał, że definicja ryzyka braku 

 
172 Zob. szerzej: E. Rutkowska-Tomaszewska, Prawo ochrony konsumenta usług finansowych w świetle założenia 

racjonalnego ustawodawcy : kilka wybranych uwag Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa 

i Administracji, 2020, 120/2, s. 481-498. 
173 Zob. szerzej: J. Góra – Rutecka, E. Rutkowska- Tomaszewska, Bankowe produkty emerytalne a niedozwolone 

klauzule umowne i ryzyko braku zgodności, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2021, 12, s. 42-54, E. 

Rutkowska- Tomaszewska, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych. Warszawa: CH. Beck 2013, 

LEX-el., E. Rutkowska-Tomaszewska, O aktualnych problemach i wyzwaniach ochrony konsumenta na rynku 

usług finansowych słów kilka (od redaktora prowadzącego), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i 

Regulacyjny, 2021, 7, s. 5-20; J. Rutecka-Góra, E. Rutkowska-Tomaszewska, Oprocentowanie i opłaty oraz 

zasady ich ustalania i zmian w bankowych wzorcach umów o indywidualne produkty emerytalne w kontekście 

stosowania w nich niedozwolonych klauzul umownych Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2021, 3, s. 33-57, , E. 

Rutkowska-Tomaszewska, Prawo ochrony konsumenta… op. cit. s. 481-498. 
174 Wytyczne w sprawie zarządzania wewnętrznego. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, dalej: wytyczne 

EUNB z 2017 r. https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/1c4d2b82-

b044-42fa-8efa-e0867c0335aa/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-

11%29_PL.pdf?retry=1 (dostęp: 20.09.2021 r.). 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/1c4d2b82-b044-42fa-8efa-e0867c0335aa/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_PL.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/1c4d2b82-b044-42fa-8efa-e0867c0335aa/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_PL.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/1c4d2b82-b044-42fa-8efa-e0867c0335aa/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_PL.pdf?retry=1
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zgodności jest podzbiorem definicji ryzyka operacyjnego, dlatego nie została ona wprowadzona 

w nowych wytycznych EUNB175.  

 

2.2.2. Pojęcie ryzyka braku zgodności w banku w regulacjach krajowych 

 

  W polskim prawnie nie została dotychczas przyjęta uniwersalna definicja pojęcia 

ryzyka braku zgodności. Jest ono różnie definiowane przez prawodawców i regulatorów. 

Polskie regulacje w zakresie ryzyka braku zgodności odnoszą się do odpowiednich regulacji 

unijnych i wytycznych organów nadzoru nad rynkiem bankowym - Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Bankowego, a także wytycznych Komitetu Bazylejskiego.     

  Ryzyko braku zgodności nie posiada odrębnej ustawowej regulacji w polskim porządku 

prawnym. Przepisy art. 9 – 9f p.b. w sposób ogólny regulują system zarządzania ryzykiem  

w banku oraz system kontroli wewnętrznej. W ramach drugiego z wymienionych systemów - 

systemu kontroli wewnętrznej zapewnia się zgodność działania banku z przepisami prawa, 

regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Zasady postępowania banków  

w zakresie zapewniania zgodności zostały ustalone w Rekomendacji H dotyczącej systemu 

kontroli wewnętrznej w bankach wydanej przez KNF w kwietniu 2017r.176 Natomiast 

szczegółowy sposób zarządzania ryzykiem braku zgodności w ramach kontroli wewnętrznej 

określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 

2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki 

wynagrodzeń w bankach177.   

  W pierwszej kolejności, analizując pojęcie ryzyko braku zgodności, należy odnieść się 

do przepisów prawa bankowego. Ustawodawca posługuje się tym pojęciem w zakresie kontroli 

wewnętrznej w banku i funkcji zapewniania zgodności. Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 4 p.b., celem 

kontroli wewnętrznej banku jest zapewnienie zgodności działania banku z przepisami prawa, 

 
175 European Banking Authority, Final Report Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU, 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1972987/eb859955-614a-4afb-bdcd-

aaa664994889/Final%20Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-

11%29.pdf?retry=1 s. 74 (dostęp 16.07.2021r.).  
176 Rekomendacja H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach (Dz. Urz. KNF z 2017 r. poz. 7), dalej: 

Rekomendacja H.  
177 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie 

systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach( Dz. U. z 

2021 r. poz. 1045), dalej: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 

2021 r. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1972987/eb859955-614a-4afb-bdcd-aaa664994889/Final%20Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1972987/eb859955-614a-4afb-bdcd-aaa664994889/Final%20Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1972987/eb859955-614a-4afb-bdcd-aaa664994889/Final%20Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29.pdf?retry=1
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regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Natomiast zgodnie z art. 9c ust. 2 pkt 2 

p.b., w ramach systemu kontroli wewnętrznej bank wyodrębnia komórkę do spraw zgodności, 

która sprawuje funkcję zgodności banku i odpowiada za: identyfikację, ocenę, kontrolę, 

monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności działalności banku z przepisami prawa, 

regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.   

  Na gruncie Prawa bankowego ryzyko braku zgodności w banku należy rozumieć jako 

ryzyko nieprzestrzegania przez bank przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i standardów 

rynkowych. Ustawodawca nie skonkretyzował jednak, jakie przepisy prawa powinny być 

przestrzegane przez bank. Podmiot ten zobowiązany jest do przestrzegania zróżnicowanych 

przepisów zamieszczonych w aktach prawa unijnego i krajowego, określających jego 

działalność, jak i w regulacjach wewnętrznych. Są to przede wszystkim dokumenty odnoszące 

się do działalności statutowej banku: strategie, polityki, procedury, instrukcje, a także inne 

mające związek z działalnością usługową banku, np. regulaminy i inne wzorce umowne. 

Nieprzestrzeganie tych regulacji, choć mają one charakter wewnętrzny, jest przejawem braku 

zgodności i generuje omawiany rodzaj ryzyka.     

  Przez ryzyko braku zgodności polski ustawodawca rozumie także nieprzestrzeganie 

standardów rynkowych przez bank. Nie zostało jednak wskazane, co należy rozumieć przez 

pojęcie „standardów rynkowych”. W tym względzie należy uznać, że są to wymogi inne niż te 

określone w przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych. Choć nie mają one mocy wiążącej, 

to banki z uwagi na to, że stale uznawane są za instytucje zaufania publicznego powinny ich 

przestrzegać. W szczególności będą to: wytyczne, zalecenia i rekomendacje wydawane przez 

unijne i krajowe organy nadzoru wydawane w ramach sprawowania przez nie nadzoru 

bankowego. Będą to również standardy techniczne, wytyczne oraz rekomendacje w zakresie 

dobrych praktyk, które są formułowane przez uprawnione instytucje, np. KNF, Związek 

Banków Polskich178. Wszystkie te standardy muszą odnosić się do działalności banków i takie 

powinny być stosowane przez banki.  

  Mogą to być również opracowywane przez banki lub ich zrzeszenia kodeksy dobrych 

praktyk, przez które należy rozumieć zbiory zasad postępowania, a w szczególności norm 

etycznych i zawodowych, których banki zobowiązały się przestrzegać w odniesieniu do 

stosowanych praktyk rynkowych. Obok nich należy wskazać także kodeksy etyczne stanowiące 

zbiór norm i wartości, jakimi powinni kierować się pracownicy w trakcie i w ramach 

wykonywanych obowiązków służbowych.   

 
178 Jest to organizacja samorządowa zrzeszająca banki utworzone i działające w Polsce. Członkostwo w niej jej 

dobrowolne. O misjach i celach działalności Związku Banku Polskich zob. szerzej: https://www.zbp.pl/ 
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  Innym aktem prawnym odnoszącym się do ryzyka braku zgodności w banku jest 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. 

Ze względu na konieczność dostosowania się prawa krajowego do przepisów unijnych  

zastąpiło ono obowiązujące wcześniej Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  

6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, 

polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego. Celem 

nowego rozporządzania było dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym 

w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów 

kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II179.   

 Rozporządzenie to w sposób szczegółowy reguluje kwestie dotyczące systemu 

zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej w banku, a także określa funkcje  

zapewniania zgodności. W Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r., posłużono się pojęciem „ryzyko braku zgodności”, 

jednak nie zdefiniowano go w sposób szczegółowy. Również i w tym przypadku „ryzyko braku 

zgodności” łączone jest z systemem kontroli wewnętrznej. Należy zwrócić uwagę na jego §33 

ust. 5 pkt 1, w którym wskazano, że ryzyko braku zgodności w banku rozumiane jest jako: 

„ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów 

rynkowych”. Przytoczona definicja czerpie z przepisów Prawa bankowego, z tym jednak 

zastrzeżeniem, że „ryzyko braku zgodności” określone jest jako skutek   podejmowania ryzyka 

z tytułu nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i standardów rynkowych. 

   Definicję pojęcia ryzyka braku zgodności w banku można natomiast odnaleźć  

w Rekomendacji H wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2017 r. Rekomendacja ta 

zastąpiła wcześniej przyjętą Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej  

w bankach na mocy uchwały KNF dnia 19 lipca 2011r. nr 180/2011180. Uchwalenie nowej 

rekomendacji w zakresie systemu kontroli wewnętrznej w bankach wynikało ze znaczących 

zmian w otoczeniu regulacyjnym, zarówno w zakresie polskich przepisów prawa i standardów, 

jak i rozwiązań światowych, w tym zwłaszcza europejskich.  

  Rekomendacja ta stanowi zbiór dobrych praktyk w zakresie systemu kontroli 

wewnętrznej i przedstawia oczekiwania KNF wobec banków w zakresie postępowania 

zgodnego z przepisami dotyczącymi zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej  

w banku. W swojej treści rekomendacja ta odnosi się do przepisów dotyczących zasad 

 
179 Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 253 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 7.06.2019, str.1. 
180 Uchwała Nr 180/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie wydania Rekomendacji 

H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach(Dz. Urz. KNF z 2011r. nr 11 poz. 40). 
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funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w banku, które określone zostały w prawie 

bankowym i w nieobowiązującym już Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  

6 marca 2017 r. Jednakże aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r., co do zasady powiela przepisy 

poprzedniego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. i stanowi 

odesłanie od postanowień Rekomendacji H.   

  Komisja Nadzoru Finansowego w Rekomendacji H zdefiniowała pojęcie ryzyko braku 

zgodności, jako: „ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych 

oraz standardów rynkowych w procesach funkcjonujących w banku” . Również i w tym 

przypadku widać istotne podobieństwo w tym zakresie do przepisów prawa bankowego  

i definicji „ryzyka braku zgodności” zawartej w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy 

i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego także w ujęciu 

przyczynowo- skutkowym zdefiniowała pojęcie „ryzyka braku zgodności”. Z tym jednak 

wyjątkiem, że w „nadzorczej” definicji wprost odwołano się do procesów funkcjonujących  

w banku, nie wskazując jednak, jakie są to procesy. Można je uzupełnić stwierdzając, że 

dotyczy to w szczególności procesów: wdrażania nowych usług do oferty banku, tworzenia 

nowych regulacji wewnętrznych, szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego w banku, 

utrzymania systemu zarządzania ryzykiem w banku i kontroli wewnętrznej, ale także 

pozostałych procesów funkcjonujących w banku. W związku z tym można  uznać, że „ryzyko 

braku zgodności” może wystąpić we wszystkich procesach funkcjonujących w banku, jeżeli 

bank nie przestrzega obowiązujących w jego działalności  przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych oraz standardów rynkowych,  które odnoszą się do tej działalności.   

  W nieobowiązującej już Rekomendacji H z 2011 r. odnoszącej się do ryzyka braku 

zgodności w banku, Komisja Nadzoru Finansowego uznała  ponadto, że: „Ryzyko braku 

zgodności może stanowić zagrożenie dla zysków lub kapitałów z uwagi pojawienia się 

konieczności poniesienia dodatkowych kosztów wynikających z np. nałożonych kar, 

poniesionych szkód, anulowanych kontraktów lub utraty reputacji (wiarygodności dla 

kontrahentów) banku.”. Organ nadzoru uznał zatem ryzyko braku zgodności w banku za 

zagrożenie dla zysków i kapitałów, które wynikało z konieczności ponoszenia kosztów na 

skutek nałożonych kar finansowych, poniesionych szkód - odszkodowań, czy z tytułu 

anulowanych umów. Komisja Nadzoru Finansowego postrzegała zatem ryzyko braku 

zgodności przez pryzmat negatywnych konsekwencji, jakie występują w przypadku 

nieprzestrzegania przez bank przepisów prawa, regulacji wewnętrznych czy standardów 

rynkowych.    
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  Na podstawie przedstawionych definicji „ryzyka braku zgodności” można wnioskować, 

że nie została przyjęta uniwersalna, jednolita definicja. Każda z nich jednak wskazuje, że 

ryzyko to jest zjawiskiem negatywnym powstającym na skutek nieprzestrzegania przez bank 

przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych. Warto zaznaczyć, że 

banki komercyjne funkcjonujące w Polsce, które  identyfikują ryzyko braku zgodności w swojej 

działalności w opracowanych przez siebie definicjach tego ryzyka w sposób bezpośredni lub 

odwołują się do wskaznych aktów prawnych i Rekomendacji H. Bankowe, definicje tego 

ryzyka niejako czerpią z tych, które były przedmiotem analiz tej części rozdziału.  

W szczególności, banki za prawodawcą i treścią Rekomendacji H wskazują, że ryzyko braku 

zgodności  stanowi zagrożenie dla banku, ponieważ może wystąpić ono we wszystkich 

obszarach działalności prowadzonej przez bank i narazić go na powstanie szeroko rozumianych 

strat.  

 

2.3.Pojęcie ryzyka zgodności w naukach prawnych i ekonomicznych  

 

2.3.1.Pojęcie ryzyka braku zgodności w naukach prawnych 

 

  Mimo rozwoju funkcji compliance w bankowości i widocznego materializowania się 

ryzyka braku zgodności w bankach, przedstawiciele nauk prawnych rzadko analizują ten 

problem. Istnieją jednak pewne próby definiowania pojęcia ryzyka braku zgodności. Podobnie 

jak w regulacjach prawnych, również w definicjach formułowanych przez przedstawicieli nauk 

prawnych, występuje różnorodność. Niewątpliwie jest to spowodowane tym, że dotychczas  

w Polsce nie została przyjęta jednolita i uniwersalna definicja pojęcia „ryzyka braku 

zgodności”. Również w zagranicznej literaturze prawniczej trudno jest odszukać szczegółową 

interpretację pojęcia ryzyka braku zgodności w banku. Część z nich wprost odwołuje się do 

definicji ryzyka braku zgodności sformułowanej przez Komitet Bazylejski w 2005 r., bez 

szczegółowej jego analizy.   

  W zagranicznej literaturze przedmiotu, wyróżnia się definicja zaproponowana przez H. 

Smitha181, w której jej autor wskazuje, że ryzyko braku zgodności w banku występuje  

w sytuacji, gdy przepisy prawa, jak również zasady regulujące określone usługi bankowe lub 

 
181 H. Smith, Legal and compliance risk in financial institutions, Law and Financial Markets Review; November 

2008, Vol. 2 Issue: Number 6.  



73 

 

działalność banku, są po prostu niejednoznaczne lub niesprawdzone, gdyż powoduje to 

wystąpienie nieprawidłowości w banku, a w konsekwencji to ryzyko.    

  Na podstawie informacji zawartych w tabeli 2.1. można wnioskować, że ryzyko braku 

zgodności powstaje na skutek niewypełnienia lub naruszenia funkcji zgodności. Takie 

rozumienie ryzyka braku zgodności jest właściwie również dla instytucji finansowych, w tym 

banków.  
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Tabela 2.1. Definicja „ryzyka braku zgodności” w literaturze prawniczej 

AUTOR DEFINICJA 

P. Szpytka 

 

„(…) zapewnienie zgodności działania (compliance) można określić jako wszelkie działania ograniczające ryzyko sankcji, strat, utraty reputacji na 

skutek braku stosowania właściwych regulacji.”182. 

 

„Compliance to system ochrony przed stratami w wymiarze bezpośrednim (sankcje regulatorów, odpowiedzialność odszkodowawcza) oraz 

pośrednim (spadek przychodów na skutek utraty reputacji).183” 

 

B. Makowicz 

 

„(…) compliance należy rozumieć jako taką organizację przedsiębiorstw, poprzez stworzenie odpowiedniej struktury i stosowanie środków 

compliance, która zredukuje do możliwego minimum ryzyko wystąpienia w przedsiębiorstwie wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby powstać 

wskutek działania przynależnych do niego osób lub partnerów handlowych, a polegających na złamaniu obowiązujących regulacji prawnych i 

ogólnych zasad prawa, regulacji dobrowolnie przyjętych przez przedsiębiorstwo lub na działaniu niezgodnym z ogólnie przyjętymi standardami 

etyczno-moralnymi danego środowiska” 184. 

 

T. Braun 

 

„Normy compliance tworzone współcześnie w przestrzeni międzynarodowej mają dawać władzom korporacji odpowiednie instrumenty zarządzania 

ryzykiem braku zgodności w ich wywiązywaniu się obowiązku prowadzenia działalności zgodnie z przepisami i wewnętrznie ustalonymi celami”.185 

 

T. Braun 

 

„Ryzyko braku zgodności (…)  jest na tyle istotne i w braku jasnych reguł może okazać się na tyle kosztowne poprzez ewentualną konieczność 

podniesienia kapitałów, iż bank nie może pozwolić sobie na brak zgodności w tym zakresie”186. 

 

B. Jagura 

 

„Compliance kojarzony jest bowiem współcześnie z przestrzeganiem wymogów i taką organizacją przedsiębiorstwa, która zapewniać będzie 

zgodność jego działania z wiążącymi je regułami”187. 

 

J. Rutecka – 

Góra 

E. Rutkowska – 

Tomaszewska  

„Ryzyko nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów postępowania (szeroko rozumianych regulacji), w wyniku 

naruszenia których istnieje potencjalne zagrożenie zastosowania różnego rodzaju sankcji prawnych (także środków nadzorczych), w tym tych 

o charakterze finansowym, a także ryzyko innych negatywnych skutków pozaprawnych (w tym niefinansowych), takich 

 
182 P. Szpytka, Definicja i znaczenie compliance – nadzór wewnętrzny [w:] P. Eleryk, A. Piskorz- Szpytka. P. Szpytka (red.), Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku 

finansowego. Aspekty praktyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.  
183 Ibidem.  
184 B. Makowicz, Compliance w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 16–17.   
185 T. Braun, Unormowania compliance w korporacjach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, s. 381.  
186 Ibidem.  
187 B. Jagura, Rola organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017. 
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jak utrata reputacji, zaufania i wiarygodności”188. 

R. Stefanicki 

 

„Niezależna od korporacji instytucja zgodności ma zabezpieczyć ją przed negatywnymi konsekwencjami dla prowadzonej działalności zmian 

otoczenia normatywnego, ryzykami kontraktowymi wiązanymi z treścią umów (niezgodnych z prawem lub interesem prowadzonego 

przedsiębiorstwa), a także ryzykami sporów, w konfiguracji z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi”189. 

 

R. Stefanicki 

 

„Zabezpieczeniu przed wystąpieniem niezgodności z prawem ma służyć konstrukcja określona mianem compliance. Funkcja ta dotyczy 

zabezpieczenia zgodności z prawem działań wewnątrzkorporacyjnych, w tym zwłaszcza zarządzania spółką. Wpisuje się ono w model prowadzenia 

działalności gospodarczej w sposób, który w praktyce ma skutecznie chronić organizację przed naruszeniami reguł prawnych i korporacyjnych w 

toku prowadzonej działalności. W zakres tych ostatnich włącza się także zbiory dobrych praktyk rynkowych, kodeksów deontologicznych i innych o 

podobnym charakterze aktów” 190. 

 

„Compliance ma dawać władzom korporacji odpowiednie zabezpieczenie zarządzania zgodnością, a więc wywiązywania się z obowiązku 

prowadzenia działalności zgodnie z prawem i wewnętrznymi regułami.”191 

 

B. Mrozowska-

Bartkiewicz, 

 A. Wnęk 

 

„Pojęcie zgodności z przepisami określa się jako przestrzeganie przez przedsiębiorstwo wszelkich wiążących reguł prawnych, we wszystkich 

dziedzinach i płaszczyznach, na których działa. Compliance obejmuje również dostosowanie się do innych, pozaprawnych reguł. Oprócz 

przestrzegania obowiązującego prawa, konieczne jest realizowanie zaleceń, wytycznych, rekomendacji i kodeksów dobrych praktyk odnoszących 

się do określonej branży, wydawanych przez odpowiednie organy administracji publicznej lub organizacje samorządowe. To także stosowanie 

wewnętrznych polityk przedsiębiorstwa.”192 

 

P. Błaszczyk 

 

„Podobnie jak w innych państwach, także w Polsce dominuje zarazem szerokie postrzeganie terminu compliance, który obejmuje nie tylko 

postępowanie nienaruszające przepisów prawa powszechnego, lecz także działania zgodne z aktami samoregulacji, tj. regulacjami dobrowolnie 

przyjmowanymi przez same spółki, a w tym ze standardami etycznymi lub moralnymi(…)”193. 

 

A .Krasuski 

 

„(…) ryzyko braku zgodności może stanowić aspekt naruszenia prawa, jeżeli dotyczy naruszenia przepisów obowiązującego prawa bądź 

postanowień umowy194. 

 

 
188 J. Rutecka-Góra . E. Rutkowska-Tomaszewska, Bankowe produkty emerytalne a niedozwolone klauzule umowne i ryzyko braku zgodności, Przegląd Ustawodawstwa 

Gospodarczego, 2021, 12, s. 42-54 
189 R. Stefanicki, Rada nadzorcza. Uwagi w kierunku wzmocnienia pozycji w spółkach kapitałowych, Prokuratura i Prawo,  nr 12/2020, s. 28.  
190 R. Stefanicki, Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej, Wolters Kluwer Polska, 2020.  
191 Ibidem. 
192 B. Mrozowska, B. Bartkiewicz, A. Wnęk, Funkcja compliance w zakładzie ubezpieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2016/1, s. 69. 
193 P. Błaszczyk, Charakter prawny i znaczenie norm compliance w spółkach handlowych [w:] Dumkiewicz M., Kopaczyńska-Pieczniak K., Szczotka J.(red.), Sto lat polskiego 

prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.  
194 Krasuski Andrzej, Chmura obliczeniowa. Prawne aspekty zastosowania, Opublikowano: WKP 2018. 
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„W konstatacji nie każde ryzyko braku zgodności będzie wynikało z braku zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.”195. 

 

 

W. Paś 

 

„Ziszczenie się ryzyka braku zgodności będzie skutkowało poniesieniem przez podmiot dopuszczający się naruszenia sankcji finansowych, a także 

możliwością utraty reputacji oraz wiarygodności196”. 

 

T. Braun,  

M. Kozak 

 

„Elementem programów compliance jest stałe szacowanie ryzyka braku zgodności polegające nie tylko na ewentualnym stwierdzeniu jego 

wystąpienia, ale także na mierzeniu prawdopodobieństwa oraz ewentualnych skutków jego wystąpienia”197. 

 

A. Pięta 

 

„Compliance oznacza przestrzeganie przez przedsiębiorstwo wiążących je norm prawnych oraz wytycznych w postaci miękkiego prawa, które go 

dotyczą. (…) Wydaje się jednak, że polskie przedsiębiorstwa będą skazane na tworzenie odpowiednich systemów zarządzania ryzykiem 

dopasowanych odpowiednio do swoich modeli biznesowych”198. 

 

„Liczba obowiązków prawnych wynikających z określonych regulacji, a co za tym idzie, ryzyka zgodności, kreuje potrzebę wprowadzenia w 

rozbudowanych instytucjach finansowych narzędzi typu compliance199”. 

 

Y. I. Pytlik, 

 J. S. Myers 

 

„Compliance risk is expected to increase even further due to re-assessing post-crisis economic conditions, increasing complexity of business 

offerings, global business expansions combined with increasing complexity of the regulatory landscape, cross-jurisdictional regulations and the 

imposition of higher compliance standards by regulators and investors.”200 

 

H. Smith 

 

„The current and prospective risk to earnings or capital arising from violations of, or nonconformance with, laws, rules, regulations, prescribed 

practices, internal policies and procedures, or ethical standards. Compliance risk also arises in situations where the laws or rules governing certain 

bank products or activities of the Bank’s clients may be ambiguous or untested. This risk exposes the institution to fines, civil money penalties, 

payment of damages, and the voiding of contracts”201 

 

S. P. 

Ramakrishna 

 

„Positive compliance is the proactive responsiveness of the organization to follow a set of rules and standards, yielding to change, without 

disruption to its or the systems’ structure and function, inclusive in approach for the well-being of itself and its stakeholders.202 

 

 
195 Ibidem.  
196 W. Paś, Rola funkcji compliance w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w zakładzie ubezpieczeń, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2018, nr 3, s.84.  
197 T. Braun, M. Kozak, Programy compliance a prawo ochrony konkurencji? Pozytywnie o relacji między polityką karania a systemami compliance, Europejski Przegląd 

Sądowniczy, nr 2/2020, s. 9-16. 
198 A. Pięta, Technologie regulacyjne szansą na obniżenie kosztów compliance.  RPEiS 2018, Nr 2. 
199 Ibidem.  
200 Y. I. Pytlik, J. S. Myers,  Compliance risk: A critical business risk for asset managers. Journal of Securities Law, Regulation & Compliance Vol. 3 No. 2, s.181. 
201 H. Smith, Legal and compliance… op. cit.   
202 S. P. Ramakrishna, Enterprise Compliance Risk Management: An Essential Toolkit for Banks and Financial Services, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd 2015, s.54.  
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S. P. 

Ramakrishna 

 

„Compliance is intrinsic to the operations of financial services in order to protect the consumers of its services and to reduce the risk of legal and 

regulatory sanctions, financial loss, or loss in reputation. It is an internal risk control function to help mitigate compliance risk”203 

 

S. P. 

Ramakrishna 

 

„Compliance Risk—The risk of impairment of both present and future businesses, if not compliant and in tune (real or perceived) with the 

environmental expectations”.204 

 

„Compliance risk is the risk of impairment of both present and future businesses of the organization if the environmental expectations in the form 

of laws, regulations, standards, and business ethics are not hon-ored (or not “seen” as honored)”205. 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie pozycji wskazanych w przypisach 30 - 52.  

 
203 Ibidem, s.55.  
204 Ibidem, s. 63.  
205 Ibidem.  
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 Autorzy zwracają również uwagę, że funkcja compliance to działania przedsiębiorstwa, 

również banku, polegające na ograniczaniu występowania  sankcji prawnych i finansowych,  

a także utraty reputacji i wiarygodności, czyli de facto skutków bezpośrednio związanych  

z występowaniem ryzyka braku zgodności. Jak stwierdzają przywołani autorzy, zakłócenia 

funkcji compliance i naruszenie jej zasad naraża podmioty na powstanie ryzyka braku 

zgodności wraz z jego  prawnymi i finansowymi konsekwencjami.   

  Ryzyko braku zgodności przedstawiane jest w sposób negatywny w naukach prawnych. 

Występowanie tego ryzyka jest spowodowane niedostosowaniem się banku do zróżnicowanych 

przepisów prawa, regulacji nadzorczych, które powinny być stosowane przez bank w zakresie 

prowadzonej działalności. To samo dotyczy sytuacji, w której bank opracowuje regulacje 

wewnętrze. W każdym przypadku ryzyko  to  powoduje pojawienie się w banku niepożądanych 

skutków ekonomicznych i nieekonomicznych, które mogą wystąpić jednocześnie. Ryzyko to 

jest także zagrożeniem dla aktualnych jak i przyszłych przedsięwzięć banku.  

 

2.3.2. Pojęcie ryzyka braku zgodności w naukach ekonomicznych  

 

  Choć ryzyko braku zgodności jest ryzykiem występującym w działalności banku, to nie 

jest ono przedmiotem szczegółowych badań i analiz przedstawicieli nauk ekonomicznych w 

Polsce i na świecie.  Ryzyko to zasadniczo dotyczy sfery prawnej działalności banku.  Jednak 

ze względu na jego finansowe skutki i konieczność zarządzania tym ryzykiem ekonomiści 

klasyfikują je jako ryzyko o charakterze finansowym. Ze względu na specyfikę tego ryzyka  

i jego charakter przedstawiciele nauk ekonomicznych zaliczają ryzyko braku zgodności do 

grupy ryzyka operacyjnego. Bywa również i tak, że ekonomiści, w ślad za bankami, 

utożsamiają ryzyko braku zgodności z ryzykiem prawnym. Niektórzy z nich w ogóle nie 

wyróżniają ryzyka braku zgodności jako odrębnego rodzaju ryzyka w banku, nawet nie 

włączają go do kategorii ryzyka operacyjnego.   

  Problem ryzyka braku zgodności w banku przedstawiany jest przede wszystkim  

w literaturze z zakresu bankowości, ryzyka bankowego, a także zarządzania ryzykiem. Ryzyko 

to analizowane jest przez pryzmat funkcji zgodności oraz w aspekcie zarządzania tym 

ryzykiem. Bardzo często definicje pojęcia „ryzyka braku zgodności” w banku bazują na 

wcześniej już opracowanych, zwłaszcza definicji zaprezentowanej przez Komitet Bazylejski. 

Niektórzy autorzy, podobnie jak przedstawiciele doktryny nauk prawnych , formułują własne 
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definicje tego pojęcia, nawiązując do funkcji compliance w bankach oraz zarządzania tym 

ryzykiem. Prezentuje to tabela 2.3.    

 .  
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Tabela 2.2. Definicje ryzyka braku zgodności w banku w literaturze ekonomicznej  

 

AUTOR 
DEFINICJA 

E. Łosiewicz- 

Dniestrzańska  

„Podkreśla się potrzebę ograniczania ryzyka braku zgodności z regulacjami w działalności bankowej, co ma zapewnić prowadzenie działalności w 

zgodnie z wymogami regulatorów, zapobiegać płaceniu kar oraz rekompensat klientom, wobec których bank postąpił niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a ostatecznie – przez wykrywanie nieprawidłowości i zagrożeń - przeciwdziałać kryzysom bankowym ”206. 

A. Stopczyński 

 

„W kategorii ryzyka trudno mierzalnego, szczególne znaczenie jest przywiązywane do ryzyka braku zgodności rozumianego jako ryzyko poniesienia 

sankcji prawnych, powstania strat finansowych bądź utraty reputacji lub wiarygodności w skutek niezastosowania się do przepisów prawa, regulacji lub 

standardów rynkowych.”207.  

M. Iwanicz- 

Drozdowska 

 

„Ryzyko braku zgodności- ryzyko wynikające z nieprzestrzegania wewnętrznych i zewnętrznych regulacji”208. 

M. Andrzejewski 

 

„Ryzyko zgodności jest zatem swoistą „wewnętrzną implementacją” norm prawa adresowanego do przedsiębiorstw, zawartego w wewnętrznych 

regulacjach utworzonych w ramach tej organizacji (np. w regulaminach wewnętrznych banku).”209 

K. Świeszczak 

 

„Ryzyko braku zgodności jest interpretowane przez pryzmat określonych zdarzeń (np. sankcji prawnych, strat finansowych lub utraty wiarygodności), 

które mogą zaistnieć w konsekwencji braku poszanowania dla obowiązujących regulacji prawnych czy też przyjętych dokumentów przez daną 

organizację”210.  

B. Bujak 

 

„Kwestia tworzenia nowego produktu bankowego jest dodatkowo utrudniona w związku z koniecznością zapewnienia przez bank zgodności z szeregiem 

(nie zawsze ze sobą powiązanych wprost) przepisów prawa oraz wytycznych nadzorczych.211” 

J. Harasim  

 
206 E. Łosiewicz- Dniestrzańska, Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku – pomiar czy monitorowanie? [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – 

Polonia vOL. XLIX, 4 Sectio H 2015, s. 347.   
207 A, Stopczyński, Zarządzanie ryzykiem w banku, [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019, s. 256. 
208  M. Iwanicz- Drozdzowska, Organizacja zarządzania ryzykiem w banku, [w:] M. Iwanicz- Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Wydawnictwo Poltest, 

Warszawa 2017, s.85. 
209 M. Andrzejewski, Ryzyko zgodności (compliance) jako metoda ograniczania ryzyka działalności firm, [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica nr 265, 2012, s. 

258.  
210 K. Świeszczak, Programy etyczne wybranych banków należących do polskiego sektora bankowego [w:] I.D. Czechowska (red.), Etyka w relacjach instytucji finansowych z 

gospodarstwami domowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 148.  
211 B. Bujak, Produkty bankowe w regulacjach nadzorczych – aspekty formalno-prawne tworzenia produktu bankowego. Journal of Modern Sciences 1/2014 vol. 20, s.389.  
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„W całym procesie związanym z realizacją płatności występują natomiast ryzyko: (…), jak również zgodności (nie tylko z regulacjami sektorowymi, ale 

także np. ze zwyczajami).”212 

E. Młodzik 

 

„(…)do najważniejszych rodzajów ryzyka bankowego zalicza się: (…) ryzyko braku zgodności – ryzyko sankcji prawnych bądź regulaminowych, strat 

finansowych lub utraty dobrej reputacji, na jakie narażony jest bank w wyniku niezastosowania się do odpowiednich przepisów i standardów.”213 

M. Capiga 

 

„(…) pojawił się nowy rodzaj ryzyka, czyli ryzyko braku zgodności, rozumiane jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych 

oraz przyjętych przez bank standardów postępowania.”214 

C.R. Abrahams, 

M. Zhang 

 

„Compliance risk – risk arising from violations or nonconformance with law, rules, regulations, prescribed practices, or ethical standards”215.   

P.M. Tanzi,  

G. Gabbi, 

 D. Previati,  

P. Schwizer 

 

„The compliance risk or worse, the non-compliance risk, “is defined as the risk of legal or regulatory sanctions, material financial loss, or loss of 

reputation” (…) as a result of the failure to comply with laws, regulations, rules, related self-regulatory organization standards and codes of conduct.”216 

E. Asenov  

 

„Along with the term ‘compliance risk’, there are other similar terms in use in the financial practice such as ‘risk of noncompliance with regulatory 

requirements’, ‘legislative risk’, ‘legal risk’, and other types of risk. They define the risk associated with legal and regulatory sanctions, significant 

financial losses or loss of reputation as a result of failure to comply with laws, regulations, internal rules and standards, codes of business conduct 

applicable to the banking sector.”217 

L. Porkowski, 

H. Porkowski 

 

„Compliance is defined as conforming to a rule, such as a policy framework, standard or law. Regulatory compliance encompasses all processes that 

require an entity to be aware of and conform to relevant regulations. As a result, organisation of a compliance function remains complex due to the 

overwhelming set of compliance requirements that exert pressure on various business segments..”218 

Źródło: opracowanie własne na podstawie pozycji uwzględnionych w przypisach 54-66 .   

 
212 J. Harasim, Współczesny rynek płatności detalicznych - specyfika, regulacje, innowacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 99.  
213 E. Młodzik, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku. Zarządzanie i finanse nr 1 cz. 1, 2012, s. 126.  
214 M. Capiga, Zarządzanie bankiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 82. 
215 Clark R. Abrahams, Mingyuan Zhang.Fair Lending Compliance: Intelligence and Implications for Credit Risk, Hoboken : John Wiley & Sons, 2008 s. 17.  
216 P.M. Tanzi, G. Gabbi, D. Previati, P. Schwizer, Managing compliance risk after MiFID, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 21 No. 1, 2013, s. 52. 
217 E. Asenow, Characteristics of Compliance Risk in Banking, Economic Alternatives, Issue 4, 2015, s. 20. 
218 L. Porkowski, H. Porkowski, Organisation of compliance across financial institutions, Journal of Investment Compliance, VOL. 15 NO. 1 2014, s. 65.  
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 Przedstawione powyżej definicje ryzyka braku zgodności w naukach ekonomicznych są 

bardzo podobne do tych występujących w naukach prawnych. Przedstawiciele nauk 

ekonomicznych również wskazują, że ryzyko to polega na nieprzestrzeganiu przepisów prawa, 

regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez bank standardów postępowania. W jednej  

z zaproponowanych definicji uznano również, że brakiem zgodności jest także 

nieprzestrzeganie zwyczajów, nie wskazując jednak jakich. Niektóre z nich definiują ryzyko 

braku zgodności na podstawie skutków, jakie ze sobą niosą.    

  Ekonomiści zainteresowani są przed wszystkim czynnikami i konsekwencjami 

ekonomicznymi występowania tego ryzyka i ich wpływem na wynik finansowy banku a także 

oddziaływaniem z innymi rodzajami ryzyka w działalności banku. Trudno jednak jest znaleźć 

opracowania, które w sposób szczegółowy i wyczerpujący analizowałyby ten problem wraz ze 

wskazaniem właściwych metod zarządzania tym ryzykiem. Ten rodzaj ryzyka uznawany jest 

przez przedstawicieli nauk ekonomicznych za nowy i dopiero będący przedmiotem badań  

i analiz. W niektórych publikacjach zawarte są informacje, że pomiar ryzyka braku zgodności 

odbywa się z wykorzystaniem metod jakościowych przez co uznawane jest za ryzyko trudno 

mierzalne. Jako pierwsza próbę określenia źródeł identyfikacji tego ryzyka w banku podjęła  

E. Łosiewicz - Dniestrzańska, która podkreśliła, że dla identyfikacji i pomiaru tego ryzyka 

powinny być wykorzystane wszelkiego rodzaju dane historyczne dotyczące nieprawidłowości 

banku, które wynikają z niezgodności z przepisami219.  

  

2.4.Pojęcie ryzyka braku zgodności według banków komercyjnych funkcjonujących  

w Polsce 

 

 Na podstawie przeprowadzonych analiz sprawozdań finansowych oraz informacji 

niefinansowych220 banków komercyjnych funkcjonujących w Polsce oraz informacji o grupach 

 
219 E. Łosiewicz- Dniestrzańska, Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku – pomiar czy monitorowanie? 

op. cit. s. 350.  
220 Są to: Sprawozdania na temat informacji niefinansowych, sprawozdania zarządu z działalności banku i ich grup 

kapitałowych 
220 Informacje o Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. o charakterze jakościowym i ilościowym 

dotyczące adekwatności kapitałowej stan na 31 grudnia 2020 r. Warszawa, kwiecień 2021 r. 

https://www.bosbank.pl/__data/assets/pdf_file/0033/35889/BOS_Informacje_dot_adekwatnosci_kapitalowej_20

20.pdf (dostęp 21.07.2021 r.) s. 35. 
220 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2020 r. s. 62.  
220 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020r.  
220 Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2020 roku, s. 14. 

https://www.bosbank.pl/__data/assets/pdf_file/0033/35889/BOS_Informacje_dot_adekwatnosci_kapitalowej_2020.pdf
https://www.bosbank.pl/__data/assets/pdf_file/0033/35889/BOS_Informacje_dot_adekwatnosci_kapitalowej_2020.pdf
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kapitałowych banków opublikowanych w ciągu ostatnich lat, można jednoznacznie stwierdzić, 

że podmioty te  wyodrębniają ryzyko braku zgodności w swojej działalności. Różny jest jednak 

sposób jego klasyfikacji, co bezpośrednio wynika z polityki wewnętrznej banku, zwłaszcza tej 

dotyczącej funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej.   

  W tabeli 2.5. przedstawiono banki, które wyodrębniają ryzyko braku zgodności spośród 

pozostałych rodzajów ryzyka w działalności banku. Uwzględniono banki komercyjne 

prowadzące działalność w Polsce w 2021 r. w formie spółki akcyjnej221. Nie uwzględniono 

banków hipotecznych, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A.    

  Aktualnie większa część z analizowanych banków identyfikuje ryzyko braku zgodności 

jako ryzyko istotne w działalności banku i wymagające zarządzania. Tylko jeden z banków, tj. 

BNP Paribas Bank Polska S.A. nie wyodrębnia ryzyka braku zgodności spośród pozostałych 

rodzajów ryzyka bankowego i włącza je do grupy ryzyka operacyjnego w banku.  

 

Tabela 2.5. Wyodrębnienie ryzyka braku zgodności spośród pozostałego ryzyka w banku 

L.p. Nazwa Banku Wyodrębnienie 

ryzyka braku 

zgodności 

Ryzyko 

istotne 

Zakwalifikowanie do innego 

ryzyka w banku  

1.  Alior Bank TAK TAK NIE 

2.  

Bank BPH S.A. TAK 
Nie 

wskazano 
NIE 

3.  Bank Handlowy w 

Warszawie S.A./  

Citi Handlowy S.A. 

TAK TAK NIE 

4.  Bank Millennium 

S.A. 
TAK NIE NIE 

5.  
Bank Ochrony 

Środowiska S.A. 
TAK 

Nie 

wskazano 
NIE 

6.  Bank Pocztowy 

S.A. 
TAK TAK NIE 

7.  Bank Polska Kasa 

Opieki S.A. 
TAK TAK NIE 

8.  

BNP Paribas Bank 

Polska S.A. 
NIE NIE 

TAK- JAKO OPERACYJNE 

„ryzyko operacyjne 

 (w tym także ryzyko prawne, ryzyko 

braku zgodności, ryzyko prowadzenia 

działalności i ryzyko IT)”222 

 
221 Informacje o bankach pochodzą z strony KNF 

https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_sektora_bankowego/Banki_w_formie_spolek_akcyjnych 
222 Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2020 roku, s. 6.  
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9.  
Credit Agricole 

Bank Polska S.A. 
TAK 

Nie 

wskazano 
NIE 

10.  
Deutsche Bank 

Polska S.A. 
NIE 

Nie 

wskazano 
NIE 

11.  
DnB Bank Polska 

S.A. 
TAK 

Nie 

wskazano 
NIE 

12.  Getin Noble Bank 

S.A. 
TAK TAK NIE 

13.  Idea Bank S.A. TAK TAK NIE 

14.  
ING Bank Śląski 

S.A. 
TAK 

Nie 

wskazano 
NIE 

15.  mBank S.A. TAK NIE NIE 

16.  Mercedes-Benz 

Bank Polska S.A. 
TAK 

Nie 

wskazano 
NIE 

17.  Nest Bank S.A. TAK TAK NIE 

18.  

Plus Bank S.A. TAK 
Nie 

wskazano 
NIE 

19.  Powszechna Kasa 

Oszczędności Bank 

Polski S.A. 

TAK NIE NIE 

20.  
Santander Bank 

Polska S.A. 
TAK 

Nie 

wskazano 
NIE 

21.  
Santander Consumer 

Bank S.A. 
TAK 

Nie 

wskazano 
NIE 

22.  Toyota Bank 

Polska S.A. 
TAK 

Nie 

wskazano 
NIE 

Źródło: opracowanie własne.  

 

  Banki, które wyodrębniają  ryzyko braku zgodności spośród pozostałych rodzajów 

ryzyka w działalności banku, często mają opracowane własne definicje tego ryzyka, co 

przedstawia tabela 2.6. Są to definicje pochodzące z udostępnionych publicznie sprawozdań i 

informacji (o grupie kapitałowej banku) wybranych banków z lat 2015-2021.  
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Tabela 2.6. Definicje ryzyka braku zgodności w banku według banków komercyjnych funkcjonujących w Polsce 

L.P. NAZWA BANKU DEFINICJA RYZYKA BRAKU ZGODNOŚCI 

1.  ALIOR BANK 

 

„Ryzyko braku zgodności (ryzyko compliance) to ryzyko poniesienia sankcji prawnych, powstania strat finansowych, 

bądź utraty reputacji wskutek niezastosowania się Banku, podmiotów działających w jego imieniu lub jego pracowników do 

przepisów prawa, wymogów organów nadzoru, regulacji wewnętrznych bądź przyjętych standardów postępowania i norm 

etycznych oraz gdy wynika to z przepisów prawa i właściwych regulacji innych podmiotów.”223 

2.  BANK BPH S.A. 

 

„Ryzyko braku zgodności jest rozumiane jako ryzyko sankcji prawnych lub regulacyjnych, strat finansowych lub strat 

reputacji, które Bank może ponieść jako wynik niedostosowania się do przepisów prawa, regulacji nadzorczych, ogólnie 

przyjętych praktyk postępowania i standardów etycznych w działalności biznesowej oraz wewnętrznych polityk i procedur 

Banku.”224 

 

3.  
BANK HANDLOWY W 

WARSZAWIE S.A. / CITI 

HANDLOWY S.A. 

 

„Citi Handlowy narażony jest na ryzyko braku zgodności, ryzyko negatywnych skutków wynikające z nieprzestrzegania 

przepisów prawa, regulacji nadzorczych, wewnętrznych aktów normatywnych Banku oraz dostępnych na rynku praktyk oraz 

standardów.”225 

 

4.  BANK MILLENNIUM S.A. 

 

„Brak zgodności regulacji wewnętrznych z obowiązującymi przepisami i wiążące się z tym ryzyko sankcji prawnych lub 

regulacyjnych, strat rzeczowych lub utraty reputacji, jest jednym z obszarów zagrażających działalności bankowej.”226 

 

5.  BANK OCHRONY 

ŚRODOWISKA S.A. 

„Ryzyko związane ze skutkami nieprzestrzegania przepisów prawa i przepisów wewnętrznych oraz standardów rynkowych 

w funkcjonujących procesach.”227 

 

 
223 Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku z 2021 r., s. 25.  
224 Załącznik do Uchwały Zarządu Banku BPH S.A. nr 44/2020  https://www.bph.pl/pl/wp-content/uploads/2020/07/Raport-Ryzyka-Banku-BPH-za-2019.pdf  (dostęp 

21.07.2021 r.) s. 15. 
225 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2020 roku. 

Sprawozdanie dostępne na https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wyniki-finansowe.htm  
226 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2019 rok, s. 73.  
227 Informacje o Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej stan na 31 grudnia 2020 

r. Warszawa, kwiecień 2021 r. https://www.bosbank.pl/__data/assets/pdf_file/0033/35889/BOS_Informacje_dot_adekwatnosci_kapitalowej_2020.pdf (dostęp 21.07.2021 r.) s. 

35. 

https://www.bph.pl/pl/wp-content/uploads/2020/07/Raport-Ryzyka-Banku-BPH-za-2019.pdf
https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wyniki-finansowe.htm
https://www.bosbank.pl/__data/assets/pdf_file/0033/35889/BOS_Informacje_dot_adekwatnosci_kapitalowej_2020.pdf
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6.  BANK POCZTOWY S.A. 

 

„Ryzyko braku zgodności rozumiane jest jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych 

oraz standardów rynkowych w procesach funkcjonujących w Banku Pocztowym. Efektem materializacji ryzyka braku 

zgodności może być w szczególności wystąpienie strat finansowych lub sankcji prawnych, a także pogorszenie reputacji lub 

wiarygodności.”228  

 

7.  BANK POLSKA KASA 

OPIEKI S.A. 

 

„Ryzyko braku zgodności to ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów 

rynkowych w procesach funkcjonujących w Banku. Ryzyko braku zgodności może prowadzić do sankcji karnych lub 

administracyjnych, materialnych strat finansowych, pogorszenia reputacji, obniżenia wartości marki, zmniejszenia 

możliwości rozwoju i niezdolności do wykonywania umów, a także ograniczenia lub utraty możliwości prowadzenia 

działalności gospodarczej.”229 

 

8.  BNP PARIBAS BANK 

POLSKA S.A. 

 

Brak definicji  

 

9.  CREDIT AGRICOLE BANK 

POLSKA S.A. 

Brak definicji 

 

10.  DEUTSCHE BANK 

POLSKA S.A. 

Brak definicji  

 

11.  DNB BANK POLSKA S.A. 

 

„Bank w ramach strategii zarządzania ryzykiem zarządza również ryzykiem braku zgodności rozumianym jako ryzyko 

pogorszenia reputacji, narażenia na sankcje prawne lub powstania strat finansowych Banku wskutek nieprzestrzegania 

przepisów prawa, rekomendacji nadzorczych, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania 

dotyczących prowadzenia działalności bankowej.”230 

 

12.  GETIN NOBLE BANK S.A.  

 
228 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2020 r. s. 62.  
229 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020r.  
230 DNB Bank Polska S.A. Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na 31 grudnia 2020 roku https://www.dnb.pl/files/(lm6ord_QbWSv6n-

YrpmkoVav3J6Ybp2ur3yh3bFmcKeupJ6JY1av4H-Zr-puaWmulcjVlZPW2LPR0-qVlJXY2M_elKji5rjJ0-

KVpZ3o1NDWqpXTqHeYpKlkY6TY2YaisA)/files/jurkiw/adekwatnocczz/dnb_bank_sa_adekwatnosc_kapitalowa_122020.pdf  (dostęp 21.07.2021 r.) s.8. 
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„Ryzyko braku zgodności to zagrożenie poniesienia skutków nieprzestrzegania w działalności Banku przepisów prawa (w 

tym ustaw, rozporządzeń, uchwał) wraz z regulacjami ostrożnościowymi, regulacji wewnętrznych bądź przyjętych 

wewnętrznie standardów rynkowych, zasad lub kodeksów postępowania.”231 

 

13.  IDEA BANK S.A. Brak definicji  

14.  ING BANK ŚLĄSKI S.A. Brak definicji  

15.  MBANK S.A. 

 

„Ryzyko braku zgodności rozumiemy jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz 

standardów rynkowych w procesach funkcjonujących w banku.”232 

 

16.  MERCEDES-BENZ BANK 

POLSKA S.A. 

 

„Bank definiuje ryzyko braku zgodności, jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz 

przyjętych przez Bank standardów postępowania.”233 

 

17.  NEST BANK S.A. 

 

„Ryzyko braku zgodności to ryzyko zaistnienia negatywnych skutków, w tym sankcji prawnych bądź regulaminowych, 

materialnych strat finansowych lub utraty dobrej reputacji, na jakie narażony jest Bank w wyniku nieprzestrzegania 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulacji nadzorczych, przepisów wewnętrznych, czy przyjętych przez siebie 

standardów i kodeksów postępowania mających  zastosowanie w jego działalności”234 

 

18.  PLUS BANK S.A. Brak definicji 

19.  
POWSZECHNA KASA 

OSZCZĘDNOŚCI BANK 

POLSKI S.A. 

 

„To ryzyko jest rozumiane jako ryzyko poniesienia sankcji prawnych, powstania strat finansowych bądź utraty reputacji 

wskutek niezastosowania się Banku, pracowników Banku lub podmiotów, które działają w jego imieniu do powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, przepisów wewnętrznych Banku oraz przyjętych przez Bank standardów rynkowych.”235 

 

 
231 Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2020 

https://www.getinbank.pl/storage/file/core_files/2021/3/18/b0f938124112d16c3b9cdf44a4196476/O%C5%9Bwiadczenie%20na%20temat%20informacji%20niefinansowych

%20Grupy%20Kapita%C5%82owej%20Getin%20Noble%20Bank%20S.A.%20i%20sp%C3%B3%C5%82ki%20Getin%20Noble%20Bank%20S.A.%20za%20rok%202020.

pdf (dostęp 21.07.2021 r.) s. 27. 
232 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku S.A. w 2020 roku (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A.) s. 169.  
233 Sprawozdanie Zarządu Mercedes-Benz Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z działalności w roku obrotowym 2020, s. 12.  
234 Nest Bank S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, s. 15-116.  
235 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2020 rok sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku 

Polskiego S.A. https://www.pkobp.pl/media_files/8a1e7fe8-d94b-4a74-a44c-61985405e479.xhtml (dostęp 21.07.2021 r.).  

https://www.getinbank.pl/storage/file/core_files/2021/3/18/b0f938124112d16c3b9cdf44a4196476/O%C5%9Bwiadczenie%20na%20temat%20informacji%20niefinansowych%20Grupy%20Kapita%C5%82owej%20Getin%20Noble%20Bank%20S.A.%20i%20sp%C3%B3%C5%82ki%20Getin%20Noble%20Bank%20S.A.%20za%20rok%202020.pdf
https://www.getinbank.pl/storage/file/core_files/2021/3/18/b0f938124112d16c3b9cdf44a4196476/O%C5%9Bwiadczenie%20na%20temat%20informacji%20niefinansowych%20Grupy%20Kapita%C5%82owej%20Getin%20Noble%20Bank%20S.A.%20i%20sp%C3%B3%C5%82ki%20Getin%20Noble%20Bank%20S.A.%20za%20rok%202020.pdf
https://www.getinbank.pl/storage/file/core_files/2021/3/18/b0f938124112d16c3b9cdf44a4196476/O%C5%9Bwiadczenie%20na%20temat%20informacji%20niefinansowych%20Grupy%20Kapita%C5%82owej%20Getin%20Noble%20Bank%20S.A.%20i%20sp%C3%B3%C5%82ki%20Getin%20Noble%20Bank%20S.A.%20za%20rok%202020.pdf
https://www.pkobp.pl/media_files/8a1e7fe8-d94b-4a74-a44c-61985405e479.xhtml
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20.  SANTANDER BANK 

POLSKA S.A. 

 

„Ryzyko sankcji prawnych, regulacyjnych, istotnej straty finansowej, wpływającej na wyniki lub negatywnego wpływu na 

reputację, jakie Bank może ponieść w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów 

rynkowych.”236 

 

„Ryzyko braku zgodności rozumiane jest jako ryzyko sankcji prawnych, regulacyjnych, istotnej straty finansowej lub 

negatywnego wpływu na reputację, jakie Bank może ponieść w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych oraz standardów rynkowych. Na ryzyko braku zgodności składają się następujące kategorie ryzyka: 

• ryzyko regulacyjne, 

• ryzyko prowadzenia działalności (conduct), 

• ryzyko reputacyjne.”237 

 

21.  SANTANDER CONSUMER 

BANK S.A. 

 

„Ryzyko braku zgodności rozumie się jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz 

standardów rynkowych w procesach funkcjonujących w Banku.”238 

 

22.  TOYOTA BANK POLSKA 

S.A. 

 

„Ryzyko braku zgodności rozumiane jest jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych 

oraz standardów rynkowych w procesach funkcjonujących w Banku.”239 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

 
236 Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku, 

https://www.santander.pl/regulation_file_server/time20210223144735/download?id=162268&lang=pl_PL , s.10.  
237 Ibidem, s. 33.  
238 Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2019 r. s. 33.  
239 Toyota Bank Polska S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 marca 2020 roku, s. 88. 

https://www.santander.pl/regulation_file_server/time20210223144735/download?id=162268&lang=pl_PL
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  Banki komercyjne, funkcjonujące w Polsce, w różny sposób definiują pojęcie ryzyka 

braku zgodności w swojej działalności, jednak istota tego ryzyka w większości przypadków 

jest taka sama. Podmioty te podkreślają, że ryzyko braku zgodności to nieprzestrzeganie przez 

bank:  

• powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

• regulacji nadzorczych,  

• przepisów wewnętrznych,  

• przyjętych przez siebie standardów i kodeksów postępowania mających  zastosowanie 

w jego działalności.  

 

  Część z banków wskazuje również, że przez ryzyko braku zgodności należy rozumieć 

ryzyko poniesienia sankcji prawnych, powstania strat finansowych bądź utraty reputacji 

wskutek niezastosowania się banku, jego pracowników lub podmiotów, które działają w jego 

imieniu do obowiązujących przepisów, regulacji nadzorczych i wewnętrznych czy też 

standardów, jakie mają zastosowanie do działalności prowadzonej przez bank.   

  Natomiast Santander Bank Polska S.A. wskazuje, że na ryzyko braku zgodności w tym 

banku składają się następujące kategorie ryzyka: ryzyko regulacyjne, ryzyko prowadzenia 

działalności (conduct), ryzyko reputacyjne. Bank ten jako jedyny do kategorii ryzyka braku 

zgodności włączył inne rodzaje ryzyka występujące w działalności banku. Pozostałe banki  

w sposób odrębny traktują te rodzaje ryzyka.    

  Niektóre z banków nie posiadają własnych definicji pojęcia ryzyko braku zgodności, 

ale je wyodrębniają spośród pozostałych rodzajów ryzyka w swojej działalności bankowej  

i zarządzają nim.    

  Należy również stwierdzić, że wszystkie zaprezentowane w tabeli 2.6. definicje 

nawiązują do pojęcia ryzyko braku zgodności, o którym mowa  w art. 9c ust. 1 pkt 4 p.b.  

W przytoczonych definicjach widoczne jest również podobieństwo do definicji pojęcia ryzyko 

braku zgodności w rozumieniu § 33 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy 

i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. Niektóre z bankowych definicji ryzyka braku 

zgodności są niejako wprost zaczerpnięte z Rekomendacji H. Natomiast te definicje, które 

traktują ryzyko braku zgodności w aspekcie sankcji prawnych, regulacyjnych, strat 

materialnych lub utraty reputacji wyraźnie nawiązują do definicji pojęcia ryzyko braku 

zgodności Komitetu Bazylejskiego z 2005 r.   
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2.5.Ryzyko braku zgodności w banku a nieprzestrzeganie zasad etycznych 

 

 Ryzyko braku zgodności w banku, jak zostało to już wcześniej zaprezentowane, 

występuje także wtedy, gdy bank w swojej działalności i w relacjach z klientami czy 

interesariuszami nie zachowuje przyjętych zasad etycznych i kodeksów postępowania240. 

Ryzyko to może wystąpić w sytuacji, gdy bank nie przestrzega norm etycznych, jakie zostały 

ustalone w wewnętrznych kodeksach etycznych i postępowania241, ale także wtedy, gdy bank 

deklaruje przyjęcie, przestrzeganie i poszanowanie norm ustanowionych w kodeksach, jakie 

zostały ustanowione przez instytucje zrzeszające banki, a także na przykład w Polsce przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dla banków - spółek notowanych na GPW.  

   Obserwuje się, że banki prowadzące działalność komercyjną w Polsce na przestrzeni 

ostatnich lat opracowywały kodeksy etyczne i/lub kodeksy dobrych praktyk. Są one zbiorami 

rekomendacji określonego zachowania banku i jego pracowników w relacjach z klientami, 

interesariuszami i pozostałymi podmiotami sektora bankowego i rynku finansowego.  

