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Szanowni Państwo,
z prawdziwą przyjemnością przedstawiam Państwu pierwszą publikację z serii
opracowań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczących ochrony
praw konsumentów.
Raport pt: Zagrożenia dla konsumentów na rynku bankowości detalicznej w Polsce został
opracowany na zlecenie Urzędu przez grupę ekspertów specjalizujących się w zakresie bankowości detalicznej pod redakcją prof. dr. hab. Leszka Pawłowicza. Wierzę, że
lektura niniejszego raportu otworzy szeroką dyskusję na temat rynku usług bankowości detalicznej w Polsce oraz pozwoli na stworzenie jeszcze bardziej skutecznego systemu ochrony praw konsumentów.
dr Cezary Banasiński
prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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Konkluzje z raportu pt. Zagro˝enia dla konsumentów na rynku
bankowoÊci detalicznej w Polsce
1. Często opóźniona i niesymetryczna reakcja banków komercyjnych na zmiany stóp procentowych
NBP traktowana jest jako dyskryminacja klientów. W przypadku obniżania stóp procentowych przez
Radę Polityki Pieniężnej, obniżki stóp oprocentowania depozytów w bankach komercyjnych są głębsze, natomiast kredytów znacznie płytsze. Istotne, jeśli zweryfikujemy powyższą tezę na podstawie
danych roku 2001, to obniżka stopy referencyjnej o 7,5 pkt. proc. wiązała się z obniżką oprocentowania depozytów przez banki komercyjne o 6,5 pkt. proc., natomiast obniżka oprocentowania kredytów dla osób prywatnych wyniosła tylko 2,1 pkt. proc..
W ustabilizowanych gospodarkach banki komercyjne są bardzo wrażliwe na transmisję impulsów
polityki pieniężnej.
I tak, np. reakcja banków brytyjskich na decyzje Rady Polityki Pieniężnej jest natychmiastowa.
W tym samym dniu, w którym zmieniają się stopy procentowe (Repo Rate) Banku Anglii, zmieniają się również stopy bazowe banków komercyjnych (base rate). Stopy bazowe przedkładają się
natychmiast na krótkoterminowe stopy procentowe na rynku pieniężnym. To zaś powoduje:
• szybką zmianę ceny kredytów o zmiennej stopie procentowej, w tym debetów na kontach osobistych (overdrafts),
• opóźnioną reakcję (i zazwyczaj nie automatyczną) oprocentowania kredytów hipotecznych,
• oprocentowanie oszczędności, tak aby zachowane zostały dochody odsetkowe.
W Polsce czas reakcji oprocentowania depozytów i kredytów na zmiany stóp procentowych banku
centralnego jest długi (ok. 8 miesięcy), trudny do oszacowania, zmienny w różnych okresach, co
więcej nie zawsze pewny. Główną przyczyną jest nadpłynność strukturalna (NBP jest trwałym
dłużnikiem netto banków komercyjnych z tytułu operacji krótko- i długoterminowych) sektora
bankowego w Polsce, w odróżnieniu od sektorów bankowych w gospodarkach ustabilizowanych,
gdzie występuje niedobór płynności. Banki są zatem mniej wrażliwe na impulsy Banku Centralnego. Celem NBP jest stopniowe ograniczanie nadpłynności strukturalnej, można zatem oczekiwać
w perspektywie kilku lat szybszej reakcji banków komercyjnych na impulsy polityki pieniężnej.
Bardziej pesymistyczne są natomiast nasze oczekiwania dotyczące, krzywdzącej dla klienta
dysproporcji w obniżaniu stóp oprocentowania depozytów i kredytów. Wynika to głównie z następujących powodów:
• nadpłynność sektora bankowego, powoduje że konsekwencje utraty rynku depozytowego nie są
tak drastyczne jak w sytuacji niedoboru płynności,
• zwiększone potrzeby pożyczkowe sektora budżetowego zmniejszają motywację do obniżania
oprocentowania kredytów, występuje klasyczny efekt „wypychania” kredytów przez skarbowe
papiery wartościowe,
• przedłużający się okres dekoniunktury, brak reform systemowych i rosnące bezrobocie istotnie
zwiększają ryzyko kredytowe; co ogranicza możliwości obniżania ceny kredytu.
Wymienione czynniki nie są możliwe do eliminacji w krótkim okresie czasu, a ewentualne
administracyjne oddziaływanie na ceny kredytów dla ludności odbywać się może jedynie kosztem
podatników.
2. W porównaniu do większości krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej (np. do USA, Wielkiej
Brytanii, Japonii, Niemiec) polski system prawny nie przewiduje tzw. upadłości konsumenckiej.
Ma ona miejsce w przypadku nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych nie prowadzących działalności gospodarczej. Dotyczy sytuacji gdy konsument nie jest w stanie spłacić zaciągniętego kredytu z bieżących dochodów. Sytuacja taka może wynikać z wielu przyczyn, często
od dłużnika niezależnych takich jak utrata zdrowia uniemożliwiająca kontynuowanie pracy
zarobkowej, utrata miejsca pracy, klęski żywiołowe i in., a także z niefrasobliwości banków
udzielających kredytów konsumpcyjnych, z braku profesjonalizmu pracowników bankowych
9
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lub pośredników kredytowych oraz systemów motywacji akwizytorów produktów kredytowych.
W rezultacie braku legalnych możliwości spłaty kredytów, kredytobiorcy ścigani są przez
windykatorów, nie widząc szans na dalsze „normalne” życie często popadają we frustracje,
alkoholizm lub narkomanię oraz podejmują działalność w szarej strefie gospodarczej, a czasem w kryminalnej.
Upadłość konsumencka oznacza oddłużenie nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych
i stworzenie im możliwości dalszego „normalnego” rozwoju.
Brak upadłości konsumenckiej, nie tylko dyskryminuje polskiego kredytobiorcę w stosunku do jego
odpowiednika z krajów o bardziej cywilizowanych systemach prawnych, ale również stanowi zagrożenie dla ładu społecznego, pobudza rozwój różnego rodzaju patologii oraz szarej strefy gospodarczej. Powstaje retoryczne pytanie czy Polskę stać na tak wysokie koszty społeczne wynikające z braku
regulacji upadłościowych dla konsumentów.
Brak ww. regulacji w Polsce uzasadnia się dwiema przyczynami. Po pierwsze, niewydolnym
systemem sądownictwa, który w przypadku obciążenia go przewidywaną ogromną liczbą spraw
upadłościowych zostałby całkowicie sparaliżowany. Po drugie, uważa się że zadłużenie gospodarstw domowych nie jest w Polsce duże, w porównaniu do krajów, w których system prawny
obejmuje upadłości konsumenckie.
Warto zwrócić uwagę, że oba argumenty są sprzeczne ze sobą i irracjonalne, czego nie chcemy
szerzej uzasadniać w niniejszym opracowaniu.
Należy generalnie stwierdzić, że istnieje pilna potrzeba uchwalenia regulacji upadłości konsumenckiej w polskim systemie prawnym. Źle się stało, że nie zostały one zawarte w nowym projekcie prawa upadłościowego i naprawczego, który trafił do Sejmu w sierpniu br. Ze względu
na zaawansowany proces legislacyjny nie byłoby sensowne uzupełnianie obecnie dyskutowanego
projektu o zapisy dotyczące upadłości konsumenckiej.
3. Szereg banków oferuje klientom detalicznym tzw. pakiety usług powiązane z rachunkiem osobistym. Są to zazwyczaj typowe działania marketingowe, eksponujące te usługi w pakiecie, które są
wyjątkowo tanie lub nieodpłatne i kamuflujące wysokie ceny innych usług oferowanych w tym samym pakiecie. Oferty te obok niekwestionowanych zalet dla klientów zmniejszają przejrzystość
rynku detalicznych usług finansowych, a przez to niejednokrotnie naruszają interesy konsumentów poprzez wprowadzanie ich w błąd. Sytuację konsumentów w tym zakresie mogłyby poprawić
okresowe analizy porównawcze oferowanych przez banki pakietów produktów dla określonych
segmentów klientów. Analizy takie mogłyby być sporządzane i upubliczniane przez niezależnych
ekspertów we współpracy z UOKiK. Okresowe, profesjonalne oceny porównawcze oferowanych
na rynku finansowym pakietów publikowane powinny być co ok. 6 miesięcy ze względu na stosunkowo krótki cykl życia produktów finansowych i częste zmiany cen. Próbę takiej analizy przedstawiono w rozdziale 1.4 pt. „Analiza porównawcza cen usług na rynku bankowości detalicznej
w Polsce z cenami usług na wybranych rynkach bankowości detalicznej w państwach OECD”.
Z analizy tej wynika m.in., że:
• ceny przelewów krajowych z bankach polskich są trzykrotnie wyższe niż w krajach OECD,
• krajowi klienci detaliczni nie są informowani o całkowitych kosztach przelewów zagranicznych i w rezultacie są zmuszani do kupienia tej usługi bez względu na cenę,
• od kosztów przelewów zależy w dużej mierze łączny koszt pakietów usług oferowanych przez
banki wraz z kontem osobistym, który w Polsce jest relatywnie wysoki i wynosi dla „standardowego” klienta detalicznego ok. 300–350 zł rocznie.
4. Z przeprowadzonych badań stopnia koncentracji na rynku usług bankowości detalicznej nie
wynika groźba ograniczenia konkurencji.
Zdominowany obecnie przez największych detalistów rynek kart płatniczych (w tym kredytowych) wkrótce będzie bardziej zdekoncentrowany.
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Na większości rynków cząstkowych występuje słabnący proces dekoncentracji. Liberalizacja prawa dewizowego, akcesja Polski do Unii Europejskiej, rozwój bankowości wirtualnej to główne
czynniki sprzyjające w średniej i długiej perspektywie wzrostowi konkurencji na rynku usług
finansowych.
Dotychczasowy proces prywatyzacji sektora bankowego stworzył podstawy do silnej konkurencji
na rynku usług bankowości detalicznej, co w świetle ochrony praw konsumenta stanowi bardzo
istotny czynnik.
Również dzięki takiej sytuacji, reakcja banków detalicznych na proponowany dalej system monitoringu stopnia satysfakcji klientów z usług finansowych powinna być istotna.
5. Korzystnym trendem dla klientów detalicznych na polskim rynku bankowym jest ewolucja kanałów
dystrybucji w kierunku tzw. modelu wielokanałowego tzn. oferowania usług przez placówki, telefon,
internet, sprzedaż mobilną, elektroniczną itp. W rezultacie tej tendencji spada generalnie znaczenie
stacjonarnej sieci dystrybucji, a rośnie znaczenie bankowości wirtualnej, szczególnie internetowej.
W dobie internetu placówki stacjonarne nie mają monopolistycznej pozycji na rynku nawet
w małych miejscowościach. Ponadto oferta banków wirtualnych jest znacznie tańsza i bardziej
przejrzysta. Problemem dla potencjalnych klientów jest bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez internet. Prawdopodobnie system gwarancji zwiększający zaufanie do bankowości
wirtualnej spowodowałby istotne nasilenie konkurencji na rynku standardowych usług bankowości detalicznej.
6. Masowy klient detaliczny wymusza unifikację i standaryzację usług. Powstają sieci Mc-Banków, których oferta jest niemal identyczna i nienegocjowalna. Klient masowy nie ma praktycznie prawa
do wniesienia zmian do umowy. Jeśli nie akceptuje treści umowy może jedynie zrezygnować z usług.
Porównanie cen usług oferowanych przez poszczególne banki jest dla klienta łatwiejsze niż porównanie wykorzystywanych umów i regulaminów. Banki rozumieją, że nie ma alternatywy dla standaryzacji i unifikacji usług dla klienta detalicznego, że konkurencja cenowa w warunkach powszechnej
unifikacji jest bardzo trudna i dlatego dążą do przerzucenia wielu ryzyk na klienta w formie obowiązujących umów i regulaminów wykorzystując niewiedzę i nieświadomość klienta masowego.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że najpoważniejsze zagrożenia praw konsumenta wynikają ze stosowanych praktyk konstruowania umów z klientami detalicznymi.
Z reguły dla każdego produktu (r-ku rozliczeniowego, lokaty, kredytu) obowiązują standardowe
wzory druków obejmujące:
• wniosek o otwarcie rachunku lub udzielenie kredytu,
• regulamin,
• cennik.
Są to obowiązujące wzory i klient nie ma prawa do wniesienia zmian w sytuacji gdy nie akceptuje lub nie zgadza się z jakimś zapisem i życzy sobie odrębnego rozwiązania. Na ogół druk
umowy jest bardzo krótki a obowiązki i prawa są przenoszone do regulaminów. Zazwyczaj
wypełniony wniosek staje się automatycznie dla klienta umową, czego klient zazwyczaj nie jest
świadomy. Niejasności zapisów, żonglowanie regulaminami których ze względu na ich objętość
klient zazwyczaj nie zna, ujmowanie najistotniejszych informacji w odnośnikach, specjalnie napisanych drobnym drukiem, podpisywanie wniosków i umów pod presją denerwujących się klientów oczekujących w kolejce, stwarzają sytuację, w której prawa konsumenta są realnie łamane
mimo wydawałoby się ochrony prawnej.
Monitoring przejrzystości procedur w zakresie oferowanych bankowych usług detalicznych, to jak się wydaje, konieczny warunek respektowania podstawowych praw klienta.
Publiczna informacja i wyróżnianie banków o najbardziej przejrzystych i zrozumiałych
dla klienta procedurach mogą stanowić skuteczny środek realnej ochrony praw konsumenta.
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1.1.