W dokumentach tych podkreśla się rolę i znaczenie odpowiedzialności banku wobec jego 

pracowników, akcjonariuszy, klientów, środowiska naturalnego, a także otoczenia banku. 

Ustanawianie kodeksów etycznych i postępowań jest odpowiedzią na nieprawidłowości  

i nadużycia pojawiające się w praktykach rynkowych banków. Kształtowanie odpowiednich  

i etycznych postaw wśród pracowników banków ma zapobiegać lub ograniczać możliwość 

działań niezgodnych z zasadami etycznymi, ale także i z obowiązującym prawem i regulacjami 

wewnętrznymi.   

  Kodeksy etyczne i kodeksy dobrych praktyk często uznawane są za dokumenty  

 
240 Kodeksy etyczne i postępowania należą do kategorii soft law i nie mają prawnej mocy wiążącej przez co brak 

jest sformalizowanych sankcji za nieprzestrzeganie norm ustanawianych w tych kodeksach. Normy „prawa 

miękkiego” – postanowienia zawarte w kodeksach, to oczekiwania, propozycje właściwego i odpowiedniego 

zachowania się banku i jego pracowników w relacjach z innymi podmiotami rynku finansowego, zwłaszcza 

klientami. O istocie i znaczeniu kodeksów etycznych w prowadzonej działalności zob. szerzej: C.J. Cowton., P. 

Thompson, Do Codes Make a Difference? The Case of Bank Lending and the Environment, „Journal of Business 

Ethics”, March 2012 , 24(2), s.165–178; M. Aluchna M., Implementation of best practice code: practical 

implications from the Warsaw Stock Exchange, „Social Responsibility Journal”, 2009, 5(1), s. 123–140  

http://dx.doi.org/10.1108/17471110910940050 [dostęp 19.07.2021 r.]; I.D. Czechowska,  Kodyfikacja standardów 

etycznych ze szczególnym uwzględnieniem kodeksów etycznych banków, „Bezpieczny Bank”, 2015, 1 (58); W. 

Gasparski, Kodeksy i programy etyczne [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność. Wydawnictwo 

PWN, Warszawa 2013; J. Klimek Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Difin, Warszawa 

2014, Braun T., Unormowania compliance… op.cit. E. Rutkowska-Tomaszewska, A. Szymonik, Etyka w reklamie 

bankowej : zadanie (nie)możliwe do spełnienia? Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i 

Ekonomiczne, 2020, 32, s. 185-210, Rutkowska-Tomaszewska E., Zaufanie do rynku finansowego i instytucji 

finansowych jako przedmiot ochrony prawnej (kilka uwag na tle nadużyć instytucji finansowych wobec klientów), 

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2018, 9 cz.2, s. 15-28. 
241 Zob. szerzej: I.D. Czechowska, Kodyfikacja standardów etycznych… op.cit. s. 97 -117. I.D. Czechowska, 

Kodyfikacja standardów etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksów etycznych banków, Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny, Tom 350, s. 97 i n. 
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o charakterze strategicznym odnoszące się do kultury organizacyjnej banku242. Uwzględniają 

one powszechnie panujące zasady moralne i wartości.  Jest to uzasadnione rolą, jaką spełnia 

bank w gospodarce - jest on nadal postrzegany jako instytucja zaufania publicznego.

 Kodeksy etyczne rekomendują, aby bank i jego pracownicy w relacjach z klientami, 

interesariuszami i pozostałymi podmiotami sektora bankowego i rynku finansowego kierowali 

się wartościami etycznymi.   

  Natomiast w sytuacji, gdy bank nie posiada kodeksu etycznego, to może on 

zadeklarować przestrzeganie zasad etycznych określonych w kodeksach utworzonych przez 

instytucje zrzeszające banki, np. w Polsce jest to Związek Banków Polskich (dalej: ZBP), gdzie 

przynależność do tej instytucji jest dobrowolna. Banki prowadząc swoją działalność, mogą 

korzystać z Kodeksu Etyki Bankowej, który stanowi zbiór zasad postępowania związanych  

z działalnością banków opracowany przez ZBP243. W sytuacji, gdy bank oświadcza, że 

prowadzi swoją działalność z zachowaniem zasad ustanowionych w Kodeksie Etyki Bankowej, 

także jest zobowiązany do jego stosowania i  poszanowania zasad określonych w obu częściach 

tego kodeksu.   

  Etyczny wymiar działalności banków zapewnić ma również Kanon Dobrych Praktyk 

Rynku Finansowego (dalej: Kanon Dobrych Praktyk) opracowany przez KNF. W Kanonie 

Dobrych Praktyk Rynkowych KNF podkreślono, że etyczny wymiar działań podmiotów 

finansowych, w tym oczywiście banków, jest podstawą zrównoważonego rozwoju  

i bezpieczeństwa rynku finansowego. Kanon Dobrych Praktyk eksponuje podstawowe wartości 

etyczne, które powinny być stosowane przez podmioty finansowe, również banki.  Ze względu 

na różnorodność instytucji finansowych i świadczonych przez nich usług, KNF pozostawiła 

instytucjom finansowym, w tym bankom, swobodę kształtowania i stosowania standardów 

etycznych uwzględnionych w Kanonie Dobrych Praktyk.    

 Banki, deklarując przestrzeganie zasad etycznych ustanowionych w Kodeksie Etyki 

Bankowej oraz Kanonie Dobrych Praktyk, są zatem zobowiązane do ich stosowania w ramach 

prowadzonej działalności i świadczonych usług bankowych na rzecz klientów. Istotne jest ich 

rzeczywiste stosowanie, a nie wyłącznie deklaracja ich przestrzegania.  

  Co do zasady, kodeksy nie stanowią norm prawnie wiążących, należy jednak zaznaczyć, 

że jeżeli bank ma opracowany kodeks etyczny lub postępowania i deklaruje, że prowadzi 

 
242 I.D. Czechowska, W. Zatoń, Struktura i zawartość etyki instytucji bankowych, Prakseologia 2016, Nr 158, t. 1, 

s. 114.  
243 Związek Banków Polskich, Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej) 

https://www.zbp.pl/getmedia/c54fc557-0e78-48e2-a92b-1a601685dbc7/KEB_final_WZ 
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działalność z poszanowaniem zasad i postanowień zawartych w tym kodeksie, to zobowiązany 

jest do jego stosowania i przestrzegania.   

  Jeżeli bank informuje, że przestrzega wewnętrznego kodeksu dobrych praktyk lub gdy 

dobrowolnie przystąpił do kodeksu dobrych praktyk opracowanego przez instytucję zrzeszającą 

(np. Związek Banków Polskich), to jest on zobowiązany do ich stosowania. Natomiast, jeżeli 

okaże się, że bank nie przestrzega tych kodeksów, to niewątpliwie jest to przejawem braku 

zgodności w banku z zasadami etycznymi. Jednocześnie taka praktyka banku jest nieuczciwą 

praktyką rynkową, wprowadza w błąd, dlatego jest ona prawnie zakazana przepisami ustawy  

z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym244. Zgodnie 

z art. 4 ust. 1 u.p.n.p.r., za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę 

rynkową, wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową, a także stosowanie, 

sprzecznego z prawem, kodeksu dobrych praktyk245.  

  Naruszenie kodeksu dobrych praktyk rynkowych może mieć zatem podwójny wymiar 

ryzyka braku zgodności polegający na jednoczesnym nieprzestrzeganiu przepisów prawa oraz 

standardów rynkowych odnoszących się do dobrych praktyk i kwestii etycznych.  

  Nieprzestrzeganie przez bank ustanowionych samodzielnie zasad etycznych jest nie 

tylko przejawem braku zgodności, ale przede wszystkim zaprzeczeniem tego, że bank prowadzi 

działalność w sposób etyczny. W przypadku, gdy bank nie przestrzega tych zasad, nawet jeśli 

są to regulacje o charakterze „miękkim”, oznacza to, że w ramach kontroli wewnętrznej 

podmiot odpowiedzialny za funkcję zapewniania zgodności nie robi tego w sposób 

prawidłowy, co w rezultacie może powodować lub powoduje ryzyko braku zgodności w banku. 

W tym względzie bank naraża się przede wszystkim na utratę reputacji, co w dalszej 

konsekwencji może generować straty finansowe i wizerunkowe dla banku.   

 

 
244 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (T.j. Dz. U. z 2017 

poz. 2070), dalej:  u.p.n.p.r. 
245 Zob. szerzej: Zob. szerzej: E.  Rutkowska-Tomaszewska, Misselling i inne nadużycia instytucji finansowych 

wobec konsumentów na rynku usług finansowych [w:] A. Jurkowska-Zeidler, E. Rutkowska-Tomaszewska, A. 

Wiktorow, J. Monkiewicz, Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym : perspektywa konsumenta, wykrywanie, 

przeciwdziałanie, zapobieganie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020, s. 31-60, I. Oleksiewicz, Art. 

4[w:] Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2013 LEXel, E. 

Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna konsumenta w obrocie bankowym [w:] Nieuczciwe praktyki na rynku 

bankowych usług konsumenckich, Warszawa 2011, E. Rutkowska-Tomaszewska, Pojęcie nieuczciwej praktyki 

rynkowej [w:] Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich. , Warszawa 

2009. 
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2.6.Ryzyko braku zgodności a zasady ładu korporacyjnego  

 

  W zakresie stosowania dobrych praktyk przez banki należy także odnieść się do zasad  

ładu korporacyjnego - wewnętrznego  (corporate governance)246. W bankach, ale także  

i w innych podmiotach rynku247, w tym instytucjach finansowych, powinien funkcjonować 

zgodny z przepisami prawa, skuteczny i przejrzysty ład wewnętrzny. Wymagane jest, aby 

zasady ładu wewnętrznego były określone w statucie wewnętrznym, a dokument regulujący te 

zasady istniał w systemie regulacji wewnętrznych banku.    

  Ład wewnętrzny w banku tworzy przede wszystkim system zarządzania bankiem, 

organizacja banku, zasady działania zarządu banku i rady nadzorczej, w szczególności ich 

uprawnienia, odpowiedzialności i relacje między nimi. Dlatego też w bankach, przede 

wszystkim tych, które są notowane na GPW, obowiązują zasady ładu korporacyjnego 

odnoszące się do kierowania i wykonywania kontroli przez władze banku. Zasady te mają na 

celu wspierać władze banku w prawidłowym wypełnianiu ciążących na nich obowiązkach,  

a zwłaszcza efektywnym zarządzaniu bankiem i sprawowaniu nadzoru. Zasady ładu 

korporacyjnego odnoszą się także do relacji banku z jego klientami i akcjonariuszami.   

 Zasady ładu korporacyjnego w banku określone są często w kodeksie dobrych praktyk 

ładu korporacyjnego248. Kodeksy te stanowią zbiór zasad i dobrych praktyk w zakresie 

władztwa korporacyjnego w banku. Podobnie, jak omówione wcześniej kodeksy etyczne  

i kodeksy dobrych praktyk, nie mają one mocy wiążącej, a są jedynie zaleceniami, jakimi 

powinny kierować się władze banku w zarządzaniu tym podmiotem.   

  Dobre praktyki w zakresie ładu korporacyjnego – wewnętrznego w bankach stały się 

przedmiotem opracowań Komitetu Bazylejskiego w 1999 r. a także KNF, która w 2014 r. 

opublikowała projekt Rekomendacji Z dotyczącej Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji 

nadzorowanych, w tym banków. W 2020 r. KNF opublikował przyjętą Rekomendację  

Z, dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach249 Oba dokumenty wyraźnie nawiązują do 

 
246 Zob. także: M. Marcinkowska, Zasady ładu korporacyjnego dla banków [w:] Zeszyty Naukowe UEK, nr 10 

(934, 2014 r. s. 93–105, Mesjasz C., Nadzór, władanie czy ład korporacyjny: problem nie tylko semantyczny [w:] 

Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

2005; Todd A., Corporate Governance Best Practices [w:] Corporate Governance. A Synthesis of the Theory, 

Research, and Practice, red. H.K. Baker i R. Anderson,  Wydawca: John Wiley and Sons, Hoboken 2010. 
247 Z. Mazur, A. Szczęsna, A. Weber, Zrównoważony ład korporacyjny (sustainable corporate governance) –

 kierunek ewolucji polskiego prawa spółek?, PPH 2022, nr 6, s. 20-33. 
248 Zob. szerzej: Jong A. de, DeJong D.V., Mertens G., Wasley Ch.E., The Role of Self-regulation in Corporate 

Governance: Evidence and Implications from The Netherlands, „Journal of Corporate Finance”, 2005, vol. 11, 

nr 3. 
249 Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja Z dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach, 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_Z_70998.pdf (data dostępu: 29.08.2022 r.), dalej: 

Rekomendacja Z.  

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_Z_70998.pdf
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powszechnie obowiązujących zasad etycznych w biznesie. Bez dokładnej analizy treści obu 

dokumentów, należy odnieść się wyłącznie do kwestii ogólnych tej rekomendacji.   

  Rekomendacja Z jest zbiorem dobrych praktyk w zakresie zasad ładu wewnętrznego. 

Stanowi ona uzupełnienie, uszczegółowienie i rozwinięcie zagadnień z zakresu ładu 

wewnętrznego w bankach. Jej celem jest upowszechnienie dobrych praktyk oraz 

przeciwdziałanie stosowaniu nieprawidłowych praktyk zwiększających ryzyko w działalności 

banku. Rekomendacja ta uwzględnia ważne zasady dotyczące m.in. ujawniania określonych 

informacji, które wynikają z unijnego pakietu CRDV/CRRII i przepisów krajowych 

odnoszących się do działalności banku. Ustanawia ona także zasady – dobre praktyki, 

dotyczące wprowadzania nowych produktów w banku a także sposobów zarządzania 

konfliktami interesów. W szczególności zalecenia zawarte w tej rekomendacji mają 

zastosowanie do władz banku. Choć nie ma ona mocy wiążącej dla banków, to banki zostały 

zobowiązane do jej wprowadzania nie później niż do dnia 1 stycznia 2022 r.   

  Należy również wskazać, że banki, jako spółki publiczne i notowane na GPW są 

zobowiązane do przestrzegania ustanowionych przez GPW Dobrych Praktyk spółek 

notowanych na GPW 2021250, które stanowią zbiór zasad postępowania organów spółek 

notowanych na GPW i ich akcjonariuszy. Dobre praktyki uwzględniają aktualny stan prawny 

dla emitentów akcji notowanych na Głównym Rynku GPW, w tym analizowanych w niniejszej 

rozprawie doktorskiej banków, a także najnowsze trendy z zakresu corporate governance.  

  Co istotne, bank, który jako spółka notowany jest na GPW, zobowiązany jest do 

publikacji aktualnych informacji o stosowaniu odpowiednich zasad dobrych praktyk. Zasady te 

mają być wprowadzone przez banki przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności  

i adekwatności, co odnosi się w szczególności do wielkości banku, rodzaju, jak i skali 

prowadzonej działalności. Jeżeli ustanowiona zasada nie jest lub nie może być stosowana, to 

bank jest zobowiązany opublikować informację o tym zdarzeniu oraz uzasadnić jego 

okoliczności. Informacja o danym zdarzeniu musi być wyczerpująca i transparentna, by 

możliwe było przeprowadzenie oceny  przez GPW w zakresie niezastosowania się do 

określonej zasady.  Dobre Praktyki GPW i Rekomendacja Z KNF są zbiorami dobrych 

praktyk w zakresie zasad ładu wewnętrznego i nie mają one mocy powszechnie obowiązującej. 

Mimo tego należy traktować je bardziej w kategorii standardów rynkowych niż kodeksów 

postępowania, bo w rzeczywistości banki są zobowiązane do wdrożenia i stosowania zasad  

w nich zawartych. Z tego też względu, nieprzestrzeganie tych zasad może stanowić przejaw 

 
250 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/DPSN_2021.pdf (data 

dostępu: 29.08.2022 r.), dalej: Dobre Praktyki.  

https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/DPSN_2021.pdf
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braku zgodności w banku na poziomie zarządzania bankiem przez jego władze. Będzie to zatem 

nie tylko naruszenie norm etycznych i postępowania ustanowionych w tych dokumentach, ale 

nieposzanowanie standardów rynkowych, jakie zostały ustanowione przez organ nadzoru  

i GPW. Jak była mowa już wcześniej, brak zgodności w wymaganym kształcie i zakresie może 

powodować wystąpienie ryzyka braku zgodności w banku. Także i w obszarze ładu 

korporacyjnego istnieje możliwość wystąpienia tego ryzyka, które to może mieć silne 

oddziaływanie na materializację tego ryzyka w innych obszarach banku, jak i generować inny 

rodzaje ryzyka w banku, w tym na przykład ryzyka prowadzenia działalności i ryzyka  

operacyjnego. 

 

 

2.7.Ryzyko braku zgodności w banku i jego relacja z wybranymi rodzajami ryzyka 

bankowego 

 

2.7.1. Ryzyko braku zgodności w banku i jego relacja z ryzykiem o charakterze 

finansowym   

 

  Ryzyko braku zgodności w banku  pozostaje w silnej relacji z innymi rodzajami ryzyka 

bankowego o charakterze  finansowym w szczególności:  

• ryzyka kredytowego, 

• ryzyka płynności, 

• ryzyka operacyjnego.  

 Ze względu na to, że wskazane powyżej rodzaje ryzyka zostały omówione  

w poprzednim rozdziale, w tej części należy dokonać wyłącznie analizy wpływu ryzyka braku 

zgodności na występowanie wybranych rodzajów ryzyka finansowego w działalności banku. 

 W pierwszej kolejności należy odnieść się do relacji ryzyka braku zgodności  

z indywidualnym ryzykiem kredytowym. Jest to o tyle istotne, ponieważ dotychczas w Polsce  

nie podjęto próby zbadania relacji obu rodzajów ryzyka. Analizę w tym zakresie przeprowadzili 
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w 2019 r. Jeff Ingber i Thomas Ruppel251. Wykazali oni, że istnieje  synergia między ryzykiem 

kredytowym a ryzykiem braku zgodności, co powoduje konieczność dostosowania zarządzania 

ryzykiem kredytowym do zarządzania ryzykiem braku zgodności. Wskazują oni, że komórki 

odpowiadające za zarządzanie tymi rodzajami ryzyka wykorzystują dane, które często 

pokrywają się i pochodzą z tych samych źródeł.  

  Tym samym należy zadać pytania: 

• Czy ryzyko braku zgodności pozostaje w relacji z ryzykiem kredytowym? 

• W jaki sposób ryzyko braku zgodności wpływa na powstanie ryzyka kredytowego? 

  Odnosząc się do tych pytań, należy stwierdzić, że ryzyko braku zgodności jest 

czynnikiem endogenicznym ryzyka kredytowego. Oznacza to, że ryzyko braku zgodności 

występuje w obszarze działalności kredytowej banku i może wpływać na powstanie ryzyka 

kredytowego. Choć przedstawiciele nauki i praktycy nie wyróżniają ryzyka braku zgodności w 

banku wśród czynników wewnętrznych ryzyka kredytowego, to jednak należy uznać je za 

przyczynę tego ryzyka. Niezapewnienie przez bank zgodności, w szczególności na etapie 

przedkontraktowym umowy kredytowej, może być czynnikiem wewnętrznym ryzyka 

kredytowego. To właśnie czynniki wewnętrzne są pochodną decyzji podejmowanych przez 

bank i jego pracowników w ramach działalności kredytowej i mogą generować ryzyko 

kredytowe.  

  Działalność kredytowa prowadzona jest przez bank na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa, zarówno unijnych jak i krajowych. Banki zobowiązane są również do 

przestrzegania różnych regulacji nadzorczych w zakresie działalności kredytowej, polityki 

kredytowej, ryzyka kredytowego czy ekspozycji kredytowych. Dodatkowo prowadzenie tego 

rodzaju działalności przez bank wymaga ustanowienia odpowiednich zasad polityki kredytowej 

oraz stosownych procedur, które określają apetyt na ryzyko, profil akceptowalnego ryzyka, 

charakterystykę kredytów udzielanych przez bank, profil klientów, zasady i warunki udzielania 

kredytów, a także zasady dotyczące obsługi i spłaty kredytu.252   

 Banki dla ograniczenia występowania ryzyka kredytowego, wraz z jego skutkami, 

zobowiązane są do stosowania i przestrzegania zasad wynikających z przepisów prawa, 

 
251 J. Ingber, T. Ruppel, Compelling Synergies between Credit and Compliance Risk, 

http://www.jeffingber.com/wp-content/uploads/2019/06/RMA-Credit-Compliance-0319.pdf  (dostęp: 20.08.2021 

r.). 
252 A. Matuszyk, Ryzyko kredytowe [w:] M. Iwanicz- Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, 

Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017, s. 120.  

http://www.jeffingber.com/wp-content/uploads/2019/06/RMA-Credit-Compliance-0319.pdf
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regulacji nadzorczych, regulacji wewnętrznych i przyjętych standardów rynkowych. Dotyczy 

to w szczególności działań banku polegających na: 

• badaniu zdolności kredytowej kredytobiorcy przy użyciu metod stosowanych przez 

bank, 

• wszechstronnej ocenie ryzyka kredytowego z użyciem ratingu wewnętrznego lub oceny 

scoringowej, 

• oferowaniu kredytu klientowi, tylko wtedy, gdy posiada zdolność kredytową, a ocena 

poziomu ryzyka kredytowego jest na poziomie akceptowalnym przez bank, 

• podejmowaniu decyzji kredytowej jedynie przez osoby do tego uprawnione, 

• zabezpieczeniu kredytu - oczekiwany poziom ryzyka kredytowego jest zabezpieczany 

poprzez przyjmowane przez bank zabezpieczenia,  

• kontroli sprawowanej wobec kredytobiorcy (sprawdzanie zdolności kredytowej 

kredytobiorcy w trakcie trwania umowy kredytu.  

  Niestosowanie się banku do wymienionych zasad i wytycznych w zakresie ograniczania 

ryzyka kredytowego jest przejawem braku zgodności w banku w obszarze działalności 

kredytowej, co w konsekwencji może doprowadzić do powstania ryzyka braku zgodności, a to 

następnie do  materializacji  ryzyka kredytowego i poniesienia strat przez bank z tytułu 

niewywiązywania się z umów kredytów przez kredytobiorców .  

  Mając to na uwadze,  należy uznać, że choć między ryzykiem braku zgodności  

i ryzykiem kredytowym nie występuje silna korelacja, to jednak pierwszy rodzaj ryzyka może 

generować powstanie ryzyka kredytowego.   

  Analizując problem ryzyka braku zgodności w banku w relacji z innym z ryzykiem 

finansowym w działalności banku, niewątpliwie należy odnieść się do ryzyka płynności. Banki 

zobowiązane są do podejmowania działań mających za celu zachowanie i zapewnienie 

ciągłości płynności, która jest jedynym z najważniejszych aspektów działania banku. Są one 

również  zobowiązane do stosowania prawnie przyjętych rozwiązań w zakresie ograniczania 

ryzyka płynności oraz zarządzania tym ryzykiem dla zapewnienia niezbędnych wysokości 

środków finansowych w celu wywiązania się zarówno z bieżących jak i przyszłych 

zobowiązań.    

  W związku z występowaniem tego ryzyka Komitet Bazylejski w 2010 r. w Bazylei III 

wprowadził parę wskaźników LCR (Liquidity Coverage Ratio) oraz NSFR (Net Stable Funding 
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Ratio)253, które pozwalają na pomiar i monitorowanie płynności krótko- i długookresowej. 

Wskaźniki te mają być podstawą budowy procesu zarządzania płynnością w banku254.  

  W aspekcie ryzyka płynności i jego pomiaru banki zobowiązane zostały do wdrożenia 

unijnych norm płynności, które zostały określone w pakiecie CRD IV/CRR, szczególnie  

w rozporządzeniu nr 575/2013. Ze względu na charakter prawny rozporządzenia unijnego, 

normy te obowiązują wprost, a banki są zobowiązane do ich stosowania. Bez drobiazgowego 

odniesienia się do tych limitów, należy wskazać, że banki zostały zobowiązane do przyjęcia 

limitów i wartości progowych na ryzyko płynności krótko- i długoterminowej. W związku  

z występowaniem tego rodzaju ryzyka banki są zobligowane do ustanowienia reguł zarządzania 

tym ryzykiem. Metody zarządzania ryzykiem płynności w poszczególnych bankach określają 

regulacje wewnętrzne, które muszą być jednak spójne z wymogami ustanowionymi  

w przepisach prawa, wytycznych i rekomendacji organów nadzoru nad rynkiem bankowym. 

   Bank opracowuje, wdraża i stosuje politykę zarządzania płynnością. W ramach 

ustanawianych reguł zarządzania ryzykiem płynności określa się sposób organizacji procesu 

zarządzania płynnością, monitoring i jego efektywność. W zakresie ryzyka płynności 

wymagane jest stosowanie odpowiednich miar, systemu limitów oraz wartości kontrolnych, 

które mają na celu zabezpieczenie płynności banku na skutek wystąpienia niekorzystnych 

warunków o charakterze wewnętrznym lub/ i zewnętrznym. Bank opracowując metody 

zarządzania ryzykiem płynności, zobowiązany jest do wdrażania i stosowania odpowiednich 

przepisów prawa oraz wytycznych i rekomendacji organów nadzoru.   

  Jak można zauważyć, ryzyko płynności wymaga od banku podjęcia określonych działań 

mających na celu ograniczenie tego ryzyka wraz z jego skutkami. W tym celu muszą zostać 

podjęte działania, jakie zostały określone w poszczególnych regulacjach, wytycznych organów 

nadzoru, a także w polityce wewnętrznej banku w odniesieniu do zarządzania płynności. 

Niezastosowanie się do nich w pierwszej kolejności można uznać za przejaw braku zgodności 

w banku i zidentyfikować jako obszar występowania ryzyka braku zgodności w banku.  

To właśnie brak zgodności w tym zakresie może być przyczyną wystąpienia ryzyka płynności,  

a jego czynnikiem niedostosowanie polityki wewnętrznej do wymaganych standardów  

i polityk. W efekcie brak zgodności i powstałe ryzyko mogą powodować problemy  

 
253 M. Flotyński, Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) a zmiany w strukturze aktywów i pasywów 

banków, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w 

Katowicach, 325, 45-57 
254 Zob. szerzej: R. Karkowska, P. Niedziółka, Rentowność banków komercyjnych a ich płynność w kontekście 

implementacji ilościowych norm płynności rekomendowanych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego. 

Bank i Kredyt 50(2), 2019, s. 150,. 
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z zachowaniem płynności przez bank, a w następstwie doprowadzić do wystąpienia ryzyka 

płynności.   

  Ryzyko braku zgodności w banku może wystąpić także w obszarze zapewnienia 

niezbędnej wysokości środków finansowych koniecznych do wywiązywania się przez bank  

z bieżących i przyszłych zobowiązań. Brak zgodności w tym obszarze będzie zatem narażał 

bank na ryzyko płynności, co w rezultacie może doprowadzić do utraty posiadanych środków 

finansowania lub utraty dostępu do nowych źródeł finansowania.   

  Ryzyko braku zgodności pozostaje w bardzo silnej relacji z ryzykiem operacyjnym, 

dlatego często jest zaliczane do kategorii ryzyka operacyjnego nie tylko przez przedstawicieli 

nauki, prawodawców czy organy nadzoru, ale i same banki. „Włączanie” ryzyka braku 

zgodności do ryzyka operacyjnego wynika z przyczyn generujących oba rodzaje ryzyka. 

Niektóre z nich mogą generować wystąpienie obu rodzajów ryzyka jednocześnie. Są to: 

  

• przyczyny wewnętrzne - nieodpowiednie i zawodne procedury wewnętrzne, 

błędy pracowników, reklamacje klientów, 

• przyczyny zewnętrzne – zmiany regulacyjne. 

  Zwracając uwagę na przyczyny wewnętrzne, należy zaznaczyć, że odnoszą się one 

zasadniczo do ryzyka operacyjnego, co wynika bezpośrednio z art. 4 ust. 1 pkt 52 

rozporządzenia nr 575/2013. W akcie tym nie wskazano jednak, czym są nieodpowiednie  

i zawodne procedury wewnętrzne oraz błędy pracowników. Wcześniej zostało już stwierdzone, 

że ryzyko braku zgodności w banku powstaje na skutek nieprzestrzegania przepisów 

obowiązującego prawa, regulacji nadzorczych, regulacji wewnętrznych, standardów 

rynkowych i zasad etycznych banku, jego pracowników, a także podmiotów za pośrednictwem 

których działa bank. W związku z tym można wnioskować, że ryzyko braku zgodności w banku 

wynika z nieodpowiednich i zawodnych procedur wewnętrznych w zakresie zapewniania 

zgodności, co ma bezpośredni wpływ na powstanie także ryzyka operacyjnego.   

  Inną przyczyną występowania zarówno ryzyka operacyjnego, jak i ryzyka braku 

zgodności, są błędy pracowników. W odniesieniu do ryzyka operacyjnego błędy pracowników 

należy rozumieć szeroko, jako każdy błąd w zakresie czynności podejmowanych w ramach 

obowiązków pracowniczych, które wynikają z nieprawidłowego przestrzegania przepisów 

prawa, regulacji nadzorczych, regulacji wewnętrznych i standardów rynkowych lub też ich 
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całkowitego nieprzestrzegania. Są to także błędy pracowników komórki ds. zapewniania 

zgodności. Wśród nich można wyróżnić:  

• działania naruszające wytyczne w zakresie obsługi klientów - np. stosowanie praktyk 

rynkowych wprowadzających w błąd, misselling, 

• ujawnianie informacji o klientach - nieprzestrzeganie przepisów prawa bankowego  

w zakresie tajemnicy bankowej, 

• stosowanie agresywnych praktyk rynkowych - wywieranie presji na klientach w celu 

nabycia określonej usługi bankowej dla maksymalizacji prowizji, 

• wadliwą konstrukcję umów o usługi bankowe - umowy takie zawierają niedozwolone 

postanowienia umowne, 

• błędną ocenę profilu i wiarygodności klienta - wynikającą z nieprawidłowego 

zastosowania metod oceny klienta, które obowiązują w banku.  

  Każdy z tych błędów jest zarazem niedostosowaniem się pracownika banku do 

funkcjonujących w banku procedur wewnętrznych w zakresie zapewniania zgodności. 

Wszyscy pracownicy banku, a nie wyłącznie pracownicy komórek do spraw zgodności, są 

odpowiedzialni do zapewniania zgodności we wszystkich procesach funkcjonujących w banku. 

Błędy pracowników, nawet te popełniane nieświadomie, będą wpływać na powstanie ryzyka 

operacyjnego i ryzyka braku zgodności w banku.  

  Innym wspólnym czynnikiem występowania ryzyka operacyjnego i braku zgodności są 

zmiany regulacyjne dotyczące sektora bankowego. Bank, prowadząc działalność na rynku 

finansowym i świadcząc usługi dla klientów, musi stale dostosowywać się do zmian 

regulacyjnych. Wszelka  taka zmiana oddziałuje na procesy i procedury wewnętrzne w banku. 

Zmiany te, choć uznawane są  za zewnętrzną przyczynę ryzyka operacyjnego, mają wpływ na 

wewnętrzne procesy funkcjonujące w banku. W efekcie mogą wpłynąć na wystąpienie ryzyka 

braku zgodności wraz z jego skutkami finansowymi i niefinansowymi. Jeżeli zmiany 

regulacyjne nie są odpowiednio monitorowane i kontrolowane przez komórkę do spraw 

zgodności, to jest to dowód na to, że  funkcja zapewniania zgodności w banki nie działa  

w sposób prawidłowy. W konsekwencji zawodność tej funkcji w nieprawidłowy sposób  

wpływa na działalność operacyjną banku i może powodować występowanie ryzyka 

operacyjnego.   

2.7.2. Ryzyko braku zgodności w banku i jego relacja z wybranym ryzykiem w banku 

 o charakterze niefinansowym  
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  Ryzyko braku zgodności jest ryzykiem o charakterze niefinansowym i jest często 

wyodrębniane spośród pozostałych rodzajów ryzyka w banku. Bywa również tak, że ze 

względu na przyczyny i czynniki, jakie wpływają na jego wystąpienie, ryzyko to jest w silnej 

relacji z innymi rodzajami ryzyka występującymi w działalności bankowej. W szczególności 

jest to widoczne w relacji ryzyka braku zgodności z niektórymi rodzajami ryzyka bankowego 

o charakterze niefinansowym.   

  Banki w swojej działalności identyfikują wskazane poniżej w tabeli 2.8. rodzaje ryzyka. 

Poszczególne rodzaje ryzyka zostały wraz z ich głównymi charakterystykami przedstawione  

w poprzednich częściach tego rozdziału. Ryzyko braku zgodności ze względu na swoją istotę 

pozostaje w bliskiej relacji z: 

• ryzykiem prawnym, 

• ryzykiem regulacyjnym, 

• ryzykiem utraty reputacji.  

 

  Występuje silna lub bardzo silna zależność między ryzykiem braku zgodności  

a ryzykiem prawnym, regulacyjnym i utraty reputacji. Silna zależność występuje w dwóch 

relacjach – ryzyko braku zgodności i ryzyko prawne oraz ryzyko braku zgodności i ryzyko 

regulacyjne. Wynika to przede wszystkim z tego, że przyczyny i czynniki wpływające na 

wystąpienie tych rodzajów ryzyka są bardzo podobne lub w niektórych okolicznościach 

tożsame. Każdy z tych rodzajów ryzyka w rzeczywistości dotyczy podobnego obszaru  

i zakresu. Dodatkowo, ryzyko braku zgodności, ryzyko prawne i regulacyjne są zarządzane w 

podobny sposób, co bezpośrednio wynika z ich zbliżonego charakteru i konsekwencji dla banku 

i dlatego występuje między nimi silna zależność.   

  Natomiast w przypadku relacji ryzyka braku zgodności z ryzykiem utraty reputacji 

występuje bardzo silna zależność. Wynika to przede wszystkim z tego, że ryzyko utraty 

reputacji przez bank jest konsekwencją wystąpienia ryzyka braku zgodności w banku, na co 

zwracają uwagę nie tylko same banki, ale także europejskie i krajowe organy nadzoru nad 

rynkiem finansowym.   

  Analizując problem ryzyka braku zgodności w banku, niewątpliwie należy odnieść się 

do jego relacji z ryzykiem prawnym. Jak zostało to już wcześniej wskazane, ryzyko prawne jest 

odrębnym rodzajem ryzyka od ryzyka braku zgodności. Jego zakres jest szerszy niż zakres 

ryzyka braku zgodności w banku (dotyczy np. kwestii związanych z zatrudnieniem, ochrony 

danych osobowych, co jest poza zakresem ryzyka braku zgodności).  
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  Między ryzykiem braku zgodności w banku a ryzykiem prawnym występuje bliska 

relacja przede wszystkim w zakresie przyczyn generujących oba rodzaje ryzyka. Mianowicie, 

zarówno ryzyko braku zgodności w banku, jak i ryzyko prawne, powstają na skutek naruszeń 

lub nieprzestrzegania przepisów prawa. Z tym jednak wyjątkiem, że ryzyko braku zgodności 

dotyczy tych przepisów prawa, które mają zastosowanie do działalności bankowej, a ryzyko 

prawne wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz zobowiązań kontraktowych i poza 

kontraktowych, np. aspektów podatkowych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy  

i finansowania terroryzmu.   

   Choć każde z nich należy traktować i analizować w sposób odrębny, to jednak  

w przypadku zarządzania ryzykiem prawnym musi zostać zapewniona współpraca 

departamentu prawnego z komórką do spraw zgodności, nawet wtedy, gdy komórki 

departamentu prawnego są ulokowane poza strukturą compliance.   

  Innym rodzajem ryzyka związanym z ryzykiem braku zgodności jest ryzyko 

regulacyjne, przez które rozumie się ryzyko zmian prawnych warunków prowadzenia 

działalności. Ryzyko to w swojej istocie podobne jest do ryzyka prawnego z pewnymi jednak 

zastrzeżeniami. O ile ryzyko prawne i ryzyko braku zgodności w banku są ryzykiem 

wewnętrznym, to ryzyko regulacyjne jest ryzykiem o charakterze zewnętrznym. Powstaje ono 

w banku na skutek zmian prawnych określających warunki prowadzenia działalności.

 Ryzyko to występuje w banku poprzez niedostosowanie się tego podmiotu do nowych 

lub zmienionych przepisów prawa lub regulacji nadzorczych. W rezultacie  może mieć to 

wpływ na powstanie ryzyka braku zgodności.  Ze względu na okoliczności opisane powyżej, 

obu tych rodzajów ryzyka nie powinno się łączyć lub traktować ich zamiennie, gdyż ryzyko 

regulacyjne nie jest ryzykiem braku zgodności.   

  W dokonywanej klasyfikacji ryzyka bankowego banki wyodrębniają ryzyko utraty 

reputacji. Przyczyny występowania tego ryzyka są różne, co zostało wskazane w poprzednim 

rozdziale. Ryzyko to  powstaje w banku między innymi na skutek stwierdzonych przypadków 

braku zgodności. Choć jest ono ryzykiem niefinansowym, to naraża bank na konsekwencje 

finansowe, jak chociażby wycofanie środków pieniężnych przez klientów, tj. depozytów lub 

lokat, co może spowodować spadek płynności banku i narażać go na nieterminową 

ewentualność regulowania bieżących i przyszłych zobowiązań.   
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2.8.Konsekwencje ryzyka braku zgodności w banku  

 

 

2.8.1. Konsekwencje ryzyka braku zgodności w banku - ujęcie ogólne  

 Wystąpienie ryzyka w działalności banku zawsze  naraża bank na konsekwencje 

ekonomiczne i nieekonomiczne. Mogą być one krótko- lub długotrwałe.  Również  

i w przypadku zmaterializowania się ryzyka braku zgodności mogą wystąpić skutki i 

oddziaływać na jego sytuację wewnętrzną. Należy zauważyć, że ryzyko braku zgodności jest 

definiowane przez prawodawców, organy nadzoru, przedstawicieli świata nauki, jak i przez 

same banki przez pryzmat konsekwencji mogących wystąpić w przypadku jego identyfikacji  

w banku. Każda z tych konsekwencji ma jednak negatywne oddziaływanie na działalność 

banku, uznawana jest za stratę.   

   W przypadku zmaterializowania się ryzyka braku zgodności jego konsekwencje 

występują co do zasady łącznie, z pewnymi jednak wyjątkami.   

  Wśród konsekwencji nieekonomicznych można wyróżnić, np.:  sankcje prawne, sankcje 

regulacyjne, utratę reputacji, odejście klientów, ale także inne, które bezpośrednio wpływają na 

działalność banku (np. przeprowadzenie dodatkowej kontroli czy szkoleń). Natomiast, jeśli 

chodzi o konsekwencje ekonomiczne, to w szczególności bank jest narażony na: straty 

materialne, spadek  dochodów czy inne skutki o charakterze ekonomicznym (np. koszty szkoleń 

pracowników).  Konsekwencje te mogą wystąpić w sposób bezpośredni, jak wymienione już 

sankcje prawne i straty materialne, ale także w sposób pośredni, czego przykładem może być 

utrata  reputacji na skutek stosowania przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych.     

 Na rysunku 2.1. zaprezentowano schemat funkcjonowania konsekwencji ryzyka braku 

zgodności w banku uwzględniający oba rodzaje konsekwencji. Jest to autorski sposób 

przedstawienia konsekwencji ryzyka braku zgodności w banku ze wskazaniem powiązań, jakie 

między nimi występują.    

 



104 

 

Rysunek 2.1. Konsekwencje ryzyka braku zgodności w banku 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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 Na rysunku 2.1. zostały przedstawione nieekonomiczne i ekonomiczne konsekwencje 

ryzyka braku zgodności w banku. Konsekwencje nieekonomiczne są wyraźnie zróżnicowane. 

Dotyczą one zarówno działań podejmowanych przez podmioty zewnętrzne oddziałujących na 

funkcjonowanie banku, tj. sądy powszechne i organy nadzoru i kontroli nad rynkiem 

finansowym, stanowią je przede wszystkim sankcje prawne i regulacyjne. Są to także takie 

konsekwencje, na których powstanie ma wpływ sam bank, jak np.: utrata reputacji czy odejście 

klientów.    

  W rezultacie każdy z nieekonomicznych skutków ryzyka braku zgodności w banku 

niesie ze sobą konsekwencje ekonomiczne – finansowe dla banku, w szczególności wystawia 

bank na straty materialne spowodowane koniecznością zapłaty kar finansowych, jakie zostały 

nałożone przez właściwe organy czy wypłaty zasądzonych odszkodowań. Wystąpienie tych 

niepożądanych skutków finansowych naraża bank na wysokie straty finansowe i możliwość 

wystąpienia problemów z bieżącą jak i przyszłą obsługą zobowiązań przez bank.  

 

2.8.2. Nieekonomiczne konsekwencje ryzyka braku zgodności w banku 

 

  W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na nieekonomiczne skutki ryzyka braku 

zgodności. Co wymaga podkreślenia na tym etapie, że ich wystąpienie oddziałuje nie tylko na 

sam bank, ale także i na pozostałe podmioty sektora bankowego, jak również innych  

uczestników rynku finansowego. Nałożona sankcja prawna, regulacyjna czy uznanie klauzuli 

za niedozwoloną są informacjami dla innych podmiotów, które w rezultacie na ich podstawie 

mogą zabezpieczyć się przed powstaniem ryzyka braku zgodności w ich działalności wraz z 

jego dotkliwymi konsekwencjami. Jest to także źródło dla identyfikacji ryzyka braku zgodności 

w samym banku.   

  Za Komitetem Bazylejskim, KNF i niektórymi bankami, można dokonać 

podstawowego podziału  konsekwencji nieekonomicznych, są to:   

• sankcje prawne,  

• sankcje regulacyjne,  

• utrata reputacji.  

  Oprócz wyżej wymienionych można wyróżnić także inne nieekonomiczne skutki 

oddziałujące na sytuację banku. W szczególności mogą to być:  
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• odejście klientów, 

• zmiany w systemie kontroli wewnętrznej, 

• zmiany w systemie organizacyjnym banku, w tym kadry, 

• konieczność przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych, 

• wprowadzenie nowej strategii przez bank. 

  W pierwszej kolejności jako skutek ryzyka braku zgodności należy wskazać sankcje 

prawne, które nakładane są przez właściwe organy lub sądy powszechne w przypadku 

nieprzestrzegania przez bank przepisów obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych  

i standardów rynkowych.  

  Sankcja prawna jest niekorzystnym (ujemnym) skutkiem prawnym dla podmiotu255- 

banku, jaki występuje w przypadku niezastosowania się do obowiązujących przepisów 

prawnych256. Może być ona również zastosowana przez właściwy organ względem banku także 

wtedy, gdy bank wprawdzie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, lecz zrobi to  

w sposób niewłaściwy. To jaki środek prawny- sankcja prawna, zostanie zastosowany 

względem banku uzależnione jest od rodzaju i skali naruszeń banku w zakresie prowadzonej 

działalności257.   

  W przypadku sankcji prawnych stosowanych przez odpowiednie organy i sądy należy 

wyraźnie zaznaczyć, że sankcje te muszą być przewidziane przez przepisy prawa, które 

jednoznacznie wskazują przesłanki ich stosowania. Możliwe jest także tzw. „miarkowanie” 

sankcji prawnych. Oznacza to, że w uzasadnionych przypadkach i okolicznościach organ lub 

sąd mogą uwzględnić okoliczności łagodzące i wymierzyć niższą karę niż ta, która jest 

przewidziana w przepisach prawa lub odstąpić od jej nałożenia, np. w sytuacji, w której bank 

podjął czynności mające na celu usunięcie skutków stosowanej przez siebie praktyki.   

  W obszarze sankcji prawnych nakładanych na banki należy wyróżnić: 

 
255 Zob. szerzej: A. Piszcz, Sankcje w polskim prawie antymonopolowym. Wydawnictwo Temida 2, Białystok 

2013,s. 56-59. 
256 Zob. szerzej: P. Chmielnicki, Sankcje prawne w nowym ujęciu. Cele poznawcze, definicja, kryteria klasyfikacji, 

Przegląda Prawa Publicznego, 1/2017, s. 154-182, A. Kociołek- Pękasa, W. Pekasa, O wielowymiarowości i 

niejednoznaczności sankcji w prawie. Teoretyczno-prawne i filozoficzno-prawne zagadnienia sankcji prawnej, 

Przegląda Prawa Publicznego, 1/2017,  s. 9-23. 
257 W szczególności sankcje o charakterze administracyjnym muszą odpowiadać skali naruszenia i działalności 

prowadzonej przez bank. Organ nadzoru stosując odpowiednią sankcję może nałożyć na bank karę pieniężną, ale 

jej wysokość będzie uzależniona np. od obrotów banku za poprzedni rok.  
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• sankcje administracyjne258 - decyzje administracyjne stosowane przez Prezesa UOKiK 

oraz KNF,  

• sankcje cywilnoprawne259 - stosowane przez sądy powszechne i przez podmioty 

alternatywnie rozstrzygające spory klientów z bankami, 

• sankcje karne260 - stosowane przez sądy powszechne. 

  Sankcje administracyjne to rodzaj publicznoprawnych sankcji, jakie mogą zostać 

nałożone na banki w przypadku naruszenia przepisów obowiązującego prawa. Sankcje te 

odnoszą się do ogółu czynności podejmowanych przez banki względem jego klientów. Są one 

także stosowane przez odpowiednie organy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  

w praktykach rynkowych banku, które dotyczą nieograniczonego kręgu klientów, w tym 

również konsumentów. Właściwe ograny, w szczególności Prezes UOKiK, w granicach 

przyznanych mu uprawnień i w określonych ustawowo przypadkach261 podejmuje działania 

mające na celu ochronę wszystkich konsumentów będących uczestnikami rynku finansowego, 

a nie w odniesieniu do indywidulanego konsumenta. Dlatego też działania podejmowane przez 

Prezesa UOKiK mają charakter publicznoprawny.   

  Natomiast KNF, jako organ nadzoru na rynkiem finansowym, podejmuje względem 

instytucji finansowych, także banków, określone ustawowo działania, które służą 

prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego. Są to działania skierowane bezpośrednio 

do podmiotu - banku, a nie jego klientów262. W stosunku do banków KNF jako nadzorca 

 
258 Zob. szerzej: R. Budzisz, Sankcja administracyjna jako instrument odpowiedzialności administracyjnej [w:] 

System Prawa Medycznego. Tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, red. T. 

Dukiet-Nagórska, A. Liszewska, E. Zielińska, Warszawa 2021L. Dziewięcka -Bokun, Sankcja prawna w prawie 

administracyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis” Nr 169, Prawo XXXVI, Wrocław 1972, s. 37 i n. I. Niżnik-

Dobosz, Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym, [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Sankcje 

administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011, s. 129., D. Przeklasa, Pojęcie i istota sankcji administracyjnej 

w poglądach Profesora Mariana Zimmermanna oraz we współczesnym polskim prawie administracyjnym [w:] 

Myśl Mariana Zimmermanna a współczesne prawo administracyjne , red. L. Staniszewska, M. Szewczyk, J. 

Zimmermann, Warszawa 2020, LEX-el.  E. Żelasko-Makowska, Sankcje administracyjne, Przegląd Prawa 

Publicznego, nr 1/2017, s.92-100, P. Sikora, Sankcja karna jako instytucja prawa administracyjnego – rozważania 

teoretyczno-prawne, w: Prawo do dobrej administracji, Z. Niewiadomski (red.), Z. Cieślak (red.), Warszawa 2003, 

s. 531–539, M. Stah, Sankcje administracyjne – problemy węzłowe, w: [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, 

Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011, s. 21. 
259 Por. W. Gontarski, Sankcje cywilnoprawne z tytułu niewykonania obowiązku informacyjnego przez bank 

oferujący instrumenty pochodne. Glosa do wyroku TS z dnia 30 maja 2013 r., C-604/11, LEX/el. 2014. Zob. 

szerzej: E. Rutkowska- Tomaszewska, Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich, Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 63, A. Piszcz, Sankcje… op. cit.s. 56-57. 
260 Zob. szerzej: S. Hoca, D. Mucha (red.), Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym, Scriptorium 

Wydawnictwo Naukowe, Opole, 2018, T. Kaczmarek (red.), Nauka o karze : sądowy wymiar kary, Wydawnictwo 

C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa,  2017. 
261 Zakres kompetencji i uprawnień Prezesa UOKiK określa ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275). 
262 Należy zaznaczyć, że Prezes UOKiK nie jest właściwy w sprawach indywidualnych konsumentów. Jednakże 

może on podjąć działania także wtedy, gdy poprzez praktykę przedsiębiorcy (banku) zostanie naruszony interes 
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dysponuje ustawowo określonymi środkami – środki nadzorcze. Ich celem jest ograniczenie a 

także zapobieganie wystąpienia w bankach sytuacji, które będą zakłócać ich funkcjonowanie 

oraz zagrażać ich klientom. Sankcje nadzorcze KNF nie mogą ingerować w stosunki 

cywilnoprawne263.   

  W Polsce organami właściwymi do nakładania tego rodzaju sankcji są właśnie Prezes 

UOKiK oraz KNF. Oba te organy mają różny zakres przedmiotowy, a sankcje nakładane przez 

te podmioty będą się różniły. Każdy z nich właściwy jest jednak do nakładania sankcji na 

podmioty rynku finansowego, w tym na analizowane w niniejszej rozprawie doktorskiej banki.  

  Prezes UOKiK, jako organ ochrony praw konsumentów, w tym konsumentów rynku 

finansowego, nakłada na banki tego typu sankcje w przypadku naruszenia przez nie przepisów 

prawa ochrony w zakresie ochrony konsumentów a także tzw. ustaw sektorowych mających 

zastosowanie do usług finansowych.    

  Sankcjami administracyjnymi Prezesa UOKiK są: decyzje zakazujące stosowania przez 

bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz decyzje o uznaniu 

postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i zakazującą jego wykorzystywania. W obu 

przypadkach Prezes UOKiK po przeprowadzeniu postępowań w tych sprawach może nałożyć 

na bank karę pieniężną w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów264. Nie zawsze jednak taka kara będzie nałożona na 

bank. Kara pieniężna za naruszenie tych zakazów ma charakter fakultatywny. O tym, czy  

w konkretnym przypadku zasadne jest nałożenie kary pieniężnej, decyduje Prezes UOKiK  

w ramach uznania administracyjnego. Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt. 4 u.o.k.i.k., może nałożyć 

na bank karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku 

obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary265. Wysokość tych kar może różnić się w 

zależności od podjętych lub zaniechanych działań przez bank266. Przykłady kar finansowych 

nałożonych na banki przez Prezesa UOKiK, także w zakresie praktyk związanych z kredytami 

 
indywidualnego konsumenta, jeżeli stwierdzi on, że na taką praktykę potencjalnie mogą być narażeni pozostali 

konsumenci.  
263 Zob. szerzej: E. Rutkowska – Tomaszewska, Nadzór bankowy w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym 

[w:] E. Fojcik – Mastalska, Prawo bankowe, Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo, Wrocław: 2009, s. 138-

174.  
264 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (T.j. Dz. U z 2021 poz. 275). 
265 Istnieją jednak pewne wyjątki, które zostały określone w art. 106 ust. 5 i 6 u.o.k.i.k. S. Murek, Wyjaśnienia 

dotyczące sposobu ustalania kar pieniężnych a proporcjonalność kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa 

UOKiK – próba analizy, IKA 2020, nr 5, s. 106-119. 
266 Prezes Urzędu, ustalając wysokość nakładanej kary pieniężnej, uwzględnia w szczególności okoliczności 

naruszenia przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy oraz okres, stopień oraz skutki rynkowe 

naruszenia przepisów ustawy, przy czym stopień naruszenia Prezes Urzędu ocenia biorąc pod uwagę okoliczności 

dotyczące natury naruszenia, działalności przedsiębiorcy. 
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konsumenckimi, zostały przedstawione w następnej części tego podrozdziału.    

  Zastosowanie przez Prezesa UOKiK obu sankcji łącznie spełnia funkcję represyjną oraz 

prewencji ogólnej i szczególnej267. Już samo wydanie decyzji zakazującej przez Prezesa 

UOKiK jest potwierdzeniem na to, że w działalności banku występuje ryzyko braku zgodności. 

Natomiast nałożona kara pieniężna informuje o tym, że skala tego ryzyka może być uznana za 

wysoką, a samo ryzyko jest zarządzane w nieprawidłowy sposób (w rezultacie doszło do  

nałożenia kary).   

  Prezes UOKiK w stosunku do banków komercyjnych w Polsce w latach 2015-2021 

wydał łącznie 72 decyzje zakazujące stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów. Ze względu na problem omawiany w niniejszej rozprawie doktorskiej w dalszej 

części zostaną wskazane te, które dotyczyły naruszeń w zakresie  kredytu konsumenckiego. 

Należą do nich m.in.:  

• nieprawidłowe rozliczanie kosztów kredytów konsumenckich spłacanych przed 

terminem268, 

• pobieranie przez bank opłat za wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny269, 

• stosowanie w reklamach kredytu konsumenckiego informacji o kredycie bez wskazania 

oferty, do której odnosiło się zawarte w nich porównanie, co uniemożliwiało 

zweryfikowanie jego prawdziwości270, 

• prezentowanie w reklamach telewizyjnych dotyczących kredytu konsumenckiego 

danych dotyczących kosztu kredytu w sposób uniemożliwiający ich odczytanie z uwagi 

na wielkość czcionki oraz krótki czas ich prezentacji271, 

• uniemożliwianie konsumentom złożenia reklamacji w formie pisemnej, za pomocą 

przesyłki pocztowej272, 

• niezamieszczanie w wiadomościach przesyłanych do konsumentów ważnych 

informacji związanych z jednostronną zmianą warunków umowy dokonywaną  

w trakcie jej trwania, umożliwiających ustalenie przez konsumentów dopuszczalności 

wprowadzenia proponowanych zmian273.  

 
267 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 30 grudnia 2021 r. nr DOZIK-17/2021, s.30. 
268 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 6 maja 2021 r. nr RKR - 2/2021. 
269 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 13 kwietnia 2021 r. nr RBG - 2/2021. 
270 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 30 grudnia 2019 r. nr DOZIK-11/2019. 
271 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 29 sierpnia 2016 r. nr RBG-7/2016 
272 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 29 sierpnia 2016 r. nr RBG-7/2016 
273 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 30 maja 2018 r. nr BG - 7/2018. 
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  W katalogu sankcji prawnych, jakie mogą być stosowane przez Prezesa UOKiK należy 

także wskazać decyzje, jakie wydawane są przez ten organ w przypadku stosowania przez banki 

niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów274. Prezes UOKiK wydaje 

decyzję o uznaniu tego postanowienia za niedozwolone i zakazuje jego wykorzystywania przez 

bank w obrocie konsumenckim275.   

  W przypadku stwierdzenia tej nieprawidłowości  Prezes UOKiK w wydanej decyzji 

może określić niezbędne środki do usunięcia trwających skutków naruszenia wskazanego 

zakazu i zobowiązać bank do podjęcia określonych działań276,  które powinny być jednak 

proporcjonalne do wagi i rodzaju naruszenia.   

  Prezes UOKiK w stosunku do banków komercyjnych w Polsce w latach 2017-2021 

wydał łącznie 14 decyzji o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Tylko jedna 

z tych decyzji – decyzja z dnia 23 października 2020 r. nr RLU-2/2020 została wydana przez 

Prezesa UOKiK w stosunku do Getin Noble Banku S.A. i dotyczyła stosowania 

niedozwolonego postanowienia wzorca umowy w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek 

finansowych277. Pozostałe decyzje dotyczyły stosowania niedozwolonych postanowień 

umownych w umowach o kredyty denominowane lub indeksowane do waluty franka 

szwajcarskiego.   

  Naruszenie przez bank tego zakazu, choćby nawet i nieumyślne, powoduje, że Prezes 

UOKiK w ramach wydanej decyzji zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 3a u.o.k.i.k.  może nałożyć na 

bank karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym 

 
274 Zakazane jest stosowanie przez banki, we wzorcach umów zawieranych z konsumentami, niedozwolonych 

postanowień umownych, o których mowa w art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (T.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 
275 Na podstawie nowelizacji przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK uzyskał 

uprawnienie do wydania decyzji uznającej klauzulę za niedozwoloną we wzorcu umownym.  Przed 17 kwietnia 

2016 r., o niedozwolonym charakterze klauzul umownych decydował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Postanowienia umowne uznane za niedozwolone były wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych .Zob. 

szerzej: M. Namysłowska, Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone, PUG 2016, nr 5, s. 3-8. K. Araczewska, Ł. Wroński, Wybrane zagadnienia „konsumenckiej” 

nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [W] E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Ochrona 

klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych. Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2017. E. Rutkowska- Tomaszewska, Misselling i inne nadużycia… op.cit. , s. 41-42. M. 

Namysłowska, Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, PUG 

2016, nr 5, s. 3-8. Por. J. Rutecka-Góra Joanna, E. Rutkowska-Tomaszewska, Bankowe produkty emerytalne a 

niedozwolone klauzule umowne i ryzyko braku zgodności, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2021, 12, s. 

42-54.  

276 W szczególności może zobowiązać bank do: poinformowania konsumentów, będących stronami umów 

zawartych na podstawie wzorca, o uznaniu za niedozwolone postanowienia tego wzorca - w sposób określony w 

decyzji; złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji. 
277 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 23 października 2020r. nr RLU-2/2020.  
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poprzedzającym rok nałożenia kary278.    

  Wysokości kar finansowych nałożonych przez Prezesa UOKiK w tym zakresie zostały 

przedstawione w następnej części tego rozdziału. Tym samym można stwierdzić, że każdy 

przykład takiej kary jest dowodem na materializację ryzyka braku zgodności w banku  

w zakresie kredytów konsumenckich.  