Charakterystyka g∏ównych grup produktów oferowanych na rynku
bankowych us∏ug detalicznych w aspekcie bezpieczeƒstwa dla klientów

1.1.1. Charakterystyka us∏ug depozytowych
Jedną z kluczowych funkcji banków komercyjnych w gospodarce jest zdolność do mobilizowania oszczędności ludności. Gromadzenie depozytów od ludności zaliczane jest do operacji biernych (pasywnych) w działalności banku.
Wszystkie środki pieniężne gospodarstw domowych zgromadzone na rachunkach bankowych można podzielić na dwie podstawowe kategorie depozytów:
• depozyty bieżące (awista) – środki pieniężne, które są zgromadzone w banku na termin
nie oznaczony i które mogą być podjęte z rachunku bankowego w każdej chwili bez utraty należytego oprocentowania,
• depozyty terminowe (lokaty) – środki pieniężne, które pozostają na rachunkach
bankowych na określony z góry przez klienta okres czasu. Podjęcie przez klienta części
środków z lokaty powoduje konsekwencje finansowe – obniżenie lub utratę oprocentowania lokaty.

1.1.1.1. Rodzaje depozytów bie˝àcych
Depozyty bieżące charakteryzują się relatywnie niskim oprocentowaniem wkładów, a w niektórych krajach wysoko rozwiniętych, depozyty takie nie są wcale oprocentowane. Przyczyną
niskiego oprocentowania depozytów bieżących są zmienne salda na rachunkach klientów.
Dla banków prowadzenie rachunków bankowych, na których znajdują się depozyty bieżące,
ma istotne znaczenie, ponieważ1:
• wiąże klienta z bankiem,
• zachęca klienta do korzystania z innych produktów i usług banku,
• gromadzone są środki pieniężne, które może wykorzystać bank,
• środki pieniężne zgromadzone na rachunkach stanowią źródło stosunkowo taniego kapitału w bankach (ze względu na niskie oprocentowanie depozytów).
Depozyty awista
Wkłady klientów awista są dostępne w każdej chwili i z reguły nisko lub wcale nie oprocentowane. Depozyty awista są bardzo płynne i są pod tym względem zbliżone do gotówki.
Książeczki oszczędnościowe
Obiegowa książeczka oszczędnościowa stanowi dowód zawarcia umowy o wkład oszczędnościowy płatny na żądanie. Książeczki oszczędnościowe umożliwiają właścicielom podejmowanie gromadzonych przez nich środków pieniężnych w dowolnej chwili i jeśli wypłaty dokonuje oddział,
w którym prowadzony jest rachunek wkładu do książeczki – w dowolnej wysokości. Wypłaty
dokonywane przez inny oddział banku, urzędy pocztowe lub banki, z którymi bank zawarł
porozumienie w sprawie wzajemnego dokonywania zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego, realizowane są do odpowiednio ustalonej kwoty.
W praktyce bankowej występują następujące rodzaje książeczek oszczędnościowych:
• z wypłatami na żądanie,
• terminowe,
• mieszkaniowe.
Lokaty bez kapitalizacji odsetek
Związane z rachunkiem ROR lub awista (odsetki nalicza się po upływie okresu umownego i przenosi na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, a w przypadku jego braku na rachunek awista).
12

1.1.1.2. Rodzaje depozytów terminowych
Lokaty terminowe na warunkach standardowych
Właściciel rachunku zobowiązuje się do oddania do dyspozycji banku pewnej sumy na określony czas (minimum 1 miesiąc) w zamian za odsetki od zdeponowanych oszczędności. Lokaty mogą być otwierane zarówno w ramach już istniejących, jak i nowo otwartych rachunków. Istnieje możliwość składania dyspozycji otwarcia lokat standardowych za pośrednictwem
bankowej infolinii i wybranych bankomatów, które realizują funkcję depozytową. W okresie
utrzymania lokat nie mogą być dokonywane wpłaty uzupełniające.
Po upływie zadeklarowanego okresu, lokaty wraz z naliczonymi odsetkami są automatycznie odnawiane na kolejny okres, chyba że klient złoży inną dyspozycję.
W przypadku lokat otwieranych na okres do 12 miesięcy włącznie, odsetki są naliczane na koniec
zadeklarowanego okresu. Przy lokatach otwieranych na okres 24 lub 36 miesięcy, odsetki naliczane są na koniec okresu lokaty z uwzględnieniem rocznej kapitalizacji (procent składany).
Lokaty rentierskie
Właściciel rachunku zobowiązuje się do oddania do dyspozycji banku sumy na określony czas
w zamian za możliwość dysponowania odsetkami po upływie każdego miesiąca. Lokaty
rentierskie mogą być zawierane w złotych i walutach wymienialnych. Podczas trwania lokaty
częstotliwość naliczania odsetek nie może być zmieniana.
Lokaty jednodniowe
• Lokaty overnight (O/N) – lokata terminowa niekapitalizowana i nieodnawialna. Klient zobowiązuje się oddać do dyspozycji banku pewną sumę na określony czas (jeden dzień)
w zamian za odsetki od zdeponowanych oszczędności,
• Lokata tomnext (T/N – tomorrow-next after tomorrow) – przepływ środków następnego
dnia po zawarciu umowy, zwrot kolejnego dnia,
• Lokata spotnext (S/N – spot-next after spot) – przepływ środków drugiego dnia po zawarciu umowy, zwrot trzeciego dnia.
Lokaty weekendowe
Środki z rachunku bieżącego są w piątek po zakończeniu dnia bankowego automatycznie
przenoszone na lokatę weekendową, a w poniedziałek rano (przed rozpoczęciem dnia bankowego) są przelewane (wraz z narosłymi odsetkami) na rachunek bieżący klienta. Lokata weekendowa może być realizowana również w postaci stałych zleceń.
Lokaty negocjowane
Lokaty negocjowane to forma lokaty terminowej przyjmowanej na warunkach indywidualnych. Lokaty negocjowane otwierane są na ustaloną indywidualnie z Klientem liczbę dni
w przedziale 1-365 dni. Otwierane są w złotych i w walutach wymienialnych w ramach
istniejącego lub nowo otwartego rachunku.
Oprocentowanie lokaty jest indywidualnie negocjowane z Klientem. Dla lokat jednodniowych stosuje się z reguły stałą stopę procentową, natomiast dla lokat z przedziału 2-365 dni stosowana jest stała lub zmienna stopa procentowa (zgodnie z preferencjami Klienta).
Odsetki od lokaty negocjowanej naliczane są na koniec zadeklarowanego okresu. Lokata
negocjowana nie jest automatycznie odnawiana na kolejne okresy. W okresie utrzymania
lokaty nie mogą być dokonywane wpłaty uzupełniające.
1

J. Głuchowski, J. Szambelańczyk, Bankowość, Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej,
Poznań 1999.
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Lokaty dynamiczne
Lokaty dynamiczne charakteryzuje się wzrastającym oprocentowaniem z każdym miesiącem przetrzymywania wkładu; zaletą lokat dynamicznych jest fakt, że rozwiązanie lokaty
następuje bez utraty odsetek za okres przetrzymywania wkładu; ten instrument jest szczególnie wygodny w sytuacji gdy nie wiadomo jak długo będzie możliwe dysponowanie nadwyżkami finansowymi; lokaty dynamiczne są lokatami krótkoterminowymi.
Lokaty automatyczne
Środki na rachunku bieżącym klienta są automatycznie przekazywane pod koniec dnia księgowego na rachunek depozytowy w celu otwarcia jednodniowej lokaty terminowej.
Przy otwieraniu lokaty automatycznej, klient negocjuje z bankiem minimalne saldo na rachunku bieżącym, powyżej którego środki pieniężne zgromadzone na rachunku zostaną
przekazane na lokatę automatyczną oraz kwotę jednodniowej jednostki lokacyjnej lokaty.
Oprocentowanie lokat automatycznych jest ustalane indywidualnie z każdym klientem i jest
bardziej atrakcyjne niż oprocentowanie rachunku bieżącego.
Przekazywanie środków pieniężnych na lokatę automatyczną może następować codziennie
lub w wybrane dni tygodnia lub zgodnie z umową w wybrane dni tygodnia lub miesiąca.
Po zakończeniu dnia księgowego środki pieniężne są przeksięgowane na lokatę automatyczną. Następnego dnia roboczego środki wraz z należnymi odsetkami są automatycznie przekazane z powrotem na rachunek wskazany przez klienta.
Lokaty awizowane (ang. call deposits)
Lokaty awizowane umożliwiają lokowanie środków na terminy od 3 do 21 dni. Lokata ta może
być wycofana po wcześniejszym zgłoszeniu (awizowaniu) wypłaty. Klient zobowiązany jest powiadomić bank na 24 lub 48 godzin przed wypłatą środków – stąd nazwy call-24, call-48.