  Podmiotem uprawionym do nakładania nadzorczych sankcji prawnych na banki  

w zakresie wyznaczonym przez  art. 138 p.b. jest KNF279. Funkcja ta realizuje cele nadzoru nad 

rynkiem finansowym280, które określa art. 2 u.n.r.f. 281, odwołując się do celów  wskazanych  

w prawie bankowym. Należy jednoznacznie stwierdzić, że każde nałożenie sankcji przez KNF 

jest dowodem na materializację ryzyka braku zgodności w banku282. Komisja Nadzoru 

Finansowego może nałożyć taką sankcję w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów prawa, 

co definitywnie można uznać za brak zgodności w banku.    

  Komisja Nadzoru Finansowego  w przypadku stwierdzenia naruszeń obowiązujących 

przepisów prawa bankowego przez bank, w szczególności tych wymienionych w art. 138 ust. 

2 i 3p.b., wydaje decyzję administracyjną zobowiązującą ten podmiot do podjęcia lub 

zaprzestania określonych działań oraz nakłada karę finansową283. W określonych ustawowo 

 
278 Kary finansowe mogą być nałożone przez Prezesa UOKiK w innych okolicznościach związanych ze 

stosowaniem niedozwolonych postanowień umownych, co wynika z art. 106 ust. 2, art. 106b, art. 107, art. 108b 

u.o.k.i.k. 
279 Poprzez funkcję nadzorczą i nakładane kary KNF realizuje cele określone w ustawie o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, mianowicie: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, 

bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów 

uczestników tego rynku. Zob. szerzej: M. Śliwa-Wajda, Art. 138  [w:] A. Mikos-Sitek, P. Zapadka (red.) Prawo 

bankowe. Komentarz, Warszawa 2022. L. Góral, Art. 138 [w:] E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe. 

Komentarz, wyd. V, Warszawa 2007. 
280 Zob szerzej: Fojcik-Mastalska E., Rutkowska-Tomaszewska E.(Red.), Nadzór nad rynkiem finansowym : 

aktualne tendencje i problemy dyskusyjne / red. Eugenia Fojcik-Mastalska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska 

Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa Administracji 

i Ekonomii, 2011L. Góral, Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Komentarz, Warszawa 2013, E. 

Kosieradzka, Komisja Nadzoru Finansowego jako instytucja zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i zaufania 

do systemu bankowego w Polsce [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie 

administracyjnym, red. M. Kasiński, M. Stahl, K. Wlaźlak, Warszawa 2015. Zob. także: Rutkowska-Tomaszewska 

E. Ewolucja zadań Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie ochrony klienta usług finansowych w świetle 

ostatnich zmian legislacyjnych W: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym : ocena 

dokonań i wnioski na przyszłość / red. Zbigniew Ofiarski Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i 

Administracji, 2014, s. 829-839, Rutkowska-Tomaszewska E. Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe 

praktyki rynkowe banków wobec konsumentów : zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działańW: 

Nadzór nad rynkiem finansowym : aktualne tendencje i problemy dyskusyjne Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna 

Biblioteka Cyfrowa. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, 2011, s. 97-112. 
281 T Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (T.j. Dz. U. z 2022 poz. 660). 
282 Por. J. Gliniecka, Podstawowe założenia prawa bankowego chroniące interesy banków i ich klientów , GSP 

2017, nr 1, s. 259-278. 
283 Zob. szerzej: A. Mianowana, Art. 138 [Zalecenia, nakazy, sankcje] [w:] H. Gronkiewicz-Waltz (red.), Prawo 

bankowe. Komentarz. Warszawa 2013, Legalis. 
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przypadkach KNF może także cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności przez bank284.

 Komisja Nadzoru Finansowego może stosować wobec banku nakazy określone w art. 

138 ust. 2 p.b.. Nakaz ten kierowany jest do konkretnego banku w celu nałożenia obowiązku 

podjęcia lub zaniechania określanego działania.  Stosowany on jest przez KNF w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości polegających na nieprzestrzeganiu przepisów Prawa 

bankowego dotyczących wymogów w zakresie płynności oraz funduszy własnych banku. Tym 

samym jest to środek prawny stosowany przez KNF w zakresie stwierdzenia braku zgodności 

w banku w zakresie płynności oraz funduszy własnych banku285.     

  W sytuacji, gdy bank nie realizuje skierowanych do niego zaleceń określonych w art. 

138 ust. 1 p.b., lub nakazów określonych w art. 138 ust. 2 p.b., a także wtedy gdy działalność 

banku wykonywana jest naruszeniem przepisów:  

• prawa bankowego,  

• innych ustaw regulujących działalność banku lub zasady jego organizacji oraz 

przepisów wydanych na ich podstawie,  

• przepisów rozporządzenia nr 575/2013, z wyjątkiem art. 92a i art. 92b tego 

rozporządzenia,  

• innych bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących 

działalność banku lub zasady jego organizacji,  

  lub z naruszeniem statutu albo stwarza zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków 

bankowych lub uczestników obrotu instrumentami finansowymi, KNF, po uprzednim 

upomnieniu na piśmie, może podjąć działania określone w art. 138 ust. 3 pkt 1 - 4 p.b.   

  Są to sankcje prawne za naruszenia banków w zakresie stosowania określonych 

przepisów prawa przez bank, zaleceń i nakazów KNF i zarazem reakcja nadzorcy na ryzyko 

braku zgodności w banku.  Komisja Nadzoru Finansowego w drodze decyzji może ograniczyć 

zakres działalności banku lub uchylić zezwolenie na utworzenie banku, jeżeli stwierdzi 

nieprawidłowości wynikające z art. 138 ust. 6 pkt 1 - 5 p.b.  Przesłanki ograniczenia zakresu 

działalności banku lub uchylenia zezwolenia na utworzenie banku dotyczą przede wszystkim 

braku zgodności banku w obszarze organizacyjnym. Jest to zatem nieprzestrzeganie przez bank 

przepisów dotyczących jego działalności operacyjnej.   

  Komisja Nadzoru Finansowego w formie decyzji nakłada również na bank karę 

 
284 Okoliczności nałożenia kary finansowej na bank oraz cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności przez 

bank określa art.138 p.b. Zastosowany środek prawny musi być jednak adekwatny do naruszeń banku.  
285 M. Śliwa-Wajda, Art. 138… op.. cit.   
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finansową, której wysokość jest odpowiednia do stopnia naruszeń banku. Dlatego sankcje  KNF 

mają podwójny skutek – prawny i finansowy. Sankcje nakładane przez KNF mają na celu 

wyegzekwowanie od banku działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mającymi 

zastosowanie do działalności banku, jak również z nakazami ustanowionymi przez KNF.  

  W przypadku sankcji cywilnoprawnych należy przede wszystkim wskazać, że są one 

nakładane przez sądy powszechne w przypadku naruszeń przepisów prawa przez banki  

w indywidualnych przypadkach. Dotyczy to w szczególności sytuacji niewypełnienia lub 

nienależytego wypełnienia obowiązku przez bank względem klienta, jak również 

niezastosowania się banku do zakazu lub nakazu wynikającego z przepisów prawa mającego 

zastosowanie do działalności prowadzonej przez bank. Jeżeli bank nie wykona umowy,  

np. kredytu konsumenckiego lub zrobi to w sposób nienależyty, to w takiej sytuacji klient,  

np. kredytobiorca  może wezwać bank do wypełnienia obowiązku wynikającego wprost z treści 

umowy. Dodatkowo klient może żądać od banku rekompensaty finansowej za poniesione 

szkody. Z tytułu tych naruszeń, klient banku, może żądać spełnienia roszczenia przez bank.  

W przypadku uznania roszczenia klienta, bank zobowiązany jest do naprawienia szkody 

wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania286. Roszczenie klienta 

może być również uznane przez sąd, który na przykład nakaże: 

• zaniechanie stosowania przez bank określonej praktyki,  

• wypełnienie przez bank prawa lub obowiązku, który wynika z przepisów prawa, 

umowy zawartej z klientem,  

• unieważnienie umowy zawartej przez klienta z bankiem.  

  W przypadkach wymienionych powyżej sąd powszechny orzekając o naruszeniu prawa 

przez bank, w określonych przypadkach, np. ze względu na powstałą szkodę, może zasądzić na 

rzecz klienta odszkodowanie (np. za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza 

rachunku)287. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku może nastąpić w związku  

z naruszeniem różnych przepisów prawa odnoszących się do działalności bankowej,  

w szczególności w zakresie usług świadczonych klientom banku i podejmowanych czynności 

 
286 Por. A. Cempura, A. Kasolik, Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania [w:] A. Cempura, A. 

Kasolik, Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i 

administracyjnych, Warszawa 2021. J. Gudowski, Dział II Skutki Niewykonania Zobowiązań [w:] Kodeks cywilny. 

Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom III. Zobowiązania. Część 2, Warszawa 2019. 
287 Zob. szerzej: M. Dumkiewicz, Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy [w:] A. 

Kidyba (red.), Pozakodeksowe umowy handlowe, Warszawa 2018, P. J. Mazur, Obowiązek zapłaty określonej  

sumy bez względu na przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zobwiązania, PPH 2021, nr 12, s. 20-

25. 
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przez bank w tym zakresie. Odszkodowania wypłacane są klientom banku na podstawie 

wydanych wyroków sądów powszechnych w Polsce288. Należy dodać, że jeżeli bank opóźnia 

się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, to w takiej sytuacji klient może żądać odsetek za 

czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody, również wtedy gdy opóźnienie było 

następstwem okoliczności, za które klient odpowiedzialności nie ponosi289.    

  Sankcje cywilnoprawne przewidziane są też w tzw. ustawach konsumenckich, czyli  

w tych aktach prawnych, które regulują kwestie związane ze świadczeniem konsumentom usług 

finansowych, także przez banki. W tym zakresie należy odnieść się wyłącznie do dwóch 

wybranych sankcji, które mają największe znaczenie ze względu na analizowany w niniejszej 

rozprawie problem ryzyka braku zgodności w bankach w odniesieniu do kredytów 

konsumenckich, a przewidzianych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta290  

i  ustawy o kredycie konsumenckim.  

  W ustawie o prawach konsumenta sankcje cywilnoprawne zostały przewidziane  

w szczególności, gdy umowa o usługę finansową zawierana jest na odległość. Przedsiębiorca, 

w analizowanym przypadku bank, jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków 

informacyjnych, jakie wynikają z treści art. 39 p.k. Co istotne, wymagane informacje muszą 

zostać przekazane konsumentowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli 

związania się umową w sposób jasny i zrozumiały i odpowiadający rodzajowi użytego środka 

porozumiewania się na odległość. Jeżeli bank nie przekaże konsumentowi wymaganych 

ustawowo informacji lub zrobi to w sposób niewłaściwy i niepełny, to konsument może 

skorzystać z uprawnienia przysługującego mu na mocy art. 41 p.k., a więc ma prawo odstąpić 

od umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych przedsiębiorcy. 

W tej sytuacji sankcja cywilnoprawna ma podwójny rezultat - odstąpienie od umowy przez 

konsumenta oraz utrata wynagrodzenia przez bank - czyli kosztów, jakie miały zostać 

poniesione przez konsumenta - prowizji, opłat i odsetek291. W mojej ocenie skorzystanie z tego 

uprawnienia przez konsumenta jest nie tyle sankcją dla banku za niewypełnienie obowiązków 

informacyjnych, ale przede wszystkim źródłem informacji dla banku o braku zgodności w jego 

działalności.   

  Na gruncie ustawy o kredycie konsumenckim sankcje cywilnoprawne są przewidziane 

 
288  
289 Zob. szerzej: M. Dumkiewicz, Odpowiedzialność… op. cit.  
290 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (T.j. Dz. U. z 2020 poz. 287), dalej: ustawa o prawach 

konsumenta lub p.k. 
291 E. Rutkowska-Tomaszewska, Art. 41 [w:] Lubasz D., Namysłowska M. (red.) Ustawa o prawach konsumenta. 

Komentarz, Warszawa 2015, s. 357. 
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m.in. w sytuacji, gdy w umowie o kredyt konsumencki bank, jako kredytodawca, nie zawarł 

wymaganych ustawowo elementów, które określa art. 30 u.k.k. Jeżeli w umowie brakuje 

obligatoryjnych elementów, to konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki  

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w art. 30 u.k.k.292. 

Natomiast, jeżeli w umowie kredytu konsumenckiego brakuje określonych ustawowo 

elementów, to konsument po uprzednim złożeniu oświadczenia kredytodawcy – bankowi 

zgodnie z art. 45 ust. 1 u.k.k. zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych 

kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Jest to tzw. sankcja kredytu 

darmowego293.   

  Nie są to jedyne sankcje cywilnoprawne, jakie mogą zostać nałożone na bank. Sankcje 

cywilnoprawne przewidziane są także w innych aktach prawnych mających zastosowanie do 

działalności bankowej.  

  Spory między klientami a bankiem mogą być rozstrzygane także w sposób alternatywny 

przez uprawnione podmioty, zwłaszcza przez sądy polubowne, np. Sąd Polubowny przy 

Komisji Nadzoru Finansowego czy działającego przy ZBP Bankowego Arbitra 

Konsumenckiego. Zawarta ugoda jak i wyrok obu podmiotów traktowane są na równi  

z wyrokami sądów powszechnych, co oznacza, że ustanowione na ich podstawie sankcje mogą 

być zaliczone do grupy sankcji cywilnoprawnych294.  

  Innym rodzajem sankcji prawnych, jakie mogą zostać stosowane w przypadku 

wystąpienia braku zgodności w banku są sankcje karne. Są one nakładane na banki w ściśle 

określonych przypadkach wynikających z przepisów prawa bankowego, ustawy z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym295 oraz ustawy z dnia 20 maja 1974 r. Kodeks 

wykroczeń296.  

  Sankcje karne nakładane na banki na podstawie art. 171 p.b., mają bezpośredni związek 

z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy Prawo bankowe297, co jest również jednoznaczne 

 
292 Art. 53 ust. 2 u.k.k. 
293 Zob. szerzej: M. Grochowski, Art. 45 [w:] K. Osajda (red.), Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, 

wyd. 2, Warszawa 2019, Legalis/el. 
294 Zob. szerzej: A. Jakubecki, Art. 1214 [w:] T. Wiśniewski (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 

Tom V. Art. 1096-1217, i, Warszawa 2021, M. Sorysz, Nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi i ugodzie sądu 

polubownego – zagadnienia wybrane, ADR 2011/4, s. 185. 
295 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (T.j. Dz. U. z 2022 poz. 660). 
296 Ustawa z dnia 20 maja 1974 r. Kodeks wykroczeń (T.j. Dz. U. z 2021 poz. 2008), dalej jako k.w.  
297 Zob. szerzej: E. Fojcik-Mastalska, Art. 171 [w:] M. Bączyk, L. Góral, J. Pisuliński, W. Pyzioł, E. Fojcik-

Mastalska (red.), Prawo bankowe. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2007,.W. Srokosz, Sankcje natury karnoprawnej 

[w:] Instytucje parabankowe w Polsce, Warszawa 2011, LEXel, P. Ochman,  Ochrona działalności bankowej w 

prawie karnym gospodarczym, Warszawa 2011, P. Ochman, Przestępstwo nielegalnego prowadzenia działalności 

bankowej, M.Pr.Bank. 2013, nr 7-8, s. 103-109, P. Ochman, Przestępstwo nielegalnego prowadzenia działalności 

bankowej. Art. 171 ust. 1 prawa bankowego z 1997 r., cz. I., M.Pr.Bank. 2013, nr 6, s. 90-97. 
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 z brakiem zgodności w banku. Ogólnie należy przyjąć, że czyny określone w art. 171 p.b., są 

zabronione i karalne. Są to tzw. pozakodeksowe przestępstwa bankowe298, do których będą 

miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny299. W przepisie art. 

171 ust. 4-8 p.b., określono kategorie czynów zabronionych w działalności bankowej  

i odpowiadające im sankcje karne. Są to przede wszystkim takie czyny, które bezpośrednio 

narażają bank na straty finansowe oraz wizerunkowe. Każdy z tych czynów jest  przejawem 

braku zgodności w banku. Czyny te są  rażącym naruszeniem przepisów prawa bankowego 

dokonywanym przez pracowników banku, grozi za nie odpowiednio kara grzywny i/lub kara 

pozbawienia wolności. Sankcje karne nakładane na banki w związku z wystąpieniem 

nieprawidłowości w stosowaniu prawa zostały także uregulowane w Kodeksie wykroczeń. 

Dotyczą one naruszeń banku w zakresie usługi kredytu konsumenckiego300. Każde z tych 

naruszeń jest wykroczeniem, za które przewidziane zostały określone kary. Czyny banku i jego 

pracowników uznane za wykroczenia zostały  określone w art. 138c k.w.  Wystąpienie tych 

wykroczeń, a w następstwie zastosowanie odpowiedniej kary przez sąd są potwierdzeniem na 

występowanie nieprawidłowości banku w zakresie stosowania przepisów ustawy o kredycie 

konsumenckim. Są to przede wszystkim rażące naruszenia w zakresie zawierania umowy 

kredytu konsumenckiego, tj. nieprzekazanie konsumentowi informacji o nabywanej usłudze, 

treści umowy i zaniechanie  obowiązku doręczenia tej umowy. W tych przypadkach pracownik 

banku podlega karze grzywny. Wypełnianie obowiązków informacyjnych przez bank w ramach 

procedury kredytowej jest szczególnym  obszarem zapewniania zgodności w banku. W związku 

z tym istotne jest, aby bank i jego pracownicy wypełniali ten obowiązek. W przeciwnym razie 

może zostać to uznane za wykroczenie, które podlega określonej karze a nade wszystko jest 

przejawem braku zgodności w banku i może generować ryzyko braku zgodności wraz z jego 

konsekwencjami.  Do tej pory jednak żaden z banków komercyjnych w Polsce nie został 

ukarany karą grzywny na podstawie art. 138c § 1 k.w.   

  Kara grzywny została przewidziana dla wykroczenia polegającego na  zawarciu umowy 

 
298 Zob. szerzej: A. Jurkowska-Zeidler Anna, Penalizacja zachowań stanowiących naruszenie tajemnicy bankowej, 

Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1/2008, s.289-304. 
299 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, t.j.).  
300 Zob. szerzej: A. Nierodka, Udzielenie kredytu klientowi niemającemu zdolności kredytowej. Niedopełnienie 

obowiązku zbadania zdolności kredytowej [w:] A. Nierodka, I. Heropolitańska, T. Zdziarski, Kredyty, pożyczki i 

gwarancje bankowe, I. Heropolitańska, T. Zdziarski, Warszawa 2021,  E. Rutkowska-Tomaszewska, Naruszenie 

obowiązków informacyjnych jako wykroczenie przeciwko prawom konsumenta [w:] Naruszenie obowiązków 

informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich, Warszawa 2009 LEXel, R. Bujalski, Sankcje za 

niezbadanie zdolności kredytowej a prawo UE. Omówienie wyroku TS z dnia 10 czerwca 2021 r., C-303/20 

(Ultimo Portfolio Investment), LEX/el. 2021, M. Sieradzka, Glosa do wyroku TS z dnia 27 marca 2014 r., C-

565/12, LEX/el. 2014, Kulik, Art. 138c [Kredyt konsumencki], [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz. P. Daniluk 

(red.), Wyd. 2, Warszawa 2019, Legalis.  
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o kredyt konsumencki bez uprzedniego wypełnia obowiązku oceny zdolności kredytowej. Bank 

jako kredytodawca kredytu konsumenckiego podlega „podwójnemu” obowiązkowi badania 

zdolności kredytowej konsumenta. Po pierwsze jest to obowiązek wynikający z przepisów art. 

9 ust. 1 u.k.k., a po drugie jest to wymóg określony w art. 70 ust. 1 p.b. Bank nie wypełniając 

obowiązku badania zdolności kredytowej, nie wypełnia więc obowiązków wynikających  

z ustawy o kredycie konsumenckim i prawa bankowego. Niewątpliwie badanie zdolności 

kredytowej konsumenta jest tym obszarem, w którym musi zostać zachowana zgodność banku 

z przepisami prawa. W przeciwnym razie jest to istotne naruszenie, które zagraża nie tylko 

prawom i interesom konsumentów, a przede wszystkim interesom banku, narażając na 

powstanie ryzyka kredytowego, które w tym przypadku może powstać na skutek 

niewypełnienia podstawowych obowiązków przez pracownika banku w ramach procedury 

kredytowej. Dotychczas żaden z banków komercyjnych w Polsce nie został ukarany karą 

grzywny na podstawie art. 138c § 1a k.w., co nie oznacza jednak, że w przypadku procesu 

badania zdolności kredytowej konsumenta nie zdarzają się nieprawidłowości.   

  Innym wykroczeniem, za które grozi kara grzywny jest  niewypełnienie obowiązków 

informacyjnych w zakresie reklamy kredytu konsumenckiego przez bank. Obowiązki  

te wynikają z ustawy o kredycie konsumenckim. Jeżeli bank w reklamach kredytu 

konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, nie 

przekazuje  danych określonych w tym przepisie, to zgodnie z art. art. 138c § 2 k.w.,  podlega 

karze grzywny. Niewypełnienie tego obowiązku jest przejawem braku zgodności w banku, co 

w konsekwencji może przyczyniać się do podjęcia niewłaściwych decyzji przez konsumentów 

poprzez zaangażowanie się w usługę, która nie będzie dostosowana do ich potrzeb i możliwości 

finansowych.   

  Innym rodzajem konsekwencji nieekonomicznych ryzyka braku zgodności w banku są 

środki prawne KNF w postaci: 

• indywidualnych zaleceń dla banku, 

• rekomendacji i wytycznych, których celem jest oddziaływanie na cały sektor rynku 

finansowego.  

  Zalecenia są środkami prawnymi (środkami nadzorczymi)301 przysługującymi KNF na 

podstawie art. 138 ust. 1 p.b. Stosowanie tych środków przez KNF na zasadach określonych  

 
301 Zob. szerzej: S. Peszkowski, Charakter prawny upomnienia (art. 138 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe). Uwagi 

de lege lata i de lege ferenda. Przegląd Prawa Publicznego, 2010/12/90-102 
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w art. 138 ust. 1 p.b., można uznać za reakcję organu nadzoru na  brak zgodności w banku302. 

  Komisja Nadzoru Finansowego w ramach sprawowanego nadzoru w określonych 

przypadkach może stosować zalecenia względem banków303. Zalecenia te mogą być wydane 

również w innych obszarach banku, które nie zostały wymienione w art. 138 ust. 1 p.b. Wydanie 

zalecenia przez organ nadzoru musi być poprzedzone stwierdzeniem nieprawidłowości  

w funkcjonowaniu banku, w szczególności, gdy bank nie przestrzega przepisów Prawa 

bankowego, i które są nakładane na banki w sytuacji wystąpienia ryzyka braku zgodności  

w banku. Co ważne, zalecenia wydane przez KNF są prawnie wiążące dla banku i jest on 

zobowiązany do ich stosowania.   

   Do nieekonomicznych konsekwencji ryzyka braku zgodności mogą być zaliczone także 

rekomendacje wydawane przez KNF304. Są one wydawane do wszystkich nadzorowanych 

banków, a nie do indywidualnych przypadków. Ich wydanie jest konsekwencją powtarzających 

się i stwierdzonych naruszeń na rynku bankowym. W ich ramach ustanawia się pewne wymogi, 

jakie powinny być spełnione przez bank305. Choć nie mają mocy wiążącej306 i KNF nie może 

zobowiązać banków do ich przestrzegania i wdrożenia, to są one pewną formą oddziaływania 

KNF na banki307.  

  Służą one stosowaniu dobrych praktyk przez bank, ostrożnego i stabilnego zarządzania 

bankami308 i poszczególnymi obszarami działalności banku w tym ryzykiem bankowym. Dzięki 

rekomendacjom KNF może skutecznie oddziaływać na działalność prowadzoną przez banki  

i ograniczać ich nieprawidłowe praktyki. W szczególności mogą przyczyniać się do zachowania 

przez bank zgodności we wszystkich obszarach i ograniczać występowanie poszczególnych 

rodzajów ryzyka bankowego.  

 
302 Por. M. Śliwa-Wajda, 4. Zasada stopniowania ingerencji na płaszczyźnie wymierzania sankcji 

administracyjnych przez KNF [w:] Z. Duniewska, A. Rabiega-Przyłęcka, M. Stahl (red.), Standardy współczesnej 

administracji i prawa administracyjnego, Warszawa 2019. LEXel 
303 O zaleceniach KNF względem banków zob. szerzej: Czech Tomasz, Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego 

wobec banków,  Monitor Prawa Bankowego 2020/7-8/ s. 123-137. 
304 Zob. szerzej: L. Góral Art. 137 [w:]  E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe. Komentarz, wyd. V, Warszawa 

2007, M. Śliwa-Wajda Art. 137 [w:] A. Mikos-Sitek, P. Zapadka (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 

2022,  A. Nadolska, Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje, wytyczne i lista ostrzeżeń 

publicznych KNF, Warszawa 2021 
305 Zob. szerzej: Nieborak T., Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego jako element nadzoru 

ostrożnościowego – synteza dyskusji (w:) I. Czaja-Hliniak (red.), Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI 

wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu / 2012, Oficyna Wydawnicza 

AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2012, , s. 301-312.  
306 Zob. szerzej: T. Czech, Charakter prawny rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, PPP 2009, nr 11, s. 

63-80, T. Nieborak, Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego … op. cit.  
307 Zob. także: Kurkliński L., Rekomendacje KNF jako narzędzie nadzoru nad sektorem bankowym. Rekomendacje 

T i S (w:) I. Pyka, J. Cichorska (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Bankowość, 

Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012. 
308 Por. S. Pabian,  P. Wajda,  Natura prawna i skutki rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego kierowanych 

do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 1, 2015, s.  109-120. 
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  Innym nieekonomicznym skutkiem wystąpienia ryzyka braku zgodności w działalności 

banku jest utrata reputacji przez bank. Bank może narażać się na utratę reputacji poprzez 

między innymi: prowadzenie działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, 

nieposzanowanie prawa i interesów swoich klientów, postępowanie w sposób nieetyczny  

i niezgodny z panującymi standardami czy też poprzez agresywną i wprowadzającą w błąd 

reklamę. Jest to zaledwie kilka przykładów, które mogą powodować, że bank zostanie źle 

oceniony i postrzegany przez swoich klientów i pozostałych uczestników rynku finansowego. 

Wszystkie wymienione są ściśle związane z występowaniem ryzyka braku zgodności w banku. 

W związku z nasileniem intensywności zdarzeń z obszaru ryzyka braku zgodności w banku, 

prawdopodobne jest wystąpienie trudności z utrzymaniem dobrych relacji z dotychczasowymi 

klientami. W konsekwencji może to skutkować utratą reputacji, a także źle wpłynąć na pozycję 

tego banku w sektorze bankowym i na rynku finansowym.   

  Ryzyko wystąpienia utraty reputacji w wyniku braku zgodności w banku, naraża go na 

dodatkowe konsekwencje w postaci potencjalnych trudności w pozyskaniu nowych klientów 

oraz nawiązania relacji biznesowych z kontrahentami banku, często strategicznymi dla 

działalności banku. Utrata reputacji dotyczy zwykle całości prowadzonej działalności, a nie 

tylko obszaru, w którym rzeczywiście wystąpił braku zgodności. Zjawisku temu  bardzo często 

towarzyszy spadek zaufania klientów do banków, który może urzeczywistniać się chociażby 

wycofywaniem przez nich wkładów pieniężnych i odejściem do innych konkurencyjnych 

banków.  

  Choć utrata reputacji klasyfikowana jest jako nieekonomiczna konsekwencja ryzyka 

braku zgodności w banku, to skutki jej wystąpienia niewątpliwie mają charakter ekonomiczny. 

Towarzyszące jej zjawiska narażają bank na straty finansowe - bank może nie osiągać 

zakładanych zysków kapitałowych z odsetek oraz zysków np. z opłat i prowizji, co w dalszej 

konsekwencji może powodować trudności z płynnością.   

  Wśród konsekwencji nieekonomicznych należy wymienić jeszcze inne towarzyszące 

ryzyku braku zgodności w banku, niż te wskazane powyżej. Są to na przykład: 

• konieczność przeprowadzenia szkoleń pracowników, 

• odejście pracowników banku, 

• zwolnienie pracowników banku, 

• zatrudnienie nowych pracowników, 

• zmiana dotychczasowych regulacji wewnętrznych, 

• wprowadzenie nowych regulacji wewnętrznych.  
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   Podsumowując rozważania tej części rozdziału, należy wskazać, że w związku  

z wystąpieniem ryzyka braku zgodności w banku mogą wystąpić zróżnicowane konsekwencje 

o charakterze nieekonomicznym. Każda z wymienionych i opisanych powyżej niesie ze sobą 

inny skutek dla banku. Wystąpienie tych konsekwencji zasadniczo uzależnione jest od stopnia 

naruszenia przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i standardów rynkowych przez bank. 

Wyróżnione powyżej konsekwencje mogą być dotkliwe w skutkach dla banku, w szczególności 

wtedy, gdy  zobowiązują go do zaniechania określonego działania i poniesienia kary 

finansowej. Konsekwencje te są ze sobą powiązane i mogą wystąpić łącznie. Z uwagi na 

złożoność i możliwość jednoczesnego wystąpienia tych konsekwencji bank powinien dopełnić 

wszelkich starań, by prawidłowo zarządzać ryzykiem braku zgodności i ograniczać jego 

występowanie w działalności banku. 

2.8.3. Ekonomiczne konsekwencje ryzyka braku zgodności w banku   

 

 Występowanie skutków ekonomicznych ryzyka braku zgodności w banku jest 

nieuniknione. Mogą one występować bezpośrednio i pośrednio. W szczególności 

konsekwencje te występują wraz z konsekwencjami nieekonomicznymi ryzyka braku 

zgodności w banku lub są ich następstwem. W każdym jednak przypadku oddziałują one na 

sytuację finansową banku i mogą zagrozić jego bezpieczeństwu, w tym stabilności finansowej, 

a także przyczyniać się do powstania ryzyka płynności.   

 Konsekwencje te można podzielić na trzy zasadnicze kategorie:  

• straty finansowe – powstające na skutek nałożonych kar finansowych przez właściwe 

organy, np. odszkodowania płacone klientom, grzywny, kary pieniężne wynikające  

z przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,  

• spadek dochodów banku - spadek przychodów osiąganych z odsetek, opłat i prowizji 

związanych z usługami bankowymi, 

• inne - pośrednie skutki ryzyka braku zgodności, np. zmiana funduszy/kapitałów 

własnych na poczet ryzyka, koszty szkoleń pracowników. 

  W pierwszej kolejności należy odnieść się do strat finansowych banku z tytułu ryzyka 

braku zgodności w banku, jakie powstają z tytułu nakładania kar finansowych przez właściwe 

organy. Kary te w przypadku naruszenia przepisów prawa, nakładane są przez KNF i Prezesa 

UOKiK, co zostało już wcześniej wyjaśnione. W tej części pracy będą wskazane wyłącznie 
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wysokości tych kar.   

 Kary finansowe nakładane są na banki przez KNF na podstawie i wysokościach 

określonych w Prawie bankowym. Dotyczą one stwierdzonych naruszeń banku w zakresie 

prowadzenia działalności jego organizacji i stosowania wymogów określonych w aktach 

prawnych mających zastosowanie w działalności bankowej.   

  W tabeli 2.7. zaprezentowano rodzaje naruszeń banku w zakresie zgodności  

z przepisami prawa oraz wysokości kar, jakie zostały określone w Prawie bankowym. Kary 

finansowe KNF mogą być nakładane na bank oraz osoby odpowiedzialne za zaistniałe 

naruszenia. W niektórych jednak przypadkach ustawodawca zdecydował określić liczbowo 

maksymalną wysokość kary finansowej. Poszczególne kary zostały wyrażone w sposób 

procentowy, a ich wysokość uzależniona jest od przychodu banku wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym. W przypadku braku takiego sprawozdania karę 

pieniężną określa się na podstawie sytuacji ekonomiczno-finansowej banku. Również i w tym 

przypadku kary wyrażone procentowo nie mogą przekraczać wartości określonej przepisami 

Prawa bankowego. W uzasadnionych przypadkach KNF może alternatywnie nałożyć na bank 

jedną z kilku kar przewidzianych w Prawie bankowym w zakresie naruszeń dotyczących lokat 

strukturyzowanych. Nie mogą być one jednak nałożone łącznie przez KNF.  
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Tabela 2.7. Wysokość kar finansowych nakładanych przez KNF na podstawie przepisów Prawa bankowego 

Naruszenie Uznaniowy charakter kary 

Podmiot,  

na który nakładana 

jest kara 

Wysokość kary 

• Brak realizacji zaleceń KNF określonych w art. 

138 ust. 1 p.b. lub nakazów KNF określonych 

w art. 138 ust. 2 p.b. 

• Przepisów Prawa bankowego 

• przepisów innych ustaw regulujących 

działalność banku lub zasady jego organizacji 

oraz przepisów wydanych na ich podstawie, 

• przepisów rozporządzenia nr 575/2013, z 

wyjątkiem art. 92a i art. 92b tego 

rozporządzenia, 

• innych bezpośrednio stosowanych przepisów 

prawa Unii Europejskiej regulujących 

działalność banku lub zasady jego organizacji, 

lub z naruszeniem statutu 

TAK – 

 

KNF może nakazać osobie fizycznej 

odpowiedzialnej za zaistniałe naruszenie 

zaprzestanie działań skutkujących 

powstaniem naruszeń oraz powstrzymanie 

się od takiego zachowania w przyszłości 

lub nałożyć na tę osobę karę pieniężną 

 

Osoba fizyczna 

odpowiedzialna za 

zaistniałe naruszenie 

do wysokości 21 312 000 zł 

TAK Bank 

w wysokości do 10% przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym, a w przypadku 

braku takiego sprawozdania - karę pieniężną 

w wysokości do 10% prognozowanego 

przychodu określonego na podstawie 

sytuacji ekonomiczno-finansowej banku309 

Bank stwarza zagrożenie dla interesów 

posiadaczy rachunków bankowych lub 

uczestników obrotu instrumentami finansowymi 

 

TAK – 

 

KNF może nakazać osobie fizycznej 

odpowiedzialnej za zaistniałe naruszenie 

zaprzestanie działań skutkujących 

powstaniem naruszeń oraz powstrzymanie 

się od takiego zachowania w przyszłości 

lub nałożyć na tę osobę karę pieniężną 

 

Osoba fizyczna 

odpowiedzialna za 

zaistniałe naruszenie 

do wysokości 21 312 000 zł 

TAK Bank 

w wysokości do 10% przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym, a w przypadku 

braku takiego sprawozdania - karę pieniężną 

w wysokości do 10% prognozowanego 

 
309 W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez bank albo straty, której bank uniknął w wyniku naruszenia, karę pieniężną, o której mowa w art. 

138 ust. 3 pkt 3a p.b.  można ustalić w wysokości do dwukrotności kwoty korzyści albo straty. 
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przychodu określonego na podstawie 

sytuacji ekonomiczno-finansowej banku310 

W przypadku stwierdzenia, że bank, z 

naruszeniem art. 88a-88m p..b oraz przepisów 

wydanych na podstawie art. 88n p.b., wykonuje 

czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

p.b., których przedmiotem są lokaty 

strukturyzowane, lub że bank, z naruszeniem art. 

88a-88m p.b., oraz przepisów wydanych na 

podstawie art. 88n p.b., wykonuje czynności, o 

których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 11 lub 12 p.b., 

TAK 

Komisja Nadzoru Finansowego, zamiast 

zastosowania środków, o których mowa w 

art. 138 ust. 3 p.b., może: 

nakazać bankowi zaprzestanie działań 

skutkujących powstaniem naruszeń i 

niepodejmowanie tych działań w 

przyszłości lub nałożyć na bank karę 

pieniężną 

Bank 

do wysokości 20 750 000 zł albo do 

wysokości kwoty stanowiącej równowartość 

10% całkowitego rocznego przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym, jeżeli przekracza 

ona  

20 750 000 zł,  

 

albo - gdy jest możliwe ustalenie kwoty 

korzyści osiągniętej w wyniku naruszenia - 

nałożyć na bank karę pieniężną do 

wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej 

korzyści 

 

TAK 

KNF nakazać osobom odpowiedzialnym 

za zaistniałe naruszenie zaprzestanie 

działań skutkujących powstaniem 

naruszeń lub nałożyć na te osoby karę 

pieniężną 

 

 

Osoby odpowiedzialne 

za zaistniałe naruszenie 

 

 

do wysokości 20 750 000 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: art. 138 p.b.  

 
310 ibidem 
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  W kategorii strat materialnych banków należy wyróżnić także straty wynikające z kar 

pieniężnych311, jakie nakładane są przez Prezesa UOKiK w przypadkach określonych w ustawie 

o ochronie konkurencji i konsumentów. Celem kary pieniężnej, jest zabezpieczenie interesów 

ekonomicznych konsumentów, które są zagrożone przez działanie banku niezgodne  

z przepisami obowiązującego prawa. Prezes UOKiK może nałożyć karę pieniężną na bank, gdy 

nie przestrzega lub narusza przepisy prawa, i tym samym działanie takie zagraża interesom 

konsumentów. Bank może zostać ukarany karą pieniężną na podstawie decyzji wydanych przez 

Prezesa UOKiK w zakresie: 

• stosowania niedozwolonych postanowień umownych (art. 23a u.o.k.k.), 

• stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art.24 u.o.k.i.k.).  

 

  W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów wskazane zostały wysokości kar 

pieniężnych (w górnych granicach), jakie w określonych przypadkach mogą być nałożone na 

bank, jego pracowników i poszczególne osoby312. W niniejszej pracy ograniczono się wyłącznie 

do przedstawienia wysokości kar nałożonych na banki w związku z naruszeniem zakazu 

stosowania niedozwolonych postanowień umownych w latach 2017-2021 i praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów w latach 2015-2021.  

 W tabeli 2.8. przedstawione zostały wysokości kar nałożonych przez Prezesa UOKiK 

na banki w latach 2017 -2021313 w związku ze stosowaniem przez banki we wzorcach umów 

zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych  w zakresie: ustalania 

opłat, prowizji oraz kursu sprzedaży waluty obcej w przypadkach umów kredytów 

denominowanych do waluty obcej. Największą dotychczas karą pieniężną został ukarany 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO BP) w wysokości 40 741 440 zł.  

 

 

 

 

 
311 W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów ustawodawca posługuje się pojęciem kary pieniężnej. 

Dlatego też w zakresie kar nakładanych przez Prezesa UOKiK należy posługiwać się tym pojęciem. 
312  
313 Przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, czyli przed 17 

kwietnia 2016 r., o niedozwolonym charakterze klauzul umownych decydował Sąd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów (SOKiK). Postanowienia umowne uznane prawomocnym wyrokiem SOKiK za niedozwolone były 

wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych i od tego momentu ich stosowanie w obrocie z konsumentami 

było zakazane. 
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Tabela 2.8. Kary nałożone na banki przez UOKiK w latach 2017-2021 za stosowanie 

niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów 

L.p. DATA DECYZJI NR DECYZJI BANK 
WYSOKOŚĆ 

KARY 

1.  2 października 2018 r. DOZIK-4/2018 mBank Nie nałożono kary 

2.  31 grudnia 2018 r. DOZIK-9/2018 
Deutsche Bank 

Polska 
6 982 145 zł 

3.  31 grudnia 2019 r.  DOZIK-15/2019 Getin Noble Bank 13 417 225 zł 

4.  10 lipca 2020 r.  NR RLU-1/2020 Idea Bank  Nie nałożono kary 

5.  3 sierpnia 2020 r. DOZIK-9/2020 
Deutsche Bank 

Polska 
4 913 850 zł 

6.  22 września 2020 r.  DOZIK-12/2020 Santander Bank 23 634 055 zł 

7.  22 września 2020 r.  DOZIK-13/2020 Millenium Bank 10 464 213 zł 

8.  22 września 2020 r.  DOZIK-14/2020 
BNP Paribas Bank 

Polska 
26 625 686 zł 

9.  16 października 2020 r.  DOZIK-16/2020 

Powszechna Kasa 

Oszczędności Bank 

Polski 

40 741 440 zł 

10.  16 października 2020 r. DOZIK-17/2020 
Bank Polska Kasa 

Opieki 
21 088 642 zł 

11.  23 października 2020 r. RLU-2/2020 Getin Noble Bank Nie nałożono kary 

12.  29 grudnia 2020 r.  DOZIK-19/2020 Bank BPH 478 242 zł 

Suma: 114 737 667 zł 

Źródło: opracowanie własne 

 

   Natomiast w tabeli 2.9. przedstawiono decyzje Prezesa UOKiK w latach 2015-2021  

w związku ze stosowaniem zakazanych praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów, w których nałożona została kara pieniężna na bank. Należy wskazać, że w latach 

2015-2021 Prezes UOKiK wydał 72 decyzje zakazujące stosowania praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów. W niektórych z nich Prezes UOKiK nałożył kilka kar 

pieniężnych, co spowodowane było stwierdzeniem stosowania przez bank różnych zakazanych 

praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Nie we wszystkich jednak 

przypadkach Prezes UOKiK zdecydował się nałożyć karę pieniężną na bank w związku  

z naruszeniem art. 24 ust. 1 i ust. 2 u.o.k.i.k. Największa kara pieniężna została nałożona przez 

Prezesa UOKiK na Santander Consumer Bank Polska S.A. w 2021 r. w wysokości 44 212 688 

zł. za stosowanie praktyk polegających na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do 

możliwości zawarcia przez dotychczasowych klientów tego banku umowy kredytu 

konsumenckiego na warunkach opisywanych w treści kierowanych do nich indywidualnych, 

pisemnych propozycji zawarcia umowy. W rzeczywistości jednak przeprowadzenie oceny 

zdolności kredytowej konsumenta i przedstawienie mu dopasowanej oferty następowało  

w oddziale banku. W wielu przypadkach konsument odwiedzający oddział banku spotykał się 

z odmową udzielenia kredytu lub udzielania go na innych warunkach niż te, które były 



126 

 

przedstawione w kierowanych do niego informacjach. Nałożona kara jest zatem efektem 

stosowania przez bank nieuczciwej praktyki rynkowej polegającej na wprowadzeniu w błąd 

konsumenta i tym samym świadczy o potwierdzonym  braku zgodności w banku.  

 

Tabela 2.9. Kary nałożone na banki przez UOKiK w latach 2015-2021 za stosowanie 

zakazanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów  

 

L.p. DATA DECYZJI 
NUMER 

DECYZJI 
BANK 

WYSOKOŚĆ 

KARY 

PIENIĘŻNEJ 

1.  28 grudnia 2015 r. DDK 20/2015314 mBank S.A 
6 585 493 zł 

 

2.  30 grudnia 2016 r. DDK 24/2016315 
Raiffeisen Bank 

Polska S.A. 

950 895 zł, 

2 614 961 zł 

 

Łączna suma: 

 

3 565 856 zł 

 

3.  29 grudnia 2017 r. DOIK-12/2017316 
Millenium Bank 

S.A. 

20 748 675 zł 

 

4.  30 grudnia 2019r. DOZIK-11/2019317 
BNP Paribas Bank 

Polska S.A. 

480 179 zł 

960 356 zł 

960 356 zł 

480 179 zł 

 

Łączna suma: 

 

2 881 070 zł 

5.  RKT – 02/2020318 10 lipca 2020 r. Idea Bank S.A. 11 511 449 zł 

6.  RKT – 03/2020319 10 lipca 2020 r. Idea Bank S.A. 

1 150 109 zł 

1 150 109 zł 

1 150 109 zł 

1 150 109 zł 

1 150 109 zł 

 

Łączna suma: 

 
314 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 28 grudnia 2015r. nr DDK 20/2015 - sposób uwzględniania ujemnych wartości 

stawek bazowych LIBOR w oprocentowaniu kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do 

waluty franka szwajcarskiego.  
315 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 28 grudnia 2015r. nr DDK 24 / 2016- jednostronna zmiana umów o kredyt 

hipoteczny denominowany lub indeksowany do waluty franka szwajcarskiego odnośnie zasad obliczania 

wysokości oprocentowania. 
316 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 29 grudnia 2017r. nr DDK 12/2017 - stosowanie niedozwolonych postanowień 

umownych w odpowiedziach do klientów oraz przekazywanie nieprawdziwych informacji.  
317 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 30 grudnia 2019r. nr DOZIK-11/2019 – niewskazywanie oferty kredytu 

gotówkowego, do którego było porównanie w materiałach reklamowych. 
318 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 10 lipca 2020r. nr RKT – 02/2020 – nierzetelne przekazywanie informacji w 

ofertach możliwości przystąpienia do ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi 

angażującymi środki w niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte. 
319 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 10 lipca 2020r. nr RKT – 03/2020, praktyka naruszająca zbiorowe interesy 

konsumentów polegająca na wprowadzani u konsumentów w błąd w 4 przypadkach wskazanych w wydanej 

decyzji.  
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5 750 545 zł 

7.  RBG - 8/2020320 6 sierpnia 2020 r. 

Raiffeisen Bank 

International AG 

S.A. 

1 224 498 zł 

8.  RBG - 10/2020321 
23 października 

2020 r. 

Getin Noble Bank 

S.A. 
7 019 640 zł 

9.  

DOZIK-17/2021322 30 grudnia 2021 r. 

Santander 

Consumer Bank 

Polska S.A. 

5 951 708 zł 

38 260 980 zł 

 

Łączna suma: 

44 212 688 zł 

 

Suma 
103 499 584  zł 

Źródło: opracowanie własne 

 

    

  Skutkiem ekonomicznym są też odszkodowania wypłacane klientom banku, w tym 

konsumentom. Odszkodowania są zasądzane klientom banku w indywidualnych przypadkach 

w sytuacji, gdy doszło do naruszeń prawa przez bank. Mają one na celu wyrównanie 

(naprawienie) uszczerbku wywołanego nieprawidłowym zachowaniem banku w związku ze 

świadczoną usługą bankową lub podejmowanymi czynnościami w ramach swojej działalności. 

To, jaka wysokość odszkodowania zostanie zapłacona przez bank jego klientowi, zależy od 

roszczenia klienta banku, rodzaju i stopnia naruszenia przepisów prawa, a także w przypadku 

odszkodowań wypłacanych konsumentom - od stopnia zagrożenia ich interesom. Ze względu 

na liczbę orzeczeń w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej banków w Polsce, jak 

również ogólne ujęcie przez banki wartości wypłaconych odszkodowań klientom banków  

w Polsce nie sposób jest omówić ten problem w szczególe.    

  Banki ponoszą straty materialne także w sytuacji, gdy zostanie rozpatrzona reklamacja 

i uznane roszczenie klienta banku. Uwzględniając roszczenie klienta, bank zobowiązuje się do 

podjęcia działań wskazanych w roszczeniu klienta, w tym również zapłaty/ wypłaty określonej 

kwoty pieniężnej na rzecz klienta. Tym samym uznanie roszczenia klienta w określonych 

przypadkach może potwierdzać, że bank i jego pracownicy w swoich praktykach nie zachowali 

zgodności z przepisami prawa.   

  Podobnie jest w przypadku ugód sądowych i pozasądowych zawieranych między 

bankiem a jego klientami. Na podstawie ugody bank jest zobowiązany do wykonania 

 
320 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 6 sierpnia 2020 r. nr RBG- 8/2020, wprowadzeniu konsumentów w błąd w 

zakresie zmiany postanowień umów pożyczek hipotecznych i umów o kredyt hipoteczny indeksowanych lub 

denominowanych do waluty obcej. 
321 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 23 października 2020 r. nr RBG- 10/2020 - wprowadzeniu konsumentów w 

błąd poprzez przekazywanie nieprawdziwych informacji o zmianach warunków umów o kredyt hipoteczny. 
322 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 30 grudnia 2021 r. nr DOZIK - 17/2021 - wprowadzeniu konsumentów w błąd 

w zakresie oceny zdolności kredytowej.  
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określonego obowiązku, np. zapłaty określonej kwoty pieniężnej konsumentowi za 

nieprawidłowo naliczone odsetki. Niewykonanie tej ugody lub je nienależyte wykonanie rodzi 

odpowiedzialność odszkodowawczą banku wobec klienta.   

  Banki w publikowanych sprawozdaniach nie udostępniają szczegółowych informacji o 

wartości zapłaconych kar finansowych, grzywien, wypłaconych odszkodowań oraz kosztów 

poniesionych w związku z uznanymi reklamacjami i zawartymi ugodami. Bank uznają to za 

straty, które zaliczane są do pozostałych kosztów operacyjnych. Ze względu na duże 

rozbieżności i inny sposób zaliczania tych strat przez banki odstąpiono od ich prezentacji  

i analizy. 

 

 

2.9.Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności w bankach  

 

 

2.9.1. Kontrola wewnętrzna w banku - ujęcie ogólne  

 

 Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności w bankach odbywa się w  ramach 

systemu kontroli wewnętrznej. Pojęcia: „system kontroli wewnętrznej” i „system zarządzania 

ryzykiem” należy rozumieć zgodnie z art. 9b i 9c p.b. Ze względu na problem poruszany  

w niniejszej rozprawie doktorskiej oraz stawiane cele, należy odnieść się wyłącznie do 

krajowych regulacji dotyczących kontroli wewnętrznej w bankach. Kwestie ogólne dotyczące 

kontroli wewnętrznej w bankach regulowane są przez Prawo bankowe. Natomiast szczegółowy 

sposób funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej jako odrębnego systemu od systemu 

zarządzania ryzykiem regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy  

i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. oraz w postanowienia Rekomendacji H. Przez 

pryzmat tych właśnie regulacji zostanie przedstawiona funkcja kontroli wewnętrznej w banku, 

w odniesieniu do jej prawnych i ekonomicznych aspektów.  

  Kontrola wewnętrzna jest umiejscowiona w systemie zarządzania w banku obok 

systemu zarządzania ryzykiem. Polega ona na przeprowadzaniu działań kontrolnych oraz 

stosowaniu właściwych mechanizmów kontrolnych w procesach wewnętrznych banków. Ze 

względu na złożoność tego procesu banki są zobowiązane do zaprojektowania i wdrożenia 

adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej. Przez to kontrola wewnętrzna ma  

zarówno wymiar prawny jak i ekonomiczny. Jest ona procesem, który odpowiada za 

zapewnienie realizacji celów ogólnych określonych w art. 9c ust. 1 p.b., czyli:  
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• skuteczności i efektywności działania banku, 

• wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 

• przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w banku, 

• zgodności działania banku prawem, regulacjami wewnętrznymi i standardami 

rynkowymi.    

  

  Oprócz wymienionych powyżej celów ogólnych bank może ustanowić cele 

szczegółowe systemu kontroli wewnętrznej, które są dostosowane do procesów 

funkcjonujących w banku. W tym względzie bank powinien uwzględnić różne aspekty, np.: 

skalę i zakres prowadzonej działalności, spełnienie wymogów zawartych w przepisach prawa, 

regulacjach nadzorczych i wewnętrznych, stopień realizacji celów operacyjnych i biznesowych, 

efektywność systemów wewnętrznych w tym informatycznych, strukturę organizacyjną  

i relacje z otoczeniem.   

  Dla osiągnięcia głównych celów niezbędne jest, aby kontrola wewnętrzna była ciągłym, 

a nie jednostkowym działaniem we wszystkich obszarach prowadzonej działalności  

i szczeblach banku.   

  Na podstawie ogólnych celów kontroli wewnętrznej można określić jej zasadnicze 

zadania dotyczące:  

• wyników osiąganych przez bank (cel 1), 

• kontroli informacji finansowych (cel 2), 

• przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w banku (cel 3), 

• zapewnienia zgodności banku z prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami 

rynkowymi (cel 4).   

  Choć każde z wyżej wymienionych zadań jest istotne w procesie kontroli wewnętrznej, 

to ze względu na problem omawiany w niniejszej rozprawie doktorskiej należy odnieść się 

wyłącznie do ostatniego zadania.    

  Zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 1 p.b., w bankach funkcjonuje system zarządzania, a w jego 

ramach system kontroli wewnętrznej323. System kontroli wewnętrznej w banku reguluje treść  

art. 9c p.b., poprzez określenie celów kontroli – art. 9c ust. 1 p.b. oraz wskazanie jej funkcji – 

 
323 Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i 

zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, dokonano zmiany przepisów Prawa bankowego w zakresie 

systemu kontroli wewnętrznej, w celu dostosowania się do Wytycznych w sprawie zarządzania wewnętrznego 

(GL 44) Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz do wymogów pakietu CRD IV/CRR. 
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art. 9c ust. 2 p.b. W ramach tego systemu bank zobowiązany jest do wyodrębnienia określonych 

funkcji i komórek odpowiadających za proces kontroli: 

• funkcja kontroli – odpowiada za zapewnienie przestrzegania mechanizmów 

kontrolnych ustanowionych w banku, w szczególności w obszarze zarządzania 

ryzykiem w banku; realizowana ona jest przez właściwe stanowiska, grupy ludzi lub 

jednostki organizacyjne, 

• komórka do spraw zgodności – odpowiada za identyfikację, ocenę, kontrolę  

i monitorowanie ryzyka braku zgodności w działalności banku oraz raportowanie w tym 

zakresie; 

• niezależna komórka audytu wewnętrznego - w sposób niezależny i obiektywny, 

odpowiada za badanie i ocenę, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania 

ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej. 

    

  Zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r., system zarządzania ryzykiem i system kontroli 

wewnętrznej, funkcjonujące w banku, obejmują trzy niezależne poziomy: 

I. zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej banku; 

II. zarządzanie ryzykiem przez pracowników banku zatrudnionych na stanowiskach 

związanych z zarządzaniem ryzykiem lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie 

od zarządzania ryzykiem oraz działalność komórki do spraw zgodności; 

III. działalność komórki audytu wewnętrznego. 

 

  W ramach systemu kontroli wewnętrznej odpowiednie organy banku muszą wypełnić 

obowiązki określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  

z dnia 8 czerwca 2021 r. Należy odnieść się wyłącznie do tych najważniejszych.   

  Zarząd banku zobowiązany jest do zaprojektowania, wprowadzenia oraz zapewniania 

funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej we wszystkich 

jednostkach,  komórkach i oraz stanowiskach organizacyjnych w banku. Jest on również 

zobowiązany do zapewnienia ciągłości działania systemu kontroli wewnętrznej w banku  

i stosowania określonych środków naprawczych i dyscyplinujących w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości.   

  Natomiast rada nadzorcza odpowiada za nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej  
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w banku oraz zatwierdza politykę zgodności  Organ ten monitoruje skuteczność systemu 

kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od komórki do spraw zgodności, 

komórki audytu wewnętrznego oraz zarządu banku. Rada nadzorcza przeprowadza także 

coroczną ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, funkcji kontroli, 

komórki do spraw zgodności oraz komórki audytu.    

  Dokumentem, który w sposób szczegółowy odnosi się do funkcjonowania systemu 

kontroli wewnętrznej w bankach, jest Rekomendacja H. Stanowi ona zbiór zaleceń - dobrych 

praktyk dotyczących kontroli wewnętrznej. Choć nie ma ona mocy wiążącej dla banków, to 

postanowienia w niej zawarte powinny być stosowane przez bank podczas procesu kontroli 

wewnętrznej. Należy wskazać jedynie jej najważniejsze zalecenia.   

 Podobnie jak w powoływanym wcześniej rozporządzaniu, KNF ujęła system kontroli 

wewnętrznej w ramach tzw. modelu trzech linii obrony:  

I. zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej banku, 

II. zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego 

stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem 

na pierwszej linii obrony oraz działalność komórki do spraw zgodności, 

III. działalność komórki audytu wewnętrznego. 

 

  Na podstawie rekomendacji 1.1. Rekomendacji H, zarząd banku powinien projektować, 

wprowadzać oraz zapewniać funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli 

wewnętrznej – w odniesieniu do wszystkich jednostek, komórek, stanowisk organizacyjnych, 

który obejmuje funkcję kontroli, komórkę do spraw zgodności i komórkę audytu 

wewnętrznego. Zarząd banku odpowiedzialny jest także za zachowanie ciągłości działania 

systemu kontroli wewnętrznej oraz prawidłowej współpracy wszystkich pracowników banku  

z komórką do spraw zgodności i komórką audytu wewnętrznego.   

  System kontroli wewnętrznej oraz komórka ds. zgodności muszą funkcjonować  

w sposób niezależny, a zarząd banku powinien podejmować takie działania, by niezależność ta 

była zapewniona.   

 Traktowanie przez prawodawcę oraz organ nadzoru systemu kontroli wewnętrznej  

w banku w sposób odrębny od systemu zarządzania ryzykiem w banku podkreśla rolę i 

znaczenie tego systemu w działalności banku.   

  Można zatem zauważyć, że w ramach systemu kontroli wewnętrznej w banku 

funkcjonują procesy odpowiedzialne za zapewnianie: zgodności we wszystkich obszarach 
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działalność prowadzonej przez bank oraz ochrony przed ponoszeniem strat materialnych, 

sankcji prawnych oraz innych niepożądanych konsekwencji przez bank.   

  Banki są zobowiązane do stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r., w zakresie systemu kontroli 

wewnętrznej.  Jeżeli system kontroli wewnętrznej w banku nie jest dostosowany do przepisów 

tego rozporządzenia, to można stwierdzić, że realizuje on w sposób nieprawidłowy cel kontroli 

wewnętrznej i naraża się na ryzyko braku zgodności.   

  Natomiast w Rekomendacji H, KNF wskazała, że: „oczekuje, że niniejsza 

Rekomendacja zostanie wprowadzona w bankach nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 

r.”324. Choć Rekomendacja H porządkuje system kontroli wewnętrznej w banku, to stanowi ona 

jednak tzw. zbiór dobrych praktyk, które odnoszą się do stabilnego zarządzania bankiem. Nie 

jest ona zatem źródłem prawa powszechnie obowiązującego dla banków i nie ma mocy 

wiążącej. Dlatego też niewprowadzenie tej rekomendacji przez banki i niestosowanie się do jej 

postanowień nie może zostać uznane za niewypełnienie celu określonego w art. 9c ust. 1 pkt 4 

p.b. Niemniej zawarte w niej zalecenia mogą być użyteczne dla banku i w odpowiedni sposób 

organizować system kontroli wewnętrznej.    

 

2.9.2. Funkcja zapewniania zgodności w banku  

 

  W szerokim rozumieniu wskazuje się, że funkcja compliance odpowiada za wszelkie 

rozwiązania, które są przyjmowane dla zapewnienia zgodności działania. Wśród nich wskazuje 

się funkcjonowanie: audytu wewnętrznego i zewnętrznego, nadzoru  wewnętrznego a także 

inne działania, które mają na celu wsparcie procesów decyzyjnych w działalności podmiotu325. 

Natomiast w wąskim znaczeniu, compliance oznacza funkcję wewnętrzną podmiotu, której 

działania polegają na: identyfikacji czynności zagrażających działalności podmiotu w obszarze 

zgodności, zarządzaniu ryzykiem braku zgodności oraz wdrażaniu rozwiązań, które mają 

zapewnić prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi 

regulacjami, standardami rynkowymi czy zasadami etycznymi. Na potrzeby dalszych rozważań 

należy przyjąć węższe ujęcie funkcji compliance.  

 
324 Rekomendacja H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach, s. 4.  
325 P. Szpytka, Ogólna charakterystyka compliance w podmiotach nadzorowanych, [w:] P. Eleryk, A. Piskorz- 

Szpytka, P. Szpytka, Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku finansowego. Aspekty praktyczne. Wolter 

Kluwer Polska, Warszawa 2019. 
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 Funkcja compliance stanowi niezbędny element w działalności banku. Wypełnianie tej 

funkcji poprzez właściwe komórki i osoby powinno skutecznie chronić bank przed naruszaniem 

przepisów prawa, standardów rynkowych i zasad etycznych, które mają zastosowanie do 

działalności bankowej.   

  Funkcja ta  istnieje w banku ramach omówionego wcześniej systemu kontroli 

wewnętrznej w bankach. Natomiast czynności w zakresie zapewniania zgodności wykonywane 

są przez odpowiednią komórkę - do spraw zgodności. Komórka ta odpowiada za: identyfikację, 

ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności banku z przepisami 

prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz  raportowanie określonym 

podmiotom w banku. .  

  W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że funkcja zapewniania zgodności, w tym 

zarządzanie ryzykiem braku zgodności, odbywają się w oparciu o założenia polityki zgodności 

opracowanej przez zarząd banku i zatwierdzonej przez radę nadzorczą banku. Polityka 

zgodności jest podstawowym i najważniejszym dokumentem banku w obszarze compliance. 

Określa ona zasady zapewniania działania banku zgodnie z przepisami prawa, regulacjami 

wewnętrznymi i standardami rynkowymi przez wszystkich pracowników banku.   Reguluje ona 

również kwestie związane z przestrzeganiem podstawowych zasad zgodności przez 

pracowników banku na pierwszym i drugim poziomie systemu zarządzania ryzykiem i systemu 

kontroli wewnętrznej. W ramach polityki zgodności wyjaśnia się główne elementy zarządzania 

procesem ryzyka braku zgodności. Określa się w niej również rodzaje działań, w tym środki 

naprawcze i dyscyplinujące, jakie są podejmowane przez właściwe organy banku w przypadku 

wykrycia nieprawidłowości326.   

  Bank wyodrębnia komórkę do spraw zgodności i zapewnia jej odpowiednie miejsce w 

strukturze organizacyjnej banku. Jak już zostało to zasygnalizowane, komórka ta musi mieć 

zapewnioną niezależność. Powinna podlegać wyłącznie prezesowi banku albo właściwemu 

członkowi zarządu.327. Tylko w taki sposób możliwe jest efektywne i skuteczne wykonywanie 

funkcji zapewnienia zgodności i tym samym zapobieganie wystąpienia ryzyka braku 

zgodności.  

  Bez dokonywania analiz w zakresie struktury organizacyjnej komórki do spraw 

zgodności należy odnieść się tylko do obowiązków tej komórki, jakie zostały określone  

 
326 Rekomendacja H KNF dotycząca kontroli wewnętrznej w bankach.  
327 W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie banku – przyporządkowano kompetencje w 

zakresie nadzoru nad ryzykiem braku zgodności i jednocześnie nie przyporządkowano kompetencji, o których 

mowa w art. 22a ust. 4 i 6 pkt 2 p.b.  
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w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

8 czerwca 2021 r.   

  Zgodnie z § 38 powołanego  rozporządzenia, do obowiązków komórki do spraw 

zgodności należy:  

• opracowanie regulaminu funkcjonowania tej komórki,  

• wykonywanie czynności w zakresie ryzyka braku zgodności na podstawie regulaminu 

funkcjonowania tej komórki oraz procedur i metodyk, 

• dokumentowanie czynności wykonywanych w zakresie ryzyka braku zgodności, 

• identyfikacja ryzyka braku zgodności, która odbywa się przez analizę przepisów prawa, 

regulacji wewnętrznych banku, standardów rynkowych, a także na podstawie wyników 

wewnętrznych postępowań wyjaśniających, jakie zostały przez nią przeprowadzone,  

• ocena ryzyka braku zgodności przez pomiar lub ocenę tego ryzyka, 

• projektowanie i wprowadzanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,  

• monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku zgodności, po uprzednim zastosowaniu 

mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności, 

• raportowanie do zarządu i rady nadzorczej lub komitetu audytu, jeżeli został powołany, 

w zakresie ryzyka braku zgodności. 

 

  Natomiast KNF w rekomendacji 13. Rekomendacji H, zaproponowała, że zapewnianie 

zgodności w banku powinno obejmować działania takie jak:  

• stosowanie mechanizmów kontrolnych,  

• niezależne monitorowanie przestrzegania tych mechanizmów  

• raportowanie.  

Stosownie do rekomendacji 13.2. Rekomendacji H, KNF zaleciła, aby w ramach 

przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i standardów 

rynkowych każdy z pracowników banku stosował wymienione wyżej działania zgodnie  

z przypisanymi mu obowiązkami służbowymi, oprócz raportowania. Zgodnie z treścią tej 

rekomendacji obowiązek zapewniania zgodności w banku powinien być rozszerzony  

w stosunku do wszystkich pracowników banku, a nie powinien spoczywać wyłącznie na 

komórce ds. zgodności.   

   Wypełnianie funkcji zgodności przez komórkę ds. zgodności możliwe jest poprzez:  



135 

 

• bieżącą weryfikację328 pionową329, 

• testowanie pionowe330.  

Komórka ds. zgodności, która funkcjonuje w ramach drugiej linii obrony prowadzi 

bieżącą weryfikację i testowanie pierwszej linii obrony, dlatego też mowa tu o testowaniu 

pionowym. Zakres bieżącej weryfikacji pionowej, jak i testowania pionowego, powinny być 

dostosowane do specyfiki banku, jak to wynika z rekomendacji 13.4. Rekomendacji H. 

Możliwe zatem jest, że ich zakresy w poszczególnych bankach będą się różnić.   

  Komisja Nadzoru Finansowego wyróżniła przykładowe obszary, w których powinna 

być dokonywana weryfikacja bieżąca pionowa, zwłaszcza w zakresie przestrzegania 

mechanizmów kontrolnych. W tabeli 2.10. przedstawiono przykładowe obszary weryfikacji 

bieżącej pionowej dokonywanej przez komórkę ds. zgodności. 

 

   

 
328 Weryfikacja bieżąca powinna być powinna być dokonywana w sposób ciągły w ramach procesów 

funkcjonujących w banku. Powinna być ona stosowana przed rozpoczęciem lub w trakcie czynności 

wykonywanych w ramach procesów funkcjonujących w banku. Bank powinien określić, co w danym procesie jest 

mechanizmem kontrolnym, a co jego weryfikacją bieżącą. 
329 W tym przypadku powinna uwzględniać postanowienia rekomendacji 7., jeżeli weryfikacja ta została 

przypisana innym komórkom, to weryfikacja powinna odbywać się w oparciu z postanowienia rekomendacji 13.5.  
330 Zgodnie z postanowieniami rekomendacji 8 Rekomendacji H. 
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Tabela 2.10. Obszary przestrzegania mechanizmów kontrolnych przez pierwszą linię obrony 
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Klienci banków 

 

X - - - X X X X 

 

Działalność 

banku 

 

X X X X X X X X 

 

Przepisy prawa 

 

X X - - X X X X 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rekomendacja H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach, s. 31.  
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  Na podstawie danych zawartych w tabeli 2.10. można zauważyć, że pierwsza linia 

obrony zobowiązana jest do przestrzegania mechanizmów kontrolnych w różnych obszarach. 

Niektóre z tych obszarów można jednak przyporządkować do różnych kategorii. W związku z 

tym pracownicy w ramach pierwszej linii obrony powinni wypełniać swoje obowiązki i działać 

w imieniu banku z sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, regulacjami, standardami  

i przyjętymi zasadami.  

 

2.9.3. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności  

 

 Ryzyko braku zgodności  ze względu na swoją specyfikę, konsekwencje jakie ze sobą 

niesie oraz to, że jest ono uznawane za istotne w działalności banków musi być zarządzane 

przez komórkę ds. zgodności i organy banku w przypisanym im zakresie. Zarządzanie tym 

ryzykiem odbywa się w ramach systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującej w banku. Tak 

samo jak zarządzanie ryzykiem bankowym, jest procesem ciągłym. Nie może to być  działanie 

jednostkowe czy incydentalne. Celem zarządzania ryzykiem braku zgodności, podobnie jak 

pozostałych rodzajów ryzyka bankowego, jest ograniczanie tego ryzyka poprzez stosowanie 

odpowiednich narzędzi kształtujących zamierzony profil/ limit ryzyka, a także 

minimalizowanie ponoszonych strat materialnych.    

  Identycznie jak dla pozostałych rodzajów ryzyka, tak i dla  ryzyka braku zgodności,  

bank zobowiązany jest opracować odpowiednie procedury i metody zarządzania tym ryzykiem. 

Ryzyko to powinno być zarządzane  zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi, które 

są dostosowane do charakteru i skali działalności banku. Istota, specyfika oraz skutki tego 

ryzyka wymagają opracowania specjalnych procedur i standaryzowanych metod dla określenia 

akceptowalnego poziomu ryzyka (apetyt na ryzyko) oraz realizacji celów zarządzania tym 

ryzykiem. Bank w ustanowionych procedurach zarządzania ryzykiem braku zgodności 

powinien określić wszystkie finansowe i niefinansowe skutki nieprzestrzegania przepisów 

prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych.   

  Proces zarządzania tym ryzykiem odbywa się na tych samych zasadach, co zarządzanie 

ryzykiem bankowym. Jest to działanie cykliczne obejmujące331:   

 
331 Jest to określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 

r. oraz Rekomendacji H KNF.  
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• identyfikację,  

• pomiar lub ocenę,  

• kontrolę,  

• monitorowanie,  

• raportowanie.  

 

  Pierwszym i zasadniczym etapem zarządzania ryzykiem braku zgodności jest jego 

identyfikacja. Jest to etap o dużym znaczeniu dla pozostałych etapów zarządzania ryzykiem 

braku zgodności, w szczególności dla ich skuteczności i efektywności. Zidentyfikowanie jak 

największej liczby obszarów ryzyka braku zgodności wpływa na pomyślność procesu 

zarządzania ryzykiem braku zgodności332. Tylko zidentyfikowane ryzyko może być 

kontrolowane i poddawane dalszym czynnościom w ramach procesu zarządzania ryzykiem 

braku zgodności.  

   Czynnikami wymagającymi  identyfikacji ryzyka braku zgodności powinny  być: 

• źródło/ przyczyna ryzyka, 

• charakter ryzyka, 

• skutek ryzyka. 

  Identyfikacja ryzyka braku zgodności pozwala na ustalenie - zlokalizowanie obszarów 

ryzyka braku zgodności, które w dalszej kolejności podlegają ocenie (szacowaniu). 

Jednocześnie komórka do spraw zgodności powinna określać zakres i rodzaj informacji, jakie 

są niezbędne do identyfikacji tego ryzyka. W rekomendacji 15.2. Rekomendacji H, 

przedstawiono przykładowe informacje, jakie powinny być wykorzystane w ramach 

identyfikacji ryzyka braku zgodności. Te przykładowe informacje prezentuje tabela 2.11.,  

w której dokonano podziału informacji ze względu na ich źródła.  

 

 

 

 
332 E. Łosiewicz- Dniestrzańska, Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku – pomiar czy monitorowanie? 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 4/2015, s. 349.  
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Tabela 2.11. Podstawowe informacje wykorzystywane przez banki podczas identyfikacji 

ryzyka braku zgodności 

Źródło Rodzaj informacji 

zewnętrzne 
 

• zmiany przepisów prawa i standardów rynkowych, 

 

wewnętrzne  

• prowadzone w banku rejestry i dokumentacje (np. rejestr strat 

ryzyka operacyjnego), 

• wykonywanie przypisanych im obowiązków, w tym szczególnie, 

w ramach realizowanego przez te komórki procesu niezależnego 

monitorowania, 

• ustalenia dokonane przez komórkę do spraw zgodności, w 

związku z bieżącą weryfikacją oraz testowaniem, wykonywanymi 

przez tę komórkę, 

• wyniki wewnętrznych postępowań wyjaśniających 

przeprowadzanych przez komórkę do spraw zgodności lub inne 

komórki organizacyjne banku, 

• nieprawidłowości zidentyfikowane przez bank w ramach 

wszystkich trzech linii obrony. 

 

Zewnętrzne - nadzorcy rynku  

 

• ustalenia wynikające z czynności nadzorczych wykonywanych 

przez uprawnione instytucje (np. KNF) oraz czynności 

realizowanych przez inne upoważnione instytucje (np. UOKIK, 

Rzecznik Finansowy). 

 

inne  

 

• informacje pochodzące z anonimowego kanału powiadamiania o 

naruszeniach - whistleblowing, 

• tajemniczy klient- mystery shopping. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rekomendacja H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach, 

s. 33.  

   Informacje wykorzystywane przez banki podczas identyfikacji ryzyka braku zgodności 

mają źródło wewnętrzne i zewnętrzne. W zakresie źródeł zewnętrznych są to informacje o: 

zmianach w przepisach prawa, wymaganych standardach rynkowych oraz działaniach 

podejmowanych przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym oraz instytucje ochrony 

uczestników rynku finansowego. W identyfikacji ryzyka braku zgodności w banku muszą być 

wykorzystywane przede wszystkim informacje o charakterze wewnętrznym. Wśród nich 

najistotniejsze wydają się te z zakresu kontroli wewnętrznej. Istotne są również dane 

pochodzące z raportów w zakresie ryzyka operacyjnego333. Mogą być to również wszelkie 

informacje o nieprawidłowościach banku w relacjach z klientami banku, a w szczególności: 

dane dotyczące pozytywnie rozpatrzonych reklamacji przez bank, decyzje wydane przez 

Prezesa UOKiK lub KNF w stosunku do banku, wyroki sądów powszechnych, w których bank 

 
333 Niektóre z przyczyny ryzyka braku zgodności i operacyjnego mają to samo źródło. 
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był stroną postępowania334, jak rownież informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach  

w praktykach pozostałych  uczestników rynku finansowego, zwłaszcza banków. Każda z tych 

informacji pozwala zidentyfikować obszary występowania ryzyka braku zgodności w banku 

oraz jego skalę. W związku z tym dostęp banku do zróżnicowanych danych wydaje się 

niezbędny i oczywisty.   

  Kolejnym etapem procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności w banku jest jego 

pomiar - ocena. Celem przeprowadzania pomiaru jest oczywiście ustalenie poziomu tego 

ryzyka w banku, ale także możliwość porównania otrzymanych wartości z wartościami  

z przeszłości, traktując je jako punkt odniesienia. Ryzyko braku zgodności, uznawane jest za 

ryzyko trudno mierzalne, dlatego konieczne jest zastosowanie metod jakościowych dla jego 

pomiaru. Poziom tego ryzyka może być oszacowany na podstawie zidentyfikowanych 

przypadków braku zgodności działalności bankowej z przepisami obowiązującego prawa, 

regulacjami nadzorczymi i wewnętrznymi oraz ze standardami rynkowymi. Ważne jednak jest, 

aby przypadki te były uznane przez bank za materializację tego rodzaju ryzyka.335. Pomiar 

ryzyka braku zgodności sprowadza się do nadania określonych wartości - poziomów 

zidentyfikowanemu ryzyku w oparciu o przyjętą procedurę i metody. Jest on dokonywany dla  

ustalenia prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych niezgodności w banku. W ramach 

pomiaru przeprowadzana jest ocena wystąpienia potencjalnych skutków finansowych  

i niefinansowych tego ryzyka.   

  W rekomendacji 16. Rekomendacji H można znaleźć zalecenie, że zidentyfikowane 

ryzyko braku zgodności powinno być oceniane poprzez pomiar ilościowy lub szacowanie 

jakościowe. 

  W przypadku pomiaru ilościowego ryzyka braku zgodności banki mogą wykorzystywać 

zróżnicowane wskaźniki. Istotne jednak jest, aby wskaźniki te mogły być zastosowane dla 

zidentyfikowanych obszarów ryzyka braku zgodności banku. W związku z tym powinny mieć 

one wartość liczbową, która pozwoli jak najdokładniej oszacować ryzyko oraz wyznaczyć 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ryzyka braku zgodności. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy źródeł identyfikacji ryzyka braku zgodności w banku Autorka 

samodzielnie dokonała wyboru wskaźników ilościowych, jakie mogą być stosowane przy 

pomiarze tego ryzyka. Dokonany został podział na dwie zasadnicze grupy wskaźników -  

o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Dotychczas podobny podział został 

 
334 Ibidem, s. 349.  
335 Ł. Cichy, Funkcja compliance w bankach. Komisja Nadzoru Finansowego, Cedur, Warszawa 2015. 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Funkcja_compliance_42022.pdf s. 21.  

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Funkcja_compliance_42022.pdf
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zaproponowany wyłącznie przez E. Łosiewicz – Dniestrzańską336, jednak dotyczył on 

monitorowania ryzyka braku zgodności w banku a nie pomiaru tego ryzyka.   

  Zebrane wskaźniki ilościowe prezentuje autorska tabela 2.11. opracowana na podstawie 

przeprowadzonych analiz w zakresie braku zgodności w bankach. Część z tych wskaźników 

została zastosowana do pomiaru ryzyka braku zgodności w banku w zakresie kredytów 

konsumenckich, co stanowi przedmiot rozdziału V niniejszej rozprawy doktorskiej.   

 

Tabela 2.11. Wskaźniki ilościowe dla oceny- pomiaru ryzyka braku zgodności w banku 

ŹRÓDŁO WSKAŹNIK 

WEWNĘTRZNE 

 

liczba naruszeń pracowniczych w banku 

liczba stwierdzonych nieprawidłowości w procesach bankowych 

liczba reklamacji, które wpłynęły od klientów 

liczba odszkodowań wypłaconych klientom 

wartość odszkodowań wypłaconych klientom 

liczba szkoleń z zakresu compliance 

liczba wewnętrznych postępowań w zakresie nieprawidłowości 

koszty wdrożenia nowych regulacji, standardów 

ZEWNĘTRZNE 

 

liczba skarg klientów, która wpłynęły do organów nadzoru na bank (KNF, 

UOKiK) 

liczba skarg klientów, która wpłynęły do Rzecznika Finansowego 

liczba niezgodności zidentyfikowanych w ramach testowania pionowego 

liczba kar nałożonych przez odpowiednie organy 

wysokość kar nałożonych przez odpowiednie organy 

ZEWNĘTRZNE 

liczba decyzji wydanych przez krajowe organy nadzoru finansowego w 

zakresie stwierdzonych nieprawidłowości przy stosowaniu lub niestosowaniu 

określonych przepisów prawa przez banki 

Źródło: opracowanie własne 

 

   Na podstawie zaprezentowanych w tabeli informacji należy uznać, że dokonując 

pomiaru ryzyka braku zgodności, bank nie może wykorzystywać wyłącznie wewnętrznych 

źródeł i wskaźników tego ryzyka. Otrzymana w ten sposób wartość może być zafałszowana. 

Mianowicie, wartość ta byłaby po prostu za niska, a faktyczny poziom ryzyka mógłby być 

wyższy. W rezultacie proces zarządzania tym ryzykiem na dalszych etapach byłby 

niewłaściwy, nieadekwatny a nade wszystko niedostosowany do rzeczywistego poziomu tego 

 
336 Por.:E.  Łosiewicz-Dniestrzańska, Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku – pomiar czy 

monitorowanie? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 4 (49)/ 2015. E. 

Łosiewicz-Dniestrzańska, Ryzyko braku zgodności w banku, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 

sectio H – Oeconomia, 4 (48)/ 2014 
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ryzyka.   

 Dla oceny ryzyka braku zgodności właściwe jest opracowanie map ryzyka. Taka mapa 

ryzyka została także przygotowana na potrzeby niniejszej rozprawy doktorskiej. Możliwe jest 

jednak, aby  w ramach oceny ryzyka braku zgodności bank uwzględniał inne  metody oceny 

ryzyka, którymi zgodnie z  Rekomendacją H są:   

• samoocena ryzyka337, 

• analizy scenariuszy338, 

• analizy luk regulacyjnych339, 

• wskaźniki ryzyka braku zgodności340 - (KRI – key risk indicators i wykonania KPI – key 

performance indicators). 

  To jaka metoda oraz pomiar - ilościowy czy jakościowy zostaną wykorzystane przez 

bank zależy wyłącznie od przyjętych procedur i metodyk.   

  W przeciwieństwie do innych rodzajów ryzyka bankowego, tj. kredytowego, płynności, 

rynkowego i operacyjnego, banki nie publikują szczegółowych informacji o ryzyku braku 

zgodności w ich działalności. Nie informują także, w jaki sposób i z wykorzystaniem jakich 

wskaźników dokonywany jest pomiar tego ryzyka. Mając na uwadze charakter tego ryzyka, 

oraz to, jakie wskaźniki powinny być stosowane przez bank w pomiarze ryzyka, można uznać, 

że najbardziej odpowiednią metodą jest opracowanie macierzy ryzyka, która określa wielkość 

tego ryzyka z uwzględnieniem przyjętych wartości.  

  Metoda ta polega na określeniu wielkości ryzyka w oparciu o przyjęte wartości. 

Wykorzystywane są w niej dwa parametry: prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz 

ciężar (waga) skutków tego ryzyka dla pomiotu. Jako pierwsze określane jest 

prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia. W zależności od przyjętej skali  

i przypisanych wartości otrzymana wielkość jest klasyfikowana do ustalonych kategorii 

prawdopodobieństwa, np. jako: mało prawdopodobne, średnio prawdopodobne i bardzo 

prawdopodobne. Określony poziom ryzyka jest przemnożony przez wartość jego wpływu – 

oddziaływania na działalność banku. Otrzymana wartość jest oceną tego ryzyka, która 

następnie powinna być zagregowana we właściwe kategorie ustalone przez bank jako ryzyko: 

małe, umiarkowane, średnie, duże i katastrofalne. Opracowana macierz – mapa ryzyka jest 

 
337 Zob. szerzej: Compliance w bankach [w:] B. Jagura (red.), B. Makowicz (red.), Systemy zarządzania 

zgodnością. Compliance w praktyce. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020. 
338 Ibidem.  
339 Ibidem.  
340 Ibidem.  
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punktem odniesienia dla kolejnych etapów procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności w 

banku.   

  Ryzyko braku zgodności, tak samo jak pozostałe rodzaje ryzyka bankowego, podlega 

kontroli. Na tym etapie są wprowadzane i stosowane mechanizmy kontroli ryzyka braku 

zgodności.  Ich celem jest utrzymanie ryzyka na ustalonym poziomie. Mechanizmy te są 

projektowane i określane przez komórkę ds. zgodności. Komórka ta odpowiada za 

dostosowanie mechanizmów kontrolnych do poziomu ryzyka a także skali i zakresu 

działalności prowadzonej przez bank.  

   Możliwe jest wykorzystanie mechanizmów kontrolnych, które zostały zawarte w tabeli 

2.12.  

 

Tabela 2.12. Mechanizmy kontroli ryzyka braku zgodności 

 

Mechanizm kontroli ryzyka braku zgodności 

 

Charakterystyka 

analiza nowych produktów i usług 

wprowadzanych do oferty banku 

 

Bank powinien dokonać analizy modyfikacji tych 

produktów i usług oraz procesów sprzedażowych 

tych produktów i usług, pod kątem zgodności z 

przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i 

standardami rynkowymi. 

 

wydawanie szczegółowych wytycznych przez 

komórkę do spraw zgodności 

dotyczących określonego postępowania 

 

Komórka do spraw zgodności powinna wydawać 

wytyczne, które będą wykorzystywane przez 

komórki organizacyjne banku dla przestrzegania w 

szczególności mechanizmów kontroli. 

 

koordynowanie procesu informowania o zmianach 

w przepisach prawa, 

regulacjach wewnętrznych i standardach 

rynkowych 

 

Niezbędne jest, aby w ramach mechanizmów kontroli 

na bieżąco śledzić zmiany w otoczeniu regulacyjnym, 

wewnętrznym i standardy rynkowe. Bank jest w 

stałym procesie dostosowywania się do określonych 

wymogów. 

 

uczestnictwo w kluczowych projektach 

wdrożeniowych, w kontekście 

zapewniania zgodności z przepisami prawa, 

regulacjami wewnętrznymi i 

standardami rynkowymi 

Istotne jest, aby komórka do spraw zgodności 

uczestniczyła w takich projektach, ponieważ 

odpowiada ona za zapewnienie zgodności w banku. 

przeprowadzanie lub zlecanie szkoleń w zakresie 

wskazanym przez komórkę do 

spraw zgodności 

 

W tym względzie to komórka do spraw zgodności 

jest właściwa do przeprowadzania lub zlecania 

szkoleń w zakresie ryzyka braku zgodności. 
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Określenie wskaźników ryzyka braku zgodności 

 

Opracowanie tych wskaźników jest kluczowe dla ich 

właściwej kontroli i dalszych procesów. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rekomendacja H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach, 

s. 33-34.   

 

  Z informacji przedstawionych w tabeli wynika, że wykorzystywane są zróżnicowane 

mechanizmy kontroli ryzyka braku zgodności w banku. Mogą mieć one różną formę i zakres 

oraz dotyczyć odrębnych obszarów, jak na przykład analiza nowych usług bankowych  

i przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń zleconych przez komórkę ds. zgodności.  

Mechanizmem kontroli ryzyka braku zgodności jest dowolne rozwiązanie, postępowanie  

i działanie, które, według komórki do spraw zgodności, ma przyczyniać się do ograniczania – 

zmniejszania ryzyka braku zgodności w banku341. Jest to także każdy mechanizm kontroli 

służący osiągnięciu celu systemu kontroli wewnętrznej, jaki został ustanowiony w art. 9c ust. 

1 pkt 4 p.b., czyli zapewnienia zgodności działania banku z przepisami prawa, regulacjami 

wewnętrznymi i standardami rynkowymi.  

  Równie ważnym etapem procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności w banku jest 

monitorowanie poziomu i wielkości tego ryzyka. Celem tego etapu jest dostarczenie  informacji 

o skuteczności i efektywności poprzednich etapów procesu zarządzania ryzykiem braku 

zgodności w banku. Dlatego też na tym etapie dokonywana jest weryfikacja poziomu ryzyka, 

a w szczególności, monitoruje się, czy za pomocą stosowanych mechanizmów kontroli poziom 

ten uległ obniżeniu. Przeprowadzana jest  również kontrola poprzednich procesów zarządzania 

ryzykiem braku zgodności.  

  Monitorując ryzyko braku zgodności, wykorzystuje się zarówno narzędzia jakościowe 

i ilościowe. Wśród narzędzi jakościowych przykładowo wyróżnić można: 

• mapy ryzyka - dotyczą one procesów funkcjonujących w banku, zwłaszcza tych 

biznesowych; przedstawiają one relacje między tymi procesami, a także dostarczają 

informacji o różnicach i błędach w tych procesach342, 

• ankiety wewnętrzne, w tym ankiety samooceny,  

• informacje pozyskane w trakcie weryfikacji bieżącej pionowej oraz testowania 

pionowego, 

 
341 P. Ryszawa, Compliance w bankach [w:] B. Jagura (red.), B. Makowicz (red.), Systemy zarządzania 

zgodnością. Compliance w praktyce. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.  
342 E. Łosiewicz- Dniestrzańska, Zarządzanie ryzykiem braku… op. cit. s. 351.  
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• informacje pozyskane ze źródeł służących do identyfikacji ryzyka braku zgodności.  

  Natomiast narzędzia ilościowe charakteryzują się: ilościowością, dostępnością  

i ułatwionym sposobem wyznaczania pewnych punktów odniesień w szczególności danych 

historycznych lub parametrów wyznaczonych przez regulatora. W ujęciu liczbowym 

przedstawiają one zmiany poziomu ryzyka, także często na tle czasowym - historycznym. 

Przykładowe narzędzia ilościowe wykorzystywane podczas monitorowania ryzyka braku 

zgodności to: 

• ocena dojrzałości modelu compliance (tzw. compliance maturity model)343, 

• liczba niezgodności zidentyfikowanych w wyniku monitoringu testowego344,  

w szczególności przez komórkę do spraw zgodności, 

• liczba naruszeń wewnątrz banku,  

• liczba reklamacji klientów,  

• liczba skarg klientów do właściwych organów nadzoru, 

• wskaźniki wykonania odpowiednich działań w ramach procesu zarządzania ryzykiem 

braku zgodności (np. odsetek realizacji celów compliance, przeszkolonych 

pracowników, rozpatrywanych skarg i wniosków klientów, tempo wdrażania 

przepisów, dostosowywanie się do regulacji i rekomendacji wewnętrznych, 

dostosowywanie się do zaleceń nadzorcy, także pokontrolnych). 

 

  W ramach tego etapu otrzymuje się zatem wartość określającą poziom i profil ryzyka, 

jakie zostały osiągnięte po uprzednim stosowaniu mechanizmów kontrolnych. Wynik ten jest 

istotnym źródłem informacji dla jednostek odpowiadających za proces zarządzania ryzykiem 

braku zgodności, ale i dla pozostałych procesów zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka 

bankowego, jak i banku w ogóle. Otrzymana wartość dostarcza także informacji o tym, czy  

sposób wdrożenia i przestrzegania mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności był 

wystarczający i odpowiedni. Jeżeli okaże się, że mechanizmy kontrolne były niewłaściwie 

zastosowane, to  na tym etapie bank powinien dokonać odpowiedniej korekty wielkości i profilu 

ryzyka braku zgodności.  

  Ostatnim etapem procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności jest raportowanie 

przez komórkę ds. zgodności zarządowi banku, radzie nadzorczej lub do komitetu audytu, jeżeli 

 
343 Ł. Cichy, Funkcja compliance… op. cit. s. 22.  
344 E. Łosiewicz- Dniestrzańska, Zarządzanie ryzykiem braku… op. cit. s. 351.  
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został powołany, wyników dotyczących identyfikacji, oceny, kontroli i monitorowania 

wielkości i profilu ryzyka braku zgodności. Raporty powinny być przekazywane przez komórkę 

ds. zgodności z częstotliwością kwartalną i zawierać wyniki dotyczące:  

• identyfikacji ryzyka braku zgodności – informacje o identyfikacji istotnych zmian  

w przepisach prawa, regulacjach wewnętrznych i standardach rynkowych, 

• oceny ryzyka braku zgodności - zestawienie ocen ryzyka braku zgodności ze 

wskazaniem istotnego poziomu ryzyka braku zgodności, 

• kontroli ryzyka braku zgodności - zestawienie najważniejszych (do zastosowania) 

rodzajów mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności, 

• monitorowania wielkości i profilu ryzyka braku zgodności - zestawienie statusów 

wdrożenia mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności, korekt oceny ryzyka braku 

zgodności oraz wyników testowania pionowego.  

 

  Podsumowując, należy stwierdzić, że zarządzanie ryzykiem braku zgodności jest 

procesem wieloetapowym. Każdy z etapów ma duże znaczenie dla prawidłowego zarządzania 

tym ryzykiem i jest podstawą do podejmowania dalszych działań. Istotne jest zidentyfikowanie 

obszarów ryzyka braku zgodności oraz przeprowadzenie oceny tego ryzyka. Ich prawidłowe 

określenie warunkuje dalszy przebieg procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności. Tylko 

wtedy możliwe jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów kontroli, które będą 

przyczyniać się do zmniejszania poziomu ryzyka braku zgodności w banku i tym samym 

osiągania celu kontroli wewnętrznej. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności jest ciągłym 

procesem wymagającym systematyczności i odpowiedniej współpracy wszystkich 

pracowników banku i jednostek organizacyjnych z komórką do spraw zgodności.  
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3.1.Struktura rynku kredytów konsumenckich w Polsce 

 

3.1.1. Rynek kredytów konsumenckich  

 

  W Polsce, na rynku kredytów konsumenckich345, występują dwie grupy podmiotów, 

które reprezentują odmienne interesy. Pierwszą grupę stanowią podmioty reprezentujące stronę 

podażową, czyli kredytodawcy kredytu konsumenckiego oraz pośrednicy tego kredytu. 

Natomiast drugą grupę stanowią konsumenci – kredytobiorcy korzystający z kredytu 

konsumenckiego na warunkach i zasadach określonych w umowie kredytu konsumenckiego 

oraz ustawie o kredycie konsumenckim.   

  Na samym początku analizy struktury rynku kredytów konsumenckich należy dokonać 

pewnych podstawowych wyjaśnień. W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że mowa  

o kredycie konsumenckim w rozumieniu art. 3 u.k.k. Ustawa o kredycie konsumenckim  

w zakresie pojęcia kredytu konsumenckiego odwołuje się do ekonomicznego ujęcia kredytu, 

przez który rozumie się pomoc finansową dla konsumenta, czyli udostępnienie konsumentowi 

określonej kwoty środków pieniężnych.   

  Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.k.k., kredyt  konsumencki to umowa o kredyt w wysokości nie 

większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który 

kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia 

konsumentowi346. Kredyt konsumencki może być udzielony wyłącznie konsumentowi, a jego   

maksymalna wysokość nie może przekroczyć kwoty  255 550 zł347.   

  Umowa kredytu konsumenckiego jest zawarta między konsumentem a kredytodawcą, 

który w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytu.  

W związku z tym umowa o kredyt konsumencki może być zawarta wyłącznie z kredytobiorcą, 

którym jest konsument.  

  Kredyt ten w przeciwieństwie do innych kredytów udzielanych przez kredytodawców 

został określony kwotowo348.     

 
345 Kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 ustawy o kredycie konsumenckim (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 246.)  
346 Art. 3 ust. 1 u.k.k. . 
347 Zob. szerzej: M. Dumkiewicz, Rozdział 38 umowa o kredyt konsumencki [w:]  A. Kidyba ( red.) 

Pozakodeksowe umowy handlowe, Warszawa 2018 LEXel, P. Tereszkiewicz,  Ujęcie kredytu na gruncie regulacji 

kredytu konsumenckiego [w:] Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe, Wydawnictwo Wolters 

Kluwer Warszawa 2015, T. Czech, Art. 3. Kredyt konsumencki. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2018, LEXel.  
348 Pozostałe ustawy regulujące kredyty dla konsumentów, tj. ustawa z dnia 23 października 2014r. o odwróconym 

kredycie hipotecznym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 158) oraz ustawa z dnia 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym 

oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, nie wyznaczają maksymalnej wartości tych 

kredytów (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1027). 
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 Kredytem konsumenckim jest także umowa o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który 

przeznaczony jest na remont domu albo lokalu mieszkalnego w wysokości nie większej niż 

wysokość określona w art. 3 ust. 1 u.k.k., czyli 255 550 zł albo równowartość tej kwoty  

w walucie innej niż waluta polska349.  

   Za kredyt konsumencki mogą zostać uznane także inne umowy, jeżeli spełniają one 

kryteria przedmiotowe i kwotowe wynikające z ogólnej definicji umowy kredytu 

konsumenckiego, dotyczące kwoty jak i kredytobiorcy. W szczególności są to: 

• „umowa pożyczki, 

• umowa kredytu bankowego w rozumieniu przepisów Prawa bankowego.  

• umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli 

konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych  

z odroczeniem spełnienia świadczenia, 

• umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, 

 a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia, 

• umowa o kredyt odnawialny, czyli każda umowa, której przedmiotem jest kredyt 

udzielony na czas nieokreślony, np.: kredyt w rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowym, karta kredytowa, debet (pozwala na korzystanie z limitu oznaczonego 

na rachunku bankowym konsumenta)”350.    

  Wyliczenie zawarte w tym przepisie ma charakter przykładowy. Oznacza to, że umową 

kredytu konsumenckiego może być inna umowa niewymieniona w ustawie o kredycie 

konsumenckim pod warunkiem, że spełnia ona kryteria przedstawione powyżej. Za kredyt 

konsumencki może zostać uznana także każda inna umowa, na podstawie której udostępniane 

są konsumentowi środki pieniężne przez kredytodawcę w sposób odpłatny lub nie. Z tym 

jednak wyjątkiem, że musi być spełnione kryterium kwotowe i podmiotowe351. Jednak poza 

wyjątkami przewiedzianymi art. 4 ust. 1 u.k.k.352, każda z wymienionych w tym przepisie 

umów nie może być uznana za kredyt konsumencki.     

  Kredyt konsumencki jest zatem udzielany konsumentowi, a jego maksymalna wartość 

nie może przekroczyć kwoty  255 550 zł lub jej równowartości, jeżeli kredyt jest udzielany  

w walucie innej niż polska. Co istotne, nie została określona minimalna kwota tego kredytu.  

   Natomiast kredytodawcą udzielającym kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 5 

 
349 Art. 3 ust. 1a u.k.k. . 
350 Art. 3 ust. 2 u.k.k. 
351 T. Czech, Art. 3 [w:] [w:] Kredyt konsumencki. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2018, LEXel. 
352 Zob. szerzej: M. Stanisławska, Usługa buy-now-pay-later a ustawa o kredycie konsumenckim (dodatek MoP 

15/2022).   
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pkt 2 u.k.k., jest przedsiębiorca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub 

zawodowej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu.353 W Polsce  

w szczególności są to : banki354, spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe355 oraz 

instytucje pożyczkowe356, które tworzą stronę podażową rynku kredytów konsumenckich. Na 

tym rynku funkcjonują także pośrednicy kredytu konsumenckiego, będący również 

przedsiębiorcami, podejmującymi czynności w zakresie przygotowania, oferowania lub 

zawierania umowy o kredyt konsumencki357.  

  Struktura rynku kredytowego w Polsce w podziale na kredytodawców na dzień 31 

sierpnia 2022 r. przedstawia się następująco: 

• liczba krajowych banków komercyjnych – 30, 

• liczba banków spółdzielczych – 500, 

• liczba oddziałów instytucji kredytowych i banków zagranicznych – 35, 

• liczba spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych- 20, 

• liczba instytucji pożyczkowych wpisanych do Rejestru Instytucji Pożyczkowych- 

530358. 

 

  Natomiast liczba pośredników kredytu konsumenckiego w Polsce wpisanych do 

Rejestru Pośredników Kredytu Konsumenckiego na dzień 31 sierpnia 2022 r. wynosi 40 780359. 

  Drugą grupę podmiotów rynku kredytów konsumenckich, czyli stronę popytową 

 
353 Może nim być „osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., 

prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową”. Kredytodawcą kredytu 

konsumenckiego może być również jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, czyli: „spółka prawa 

handlowego – zarówno osobowa, jak i kapitałowa, oraz wspólnicy spółki cywilnej, spółdzielnie itp.” . Istotne 

jednak jest, aby przedsiębiorca we własnym imieniu prowadził działalność gospodarczą lub zawodową. 
354 Kredytodawcą kredytu konsumenckiego może być bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 1 p.b ., bank 

zagraniczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 p.b., oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 

p.b., instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 p.b., lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 pkt 18 p.b. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 p.b., podmioty te są uprawnione do udzielania kredytów.  
355 Spółdzielcza kasa oszczędnościowo - kredytowa to instytucja finansowa, jest spółdzielnią, do której w zakresie 

nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (T.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 648).  
356 Instytucja pożyczkowa w rozumieniu art. 5 pkt 2a u.k.k. O sposobach  uregulowania działalności instytucji 

pożyczkowych w Polsce zob. szerzej: K. Waliszewski, Propozycje zmian legislacyjnych dla sektora 

pożyczkowego., Qrier. Magazyn Domu Finansowego QS, 2017, 1, s. 14-15, K. Waliszewski, Miejsce i rola 

parabanków w systemie finansowym i gospodarce [w:] G. Kotliński, K. Waliszewski (red.), Instytucje 

parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012 , s. 53-75. A. Kurzępa – Dedo, 

Administracyjna regulacja działalności instytucji pożyczkowych w kontekście oczekiwań społecznych i zasad 

prawa rynku finansowego, PPP 2020, nr 11, s. 86-10, M. Paleczna, Zmiany regulacyjne sektora instytucji 

pożyczkowych i ich wpływ na zwiększenie poziomu ochrony konsumentów [W:] A. Ćwiąkała – Małys (red.), 

Zarys wybranych problemów z zakresu finansów i rachunkowości = Outline of selected issues in the field of 

finance and accounting, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna 

Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2020, s. 97-114. K. Waliszewski, Rynek 

pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017 
357 Pośrednik kredytu konsumenckiego zgodnie z art. 5 pkt 3 u.k.k.  
358 https://rpkip.knf.gov.pl/index.html?type=RIP 
359 https://rpkip.knf.gov.pl/index.html?type=RPK 



151 

 

stanowią konsumenci zgłaszający zapotrzebowanie na kredyt konsumencki. Ustawa o kredycie 

konsumenckim w zakresie regulacji pojęcia „konsumenta”360 odsyła do art. 221 k.c. Zgodnie  

z jego treścią za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą 

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Tylko taka osoba może być kredytobiorcą kredytu konsumenckiego.  

   

3.1.2. Wielkość rynku w latach 2015 – 2021 2021 

 

  Chcąc zaprezentować statystyki dotyczące rynku kredytów konsumenckich w Polsce  

w latach 2015 -2021, w pierwszej kolejności należy poczynić kilka wyjaśnień dla 

prawidłowego ujęcia tego problemu. Mianowicie, jak zostało to już wskazane, rynek ten tworzą 

dwie grupy podmiotów. Badając rynek kredytów konsumenckich w wybranych latach, należy 

odnieść się wyłącznie do strony podażowej tego rynku, ograniczając się jednak tylko do 

kredytodawców  tego kredytu. Choć rola pośredników kredytu konsumenckiego jest także 

istotna w kształtowaniu tego rynku, nie będzie stanowiła przedmiotu dalszych analiz.  

  Analizując wielkość rynku kredytów konsumenckich w Polsce, dane gromadzone są 

przez różne podmioty  m.in.: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Komisję 

Nadzoru Finansowego, Biuro Informacji Kredytowej, jak i same banki.  Trzeba jednak 

zaznaczyć, że podmioty te dla kredytów udzielanych osobom prywatnym, w tym 

gospodarstwom domowym używają określenia - kredyty konsumpcyjne a nie kredyty 

konsumenckie. Mimo tego, że pojęcia kredyt konsumencki i kredyt konsumpcyjny często 

stosowane są zamiennie, to w rzeczywistości nie są to pojęcia tożsame.   

  W tym celu należy wykazać różnice między tymi dwoma kredytami. Nazwa „kredyt 

konsumpcyjny” jest używana przez środowisko bankowe. W prawie pojęcie kredytu 

konsumpcyjnego nie jest regulowane. Jest to potoczne określenie kredytu udzielanego przez 

bank w celach związanych przede wszystkim z konsumpcją. Kredytobiorca, decydując się na 

 
360 O pojęciu konsumenta zob, szerzej: B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym 

międzynarodowym, Warszawa 2013, s. 118 i n.; B. Gnela, Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej 

zgodności z prawem unijnym, [w:] Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego 

prawa konsumenckiego na prawo krajowe, red. M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska, 

Warszawa 2012, s. 169 i n.; K. Kańska, Pojęcie konsumenta w kodeksie cywilnym na tle tendencji europejskich, 

KPP 2004, nr 1, s. 7 i n.; S. Koroluk, Zmiana definicji konsumenta w kodeksie cywilnym – propozycja interpretacji, 

MoP 2003, nr 10, s. 439 i n.; P. Kukuryk, Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w 

kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenckich, PPH 2014, nr 5, s. 18 i n.; M. Rejdak, Definicja 

konsumenta w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 221 k.c.), „Rejent” 2006, nr 1, s. 118 i n.; K. Szuma, Ewolucja 

pojęcia „konsument” w polskim prawie i orzecznictwie sądowym, [w:] Współczesne wyzwania prawa 

konsumenckiego, red. B. Gnela, K. Michałowska, Warszawa 2015, s. 55 i n. 
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ten kredyt, nie musi przedstawiać dokładnego celu kredytowania. Zazwyczaj przybiera formę 

kredytu gotówkowego i jest regulowany przepisami Prawa bankowego. W przeciwieństwie do 

kredytu konsumenckiego nie została ustalona górna granica tego kredytu. Jego maksymalną 

wartość i warunki udzielenia określają głównie dokumenty wewnętrzne banku zwłaszcza 

polityka kredytowa.    

  Należy jednak wskazać pewien związek między kredytem konsumenckim  

a konsumpcyjnym. Kredyt konsumencki jest pojęciem szerszym niż kredyt konsumpcyjny. 

Kredyt ten jest udzielany konsumentowi na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, 

natomiast konsumpcyjny jest na dowolny cel. Jeżeli jednak kredyt konsumpcyjny otrzyma 

konsument, a zostanie wykazany cel kredytowania, to wtedy taki kredyt może zostać uznany 

za kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, jeśli spełnia wskazane 

w ustawie przesłanki uznania go za taki. Dla wyodrębnionych w taki sposób kredytów 

konsumpcyjnych w dalszej części niniejszej pracy posłużono się pojęciem kredyt 

konsumpcyjny.  

  W związku z tym, że między kredytem konsumenckim a konsumpcyjnym istnieją 

pewne podobieństwa i różnice, na potrzeby przeprowadzenia dalszych analiz wykorzystano 

informacje o wartości ogółu kredytów udzielonych gospodarstwom domowym przez banki i 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe w latach 2015 – 2021, w tym pożyczek. Nie 

uwzględniono  kredytów hipotecznych (mieszkaniowych), gdyż te nie mieszczą się w definicji 

legalnej kredytów konsumenckich. W tym celu wykorzystano dane pochodzące z raportów 

KNF z lat 2015 - 2021 – Raport o sytuacji banków. Następnie dokonano analizy wartości 

pożyczek udzielonych przez instytucje pożyczkowe w latach 2015 – 2021.   

  Jako pierwsze w tabeli 3.1. przedstawiono wartości kredytów udzielonych przez banki 

dla gospodarstw domowych w latach 2015 – 2021.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.1. Wartość kredytów udzielonych przez banki dla gospodarstw domowych  

w latach 2015 -2021 
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Wyszczególnienie 

w mld zł 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Wartość 

bilansowa brutto 

kredytów 

udzielonych 

gospodarstwom 

domowym 

140,2  149,9  163,2 171,7 171,6 171,1 182,0 

Zmiana do roku 

poprzedniego 

- 9,7  12,1 8,5 7,3 -0,4 10,9 

Wartość 

kredytów 

zagrożonych 

16,8  17,3 18,1 18,6  17,0 19,1 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raporty KNF o sytuacji banków z lat 2015 – 2021, dostępne na: 

https://www.knf.gov.pl/publikacje_i_opracowania  

 

  Z informacji zawartych w tabeli powyżej można wywnioskować, że w każdym ze 

wskazanych lat, z wyjątkiem roku 2020, wartość bilansowa brutto kredytów udzielonych 

gospodarstwom domowym wzrastała. Spadek w 2020 r. spowodowany był przede wszystkim 

wystąpieniem w Polsce i na świecie epidemii COVID-19. W całym sektorze kredytowym  

w Polsce widoczny był spadek popytu na produkty kredytowe. Łatwo zauważyć, że w każdym  

wskazanym wyżej roku wartość kredytów zagrożonych była wyższa niż 15 % wartości 

bilansowej brutto kredytów ogółem w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem kredytów 

mieszkaniowych.  

  Uczestnikami rynku kredytów konsumenckich są również SKOK-i, które podobnie jak 

banki udzielają kredytów dla gospodarstw domowych, z tym jednak wyjątkiem, że kredyty te 

udzielane są wyłącznie członkom SKOK-ów.   

  Dane dotyczące sektora kas oszczędnościowo - kredytowych pochodzą z informacji  

o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 2015 - 2021.  

  Wartość kredytów udzielonych osobom fizycznym będącym członkami SKOK 

prezentuje tabela 3.2.  
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Tabela 3.2. Wartość kredytów netto dla członków SKOK-ów w latach 2015-2021 

 
  2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020- 12- 31 2021-12-30 

Wyszczególnienie 
Wartość kredytów 

netto 
% Udział 

Wartość 

kredytów 

netto 

% Udział 

Wartość 

kredytów 

netto 

% Udział 

Wartość 

kredytów 

netto 

% Udział 

Wartość 

kredytów 

netto 

% Udział 

Wartość 

kredytów 

netto 

% Udział 

Wartość 

kredytów 

netto 

% Udział 

Przedsiębiorstwa 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% b.d b.d. b.d. b.d. 
b.d. b.d. 

MSP 6 650 0,10% 5 377 0,09% 5 449 0,09% 4 182 0,07% 5 016 0,08% 6 915 0,07% 
b.d. b.d. 

Przedsiębiorcy indywidualni 45 114 0,70% 34 309 0,55% 28 045 0,46% 44 026 0,75% 50 109 0,83% 48 795 0,81% 
b.d. b.d. 

Osoby prywatne  6 410 270 98,50% 6 226 853 99,29% 5 997 155 99,32% 5 840 557 98,86% 5 965 906 98,82% 6 459 852 98,90% 
b.d. b.d. 

Rolnicy  27 814 0,40% 1 481 0,02% 796  0,01% 4 078 0,07% 4796 0,01% 424 0,01% 
b.d. b.d. 

Instytucje niekomercyjne 

działające na rzecz 
gospodarstw domowych 

21 190 0,30% 
3 176 

0,05% 
7 098 0,12% 15 287 0,26% 15 502 0,26% 15 929 0,27% 

b.d. b.d. 

Razem 6 511 049 100,00% 6 271 210 100,00% 6 044 504 100,00% 5 908 131 100,00% 6 037 011 100,00% 6 130 196 100,00% 
b.d. b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2018.  

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w III kwartale 2021 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2021.
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Z danych przedstawionych w tabeli 3.2. wynika, że największą wartość kredytów netto 

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych  w latach 2015 - 2020 odnotowano 

dla kredytów udzielanych osobom prywatnym, a więc osobom fizycznym, które mogą zostać 

uznane za konsumentów. Wartość netto kredytów udzielanych osobom prywatnym w latach 

2015 - 2020 zmieniała się. Na koniec 2015 r. wartość netto kredytów dla osób prywatnych 

wynosiła 6 410 270 tys. zł, natomiast końcem 2020 r. wartość ta wyniosła 6 459 852 tys. zł. 

Spadki wartości netto kredytów zaobserwowano w 2016 - 2018. Od 2019 r. widoczny jest 

wzrost wartości netto udzielanych kredytów. Kredyty udzielane osobom prywatnym przez 

SKOK-i w latach 2015-2021 stanowiły udział w kredytach w przedziale 98,50% - 99,29%.  

  Od 2015 roku na rynku kredytów konsumenckich w Polce widoczna jest aktywność 

instytucji pożyczkowych. Instytucje te specjalizują się przede wszystkim w udzielaniu 

pożyczek na niskie kwoty i zazwyczaj krótki okres kredytowania. Na przestrzeni lat 2015 – 

2021 widoczny był popyt na pożyczki. Tabela 3.3. prezentuje statystki dotyczące wielkości  

i ilości pożyczek udzielonych przez instytucje pożyczkowe. Są to informacje o pożyczkach, 

jakie były zaraportowane do Biura Informacji Kredytowej przez instytucje pożyczkowe w 

latach 2015 – 2021.  

 

Tabela 3.3.Wartość udzielonych pożyczek w latach 2015 – 2021 (Informacje z BIK) 

 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kwota w mld zł 4,8 7,0 7,1 7,4 7,1 4,76 7,2 

Ilość w mln szt.  b.d.  b.d. 2,5 2,7 2,5 2,1 2,9 

Źródło: opracowanie własne: na podstawie danych pochodzących z BIK o sytuacji na rynku kredytów w Polsce w 

latach 2015 – 2021, dostępne: https://media.bik.pl/publikacje 

 

 

  Liczba i wartość kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na przestrzeni lat 

2015 - 2021 zmieniała się, jednak zachowywała się tendencja wzrostowa zarówno w sektorze 

bankowym jak i pożyczkowym. Banki, mimo zaostrzania polityki kredytowej, odnotowały 

wzrost wartości portfela kredytów dla gospodarstw domowych. Wzrostowi temu towarzyszył 

również wzrost wartości kredytów zagrożonych. Zaobserwowano też, że osoby fizyczne, a więc 

konsumenci kredytobiorcy, mają problemy z terminową obsługą kredytów konsumpcyjnych. 

Podobne tendencje obserwowane są w działalności kredytowej SKOK-ów. W latach 2015 - 
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2021 nastąpił dynamiczny wzrost aktywności instytucji pożyczkowych, które specjalizują się 

w kredytowaniu nisko kwotowym.   

 Sytuacja na rynku kredytów konsumenckich w Polsce w latach 2015-2021 zmieniała 

się, zauważalne były zarówno wzrosty jak i spadki popytu konsumentów na kredyty 

konsumenckie. Zanotowane zostały wzrosty w ujęciu łącznej kwoty wnioskowanych kredytów. 

Zmianie ulegała również polityka kredytowa kredytodawców, w szczególności banków, które 

od 2015 r. zdecydowały się na zwiększenie akcji kredytowej361. Warto również dodać, że od 

2015 roku na rynku kredytów konsumenckich obserwuje się również wzrost aktywności 

instytucji pożyczkowych362, które świadczą produkty nisko kwotowego kredytowania.  

    

   

3.2.Bank jako kredytodawca kredytu konsumenckiego 

 

  Zgodnie z definicją prawną zawartą w art. 2 p.b., bank jest osobą prawną utworzoną 

zgodnie z przepisami ustaw i odpowiednich zezwoleń wydawanych przez właściwe instytucje, 

na podstawie których upoważniony jest do wykonywania czynności bankowych obciążających 

ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym363. Bank, aby mógł 

prowadzić działalność, musi spełniać warunki formalne i organizacyjne określone w Prawie 

bankowym oraz uzyskać zezwolenia KNF- na utworzenie banku, a następnie zezwolenie na 

rozpoczęcie działalności.    

  Banki mogą wykonać czynności bankowe obciążające ryzykiem środki powierzone pod 

jakimkolwiek tytułem zwrotnym tylko w trzech formach organizacyjnoprawnych: banku 

państwowego, banku spółdzielczego oraz banku – spółki akcyjnej. Każda z tych form 

umożliwia bankowi prowadzenie  działalności  za pomocą oddziałów. W niniejszej rozprawie 

doktorskiej ograniczono się wyłącznie do banków działających w formie spółki akcyjnej jako 

kredytodawców kredytu konsumenckiego, pomijając banki działające w innych 

dopuszczalnych formach (bank państwowy i bank spółdzielczy).    

  Bank, jako jedyna instytucja finansowa, uprawniony jest do podejmowania czynności 

obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym364.  Stanowi 

 
361 Jednym z powodów zwiększenia akcji kredytowej banków była perspektywa wprowadzenia podatku 

bankowego w 2016r. przez polski rząd.  
362 Wzrost aktywności instytucji pożyczkowych spowodowany był uporządkowaniem pozabankowego rynku 

pożyczek.  
363 Zob. szerzej: E. Fojcik-Mastalska, Art. 2  [w:] M. Bączyk, L. Góral, J. Pisuliński, W. Pyzioł, E. Fojcik-

Mastalska, Prawo bankowe. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2007. 
364 Art.2 p.b.  
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to istotę prowadzenia działalności depozytowo - kredytowej z banku i odróżnia go od 

pozostałych podmiotów rynku finansowego365. Działalność depozytowo - kredytowa jest istotą 

działalności bankowej, a wykonywane w jej ramach czynności są zastrzeżone wyłącznie dla 

banków, co wynika wprost z art. 5 ust 1 pkt 1 i 3 p.b. Bank pełni zatem rolę pośrednika na 

rynku finansowym między deponentami a kredytobiorcami. Jest szczególną instytucją 

finansową uprawnioną do przenoszenia środków pieniężnych między tymi podmiotami - 

deponentami, którzy posiadają nadwyżki pieniężne, a kredytobiorcami zgłaszającymi czasowe 

zapotrzebowanie na te środki366.   

  Bank, jako kredytodawca obsługuje kredytobiorców, zarówno z sektora finansowego  

i niefinansowego. Stałe zapotrzebowanie kredytobiorców na kredyty powoduje, że działalność 

kredytowa jest najbardziej dochodowa dla banku, ale jednocześnie narażona na wysokie 

ryzyko, zwłaszcza kredytowe. Należności banku z tytułu udzielonych kredytów 

kredytobiorcom, w szczególności naliczane opłaty i prowizje, stanowią więcej niż połowę 

aktywów banku. Produkty są przez to głównym źródłem dochodów banków. Ogólne zasady 

udzielania kredytów przez bank reguluje  Prawo bankowe. Natomiast szczegółowe zasady 

oferowania i udzielania poszczególnych rodzajów kredytów, tj.: kredyt konsumencki, kredyt 

hipoteczny, kredyt studencki, odwrócony kredyt hipoteczny itp., regulują przepisy właściwych 

ustaw, przede wszystkim konsumenckich ustaw kredytowych.367  

  Dodatkowo szczegółowe zasady udzielania kredytów, w szczególności sposobu 

przeprowadzania procedury kredytowej, regulują dokumenty  wewnętrzne banków.  