1.1.1.3. System gwarantowania depozytów w Polsce
Z punktu widzenia bezpieczeństwa klientów detalicznych na rynku usług depozytowych kluczową sprawą jest zagwarantowanie klientom zwrotu ulokowanych środków na rachunkach
bankowych w sytuacji upadłości instytucji finansowej.
Polski system gwarantowania depozytów, utworzony został ustawą o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 roku i opiera się na zasadach zbliżonych do standardów Unii (zasada obligatoryjności i powszechności uczestnictwa w systemie).
Ustawa określiła zasady tworzenia i funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów oraz rodzaje działań, jakie mogą być podejmowane w celu udzielenia bankom
pomocy w sytuacji powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności.
Podstawowym zadaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest gwarantowanie depozytów. Realizacji tego zadania służą:
• ochrona wkładów pieniężnych na rachunkach bankowych do określonej wysokości oraz
ich zwrot deponentom w przypadku ogłoszenia upadłości banku,
• działania zapobiegające upadłościom banków poprzez udzielanie pomocy finansowej
bankom, które znalazły się w obliczu niebezpieczeństwa niewypłacalności i podejmują
samodzielną sanację, oraz bankom przejmującym banki zagrożone niewypłacalnością,
• gromadzenie i analizowanie informacji o bankach, pozwalające na odpowiednio wczesne
zidentyfikowanie niebezpieczeństwa niewypłacalności i ewentualne podjęcie stosownych
działań zaradczych.
Pod pojęciem środków gwarantowanych należy rozumieć środki pieniężne zgromadzone
w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych
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czynności bankowych, potwierdzone wystawionymi przez bank dokumentami imiennymi,
w walucie polskiej lub w walutach obcych, bez względu na liczbę umów zawartych z bankiem,
do wysokości określonej ustawą, przy czym liczone są one według stanu na dzień zawieszenia
działalności banku, z uwzględnieniem należnych odsetek do dnia wydania postanowienia
o ogłoszeniu upadłości banku.
Gwarancjami Funduszu w 100% w roku 2003 objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 1 000 EUR, a w przedziale o równowartości w złotych powyżej
1 000 EUR do 22 500 EUR w 90% (liczone łącznie bez względu na liczbę umów zawartych
przez deponenta z bankiem).
Istotną kwestią z punktu widzenia interesów deponentów jest określenie ram czasowych pokrycia
bezpośrednich roszczeń deponentów przez system gwarantowania depozytów. Ustawa o BFG uzależnia moment początkowy wypłat od ogłoszenia upadłości banku bądź oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek i wysokość utworzonego przez bank funduszu
ochrony środków gwarantowanych nie wystarczają na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i wypłaty. Z dotychczasowej praktyki wynika, że wydanie orzeczenia przez sąd w sprawie
upadłości banku było poprzedzone wielomiesięcznym okresem zawieszenia banku, w czasie którego deponent był pozbawiony możliwości rozporządzania swoim wkładem. Nie mógł on w tym
okresie skorzystać ze środków systemu gwarantowania ani też zgłaszać roszczeń wobec BFG2.
1.1.2. Charakterystyka us∏ug kredytowych
Oferta kredytowa banków dla klientów detalicznych w Polsce jest coraz bogatsza. Oprócz kredytów na cele mieszkaniowe banki oferują osobom prywatnym przynajmniej kilkanaście rodzajów
kredytów konsumpcyjnych na sfinansowanie ich potrzeb konsumpcyjnych, ale niektóre z nich
różnią się tylko nazwą (ze względów marketingowych) i mało istotnymi szczegółami.
Wśród kredytów mieszkaniowych najczęściej spotykane są następujące formy kredytu:
• klasyczne długoterminowe kredyty mieszkaniowe (hipoteczne), tj. kredyty na zakup
mieszkań wybudowanych przez deweloperów bądź mieszkań pochodzących z istniejących zasobów mieszkaniowych,
• kredyty budowlane, tj. kredyty przeznaczone na finansowanie budowy domów jednorodzinnych lub domów wielorodzinnych wznoszonych przez deweloperów bądź spółdzielnie
mieszkaniowe. Są to kredyty krótko- i średnioterminowe, niezabezpieczone hipotecznie, gdyż
dom jeszcze nie istnieje, więc muszą być zabezpieczone przez poręczycieli lub poprzez ubezpieczenie w firmie ubezpieczeniowej,
• kredyty budowlano-hipoteczne udzielane osobom prywatnym na zaliczkowe finansowanie
kosztów budowy mieszkania przez dewelopera lub spółdzielnię mieszkaniową (w tej fazie
mają one charakter kredytu budowlanego), a po dokonaniu inwestycji i możliwości ustanowienia hipoteki na nieruchomość są przekształcane w kredyty hipoteczne.
W Polsce dominują klasyczne kredyty mieszkaniowe. Klienci mają do wyboru zazwyczaj dwa
modele spłaty zaciągniętego kredytu: w równych lub malejących ratach. Przy równej racie część
kapitałowa systematycznie rośnie a odsetkowa maleje. Ich suma w przypadku stałego oprocentowania jest przez cały okres spłaty kredytu taka sama. Przy ratach malejących w pierwszej fazie
spłaty raty są wyższe niż w dalszych fazach, ponieważ wyższe są odsetki od kwoty kapitału.
W miarę upływu czasu zmniejsza się obciążenie z tytułu odsetek, co przy stałej racie kapitałowej
prowadzi do stopniowej obniżki całej raty. Banki praktycznie nie udzielają już kredytów z kapitalizacją części odsetek, jak miało to miejsce w przypadku bardzo popularnego kredytu „Alicja”,
2

Usługi i procedury bankowe, pod. red. Ewy Bogackiej-Kisiel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
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udzielanego w poprzednich latach przez PKO BP. Wynika to z tego, iż klienci bardziej akceptują kredyty hipoteczne, przy których na bieżąco spłacane są całe odsetki i część kapitału.
Wśród kredytów konsumpcyjnych największe natomiast znaczenie z punktu widzenia
praktyki bankowej ma klasyfikacja tych kredytów ze względu na dwa kryteria:
1. kryterium walutowe – wyróżniamy wówczas kredyty złotowe i kredyty dewizowe,
2. kryterium przeznaczenia otrzymanych środków – wyróżniamy wówczas kredyty
gotówkowe i kredyty ratalne3.
Większość kredytów konsumpcyjnych w Polsce jest zaciągana w złotych. Według danych na koniec 2001 roku stanowiły one 92% całego portfela kredytów konsumpcyjnych. Pozostałe 8%
przypadało na kredyty nominowane w walutach obcych. Są to kredyty wyrażone w innej walucie niż złoty, ale faktycznie wypłacane w złotych i następnie spłacane również w złotych według
aktualnego kursu walutowego. Charakteryzują się one znacznie niższym oprocentowaniem,
ale jednocześnie obciążone są ryzykiem kursowym. Klienci detaliczni zaciągają kredyty nominowane w walutach przede wszystkim na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowych oraz zakup
nowych samochodów.
Uwzględniając natomiast podział kredytów według kryterium przeznaczenia otrzymanych
środków to okazuje się, iż w 2001 roku 36% wszystkich kredytów konsumpcyjnych stanowią
kredyty ratalne, które służą głównie do sfinansowania zakupu nowych samochodów.
Pozostałe kredyty to duża i bardzo zróżnicowana grupa kredytów gotówkowych. Do kredytów gotówkowych dla osób prywatnych zaliczamy m. in. kredyty w rachunku bieżącym, kredyty sezonowe, drobne pożyczki gotówkowe, kredyty lombardowe, kredyty studenckie, kredyty na
zakup papierów wartościowych itp. Brak jest jednak pełnych danych na temat struktury tych
kredytów.
Przy analizie zadłużenia osób prywatnych (rezydentów)4 w polskich bankach należy oprzeć się na
podziale kredytów konsumpcyjnych stosowanym przez NBP, ponieważ stanowi on podstawę sprawozdawczości bankowej i sporządzania zbiorczych danych statystycznych na temat tych kredytów.
NBP wyróżnia następujące rodzaje kredytów konsumpcyjnych:
• kredyty w rachunku bieżącym,
• kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych,
• pozostałe kredyty i pożyczki – w tym kredyty ratalne.
Tablica 1.1.1.
Struktura nale˝noÊci bankowych z tytu∏u kredytów konsumpcyjnych w Polsce
w latach 1998–2001
Rodzaj kredytu
Kredyty konsumpcyjne
ogółem
Kredyty w rachunku bieżącym