  W zakresie problemu analizowanego w niniejszej rozprawie doktorskiej należy odnieść 

się wyłącznie do kredytu konsumenckiego. Niewątpliwie bank spełnia warunki uznania go za 

kredytodawcę kredytu konsumenckiego. W ustawie o kredycie konsumenckim wyróżniono 

podmioty sektora bankowego, które są kredytodawcami kredytu konsumenckiego:  

• bank krajowy - bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

• bank zagraniczny - bank mający siedzibę na terytorium państwa trzeciego,  

 
365 E. Fojcik – Mastalska, Status prawny banków [w:] E. Fojcik – Mastalska (red.),  Prawo bankowe,  

Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo, Wrocław : 2009, s. 42, por. także: A. Jurkowska-Zeidler, Art. 2 [w:] A. 

Mikos-Sitek, P. Zapadka (red.),  Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2022, LEXel, L. Kociucki, Art. 2, [w:] 

B. Bajor, J. M. Kondek, K. Królikowska, L. Kociucki, Prawo bankowe. Komentarz do przepisów 

cywilnoprawnych, Warszawa 2020. 
366 Por. E. Fojcik – Mastalska, Status prawny banków [w:] E. Fojcik – Mastalska (red.),  Prawo bankowe,  

Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo, Wrocław: 2009, s. 42 i n.  
367 Są to: ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o 

nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (T.j. Dz. U. z 2020 poz. 1027), ustawa z dnia 23 

października o odwróconym kredycie hipotecznym (T.j. Dz. U. z 2022 poz. 158).   
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• oddział banku zagranicznego - jednostka organizacyjna banku zagranicznego 

wykonująca w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające 

ze zezwolenia udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki 

organizacyjne danego banku zagranicznego odpowiadające powyższym cechom, 

utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

• instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej - instytucja, o której mowa w art. 

4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 575/2013, mającą siedzibę na terytorium innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego oraz oddział, o którym mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 17 rozporządzenia nr 575/2013, niebędący oddziałem banku krajowego ani 

oddziałem banku zagranicznego368.  

   

Jak zostało to wcześniej zasygnalizowane, za umowę o kredyt konsumencki uważa się 

między innymi umowę o kredyt w rozumieniu przepisów Prawa bankowego. Jeżeli bank 

zawiera z konsumentem umowę kredytu, w której wskazany jest cel kredytowania i nie jest on 

zabezpieczony hipotecznie, to taka umowa podlega przepisom ustawy o kredycie 

konsumenckim. Oznacza to, że bank, jako kredytodawca kredytu konsumenckiego musi 

spełniać obowiązki określone w ustawie o kredycie konsumenckim, a w zakresie 

nieuregulowanym w niej do umów kredytu i pożyczki pieniężnej zawieranych przez bank  

z konsumentami stosuje się przepisy Prawa bankowego.  

   

 

 3.3. Bankowy kredyt konsumencki 

 

   Zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki określa ustawa o kredycie 

konsumenckim. Ustawa ta określa także obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytu 

konsumenckiego w związku zawartą umową oraz zawiera także inne mechanizmy ochrony 

prawnej kredytobiorców konsumentów. Implementuje ona przepisy Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt 

konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG.369  

 
368 Art. 5  pkt 2a lit a u.k.k. w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 p.b., art. 4 ust. 1 pkt 2 p.b. w zw. z art. 41 p.b. art. 4 ust. 

1 pkt 17 , art. 4 ust. 1 pkt 18,  art. 4 ust. 1 pkt 21 p.b. 
369 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt 

konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz.UE L 133/66), dalej: dyrektywa 

2008/48/WE 
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  Ze względu na problem rozpatrywany w niniejszej rozprawie doktorskiej należy 

ograniczyć się wyłącznie do kredytów konsumenckich udzielanych przez bank (bankowych 

kredytów konsumenckich).  W pierwszej kolejności należy odnieść się jednak do ogólnego 

pojęcia kredytu.  

   Kredyt jest zewnętrzną formą finansowania potrzeb finansowych kredytobiorców  

z sektora finansowego i niefinansowego. Jest to przede wszystkim produkt finansowy  

o  charakterze zwrotnym, odpłatnym i celowym370, który nabywany jest przez kredytobiorcę na 

podstawie umowy zawieranej z kredytodawcą. Można więc zauważyć, że kredyt jest produktem 

łączącym w sobie jednocześnie elementy prawne i ekonomiczne, stąd też konieczne jest 

przedstawienie go w tych dwóch ujęciach, szczególnie, że w definicji rozpatrywanego  

w niniejszej pracy kredytu konsumenckiego pojęcie kredytu występuje w ujęciu 

ekonomicznym.   

  Stosownie do pierwszego z nich, kredyt to specyficzna relacja (stosunek) ekonomiczna 

między kredytodawcą a kredytobiorcą. Na jej podstawie kredytodawca udostępnia środki 

pieniężne kredytobiorcy na warunkach określonych umową kredytu371. Środki udostępniane są 

kredytobiorcy przez kredytodawcę na określony czas i w sposób odpłatny. Odpłatność za kredyt 

stanowi zasadniczy cel prowadzonej działalności kredytowej372. W naukach ekonomicznych 

kredyt określany jest również jako instrument finansowania o charakterze zwrotnym  

i odpłatnym. Warto również zaznaczyć, że produkty kredytowe narażają kredytodawcę na 

ryzyko, zwłaszcza kredytowe, które powinno być traktowane w kategoriach finansowych373.  

  Natomiast w ujęciu prawnym kredyt (umowa kredytu) oznacza przede wszystkim 

umowę, jaka jest zawierana między kredytodawcą a kredytobiorcą374.  Definicję prawną 

kredytu zawiera art. 69 ust. 1 p.b. W tym miejscu trzeba zastrzec, że umowa kredytu może być 

zawarta wyłącznie przez kredytodawcę, którym jest bank. Tylko wtedy, gdy stroną umowy jest 

bank, to możliwe jest posługiwanie się pojęciem kredyt. W przypadku pozostałych 

kredytodawców należy używać pojęcia pożyczka, które zostało wyjaśnione w następnej części. 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 p.b. powołanym przepisem: „Przez umowę kredytu bank zobowiązuje 

 
370 E. Próchniak, J. Zygadło, Kredyty bankowe i prawne sposoby ich zabezpieczeń, Warszawa 1997, s. 19. 
371 Por. M. Capiga, Bankowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2008, s. 

159- 160.  
372 E. Radziszewski, https://docplayer.pl/9816243-Banki-i-system-bankowy-kredyt-cel-i-znaczenie-w-

gospodarce-i-spoleczenstwie-z-uwzglednieniem-aspektow-praktycznych-umowy.html 
373 Stosownie do art. 70 ust. 2 p.b.  
374 Zob. szerzej: B. Smykla, art. 69 [w:]  A. Mikos-Sitek,  P. Zapadka(red.),  Prawo bankowe. Komentarz,  

Warszawa 2022, LEXel, B. Bajor art. 69. [w:] L. Kociucki, J. M. Kondek, K. Królikowska, B. Bajor, Prawo 

bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych, Warszawa 2020 LEXel, W. Pyzioł, Art. 69 [w:]  E. Fojcik-

Mastalska (red.), Prawo bankowe. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2007, art. 69.   
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się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych 

z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na 

warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami  

w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.” 375. W oparciu 

o tę definicję można stwierdzić, że umowa kredytu jest stosunkiem prawnym, jaki powstaje 

między kredytodawcą - bankiem a kredytobiorcą. Jest to umowa dwustronnie zobowiązująca, 

która określa prawa i obowiązki kredytodawcy i kredytobiorcy związane z wykonaniem tej 

umowy. Na podstawie zawartej umowy kredytodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji 

kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych na czas oznaczony w umowie,  

a kredytobiorca zobowiązany jest do wykorzystania środków na określony cel, zwrotu kwoty 

wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty 

prowizji od udzielonego kredytu.   

  Odstępując od szczegółowej analizy, należy wskazać, że umowa kredytu zawierana 

przez bank  z kredytobiorcą musi respektować elementy określone w art. 69 ust. 2 p.b. Ze 

względu na ponoszone przez bank ryzyko kredytowe, ale przede wszystkim z uwagi na fakt, że 

kredyt najczęściej udzielany jest przez bank ze środków zdeponowanych przez klientów na 

rachunkach bankowych, bank ma prawo do ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu. W tej 

sytuacji, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 6 p.b., w umowie kredytu powinien zostać określony sposób 

zabezpieczenia spłaty kredytu376.  

  Bank jest kredytodawcą kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 3 u.k.k., który 

został omówiony w poprzedniej części. Jeżeli jednak kwota tego kredytu przekracza wysokość 

255 550 zł, to kredyt ten będzie udzielany na zasadach określonych w Prawie bankowym.  

 Przed zawarciem umowy kredytu konsumenckiego, bank jako kredytodawca, jest 

zobowiązany spełnić obowiązki informacyjne, jakie wynikają z przepisów ustawy o kredycie 

konsumenckim377. Celem tych obowiązków jest możliwość zapoznania się przez konsumenta 

z warunkami umowy jeszcze na etapie przedkontraktowym, jak również możliwość 

porównania ofert kredytowych różnych kredytodawców i wybór najodpowiedniejszej dla 

siebie. Przepis art. 13 ust. 1 u.k.k., wymienia, jakie informacje powinny być przekazane 

konsumentowi. 

 Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.k.k., przed zawarciem umowy kredytu konsumenckiego bank 

 
375 Art. 69 ust. 1 p.b. j. 
376 Zob. szerzej: L. Kociucki, Art. 93 [w:] B. Bajor… op.cit. M. Capiga, Finanse banków, Wydawnictwo Oficyna, 

Warszawa 2011. 
377 Art. 13 u.k.k.  
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jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej konsumenta do spłaty 

zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt 

konsumencki. Natomiast stosowanie do art. 9 ust. 4 u.k.k., ocena  ta przeprowadzana jest na 

podstawie art. 70 ust. 1 p.b..  Bank udzieli kredytu konsumentowi tylko wtedy, gdy posiada on 

zdolność kredytową, poza wyjątkami przewidzianymi w art. 70 ust.2 p.b. Działania 

podejmowane w ramach badania zdolności kredytowej konsumenta muszą więc być zgodne 

przede wszystkim z przepisami ustawy Prawo bankowe. Komisja Nadzoru Finansowego, 

konkretyzując obowiązek banku z art. 70 ust. 1 p.b., w rekomendacji nr 6 Rekomendacji T KNF 

dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji 

kredytowych378, uznała, że bank jeszcze przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się  

w detaliczną ekspozycję kredytową (a więc kredytu dla klienta detalicznego, np. konsumenta), 

zobowiązany jest do zbadania zdolności kredytowej klienta pod względem ilościowym  

i jakościowym.  Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadza czynności kontrolne w bankach 

komercyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym,  w ramach których kontrolowany 

jest proces oceny zdolności kredytowej. Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości w tym 

zakresie, to bank  narażony jest na ryzyko kredytowe, ale także i ryzyko braku zgodności,  

co w konsekwencji może narazić bank na straty finansowe i niefinansowe oraz zobowiązać go 

działań mających na celu ograniczyć te ryzyka.   

  Bank może skorzystać z prawa przysługującego mu na mocy art. 74 p.b., a więc dokonać 

kontroli wykorzystania i spłaty kredytu. Skorzystanie z tego uprawnienia przez bank, 

 w szczególności w zakresie umów kredytu konsumenckiego, może być również uznane jako 

cel ograniczania ryzyka kredytowego mogącego wystąpić w trakcie trwania umowy kredytu.  

 

3.4.Umowa pożyczki konsumenckiej  

 

  Ze względu na to, że w ostatnim rozdziale niniejszej rozprawy doktorskiej 

przeprowadzona została ocena ryzyka braku zgodności w instytucjach pożyczkowych  

w zakresie pożyczki będącej kredytem konsumenckim, konieczne jest przedstawienie jej 

ogólne scharakteryzowanie ze wskazaniem jej najważniejsze cech i funkcji. Konieczność 

przeprowadzania rozważań w tym zakresie wynika również z tego, że umowa pożyczki jest 

 
378Rekomendacja T Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem 

detalicznych ekspozycji kredytowych  

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_T_%2814_09_2018%29_63160.pdf  

(dostęp: 20.06.2021r.).  

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_T_%2814_09_2018%29_63160.pdf
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także zawierana przez banki jako umowa kredytu konsumenckiego.   

  Pożyczka jest umową nazwaną, uregulowaną przepisami art. 720 –art. 724 k.c., na 

podstawie której dający pożyczkę (tj. pożyczkodawca) zobowiązuje się przenieść na własność 

biorącego (tj. pożyczkobiorcy) określoną sumę pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić 

tę samą ilość pieniędzy. Należy jednak zaznaczyć, że każda umowa pożyczki, która przekracza 

wartość 1000 zł wymaga zachowania formy dokumentowanej (art. 720 § 2 k.c. ).   

  Umowa pożyczki może być zawarta między różnymi podmiotami. Pożyczkodawcą nie 

musi być przedsiębiorstwo, a pożyczkobiorcą nie musi być wyłącznie osoba fizyczna mająca 

status konsumenta. Wprawdzie pożyczka może mieć charakter rzeczowy lub pieniężny, 

niemniej jednak, przez prymat problemu omawianego w tej pracy doktorskiej pożyczkę należy 

rozumieć jako: umowę, na podstawie której pożyczkodawca, tj. bank, spółdzielcza kasa 

oszczędnościowo - kredytowa lub instytucja pożyczkowa zobowiązuje się przenieść na 

konsumenta określoną w umowie sumę pieniędzy, a pożyczkobiorca konsument zobowiązuje 

się zwrócić tę samą kwotę379.    

  W takim przypadku, pożyczkodawca spełnia warunki uznania go za kredytodawcę 

kredytu konsumenckiego, a umowa pożyczki podlega przede wszystkim przepisom ustawy o 

kredycie konsumenckim. Natomiast, jeżeli pożyczkodawcą jest bank, to pożyczka jest 

regulowana przepisami Prawa bankowego w zakresie kredytu. W sytuacji tego typu do umów 

pożyczek bankowych będą stosowane także przepisy dotyczące zabezpieczenia spłaty kredytu 

i jego oprocentowania.  

 Pożyczka może być udzielana przez innych kredytodawców kredytu konsumenckiego, 

jednak w zakresie omawianego w niniejszej pracy problemu, termin ten będzie używany 

wyłącznie w odniesieniu do instytucji pożyczkowych i pożyczki w rozumieniu wcześniej 

zaproponowanej definicji.  

  Choć nie wynika to wprost z definicji, umowa pożyczki ma zazwyczaj charakter 

odpłatny, choć nie jest to konieczne. W przypadku pożyczki udzielanej przez kredytodawców 

kredytu konsumenckiego zawsze jest ona odpłatna, a praktyki rynkowe tych podmiotów,  

w szczególności instytucji pożyczkowych, wskazują na  liczne nieprawidłowości w tym 

właśnie obszarze380.  

 
379 Art. 720 §1 k.c.  
380 Zob. szerzej: O problemie odpłatności za pożyczkę zob. szerzej: E. Rutkowska – Tomaszewska, Usługi 

finansowe - dobrodziejstwo i (czy) zagrożenie dla konsumentów? Czy ochrona konsumenta usług finansowych jest 

obecnie efektywna i wystarczająca? [w:] M. Jagielska, E. Sługocka – Krupa, K. Podgórski,  Ochrona konsumenta 

na rynku usług, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa, 2016, s. 28-47, I. D. Czechowska, Niebankowe firmy 

pożyczkowe jako element shadow banking, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Wydawnictwo , 1733–2486 tom XVI, 

zeszyt 8, część III, ss. 15–26, J. Koćwin, Koszty pożyczek zaciąganych w instytucjach parabankowych online - 
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  Pożyczkobiorca na podstawie zawartej umowy pożyczki jest zobowiązany do zapłaty 

odsetek. Ich maksymalna wysokość regulowana jest przepisami art. 359 §2 -§21 k.c. Obecnie 

wynoszą one 12,5% w stosunku rocznym381. Nie jest to jedyny koszt, jaki musi ponieść 

pożyczkobiorca w związku z umową pożyczki. Pożyczkobiorca na podstawie umowy może być 

zobowiązany do poniesienia innych kosztów związanych z pożyczką - prowizji i opłat. 

Prowizja pobierana jest z tytułu udzielenia pożyczki pożyczkobiorcy i jest kosztem, jaki ponosi 

pożyczkobiorca zazwyczaj jeszcze na początku trwania umowy. Natomiast opłaty dotyczą 

wszystkich podejmowanych przez pożyczkodawcę czynności z tytułu zawarcia umowy. Należy 

jednak zastrzec, że odpłatność za pożyczkę jest regulowana przepisami art. 36a u.k.k.  

o maksymalnych limitach poza odsetkowych kosztów kredytu.   

  Pożyczka de facto może być świadczona przez każdego uczestnika rynku na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. Jednak, gdy umowa o pożyczkę zawierana jest między 

konsumentem, a przedsiębiorcą, który jest kredytodawcą kredytu konsumenckiego, to taka 

umowa i pożyczka podlegają przepisom ustawy o kredycie konsumenckim, a także Prawu 

bankowemu, gdy pożyczkodawcą i jednocześnie kredytodawcą jest bank382.   

  Pożyczkobiorca konsument korzystający z pożyczki, podlega więc ochronie prawnej, 

jaka jest przewidziana przepisami ustawy o kredycie konsumenckim oraz przepisami 

pozostałych tzw. ustaw konsumenckich383.   

  Bank, udzielając pożyczki konsumentowi, jest zobowiązany do przeprowadzenia 

badania zdolności kredytowej na zasadach określonych w ustawie o kredycie konsumenckim, 

a bank dodatkowo na podstawie przepisów Prawa bankowego.  

 
stosowane opłaty, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2019, nr 9, s. 26-38. M. Paleczna, Koszty usług 

kredytowych świadczonych przez niebankowe instytucje pożyczkowe [w:] A. Ćwiąkała – Małys, M. Karpińska 

(red.),  Prawno-finansowe systemy funkcjonowania wybranych jednostek organizacyjnych: Uniwersytet 

Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i 

Ekonomii, Wrocław 2018, s. 115-134. M. Szpyrka, R. Talaga, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, EPS 2022, nr 5, s. 58-62. 
381 Stan na 30 sierpnia 2022 r. 
382 Por. P. Tereszkiewicz,  Stosunek do umowy pożyczki [w:] Obowiązki informacyjne w umowach o usługi 

finansowe, Warszawa 2015.. LEXel., A. Jończyk, Kredyt a pożyczka pieniężna - podobieństwa i różnice, PP 1998, 

nr 10, s. 38-40. 
383 Tj. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.  
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4.1. Identyfikacja ryzyka braku zgodności w wybranych bankach  

 

4.1.1. Selekcja banków wybranych do procesu identyfikacji ryzyka braku zgodności 

  

  Do identyfikacji ryzyka braku zgodności w banku w zakresie kredytów konsumenckich, 

a następnie opracowania modelu oceny tego ryzyka niezbędne było przeprowadzenie analizy 

banków funkcjonujących w Polsce w latach 2015 – 2021 (w formie spółek akcyjnych). 

Wykorzystano kryteria jakościowe i ilościowe odnoszące się do rozmiaru, obszaru i charakteru 

działalności prowadzonej przez bank przede wszystkim w zakresie kredytów konsumenckich.  

  Ze względu na to, że analizowany w niniejszej rozprawie doktorskiej problem dotyczy 

ryzyka braku zgodności w bankach komercyjnych w obszarze kredytów konsumenckich  

z analizy zostały wyłączone: banki spółdzielcze, banki hipoteczne oraz Bank Gospodarstwa 

Krajowego i Narodowy Bank Polski.  

 Analizę banków rozpoczęto od zebrania danych dotyczących:  

• formy prawnej prowadzenia działalności przez bank, 

• obszaru prowadzenia działalności przez bank, w szczególności bankowości detalicznej, 

• wielkości aktywów banków,  

• prowadzenia działalności kredytowej w obszarze kredytów konsumenckich, 

• ryzyka braku zgodności w banku (wyodrębnienia spośród pozostałych rodzajów ryzyka 

oraz jego istotności), 

• występowania nieprawidłowości w zakresie kredytów konsumenckich.   

Dane pochodzą z udostępnianych publicznie przez banki: 

• jednostkowych sprawozdań finansowych banków, 

• sprawozdań niefinansowych z działalności grup kapitałowych384 banków,  

• sprawozdań zarządów z działalności grupy kapitałowej, 

• informacji w zakresie systemów kontroli wewnętrznych w bankach. 

  Analiza jest wielokryterialna, a więc przeprowadzona na podstawie wielu cech 

diagnostycznych. Wykorzystanie zróżnicowanych cech ma służyć wyselekcjonowaniu tych 

 
384 Grupa kapitałowa banku jest to struktura organizacyjna, w którą wchodzi bank jako jednostka dominująca 

(spółka nadrzędna) oraz jednostki zależne bezpośrednio i jednostki zależne pośrednio, głownie spółki kapitałowe. 
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banków, dla których możliwe jest zastosowanie opracowanego modelu.   

Następnie, na podstawie danych, ustalono kryteria kwalifikacji banków do zastosowania 

opracowanego modelu, dzieląc je na kryteria: ilościowe i jakościowe. Kryteria te uwzględniają 

zarówno ekonomiczny jak i nieekonomiczny kontekst przedmiotu analizy. Prezentuje to dalsza 

część tego podrozdziału.  

  Liczba banków prowadzących działalność w obszarze kredytów konsumenckich 

zmieniała się, co było bezpośrednio spowodowane procesami fuzji i przejęć w sektorze 

bankowym, jakie miały miejsce w Polsce w latach 2015 – 2021. W związku z czym podczas 

dokonywanej klasyfikacji uwzględniono: 

• fuzję Alior Banku S.A. z Bankiem BPH S.A. 

• fuzję Banku BGŻ i BNP Paribas Bank Polska S.A. 

• przejęcie Sygma Banku przez  Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 

• przejęcie BZ WBK przez Santander Bank Polska S.A. 

• przejęcie przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. 

• przejęcie Eurobanku S.A. przez Millenium Bank S.A. 

  Na tym etapie należy również wskazać, że w 2010 r. doszło do połączenia Getin Banku 

S.A. z Getin Noble Bank S.A. Pion bankowości detalicznej w Getin Nobel Banku S.A. tworzy 

Getin Bank S.A.   

  Wobec zmieniającej się liczby banków w sektorze bankowym na przestrzeni lat 2015 – 

2021 wyłączono z badań te banki, które nie prowadziły działalności na koniec roku 2021.  

  Zebranie danych pozwoliło na wyodrębnienie pięciu zasadniczych kryteriów  

o charakterze jakościowym. Każde z nich w sposób twierdzący (TAK) lub negatywny (NIE) 

odpowiada na poniższe pytania: 

• Czy bank prowadził działalność w latach 2015 - 2021? 

• Czy bank prowadził działalność w sektorze bankowości detalicznej? 

• Czy bank prowadził działalność kredytową w obszarze kredytów konsumenckich? 

• Czy w banku występowały nieprawidłowości w zakresie kredytu konsumenckiego  

i stanowiły one przedmiot postępowań przed instytucjami ochrony konsumenta w 

Polsce i sądami powszechnymi?  

• Czy bank zarządza ryzykiem braku zgodności? 
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Przy zastosowaniu ww. kryteriów w pierwszym etapie analizy wyselekcjonowano 

dwadzieścia pięć banków komercyjnych385 spełniających te kryteria, co prezentuje tabela 4.1. 

Bank BNP Paribas S.A. nie spełnił ostatniego kryterium. Jednakże niespełnienie tego warunku  

wynika z tego, że bank zarządza opisywanym ryzykiem, ale w ramach ryzyka operacyjnego. 

Mimo tego, bank ten spełnił pozostałe kryteria i został uwzględniony w dalszej analizie.    

 
385 Przyjęto stan na 31 grudnia 2021 r. 
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 Tabela 4.1. Banki komercyjne spełniające podstawowe kryteria klasyfikacji 

L.p. 

Wyszczególnienie 
Prowadzenie działalności bankowej 

w latach 2015 - 2021 

Prowadzenie 

działalności w 

sektorze 

bankowości 

detalicznej   

Prowadzenie 

działalności w 

obszarze 

kredytów 

konsumenckich 

Nieprawidłowości 

w zakresie 

kredytu 

konsumenckiego 

Zarządzanie 

ryzykiem braku 

zgodności 

1.  
Alior Bank S.A. 

Fuzja Alior Banku z działalnością 

przejętą z Banku BPH386 
TAK TAK TAK TAK 

2.  
Bank BPH S.A. 

Fuzja Alior Banku z działalnością 

przejętą z Banku BPH 
TAK TAK TAK TAK 

3.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

prowadzi działalność pod nazwą Citi 

Handlowy 

TAK TAK TAK TAK TAK 

4.  

Bank Millennium S.A. 

Umowę przejęcia Euro Banku - 

listopad 2018 r., fuzja operacyjna 

listopad 2019 r. 

TAK TAK TAK TAK 

5.  Bank Nowy S.A. TAK TAK TAK TAK TAK 

6.  Bank Ochrony Środowiska S.A. TAK TAK TAK TAK TAK 

7.  Bank Pekao S.A. TAK TAK TAK TAK TAK 

8.  Bank PKO BP S.A. TAK TAK TAK TAK TAK 

9.  Bank Pocztowy S.A. TAK TAK TAK TAK TAK 

10.  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  TAK TAK  TAK  TAK TAK 

11.  

BNP Paribas Bank Polska S.A.  

Październik  2018 r. Bank BNP 

Paribas przejął wydzieloną część 

Raiffeisen Banku Polska 

TAK TAK TAK NIE 

12.  Credit Agricole Bank S.A. TAK TAK TAK TAK TAK 

13.  

Deutsche Bank Polska S.A. 

W 2018 Santander Bank Polska S.A. 

przejął wydzieloną część Deutsche 

Bank Polska, obejmująca m.in. 

sektor klientów indywidualnych 

TAK TAK TAK 

TAK 

14.  

Getin Noble Bank S.A. 

TAK 

W wyniku połącznia pion 

bankowości detalicznej tworzy 

Getin Bank S.A.  

TAK TAK TAK 

TAK 

 
386  W listopadzie 2016 r. nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów 

hipotecznych i BPH TFI. 
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15.  

Idea Bank S.A. w restrukturyzacji  

31 grudnia 2020 r. Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny wszczął 

przymusową restrukturyzację Idea 

Banku S.A. Bank został przejęty 

przez Bank Pekao S.A. 

TAK  TAK TAK 

 

 

TAK 

16.  ING Bank Śląski S.A. TAK TAK TAK TAK TAK 

17.  mBank S.A. TAK TAK TAK TAK TAK 

18.  Mercedes Benz Polska S.A. w 

likwidacji 
TAK TAK TAK TAK 

TAK 

19.  

Nest Bank S.A. 

W listopadzie 2016 r. dokonany 

został rebranding Banku Smart.  

Bank rozpoczął oferowanie swoich 

produktów pod nową nazwą Nest 

Bank S.A.  

TAK TAK TAK 

TAK 

20.  Plus Bank S.A. TAK  TAK TAK TAK TAK 

21.  Santander Bank Polska S.A. Fuzja operacyjna w 2018r.  TAK TAK TAK TAK 

22.  Santander Consumer Bank S.A. Fuzja operacyjna w 2018r. TAK TAK TAK TAK 

23.  SGB Bank S.A. TAK TAK TAK TAK TAK 

24.  Toyota Bank Polska S.A. TAK TAK TAK - TAK 

Źródło: opracowanie własne  
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  Ze względu na dużą ilość banków spełniających ww. kryteria podjęto decyzję o wyborze 

jedynie dziesięciu banków. Na dalszym etapie analizy dokonano ponownego wyboru kryteriów 

jakościowych. Wyszczególniono dwa zasadnicze kryteria: 

• Czy bank jest bankiem o znaczeniu systemowym? 

• Czy bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie? 

  Na tym etapie analizy uwzględniono również dane z 2021 r. Liczba banków 

spełniających pierwsze kryterium wynosiła osiem. Natomiast drugie z kryteriów spełniło 

jedenaście  banków. Natomiast oba kryteria łącznie spełniło siedem banków. Prezentuje  

to tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2. Banki komercyjne w Polsce w 2021 r. o znaczeniu systemowym i notowane na 

GPW 

L.p. 
Nazwa banku 

Bank o znaczeniu systemowym  

w 2021 r. 

Bank notowany na GPW  

w 2021 r.   

1.  Alior Bank S.A. NIE TAK 

2.  Bank BPH S.A. TAK NIE 

3.  Bank Handlowy w 

Warszawie S.A. prowadzi 

działalność pod nazwą Citi 

Handlowy 

NIE TAK 

4.  Bank Millennium S.A. TAK  TAK 

5.  Bank Nowy S.A. NIE NIE 

6.  Bank Ochrony Środowiska 

S.A. 
NIE TAK 

7.  Bank Pekao S.A. TAK TAK 

8.  Bank PKO BP S.A. TAK TAK 

9.  Bank Pocztowy S.A. NIE NIE 

10.  Bank Polskiej 

Spółdzielczości S.A.  
TAK NIE 

11.  BNP Paribas Bank Polska 

S.A.  
TAK TAK 

12.  Credit Agricole Bank S.A. NIE NIE 

13.  Deutsche Bank Polska S.A. NIE NIE 

14.  Getin Noble Bank S.A. NIE TAK 

15.  Idea Bank S.A.  

w restrukturyzacji  
NIE NIE 

16.  ING Bank Śląski S.A. TAK TAK 

17.  mBank S.A. TAK TAK 

18.  Mercedes Benz Polska S.A. 

w likwidacji 
NIE NIE 

19.  Nest Bank S.A. NIE NIE 

20.  Plus Bank S.A. NIE NIE 

21.  Santander Bank Polska 

S.A. 
TAK  TAK 

22.  Santander Consumer Bank 

S.A. 
NIE NIE 

23.  SGB Bank S.A. TAK NIE 
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24.  Toyota Bank Polska S.A. NIE NIE 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacji Komitetu Stabilności Finansowej o zidentyfikowanych  

innych instytucjach o znaczeniu systemowym i nałożonych odpowiednich buforach 

https://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/insrtumenty.aspx 

   Na tym etapie niemożliwe było wyodrębnienie 10 banków komercyjnych, na podstawie 

działalności których było opracowanie modelu oceny ryzyka braku zgodności w banku  

w zakresie kredytów konsumenckich, dlatego podjęta została decyzja o wykorzystaniu 

kryterium ilościowego w postaci: 

• wielkości aktywów w 2021 r. 

  Do analizy miało zostać wykorzystane także kryterium ilości i wielkości udzielonych 

kredytów konsumenckich przez banki wyróżnione w tabeli 4.2. Niestety ze względu na to, że 

banki te nie udostępniły wymaganych informacji, a z upublicznionych danych nie można 

stwierdzić, jaki był rozmiar działalności kredytowej tych banków w obszarze kredytów 

konsumenckich, odstąpiono od zastosowania tego kryterium.   

  Kryterium wielkości aktywów w 2021 r. zastosowano wyłącznie do jedenastu banków, 

które uprzednio spełniły kryterium jakościowe – notowanie na GPW. Wielkość aktywów 

wyselekcjonowanych jedenastu banków komercyjnych w 2021 r. w Polsce prezentuje tabela 

4.3.  

 

Tabela 4.3. Wielkość aktywów wybranych banków komercyjnych w Polsce w 2021 r. 

L.p. Nazwa banku Wielkość aktywów w 2021 r. w mln zł 

1.  Alior Bank S.A. 82,930 687  

2.  Bank Handlowy w Warszawie 

S.A. prowadzi działalność pod 

nazwą Citi Handlowy 

61,681 601 

3.  Bank Millennium S.A. 103,388 069 

4.  Bank Ochrony Środowiska S.A. 20,585 740 

5.  Bank Pekao S.A. 241,275 213 

6.  Bank PKO BP S.A. 389,000 000 

7.  BNP Paribas Bank Polska S.A.  126,361 260 

8.  Getin Noble Bank S.A. 48,197 003 

9.  ING Bank Śląski S.A. 195,904 600 

10.  mBank S.A. 191,873 819 

11.  Santander Bank Polska S.A. 218,184 874 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych z 2021 r. banków uwzględnionych  

w Tabeli 4.2.  
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  Z danych zawartych w tabeli powyżej można zauważyć, że banki komercyjne w 2021r. 

osiągnęły różną wysokość aktywów. Do dalszych analiz wybrano dziesięć banków 

spełniających powyższe kryteria. Stosownie do wielkości aktywów osiągniętych w 2021 r., są 

to: 

• Bank PKO BP S.A. 

• Bank Pekao S.A. 

• Santander Bank Polska S.A. 

• ING Bank Śląski S.A. 

• mBank S.A. 

• BNP Paribas S.A. 

• Bank Millenium S.A. 

• Alior Bank S.A. 

• Citi Handlowy S.A. 

• Getin Noble Bank S.A. 

  Przeprowadzenie tej analizy było niezbędne dla dalszych etapów pracy, w szczególności 

do zbadania tego, w jaki sposób banki identyfikują ryzyko braku zgodności w swojej 

działalności oraz do przeprowadzenia ogólnej identyfikacji tego ryzyka w zakresie kredytów 

konsumenckich. Tym samym na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych w praktykach 

rynkowych tych banków dokonano wyboru zmiennych, które następnie pozwoliły na 

opracowanie mapy ryzyka braku zgodności w bankach w zakresie kredytu konsumenckiego. 

Problemy te są rozważane w kolejnych częściach tego rozdziału oraz rozdziału V.  

 

4.1.2. Wewnętrzne metody identyfikacji ryzyka braku zgodności w wybranych bankach  

 

4.1.2.1.Bank PKO BP S.A. 

  Bank PKO BP S.A. w latach 2015 – 2021 w dokonywał identyfikacji ryzyka braku 

zgodności zarówno dla banku jak i Grupy Kapitałowej Banku PKO BP S.A. Już na samym 

początku należy wskazać, że na potrzeby zarządzania ryzkiem braku zgodności Bank PKO BP 

S.A. opracował własną definicję tego ryzyka dla Grupy Kapitałowej, która została 

przedstawiona w II rozdziale niniejszej rozprawy doktorskiej i przez pryzmat właśnie tej 

definicji trzeba rozumieć ryzyko braku zgodności w Banku PKO BP S.A. Ryzyko to na 
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przestrzeni wymienionych lat było różnie kwalifikowane przez sam bank. W latach 2015 – 

2016 ryzyko było wyodrębniane przez bank i uznane za istotne w działalności banku i Grupy 

Kapitałowej. Tolerancja na ryzyko braku zgodności wynosiła 0 i tym samym podejmowano 

działania mające na celu jego wyeliminowanie. Od 2017 r. ryzyko to jest klasyfikowane jako 

pozostałe ryzyko w banku. Natomiast od 2019 r. Bank PKO BP S.A. w publikowanych 

sprawozdaniach dotyczących sytuacji finansowej i niefinansowej banku nie uwzględnia 

informacji o ryzyku braku zgodności i zarządzaniu tym ryzkiem. Jednak dla samej Grupy 

Kapitałowej Banku PKO BP S.A. niezmiennie jest ono uznawane za ryzyko istotne  

i wymagające zarządzania387.  

 Ze względu na to, że Bank PKO BP S.A. zaprzestał publikacji informacji o ryzyku braku 

zgodności w tym banku, to w odniesieniu do identyfikacji ryzyka braku zgodności należy 

wykorzystać wyłącznie informacje z lat 2015 -2018. Z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje 

wykorzystywane do identyfikacji ryzyka braku zgodności w 2018 r. dotyczą tego ryzyka  

w działalności Grupy Kapitałowej Banku PKO BP S.A. Bank, identyfikując ryzyko braku 

zgodności w swojej działalności w latach 2015 – 2017, wykorzystywał informacje  

o przypadkach braku zgodności (w banku) a także o przyczynach jego wystąpienia. Były to 

przede wszystkim wyniki przeprowadzonej kontroli wewnętrznej, także funkcjonalnej, audytu 

wewnętrznego czy kontroli zewnętrznych. Natomiast w 2017 r. do identyfikacji ryzyka braku 

zgodności w Banku PKO BP S.A. dodatkowo wykorzystywane były informacje dotyczące: 

  

• wyników samooceny ryzyka operacyjnego,  

• wyników przeglądu i oceny adekwatności i efektywności mechanizmów kontrolnych,  

• nieprawidłowości identyfikowanych w ramach kontroli wewnętrznej. 

  Te same informacje były wykorzystywane do identyfikacji ryzyka braku zgodności  

w 2018 r., z tym jednak zastrzeżeniem, że dla ryzyka w Grupie Kapitałowej. Nie rozumiem 

tego pogrubionego zdania. W pozostałych latach brak jest informacji o identyfikacji ryzyka 

braku zgodności w Banku PKO BP S.A.    

  Warto jednak zaznaczyć, że Bank PKO BP S.A. w dniu 11 sierpnia 2021 r. przyjął 

Uchwałę nr 117/2021 w sprawie zasad zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem braku 

zgodności oraz ryzykiem postępowania w PKO Banku Polskim S.A. Ze względu na to, że jest 

 
387 Ogólne informacje o ryzyku braku zgodności są ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych dla 

Grupy Kapitałowej Banku PKO BP S.A. w latach 2019 – 2021. 



174 

 

to akt wewnętrzny banku i treść tej uchwały jest utajniona, to niemożliwe jest przeprowadzenie 

szczegółowej analizy sposobu identyfikacji ryzyka braku zgodności w tym banku.  

4.1.2.2.Bank Pekao S.A. 

  Ryzyko braku zgodności było również identyfikowane jako istotne w działalności 

Banku Pekao S.A. oraz Grupie Kapitałowej tego banku i wymagające zarządzania nim w latach 

2015 – 2021. Ryzyko to było uznawane za jedno z głównych rodzajów ryzyka w banku. Ważny 

jest fakt, że Bank Pekao S.A do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego wziął pod uwagę 

między innymi ryzyko braku zgodności w banku, do którego zastosowano ocenę jakościową388. 

  Bank ten zarządza ryzykiem braku zgodności, jednak oficjalnie nie publikuje 

szczegółowych informacji o tym procesie ani o identyfikacji tego ryzyka. Założenia procesu 

zarządzania ryzykiem braku zgodności zostały natomiast zdefiniowane w Polityce Zgodności 

Banku Pekao S.A., a także w Regulaminie funkcjonowania Departamentu Zgodności. Oba te 

dokumenty nie są jednak powszechnie dostępne. Pewne wybiórcze informacje o procesie 

zarządzania ryzykiem braku zgodności w banku zawarte zostały w: jednostkowych 

sprawozdaniach finansowych Banku Pekao S.A., skonsolidowanych sprawozdaniach 

finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz oświadczeniach na temat informacji 

niefinansowych Pekao S.A. za lata 2015 – 2021. Z informacji w nich zawartych można 

wnioskować, w jaki sposób identyfikowane jest to ryzyko w banku.    

  Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w tcy dokumentach Bank Pekao S.A. 

przedstawia ścisłą korelację ryzyka braku zgodności w banku z ryzykiem utraty reputacji.  

W latach 2017 – 2021 wskazywano na to, że ryzyko utraty reputacji w Banku Pekao S.A. 

powstaje na skutek występowania ryzyka braku zgodności w banku, w szczególności poprzez: 

• stosowanie praktyk biznesowych, które są niedozwolone przepisami obowiązującego 

prawa lub są niezgodne z zasadami dobrych praktyk, 

• działanie Banku niezgodne z przepisami prawa, które odnoszą się do całości 

działalności prowadzonej przez bank, 

• niewłaściwą realizację zaleceń i rekomendacji organów kontroli i nadzoru lub brak ich 

realizacji,  

• występowanie nadużyć rynkowych po stronie banku, 

 
388 W związku z tym Bank Pekao S.A. podobnie jak Bank PKO BP S.A. opracował własną definicję ryzyka braku 

zgodności, która również została zaprezentowana w rozdziale 2. niniejszej rozprawy i przez pryzmat właśnie tej 

definicji należy rozumieć ten rodzaj ryzyka w działalności Banku Pekao S.A.   
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• występowanie konfliktu interesów. 

 Jak można zauważyć, każdy z wymienionych przypadków występowania ryzyka braku 

zgodności jest identyfikowalny, choć nie wynika to wprost z treści tych dokumentów. Oznacza 

to, że identyfikacja ryzyka braku zgodności w Banku Pekao S.A. dotyczy szeroko rozumianych 

nieprawidłowości i nadużyć w działalności banku i w praktykach rynkowych banku. 

Niewątpliwie dla każdego z nich prowadzony jest rejestr nieprawidłowości, który pozwala na 

podjęcie dalszych odpowiednich działań w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności.  

  Z pozostałych treści zawartych we wskazanych dokumentach trudno jest 

wywnioskować, jak jeszcze identyfikowane jest ryzyko braku zgodności w Banku Pekao S.A. 

Można jedynie wskazać, że identyfikacja tego ryzyka polega także na analizie czynników 

wewnętrznych (zwłaszcza wyników kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego czy 

samooceny ryzyka operacyjnego) i czynników zewnętrznych (zewnętrzne zdarzenia z zakresu 

ryzyka braku zgodności). Szczegółowe zasady dotyczące procesu zarządzania ryzykiem braku 

zgodności w Banku Pekao S.A., w tym identyfikacji tego ryzyka, określają przede wszystkim: 

Polityka Zgodności Banku Pekao S.A. i Regulamin funkcjonowania Departamentu Zgodności, 

a także Uchwała Zarządu Banku nr 19/I/22 z dnia 12 stycznia 2022 roku, zatwierdzająca 

aktualizację Polityki Procesu Wdrażania Nowych Produktów w Banku Pekao S.A. (Polityka)389.  

 

4.1.2.3. Bank Santander Polska S.A. (dawniej BZ WBK S.A.)  

 

 Bank Santander Polska S.A. formalnie rozpoczął prowadzenie działalności bankowej  

7 września 2018 r. i tym samym został zakończony proces przejęcia Banku Zachodniego WBK 

S.A. Zarówno Bank Santander Polska S.A. jak i jego poprzednik w latach 2015 – 2021 

identyfikowali ryzyko braku zgodności i zarządzali tym ryzykiem.   

  Bank Zachodni WBK S.A. w latach 2015- 2017 identyfikował ryzyko braku zgodności, 

jego źródła oraz tworzył odpowiednie mechanizmy zarządzania tym ryzykiem. Ryzyko to było 

kwalifikowane jako ryzyko o największym znaczeniu dla banku. Bank ten nie publikował 

informacji o wewnętrznych sposobach identyfikacji ryzyka braku zgodności w banku. Jednak 

z treści sprawozdań finansowych Banku Zachodniego WBK S.A. oraz sprawozdań zarządu  

 
389 Przesłanką aktualizacji jest zarówno konieczność ograniczania ryzyka regulacyjnego i operacyjnego, zgodnie 

z wymogami regulacyjnymi zawartymi w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego oraz Wytycznymi EBA 

z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie zarządzania wewnętrznego nr. EBA/GL/2021/05. 
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z działalności Banku Zachodniego WBK z lat 2015 – 2017 nie wynikało, w jaki sposób było 

identyfikowane ryzyko braku zgodności w tym banku. Zawarte zostały natomiast informacje o 

przeprowadzanym przez Komitet Audytu Wewnętrznego okresowym przeglądzie 

najistotniejszych zagadnień związanych z ryzykiem braku, jakie były identyfikowane przez 

Obszar Zapewnienia Zgodności oraz Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.  

Z analizy treści tych informacji wynikało, że identyfikacja ryzyka braku zgodności w tym 

banku dotyczyła poniższych zagadnień:  

• wdrażania nowych produktów,  

• testów zgodności,  

• transakcji własnych instrumentami finansowymi pracowników,  

• informacji o aktywności regulatorów rynku,  

• nadchodzących inicjatyw legislacyjnych,  

• kwestii z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,  

• kwestii etycznych,  

• skarg klientów banku.  

  Identyfikacja ryzyka braku zgodności w banku obejmowała zatem źródła wewnętrzne  

i zewnętrzne, a każde z nich dotyczyło istotnych zdarzeń dla ryzyka braku zgodności w Banku 

Zachodnim WBK S.A. Bank ten w latach 2015 – 2017 narażony był na występowanie ryzyka 

braku zgodności, które było związane przede wszystkim z istnieniem zróżnicowanych 

obszarów tego ryzyka, tj.: ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, krajowymi  

i międzynarodowymi (szczególnie europejskimi) przepisami branżowymi, krajowymi  

i międzynarodowymi przepisami związanymi z rodzajami oferowanych produktów oraz 

sposobem świadczenia usług przez Bank Zachodni WBK S.A. i Grupę Kapitałową, kodeksami 

dobrych praktyk i innymi regulacjami, których przestrzeganie bank przyjął do stosowania. 

 To, co wyróżnia jednak Bank Zachodni WBK S.A. spośród innych banków 

analizowanych w tej części rozdziału, jest to, że identyfikacja ryzyka braku zgodności w tym 

banku w latach 2015 – 2017 dotyczyła transakcji własnych instrumentami finansowymi przez 

pracowników. W opublikowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. dokumentach nie było 

jednak zawartych szczegółowych informacji o tym zdarzeniu, zwłaszcza jego wpływie na 

powstawanie ryzyka braku zgodności w banku.  

  Po całkowitym przejęciu Banku Zachodniego WBK S.A. w 2018 r. Bank Santander 

Polska S.A., także w latach 2018 – 2021, identyfikował ryzyko braku zgodności w banku jako 
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istotne i wymagające zarządzania, z tym jednak zastrzeżeniem, że w latach 2018 – 2020  ryzyko 

to obejmowało również ryzyko regulacyjne, ryzyko prowadzenia działalności, ryzyko prania 

pieniędzy i finansowania terroryzm, jak i ryzyko reputacyjne. W 2021 r. bank ten odstąpił od 

publikowania szczegółowych informacji na temat ryzyka braku zgodności.   

 W jednostkowych sprawozdaniach finansowych za lata 2018 – 2021 nie zostały 

opublikowane szczegółowe informacje o ryzyku braku zgodności w Banku Santander Polska 

S.A. czy też o procesie zarządzania tym ryzykiem. W 2021 r. Bank Santander Polska S.A.  

w ogóle zrezygnował z publikowania szczegółowych informacji o ryzyku braku zgodności  

i  procesie zarządzania tym ryzykiem.  

  Informacje dotyczące identyfikacji ryzyka braku zgodności zawarte są w szczególności 

w Informacjach w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Santander Bank 

Polska z lat 2018 – 2020. Zgodnie z treścią tych dokumentów za identyfikację ryzyka braku 

zgodności w Banku Santander Polska S.A. odpowiadają wszyscy pracownicy. Natomiast za 

wdrożenie i stosowanie procedur określających zakres i rodzaj informacji niezbędnych do 

identyfikacji ryzyka braku zgodności w banku odpowiada komórka zapewniania zgodności.  

W Banku Santander Polska S.A. wyróżnia się główne źródła stosowane w procesie identyfikacji 

tego ryzyka i są to:  

• informacje na temat zmian i planowanych zmian przepisów prawa, 

• informacje na temat niedozwolonych postanowień umownych, 

• wyniki analizy aktualnej oferty produktów i usług, 

• wyniki analiz skarg i reklamacji klientów, 

• wyniki prowadzonych w banku procesów samooceny ryzyka, 

• analiza rejestru zdarzeń operacyjnych, 

• informacje pozyskiwane w ramach procesu niezależnego monitorowania Komórki ds. 

Zgodności oraz ustalenia poczynione przez komórkę audytu wewnętrznego, 

• informacje pochodzące z anonimowego kanału powiadamiania o naruszeniach. 

  Jak można zauważyć, Bank Santander Polska S.A. do identyfikacji ryzyka braku 

zgodności wykorzystuje większą liczbę źródeł niż Bank Zachodni WBK S.A. Są to źródła 

zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, mające jednak bardziej 

sprecyzowane i określone zdarzenia ryzyka braku zgodności niż te, które stosował Bank 

Zachodni WBK S.A. w latach 2015 - 2017. W przypadku zewnętrznych źródeł ryzyka braku 

zgodności w banku należy przede wszystkim wskazać informacje na temat zmian  
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i planowanych zmian przepisów prawa oraz niedozwolonych postanowień umownych.  

W przypadku tych drugich chodzi o wszystkie postanowienia umowne stosowane w obrocie 

konsumenckim przez instytucje finansowe w Polsce. Natomiast wewnętrzne źródła 

identyfikacji ryzyka braku zgodności dotyczą wewnętrznych zdarzeń w banku i są 

zróżnicowane co do rodzaju i zakresu. Istotne jest to, że wśród tych źródeł bank ten wyróżnił 

wyniki analiz skarg i reklamacji klientów, które to, niejako same, identyfikują ryzyko braku 

zgodności w banku.    

  Warto także zwrócić uwagę, że Bank Santander Polska S.A., w przeciwieństwie do 

wcześniej analizowanych banków, jako źródło identyfikacji ryzyka braku zgodności wyróżnia 

informacje, które pochodzą z anonimowego kanału powiadamiania o naruszeniach w banku. 

Wydaje się to zatem zgodne z realizowaną przez ten bank zasadą, że za identyfikację ryzyka 

braku zgodności w banku odpowiadają wszyscy pracownicy. W tym przypadku właściwe 

wydaje się, że nie chodzi tylko o naruszenia przepisów obowiązującego prawa, ale także  

o stosowanie nieetycznych i niemoralnych praktyk przez pracowników banku. Jest to zatem 

zgodne z oficjalnie przyjętą definicją ryzyka braku zgodności w tym banku, jaka została 

przedstawiona w poprzedniej części pracy.   

 

4.1.2.4. ING Bank Śląski S.A.  

 

  W latach 2015 – 2021 ING Bank Śląski S.A. nie wyodrębniał ryzyka braku zgodności 

od pozostałych rodzajów ryzyka w banku. Bank ten klasyfikował to ryzyko do ryzyka 

operacyjnego w banku, które jest trwale istotne w jego działalności390. Ze względu na to, 

funkcje zarządzania tymi dwoma rodzajami ryzyka, oparte są na wspólnych ramach, 

pozwalających na aktywne identyfikowanie zagrożenia i związanego z nim ryzyka oraz jego 

niepożądanych skutków w banku. W szczególności były to procesy: samooceny ryzyka  

i kontroli, analizy scenariuszowe, monitorowanie kluczowych wskaźników ryzyka, testowanie 

kluczowych kontroli.   

  Należy jednak zaznaczyć, że mimo tego, że ryzyko braku zgodności jest włączone do 

grupy ryzyka operacyjnego, to bank ten zarządzał ryzykiem braku zgodności zgodnie  

z przepisami prawa i wymogami regulatorów a także przyjętą polityką zarządzania ryzykiem 

 
390 Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące 

adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń za rok 2015, s.9.  
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braku zgodności dla banku i Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.    

  Dane o ryzyku braku zgodności w ING Banku Śląskim S.A. zawiera coroczny Raport 

o stanie ryzyka niefinansowego (NFRD). Jednak ze względu na brak dostępu do tego raportu, 

należy posłużyć się wyłącznie powszechnie dokumentami ING Banku Śląskiego S.A.  

W opublikowanych jednostkowych sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego, Sprawozdaniach 

Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. czy w Sprawozdaniach na temat informacji 

niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. (obejmujące informacje 

niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.) za lata 2015 -2021 nie ma informacji o sposobach 

identyfikacji tego ryzyka w banku. Bank ten nie udostępnił na potrzeby niniejszej rozprawy 

doktorskiej informacji o procesie zarządzania ryzykiem w ING Banku Śląskim S.A. Niemniej 

jednak niektóre informacje dotyczące zarządzania tym ryzykiem, a zwłaszcza identyfikacji tego 

ryzyka, można wywnioskować z przedstawionych dokumentów. Należy jednak zaznaczyć, że 

są to wyłącznie ogólne informacje.   

  W latach 2015 - 2017 podstawowymi celami ING Banku Śląskiego S.A. w zakresie 

zarządzania ryzykiem braku zgodności są: ochrona zaufania klientów i interesariuszy oraz 

ochrona reputacji banku. Oznacza to, że identyfikując ryzyko braku zgodności w tych latach, 

mogły być brane pod uwagę wszystkie informacje z zakresu nieprawidłowości w praktykach 

banku z klientami oraz analiza i wyniki skarg, i reklamacji, jakie wpłynęły do banku od jego 

klientów. Mogły być to także informacje o występowaniu nadużyć rynkowych po stornie 

banku, jak również informacje o toczących się postępowaniach przed organami nadzoru  

i kontroli czy przed sądami powszechnymi.    

  Natomiast od 2016 r. ING Bank Śląski S.A., a w szczególności Departament 

Compliance, dodatkowo, dla skutecznego zarządzania ryzykiem braku zgodności, prowadził 

między innymi działania w zakresie:   

• monitorowania kontroli I - szej linii obrony w tym wykonywania przez nią niezależnych 

testów kluczowych (ograniczających ryzyko braku zgodności), 

• wydawania zaleceń i rekomendacji w procesie opiniowania zmian w ofercie 

produktowej banku, a także materiałów marketingowych , 

• wydawania zaleceń i rekomendacji w procesie opiniowania zmian legislacyjnych, 

• opracowania lub aktualizacji regulacji wewnętrznych w banku, także dotyczących 

zakresu ryzyka braku zgodności, 

• przeprowadzania niezależnych kontroli przez Departament Compliance. 
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  Informacje i wyniki z podejmowanych działań niewątpliwie mogą stanowić źródła 

stosowane w procesie identyfikacji ryzyka braku zgodności. Ich zróżnicowanie jest o tyle 

ważne, że wskazują one na skutek jakich zdarzeń, może wystąpić ryzyko braku zgodności  

w banku (na przykład w zmienionej ofercie produktowej banku czy na podstawie 

niedostosowania się regulacji wewnętrznych banku do zmian legislacyjnych). Wymienione 

wyżej działania mogą także identyfikować ryzyko braku zgodności w ING Banku Śląskim S.A. 

poprzez monitowanie kontroli przeprowadzonej przez I - szą linię obrony czy przeprowadzenie 

niezależnych kontroli przez Departament Compliance.  

  Warto również dodać, że ING Bank Śląski S.A. w 2021 roku zaktualizował szereg 

regulacji wewnętrznych, zwłaszcza polityk391, w celu doskonalenia systemu zarządzania 

ryzykiem braku zgodności. Niestety ze względu na brak dostępu do tych regulacji 

wewnętrznych, można jedynie wnioskować, że objęły one swoim zakresem także proces 

zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym identyfikację tego ryzyka.   

    

4.1.2.5. mBank S.A. 

 

  Ryzyko braku zgodności w mBanku S.A., podobnie jak w przypadku ING Banku 

Śląskiego S.A., mimo że w latach 2015 -2021 było identyfikowane w działalności tego banku, 

nie zostało wyodrębnione spośród pozostałych rodzajów ryzyka w banku. Stanowiło 

podkategorię ryzyka operacyjnego, które uznano za istotne w działalności banku. Pomimo tego 

ryzyko to było zarządzane w sposób odrębny od ryzyka operacyjnego, zgodnie  

z postanowieniami polityki zgodności w mBanku S.A., stanowiącej zbiór wytycznych 

postępowania i zasad organizacyjnych.  

  Główne procesy identyfikujące ryzyko braku zgodności w mBanku S.A.  

i umożliwiające zarządzanie tym ryzykiem na wszystkich szczeblach organizacji banku określa 

Polityka Zgodności w mBanku S.A. Niestety ze względu na brak dostępu do treści tego 

dokumentu niemożliwe jest szczegółowe zaprezentowanie procesu identyfikacji tego ryzyka.  

Również w publicznie dostępnym Opisie Systemu Kontroli Wewnętrznej mBanku S.A. nie 

zostały zawarte szczegółowe informacje o zarządzaniu ryzykiem braku zgodności. W tym 

zakresie można wykorzystać podstawowe informacje o ryzyku braku zgodności zawarte  

 
391 Polityki przestrzegania prawa konkurencji, Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów, Regulamin - 

Zasady etyki zawodowej pracowników ING Banku Śląskiego S.A., Polityka anonimowego zgłaszania naruszeń 

prawa, regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, Polityka przeciwdziałania nadużyciom na rynku 
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w opublikowanych przez mBank S.A. jednostkowych sprawozdaniach finansowych 

przygotowanych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz 

w Sprawozdaniach Zarządu z działalności Grupy mBanku S.A. za lata 2015 -2021 (obejmujące 

Sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A.). Zawierają one jedynie elementarne 

informacje o ryzyku braku zgodności i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Bazując na 

informacjach przedstawionych w tych dokumentach, można zauważyć, że celem zarządzania 

ryzykiem braku zgodności jest przede wszystkim minimalizowanie takiego ryzyka, które 

materializuje się przez nieprzestrzeganie i niedostosowanie działalności banku do przepisów 

prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów postępowania przyjętych przez mBank S.A. 

Bank ten wyróżnił zdarzenia polegające na niedostosowaniu się działalności mBanku S.A. do 

przepisów i są to: 

• nieuwzględnianie przepisów prawa w regulacjach wewnętrznych, 

• niestosowanie się banku do zaleceń i rekomendacji wydanych przez organy nadzoru 

nad rynkiem finansowym oraz organów kontroli,  

• niezastosowanie się banku do zaleceń będących wynikiem wewnętrznych postępowań, 

kontroli wewnętrznych, audytów wewnętrznych i niezależnej kontroli Departamentu 

Compliance, 

• przeprowadzanie procesów bankowych i działalności operacyjnej niezgodnie  

z przepisami prawa.    

 Biorąc pod uwagę zdarzenia niedostosowania się działalności mBanku S.A. do 

przepisów, można uznać, że informacje o tych zdarzeniach identyfikują ryzyko braku 

zgodności w tym banku. Każda taka informacja, choćby nawet incydentalna, mogłaby być 

zatem uznana za przejaw braku zgodności w banku i generować ryzyko. Dodatkowo z treści 

tych dokumentów można było odczytać, że funkcja zapewnienia zgodności w mBanku S.A.  

w latach 2015 – 2021 miała również na celu ograniczenie ryzyka nałożenia sankcji i powstania 

strat finansowych. Dlatego też każda nałożona sankcja przez organy nadzoru lub kontroli  

a także każdy wyrok sądu powszechnego uznający roszczenie klienta mBanku S.A. mogły 

stanowić informacje o zdarzeniu i tym samym identyfikować ryzyko braku zgodności  

w mBanku S.A.  Można wnioskować, że informacje o nieprzestrzeganiu  

i niedostosowaniu działalności mBanku S.A. do przepisów prawa mogły pochodzić  

z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych, niezależnych kontroli Departamentu Compliance 

czy być może także z rejestrów wewnętrznych banku, ale także z wyników samooceny ryzyka 

operacyjnego. Warto także dodać, że mBank S.A. w analizowanych latach deklarował, że 
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korzystał z dostępu do zewnętrznych baz danych o stratach operacyjnych i wykorzystywał je 

do analizy ryzyka operacyjnego i potencjalnych zagrożeń, jakie mogłyby wystąpić w banku. 

Wydaje się zatem, że te zewnętrzne informacje mogły także posłużyć jako źródło w procesie 

identyfikacji ryzyka braku zgodności w mBanku S.A.  

  Analogicznie do wcześniej już przedstawionych banków w mBanku funkcjonuje 

elektroniczny system anonimowego zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń przepisów prawa 

oraz norm etycznych przez pracowników banku. Można uznać, że każde takie zgłoszenie mogło 

stanowić informację, na podstawie której możliwe było zidentyfikowanie ryzyka braku 

zgodności.   

 

4.1.2.6. Alior Bank S.A.  

  Ryzyko braku zgodności w latach 2015 -2021 było zarządzane również w Alior Banku 

S.A. Ze zgromadzonych informacji na temat tego banku wynika, że od 2016 r. ryzyko braku 

zgodności było, w ramach prowadzonej działalności, identyfikowane jako ryzyko istotne.  

 Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku miało na celu ograniczenie możliwości 

poniesienia przez bank sankcji prawnych, strat finansowych a także utraty reputacji na skutek 

niezastosowania się banku, jego pracowników czy podmiotów działających w jego imieniu do 

przepisów prawa, wymogów nadzorców, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez bank 

standardów postępowania, w tym zasad etycznych.   

  W sprawozdaniach zarządu dotyczących działalności: banku w latach 2015 – 2017  

i Grupy Kapitałowej Alior Banku w latach 2018 – 2021 oraz informacji niefinansowych zostały 

zawarte informacje z zakresu ryzyka braku zgodności. Nie są one jednak szczegółowe,  

przedstawiają ogólny opis zarządzania tym ryzkiem w banku i funkcje, jakie wypełniał 

Departament Zgodności Regulacji. Niemniej jednak na ich podstawie możliwe jest wskazanie, 

w jaki sposób było identyfikowane ryzyko braku zgodności w tym banku.   

  Z informacji zawartych tych dokumentach wynika, że w ramach procesu zarządzania 

ryzykiem braku zgodności w Alior Banku S.A. w latach 2015 – 2017 podejmowane były 

czynności w zakresie: 

• identyfikowania kluczowych obszarów tego ryzyka, 

• monitorowania zmian legislacyjnych, działalności regulatorów, orzecznictwa sądów 

powszechnych i decyzji organów administracyjnych dotyczących działalności 

bankowej, 
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• wspierania jednostek organizacyjnych banku w procesie tworzenia nowych regulacji 

wewnętrznych i dostosowania ich do przepisów prawa, wytycznych organów nadzoru 

i dobrych praktyk rynkowych, 

• wspierania procesów wewnętrznych mających na celu zapewnienie ich zgodności  

z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi organów nadzoru i dobrymi 

praktykami,  

• prowadzenia analiz materializacji ryzyka braku zgodności, w szczególności w zakresie 

tworzenia i wprowadzania nowych usług bankowych, zmiany lub rozwijania nowych 

modeli biznesowych, 

• przygotowywania odpowiedzi na zapytania regulatorów i instytucji ochrony 

konsumenta na rynku finansowym,  

• opiniowania materiałów marketingowych banku, 

• wyznaczania i nadzorowania standardów dotyczących etycznego postępowania przez 

pracowników banku. 

  Każda z wymienionych wyżej czynności podejmowanych w ramach procesu 

zarządzania ryzykiem braku zgodności dostarczała informacji, jakie mogły być następnie 

wykorzystane przez Departament Zgodności Regulacji w identyfikacji tego ryzyka w Alior 

Banku S.A. Zasadniczo czynności te dotyczyły analizy zgodności procesów wewnętrznych 

banku z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi nadzorców i dobrymi praktykami.  

Co ważne, informacje te dotyczyły różnych zagadnień, które miały faktyczny związek ze 

zgodnością działalności banku.   

  Alior Bank S.A. w publikowanych, w kolejnych latach, jednostkowych  

i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych oraz sprawozdaniach na temat informacji 

niefinansowych, nie uwzględniał już szczegółowych informacji na temat ryzyka braku 

zgodności. Bank ten wskazywał jedynie, że ryzyko to jest istotne w działalności banku  

i wymaga, aby było ono zarządzane.  

 

4.1.2.7. Bank BNP Paribas S.A. 

  Informacje o ryzyku braku zgodności w Banku BNP Paribas S.A., wcześniej Bank BGŻ 

BNP Paribas S.A., także pochodzą z jednostkowych raportów finansowych tego banku oraz ze 

skonsolidowanych raportów finansowych Grupy Kapitałowej BGŻ BNP Paribas S.A. za lata 

2015 – 2021. Niestety informacje o ryzyku braku zgodności w banku nie zostały zawarte  
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w innych publicznie dostępnych dokumentach, w tym raportach o adekwatności kapitałowej 

tego banku.    

  Bank ten w 2015 roku zaliczał ryzyko braku zgodności do grupy ryzyka operacyjnego, 

które jest zarządzane w banku w ramach systemu zarządzani ryzkiem. Natomiast samo ryzyko 

operacyjne w tym banku w latach 2015 – 2021 było uznawane za istotne w działalności banku. 

System identyfikacji ryzyka operacyjnego, i zaliczanego do niego ryzyka braku zgodności  

w latach 2015 – 2017, obejmował wszystkie jednostki organizacyjne banku, co miało zapewnić 

kompletność i dokładność danych, które w następstwie miały stanowić podstawę do oceny 

ryzyka operacyjnego.   

  W 2015 roku Bank BGŻ BNP Paribas S.A. deklarował posiadanie danych dotyczących 

strat (finansowych i niefinansowych) z tytułu ryzyka operacyjnego. Można zatem wnioskować, 

że informacje o tych stratach dotyczą również ryzyka braku zgodności w tym banku. Każda 

 z tych informacji mogła identyfikować nie tylko ryzyko operacyjne, ale też, w określonym 

zakresie, ryzyko braku zgodności.   

  Inaczej było w latach 2016 – 2019. Bank, choć wskazywał, że za bieżące badanie ryzyka 

braku zgodności w banku odpowiadał Departament ds. Monitorowania Zgodności, to jednak 

nie dokonywał klasyfikacji tego ryzyka oraz nie wskazywał, że było ono nadal zaliczane do 

grupy ryzyka operacyjnego. Warto wskazać, że w 2017 r. w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  

została wdrożona polityka powiadamiania o zaistniałym a także możliwym incydencie braku 

zgodności w tym banku (w tym akcie korupcji) i była ona kontynuowana w kolejnych latach. 

Należy zatem uznać, że każda informacja o takim incydencie mogła być wykorzystana przez 

ten bank do identyfikacji ryzyka braku zgodności.   

  Od 2018 roku bank ten kontynuował działalność pod nazwą Bank BNP Paribas S.A.  

i kontynuował zaliczanie ryzyka braku zgodności do grupy ryzyka operacyjnego w banku, 

jednak, mimo zmiany organizacyjnej, nie określił szczegółowo sposobów zarządzania tym 

ryzykiem. W tym samym roku bank ten w Raporcie CSR, prezentującym informacje 

niefinansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas 

S.A. za rok 2018, wskazał, że ryzyko braku zgodności było monitorowane w zakresie etyki 

pracowników banku. Także i w tym przypadku każda informacja o nieetycznych praktykach 

pracowników banku mogła zostać potraktowana jako źródło identyfikacji ryzyka braku 

zgodności.   

  W 2019 Bank BNP Paribas, w opublikowanym Raporcie CSR zrównoważonego 

rozwoju za rok 2019, prezentującym informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. 

oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A., wyróżnił typy ryzyka w procesie 
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monitoringu, kontroli i zarządzania ryzkiem, a wśród nich wskazał ryzyko braku zgodności, 

jednak nie zostało ono zidentyfikowane jako istotne w działalności banku. Natomiast w 2020 

roku ryzyko braku zgodności było klasyfikowane w grupie ryzyka operacyjnego i zostało 

uznane za istotne w banku.   

  Należy również wskazać, że w latach 2015 – 2021 do ryzyka operacyjnego Bank BGŻ 

BNP Paribas S.A. a później Bank BNP Paribas S.A., zaliczał także ryzyko prawne, w ramach 

którego identyfikował i analizował zmiany prawa powszechnego, ich wpływ na działalność 

banku, postępowania sądowe i administracyjne, jakie dotyczyły banku. Niewątpliwie można 

uznać, że każda zmiana przepisów prawa, dotycząca również banku, mogła wpłynąć tym 

samym na powstanie ryzyka braku zgodności i którakolwiek informacja o takim zdarzeniu 

mogła zostać wykorzystana do identyfikacji tego ryzyka. Również wszelkie toczące się 

postępowania sądowe i administracyjne, w których bank musiał uznać roszczenie klienta lub 

nałożoną na niego (bank) sankcję prawną lub finansową, było przejawem ryzyka braku 

zgodności i mogło zostać wykorzystane do identyfikacji tego ryzyka w banku.   

  Jak można zauważyć, mimo że ryzyko braku zgodności w Banku BGŻ BNP Paribas 

S.A. a następnie w Banku BNP Paribas S.A. było identyfikowane w tym banku i zarządzane w 

ramach ryzyka operacyjnego, to jednak bank ten nie określał w sposób szczegółowy sposobu 

identyfikowania ryzyka. Również z informacji o ryzyku operacyjnym, jakie zostały zawarte  

w tych dokumentach, trudno jest jednoznacznie wywnioskować, jak identyfikowane jest to 

ryzyko, w tym ryzyko braku zgodności.  

 

4.1.2.8. Millennium Bank S.A. 

 

  Millennium Bank S.A. podobnie jak pozostałe banki identyfikował ryzyko braku 

zgodności w swojej działalności oraz zarządzał tym ryzykiem. W latach 2015 – 2021 nastąpiła 

jednak zmiana w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności. Od 2018 r. widoczna jest 

zmiana w zarządzaniu tym ryzykiem. Mianowice, jest ono zarządzane w sposób bardziej 

kompleksowy niż w poprzednich latach oraz uznawane za ryzyko istotne w działalności banku. 

Po 2018 r. ryzyko to było wyodrębniane spośród pozostałych rodzajów ryzyka w banku.  

  Ze względu na to, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz 

informacje niefinansowe Millennium Banku S.A. za lata 2015 – 2016 nie zawierają 

szczegółowych informacji o ryzyku braku zgodności w tym banku, to analizę tego ryzyka,  
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a konkretnie jego identyfikacji wyznaczono na lata 2017 – 2021.  

  Od 2017 r. Bank Millennium S.A. w ramach zarządzania ryzykiem braku zgodności 

szczególną rolę przypisał funkcji zapewniania zgodności i Departamentowi Zapewnienia 

Zgodności, który jest odpowiedzialny za jej realizację. Informacje o tej funkcji jak i ryzyku 

braku zgodności zawarte są w sprawozdaniach dotyczących informacji niefinansowych Banku 

Millennium i Grupy Banku Millennium392. W latach 2017 – 2021 Bank ten ograniczał ryzyko 

poprzez zapewnianie zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi we wszystkich 

obszarach działalności banku. Zasady zapewnienia zgodności w tym banku opisane były  

w Polityce Zgodności. Bank ten monitorując zapewnienie zgodności z regulacjami, za 

szczególnie ważne uważał:  

• przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 

• zapewnienie zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami 

obowiązującego prawa oraz rekomendacjami organów nadzorczych, 

• przeciwdziałanie i zarządzanie konfliktami interesów,  

• przestrzeganie zasad etycznych,  

• ochronę poufnych danych,  

• zapewnienie zgodności w zakresie instrumentów finansowych, jakie były objęte 

zakresem dyrektywy MIIFID2. 

  W 2020 r. doszło do rozszerzenia obszarów. Oprócz wyżej wymienionych obszarów 

Bank uznał za istotne następujące obszary:  

• zgłaszanie naruszeń przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów 

rynkowych, 

• przeciwdziałanie korupcji, 

• modyfikacja lub wycofywanie istniejących produktów,  

• zatwierdzanie materiałów marketingowych.  

 
392 Sprawozdania dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium i Grupy Banku Millennium za lata 

2017 – 2021,   

https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26527331/Raport_Niefinansowy_Millennium_2017+.pdf/206

ce1f7-8fde-42c2-bfa6-98414e9e81c3?t=1519902502567, 

https://raportroczny.bankmillennium.pl/2018/pl/sprawozdanie-zarzadu/zarzadzanie-ryzykiem/pozostale-rodzaje-

ryzyka/, 

https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/84940/Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_

Banku_Millennium_i_Grupy_Banku_Millennium_za_2020.pdf/ca183428-0265-a48b-31ad-

1e19c24734c8?t=1626096388673 https://raportroczny.bankmillennium.pl/2021/pl/sprawozdanie-

zarzadu/zarzadzanie-ryzykiem/pozostale-rodzaje-ryzyka/  

https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26527331/Raport_Niefinansowy_Millennium_2017+.pdf/206ce1f7-8fde-42c2-bfa6-98414e9e81c3?t=1519902502567
https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26527331/Raport_Niefinansowy_Millennium_2017+.pdf/206ce1f7-8fde-42c2-bfa6-98414e9e81c3?t=1519902502567
https://raportroczny.bankmillennium.pl/2018/pl/sprawozdanie-zarzadu/zarzadzanie-ryzykiem/pozostale-rodzaje-ryzyka/
https://raportroczny.bankmillennium.pl/2018/pl/sprawozdanie-zarzadu/zarzadzanie-ryzykiem/pozostale-rodzaje-ryzyka/
https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/84940/Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Banku_Millennium_i_Grupy_Banku_Millennium_za_2020.pdf/ca183428-0265-a48b-31ad-1e19c24734c8?t=1626096388673
https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/84940/Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Banku_Millennium_i_Grupy_Banku_Millennium_za_2020.pdf/ca183428-0265-a48b-31ad-1e19c24734c8?t=1626096388673
https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/84940/Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Banku_Millennium_i_Grupy_Banku_Millennium_za_2020.pdf/ca183428-0265-a48b-31ad-1e19c24734c8?t=1626096388673
https://raportroczny.bankmillennium.pl/2021/pl/sprawozdanie-zarzadu/zarzadzanie-ryzykiem/pozostale-rodzaje-ryzyka/
https://raportroczny.bankmillennium.pl/2021/pl/sprawozdanie-zarzadu/zarzadzanie-ryzykiem/pozostale-rodzaje-ryzyka/
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  Dodatkowo w latach 2017 – 2020 Bank ten w ramach funkcji zapewnienia zgodności 

przeprowadzał ocenę zgodności ryzyka związanego z naruszeniem zasad etycznych przez 

pracowników.   

  Bank Millennium S.A. podejmował także działania i stosował odpowiednie środki 

monitorujące zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, wytycznych  

i rekomendacji nadzorczych, jakie miały miejsce na szczeblu krajowym i unijnym.   

  W celu zapewnienia zgodności i ograniczenia ryzyka braku zgodności w banku 

Departament Zapewnienia Zgodności podejmował działania w szczególności w zakresie: 

• informowania o zmianach prawnych, 

• przeglądu regulacji wewnętrznych Banku pod kątem ich zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa i standardami,  

• analizy nowowprowadzanych produktów i usług, 

• wydawania opinii dla właściwych podmiotów.  

  Banku Millennium S.A. deklarował również, że w banku funkcjonowały mechanizmy 

oraz regulacje wewnętrzne w zakresie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, przepisów 

wewnętrznych i standardów etycznych obowiązujących w Banku. Każde zgłoszenie podlegało 

weryfikacji. Taką formę działania, także można uznać za mające na celu zapewnienie zgodności 

w banku.  

  Millennium Bank S.A. nie wskazywał bezpośrednio, jak przebiega proces identyfikacji 

ryzyka braku zgodności w tym Banku. Jednak z informacji zawartych powyżej można 

wnioskować, że ryzyko to było identyfikowane na podstawie wszystkich informacji  

o zakłóceniu i niewypełnieniu funkcji zgodności w Banku. Każda z tych informacji mogła być 

wykorzystana przez Departament Zapewnienie Zgodności w celu identyfikacji ryzyka braku 

zgodności. Co ważne, Millennium Bank S.A. w ramach procesu zarządzania ryzykiem braku 

zgodności wymienił zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne obszary. Oznacza to, ze ryzyko  

w tym banku mogło być zidentyfikowane także na podstawie informacji zewnętrznych (zmiany 

w przepisach prawa, wytycznych i rekomendacjach nadzorców zarówno na szczeblu krajowym 

i unijnym).  
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4.1.2.9. Bank Citi Handlowy S.A.  

 

  Ryzyko braku zgodności występowało także w działalności Banku Citi Handlowy S.A.  

Z informacji zawartych w raportach rocznych Grupy Kapitałowej Banku Citi Handlowy S.A. 

oraz sprawozdań na temat informacji niefinansowych za lata 2015 – 2021393 wynikało, że 

ryzyko to było identyfikowane w działalności Banku i uznawane za istotne, jednak nie było 

wyodrębnione jako oddzielny rodzaj ryzyka. Ryzyko to na potrzeby procesu ICAAP394 było 

włączane do ryzyka operacyjnego.   

  Zgodnie z informacjami zawartymi w wymienionych dokumentach, bank był narażony 

na wystąpienie ryzyka braku zgodności, które wynikało z nieprzestrzegania przepisów prawa, 

wytycznych nadzorców, regulacji wewnętrznych i standardów rynkowych. Dla realizacji 

funkcji zapewnienia zgodności Bank opracował Politykę Zgodności, która określała zasady 

zapewnienia zgodności przez wszystkich pracowników Banku oraz sposób zarządzania 

ryzykiem braku zgodności. Za proces zarządzania tym ryzykiem odpowiedzialny był 

Departament Zgodności.   

  Choć Bank Citi Handlowy S.A. dokonał ogólnej charakterystyki ryzyka braku 

zgodności i wskazuje je jako ryzyko istotne, to nie opisał dokładnego sposobu zarządzania tym 

ryzykiem, w tym jego identyfikacji. Proces zarządzania tym ryzykiem był wieloetapowy - 

identyfikacja, ocena, kontrola, monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku zgodności, 

testowanie, raportowanie.    

  O sposobach identyfikacji tego ryzyka można jednak wnioskować z opisu działań 

związanych z zapewnieniem zgodności przez Departament Zgodności. Jednostka ta 

przeprowadzała analizę: 

• otoczenia regulacyjnego, 

• otoczenia rynkowego, 

• zmian prawnych i regulacyjnych, 

• planów biznesowych.  

 
393 Raporty roczne Grupy Kapitałowej Banku Citi Handlowy S.A. oraz sprawozdania na temat informacji 

niefinansowych za lata 2015 – 2021 są dostępne na: https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wyniki-

finansowe.htm  
394 Proces wewnętrznej adekwatności kapitałowej. O funkcjach tego procesu zob. szerzej: M. Marcinkowska, 

Regulacje mikroostrożnościowe sektora bankowego. [W:] T. Czerwińska i K. Jajuga. (red.), Ryzyko instytucji 

finansowych. Współczesne trendy i wyzwania. Finanse. CH Beck Warszawa 2016, 25-47. 

https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wyniki-finansowe.htm
https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wyniki-finansowe.htm
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  W ramach funkcji zapewnienia zgodności Departament Zgodności realizował swoje 

zadania poprzez monitorowanie: pionowe stosowania mechanizmów kontrolnych przez 

pierwszy poziom obrony, a zwłaszcza kluczowych mechanizmów kontrolnych zapewniających 

zgodność na tym poziomie oraz monitorowanie poziome stosowania tych mechanizmów na 

drugim poziomie obrony.   

  Wobec informacji przedstawionych powyżej należy stwierdzić, że ryzyko braku 

zgodności w Banku Citi Handlowym S.A. było identyfikowane przede wszystkim na podstawie 

danych, jakie zostały zebrane przez Departament Zgodności w ramach realizacji zadań  

z zakresu zapewnienia zgodności. Można uznać, że identyfikacja ta była przeprowadzana 

zarówno na podstawie danych wewnętrznych banków jak i zewnętrznych. Warto dodać, że 

ryzyko braku zgodności było włączane do ryzyka operacyjnego. Można zatem wnioskować, że 

informacje zebrane podczas identyfikacji ryzyka operacyjnego, mogły być wykorzystane przez 

Departament Zgodności do identyfikacji ryzyka braku zgodności.  

 

4.1.2.10. Getin Noble Bank S.A.  

 

  Ryzyko braku zgodności w latach 2015 – 2021 było uznawane za podstawowe ryzyko 

w działalności Getin Noble Bank S.A. W skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych 

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Oświadczenie na temat informacji 

niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i Spółki Getin Noble Bank S.A. 

zostały zawarte informacje o ryzyku braku zgodności i sposobach zarządzania tym ryzykiem. 

Bank ten, podobnie jak inne analizowane banki w opublikowanych sprawozdaniach przedstawił 

proces zarządzania ryzykiem braku zgodności.   

  W latach 2015 – 2021 w procesie identyfikacji tego ryzyka Departament Zgodności 

• przeprowadzał bieżące analizy obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego, 

• przeprowadzał analizę regulacji ostrożnościowych organów nadzoru, 

• dokonywał oceny przepisów regulacji wewnętrznych, 

• przeprowadzał analizę przyjętych standardów postępowania, 

• gromadził informacje o występujących w Banku przypadkach braku zgodności, 

• analizował przyczyny wystąpienia braku zgodności w Banku.  
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  Z udostępnionych informacji wynika, że Bank nie zmieniał sposobu identyfikacji 

ryzyka braku zgodności w latach 2015 – 2021 i proces ten odbywał się na podstawie 

przedstawionych powyżej czynności. Można zatem wskazać, że każda informacja  

o nieprawidłowościach, jakie miały miejsce w Getin Noble Banku S.A. mogła zostać 

wykorzystana przy identyfikacji ryzyka braku zgodności.    

  Należy także wskazać, że Bank w swojej działalności wyróżniał także ryzyko 

missellingu395, nie wskazał jednak czy jest to ryzyko występujące samodzielnie czy włączane 

w kategorię innego ryzyka w banku. Jeżeli Bank wskazuje, że ryzyko to występowało w jego 

działalności, to było ono zarządzane. Można zatem uznać, że do identyfikacji ryzyka braku 

zgodności mogły być wykorzystane wszystkie informacje o wystąpieniu praktyki missellingu 

w banku.   

 

4.2. Pojęcie ryzyka braku zgodności w zakresie bankowych kredytów konsumenckich  

 

   Ryzyko braku zgodności występuje w różnych obszarach działalności banku. Banki 

zasadniczo wyodrębniają ryzyko braku zgodności spośród pozostałych rodzajów ryzyka 

bankowego, ale na podstawie informacji dostępnych publicznie niemożliwe jest stwierdzenie, 

czy  dokonują jego dalszego podziału ze względu na obszar jego występowania. Niewątpliwie 

obszarem, który narażony jest na występowanie tego ryzyka jest działalność kredytowa banku, 

w tym w obszarze kredytów konsumenckich. Wyodrębnienie tego podrodzaju ryzyka braku 

zgodności jest konieczne ze względu na występowanie licznych nieprawidłowości  

w praktykach rynkowych banków względem kredytobiorców. Jest to również uzasadnione tym, 

że występowanie braku zgodności w zakresie stosowania przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych i standardów rynkowych odnoszących się do kredytu konsumenckiego może 

narażać bank na materializację ryzyka kredytowego. Możliwe jest, że wystąpienie obu 

rodzajów ryzyka spowoduje straty materialne, a także inne skutki, które wpłyną na 

funkcjonowanie banku i jego stabilność finansową.  

  Na podstawie analiz odpowiednich raportów oraz informacji z zakresu funkcjonowania 

systemu kontroli wewnętrznej w bankach, udostępnionych publicznie przez poszczególne 

banki, nie zostało stwierdzone, że banki wyodrębniają ryzyko braku zgodności w zakresie 

kredytów konsumenckich. W związku z tym wyodrębnienie ryzyka braku zgodności w banku 

w zakresie kredytów konsumenckich ze wskazaniem źródeł jego występowania niewątpliwie 

 
395  
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stanowi mało zbadany dotychczas obszar w nauce i wymaga głębszego spojrzenia na ten 

problem.  

  Ze względu na brak w literaturze ekonomicznej i praktyce branżowej definicji ryzyka 

braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich na potrzeby dalszych rozważań i analiz 

należy przyjąć własną definicję. Przyjęto wąską definicję pojęcia ryzyka braku zgodności  

w zakresie kredytów konsumenckich, która bazuje na wcześniej już zaprezentowanych. Przez 

pojęcie tego ryzyka należy rozumieć: nieprzestrzeganie przez bank, jako kredytodawcę kredytu 

konsumenckiego, przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, standardów rynkowych  

i etycznych w zakresie oferowania i udzielania kredytów konsumenckich. Przez pryzmat tego 

pojęcia należy rozumieć ryzyko braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich na 

dalszych etapach rozważań.   

   W przypadku kredytu konsumenckiego brak zgodności banku może wystąpić na etapie 

przedkontraktowym, czyli oferowania kredytu konsumenckiego oraz na etapie wykonywania 

umowy przez kredytodawcę i kredytobiorcę, powodując dalsze negatywne konsekwencje. 

Oznacza to, że bank jako kredytodawca kredytu konsumenckiego zobowiązany jest w całym 

procesie kredytowania, w tym także okresie trwania umowy kredytu konsumenckiego, do 

przestrzegania, przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, standardów rynkowych i etycznych. 

Należy zaznaczyć, że chodzi o wszystkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje wewnętrzne 

i standardy rynkowe, które odnoszą się do działalności banku w odniesieniu do udzielania 

kredytów konsumenckich, a nie wyłącznie te, które wynikają z ustawy o kredycie 

konsumenckim czy prawa bankowego. Tak samo jest w przypadku regulacji nadzorczych  

i wewnętrznych, brak zgodności może wystąpić także na skutek nieposzanowania wartości 

etycznych, jakie powinny być stosowane przez bank w relacjach z klientami w zakresie kredytu 

konsumenckiego.   

  Niewątpliwie ryzyko braku zgodności w banku w zakresie udzielania kredytów 

konsumenckich generuje dla banku pewne skutki zarówno o charakterze finansowym,  

jak i niefinansowym.  Skutki finansowe to przede wszystkim: straty finansowe banku z tytułu 

kar finansowych nałożonych przez odpowiednie organy w przypadku nieprzestrzegania przez 

bank obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do kredytu konsumenckiego czy 

zasądzone odszkodowania wypłacane kredytobiorcom. Wszystkie z nich mogą wpłynąć na 

wynik finansowy banku poprzez obniżenie jego zysków.   

  Natomiast w zakresie skutków niefinansowych tego ryzyka należy wskazać: nałożenie 

sankcji prawnych, regulacyjnych, utrata reputacji, odejście klientów, a także inne, 

 jak chociażby szkolenia pracownicze.   
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  Wyodrębnienie ryzyka braku zgodności w banku w zakresie kredytów konsumenckich 

wydaje się zatem uzasadnione ze względu na to, że udzielanie tych kredytów stanowi istotną 

część działalności kredytowej banku. Jest to ważne również ze względu na to, że na przestrzeni 

ostatnich lat w działalności banków, i ich praktykach rynkowych, widoczne są różne 

nieprawidłowości, dotkliwe w skutkach zarówno dla banków jako kredytodawców, ale nade 

wszystko  dla kredytobiorców - konsumentów396. Większa część stwierdzonych 

nieprawidłowości przez instytucje ochrony konsumenta na rynku finansowym lub sądy 

powszechne dotyczy nieprzestrzegania lub niewłaściwego przestrzegania przepisów 

obowiązującego prawa, regulacji czy standardów rynkowych przez banki.  

 

4.3. Identyfikacja ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich 

 

 Ryzyko braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich jest ryzykiem, które 

może być wyodrębnione jako jeden z rodzajów ryzyka braku zgodności w banku. Możliwość 

wydzielenia tego ryzyka pozwala określić: przyczyny, charakter i skutki jego występowania  

w działalności banku.    

   W celu zidentyfikowania tego ryzyka oraz ustalenia obszarów jego występowania 

zwrócono się z prośbą do dziesięciu banków o udostępnienie danych dotyczących 

nieprawidłowości w zakresie kredytów konsumenckich, które zostały stwierdzone przez bank 

w ramach stosowanych procedur wewnętrznych, w tym procesu zarządzania ryzykiem braku 

 
396 Por. E. Rutkowska-Tomaszewska,  Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów 

konsumenckich.  Wolters Kluwer, Warszawa 2009, E. Rutkowska-Tomaszewska,  Ochrona prawna klienta na 

rynku usług bankowych. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013 /LEX.el E. Rutkowska-Tomaszewska, 

Wynagrodzenie kredytodawcy… op. cit. s. 285−324, E. Rutkowska-Tomaszewska, Manipulowanie informacją w 

zakresie… op.cit., E.  Rutkowska-Tomaszewska, A. Zwaliński, Umowne i ustawowe rozwiązania… op. cit.  s. 100-

120, E. Rutkowska-Tomaszewska, Praktyki naruszające zbiorowe interesy…   op. cit. s. 65-92. E. Rutkowska-

Tomaszewska, Aktualne trendy i wyzwania… op. cit.  s. 254-288. E. Rutkowska – Tomaszewska, Misselling i inne 

nadużycia... op. cit. E. Rutkowska-Tomaszewska. A.  Sychniak  Nieprawidłowe praktyki banków wobec 

konsumentów na rynku usług bankowych w Polsce w świetle skarg konsumentów do organów ochrony w latach 

2011-2018 w ujęciu statystycznym [W:] A. Ćwiąkała – Małys, Zarys wybranych problemów z zakresu finansów 

i rachunkowości = Outline of selected issues in the field of finance and accounting / Wrocław : Uniwersytet 

Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji 

i Ekonomii, 2020, s. 115-142, I.D. Czechowska, Ochrona konsumentów rynku bankowego poprzez informacje w 

perspektywie reklamacji. [W:] E. Rutkowska-Tomaszewska, W. Kwaśnicki (red.), Ekonomia jako dyscyplina 

naukowa i kierunek kształcenia. Aktualne trendy i pożądane zmiany. Difin Warszawa 2020, I.D. Czechowska, W.  

Zatoń, Problemy klientów usług finansowych oraz ich uwarunkowania. Bank i Kredyt, 2018 49(3), 289–320, E. 

Pawłowska-Szawara, Asymetria informacji na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce. 

Wydawnictwo Difin Warszawa 2020, J. Gil, M. Szlaszyński, Problematyka odsetek od kredytowanych kosztów 

bankowego kredytu konsumenckiego, M.Pr.Bank. 2022, nr 6, s. 59-74. 
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zgodności. Poniżej znajdują się dane niezbędne do przeprowadzenia identyfikacji ryzyka braku 

zgodności w zakresie kredytów konsumenckich:  

• liczba nieprawidłowości zidentyfikowanych przez bank w zakresie kredytów 

konsumenckich, 

• liczba i zakres reklamacji konsumentów dotyczących kredytów konsumenckich, 

• liczba pozytywnie i negatywnie rozpatrzonych reklamacji konsumentów w zakresie 

kredytów konsumenckich, 

• straty, jakie poniósł bank z tytułu zdarzeń objętych ryzykiem braku zgodności – 

odszkodowania wyniku dochodzenia roszczeń przez konsumentów przed sądami 

(wysokość) w zakresie kredytu konsumenckiego, 

• skuteczność kontroli przeprowadzanych w celu redukcji narażenia na ryzyko braku 

zgodności w zakresie kredytów konsumenckich (np. liczba wykrytych przypadków 

pomyłek w identyfikacji klientów, misselling, liczba wewnętrznych stwierdzonych 

nieprawidłowości), 

• częstość występowania zdarzeń – brak zgodności w obszarze kredytów dla 

konsumentów. 

  Do wybranych dziesięciu banków zwrócono się również z prośbą o udostępnienie 

informacji w zakresie ryzyka braku zgodności odnośnie kredytów konsumenckich 

dotyczących:  

• wewnętrznych metody identyfikacji – czy są stosowane, jak są wykorzystywane; 

• wewnętrznych metod pomiaru – jakie są wykorzystywane; 

• tworzenia rezerw przez banki na poczet strat z tytułu różnych zdarzeń objętych 

ryzykiem braku zgodności, m.in. w zakresie kredytu konsumenckiego; 

• limitów i tolerancji ryzyka braku zgodności - profile ryzyka braku zgodności, właściwe 

dla banków (apetyt na ryzyko); 

• skuteczności ustalonych schematów działania w zakresie ryzyka zgodności (np. stopień 

osiągnięcia celu, zmniejszenie narażenia banku na ryzyko). 

  Niestety prośba o udostępnienie danych nie została rozpatrzona pozytywnie przez jej 

adresatów. W związku z brakiem wymaganych informacji, odstąpiono od identyfikacji ryzyka 

braku zgodności w banku w zakresie kredytów konsumenckich z wykorzystaniem danych 

udzielonych przez same banki.      

  Identyfikacja ryzyka braku zgodności w banku w zakresie kredytów konsumenckich 
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została dokonana w sposób samodzielny z wykorzystaniem ogólnie dostępnych danych  

o nieprawidłowościach w praktykach rynkowych banków w zakresie kredytów 

konsumenckich. Dane te pochodzą przede wszystkim ze stron internetowych Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego oraz z bazy danych LEX w zakresie 

przeglądu orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach dotyczących kredytów 

konsumenckich udzielanych przez banki.   

  Na podstawie zebranych i przeanalizowanych informacji jednoznacznie stwierdzono, że 

w bankach występuje ryzyko braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich. Skala tego 

ryzyka oraz obszary jego występowania w poszczególnych bankach różnią się. Ryzyko to 

zostało zidentyfikowane zarówno na etapie oferowania kredytu, zawierania umowy i udzielania 

kredytu, oraz wykonywania umowy kredytu konsumenckiego.  

  Brak zgodności w zakresie kredytów konsumenckich widoczny jest w:  

• w działaniach pracowników banku (doradców), którzy jako pierwsi obsługują 

potencjonalnego kredytobiorcę; w tym przypadku brak zgodności widoczny jest  

w sytuacji wypełniania obowiązków informacyjnych, 

• w działaniach jednostek odpowiedzialnych za marketing bankowy, 

• w komórce ds. zgodności, która odpowiada za funkcję zapewnienia zgodności w banku, 

w tym także w zakresie kredytów konsumenckich,  

• w działaniach jednostek odpowiedzialnych za formułowanie wzorców umownych  

i formularzy informacyjnych, 

• w zakresie czynności podejmowanych przez osoby odpowiadające za rozpatrzenie 

reklamacji kredytobiorcy konsumenta, 

• w zakresie nieproporcjonalnego rozliczania kosztów kredytu w przypadku 

przedterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę konsumenta. 

 

  Skutki ryzyka braku zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich dla każdego 

z podmiotów są różne, jednak ogólnie można wskazać, że są to: 

• straty materialne - poniesie kary finansowej,  

• sankcje prawne - zakaz stosowania określonej praktyki przez bank oraz postanowień 

umownych, 

• straty wizerunkowe - wydanie stosownych oświadczeń przez bank informujących o ich 

nadużyciach względem konsumentów, w tym kredytobiorców. 
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  W ramach identyfikacji ryzyka w banku określana jest istotność poszczególnych 

rodzajów ryzyka. Z analiz raportów i sprawozdań udostępnianych przez banki w latach 2015 -

2021 wynikało, że ryzyko braku zgodności było różnie klasyfikowane. Niektóre z banków 

klasyfikowały ten rodzaj ryzyka jako istotne, inne natomiast jako nieistotne. Z uwagi na ilość  

i charakter nieprawidłowości banków w zakresie stosowania przepisów prawa, regulacji 

nadzorczych i wewnętrznych należy uznać, że ryzyko to jest istotne w działalności banku. 

Natomiast wyodrębnione w jego ramach ryzyko braku zgodności w zakresie kredytów 

konsumenckich należy uznać za średnio istotne, ale mające znaczny wpływ na występowanie 

braku zgodności w banku, co potwierdza przeprowadzona w następnym rozdziale ocena tego 

ryzyka.   

 Natomiast w przypadku skali występowania tego ryzyka na tym etapie należy wskazać, 

że częstotliwość i rozmiar tego ryzyka są niskie w porównaniu do występowania ryzyka braku 

zgodności w banku w ogóle. Niemniej jednak pozwala to na potraktowanie tego ryzyka  

w sposób odrębny, co zostało wykazane w dalszej części pracy.   

 W kolejnym rozdziale identyfikacja ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów 

konsumenckich została zaprezentowana w sposób szczegółowy z podziałem na dziesięć 

banków. Na podstawie szczegółowych danych i ustalonych zmiennych został przeprowadzony 

pomiar i ocena zidentyfikowanego ryzyka zgodności banku w zakresie oferowania kredytu 

konsumenckiego z zastosowaniem opracowanego modelu. 

 

4.3.1. Obszary zapewniania zgodności w banku w zakresie kredytów konsumenckich 

 

 Brak zgodności banku widoczny jest na etapie oferowania i udzielania kredytu 

konsumenckiego. To pozwala określić obszary występowania tego ryzyka. Jednak zanim 

zostaną one przedstawione, należy wskazać regulacje prawne, nadzorcze i wewnętrzne oraz 

standardy rynkowe, jakie muszą być przestrzegane przez banki w zakresie kredytów 

konsumenckich. Prezentuje to tabela 4.1.  
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Tabela 4.1. Wybrane regulacje i standardy rynkowe w zakresie udzielania kredytów 

konsumenckich przez banki lub bankowych kredytów konsumenckich w Polsce  

Rodzaj Nazwa 

Regulacje unijne 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 

87/102/EWG397 

Regulacje krajowe 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny398, 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe399, 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów400, 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 

rynkowym401 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim402 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta403 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym404 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych405 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad 

tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków406 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 

r. w sprawie poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego407 

Regulacje 

nadzorcze 

Wytyczne EBA dotyczące praktyk zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach 

kredytowych oraz ujmowania oczekiwanych strat kredytowych (EBA/GL/2017/06), 

Wytyczne EBA dotyczące stosowania definicji niewykonania zobowiązania, określone 

w art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2016/07) 

Wytyczne EBA dotyczące zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i 

restrukturyzowanymi (EBA/GL/2018/06) 

 
397 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt 

konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG Dz. Urz. UE z dnia 22.5.2008 L 133/66 
398 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360). 
399 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439). 
400 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 t.j.). 
401 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 

2070 t.j.).  
402 Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 246).  
403 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (T.j Dz. U. z 2020, poz. 287).  
404 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2279 t.j.). 
405 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 

r. 1842 t.j.) 
406 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko 

związane z działalnością banków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1238). 
407 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie poziomu 

istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego (Dz. U. z 2019 r. poz.1960).  
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Uchwały Nr 59/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie 

wydania Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem 

detalicznych ekspozycji kredytowych408 

Uchwały nr 129/2021 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w 

sprawie wydania Rekomendacji R dotyczącej zasad klasyfikacji ekspozycji 

kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz 

zarządzania ryzykiem kredytowym 

Regulacje 

wewnętrzne 

Regulaminy wewnętrzne banku regulujące kwestie związane z polityką kredytową 

banku 

Regulaminy wewnętrzne banku odnoszące się do udzielania kredytów klientom 

detalicznym (indywidualnym) 

Standardy rynkowe  

Standardy rynkowe określone przez właściwe instytucje i organy nadzoru zawarte w 

wytycznych i rekomendacjach 

Kodeksy etyczne lub postępowania, jeżeli są opracowane, wdrożone i stosowane przez 

bank 

Kodeksy etyczne lub postępowania, jeżeli są opracowane przez instytucje zrzeszające 

lub organy nadzoru i są przyjęte przez bank 

Źródło: opracowanie własne 

  Każda z wyróżnionych regulacji czy standardów wewnętrznych wymaga od banku ich 

przestrzegania, gdyż w innym przypadku generuje ryzyko braku zgodności w zakresie 

kredytów konsumenckich. Pozwalają one również określić obszary zapewniania zgodności  

w banku w zakresie kredytów konsumenckich, a tym samym obszary ryzyka braku zgodności.  

  Obszary zapewniania zgodności w bankach w zakresie kredytu konsumenckiego oraz 

występowania ryzyka braku zgodności można zasadniczo podzielić na trzy grupy: 

• oferowanie kredytów konsumenckich (etap przedkontraktowy), 

• zawieranie umów i udzielanie  kredytów konsumenckich i zawieranie umowy  (etap 

kontraktowy), 

• wykonywania umów kredytu konsumenckiego (etap kontraktowy). 

 Te natomiast mogą podlegać dalszemu podziałowi, co zostało zaprezentowane  

w kolejnych dwóch podrozdziałach. Należy jednak zaznaczyć, że choć obszary te zostały 

wyodrębnione, to w pewnym zakresie na siebie oddziałują. Stwierdzony brak zgodności  

w obszarze oferowania kredytu konsumenckiego generuje brak zgodności i tym samym może 

materializować ryzyko braku zgodności na etapie udzielania kredytu. Brak zgodności na 

pierwszym etapie – oferowania kredytu, będzie także przyczyną występowania ryzyka 

kredytowego w banku, przez co bank naraża się na wystąpienie strat z tytułu obu rodzajów 

ryzyka. Ma to miejsce wówczas, gdy nieprawidłowo został spełniony obowiązek 

przeprowadzenia badania zdolności kredytowej konsumenta lub stosowane są praktyki 

 
408 Uchwała Nr 59/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji 

T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (Dz. Urz. 

KNF z dnia 25.04.2013 r. poz. 2013.11). 
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missellingu.  

  Zapewnienie zgodności we wskazanych obszarach jest niezbędne dla ochrony interesów 

konsumentów, ale przede wszystkim do ograniczania ryzyka braku zgodności i jego skutków. 

Jest ono także przejawem odpowiedzialnej postawy banku względem jego klientów  

i interesariuszy. 

 

4.1.1.1. Obszary zapewniania zgodności w banku w zakresie kredytów konsumenckich – 

etap oferowania  

 

   Zgodność z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i nadzorczymi oraz 

standardami rynkowymi musi być zapewniona przez bank na etapie oferowania kredytów 

konsumenckich.  Na tym etapie  są zidentyfikowane obszary, które narażone są na wystąpienie 

nieprawidłowości i braku zgodności. Można wyróżnić następujące główne obszary 

zapewniania zgodności: 

A. reklamę kredytu konsumenckiego, 

B. wypełnianie obowiązków informacyjnych przez bank i jego pracowników, 

C. stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie oferowania kredytu, 

D. badanie zdolności kredytowej konsumenta. 

  Są to obszary A - D, w których zostało zidentyfikowane ryzyko braku zgodności  

w zakresie kredytów konsumenckich w wybranych dziesięciu bankach w Polsce w latach 2015 

-2021. 

  W sposób ogólny należy odnieść się do każdego z wyszczególnionych obszarów ze 

wskazaniem konieczności zapewniania zgodności.   

 

A. Reklama kredytu konsumenckiego  

 

  Wymóg zapewnienia zgodności w zakresie reklamy kredytu konsumenckiego wynika  

z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. W przepisach art. 7 u.k.k.- 7 b u.k.k.,  zostały 

określone warunki, jakie musi spełniać reklama kredytu konsumenckiego. Reklama kredytu 

konsumenckiego powinna zawierać w szczególności informacje dotyczące:  
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• stopy oprocentowania (łącznie z informacją czy jest to stopa stała, zmienna lub też, że 

zastosowanie mają obie stopy; informacje te podaje się w reklamie wraz  

z wyodrębnieniem opłat, jakie są uwzględniane w całkowitym koszcie kredytu),  

• całkowitej kwoty kredytu, 

• rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. 

  Informacje te muszą być przekazane w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny. 

Dodatkowo konsumentowi zapewnia się odpowiednią ekspozycję informacji, które nawet  

w domowych warunkach pozwolą mu zapoznać się z ofertą kredytu konsumenckiego.  

  Bank zobowiązany jest do uwzględnienia w reklamie kredytu konsumenckiego 

informacji odnoszących się w szczególności do całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego, 

które muszą być zaprezentowane w postaci liczb.   

  

B. Wypełnianie obowiązków informacyjnych przez bank i jego pracowników 

 

  Obszarem wymagającym zapewnienia zgodności jest wypełnianie obowiązków 

informacyjnych przez bank409. Część z tych obowiązków dotyczy reklamy kredytu 

konsumenckiego, co zostało wskazanej wyżej. Natomiast pozostała dotyczy informacji, jakie 

mają zostać przekazane konsumentowi kredytobiorcy przed zawarciem umowy kredytu 

konsumenckiego, i które wynikają z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z 

przepisem art. 13 ust. 1 u.k.k., przed zawarciem umowy kredytu konsumenckiego, bank, jako 

kredytodawca, zobowiązany jest do przekazania konsumentowi enumeratywnie informacji 

wymienionych w art. 13 ust. 1 u.k.k. Mogą być to także inne informacje, które mają związek z 

umową kredytu konsumenckiego. Informacje powinny być aktualne, wyczerpujące i podawane 

w sposób jasny, prawidłowy i zwięzły. W celu zapewnienia porównywalności, ale także 

 
409 O problemie wypełniania obowiązków informacyjnych zob. szerzej: A. Nierodka,  Niepełna informacja 

przedkontraktowa – wadliwa praktyka [w:] A. Nierodka, I. Heropolitańska, T. Zdziarski, Kredyty, pożyczki i 

gwarancje bankowe, Warszawa 2021 LEXel. P. Tereszkiewicz, Analiza ochrony informacyjnej na gruncie 

wybranych typów umów o świadczenia finansowe [w:] Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe, 

Warszawa 2015 LEXel. E. Rutkowska-Tomaszewska, Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na 

rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych 

najnowszych decyzji Prezesa UOKiK, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny.  2014, nr 5, s. 65-

92. E. Rutkowska-Tomaszewska, Aktualne trendy i wyzwania… op. cit., E. Rutkowska-Tomaszewska, Current 

trends in consumer protection regulations in the financial services market in Poland [W:]  S. Smyczek (red.), 

Consumer rights protection : threats and opportunities for enhancing consumer awareness, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, Katowice : 2020, s. 72-86 
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przejrzystości ofert, przekazywane informacje powinny zawierać ekonomiczne parametry 

kredytu, tj.:  

• stopę oprocentowania kredytu i warunki jej stosowania,   

• całkowitą kwotę kredytu,  

• całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta,  

• rzeczywistą roczną stopę oprocentowania przedstawioną za pomocą reprezentatywnego 

przykładu, 

• informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku  

z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o odsetkach, prowizjach, marżach, 

opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są 

zapisywane zarówno transakcje płatności. 

  Wśród informacji, jakie mają zostać przekazane konsumentowi przed zawarciem 

umowy o kredyt konsumencki, wyróżniono także informacje o prawach przysługujących 

konsumentowi w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki.    

Umowa kredytu konsumenckiego może zostać zawarta na odległość. W takim przypadku 

zastosowanie będą mieć przepisy ustawy o prawach konsumenta, która szczegółowo określa 

katalog informacji, jakie mają być przekazane konsumentowi w związku z zawieraną umową 

kredytu konsumenckiego. Takie informacje muszą zostać przekazane konsumentowi w sposób 

jasny i zrozumiały, najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się taka umową. 

Kredytodawca powinien przekazać konsumentowi informacje zgodnie ze wzorem określonym 

w formularzu informacyjnym, o którym mowa w art. 14 u.k.k lub art. 19 u.k.k. 

 

C. Badanie zdolności kredytowej konsumenta  

 

  Ten obszar zapewnienia zgodności został już omówiony w części dotyczącej 

bankowego kredytu konsumenckiego. Należy jednak wskazać, że obowiązek badania oceny 

zdolności kredytowej konsumenta stanowi szczególny obszar zapewnienia zgodności w banku, 

nie tylko z perspektywy ryzyka braku zgodności, ale przede wszystkim indywidualnego ryzyka 

kredytowego. Ocena zdolności kredytowej konsumenta musi zostać przeprowadzona zgodnie 

z przyjętymi przez bank metodami. Brak zgodności w tym zakresie naraża bank na powstanie 

ryzyka kredytowego, które swoje źródło ma w procesach wewnętrznych banku, zwłaszcza  

w błędach popełnionych przez komórkę odpowiadającą za analizę tej zdolności.   
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  Obszar ten został wyodrębniony ze względu na to, że podczas przeprowadzanej przez 

KNF kontroli banków komercyjnych w latach 2015 - 2021 stwierdzono nieprawidłowości  

w procesie oceny zdolności kredytowej w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym  

z uwzględnieniem wyceny aktywów wg MSSF9. Wystąpienie tych nieprawidłowości jest 

zatem brakiem zgodności w banku.   

 

D. Stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie oferowania kredytu 

konsumenckiego 

  Ważne jest, aby bank i jego pracownicy, oferując  kredyt konsumencki,  przestrzegali 

przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Wyróżnia ona 

szeroki katalog praktyk, jakie mogą zostać uznane za nieuczciwe. Stosowanie tych praktyk 

przez bank i jego pracowników są ewidentnym przejawem braku zgodności w banku 

 i naruszania  interesów konsumentów.   

  Oferujący kredyt konsumencki nie mogą stosować praktyk rynkowych, które 

wprowadzają w błąd, o których mowa w art. 5 ust. 1 – 2 u.p.n.p.r.,  w szczególności 

polegających na świadomym:   

• rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o oferowanej usłudze, 

• rozpowszechnianiu prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać 

konsumenta w błąd, 

• działaniu wprowadzającym w błąd, co do istnienia produkt, jego rodzaju  

lub dostępności, 

• działaniu wprowadzającym w błąd w zakresie praw przysługujących konsumentowi, 

• stosowaniu tzw. reklam przynęt, 

• przekazywaniu nierzetelnych informacji dotyczących warunków rynkowych  

lub dostępności kredytu, 

• twierdzeniu, że kredyt będzie dostępny jedynie przez bardzo ograniczony czas  

lub będzie dostępny na określonych warunkach przez bardzo ograniczony czas, 

• podawaniu przez bank informacji, że zobowiązał się on do przestrzegania kodeksu 

dobrych praktyk, jeżeli jest to niezgodne z prawdą.  

 

  Równie ważne jest, aby oferujący kredyt konsumencki nie stosowali praktyk 
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rynkowych, które można uznać za agresywne, w szczególności wywierających nacisk lub 

presję w podjęciu decyzji przez konsumenta.   

  Oferując kredyt konsumencki, bank i jego pracownicy, powinni stosować zatem takie 

praktyki rynkowe, które są uczciwe dla obu stron. Nie są sprzeczne z dobrymi obyczajami i nie 

zniekształcają zachowania rynkowego konsumenta.   

  Należy zaznaczyć, że bank jest zobowiązany do stosowania uczciwych praktyk 

rynkowych także w tych obszarach, a więc w reklamie kredytu konsumenckiego oraz 

wypełnianiu obowiązków informacyjnych. W przeciwnym razie taka praktyka może zostać 

uznana przez Prezesa UOKiK za nieuczciwą praktykę rynkową, która jest zakazana i narusza 

zbiorowe interesy konsumentów410. 

 

4.1.1.2. Obszary zapewniania zgodności w banku w zakresie kredytów konsumenckich – 

etap zawierania umowy kredytu, udzielenia kredytu i  wykonywania umowy kredytu  

 

  Zgodność z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i nadzorczymi oraz 

standardami rynkowymi musi być zagwarantowana przez bank także na etapie zawierania  

i wykonywania umowy kredytu konsumenckiego przez bank. Niezbędne zatem jest określenie 

obszarów zapewniania zgodności na tych właśnie etapach. Obszary te różnią się od tych, które 

występują na etapie przedkontraktowym. Występuje między nimi jednak pewna zależność, co 

zostało wykazane w następnym rozdziale niniejszej rozprawy.    

  Na podstawie przeprowadzonych analiz, w tym nieprawidłowości w praktykach 

banków w zakresie wykonywania umów kredytów konsumenckich, można wyróżnić główne 

obszary zapewniania zgodności: 

A. stosowanie w umowach i wzorcach umów niedozwolonych postanowień umownych, 

B. rozpatrywanie reklamacji kredytobiorców, 

C. wykonywanie obowiązku proporcjonalnego rozliczania kosztów kredytów  

w przypadku jego przedterminowej spłaty . 

 
410 Zob. szerzej: E. Rutkowska – Tomaszewska, Misselling i inne nadużycia instytucji finansowych wobec 

konsumentów na rynku usług finansowych [W:] A. Jurkowska-Zeidler, E. Rutkowska-Tomaszewska, A. 

Wiktorow, J. Monkiewicz (red.),  Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym : perspektywa konsumenta, 

wykrywanie, przeciwdziałanie, zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020, s. 31-60 
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  Wyróżnione zostały obszary, w których zostało zidentyfikowane ryzyko braku 

zgodności na etapie wykonywania umów kredytu konsumenckiego w wybranych dziesięciu 

bankach w Polsce w latach 2015-2021.  

  W sposób ogólny należy odnieść się do każdego z obszarów ze wskazaniem 

konieczności zapewniania zgodności. 

A. Stosowanie w umowach i wzorcach umów niedozwolonych postanowień 

umownych 

  Banki dla usprawnienia wewnętrznych procedur zawierania umów z konsumentami 

opracowują ogólne warunki umów, wzory umów, a także inne dokumenty, które mają charakter 

uniwersalny - mogą być wielokrotnie wykorzystane. Umowy, wzorce umów i pozostałe 

dokumenty nie mogą zawierać niedozwolonych postanowień umownych.   

  Zgodnie z art. 3851 § 1 k.c., jeżeli bank w umowie kredytu konsumenckiego zawiera 

postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem, kształtują jego 

prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego 

interesy, to jest to działanie niezgodne z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza  

z art. 23 u.o.k.i.k., co zostało już wcześniej wyjaśnione. Z uwagi na abuzywność, takie 

postanowienie nie wiąże konsumenta, co jest wyrazem stosowania sankcji cywilnoprawnej. 

Banki nie mogą posługiwać się takimi postanowieniami, jeżeli zostaną one uznane  

za niedozwolone (w indywidulanych umowach przez sąd  a w przypadku wzorców umów przez 

Prezesa UOKiK). Banki mają zatem obowiązek weryfikacji postanowień uznanych  

za niedozwolone i muszą eliminować je z umów i wzorców umownych. Obszar ten służy 

niejako podwójnemu zapewnianiu zgodności.    

  Na etapie zawierania umowy kredytu konsumenckiego i formułowanym wzorcu 

umownym musi zostać sprawdzone, czy nie zawierają one niedozwolonych postanowień 

umownych. Jeżeli zostanie stwierdzone, że taki wzorzec lub umowa w swojej treści zawiera 

takie postanowienia, to nie może ono być stosowane, powinno zostać usunięte. W związku  

z tym, musi być zapewniona zgodność działalności banku nie tylko z przepisami 

obowiązującego prawa, ale także z treścią wydanego orzeczenia (w przypadku indywidualnej 

umowy kredytu) oraz decyzji Prezesa UOKiK zakazującej stosowania tego postanowienia we 

wzorcach umownych.  
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B. Rozpatrywanie reklamacji kredytobiorców  

 

  Istotnym obszarem zapewniania zgodności w banku w zakresie kredytów 

konsumenckich, zapewniania zgodności w ogóle, jest rozpatrywanie reklamacji411 

kredytobiorców. Banki na  mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji 

przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym412, są zobowiązane do przyjęcia 

i rozpatrywania reklamacji kredytobiorców kredytu konsumenckiego.   

  Reklamacja może zostać złożona przez kredytobiorcę, w sytuacji, gdy ma on 

zastrzeżenia dotyczące kredytu konsumenckiego, w szczególności w zakresie niewykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązków przez bank w związku z tym kredytem. . 

  Bank nie może ograniczyć ani odmówić kredytobiorcy prawa do złożenia reklamacji. 

  Złożenie reklamacji przez kredytobiorcę konsumenta zobowiązuje bank do rozpatrzenia 

reklamacji i udzielenia odpowiedzi reklamującemu. Zgodnie z art. 6 u.o.r.i.r.f., bank udziela 

odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

reklamacji413.   

  Należy zatem stwierdzić, że terminowe rozpatrywanie przez bank reklamacji, 

składanych przez kredytobiorców konsumentów, na działania banku budzące zastrzeżenia co 

do świadczonej usługi kredytowej, jest kolejnym obszarem zgodności banku w zakresie 

kredytów konsumenckich. Niewątpliwie bank musi przestrzegać przepisów ustawy  

o rozpatrywaniu reklamacji i Rzeczniku Finansowym. Niedotrzymanie tego terminu przez bank 

jest naruszeniem prawa kredytobiorcy konsumenta, ale świadczy również o nieprawidłowym 

wypełnianiu obowiązków przez bank, co w konsekwencji powoduje ryzyko braku zgodności  

w banku w zakresie kredytów konsumenckich, jak również całej działalności banku. Stosownie 

do treści z art. 8 u.o.r.i.r.f., w sytuacji niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, 

reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta – w analizowanym przypadku 

kredytobiorcy.  