1998
1999
2000
2001
mld zł udział w % mld zł udział w % mld zł udział w % mld zł udział w %
20,9

100,0

30,8

100,0

38,7

100,0

41,2

100,0

2,6

12,0

5,4

18,0

8,1

21,0

9,0

22,0

Kredyt związany z funkcjonowaniem kart kredytowych

0,1

0,0

0,3

1,0

0,7

2,0

1,2

3,0

Pozostałe kredyty i pożyczki

17,4

84,0

24,1

78,2

29,4

76,0

30,1

73,0

– w tym kredyty ratalne

8,7

42,0

13,3

43,2

15,3

40,0

15,0

36,0

Odsetki zapadłe

0,8

4,0

1,0

3,2

0,6

1,0

0,9

2,0

Źródło: Bankowość detaliczna. Perspektywy-Rekomendacje red. Błażej Lepczyński, CeDeWu, Warszawa 2002, str. 85
3
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Na podstawie Bankowość detaliczna. Perspektywy-Rekomendacje red. Błażej Lepczyński, CeDeWu, Warszawa 2002.
Z kredytów w polskich bankach korzystają też nierezydenci. Ich zadłużenie wynosi około 74 mln zł i wynika głównie
z zaciągniętych kredytów dewizowych na cele mieszkaniowe. Relacja zadłużenia nierezydentów do zadłużenia rezydentów wynosi zaledwie 0,2% i dlatego kredyty dla nierezydentów w niniejszym opracowaniu nie zostały uwzględnione.

Największy udział w zadłużeniu ludności z tytułu kredytów konsumpcyjnych mają tzw. pozostałe kredyty i pożyczki, do których NBP zalicza wszystkie rodzaje kredytów na cele konsumpcyjne oprócz kredytów w rachunku bieżącym i kredytów związanych z funkcjonowaniem kart
kredytowych. Przypada na nie 73% całego zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów konsumpcyjnych.
Ponad połowę „pozostałych kredytów i pożyczek” stanowią kredyty ratalne. Jednym z czynników wpływających na zahamowanie dynamiki kredytów ratalnych w Polsce było zastępowanie przy mniejszych jednostkowych zakupach kredytu ratalnego bardziej dogodnym
kredytem w rachunku bieżącym bądź kredytem kartowym, co jest zgodne z tendencjami
na rynku kredytów konsumpcyjnych w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej.
Na rynku kredytowym klientów detalicznych popularną formą kredytu są kredyty w rachunku bieżącym. Kredyty w rachunku bieżącym dla ludności są to krótkoterminowe kredyty odnawialne, udzielane właścicielom rachunków bieżących, na które regularnie dokonywane są
znaczne wpłaty. Udzielają ich prawie wszystkie banki, najczęściej bez dodatkowych zabezpieczeń. Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem bardzo elastycznym i udzielany z reguły najlepszym klientom banku, o dobrej sytuacji finansowej. Zadłużać można się w oddziale banku, wykonując przelew bądź pobierając gotówkę (także z bankomatu) lub płacąc
kartą debetową w sklepie. Każda wpłata pieniędzy na rachunek zmniejsza saldo zadłużenia
i tym samym obniża podstawę do naliczania odsetek. Chociaż kredyty w rachunku bieżącym
są relatywnie wysoko oprocentowane, cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, głównie
dzięki prostej procedurze ich uzyskiwania.
Szybko rosnąca liczba rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i agresywne wchodzenie banków internetowych na rynek bankowości detalicznej stanowią przesłankę wysokiej
dynamiki kredytów w rachunku bieżącym w ostatnim czasie.
Najsłabiej jeszcze rozwiniętym segmentem rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce są kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych, ale jest to segment o najwyższej dynamice wzrostu i dużych nie wykorzystanych jeszcze możliwościach rozwojowych. Szybki wzrost
kredytów kartowych jest konsekwencją upowszechnienia się kart kredytowych, których liczba
w Polsce przekroczyła już 1 mln sztuk.
Aby otrzymać kartę kredytową, klient musi mieć stałe źródło dochodów i dobrą historię kredytową, nie jest natomiast wymagane posiadanie konta w banku będącym wydawcą karty. Karta
kredytowa jest bardzo wygodnym instrumentem kredytu konsumpcyjnego. Umożliwia ona jej
posiadaczowi dokonywanie płatności bezgotówkowych, ale tylko do określonego limitu, który
zależy od wielkości miesięcznych wpływów na rachunek bankowy. Ponadto dzięki niektórym
kartom kredytowym można uzyskać rabaty w wybranych sklepach, biurach podróży, hotelach,
liniach lotniczych i firmach telefonii komórkowej. Spłata kredytów kartowych następuje na zasadach wcześniej ustalonych przez bank, który wydał kartę kredytową. Z reguły banki wymagają comiesięcznej spłaty części wykorzystanego kredytu kartowego.
Wydawanie kart kredytowych wiąże się dla banku z dosyć dużym ryzykiem. Ponoszone ryzyko banki starają się sobie zrekompensować, stosując wyższe oprocentowanie kredytów zaciąganych „na kartę” w porównaniu z innymi kredytami oraz pobierając opłaty za wydanie karty
i stosując prowizje od zrealizowanych za pomocą karty transakcji. Z punktu widzenia opłacalności karty kredytowej jako produktu bankowego istotne znaczenie ma przekroczenie krytycznej
ilości wydanych kart. W oparciu o doświadczenia międzynarodowe można oszacować, że tą
wielkością jest 400 tys. kart5. Korzyści banku i klienta z karty kredytowej oraz presja wywierane
na banki przez organizacje EURpay i Visa International, które są zainteresowane jak największą
sprzedażą kart kredytowych w Polsce, spowodują, że kredyt kartowy będzie stopniowo wypierał inne formy kredytów konsumpcyjnych.
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Relacje pomiędzy bankiem a klientem detalicznym wynikające z zaciągnięcia kredytu
w banku reguluje od niedawna Ustawa o kredycie konsumenckim, która weszła w życie
19 września 2002 roku.
Konieczność ochrony interesów kredytobiorców detalicznych można sprowadzić do następujących przyczyn6:
• silnej dysproporcji sił i możliwości stron umowy kredytowej – kredyt konsumpcyjny
nie jest kontraktem negocjowanym indywidualnie, pole wyboru klienta ogranicza się
do analizowania standardowych ofert kredytowych istniejących na rynku,
• uzależnienia świadczeń, prowadzącego do korzystania z nich wbrew zamiarom konsumenta – kredyt konsumencki staje się jednym z elementów kompleksowej usługi, jaką
bank oferuje klientom (sama umowa kredytowa stanowi pakiet, którego składniki
można kształtować w różny sposób z punktu widzenia korzyści klienta),
• dążenie do zbyt daleko idącej redukcji ryzyka banku (zobowiązywanie klientów do nadmiernych zabezpieczeń, przerzucanie kosztów tzw. funduszy gwarancyjnych, nieuzasadnione trudności lub obciążenia przy wycofywaniu się klienta z umowy kredytowej),
• dezinformacji wykorzystującej niski poziom wiedzy ekonomicznej klientów (zwłaszcza manipulacji informacją o stopie procentowej, metodzie naliczania i spłata rat kapitałowych i odsetkowych), prowadzącej do błędnych kalkulacji kosztów kredytu
i utrudniającej dokonanie racjonalnego wyboru.
Nowa ustawa o kredycie konsumenckim wprowadziła wiele zmian w relacjach między kredytodawcą a kredytobiorcą – na korzyść tego ostatniego. Jedną z istotnych zmian jest obowiązek wyliczania rzeczywistego kosztu oraz rzeczywistej rocznej stopy procentowej,
która pozwoli rzetelnie porównać oferty kredytowe różnych banków.
Ustawa obejmuje kredyty w kwocie od 500 zł do 80 tys. zł lub ich równowartość w walutach
obcych. Nie dotyczy natomiast kredytów spłacanych w czasie krótszym niż 3 miesiące oraz kredytów mieszkaniowych przeznaczonych na nabycie nieruchomości czy prawa użytkowania wieczystego, budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont budynku lub
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz na nabycie spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego i wniesienie wkładu członkowskiego do spółdzielni.
Zgodnie z nowymi przepisami, bank będzie musiał podać klientowi rzeczywiste koszty
obsługi kredytu oraz rzeczywistą roczną stopę procentową. Rzeczywiste koszty obsługi – to
różnica między środkami, które bank wypłaci w kredycie, a tym co klient detaliczny w sumie
zwróci bankowi, zaś rzeczywista roczna stopa procentowa – to porównywalna cena pieniądza
uwzględniająca nie tylko nominalne oprocentowanie, ale także i inne opłaty np. opłatę za wniosek, prowizję itp. W ustawie zamieszczono wzory matematyczne umożliwiające wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy procentowej.
Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy grozić ma bankom sankcja w postaci pozbawienia
banku (innych instytucji udzielającym konsumentom pożyczek) odsetek, jakie miał płacić
konsument, w takim wypadku zwraca on tylko kapitał. Ustawodawca zdecydował się na takie rozwiązanie zamiast kontroli, np. nadzoru bankowego i orzekania o naruszeniach.
Dodatkowo, w świetle nowej Ustawy, spłata kredytu (pożyczki) przed terminem zwolni konsumenta z dalszych odsetek, a banki (instytucje udzielające pożyczek) nie będą już mogły
przy kredytach złotówkowych odbierać za to żadnej prowizji.
Konsumentowi wolno będzie także wycofać się z kredytu w ciągu 3 dni bez podania przyczyny. Jeśli informacja o tym nie znajdzie się w umowie, termin ten przedłuża się do 10 dni, licząc od otrzy5
6
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Zob. P. Kuśmirowski, Tendencje na rynku kart kredytowych, w: Gazeta Finansowa 5–11 stycznia 2002. s. 7.
Usługi i procedury bankowe, pod. red. Ewy Bogackiej-Kisiel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.