 
411 O roli i istocie rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego zob. szerzej: M. Nowakowski 

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym. Komentarz, 

LEX/el. 2021, D. M. Marko, Obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację przez podmioty rynku finansowego 

i jego cywilnoprawne skutki, PS 2018, nr 11-12, s. 103-117. 
412 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279, t.j.) 
413 Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych 

terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz.U.2020.622), terminy w 

zakresie spraw, o których mowa w art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ulegają skróceniu do 14 dni. 
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C. Wykonywanie obowiązku proporcjonalnego rozliczania kosztów kredytów  

w przypadku jego przedterminowej spłaty 

 

Obszarem wymagającym zapewnienia zgodności na etapie wykonywania umowy 

kredytowej jest przestrzeganie przez bank obowiązku proporcjonalnego rozliczania kosztów 

kredytów w przypadku jego przedterminowej spłaty, który wynika z przepisu art. 49 u.k.k.414 

  W sytuacji, gdy kredytobiorca konsument korzysta z prawa do przedterminowej spłaty 

kredytu konsumenckiego w całości lub w części, kredytodawca zobowiązany jest do obniżenia 

całkowitego kosztu kredytu o te koszty związane z okresem, o który skrócono czas 

obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Zgodnie z tym 

przepisem bank jako kredytodawca jest zobowiązany do automatycznego i proporcjonalnego 

obniżenia (redukcji) wszystkich kosztów, które są elementem składowym całkowitego kosztu 

kredytu konsumenckiego, niezależnie czy miały one charakter jednorazowy, czy były 

ponoszone przez konsumenta w trakcie wykonywania umowy kredytu konsumenckiego lub 

nawet, gdy mają być dopiero poniesione przez konsumenta415. Stwierdzenie: „wszystkie koszty 

kredytu” obejmuje koszty, które są ponoszone przez konsumenta w całym okresie umowy 

kredytu konsumenckiego - odsetki, jak również inne koszty, niezależne od okresu kredytowania 

- np. prowizje, opłaty czy koszty ubezpieczenia. Redukcja tych kosztów musi być jednak 

proporcjonalna - od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej  

w umowie. 416.    

  W związku z tym w opisanym obszarze szczególnie ważne jest  zapewnienie zgodności 

w zakresie kredytów konsumenckich. Banki powinny zatem zapewnić zgodność z przepisem, 

który niejako „stawia je” w niekorzystnej sytuacji. Mianowicie, muszą one proporcjonalnie 

rozliczyć się z wszystkich kosztów, jakie zostały poniesione przez konsumenta w związku  

 
414 Analizę tego problemu jako pierwsza podjęła E. Rutkowska- Tomaszewska, która zwróciła uwagę na skutki 

przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego w postaci proporcjonalnego obniżenia (redukcji) całkowitego 

kosztu kredytu stosownie do okresu, o który został skrócony czas trwania umowy (okres kredytowania), w związku 

ze skorzystaniem przez konsumenta z przysługującego mu szczególnego uprawnienia do przedterminowej spłaty 

kredytu konsumenckiego (art. 48 u.k.k.) Zob. szerzej: E. Rutkowska-Tomaszewska, Redukcja kosztów kredytu 

konsumenckiego a przedterminowa jego spłata w świetle art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, „Studia 

Prawno-Ekonomiczne” 2016, t. C, s. 163−177 Zob. także: E. Rutkowska-Tomaszewska, Wynagrodzenie 

kredytodawcy związane… op. cit.  Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, https://rf.gov.pl/wp-

content/uploads/2020/05/Stanowisko_UOKiK_RzF_art.49_2016.pdf, M. Grochowski, komentarz do art. 49 u.k.k. 

[w:] Prawo konsumenckie. Komentarz, red. K. Osajda, 2019, Legalis. A. Wachnicka, Redukcja kosztów w razie 

przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego w świetle orzeczenia TSUE C-383/18, Internetowy Kwartalnik 

Antymonopolowy i Regulacyjny  2019, nr 8, s. 78-91 
415 Zob. także: E. Rutkowska-Tomaszewska, Wynagrodzenie kredytodawcy… op. cit.   
416 Ibidem 

https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Stanowisko_UOKiK_RzF_art.49_2016.pdf
https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Stanowisko_UOKiK_RzF_art.49_2016.pdf
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z umową kredytu konsumenckiego, a które stanowiły dla nich zysk w postaci pobieranych opłat 

czy prowizji. W tym aspekcie zostało stwierdzonych przez sądy i Prezesa UOKiK wiele 

nieprawidłowości, co jest potwierdzeniem  braku zgodności nie tylko banku jako kredytodawcy 

kredytów konsumenckich. To natomiast stanowi podstawę do zidentyfikowania ryzyka braku 

zgodności w bankach zakresie kredytów konsumenckich.  

 

 

4.3. Zidentyfikowane ryzyko braku zgodności w banku w zakresie kredytów 

konsumenckich  

 

  W oparciu o  wyszczególnione obszary zapewniania zgodności w banku w zakresie 

kredytów konsumenckich oraz stwierdzonych nieprawidłowości w tych obszarach zostało 

zidentyfikowane ryzyko braku zgodności w zakresie bankowych kredytów konsumenckich. Do 

zidentyfikowania tego ryzyka wykorzystano dane historyczne pochodzące z zewnętrznych 

źródeł.    

  Dokonano podziału tego ryzyka na dwie kategorie zgodnie z obszarami jego 

występowania: 

• Ryzyko zidentyfikowane na etapie przedkontraktowym dotyczy: 

o reklamy kredytu konsumenckiego 

o wypełniania obowiązków informacyjnych 

o stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. 

• Ryzyko zidentyfikowane na etapie wykonywania umowy dotyczy: 

o stosowania niedozwolonych postanowień umownych we umowach kredytu 

konsumenckiego oraz we wzorcach tych umów 

o naruszania obowiązku proporcjonalnego zwrotu kosztów kredytu w przypadku 

wcześniejszej jego spłaty. 

  Ze względu na brak danych dotyczących liczby stwierdzonych nieprawidłowości przez 

wybrane banki w okresie 2015 – 2021 w zakresie oceny zdolności kredytowej konsumenta 

niemożliwa była identyfikacja ryzyka braku zgodności w tym obszarze.  

  Ryzyko braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich nie mogło być także 

zidentyfikowane w przypadku reklamacji kredytobiorców kierowanych do wybranych banków 

w okresie 2015 – 2021. Banki nie udostępniły tych danych. Natomiast dane udostępniane 
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publicznie przez Rzecznika Finansowego, jako instytucji odpowiedzialnej za gromadzenie 

informacji o postępowaniach reklamacyjnych w podmiotach rynku finansowego, nie zawierają 

informacji o ilości reklamacji skierowanych do banków od kredytobiorców kredytu 

konsumenckiego. Rzecznik nie prowadzi takiej klasyfikacji. Dane te są prezentowane w ujęciu 

ogólnym dla każdego podmiotu, bez wyszczególnienia kategorii kredytów konsumenckich.  

 

4.3.1. Ryzyko zidentyfikowane na etapie przedkontraktowym 

 

  Na podstawie zgromadzonych danych dotyczących liczby nieprawidłowości banków w 

zakresie kredytów konsumenckich, nałożonych kar finansowych oraz skarg kierowanych przez 

kredytobiorców do Rzecznika Finansowego zidentyfikowano ryzyko braku zgodności na etapie 

oferowania kredytów konsumenckich w dziesięciu wybranych bankach w Polsce w latach 2015 

- 2020. Ustalono także przyczyny i skutki występowania tego ryzyka. Analiza pozostałych 

danych wykazała również, że ryzyko to może być także zidentyfikowane w działalności 

pozostałych kredytodawców kredytu konsumenckiego, w szczególności w instytucjach 

pożyczkowych. Skala występowania tego rodzaju ryzyka w tych podmiotach jest większa niż 

w przypadku banków (wszystkich, które udzielają kredytów konsumentom, a nie tylko  

w przypadku analizowanych).    

  Do identyfikacji ryzyka braku zgodności w zakresie oferowania kredytów 

konsumenckich wykorzystano dane historyczne dotyczące charakteru naruszeń i kar 

nałożonych na banki. Na tej podstawie ustalono źródła i skutki występowania tego ryzyka. 

  Brak zgodności banków z przedstawionymi wcześniej przepisami prawa, regulacjami 

nadzorczymi i wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi wystąpił na etapie oferowania 

kredytów konsumenckich. Pozwoliło to na ogólną identyfikację tego ryzyka ze wskazaniem 

jego źródła, charakteru i skutków w trzech obszarach:  

• reklamy kredytu konsumenckiego 

• wypełniania obowiązków informacyjnych  

• przeprowadzania oceny zdolności kredytowej. 
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  W każdym z tych obszarów ryzyko braku zgodności wystąpiło w innej skali i zakresie. 

Źródła i przyczyny wystąpienia ryzyka braku zgodności w poszczególnych obszarach także 

różniły się. Różnice widoczne są także w przypadku skutków tego ryzyka.  

 Dla każdego z tych obszarów, w których wystąpiło ryzyko braku zgodności opracowane 

zostały tabele opisujące w sposób ogólny zidentyfikowane ryzyko.  

 

Tabela 4.2. Zidentyfikowane ryzyko braku zgodności w reklamach kredytu 

konsumenckiego 

Wyszczególnienie Opis 

Źródło ryzyka 

Wewnętrzne  

wynikające z: 

braku zgodności z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o 

przeciwdziałaniu nieuczciwych praktyk rynkowych, standardami rynkowymi, 

kodeksami etycznymi; 

błędów pracowników odpowiedzialnych za treści marketingowe; 

zawodności komórki ds. zgodności; 

nieskutecznej kontroli wewnętrznej. 

 

Charakter ryzyka 

Narażanie banku na sankcje prawne, straty materialne i wizerunkowe 

spowodowane: 

 

- wprowadzaniem konsumentów w błąd co do kosztów kredytu, jego dostępności; 

- nieprzekazywaniem wymaganych informacji o parametrach ekonomicznych 

kredytu; 

- stosowaniem nieostrych pojęć. 

Skutki ryzyka 

Prawne: 

decyzje Prezesa UOKiK zakazujące stosowania określonych praktyk w reklamach 

kredytów konsumenckich. 

 

Finansowe: 

- straty materialne w postaci płaconych kar finansowych, 

 

Umiarkowane dla działalności banku. 

 

Źródło: opracowanie własne 

  Zidentyfikowane ryzyko braku zgodności w zakresie reklamy kredytu konsumenckiego 

jest ryzykiem, na które wpływ mają czynniki wewnętrzne, tj. błędy pracowników i jednostek 

odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności. Choć w praktykach banków występują 

nieprawidłowości w analizowanym obszarze, to jednak skala występowania opisywanego 

ryzyka jest niska. Skutki tego ryzyka mają zarówno charakter prawny i finansowy. Stosowane 

są wysokie kary za brak zgodności reklamy z obowiązującymi przepisami prawa. Jest to 

spowodowane także tym, że reklama kierowana jest do nieograniczonej liczby odbiorców.  
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Tabela 4. 3. Zidentyfikowane ryzyko braku zgodności w zakresie wypełniania 

obowiązków informacyjnych 

Wyszczególnienie Opis 

Źródło ryzyka 

Wewnętrzne  

wynikające z: 

• braku zgodności z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, Prawa 

bankowego, ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych, standardami 

rynkowymi i kodeksami etycznymi odnoszącymi się do relacji z klientami banków; 

• świadomego wprowadzania w błąd konsumentów przez pracowników / 

doradców bezpośrednio obsługujących klientów; 

• zaniechań pracowników w zakresie przedstawiania obowiązkowych 

informacji; 

• błędów pracowników odpowiadających za treści marketingowe; 

• zawodności komórki ds. zgodności; 

• nieskutecznej kontroli wewnętrznej. 

 

Charakter ryzyka 

Narażanie banku na sankcje prawne, straty materialne i wizerunkowe 

spowodowane: 

 

- nieprzekazywaniem konsumentom pełnej, jasnej i zrozumiałej informacji o 

usłudze kredytu konsumenckiego; 

- wprowadzeniem w błąd, w szczególności w zakresie kosztów kredytu 

konsumenckiego; 

- zamieszczaniem nieprawdziwych informacji o całkowitej kwocie kredytu; 

- brakiem informacji o warunkach kredytu i kosztach kredytu. 

 

Skutki ryzyka 

Prawne: 

- decyzje Prezesa UOKiK zakazujące stosowania określonych praktyk, 

- wyroki sądów powszechnych, 

- działania podejmowane przez Rzecznika Finansowego. 

 

Finansowe: 

- straty materialne w postaci płaconych kar finansowych. 

 

 

Umiarkowane dla działalności banku  

Źródło: opracowanie własne 

 

  Obszarem wymagającym zapewnienia zgodności jest wypełnianie obowiązków 

informacyjnych przez bank i jego pracowników, zwłaszcza na etapie przedkontraktowym. 

Zidentyfikowane ryzyko braku zgodności jest ryzykiem, na które wyłącznie mają wpływ 

czynniki wewnętrzne, w szczególności błędy i zaniechania pracowników. Skala występowania 

tego ryzyka jest średnia. Występuje ono w przypadku niewypełniania obowiązków 

informacyjnych przez pracownika banku w indywidualnych przypadkach, ale także  

w przypadku reklamy kredytu konsumenckiego. Natomiast skutki rzeczonego ryzyka mają 

zarówno charakter prawny i finansowy. Stosowane są kary finansowe za niewypełnianie tego 

obowiązku przez bank i jego pracowników.  
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Tabela 4. 4. Zidentyfikowane ryzyko braku zgodności w zakresie przeprowadzania oceny 

zdolności kredytowej kredytobiorcy 

Wyszczególnienie Opis 

Źródło ryzyka 

Wewnętrzne  

wynikające z: 

- braku zgodności z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, Prawa 

bankowego, Rekomendacji T, standardami rynkowymi i finansowym- MSSF9 i 

kodeksami etycznymi odnoszącymi się do relacji z klientami banków; 

- zaniechań pracowników w zakresie gromadzenia informacji niezbędnych do 

przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej; 

- błędów pracowników odpowiadających za przeprowadzenie oceny zdolności 

kredytowej i podjęciu decyzji o przyznaniu kredytu. 

 

Charakter ryzyka 

- ryzyko braku zgodności dotyczy niezachowania zgodności z uwzględnieniem 

wyceny aktywów wg MSSF9, co może powodować ryzyko kredytowe; 

 

- narażanie na powstanie ryzyka kredytowego i straty materialne spowodowane 

brakiem właściwej weryfikacji źródła i wysokości dochodów oraz badania 

stabilności uzyskiwanych dochodów, w tym nieuwzględnienie faktu przejścia na 

zaopatrzenie emerytalne; 

- brak lub zbyt niskiego poziom bufora na ryzyko stopy procentowej; 

 

Skutki ryzyka 

- materializacja ryzyka kredytowego, 

 

- narażenia banku na starty finansowe poprzez zaangażowanie w umowę 

kredytową, której wykonanie może być zagrożone, 

- tworzenie dodatkowych rezerw, 

 

Umiarkowane dla działalności banku. 

Źródło: opracowanie własne 

  Ryzyko braku zgodności zostało zidentyfikowane w zakresie badania zdolności 

kredytowej kredytobiorcy. Nieprawidłowości banków w analizowanym obszarze można 

przyporządkować do dwóch rodzajów ryzyka - kredytowego i braku zgodności. Z tym 

zastrzeżeniem, że dla obu tych rodzajów ryzyka będą generować inne skutki. Co jednak ważne, 

brak zgodności w zakresie oceny zdolności kredytowej może wpłynąć na powstanie ryzyka 

kredytowego. Wpływ na wystąpienia tego ryzyka mają przede wszystkim działania, jakie są 

podejmowane lub nie przez osoby odpowiadające za przeprowadzenie oceny zdolności 

kredytowej i wydanie decyzji kredytowej.  

 

4.3.2. Ryzyko zidentyfikowane na etapie zawierania umowy, udzielania kredytu  

i wykonywania umowy kredytu konsumenckiego  

  Ryzyko braku zgodności na etapie udzielania i wykonywania umowy kredytu 

konsumenckiego przez banki zostało zidentyfikowane na podstawie zgromadzonych danych 
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dotyczących liczby nieprawidłowości banków w zakresie kredytów konsumenckich, 

nałożonych kar finansowych, skarg kierowanych przez kredytobiorców do Rzecznika 

Finansowego, a także wyroków sądowych. Ryzyko to zostało zidentyfikowane w różnej skali  

i zakresie w dziesięciu wybranych bankach w Polsce w latach 2015 -2021. Pozwoliło to ustalić 

przyczyny oraz skutki tego ryzyka. Następnie w kolejnym rozdziale przeprowadzona została 

ocena ryzyka braku zgodności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego.   

  Do identyfikacji ryzyka braku zgodności w zakresie udzielania kredytów 

konsumenckich wykorzystano dane historyczne dotyczące charakteru naruszeń oraz kar 

nałożonych na banki. Na tej podstawie ustalono źródła i skutki występowania tego ryzyka. 

 Ryzyko to wystąpiło w trzech obszarach: 

A. stosowania niedozwolonych postanowień umownych w umowach i we wzorcach 

umownych kredytu konsumenckiego, 

B. reklamacji kredytobiorców, 

C. rozliczania kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty. 

  Wystąpiło ono w każdym z tych obszarów, ale w różnym zakresie i skali. Przyczyny 

występowania ryzyka braku zgodności także różniły się. Każde z nich naraziło bank na skutki 

prawne i finansowe.   

  Również dla ryzyka zidentyfikowanego na etapie udzielania i wykonywania kredytu 

konsumenckiego opracowane zostały tabele opisujące to ryzyko w sposób ogólny.  

 

Tabela 4.5. Zidentyfikowane ryzyko braku zgodności w stosowaniu niedozwolonych 

postanowień umownych w umowach kredytu konsumenckiego i we wzorcach tych umów 

Wyszczególnienie Opis 

Źródło ryzyka 

Wewnętrzne  

wynikające z: 

 

- braku zgodności z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, 

 

- błędów pracowników odpowiedzialnych za treści umów i wzorców umownych, 

 

- zawodności komórki ds. zgodności, 

 

- nieskutecznej kontroli wewnętrznej. 

 

Charakter ryzyka 

- narażanie banku na sankcje prawne i finansowe z tytułu stosowania 

niedozwolonych postanowień umownych w relacjach z kredytobiorcami, 

- wykorzystywanie uprzywilejowanej pozycji przez bank, 
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- przerzucanie różnych kosztów na kredytobiorców, do których ponoszenia nie 

powinni być zobowiązani 

 

Skutki ryzyka 

Prawne: 

- wyroki sądowe w sprawach indywidualnych,  

wyroki SOKiK w sprawach stosowania niedozwolonych postanowień umownych 

we wzorcach umów, 

- decyzje Prezesa UOKiK zakazujące stosowania niedozwolonych postanowień 

umownych we wzorcach umów, 

- eliminacja tych postanowień z umów i wzorców umów. 

 

 

Finansowe: 

-straty materialne w postaci płaconych kar finansowych za posługiwanie się 

niedozwolonym wzorcem umownym. 

 

Umiarkowane dla działalności banku. 

 

Źródło: opracowanie własne 

  Stosowanie przez banki niedozwolonych postanowień umownych w umowach kredytu 

konsumenckiego oraz we wzorcach umów są jedną z najczęściej stwierdzonych 

nieprawidłowości, co pozwoliło na zidentyfikowanie ryzyka braku zgodności. Przyczyny 

występowania tego ryzyka mają charakter wewnętrzny i wynikają wyłącznie z błędów  

i zawodności pracowników banku i właściwych jednostek. Ze względu na częstotliwość 

występowania braku zgodności w tym zakresie, zarówno w umowach indywidulanych i we 

wzorcach umów, uznano, że skala tego ryzyka jest wysoka. Ryzyko to naraża bank na sankcje 

prawne i straty finansowe, jakie powstają na skutek stosowania takich postanowień.   

  

Tabela 4. 6. Zidentyfikowane ryzyko braku zgodności w zakresie rozpatrywania 

reklamacji kredytobiorców  

Wyszczególnienie Opis 

Źródło ryzyka 

Wewnętrzne  

wynikające z: 

 

- braku zgodności z przepisami ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 

rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym; 

 

- zaniechania pracowników odpowiadających za proces reklamacyjny; 

 

- zawodności procedur wewnętrznych w zakresie rozpatrywania reklamacji od 

klientów. 

 

Charakter ryzyka 

- pozytywne rozpatrzenie reklamacji i uznanie roszczenia kredytobiorcy przez bank 

jest potwierdzeniem braku zgodności banku; 

- ryzyko to powstaje na skutek niezachowania wymaganych terminów na 

rozpatrzenie reklamacji; 

- powstaje także w sytuacji zaniechań pracowników odpowiedzialnych za proces 

reklamacyjny, gdy nie udzielają oni odpowiedzi na reklamację kredytobiorcy; 
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- może ono wystąpić również w sytuacji, gdy nie zostanie uznane roszczenie 

kredytobiorcy, a w rzeczywistości takie roszczenie mu przysługuje na podstawie 

przepisów prawa 

 

Skutki ryzyka 

Prawne: 

- decyzja Prezesa UOKiK zakazująca stosowania praktyk niezgodnych z 

przepisami prawa w zakresie rozpatrywania reklamacji; 

- wyrok sądu powszechnego w przypadku nieuwzględnienia roszczeń 

wynikających z reklamacji zobowiązujący bank do spełnienia roszczenia; 

wszczęcie postępowania interwencyjnego przez Rzecznika Finansowego. 

 

Finansowe: 

- straty materialne w postaci płaconych kar finansowych za stosowanie 

niezgodnych z przepisami praktyk; 

- uznanie roszczenia klienta i wypłata określonej zasądzonej kwoty. 

 

 

Umiarkowane dla działalności banku. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

  Zidentyfikowanie ryzyka braku zgodności w zakresie rozpatrywania reklamacji 

kredytobiorców kredytu konsumenckiego przez banki stanowiło problematyczny obszar 

badawczy. Wynikało to z braku danych liczbowych, dotyczących niezgodności występujących 

w procesie reklamacyjnym w zakresie kredytów konsumenckich. Ze sprawozdań z działalności 

Rzecznika Finansowego w latach 2015 – 2021 wynikało, że najwięcej wniosków skierowanych 

przez konsumentów do tej instytucji dotyczyło kredytów konsumenckich. Biorąc pod uwagę 

przedmiot skarg, kredytobiorcy zgłaszali kwestie związane z brakiem odpowiedzi na 

reklamację (nie wskazano jednak tego problemu w ujęciu liczbowym). To pozwala stwierdzić, 

że ryzyko braku zgodności występuje także w zakresie rozpatrywania reklamacji. Przyczyną 

występowania tego ryzyka jest przede wszystkim nieskuteczność i zawodność systemów  

i procesów wewnętrznych, wydajność pracowników a nawet braki kadrowe. Występowanie 

tego ryzyka naraża bank w szczególności na straty finansowe w postaci nakładanych kar  

i uznanych roszczeń kredytobiorców. Pojawiają się również skutki o charakterze prawnym  

tj. wydanie decyzji Prezesa UOKiK zakazujących stosowania określonych praktyk  

w postępowaniu reklamacyjnym, sądowe uznanie roszczeń kredytobiorców, wszczęcie 

postępowania interwencyjnego przez Rzecznika Finansowego.  
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Tabela 4. 7. Zidentyfikowane ryzyko braku zgodności w zakresie rozliczania kosztów 

kredytu w przypadku jego przedterminowej spłaty 

Wyszczególnienie Opis 

Źródło ryzyka 

Wewnętrzne  

wynikające z: 

 

- raku zgodności z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim; 

 

- błędów komórki ds. zgodności; 

 

- nieskuteczności kontroli wewnętrznej. 

 

 

Charakter ryzyka 

- ryzyko to występuje poprzez niezachowanie zgodności banku z przepisami 

ustawy o kredycie konsumenckim, która reguluje sposób rozliczania kosztów 

kredytu w przypadku przedterminowej spłaty; 

- banki narażają się na powstanie tego ryzyka poprzez stosowanie niezgodnych z 

prawem praktyk w zakresie podziału kosztów kredytu; 

- ryzyko to naraża bank na sankcje prawne i finansowe. 

 

Skutki ryzyka 

Prawne: 

- decyzja Prezesa UOKiK zakazująca stosowania praktyk polegających na 

nieobniżaniu kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty; 

- wyrok sądu powszechnego uznający roszczenie kredytobiorcy o zwrot 

poniesionych opłat i prowizji  

 

Finansowe: 

- straty materialne w postaci płaconych kar finansowych za stosowanie 

niezgodnych z przepisami praktyk; 

- uznanie roszczenia klienta i zwrot pobranych kosztów. 

 

Bardzo dotkliwe dla działalności banku. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

  Ryzyko braku zgodności występuje na tle stosowania przepisów ustawy o kredycie 

konsumenckim w przypadku proporcjonalnego rozliczania kosztów kredytów, gdy 

kredytobiorca dokonuje wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, korzysta z przyznanego 

mu uprawnienia (art. 49 u.k.k.). Jest to ryzyko, które zostało zidentyfikowane na podstawie 

licznie występujących nieprawidłowości w tym zakresie. Występuje ono na skutek błędnej 

interpretacji przepisów prawa, za które odpowiedzialna jest komórka ds. zgodności, ale także 

wynika z chęci „zatrzymania” w banku kosztów ponoszonych przez kredytobiorców, które 

stanowią wynagrodzenie za kredyt konsumencki.  
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Rozdział 5 

Metody oceny ryzyka braku 

zgodności w zakresie kredytów 

konsumenckich  

 

 

 

 

 



216 

 

5.1. Metody zaproponowane do oceny ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów 

konsumenckich   

 

  Zostały zaproponowane 2 metody oceny ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów 

konsumenckich. Są to metody właściwe zarówno dla banków jak i instytucji pożyczkowych. 

Zarówno metoda 1 jak i metoda 2 mogą być wykorzystane przez te podmioty do oceny ryzyka 

braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich, o czym będzie mowa dalej.   

  Pierwszą zaproponowaną metodą jest mapa ryzyka. . Natomiast drugą metodą jest ocena 

punktowa ryzyka określona jako ważona średnia wartości poszczególnych zmiennych. 

  Należy wskazać, że zmienne wybrane dla banków i instytucji pożyczkowych będą takie 

same dla obu metod.   

  Obie metody są głównym wkładem w niniejszej pracy. Pozwalają one ocenić ryzyko 

braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich. Zaproponowane metody starają się 

wypełnić istniejącą lukę badawczą. Dotychczas takie metody nie zostały wykorzystane do 

pomiaru ryzyka braku zgodności banków w zakresie kredytu konsumenckiego. 

Przeprowadzenie oceny ryzyka braku zgodności w banku z wykorzystaniem mapy ryzyka było 

metodą sugerowaną przez E. Łosiewicz – Dniestrzańską417, jednak nie została przeprowadzona 

przez nią ocena ryzyka z zastosowaniem określonych zmiennych.  Podobnie jest z drugą  

z zaproponowanych metod.  

  Zarówno metoda 1 jak i metoda 2 są metodami, które mogą być wykorzystane przez 

banki i instytucje pożyczkowe do oceny ryzyka braku zgodności w zakresie kredytu 

konsumenckiego. Metody te mogą być stosowane oddzielnie lub łącznie.  Od podmiotu zależy, 

która z tych metod zostanie wykorzystana. 

 

5.1.1. Metoda 1 - mapa ryzyka 

 

  Mapa ryzyka jest metodą często wykorzystywaną przy ocenie ryzyka w działalności 

przedsiębiorstw, instytucji publicznych czy jednostek samorządu terytorialnego. Polega ona na 

przedstawieniu zidentyfikowanego ryzyka lub rodzajów ryzyka za pomocą macierzy. Może 

 
417 Por. E. Łosiewicz – Dniestzańska, Zarządzanie zgodnością z regulacjami w banku [w:] A. Nosowski, D. 

Wawrzyniak, G. Woźniewska (red.), Oblicza bankowości. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, 

s. 94.  
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mieć także formę opisową. W macierzy stosowane są dwie zmienne - prawdopodobieństwo 

wystąpienia zdarzenia objętego ryzykiem oraz strata – skutek tego zdarzenia. W zależności od 

podmiotu mapa może mieć różny rozmiar, zarówno po stronie prawdopodobieństwa jak  

i skutków. Mapa – macierz określa poziom ryzyka na podstawie przyjętych w niej  wartości. 

  Stosując tę metodę oceny ryzyka braku zgodności w pierwszej kolejności należy 

przypisać prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego ryzykiem. Wszystkie z nich 

muszą mieć określoną wartość, w zależności od przyjętej skali. Każde z wyróżnionych zdarzeń 

musi zostać także opisane, po to by przypisać mu właściwą kategorię. W zależności od przyjętej 

skali, kategorie te przyjmują określone poziomy, np. od znikomego do bardzo dużego.  

W dalszej kolejności taka sama czynność wykonywana jest w stosunku do strat. Konstruujący 

musi określić, jakie straty powstają na skutek zdarzenia objętego ryzykiem. Każda ze strat, tak 

samo jako prawdopodobieństwo, musi mieć przypisany określony poziom. Następnie 

przeprowadzana jest ocena ryzyka poprzez pomnożenie wartości przypisanych 

prawdopodobieństwu i wartości przypisanych stratom. Otrzymane wyniki służą do oceny 

ryzyka.   

 Należy również wskazać, że przeprowadzona ocena pozwala również określić poziom 

istotności ryzyka w działalności podmiotu, który musi być przypisany dla każdej kategorii. 

Takie działanie prezentuje Tabela 5.4.  

  Skonstruowana mapa ryzyka jest zatem użyteczną formą prezentacji poziomu ryzyka, 

która pozwala monitorować ryzyko i zweryfikować czy ryzyko to utrzymuje się na 

akceptowanym poziomie. Dzięki niej możliwe jest określenie kluczowych rodzajów ryzyka  

w działalności podmiotu oraz przedstawienie poziomu istotności ryzyka i jego zmian. 

 Przedstawiony powyżej sposób oceny ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów 

konsumenckich został wykorzystany w niniejszej rozprawie doktorskiej. Wynika to przede 

wszystkim z tego, że ryzyko to ma charakter niefinansowy i jest mierzone za pomocą narzędzi 

jakościowych. Na wybór tej metody istotny wpływ miał również brak informacji i danych, jakie 

były wnioskowane od banków.    

  Dla oceny analizowanego ryzyka została opracowana mapa ryzyka w pięciostopniowej 

skali. Jest to autorska propozycja oceny ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów 

konsumenckich opracowana na podstawie zmiennych wyodrębnionych dla banków i instytucji 

pożyczkowych. Dokonano samodzielnego wyodrębnienia kategorii prawdopodobieństwa 

wystąpienia tego ryzyka wraz ze wskazaniem skutków wystąpienia zdarzenia objętego 

ryzykiem.   

  W pierwszej kolejności określone zostało prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 
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objętego ryzykiem wraz z przypisaniem mu odpowiedniej wartości. Każde z tych zdarzeń 

zawiera także szczegółowy opis. Prezentuje to Tabela 5.1.  

 

Tabela 5.1. Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia objętego ryzykiem – skala 

pięciostopniowa 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZAJŚCIA ZDARZENIA OBJĘTEGO RYZYKIEM  

– SKALA PIĘCIOSTOPNIOWA  

HASŁOWY OPIS 

PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

WYSTĄPIENIA ZDARZENIA/ 

KRYTERIA 

PRADOWPODOBIEŃSTWA 

OPIS SZCZEGÓŁOWY 

WARTOŚĆ W 

SKALI 

PUNKTOWEJ/ 

STOPIEŃ 

NISKIE 

Istnieją uzasadnione powody, że 

zdarzeniem objęte ryzykiem nie wystąpi w 

ciągu roku lub wystąpi nie więcej niż 1 

raz. 

1 

UMIARKOWANE 

Istnieją uzasadnione powody, że zdarzenie 

objęte ryzykiem wystąpi nie więcej niż 10 

razy w roku   

2 

ŚREDNIE 

Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że 

zdarzenie objęte ryzykiem wystąpi więcej 

niż 10 razy w ciągu pół roku.  

3 

WYSOKIE 

Istnieją uzasadnione powody, żeby sądzić, 

że zdarzenie wystąpi przynajmniej 15 razy 

w okresie kwartału. 

4 

BARDZO WYSOKIE  

Istnieją uzasadnione powody, żeby sądzić, 

że zdarzenie wystąpi więcej niż 10 razy w 

ciągu jednego miesiąca.  

5 

Źródło: opracowanie własne 

 

  Każde z tych zdarzeń występuje w banku z określoną częstością, co zostało wskazane 

w opisie szczegółowym. Przyjęcie takiej częstości występowania zdarzeń objętych ryzykiem w 

zakresie kredytów konsumenckich wynika z tego, że nieprawidłowości w praktykach banków 

i instytucji pożyczkowych  w tym obszarze występują bardzo często i są to działania raczej 

powtarzające się niż występujące jednorazowo. Jak można zauważyć, im dane zdarzenie 

występuje rzadziej, tym niższe jest prawdopodobieństwo jego wystąpienia, i odwrotnie. Jeżeli 

zdarzenie objęte ryzykiem występuje bardzo często, to prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

jest wysokie lub bardzo wysokie.   

  Następnie Autorka przystąpiła do określenia skutków, jakie powstają w przypadku 

ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich. Wyodrębniono 4 grupy skutków 

– finansowy, wpływu na realizację celów, wpływu na reputację oraz usuwanie skutków ryzyka 
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braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich.     

   Ze względu na to, że przygotowana mapa ryzyka jest pięciostopniowa, wyodrębniono  

pięć stopni wpływu tego ryzyka na ogólną działalność banków i instytucji pożyczkowych.  

W sposób szczegółowy został opisany każdy z możliwych do wystąpienia skutków. Zostało to 

zaprezentowane w Tabeli 5.2.  

 

Tabela 5.2. Skutek zajścia zdarzenia objętego ryzykiem – straty z tytułu ryzyka braku 

zgodności w zakresie kredytu konsumenckiego  

SKUTEK ZAJŚCIA ZDARZENIA OBJĘTEGO RYZYKIEM  

– SKALA PIĘCIOSTOPNIOWA  

HASŁOWY 

OPIS 

SKUTKU 

FINANSOWY 
REALIZACJA 

CELÓW 

REPUTACJA USUWANIE 

SKUTKÓW 

NISKI - 1 

Brak lub nieznaczna 

strata finansowa, 

minimalny wpływ na 

ponoszone koszty i 

zasoby.  

Brak wpływu na 

prowadzoną 

działalność i realizację 

celów. Nieznaczne 

obniżenie jakości 

wykonywanych zadań.  

Brak lub 

minimalny wpływ 

na reputację. 

Skutki nie muszą 

być usuwane, a jeśli 

tak, to są one łatwe 

do usunięcia z 

niskim nakładem 

zasobów i czasu. 

UMIARKO-

WANY - 2 

Strata finansowa jest 

na umiarkowanym 

poziomie, mały 

wpływ na ponoszone 

koszty i zasoby. 

Umiarkowany wpływ 

na wynik prowadzonej 

działalności i jakość 

wykonywanych zadań.  

Umiarkowany 

wpływ na 

reputację. 

Skutki nie muszą 

być usuwane, a jeśli 

tak, to są one łatwe 

do usunięcia z 

niskim nakładem 

zasobów i czasu. 

ŚREDNI - 3 

Strata finansowa 

może być na średnim 

poziomie, ma wpływ 

na koszty i zasoby, 

ale nie wpływa na 

kondycję i stabilność 

finansową.  

Średni wpływ na wynik 

prowadzonej 

działalności i jakość 

wykonywanych zadań. 

Jakość może zostać 

średnio zakłócona.  

Zdarzenie może 

mieć średni 

wpływ na 

reputację. 

Możliwe jest, że 

informacje o 

zdarzeniu zostaną 

nagłośnione. 

Skutki muszą 

zostać usunięte, ale 

nie będzie to 

wymagało 

wysokich nakładów 

czasowych i 

zasobów. 

WYSOKI - 4 

Poważna strata 

finansowa 

wpływająca na koszty 

działalności i 

posiadane zasoby, 

znacząco wpływa na 

kondycję i stabilność 

finansową. 

Wysokie zagrożenie 

dla realizacji 

kluczowych zadań w 

działalności kredytowej 

jednostki. Problemy z 

wykonywaniem zadań 

przez jednostkę. 

Zdarzenie ma 

wysoki wpływ na 

reputację. 

Możliwe jest 

publiczne 

nagłośnienie 

problemu. 

Wysoka szansa na 

odejście klientów. 

Rozwiązanie 

problemu będzie 

wymagało bardzo 

dużego nakładu 

czasowego i 

zasobów. Usunięcie 

skutków jest trudne 

i długotrwałe. 

BARDZO 

WYSOKI  -5  

Istotny wpływ na 

wynik finansowy i 

kondycję, bardzo 

wysokie poniesione 

koszty w zasobach i 

działalności 

Bardzo wysokie, a 

nawet krytyczne 

zagrożenie dla 

realizacji celów 

strategicznych i 

działalności kredytowej 

jednostki. Poważne 

Zdarzenie staje 

się publiczne i na 

bardzo duży 

wpływ na 

reputację. Bardzo 

wysoka 

możliwość strat 

Rozwiązanie 

problemu będzie 

wymagało bardzo 

dużego nakładu 

czasowego i 

zasobów. Usunięcie 

skutków bardzo 
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problemy z 

wykonywaniem zadań 

przez jednostkę.  

wizerunkowych i 

odejście klientów. 

trudne i 

długotrwałe 

Źródło: opracowanie własne 

  Dla każdej kategorii został przypisany skutek. Ogólnie można zauważyć, że jeżeli 

wartość przypisana dla poszczególnej kategorii jest niższa, to skutki zajścia zdarzenia objętego 

ryzykiem są niskie. I odwrotnie, jeżeli wartość wzrasta, to skutki takiego zdarzenia są większe 

i bardziej poważne dla podmiotów.   

  W przypadku pierwszego ze skutków należy uznać, że im ryzyko braku zgodności  

w banku w zakresie kredytów konsumenckich jest wyższe, tym mocniej ono oddziałuje na 

sytuację finansową podmiotów, zwłaszcza na ich wynik finansowy poprzez zmniejszenie 

osiąganych zysków i konieczność ponoszenia kosztów z tytułu powstałych strat materialnych 

(zapłaconych kar finansowych, wypłaconych odszkodowań, itp.). Co ważne, wystąpienie strat 

finansowych powoduje również konieczność wdrożenia właściwych rozwiązań, które  

w rezultacie mogą być kosztowne dla podmiotów, np. usprawnienie kontroli wewnętrznej czy 

konieczność odbycia szkoleń przez pracowników banku.   

  Zajście zdarzenia objętego ryzykiem oddziałuje również na realizację celów przez banki 

i instytucje pożyczkowe. Tutaj także istnieje reguła, że im wyższy jest skutek zajścia zdarzenia 

objętego ryzykiem, tym silniej oddziałuje ono na realizację celów osiąganych przez  

te podmioty, nie tylko w zakresie działalności kredytowej, ale działalności banku w ogóle. 

Jeżeli skutek ryzyka braku zgodności w zakresie kredytu konsumenckiego jest niski, to ryzyko 

to nie wpłynie na działalność podmiotów i realizację określonych celów. Może być wymagane 

jedynie podjęcie działań, które mieszczą się w zakresie prowadzonej działalności, i które nie 

mają znaczącego wpływu na jakość wykonywanych zadań przez podmioty i jego pracowników. 

Natomiast, jeżeli skutek ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich został 

określony jako bardzo wysoki, to realizacja celów, w tym tych strategicznych, jest poważnie 

zagrożona. Istnieje możliwość nieosiągnięcia przez banki i instytucje pożyczkowe 

zamierzonych celów, ponieważ problemy z wykonywaniem zadań są istotne.    

  Wystąpienie ryzyka braku zgodności w bankach i instytucjach pożyczkowych naraża je 

na utratę reputacji. Dlatego też w ocenie ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów 

konsumenckich uwzględniono skutek tego ryzyka na reputację tych podmiotów. Także i w tym 

przypadku ma zastosowanie reguła, że im ryzyko jest większe, tym skutek oddziaływania na 

podmioty jest wyższy i odwrotnie. Jeżeli ryzyko braku zgodności jest niskie, to minimalnie 

oddziałuje na reputację podmiotów lub nie oddziałuje w ogóle. Im ryzyko jest wyższe, tym ma 

większy wpływ na reputację podmiotów. Już nawet średnie ryzyko, które banki i instytucje 
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pożyczkowe mogą uznać za nieistotne, wpływa na ich  reputację. Niewątpliwie, zdarzenie 

objęte ryzykiem, które zostało uznane za bardzo wysokie, ma największy wpływ na utratę 

reputacji przez podmioty. Takie zdarzenie staje się publiczne - rozpowszechniane jest przez 

organy nadzoru, instytucje ochrony konsumentów na rynku finansowym a także przez media.  

  Jeśli weźmiemy pod uwagę usuwanie skutków, to wniosek nasuwa się sam - im niższy 

jest skutek zajścia zdarzenia objętego ryzykiem, to łatwiej go usunąć, a ponoszone nakłady 

czasu i zasoby są niskie. Natomiast jeżeli skutek ryzyka jest wysoki lub bardzo wysoki, to 

rozwiązanie problemu, w tym ograniczenie ryzyka braku zgodności do akceptowanego 

poziomu, będzie wymagało bardzo dużych nakładów czasowych i zasobów. Wynika to przede 

wszystkim z tego, że skutki takiego ryzyka są długotrwale i mają wpływ na ogół prowadzonej 

działalności przez banki i instytucje pożyczkowe, a także negatywnie wpływają na ich opinię  

i reputację.     

  Po przyporządkowaniu właściwych kategorii i wartości dla prawdopodobieństwa 

zajścia zdarzenia objętego ryzykiem oraz strat, jakie powstają na skutek tego zdarzenia możliwe 

jest przeprowadzenie oceny ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich. 

Ocena tego ryzyka jest przeprowadzana przez pomnożenie wartości przypisanych poziomów 

prawdopodobieństwa przez wartości przypisanych poziomów straty (skutek zdarzenia). Ogólną 

ocenę ryzyka można zagregować w kategorie ryzyka, które prezentuje Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.3. Ocena ogólna ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich   
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W
U

 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

x 1 2 3 4 5 

 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO 

Źródło: opracowanie własne 

  Iloczyn wartości przypisanych poziomów prawdopodobieństwa i przypisanych  

poziomów  straty (stopień wpływu) daje wynik w postaci ogólnej oceny ryzyka, określonej 
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stopniem ryzyka, który mieści się w przedziale 1 - 25. Wartości w tym przedziale wyznaczają 

poziom istotności ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich. Poziom 

istotności tego ryzyka wraz z opisem prezentuje Tabela 5.4.  

 

Tabela 5.4. Poziom ryzyka – istotność ryzyka braku zgodności w zakresie kredytu 

konsumenckiego  

Poziom ryzyka Opis 

BARDZO 

WYSOKI  

21- 25 

Ryzyko istotne w działalności podmiotu i niedopuszczalne. Usunięcie jego skutków 

jest bardzo trudne i długotrwałe. Powinno być podstawą natychmiastowych działań w 

celu jego szybkiej redukcji. Ma ono istotny wpływ na wynik finansowy podmiotu,  

a działania mające na celu jego ograniczenie wymagają poniesienia wysokich kosztów 

i zasobów. Istnieje bardzo wysokie, a nawet krytyczne zagrożenie dla realizacji celów 

strategicznych podmiotu, w tym niekorzystnie wpływa na działalność w zakresie 

kredytów konsumenckich. Silnie oddziałuje na podmiot i jego klientów. Powoduje 

poważne trudności z wykonywaniem zadań w zakresie zgodności w obszarze 

kredytów konsumenckich i wymaga podjęcia stosownych działań względem 

kredytobiorców. 

Powinno być ono stale monitorowane. Akceptacja tego ryzyka nie jest możliwa. 

WYSOKI  

16-20 

Ryzyko istotne w działalności podmiotu i na granicy dopuszczalności. Powinno być 

zarządzane w taki sposób, aby podejmowane działania miały na celu jego redukcję do 

akceptowanego poziomu. Ma ono wpływ na powstanie poważnych strat finansowych 

w podmiocie. Powoduje konieczność podjęcia kosztownych działań. Straty te osłabiają 

kondycję finansową podmiotu poprzez podjęcie stosownych działań, także względem 

kredytobiorców. Wpływa ono na podjęcie wzmożonych działań w przywróceniu 

zgodności w zakresie kredytów konsumenckich. Ryzyko to musi być monitorowane 

oraz muszą być stosowane mechanizmy kontroli mające na celu jego ograniczenie. 

Ryzyko to nie powinno być akceptowane. 

ŚREDNI  

11 - 15 

Ryzyko na granicy istotności. Ryzyko może być akceptowane przez podmiot, jednak 

wymaga stałego monitorowania oraz stosowania mechanizmów kontroli mających na 

celu redukcję ryzyka lub utrzymanie go na akceptowanym poziomie. Skutki tego 

ryzyka muszą zostać usunięte, ale nie będzie to wymagało wysokich nakładów 

czasowych i zasobów. Podmiot może ponieść straty z tytułu wystąpienia ryzyka braku 

zgodności w zakresie kredytów konsumenckich, jednak nie wpływają one znacząco na 

kondycję finansową podmiotu. Możliwe jest poniesienie strat finansowych poprzez 

podjęcie wymaganych działań względem kredytobiorców. 

Powinno być tak zarządzane, aby poziom jego istotności nie przekraczał przyjętych 

wartości. 

UMIARKOWANY 

6-10 

Ryzyko nieistotne. Ryzyko to jest akceptowane przez podmiot na ustalonym przez 

niego poziomie. Skutki tego ryzyka nie muszą być usuwane, a jeśli tak, to są one łatwe 

do usunięcia przy niskim nakładzie zasobów i czasu. Jeśli podmiot ponosi straty 

finansowe z tytułu wystąpienia tego ryzyka, to są one na umiarkowanym poziomie. 

Istnieje mały wpływ na ponoszone przez podmiot koszty i zasoby. Ryzyko to może 

być monitorowane, a stosowane mechanizmy kontrolne mają przyczyniać się do 

utrzymania tego ryzyka na tym samym akceptowanym poziomie. 

NISKI  

1-5 
Ryzyko nieistotne. Ryzyko to występuje w działalności podmiotu , ale jego poziom 

istotności jest bardzo niski. Skutki tego ryzyka nie muszą być usuwane, a jeśli tak, to 
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są one łatwe do usunięcia z niskim nakładem zasobów i czasu. Wystąpienie tego 

ryzyka nie powoduje znaczących strat finansowych, a jeśli tak to są one nieznaczne  

i mają minimalny wpływ na ponoszone koszty i zasoby. 

 Jest akceptowane i może być monitorowane przez komórki niższego szczebla, pod 

kątem uzyskania pewności, że poziom tego ryzyka nie wzrośnie. To czy jest ono 

monitorowane i czy będą stosowane mechanizmy kontrolne uzależnione jest od 

poziomu istotności tego ryzyka. 

Źródło: opracowanie własne  

   

  Ocena punktowa ryzyka wraz z określeniem jego istotności może być także 

przedstawiona w formie opisowej, co prezentuje Tabela 5.5. Jest to kolejna propozycja 

przeprowadzenia oceny ryzyka braku zgodności w zakresie kredytu konsumenckiego. Zarówno 

prawdopodobieństwu zdarzenia objętego ryzykiem jak i skutkom oddziaływania tego ryzyka 

na bank i instytucję pożyczkową zostały przypisane odpowiednie wartości, które następnie 

zostały pomnożone dając wynik ogólnej oceny ryzyka. Każdemu otrzymanemu wynikowi 

przyporządkowany został poziom istotności ryzyka odpowiednio do wartości wskazanych  

w Tabeli 5.4. Autorka, stosownie do przyjętych wartości dokonała klasyfikacji ryzyka jako 

istotne lub nieistotne. Ryzyko powinno być uznane za istotne, jeżeli wynik ogólnej oceny 

ryzyka, który przyjmuje wartość równą lub większą od 15.  

 

Tabela 5.5. Ocena punktowa ryzyka i istotność ryzyka braku zgodności w zakresie 

kredytu konsumenckiego  

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka(P) 

Skutki oddziaływania na 

bank (S) 

Ogólna 

ocena 

ryzyka 

P*S 

Istotności ryzyka 

Wartości 

1-5 
Poziom strat Wartość Poziom strat 

Poziom 

istotności 

Klasyfikacja 

istotności 

1 niski 1 niski 1 niski nieistotne 

1 niski 2 umiarkowany 2  niski nieistotne 

1 niski 3 średni 3  niski nieistotne 

1 niski 4 wysoki 4  niski nieistotne 

1 niski 5 bardzo wysoki 5  niski nieistotne 

2 Średni  1 niski 2  niski nieistotne 

2 średni 2 umiarkowany 4  niski nieistotne 

2 średni 3 średni 6 umiarkowany  nieistotne 

2 Średni  4 wysoki 8 umiarkowany  nieistotne 

2 Średni  5 bardzo wysoki 10 umiarkowany  nieistotne 

3 umiarkowany  1 niski 3 Niski  nieistotne 

3 umiarkowany  2 umiarkowany 6 umiarkowany  nieistotne 

3 umiarkowany  3 średni 9 umiarkowany  nieistotne 

3 umiarkowany  4 wysoki 12 
 

średni 
istotne 

3 umiarkowany  5 bardzo wysoki 15 
 

średni 
istotne 
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4 wysoki 1 niski 4 niski nieistotne 

4 wysoki 2 umiarkowany 8  umiarkowany nieistotne 

4 wysoki 3 średni 12 
 

średni 
istotne 

4 wysoki 4 wysoki 16 wysoki istotne 

4 wysoki 5 bardzo wysoki 20 wysoki istotne 

5 bardzo wysoki 1 niski 5 niski  nieistotne 

5 bardzo wysoki 2 umiarkowany 10  umiarkowany nieistotne 

5 bardzo wysoki 3 średni 15 
 

średni 
istotne 

5 bardzo wysoki 4 wysoki 20 wysoki istotne 

5 bardzo wysoki 5 bardzo wysoki 25 
bardzo 

wysoki 
istotne 

Źródło: opracowanie własne 

 

  Ocena ryzyka braku zgodności w zakresie kredytu konsumenckiego, która została 

przedstawiona w formie opisowej pozwala sformułować wniosek, że im wyższe są wartości 

prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego ryzykiem i skutków oddziaływania na 

podmiot, to poziom istotności ryzyka staje się wyższy. Można zauważyć, że nawet wtedy, gdy 

poziom strat jest co najmniej średni, to ryzyko może być już uznane za istotne w działalności 

podmiotu.   

  Zaproponowana metoda oceny ryzyka braku zgodności w zakresie kredytu 

konsumenckiego pozwala dokonać pomiaru tego ryzyka działalności banku i instytucji 

pożyczkowej i określić poziom jego istotności. Podmioty, wybierając ten sposób oceny ryzyka 

mogą według własnego uznania przypisać odpowiednie wartości zarówno 

prawdopodobieństwu zdarzenia objętego ryzykiem jak i skutkom oddziaływania tego ryzyka 

na bank. Podobnie jest w przypadku określenia poziomów istotności ryzyka. To, jakie przyjmą 

wartości i w jakich przedziałach będą zawierać się zależy od przyjętej przez podmiot strategii.  

  Zaproponowana metoda oceny ryzyka braku zgodności w banku w zakresie kredytu 

konsumenckiego wydaje się być użyteczna. Jej zastosowanie możliwe jest zwłaszcza wtedy, 

gdy do pomiaru ryzyka wykorzystywane są narzędzia jakościowe. Co ważne, taka metoda 

oceny ryzyka może być wykorzystana w działalności banku, a także przez instytucje 

pożyczkowe z zastosowaniem odpowiednich zmiennych wybranych przez te podmioty lub  

z użyciem tych zaproponowanych przez Autorkę. Podmioty te mogą skonstruować mapę 

ryzyka odpowiednio do skali prowadzonej działalności w obszarze kredytów konsumenckich 

oraz liczby zidentyfikowanych obszarów tego ryzyka.   

  Warto również zaznaczyć, że ryzyko braku zgodności w banku występuje także  

w zakresie kredytów hipotecznych. Dowodem na to są stwierdzone dotychczas liczne 

nieprawidłowości w tym zakresie, zwłaszcza stosowanie niedozwolonych postanowień 
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umownych w umowach kredytu hipotecznego czy we wzorcach tych umów, a także stosowanie 

takich praktyk rynkowych, które są prostu nieuczciwe i naruszają nie tylko interesy 

indywidualnego kredytobiorcy a także innych kredytobiorców mających status konsumenta. Ze 

względu na to możliwe zatem jest zastosowanie tak opracowanej mapy do oceny ryzyka braku 

zgodności w banku w zakresie kredytów hipotecznych.    

  Nasuwa się jeszcze jeden ogólny wniosek. Banki mogą identyfikować ryzyko braku 

zgodności w produktach kredytowych, bez dokonywania podziału na kredyty konsumenckie  

i mieszkaniowe zabezpieczone hipotecznie. Opracowana mapa ryzyka braku zgodności może 

być użyteczna dla przeprowadzenia oceny tego ryzyka w pozostałych produktach kredytowych 

banku. Ze względu na skalę i zakres prowadzonej działalności oraz to, że zidentyfikowane 

obszary ryzyka braku zgodności dla obu kredytów mogą nieco różnić się, możliwa jest 

rozbudowa tej mapy i dopasowanie jej specyfiki tego ryzyka w banku.  

 

5.1.2. Metoda 2 - ocena punktowa ryzyka jako ważona średnia wartości poszczególnych 

zmiennych 

 

  Inną proponowaną metodą oceny ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów 

konsumenckich jest ocena punktowa ryzyka jako ważona średnia wartości poszczególnych 

zmiennych. Metoda ta może być wykorzystana przez przedsiębiorstwa, także i banki i instytucje 

pożyczkowe, przy ocenie ryzyka w ich działalności. W niniejszej rozprawie metoda ta została 

zaproponowana do oceny ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich.  

 Metoda ta przebiega w 3 etapach:  

1. Ustalenie jednolitości zmiennych, 

2. Przeprowadzenie normalizacji,  

3. Wyznaczenie średniej ważonej  

 

  W pierwszej kolejności wybierane są zmienne, które muszą mieć jednakową 

interpretację – im wyższa wartość zmiennej tym wyższe ryzyko lub im mniejsza wartość 

zmiennej tym ryzyko jest wyższe. Po zebraniu i uporządkowaniu tych danych obliczana jest 

względna wartość zmiennych poprzez odniesienie konkretnych wartości do wielkości 
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podmiotu. W przeprowadzonej analizie empirycznej w trzeciej części tego rozdziału względna 

wartość zmiennych została obliczona jako poprzez odniesienie wartości zmiennych właśnie do 

zmiennej odzwierciedlającej wielkość podmiotu.   

  Następnie przeprowadzana jest normalizacja względnych wartości zmiennych dla całej 

grupy zmiennych. Jej celem jest doprowadzenie do porównywalności zmiennych. Normalizacja 

pozwala ujednolicić jednostki miary zmiennych oraz rzędy wielkości zmiennych418.   

  Normalizacja może być przeprowadzana różnymi metodami. Jednak dla oceny 

punktowej ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów wybrano metodę realizowaną według 

następującego wzoru: 

  

  

𝑧𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 −min(𝑥1𝑗, 𝑥2𝑗, … , 𝑥𝑛𝑗)

max(𝑥1𝑗, 𝑥2𝑗, … , 𝑥𝑛𝑗) −min(𝑥1𝑗, 𝑥2𝑗, … , 𝑥𝑛𝑗)
 

 

Gdzie: 

i – indeks podmiotów (jest n podmiotów),  

j – indeks zmiennych,  

z – wartość po normalizacji,  

x – wartość przed normalizacją,  

min – minimalna wartość danej zmiennej (j-tej) dla wszystkich podmiotów,  

max – maksymalna wartość danej zmiennej (j-tej) dla wszystkich podmiotów 

 

  Po przeprowadzeniu normalizacji otrzymany wynik mieści się w przedziale [0;1]. Jeżeli 

dana zmienna przyjmuje wartość minimalną, to wartość danej zmiennej po normalizacji wynosi 

0. Natomiast jeżeli dana zmienna przyjmuje maksymalną wartość, to wartość danej zmiennej 

po normalizacji wynosi  1.    

  Otrzymane po normalizacji wartości pozwalają na obliczenie średniej ważonej 

wszystkich zmiennych419 za pomocą wzoru:  

 
418 Zob. szerzej: M. Walesiak, E. Gatnar (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, 

Wydawnictwo Naukowe PWN,. Warszawa 2009, s. 68 
419 Zob. szerzej: S. M. Kot, J. Jakubowski, A. Sokołowski, Statystyka, Difin, Warszawa 2011, s. 71.  
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𝑋𝑊 =
𝑋1 ×𝑊1 + 𝑋2 ×𝑊2 + 𝑋𝑛 ×𝑊𝑛

𝑊1 +𝑊2+𝑊𝑛

 

 

Gdzie: 

Xw – wartość średniej ważonej,  

X – wartość po normalizacji,  

W – przypisana waga.  

 

  Obliczona wartość informuje o ryzyku braku zgodności w zakresie kredytów 

konsumenckich.   

  Ocena ryzyka w zakresie kredytów konsumenckich przy zastosowaniu tej metody 

została przeprowadzona dla instytucji pożyczkowych w części trzeciej tego rozdziału.  

 

 

5.2. Zmienne stosowane do oceny ryzyka braku zgodności w zakresie kredytu 

konsumenckiego  

 

5.2.1. Dobór, źródła i zakres danych  

 

  Dobór danych jest niezbędnym etapem dla opracowaniu metody oceny ryzyka braku 

zgodności w zakresie kredytu konsumenckiego. W literaturze przedmiotu nie poświęca się 

uwagi doborowi danych do przygotowania metody oceny ryzyka braku zgodności w banku  

(w ogóle). Wynika to przede wszystkim z tego, że problem ten dotychczas nie był przedmiotem 

prowadzonych badań i analiz.   

  Zakres danych obejmuje okres lat 2015 - 2021. Jak zostało to wyjaśnione we wstępie 

do niniejszej rozprawy doktorskiej, przyjęcie takiego okresu wynika ze zmian w polskim 

prawie, jakie miały miejsce w tych latach, które znacznie wpłynęły na funkcjonowanie 



228 

 

podmiotów świadczących usługi kredytu konsumenckiego420. Chcąc przenalizować wpływ 

wprowadzonych zmian w prawie na poziom ryzyka braku zgodności w zakresie kredytu 

konsumenckiego przyjęto siedmioletni okres. Ze względu na to, że za rok 2022 nie jest 

zakończył się, a dane przyjęte za ten rok byłyby niekompletne, odstąpiono od analizy tego roku.  

  Wybrano dane dotyczące nieprawidłowości w bankach i instytucjach pożyczkowych  

w latach 2015 – 2021. Należy podkreślić, że zostały wybrane takie dane, na podstawie których 

zostało zidentyfikowane ryzyko braku zgodności banków w na rynku kredytów 

konsumenckich. Dla instytucji pożyczkowych wybrano podobne zmienne.    

  Etap doboru danych jest istotny z punktu widzenia użyteczności opracowanych metod 

w praktyce banków i instytucji pożyczkowych. W pierwszej kolejności dokonano wyboru 

dziesięciu banków komercyjnych funkcjonujących w Polsce w latach 2015 – 2021, które 

prowadziły działalność w obszarze kredytów konsumenckich. Sposób doboru tych banków 

został przedstawiony w poprzednim rozdziale.  

  Dane są historyczne i pochodzą ze źródeł zewnętrznych – informacji udostępnianych 

publicznie przez UOKiK i Rzecznika Finansowego. Dotyczyły one nieprawidłowości 

stwierdzonych w praktykach rynkowych banków względem kredytobiorców kredytu 

konsumenckiego w latach 2015-2021. W poprzedniej części została wyjaśniona konieczność 

uwzględnienia takiego właśnie okresu.   

  Dokonany został autorski dobór wstępnych danych opisujących nieprawidłowości, jakie 

wystąpiły w wybranych bankach w zakresie kredytu konsumenckiego w latach 2015-2021.  

W tym celu dwukrotnie w sposób oficjalny zwrócono się do banków z prośbą o udostępnienie 

informacji z lat 2015 - 2021 dotyczących:  

• Liczby udzielonych kredytów konsumenckich w latach 2015 – 2021,  

• Liczby zgłoszonych reklamacji konsumentów dotyczących kredytów konsumenckich  

w latach 2015 – 2021,  

• Liczby pozytywnie rozpatrzonych reklamacji konsumentów dotyczących kredytów 

konsumenckich w latach 2015 – 2021,  

• Liczby nieprawidłowości zidentyfikowanych przez bank w zakresie kredytów 

konsumenckich, 

• Liczby i charakterze reklamacji konsumentów dotyczących kredytów konsumenckich, 

 
420 Zob. szerzej: M. Paleczna, Zmiany regulacyjne… op.cit. s. 97-114, Paleczna M., Szczególne rozwiązania 

wprowadzone w tzw. pakiecie antykryzysowym w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich, 

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2021, 7, s. 121-135.  
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• Strat, jakie poniósł bank z tytułu zdarzeń objętych ryzykiem braku zgodności – 

wysokości odszkodowań, jakie zostały wypłacone kredytobiorcom w wyniku 

dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi (wysokości) w zakresie  kredytu 

konsumenckiego, 

• Skuteczności przeprowadzanych kontroli w celu redukcji narażenia na ryzyko braku 

zgodności w zakresie kredytów konsumenckich (np. liczba wykrytych przypadków 

pomyłek w identyfikacji klientów, liczba wewnętrznych stwierdzonych 

nieprawidłowości), 

• Częstości zdarzeń braku zgodności w obszarze usług kredytowych dla konsumentów, 

• Tworzenia rezerw przez banki na poczet strat z tytułu różnych zdarzeń objętych 

ryzykiem braku zgodności, w tym w zakresie kredytu konsumenckiego,  

• Limitów i tolerancji ryzyka braku zgodności - profili ryzyka braku zgodności, 

właściwych dla banków (apetyt na ryzyko),  

• Skuteczności ustalonych schematów działania w zakresie ryzyka zgodności (np. stopień 

osiągnięcia celu, zmniejszenie narażenia banku na ryzyko), 

• Wewnętrznych metod identyfikacji ryzyka braku zgodności – czy są stosowane, jakie 

są wykorzystywane? 

• Wewnętrznych metod pomiaru ryzyka braku zgodności – jakie są wykorzystywane? 

  Niestety, w tym etapie napotkano największe problemy. Mianowicie, żaden z banków 

nie rozpatrzył pozytywnie prośby o udostępnienie tych danych na potrzeby przygotowywanej 

rozprawy doktorskiej powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wskazują, że  są to dane 

dotyczące procesów wewnętrznych banku.  

  Ze względu na brak danych we wskazanym zakresie  zwrócono się z prośbą do Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udostępnienie danych dotyczących dziesięciu 

wybranych banków w zakresie:  

• Liczby skarg konsumentów, które wpłynęły do UOKiK w sprawach dotyczących 

kredytów konsumenckich w latach 2015 - 2021,   

• Przedmiotu skarg konsumentów, które wpłynęły do UOKiK w zakresie kredytów 

konsumenckich udzielonych w latach 2015 - 2021, 

• Liczby wniosków konsumentów, którzy złożyli do UOKiK wniosek o przedstawienie 

istotnego poglądu w sprawach dotyczących kredytów konsumenckich w latach 2015 -

2021. 
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  Odnośnie do pierwszego pytania, które miało bardzo duże znaczenie z perspektywy 

problemu omawianego w niniejszej pracy, nie udało się pozyskać wymaganych danych.  

W odpowiedzi na prośbę, UOKiK poinformował, że instytucja ta nie posiada bazy danych 

pozwalającej na automatyczne wygenerowanie żądanych informacji, a także nie prowadzi 

czynności o charakterze statystycznym pod kątem i w zakresie, jaki został wskazany w prośbie. 

Dodatkowo UOKiK wskazał również, że z uwagi na liczną pulę zawiadomień, jakie wpływają 

do tej instytucji w zakresie usług bankowych, przygotowanie takiego zestawienia na potrzeby 

niniejszej rozprawy doktorskiej wymagałoby przeprowadzenia szerokiej analizy oraz 

przetworzenia dużej ilości informacji jednostkowych, co w istotny sposób zakłóciłoby 

normalną pracę Urzędu.   

  Natomiast odnośnie do pytania drugiego UOKiK wskazał, że największy odsetek skarg 

jakie wpłynęły do tej instytucji od kredytobiorców konsumentów w zakresie kredytów 

konsumenckich w ostatnim czasie dotyczył realizacji przez banki art. 49 u.k.k., zwłaszcza 

nierozliczania pozaodsetkowych kosztów kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty  

(w tym skarg dotyczących nierozliczania kosztów ze względu na tryb spłaty kredytu, tj. ze 

środków pochodzących z innej umowy kredytowej, zawartej z tym samym bankiem). Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował również, że do instytucji tej docierały 

także sygnały dotyczące utrudniania przez banki wypowiadania umów poprzez konieczność 

stawienia się w placówce banku a także sygnały związane z oferowaniem umów dodatkowych 

(kart kredytowych, czy też umów ubezpieczenia), które wiązały się z poniesieniem 

dodatkowych kosztów przez konsumentów przy jednoczesnym utrudnieniu rezygnacji z tych 

umów. Urząd wskazał również, że konsumenci w swoich skargach poruszali problem 

niejasności opłat za produkty dodatkowe a także nieuzasadnionego podnoszenia marży kredytu 

konsumenckiego przy okazji zawierania z konsumentem aneksu. Natomiast w trakcie pandemii 

COVID-19, konsumenci kierowali również do UOKIK sygnały dotyczące utrudnień przy 

korzystaniu z ustawowych „wakacji kredytowych”421 (poprzez stawianie przez banki 

dodatkowych wymagań, czy też oferowanie komercyjnych wakacji kredytowych).  

  W zakresie pytania trzeciego UOKiK wskazał, że od początku obowiązywania art. 31d 

u.o.k.i.k.422, do UOKiK-u wpłynęło 13 wniosków dotyczących kredytu konsumenckiego 

 
421 Ustawowe wakacje kredytowe zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 

uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 

10 86). Z uprawnienia mogli skorzystać kredytobiorcy, którzy na skutek wystąpienia epidemii  po 13 marca  

2020 r. stracili pracę lub inne główne źródła dochodu. 
422 Wprowadzony ustawą o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 

z 2015 r. poz. 1634) 
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odnoszących się do wskazanych w piśmie banków.   

  W celu pozyskania danych do konstrukcji modelu ryzyka braku zgodności w banku  

w zakresie kredytu konsumenckiego zwrócono się także z prośbą do KNF o udostępnienie  

w drodze dostępu do informacji publicznej informacji: 

• Czy KNF na podstawie art. 138 ust. 1 p.b., zaleciła analizowanym bankom w okresie 

2015 - 2021:  

o zaniechanie określonych form reklamy w obszarze kredytów konsumenckich, 

o zastosowanie szczególnych zasad tworzenia rezerw na ryzyko braku zgodności 

banków lub odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, lub szczególnego 

traktowania aktywów przy obliczaniu wymogów w zakresie funduszy własnych, 

o ujawnianie dodatkowych informacji w zakresie kredytu konsumenckiego 

świadczonych przez banki.  

• Czy zgodnie z  14.2 Rekomendacji H, analizowane banki określają rodzaje 

negatywnych skutków, jakie może powodować nieprzestrzeganie przepisów prawa, 

regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych, w zakresie dotyczącym 

działalności banku, uwzględniając zarówno potencjalne skutki finansowe, jak  

i niefinansowe, jakie mogą się zmaterializować w odniesieniu do tego ryzyka?  

• O nieprawidłowościach w procesie oceny zdolności kredytowej, które zostały 

stwierdzone przez KNF podczas czynności kontrolnych w bankach komercyjnych  

w latach 2015 – 2021. 

  Komisja Nadzoru Finansowego wskazała, że wnioskowane informacje nie mogą zostać 

udostępnione, gdyż objęte są tajemnicą zawodową, o której mowa w art. 10a ust. 2 p.b. i została 

udzielona odmowa udostępnienia informacji publicznej423.    

  Natomiast dane, jakie udostępniane są przez Rzecznika Finansowego w sprawozdaniach 

z jego działalności oraz w informacjach od podmiotów rynku bankowego dotyczących 

reklamacji i postępowań sądowych są zbyt ogólne by możliwe było ich wyselekcjonowanie w 

zakresie bankowego kredytu konsumenckiego w odniesieniu do konkretnego banku.  

W przypadku informacji Rzecznika Finansowego o liczbie reklamacji zarejestrowanych przez 

bank w okresie sprawozdawczym nie jest możliwe określenie liczby reklamacji w zakresie 

kredytu konsumenckiego. Zarówno banki jak i Rzecznik Finansowy nie prowadzą rejestru  

w tym obszarze. Dlatego też dane te nie zostały wykorzystane w niniejszej pracy. Jednak 

 
423 O których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 902) 
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możliwe było zgromadzenie tych danych dla dziesięciu wybranych instytucji pożyczkowych  

w zakresie kredytu konsumenckiego, co zostało zaprezentowane w dalszej części niniejszej 

pracy.  

  Problemem okazało się również pozyskanie informacji o wyrokach sądów 

powszechnych, których przedmiot postępowania dotyczył naruszenia przepisów prawa 

mających zastosowanie do kredytu konsumenckiego. Nie jest prowadzony ogólny rejestr spraw 

i orzeczeń z zakresu kredytu konsumenckiego. Wyroki w tych sprawach, jakie są dostępne w 

elektronicznych bazach prawnych są zanonimizowane i nie jest możliwe ustalenie banku jako 

strony postępowania.   

  Choć w niniejszej rozprawie doktorskiej poruszany jest problem ryzyka braku 

zgodności w bankach w zakresie kredytu konsumenckiego, to należy zaznaczyć, że ryzyko to 

występuje także w działalności instytucji pożyczkowych w Polsce. Wniosek ten Autorka 

sformułowała na podstawie obserwowanych nieprawidłowości instytucji pożyczkowych 

względem pożyczkobiorców – konsumentów w latach 2015 - 2021. Na ich podstawie 

zidentyfikowane zostało ryzyko braku zgodności w instytucjach pożyczkowych w zakresie 

pożyczek dla konsumentów. Obszary występowania tego ryzyka w instytucjach pożyczkowych 

są tożsame do tych, które są w bankach. W związku z tym Autorka zaproponowała, aby 

przeprowadzić ocenę ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich  

w wybranych instytucjach pożyczkowych z zastosowaniem metody 2 - oceny punktowej ryzyka 

jako ważonej średniej wartości poszczególnych zmiennych.  W tym celu dokonano wyboru 

dziesięciu instytucji pożyczkowych spośród wszystkich zarejestrowanych w Rejestrze 

Instytucji Pożyczkowych KNF. Instytucje te zostały wybrane na podstawie liczby reklamacji, 

jakie wpłynęły do nich od pożyczkobiorców  w latach 2017 - 2020424. Dane te pochodzą  

z udostępnionych przez Rzecznika Finansowego informacji dotyczących reklamacji w sektorze 

pożyczkowym. Wybrano te instytucje, gdzie liczba reklamacji na przestrzeni  lat 2017 - 2020 

była największa. Prezentuje to Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6. Instytucje pożyczkowe wybrane do konstrukcji modelu ryzyka braku 

zgodności w zakresie pożyczki 

Rok 

Nazwa  

instytucji pożyczkowej 
2017 2018 2019 2020 

 
424 Brak jest danych za lata 2015 – 2016. Natomiast dla roku 2021 nie zostały jeszcze opublikowane przez 

Rzecznika Finansowego informacje o reklamacjach w sektorze bankowym. 
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Aasa Polska S.A. 61 430 1051 0 

Capital Service S.A. 14 B.D. 322 816 

Everest Finanse S.A. 1066 1453 B.D. 1218 

IPF Polska sp. z o.o. 222 B.D. 931 3474 

Optima sp. z o.o. 1270 813 517 608 

Profi Credit Polska S.A. 4870 5088 5263 5508 

Provident Polska S.A. 6531 7972 7432 14 855 

Takto Fnanse S.A. 127 468 1181 2361 

Vivus Finanse sp. z o.o. 432 341 511 11187 

Wonga.pl sp. z.o.o. 0 499 561 796 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacji od podmiotów rynku finansowego dotyczących 

reklamacji i postępowań sądowych w latach 2017 - 2020425 

 

  W związku z licznymi problemami w pozyskaniu danych z wymienionych wcześniej 

źródeł, Autorka podjęła decyzję o wykorzystaniu jedynie tych danych, które są powszechnie 

dostępne i odnoszą się do stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie kredytu 

konsumenckiego w działalności wybranych banków i instytucji pożyczkowych w latach 2015 

– 2021. Wykorzystano dane historyczne. Dane te pochodzą ze źródeł zewnętrznych: decyzji 

wydanych przez Prezesa UOKiK w sprawach kredytów konsumenckich w latach 2015 - 2021 

i informacji udostępnianych przez Rzecznika Finansowego dotyczących reklamacji w sektorze 

pożyczkowym z lat 2017 - 2020.  

  Na podstawie zebranych danych dokonano autorskiego wyboru zmiennych do mapy 

ryzyka braku zgodności w zakresie kredytu konsumenckiego oraz oceny punktowej.  

 

5.2.2. Zmienne stosowane do oceny ryzyka braku zgodności na rynku kredytów 

konsumenckich  

 

  Do oceny ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich zostały 

uprzednio zebrane dane, na podstawie których możliwe było dokonanie identyfikacji  tego 

ryzyka. Analizowane banki nie udostępniły wymaganych danych, a dane dostępne publiczne 

były niewystarczające . Niemniej jednak podjęto próbę określenia zmiennych dla banków  

 
425 Informacje od podmiotów rynku finansowego dotyczące reklamacji i postępowań sądowych https://rf.gov.pl/o-

nas/sprawozdania/ (dostęp: 30.08.2022 r.). 

https://rf.gov.pl/o-nas/sprawozdania/
https://rf.gov.pl/o-nas/sprawozdania/
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w zakresie kredytów konsumenckich i przy ich użyciu opracowana została mapa ryzyka braku 

zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich.    

  Są to zmienne dotyczące nieprawidłowości w praktykach rynkowych banków  

w zakresie kredytu konsumenckiego. Zostały one określone na podstawie informacji, jakie 

zostały opublikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niemożliwe było 

określenie tych zmiennych na podstawie pozostałych źródeł. Tabela 5.7 prezentuje listę 

dziewięciu zmiennych wraz z ich opisem.  

 

Tabela 5.7. Zmienne dla oceny ryzyka braku zgodności zidentyfikowane dla banków  

L.P. NAZWA ZMIENNEJ OPIS 

1. 

Liczba decyzji Prezesa UOKiK w 

zakresie reklamy kredytu 

konsumenckiego 

 Jest to liczba decyzji Prezesa UOKiK, jakie zostały wydane 

w zakresie stosowania przez banki zakazanych praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów w reklamie 

kredytu konsumenckiego.  

2. 

Wysokość kary finansowej nałożonej 

przez Prezesa UOKiK w zakresie 

reklamy kredytu konsumenckiego 

 Określa ona wysokość kary finansowej, jaka została 

nałożona na bank w związku ze stosowaniem przez bank 

praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w 

reklamie kredytu konsumenckiego  

3. Liczba uchwał Komisji Etyki Reklamy 

Jest to liczba uchwał, jakie zostały wydane przez Komisję 

Etyki Reklamy w stosunku do banków w zakresie 

naruszenia standardów Kodeksu Etyki Reklamy 

4. 

Liczba decyzji Prezesa UOKiK w 

zakresie niewypełniania obowiązków 

informacyjnych  

Jest to liczba decyzji Prezesa UOKiK, jakie zostały wydane 

w zakresie niewypełniania przez banki ciążących na nich 

ustawowo obowiązków informacyjnych względem 

konsumentów. w zakresie  kredytu konsumenckiego  

5. 

Liczba decyzji Prezesa UOKiK w 

zakresie stosowania nieuczciwych 

praktyk rynkowych  

Jest to liczba decyzji Prezesa UOKiK, jakie zostały wydane 

w zakresie stosowania przez banki nieuczciwych praktyk 

rynkowych, które są zakazanymi praktykami naruszającymi 

zbiorowe interesy konsumentów  

6. 

Liczba decyzji Prezesa UOKiK w 

zakresie stosowania niedozwolonych 

postanowień umownych we wzorach 

umów o kredyt konsumencki  

Jest to liczba decyzji Prezesa UOKiK, jakie zostały wydane 

w zakresie stosowania przez banki niedozwolonych 

postanowień umownych we wzorcach umów kredytu 

konsumenckiego - zmienna za lata 2017 -2021 

7. 
Liczba klauzul wpisanych do rejestru 

klauzul niedozwolonych UOKiK-u 

Jest to liczba niedozwolonych postanowień umownych, 

jakie były stosowane przez banki we wzorcach umów 

kredytu konsumenckiego, i które zostały wpisane do rejestru 

klauzul niedozwolonych UOKiK-u w latach 2015- 2021 

8. 

Liczba decyzji Prezesa UOKiK w 

zakresie nieprawidłowości związanych 

z rozliczaniem kredytu w przypadku 

jego wcześniejszej spłaty 

Jest to liczba decyzji Prezesa UOKiK, jakie zostały wydane 

w zakresie nieprawidłowości związanych z rozliczaniem 

kredytu konsumenckiego w przypadku jego wcześniejszej 

spłaty, i które zostały uznane za zakazane praktyki 

naruszające zbiorowe interesy konsumentów  

9.  

Liczba istotnych poglądów w sprawie 

Prezesa UOKiK w zakresie rozliczania 

kredytu w przypadku jego wcześniejszej 

spłaty 

Jest to liczba istotnych poglądów w sprawie Prezesa 

UOKiK, jakie zostały wydane przez ten organ w stosunku 

do banków w zakresie rozliczania kredytu w przypadku jego 

wcześniejszej spłaty 

Źródło: opracowanie własne 
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  Zmienne przedstawione w Tabeli 5.7. są zróżnicowane. Przyjęta została reguła, że im 

wyższa jest wartość zmiennej, tym wyższe jest ryzyko braku zgodności w banku w zakresie 

kredytów konsumenckich, i odwrotnie - im niższa wartość, to ryzyko jest mniejsze.  

 Z uwagi na to, że liczne nieprawidłowości na rynku kredytów konsumenckich 

występują także w praktykach rynkowych instytucji pożyczkowych, możliwe było 

wyodrębnienie zmiennych do oceny ryzyka w instytucjach pożyczkowych.  Część zmiennych 

jest takich samych, jak te,  które uwzględnione zostały w Tabeli 5.7. Jednak dla instytucji 

pożyczkowych wyodrębnione zostały jeszcze inne zmienne, co prezentuje Tabela 5.8.  

 

Tabela 5.8. Zmienne dla oceny ryzyka braku zgodności zidentyfikowane dla  instytucji 

pożyczkowych 

 

L.P. NAZWA ZMIENNEJ OPIS 

1.  

Liczba nowych reklamacji 

zarejestrowanych w okresie 

sprawozdawczym 

Jest to liczba reklamacji, jakie wpłynęły do instytucji 

pożyczkowej od jej klientów – pożyczkobiorców w 

okresie sprawozdawczym  

2.  
Liczba decyzji Prezesa UOKiK w 

zakresie reklamy pożyczki 

Jest to liczba decyzji Prezesa UOKiK, jakie zostały 

wydane w zakresie stosowania przez instytucje 

pożyczkowe zakazanych praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów w reklamie pożyczki  

3.  

Wysokość kary finansowej nałożonej 

przez Prezesa UOKiK w zakresie 

reklamy pożyczki 

Określa ona wysokość kary finansowej, jaka została 

nałożona na instytucję pożyczkową w związku ze 

stosowaniem przez nią praktyk naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów w reklamie pożyczki  

4.  Liczba uchwał Komisji Etyki Reklamy 

Jest to liczba uchwał, jakie zostały wydane przez 

Komisję Etyki Reklamy w stosunku do instytucji 

pożyczkowej w zakresie naruszenia standardów 

Kodeksu Etyki Reklamy 

5.  

Liczba decyzji Prezesa UOKiK w 

zakresie niewypełniania obowiązków 

informacyjnych  

Jest to liczba decyzji Prezesa UOKiK, jakie zostały 

wydane w zakresie niewypełniania przez instytucje 

pożyczkowe ciążących na nich ustawowo obowiązków 

informacyjnych względem konsumentów w zakresie 

pożyczki  

6.  

Liczba decyzji Prezesa UOKiK w 

zakresie stosowania nieuczciwych 

praktyk rynkowych  

Jest to liczba decyzji Prezesa UOKiK, jakie zostały 

wydane w zakresie stosowania przez instytucje 

pożyczkowe nieuczciwych praktyk rynkowych, i które 

są zakazanymi praktykami naruszającymi zbiorowe 

interesy konsumentów  

7.  

Liczba decyzji Prezesa UOKiK w 

zakresie stosowania niedozwolonych 

postanowień umownych we wzorach 

umów pożyczki  

Jest to liczba decyzji Prezesa UOKiK, jakie zostały 

wydane w zakresie stosowania przez instytucje 

pożyczkowe niedozwolonych postanowień umownych 

we wzorcach umów pożyczek - zmienna za lata  

2017 -2021 
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8.  

Liczba klauzul wpisanych do rejestru 

klauzul niedozwolonych prowadzonych 

przez Prezesa  UOKiK-u 

Jest to liczba niedozwolonych postanowień umownych, 

jakie były stosowane przez instytucje pożyczkowe we 

wzorcach umów pożyczki, i które zostały wpisane do 

rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK-u w latach 

2015- 2021426 

9.  

Liczba decyzji Prezesa UOKiK w 

zakresie braku obligatoryjnych 

elementów w umowie pożyczki 

Jest to liczba decyzji Prezesa UOKiK, jakie zostały 

wydane w zakresie braku obligatoryjnych elementów 

w umowie pożyczki, które to wynikają z przepisów 

ustawy o kredycie konsumenckim 

10.  

Liczba decyzji Prezesa UOKiK w 

zakresie nieprawidłowości związanych z 

rozliczaniem pożyczki w przypadku jego 

wcześniejszej spłaty 

Jest to liczba decyzji Prezesa UOKiK, jakie zostały 

wydane w zakresie nieprawidłowości związanych z 

rozliczaniem pożyczki w przypadku jej wcześniejszej 

spłaty, i które zostały uznane za zakazane praktyki 

naruszające zbiorowe interesy konsumentów  

11.   

Liczba istotnych poglądów w sprawie 

Prezesa UOKiK w zakresie rozliczania 

pożyczki w przypadku jej wcześniejszej 

spłaty 

Jest to liczba istotnych poglądów w sprawie Prezesa 

UOKiK, jakie zostały wydane przez ten organ w 

stosunku do instytucji pożyczkowych w zakresie 

rozliczania pożyczki w przypadku jej wcześniejszej 

spłaty 

12.  

Liczba decyzji Prezesa UOKiK w 

zakresie stosowania przez instytucje 

pożyczkowe wygórowanych i 

nieadekwatnych do czynności i usług 

opłat 

Jest to liczba decyzji Prezesa UOKiK, jakie zostały 

wydane w zakresie stosowania przez instytucje 

pożyczkowe wygórowanych i nieadekwatnych do 

podejmowanych czynności i usług opłat. Działania te 

zostały uznane za zakazane praktyki naruszające 

zbiorowe interesy konsumentów 

Źródło: opracowanie własne  

 

  Zmienne przyjęte dla instytucji pożyczkowych nieco różnią się od tych, które zostały 

wyodrębnione dla banków. Warto zaznaczyć, że w praktykach instytucji pożyczkowych 

pojawiły się takie nieprawidłowości, które nie zostały stwierdzone w praktykach banków lub 

nie występowały na dużą skalę, tj. brak obligatoryjnych elementów w umowie pożyczki 

(elementy te wynikają z przepisów ustawy o kredycie konsumenckich) oraz stosowanie 

nadmiernych i nieadekwatnych do podejmowanych przez te instytucje czynności opłat. 

Większość tych zmiennych, poza zmiennymi nr 1 i 3, przyjmowały wartość 0 lub 1. Zmienna 

nr 1 mogła zostać wyodrębniona z informacji udostępnianych przez Rzecznika Finansowego 

dotyczących reklamacji w sektorze pożyczkowym z lat 2017 - 2020. Przyjmowała ona różne 

wartości dla poszczególnych lat. Zasadniczo miała ona największy wpływ na konstrukcję 

modelu oceny ryzyka braku zgodności w instytucjach pożyczkowych w zakresie usługi 

pożyczki.  

 

 
426 Do rejestru klauzul niedozwolonych wpisywane były postanowienia umowne, jakie zostały uznane za 

niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przed 17.04.2016 r. Obecnie 

do rejestru wpisywane są wyłącznie klauzule dla spraw wniesionych przez 17.04.2016 r.  
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5.3. Ocena ryzyka braku zgodności na rynku kredytów konsumenckich  

 

 

   Przy zastosowaniu metody drugiej została przeprowadzona ocena punktowa ryzyka jako 

ważona średnia wartości poszczególnych zmiennych dla instytucji pożyczkowych.   

  Metoda ta została zastosowana dla instytucji pożyczkowych, ponieważ zmienne dla tych 

podmiotów przyjęły wartości inne niż 0 lub 1. Ze względu na to, że zmienne dla banków 

przyjęły wartości 0 lub 1 ta metoda oceny ryzyka nie została zastosowana do banków. Należy 

jednak wskazać, że metoda ta choć jest użyta do oceny ryzyka braku zgodności w zakresie 

kredytu konsumenckiego w instytucjach pożyczkowych, to może być ona także użyta  

w bankach, jeżeli wartości zmiennych będą inne niż 0 lub 1.   

  Wszystkie zmienne wybrane do przeprowadzenia oceny punktowej ryzyka braku 

zgodności w instytucjach pożyczkowych są interpretowane w ten sam sposób – im wyższa 

wartość zmiennej to ryzyko to jest wyższe.   

 W pierwszym etapie tej metody zostały wybrane zmienne:   

− Z1 - liczba nowych reklamacji zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym, 

− Z2 - liczba decyzji Prezesa UOKiK w zakresie reklamy pożyczki, 

− Z3 - liczba uchwał Komisji Etyki Reklamy, 

− Z4 - liczba decyzji Prezesa UOKiK w zakresie niewypełniania obowiązków 

informacyjnych,  

− Z5 - liczba klauzul wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK-u 

− Z6 - liczba decyzji Prezesa UOKiK w zakresie braku obligatoryjnych elementów  

w umowie pożyczki, 

− Z7 - liczba decyzji Prezesa UOKiK w zakresie nieprawidłowości związanych  

z rozliczaniem pożyczki w przypadku jego wcześniejszej spłaty, 

− Z8 - liczba decyzji Prezesa UOKiK w zakresie stosowania przez instytucje pożyczkowe 

wygórowanych i nieadekwatnych do czynności i usług opłat. 

  Jeżeli wartości wszystkich instytucji dla danej zmiennej są takie same, to zmienna ta 

została wyeliminowana przy liczeniu, na co wskazuje „ – ‘’ w macierzy.   

  Następnie została obliczona względna wartość zmiennych poprzez odniesienie do 

wartości aktywów podmiotu.   

  Następnie została przeprowadzona normalizacja względnych wartości zmiennych dla 
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całej grupy zmiennych. Otrzymane wartości zmiennych po normalizacji są w Załączniku nr 1.  

Po normalizacji wartości przyjęły zakres od 0 do 1. Jeżeli w macierzy jest wartość 0 to oznacza, 

że dana zmienna wystąpiła tylko w danym roku i dla danej instytucji, a jej wartość po 

normalizacji przyjęła 0.   

  Po normalizacji względnych wartości zmiennych przystąpiono do przypisania wag 

poszczególnym zmiennym. Dla pierwszej zmiennej została przyporządkowana waga 0,30, a dla 

każdej kolejnej waga 0,10. Zastosowanie takich wartości wag wynika z tego, że liczba nowych 

reklamacji zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym ma większe znaczenie przy 

identyfikacji ryzyka braku zgodności w instytucji pożyczkowej niż np. liczba decyzji Prezesa 

UOKiK w zakresie określonej praktyki rynkowej tej instytucji. Wynika to również z tego, że 

reklamacje klientów- pożyczkobiorców występują z większą częstością niż wydawane są 

decyzje Prezesa UOKiK. W związku z tym postanowiono o nadaniu większej wagi liczbie 

nowych reklamacji zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym.   

  Następnie przystąpiono do obliczenia średniej ważonej wszystkich zmiennych dla 

każdego podmiotu i roku.   

  Do pomiaru ryzyka wykorzystana została metoda średniej ważonej z uwzględnieniem 

przypisanych wag.  Ilość wykorzystanych wag w poszczególnych przypadkach różni się. 

Wynika to przede wszystkim z tego, że przy pomiarze ryzyka zostały uwzględnione te wartości, 

które były równe lub większe od 0. Odrzucono zmienne, które nie miały przypisanej wartości 

– dane zdarzenie nie wystąpiło w analizowanym podmiocie i roku. Dlatego niektóre  

z pomiarów uwzględniają wyłącznie 4 zmienne i 4 przypisane im wagi.  

Tabela 5.9. Ogólna ocena ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich w 

latach 2015 -2021 z podziałem na podmioty 

Nazwa instytucji pożyczkowej Ocena ryzyka 

Aasa Polska S.A. 0,0284 

Capital Service S.A. 0,0020 

Everest Finanse S.A. 0,0466 

IPF Polska sp. z o.o. 0,0691 

Optima sp. z o.o. 0,1402 

Profi Credit Polska S.A. 0,1904 

Provident Polska S.A. 0,0276 

Takto Fnanse S.A. 0,2254 

Vivus Finanse sp. z o.o. 0,1285 

Wonga.pl sp. z.o.o. 0,0450 

Źródło: opracowanie własne  
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  Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że najwyższy poziom ryzyka w zakresie kredytu 

konsumenckiego jest w instytucji Takto Finanse Sp. z o.o.o. Wynik ten wynosi 0,2254. 

Natomiast najniższy poziom ryzyka zgodnie z przeprowadzoną oceną jest w Capital Service 

S.A.  i wynosi 0,0020. Należy jednak wskazać, że w obu przypadkach możliwe było 

wykorzystanie tylko 4 zmiennych, które po przeprowadzeniu normalizacji przyjęły wartości 

określone w macierzy.  

 

Tabela 5.10. Ocena ryzyka braku zgodności w zakresie kredytów konsumenckich w latach 

2015 -2021  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ocena ryzyka 0,059720 0,05 0,08352 0,063309 0,055829 0,046632 0,06666 

Źródło: opracowanie własne  

  

  Natomiast w ujęciu czasowym najwyższy poziom ryzyka w zakresie kredytu 

konsumenckiego był w roku 2017 i wynosił 0,08352, a najniższy był w roku 2020 i wynosił 

0,046632.  

  Na podstawie otrzymanych wyników można jednoznacznie stwierdzić, że poziom 

ryzyka braku zgodności w analizowanych instytucjach pożyczkowych na przestrzeni lat 2015 

– 2021 był niski. Niemniej należy pamiętać o tym, że przy pomiarze tego ryzyka zostały 

wykorzystane zmienne, tj. liczba decyzji Prezesa UOKiK w konkretnych przypadkach, które 

przyjęły wartość 0 lub 1 i zasadniczo obniżyły one poziom ryzyka braku zgodności  

w instytucjach pożyczkowych w zakresie ryzyka.   

  Ze względu na to, że zaproponowana metoda oceny ryzyka braku zgodności w zakresie 

kredytów konsumenckich zawiera zróżnicowane zmienne, możliwe jest jej wykorzystanie  

w praktyce zarówno przez instytucje pożyczkowe jak i banki. Oczywiście podmioty te  są  

w posiadaniu innych danych w zakresie nieprawidłowości w obszarze kredytów 

konsumenckich, a zwłaszcza w zakresie skarg i reklamacji jakie do nich wpłynęły. Dlatego 

otrzymane przez banki i instytucje pożyczkowe wyniki oceny ryzyka braku zgodności  

w zakresie kredytu konsumenckiego mogą znacznie różnić się od wyżej otrzymanych.   
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Zakończenie 

  Występowanie nieprawidłowości na rynku kredytów konsumenckich jest nieuniknione. 

Ze względu na to, że kredyt konsumencki charakteryzuje się odpłatnością, po stronie 

kredytodawcy może istnieć pokusa zachowania niezgodnego z prawem. Nieprzestrzeganie 

przez bank obowiązującego prawa, wytycznych nadzorców, regulacji wewnętrznych, 

standardów rynkowych czy zasad etycznych w zakresie kredytu zawsze jest przejawem braku 

zgodności, który w rezultacie może powodować wystąpienie ogólnego ryzyka braku zgodności. 
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Oczywiście, takie zjawisko nie jest pożądane w banku, jednak należy wskazać, że to podmiot, 

poprzez niewłaściwe działania, doprowadza do jego powstania.    

  Z uwagi na to, że ryzyko braku zgodności wydaje się być ryzykiem bardzo szerokim, 

podobnie jak ryzyko operacyjne, powinno ono stanowić szczególną kategorię ryzyka w banku. 

Ważne jest chociażby to, że banki uznają to ryzyko za istotne w działalności banku  

i zarządzanie nim odbywa się poprzez uprawnioną jednostkę na właściwej linii obrony  

i w sposób określony w przyjętej polityce zgodności.  

  Ryzyko braku zgodności dotyczy wszystkich obszarów działalności banku i procesów 

wewnętrznych. Z uwagi na to możliwe jest dokonanie podziału tego ryzyka zgodnie 

 z obszarami jego występowania w banku. Niewątpliwie ryzyko to występuje w zakresie 

kredytów konsumenckich, co pozwala wyodrębnić je spośród ogólnej grupy ryzyka braku 

zgodności w banku i stworzyć nową kategorię ryzyka. Występowanie tego rodzaju ryzyka 

wydaje się być nieuniknione ze względu na to, że nieprawidłowości powodujące brak 

zgodności w banku w zakresie kredytu konsumenckiego są powszechne. Dotyczą one zarówno 

pojedynczego kredytobiorcy, ale także i kredytobiorców tego kredytu w ogóle.   

  Zdaniem autorki ryzyko braku zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich 

w Polsce może być uznane za ryzyko powszechnie występujące w bankach i możliwe do 

wyodrębnienia. Wynika to przede wszystkim z tego, że kredyty konsumenckie są produktem, 

który może być nabyty przez każdego konsumenta na rynku po uprzednim spełnieniu 

warunków (określonych przepisami właściwych ustaw i postanowień regulaminów 

wewnętrznych). Oznacza to, że kredyt konsumencki jest przeznaczony dla klienta masowego. 

W związku z tym, że kredyty konsumenckie stanowią jedną z najbardziej popularnych 

produktów w ofercie banku, prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w tym 

zakresie jest duże.   

  Ryzyko, o którym mowa, powstaje na skutek błędnie podjętych działań przez bank lub 

także z tytułu zaniechań w ramach procedury kredytowej. Przyczyny występowania ryzyka 

mają przede wszystkim charakter wewnętrzny. To od banku i jego pracowników zależy, jaki 

będzie stopień tego ryzyka w banku i jakie będzie powodować skutki dla banku.    

  Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych można stwierdzić, że ryzyko 

braku zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich w Polsce może być wyodrębnione 

w banku. Nie powinno tworzyć ono jednak nowej grupy ryzyka w banku, a zawierać się  

w kategorii ryzyka braku zgodności, ale powinno być zarządzane w inny sposób niż ogólnie 

przyjęty dla ryzyka braku zgodności. Autorka zaproponowała własną metodę identyfikacji  

i oceny tego ryzyka.   
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  Opracowana w niniejszej rozprawie metoda identyfikacji ryzyka jest rozwiązaniem, 

które dotychczas nie zostało zaproponowane w Polsce, co wypełnia istniejącą lukę badawczą. 

Autorka wskazała, że dla prawidłowego przeprowadzenia identyfikacji ryzyka braku zgodności 

banków na rynku kredytów konsumenckich w Polsce niezbędne jest wyodrębnienie obszarów 

zapewniania zgodności w zakresie kredytu konsumenckiego. Na podstawie przeanalizowanych 

nieprawidłowości, jakie zostały stwierdzone przez właściwe instytucje w zakresie kredytu 

konsumenckiego w bankach komercyjnych funkcjonujących w Polsce w latach 2015 – 2021, 

Autorka dokonała takiego podziału na trzy obszary: oferowanie kredytów konsumenckich (etap 

przedkontraktowy), udzielanie kredytów konsumenckich i zawieranie umowy (etap 

kontraktowy) i wykonywanie umów kredytu konsumenckiego (etap kontraktowy).  

Dodatkowo, dla każdego z nich wyodrębniła inne bardziej szczegółowe obszary zapewniania 

zgodności. Zdaniem Autorki, taki podział pozwala w bardziej dokładny sposób zidentyfikować 

ryzyko braku zgodności w banku w zakresie kredytu konsumenckiego i określić skutki tego 

ryzyka już na etapie jego identyfikacji. Co również ważne i na co Autorka zwraca uwagę – to, 

że zidentyfikowanie ryzyka braku zgodności w pierwszym obszarze pozwala ograniczyć 

wystąpienie tego rodzaju ryzyka w pozostałych obszarach. Mianowicie, brak zgodności  

w pierwszym obszarze może powodować wystąpienie  ryzyka braku zgodności w kolejnych 

obszarach, ale nie odwrotnie.   

  Mimo, że na etapie identyfikacji ryzyka braku zgodności banków na rynku kredytów 

konsumenckich w Polsce, Autorka napotkała największe problemy, które wynikały  

z ograniczonego dostępu do danych i zasobów, to udało się przeprowadzić identyfikację  

w sposób ogólny. Jest to cenny wniosek, który pozwala stwierdzić, że nawet przy 

ograniczonych danych możliwa jest identyfikacja tego rodzaju ryzyka. Oczywiście banki, ale 

także i pozostali kredytodawcy kredytu konsumenckiego, dysponują innymi danymi, dlatego 

też zaproponowany przez Autorkę sposób identyfikacji opisanego ryzyka z pewnością może 

być przez nich wykorzystany w procesie zarządzania tego rodzaju ryzykiem.   

  Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych w zakresie identyfikacji ryzyka 

braku zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich w niniejszej pracy zostały 

rozwiązane problemy badawcze:  

• Czy ryzyko braku zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich w Polsce 

powinno być wyodrębniane spośród pozostałych rodzajów? 

• Czy dla ryzyko braku zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich mogą być 

wyodrębnione obszary identyfikacji tego ryzyka? 
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• Czy przy ocenie ryzyka braku zgodności ryzyka braku zgodności w zakresie  kredytów 

konsumenckich mogą być wykorzystane: mapa ryzyka oraz punktowa ryzyka jako 

ważona średnia wartości poszczególnych zmiennych? 

 

  Otrzymane w niniejszej pracy wnioski pozwalają rozstrzygnąć, że ryzyko braku 

zgodności w zakresie kredytów konsumenckich jest ryzykiem, które ze względu na swój 

charakter i specyfikę należy wyodrębnić spośród pozostałych rodzajów ryzyka. Proces jego 

identyfikacji i oceny powinien uwzględniać metody zaproponowane w niniejszej pracy.   

  Istotną część niniejszej pracy stanowi empiria dotycząca oceny ryzyka braku zgodności 

banków na rynku kredytów konsumenckich w Polsce. Na podstawie informacji zgromadzonych 

w poprzednim etapie oraz otrzymanych wniosków Autorka opracowała dwie metody oceny 

tego ryzyka. Choć metody te różnią się od siebie, to mogą być one wykorzystane zarówno przez 

banki jak i instytucje pożyczkowe. Co istotne, Autorka wskazuje, że dopuszczalne jest 

wykorzystanie tych metod oddzielnie lub łącznie, otrzymane wyniki oceny ryzyka mogą być 

porównywalne. Podmiot dokonujący oceny ryzyka braku zgodności w zakresie kredytu 

konsumenckiego, może więc zdecydować, która metoda ma bardziej właściwe zastosowanie w 

tym podmiocie.   

  Metoda pierwsza to mapa ryzyka, opracowana na podstawie zmiennych, jakie zostały 

wybrane dla banków. Zmienne te pozwoliły skonstruować mapę ryzyka w pięciostopniowej 

skali. Autorka przypisała odpowiednie wartości zarówno prawdopodobieństwu zdarzenia 

objętego ryzykiem jak i stratom  (skutkom), jakie powstają w związku z wystąpieniem takiego 

zdarzenia. Dla wyników otrzymanych w przedziale 1 - 25 Autorka dokonała własnej 

interpretacji, wskazując, jakie działania powinny zostać podjęte w ramach zarządzania 

ryzykiem z uwagi na otrzymane wyniki oceny. Metoda mapy ryzyka jest powszechnie używana 

do oceny ryzyka, w której trudno jest wykorzystać narzędzia ilościowe. Dlatego też Autorka 

uznała tę metodę za najbardziej użyteczną dla przeprowadzenia oceny ryzyka braku zgodności 

banków na rynku kredytów konsumenckich w Polsce.   

  Z kolei druga z zaproponowanych metod to ocena punktowa ryzyka określona jako 

ważona średnia wartości poszczególnych zmiennych. Należy jednak wskazać, że została ona 

opracowana z wykorzystaniem zmiennych o nieprawidłowościach zidentyfikowanych  

w instytucjach pożyczkowych w zakresie kredytu konsumenckiego w latach 2015-2021. Wybór 

tych podmiotów jest uzasadniony tym, że instytucje pożyczkowe, obok banków, stanowią 

ważną część rynku kredytów konsumenckich w Polsce. Oferują one nisko kwotowe pożyczki 
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o krótkim terminie spłaty. Konsumenci mogą nabyć ten produkt nawet już po spełnieniu 

podstawowych wymogów lub nawet ich nie spełniając. Skala nieprawidłowości w działalności 

tych podmiotów jest bardzo duża, a podmioty nie są objęte nadzorem przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. W działalności tych instytucji nie są stosowane rozwiązania systemowe  

w zakresie zarządzania ryzykiem, także ryzykiem braku zgodności, choć występuje ono  

w działalności tych podmiotów.  

  Otrzymane wyniki tej oceny pozwoliły określić wielkość ryzyka braku zgodności  

w zakresie kredytu konsumenckiego w poszczególnych instytucjach pożyczkowych w 

kolejnych latach. Należy jednak wskazać, że otrzymane wyniki oceny nie są wiarygodne. Mają 

one bardzo niskie wartości i wskazują na to, że w instytucjach pożyczkowych nie występowało 

ryzyko braku zgodności. Jest to spowodowane tym, że prawie wszystkie zmienne,  

z wyłączeniem jednej zmiennej, przyjęły wartość 0 lub 1. W szczególności były to zmienne 

dotyczące liczby decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów. Jednakże choć wartość tych zmiennych przyjęła wartość 0 lub 1, to należy 

wskazać, że takie decyzje są wydawane w przypadku stosowania niezgodnych z prawem 

praktyk rynkowych przez instytucję pożyczkową wobec konsumentów. Oznacza to więc, że 

taka praktyka wystąpiła wielokrotnie. W rzeczywistości kredytodawcy kredytu 

konsumenckiego dysponują większym zakresem danych, jak chociażby liczbą reklamacji, jakie 

wpłynęły do nich w związku ze stosowaniem poszczególnych praktyk czy liczbą wyroków 

sądów powszechnych, jakie zostały wydane w ramach toczącego się postępowania w sprawach 

z zakresu kredytu konsumenckiego.   

  Na podstawie obserwacji rynku kredytów konsumenckich w Polsce w latach 2015 – 

2021 należy stwierdzić, że takie ryzyko było. Jeżeli Autorka dysponowałaby pełnymi danymi 

o zidentyfikowanym ryzyku braku zgodności w zakresie kredytu konsumenckiego w 

instytucjach pożyczkowych, to otrzymane wyniki oceny punktowej ryzyka, jako ważonej 

średniej wartości poszczególnych zmiennych, byłyby znacznie wyższe.   

  Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych Autorka stwierdziła, że ryzyko 

braku zgodności banków występuje na rynku kredytów konsumenckich w Polsce i musi być 

ono zarządzane niezależnie od ryzyka braku zgodności istniejącego ogólnie w banku. W pracy 

zostało udowodnione, że ryzyko to może być wyodrębnione spośród pozostałych rodzajów 

ryzyka w banku i stanowić szczególną kategorię ryzyka braku zgodności w banku. Dzięki temu 

rozwiązany został problem badawczy pracy i tym samym zrealizowane zostały jej cele:  
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− wykazano, że ryzyko braku zgodności banków występuje na rynku kredytów 

konsumenckich w Polsce i musi być ono zarządzane niezależnie od ryzyka braku 

zgodności istniejącego ogólnie w banku,  

− wyodrębniono obszary identyfikacji ryzyka braku zgodności banków w zakresie 

kredytów konsumenckich w Polsce, 

− zaproponowano dwie metody oceny ryzyka braku zgodności; 

− wykazano, że zaproponowane metod oceny tego ryzyka mogą być wykorzystane  

w praktyce przez banki i instytucje pożyczkowe.  

 

 Ze względu na ograniczony dostęp do danych wewnętrznych banków i instytucji 

pożyczkowych, ale także danych instytucji ochrony konsumenta na rynku finansowym i organu 

nadzoru, Autorka nie mogła w pełni wyczerpać tematu ryzyka braku zgodności banków na 

rynku kredytów konsumenckich. Możliwe jest wskazanie dalszych kierunków badań nad tym 

problemem.   

 Formułując wnioski końcowe, należy wskazać, że ryzyko braku zgodności banków  

w zakresie kredytów konsumenckich może być wyodrębniane w banku i zarządzane we 

właściwy sposób, czego dowodzą rozważania podjęte w niniejszej pracy. Opracowane metody 

identyfikacji i oceny tego ryzyka są na tyle uniwersalne, że mogą być wykorzystane przez 

pozostałych kredytodawców kredytu konsumenckiego, ale także w stosunku do innych 

produktów kredytowych.    

  Trzeba także zaznaczyć, że ze względu na ograniczony dostęp do danych, temat pracy 

nie mógł być w pełni wyczerpany przez Autorkę. Instytucje ochrony konsumentów na rynku 

finansowym nie prowadzą odrębnych rejestrów ze względu na przedmiot skarg, jakie do nich 

wpłynęły od kredytobiorców. Posiadają jedynie ogólne dane liczbowe o liczbie skarg, jakie do 

nich wpłynęły na działania kredytobiorców oraz w sprawach o podjęcie przez nich interwencji. 

Niemożliwe było również wykorzystanie danych Komisji Nadzoru Finansowego o ryzyku 

braku zgodności w bankach. Ze względu na specyfikę tego ryzyka, ale i ryzyka braku zgodności 

w ogóle, wydaje się, że dostęp do takich informacji i danych powinien być powszechny. 

Wynika to przede wszystkim z faktu, że ryzyko braku zgodności materializuje się w prawie 

ochrony klienta, w tym konsumenta usług bankowych. Klienci – konsumenci, jako słabsi 

uczestnicy rynku finansowego, powinni mieć zatem wgląd do informacji o stwierdzonym 

ryzyku braku zgodności w banku, by skutecznie i efektywnie mogli chronić się przed 

nadużyciami banków.  
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Ważną kwestią pozostaje także problem ryzyka braku zgodności w działalności 

instytucji pożyczkowych. Przeprowadzone w tej pracy badania wskazują, że w ich działalności 

występuje ryzyko braku zgodności zakresie kredytu konsumenckiego. Tym samym należy 

uznać, że w instytucjach tych występuje ogólne ryzyko braku zgodności. Poza wymienionymi 

rodzajami ryzyka w rzeczonych instytucjach występuje ryzyko podobne do ryzyka bankowego. 

Niemniej instytucje te, w przeciwieństwie do banków czy spółdzielczych kas oszczędnościowo 

– kredytowych nie zostały zobowiązane do ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem. 

Należy jednak wnioskować, że ze względu na to, że instytucje te pełnią istotną rolę na rynku 

kredytów konsumenckich, to zasadne jest ustanowienie rozwiązań systemowych, w ramach 

których instytucje zostałyby zobowiązane do wprowadzenia w swojej działalności systemu 

zarządzania ryzykiem.   

  Pierwszy kierunek, to zbadanie tego ryzyka w dłuższym okresie. Możliwe jest 

rozszerzenie zakresu badań i przeanalizowanie ryzyka w latach  2012 – 2022. Co prawda, 

ustawa o kredycie konsumenckim zaczęła obowiązywać od grudnia 2011 r., jednak zasadne 

wydaje się badanie tego problemu od 2012 r. Badacz może dokonać oceny, jak ryzyko braku 

zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich zmieniało się w poszczególnych latach, 

i wykazać, jakie były jego tendencje w okresie dziesięciu lat.   

  Inny kierunek badań to zbadanie tego ryzyka w odniesieniu do całego rynku kredytów 

konsumenckich w Polsce, a nie tylko w stosunku do banków jako jednego z rodzajów 

kredytodawców kredytu konsumenckiego. Wydaje się to uzasadnione tym, że inne 

nieprawidłowości zostały stwierdzone w bankach a inne w instytucjach pożyczkowych  

w zakresie kredytu konsumenckiego. Na tej podstawie badacz może stwierdzić, gdzie poziom 

tego ryzyka jest wyższy i w jakim konkretnym podmiocie wynik oceny przyjął największą 

wartość.  Kwestią otwartą pozostaje także opracowanie innych metod oceny ryzyka braku 

zgodności banków na rynku kredytów konsumenckich, niż te które zaproponowała Autorka. 

Badacz może przeprowadzić ocenę ryzyka, stosując bardziej złożone i zaawansowane metody. 

Niemniej musi zebrać on niezbędne i właściwe dane.   

  Proponowanym kierunkiem badań jest rozszerzenie tego problemu do kredytów 

hipotecznych (w tym mieszkaniowych). Badacz mógłby przeanalizować ryzyko braku 

zgodności banków na rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Niewątpliwie na podstawie 

takiego badania możliwe byłoby sformułowanie interesujących, a nade wszystko ważnych 

wniosków dla krajowych i unijnych regulatorów oraz organów nadzoru nad rynkiem 

finansowym.  
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2015 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

AASA POLSKA S.A.  B.D. 0,0000 - - - - - - 

EVEREST FINANSE S.A. B.D. - - - - - - - 

IPF POLSKA SP. Z O.O. B.D. - - - - - - - 

PROFI CREDIT POLSKA S.A. B.D. - - - - - - 0,1111 

PROVIDENT POLSKA S.A. B.D. 1,00 - - 0,00 - - 0,00 

TAKTO FINANSE SP. Z O.O. B.D. - - - - - - - 

VIVUS FINANCE SP. Z O.O. B.D. - 0,00 - - - - - 

WONGA.PL SP. Z O.O. B.D. 0,6763 - - - 0,00 - - 

CAPITAL SERVICE S.A. B.D. - - - - - - - 

OPTIMA SP. Z O.O.  B.D. - - - - - - 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

AASA  POLSKA S.A. B.D. - - -  - - - 

EVEREST FINANSE S.A. B.D. - - - - 0,00 - - 

IPF POLSKA SP. Z O.O. B.D. - - 1,00 - - - - 

PROFI CREDIT POLSKA S.A. B.D. - - - - - - - 

PROVIDENT POLSKA S.A. B.D. 0,00 - - - - - - 

TAKTO FINANSE SP. Z O.O. B.D. - - - - - - - 

VIVUS FINANCE SP. Z O.O. B.D. - - - - - - - 

WONGA.PL SP. Z O.O. B.D. - - - - - - - 

CAPITAL SERVICE S.A. B.D. - - 0,00 - - - - 

OPTIMA SP. Z O.O.  B.D. - - -  - - - 
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2017 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

AASA POLSKA S.A. 0,0171 - - - - - - - 

EVEREST FINANSE S.A. 0,2139 - - - - - - - 

IPF POLSKA SP. Z O.O. 0,1332 - - - - - - - 

PROFI CREDIT POLSKA S.A. 0,9621 - - - - - - - 

PROVIDENT POLSKA S.A. 0,2603 0,00 - - - - - - 

TAKTO FINANSE SP. Z O.O. 0,7787 - - - - - - - 

VIVUS FINANCE SP. Z O.O. 0,8520 - - - - - - - 

WONGA.PL SP. Z O.O. 0,00 - - 0,0 - - - - 

CAPITAL SERVICE S.A. 0,0171 - - - - - - - 

OPTIMA SP. Z O.O.  1,00 - - - - - - - 

2018 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

AASA  POLSKA  S.A. 0,00 - 0,00 - - - - - 

EVEREST FINANSE S.A. 0,0492 - - - - - - - 

IPF POLSKA SP. Z O.O. B.D. - - - - - - - 

PROFI CREDIT POLSKA S.A. 0,2685 - - - 0,00 - - - 

PROVIDENT POLSKA S.A. 0,0618 - - - - - - - 

TAKTO FINANSE SP. Z O.O. 1,00 - - - - - - - 

VIVUS FINANCE SP. Z O.O. 0,3740 - - - - - - - 

WONGA.PL SP. Z O.O. 0,1361 - - - - - - - 

CAPITAL SERVICE S.A. B.D. - - - - - - - 

OPTIMA SP. Z O.O.  0,2207 - - - - - - - 
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2019 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

AASA POLSKA S.A. 0,0733 - - - - - 0,00 - 

EVEREST FINANSE S.A. B.D. - - - - - - - 

IPF POLSKA SP. Z O.O. 0,0676 - - - - - - - 

PROFI CREDIT POLSKA S.A. 0,0789 - - - - - - - 

PROVIDENT POLSKA S.A. 0,0112 - - - - - - - 

TAKTO FINANSE SP. Z O.O. 1,00 - - - - - - - 

VIVUS FINANCE SP. Z O.O. 0,1079 - - - - - 1,00 - 

WONGA.PL SP. Z O.O. 0,0076 - - - - - - - 

CAPITAL SERVICE S.A. 0,00 - - - - - - - 

OPTIMA SP. Z O.O.  0,0249 - - - - - - - 

2020 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

AASA  POLSKA S.A. 0,00 - - - - - - - 

EVEREST FINANSE S.A. 0,0035 - - - - - - - 

IPF POLSKA SP. Z O.O. 0,0545 - - - - - - - 

PROFI CREDIT POLSKA S.A. 0,0143 - - - - - 0,00 - 

PROVIDENT POLSKA S.A. 0,0130 - - - - - - - 

TAKTO FINANSE SP. Z O.O. 0,2278 - - - - - - - 

VIVUS FINANCE SP. Z O.O. 1,00 - - - - - - - 

WONGA.PL SP. Z O.O. 0,0053 - - - - - - - 

CAPITAL SERVICE S.A. 0,0100 - - - - - - - 

OPTIMA SP. Z O.O.  0,0259 - - - - - 1,00 0,00 

 

2021 

 Z10 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

AASA  POLSKA S.A. B.D. - - - - 1,00 - - 

EVEREST FINANSE S.A. B.D. - - - - - 1,00 0,00 

IPF POLSKA SP. Z O.O. B.D. - - - - - - - 

PROFI CREDIT POLSKA S.A. B.D. - - - - - - - 

PROVIDENT POLSKA S.A. B.D. - - - - 0,00 0,00 - 

TAKTO FINANSE SP. Z O.O. B.D. - - - - - - - 

VIVUS FINANCE SP. Z O.O. B.D. - - 0,00 - - - - 

WONGA.PL SP. Z O.O. B.D. - - - - - - - 

CAPITAL SERVICE S.A. B.D. - - - - - - - 

OPTIMA SP. Z O.O.  B.D. - - - - - - - 