mania pisemnej informacji o prawie do odstąpienia (lecz nie dłużej niż 2 miesiące od zawarcia umowy). Także w ciągu 10 dni można zrezygnować z kredytu zaciągniętego za pośrednictwem agenta
(poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość). Odstąpienie będzie jednak konsumenta kosztować, musi zwrócić opłatę przygotowawczą oraz opłaty związane z zabezpieczeniem kredytu.
W przypadku, gdy kredytodawca nie zamieści w umowie wszystkiego, czego wymaga ustawa, utraci prawo do odsetek należnych od konsumenta. Ten będzie musiał zwrócić kredyt
w terminie i w sposób podany w umowie, a jeżeli umowa nie określa terminu, może zwrócić go
w równych miesięcznych ratach. Nie wolno im również ograniczać lub wyłączać w umowach
kredytowych uprawnień konsumentów, o których mówi ustawa. Za naruszenie ustawy kredytodawcom grozić też będzie grzywna.
1.1.3. Charakterystyka us∏ug transferowych
Formy rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków określa Zarządzenia Prezesa NBP
z dnia 29 maja 1998 r.
Pod pojęciem bankowych rozliczeń pieniężnych (usług transferowych) według definicji prawa
bankowego (art. 63) należy rozumieć: operacje polegające na dokonywaniu zmian w stanie
środków pieniężnych na rachunku bankowym na zlecenie klienta lub w wyniku czynności,
które z mocy prawa powodują wskazane zmiany w stanie praw majątkowych klienta.
W praktyce bankowości detalicznej usługi transferowe dzieli się zwykle na rozliczenia przeprowadzane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa i redukcji kosztów obsługi bankowej dąży się obecnie do minimalizacji operacji gotówkowych.
Wyróżnia się także podział na usługi rozliczeniowe w obrocie krajowym i w obrocie
zagranicznym.

1.1.3.1. P∏atnoÊci gotówkowe
Rozliczenia gotówkowe to rozliczenia, w których występuje kontakt z pieniądzem. Wpłaty
na rachunki bankowe i czeki gotówkowe to najbardziej popularne formy płatności gotówkowych, przeprowadzanymi przez banki. Banki za przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe pobierają z reguły opłaty określone według ich własnych taryf.
Czek gotówkowy to pisemna dyspozycja wystawcy czeku udzielona bankowi prowadzącemu jego rachunek, aby ten obciążył jego rachunek kwotą, na którą czek został wystawiony,
oraz wypłacił tę kwotę osobie wskazanej na czeku7.
W tej kategorii czeków największe znaczenie mają czeki z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Większość takich czeków służy nie jako forma rozliczeń, lecz jako instrument wykorzystywany do podejmowania gotówki z rachunku. Biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę bankomatów,
rola czeków gotówkowych będzie malała.
1.1.3.2. P∏atnoÊci bezgotówkowe
Pod pojęciem płatności bezgotówkowych należy rozumieć rozliczenia, w których nie występuje pieniądz w postaci materialnej.
Płatności bezgotówkowe obejmują między innymi: polecenia przelewu, polecenia zapłaty
i czeki rozrachunkowe oraz płatności przy użyciu karty płatniczej.
Z punktu widzenia klienta, istotny jest czas realizacji płatności bezgotówkowej. Jednakże
ustawa Prawo bankowe nie określa terminu, w jakim bank powinien wykonać dyspozycję
swojego klienta. W ustawie mowa jest jedynie o tym iż, umowa rachunku bankowego powin-

7

Studium bankowości w systemie nauczania na odległość, cz. II, pr. zbior., Gdańsk-Katowice-Warszawa, 1999, str. 115.
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na określać m. in. sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku oraz terminy realizacji zleceń posiadacza rachunku.
Funkcjonujący obecnie system rozliczeń transakcji klientowskich za pośrednictwem KIR SA umożliwia dokonanie rozliczenia między klientami dwóch różnych banków; w przypadku zleceń uznaniowych, w ciągu dwóch dni roboczych w papierowym systemie SYBIR, a nawet tego samego dnia
w elektronicznym systemie ELIXIR. Dla czeków okres ten wydłuża się do trzech dni roboczych.
Tablica 1.1.2.
U˝ycie bezgotówkowych instrumentów p∏atniczych* (wielkoÊç transakcji w mln)
Czeki
Czeki podróżnicze
Karty płatnicze
Polecenie przelewu w formie papierowej
Polecenie przelewu formie elektronicznej
Polecenie wypłaty za granicę
Polecenie zapłaty
Pieniądz elektroniczny
w tym:
Płatności produktami bazującymi na kartach
Pieniądz sieciowy
Inne **
Suma

1993
3,1
0,1
0,6
50,1
0,4
-

1994
6,4
0,0
0,9
103,0
0,4
0,6
-

1995
6,9
0,2
1,5
132,2
2,4
0,7
-

1996
7,3
0,3
2,5
165,0
6,8
0,9
-

1997
6,8
0,3
5,1
196,6
13,7
1,0
-

129,6
184,0

133,2
244,0

131,6
276,0

137,2
320,0

130,5
354,0

* Systemy rozrachunków międzybankowych, z wyłączeniem systemu SORBNET.
** Instrumenty pocztowe: przekazy pocztowe (pomiędzy osobami fizycznymi nie posiadającymi rachunków bankowych)
oraz wypłaty rent i emerytur.
Źródło: System płatniczy w Polsce, Narodowy Bank Polski, sierpień 1999 roku.

Polecenie przelewu
Polecenie przelewu jest dominującą formą rozliczeń pieniężnych w Polsce. Jest to dyspozycja dłużnika udzielona bankowi, polecająca obciążenie jego rachunku określoną kwotą oraz
uznanie tą kwotą rachunku wierzyciela.
Czek
Czek jako forma rozliczeń podlega uregulowaniom ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo
czekowe. Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku do obciążenia własnego
rachunku bankowego i przekazania wskazanej kwoty kontrahentowi. W celu wyeliminowania sytuacji, w której czek nie mający pokrycia zostaje zrealizowany wprowadzono czek potwierdzony. Bank potwierdza czek blokując na rachunku bankowym wystawcy określoną
kwotę do czasu przedstawienia czeku do zapłaty.
Polecenie zapłaty
Polecenie zapłaty zostało wprowadzone przez NBP w październiku 1997 r. poprzez zmianę
Zarządzenia Prezesa NBP w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych
za pośrednictwem banków.
Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną
kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Jest to zatem
forma odwrotna do polecenia przelewu, w którym to dłużnik uruchamia płatność.
Należy podkreślić, iż wszystkie strony transakcji, tzn. wierzyciel i dłużnik oraz ich banki muszą podpisać odpowiednie umowy przed rozpoczęciem stosowania tej formy rozliczeń. Do20

datkowo dłużnik musi udzielić wierzycielowi upoważnienia do obciążania rachunku dłużnika w umownych terminach zapłaty z tytułu określonych zobowiązań.
Rozliczenia z tytułu polecenia zapłaty wykonywane są obecnie wyłącznie w elektronicznym
systemie ELIXIR.
Karty płatnicze
Karty płatnicze są najdynamiczniej rozwijającą się formą rozliczeń bezgotówkowych w Polsce. Stosowanie karty płatniczej zwiększa wygodę, bezpieczeństwo i szybkość bezgotówkowego obrotu pieniężnego, jak również z mniejsza koszty tego obrotu.
Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost zarówno liczby kart w obiegu, jak również liczby
operacji dokonanych przy ich użyciu.
Karty emitowane przez polskie banki są zazwyczaj opatrzone logo jednego z międzynarodowych systemów organizacji, tj. VISA International lub Eurocard/MasterCard International, co
umożliwia łatwiejszy dostęp do punktów akceptujących karty płatnicze.
W przypadku kart płatniczych schemat rozliczeń jest podobny, jak dla kart debetowych i kredytowych. Jedyna różnica między nimi leży w układzie bank – klient. Usługodawca, jeżeli nie
dysponuje elektronicznym terminalem typu POS (odczytującym informacje z karty, umożliwiającym dokonanie autoryzacji transakcji i transmitującym dane niezbędne do rozliczenia
transakcji) musi dostarczyć papierowy wydruk ze szczegółami transakcji do centrum rozliczeniowego, z którym jest związany umową (umowa może być zawarta bezpośrednio z centrum
rozliczeniowym lub z najbliższym oddziałem banku uczestniczącego w systemie.) Umowa
z centrum rozliczeniowym przewiduje termin wykonania powyższej czynności.
Karty emitowane przez polskie banki wyposażone są w pasek magnetyczny. Właściciel karty
musi złożyć podpis w momencie dokonywania zakupu lub wprowadzić PIN-kod w przypadku
wypłaty z bankomatu. Polskie banki rozważają wyposażenie kart w mikroprocesor. Kilka
banków rozpoczęło testowanie takiego rodzaju karty8.
Karty debetowe
Karty debetowe upoważniają do dokonywania płatności i podejmowania gotówki w łącznej
kwocie nieprzekraczającej wartości środków zgromadzonych przez klienta na rachunku bankowym.
Karty kredytowe
Właścicielem karty kredytowej staje się klient, któremu przyznano kredyt, może więc on zatem dokonywać płatności i podejmować gotówkę w łącznej kwocie nie przekraczającej wartości zgromadzonych środków na rachunku bankowym powiększonej o kwotę przyznanego
kredytu.
Karty przedpłacone
Jako pierwszy w Polsce karty przedpłacone wprowadził ING Bank Śląski SA. Kartę można
nabyć w oddziale ING Banku Śląskiego, na którą należy wpłacić wyznaczoną przez klienta
kwotę (minimum 30 złotych). Wysokość wpłaty określa limit wydatków karty. Każda dokonana płatność lub wypłata gotówki z bankomatu, zmniejsza dostępny limit. Jednak zawsze
wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba, można uzupełnić jej saldo. Karta przedpłacona ING Banku
Śląskiego SA nie jest związana z kontem osobistym. Ponadto karta przedpłacona jest bardzo
bezpieczna, ponieważ korzystając z niej, można wydawać tylko te pieniądze, które wcześniej
8

System płatniczy w Polsce, Narodowy Bank Polski, sierpień 1999 roku.
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zostały na nią wpłacone. Karta umożliwia płacenie w punktach handlowo-usługowych oraz
wypłacanie gotówki z bankomatów.
1.1.4. Charakterystyka us∏ug dodatkowych
1.1.4.1. Skrytki sejfowe, kasety depozytowe
Skrytka sejfowa jest metalowym pojemnikiem umocowanym na stałe w skarbcu bankowym,
a kaseta depozytowa jest pojemnikiem wykonanym ze stali. Dostępu do ich zawartości chroni zamek otwierany dwoma kluczami, z których jeden otrzymuje osoba wynajmująca skrytkę
lub kasetę depozytową, drugi natomiast pozostaje w oddziale Banku. W skrytce sejfowej i kasecie depozytowej można trzymać wszelkie cenne rzeczy, takie jak biżuteria, dzieła sztuki czy
papiery wartościowe. Na życzenie, bank może je dodatkowo ubezpieczyć.
Do skrytek sejfowych i kaset depozytowych można ustanowić pełnomocnictwo, a umowa
o wynajmie może zostać zawarta zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Składanie,
przeglądanie i odbiór cennych przedmiotów ze skrytek sejfowych i kaset depozytowych odbywa się w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu zabezpieczonym przed osobami trzecimi
i pilnie strzeżonym przez ochronę Banku.

1.1.4.2. Trezory
Wrzutnia, czyli tzw. trezor nocny, umożliwia dokonywanie wpłat poza godzinami pracy Banku. Środki zapakowane w specjalne opakowania trafiają za pomocą wrzutni do skarbca nocnego. Drzwiczki do wrzutni zabezpieczone są specjalnym kluczem (kartą identyfikacyjną), który
klient otrzymuje w momencie podpisania umowy. Wpłaty dokonywane są w specjalnych opakowaniach i może to być portfel oznaczony numerem kontrolnym lub bezpieczna koperta oznaczona indywidualnym numerem.

1.2.

Sposoby oddzia∏ywania banków na klientów detalicznych

1.2.1. Praktyka konstruowania i podpisywania umów z klientami detalicznymi
1.2.1.1. Przyj´ta w bankach charakterystyka klienta detalicznego
Banki opracowując strategię wobec klientów określają podstawowe cechy klienta, które decydują o zasadach jego obsługi. W odniesieniu do klientów detalicznych banki przyjęły następujące cechy warunkujące ogólną politykę ich obsługi:
• masowość,
• jednorodność klienta,
• jednolitość wymagań w zakresie obsługi bankowej,
• jednolitość oczekiwań wobec banku.
Masowość klientów detalicznych z jednej strony wymusza na bankach zastosowanie bardzo
uproszczonych zasad ich obsługi, z drugiej strony pozwala bankom wymuszać na nich
przyjęcie warunków stawianych przez banki, nie zawsze dla nich korzystnych, gdyż nie
istnieje ryzyko, że jednego straconego klienta nie zastąpi inny.
Uznanie, że klient detaliczny jest jednorodnym klientem, nie wymagającym indywidualnego
podejścia pozwala bankom na ustalenie jednakowych zasad ich obsługi. Przy takich założeniach banki opracowują zbliżoną ofertę dla wszystkich klientów detalicznych.
Jakie są konsekwencje takiej strategii obsługi klientów detalicznych? Klienci ci spotykają się
niemal z taką samą ofertą w każdym z banków i taką samą polityką stosowaną przez banki
wobec klientów detalicznych, co stawia ich w sytuacji, braku możliwości zmiany banku
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na inny, który by ich lepiej obsłużył. To co uznają, że jest nie do zaakceptowania w jednym
z banków, znajdą w drugim w takiej samej bądź zbliżonej postaci.
W efekcie klient przyjmuje przyjęte zasady obsługi przez banki za standard i zgadza się na zaproponowane warunki, które bardzo często są dla niego niekorzystne.

1.2.1.2. Procedury w zakresie klientów detalicznych
Banki przygotowując produkty (rachunki rozliczeniowe, lokaty, kredyty) ustalają warunki
funkcjonowania każdego produktu, zasady jego sprzedaży, ceny. W odniesieniu do klientów
detalicznych ustalenia te mają charakter obligatoryjny, nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom wynikającym z odmiennych wymagań klienta. Z reguły dla każdego produktu tj.
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, lokaty czy kredytu opracowane zostają podstawowe obowiązujące wzory druków. Komplet wzorów stanowią: wniosek o otwarcie określonego rachunku bądź udzielenie kredytu, wzór umowy, regulamin, cennik. Są to zatwierdzone, obowiązujące w danym banku wzory, których układ i treść jest sparametryzowana
w systemach informatycznych obsługujących rachunki klientów i nie może być przedmiotem
zmian na życzenie klienta. Oznacza to, że klient nie ma prawa do wniesienia zmian
do umowy w sytuacji, gdy nie akceptuje bądź nie zgadza się z jakimś zapisem lub życzy sobie odrębnego rozwiązania. Banki narzucają klientom określone zapisy umowy.
W większości banków druk umowy jest bardzo krótki i ogranicza się do zapisów dotyczących stron danej umowy, określenia przedmiotu umowy, a wszystkie zasady funkcjonowania
danego produktu, pozostałe uregulowania, obowiązki i prawa stron umowy przenoszone są
do regulaminu. W wielu bankach przyjęto zasadę, że wypełniony przez klienta wniosek staje się umową po podpisaniu przez upoważnionych do reprezentowania banku pracowników
banku. O tym klient informowany jest poprzez regulamin i nie zawsze zdaje sobie sprawę, że podpisując wniosek o otwarcie rachunku zawarł umowę z bankiem ze wszystkim konsekwencjami wynikającymi z danej umowy.
Następnym uproszczeniem zastosowanym w wielu bankach jest opracowanie jednego ogólnego regulaminu prowadzenia rachunku w banku, w którym zawarte są ogólne zapisy, oraz regulaminów uzupełniających np. regulaminu karty kredytowej, regulaminu rachunku lokaty.
Przy takim rozwiązaniu klient przy zakładaniu rachunku z jednoczesnym złożeniem wniosku
o przyznanie karty kredytowej zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem ogólnym,
szczegółowym, cennikiem itp. Jeżeli natomiast posiada już rachunek w danym banku i składa
wniosek o nowy produkt, to otrzymuje tylko regulamin szczegółowy dotyczący danego produktu, a regulamin ogólny, jak zakłada bank powinien już znać. Jednocześnie stosując układ,
jednego ogólnego regulaminu i pozostałych szczegółowych, bardzo często w zapisach szczegółowego regulaminu odsyła się klienta do regulaminu ogólnego. Powoduje to niejasność zapisów,
trudności w zrozumieniu zasad funkcjonowania danego rachunku. Banki dla zabezpieczenia się
przed ryzykiem, stwierdzenia przez klienta, że nie otrzymał regulaminu i nie zna jego treści,
na druku wniosku zawierają zapis, w którym klient potwierdza, że otrzymał regulamin, zapoznał się z jego zapisami i je akceptuje. W niektórych bankach taki zapis powtórzony jest na druku regulaminu, co zabezpiecza bank przed stwierdzeniem klienta, że regulaminu nie otrzymał,
a tylko podpisał wniosek. Bardzo często klienci podpisując wniosek nie zwracają uwagi na ten
bardzo ważny zapis.
Niezwykle istotna jest również forma graficzna wniosku, regulaminu i cennika. Druk
wniosku z pozostawionymi pustymi miejscami do wypełnienia przez klienta w dniu
składania wniosku o otwarcie rachunku i pozostałymi informacjami ujętymi na zakończenie druku, powoduje, że klient skupia się na wypełnieniu druku we właściwych
miejscach i nie zwraca uwagi na pozostałe zapisy. Klient nie zdaje sobie sprawy, że wy23
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pełnienie takiego wniosku jest w efekcie podpisaniem umowy, więc bardzo często pozostałych zapisów nie czyta.
Podobnie treść regulaminu, ujęta jest bardzo często na kilku kartkach w kilkudziesięciu paragrafach. Nieczytelny drobny druk nie ułatwia klientom zapoznania się z zapisami regulaminu. W tym momencie występuje największe ryzyko dla Klienta, który podpisując
umowę, właściwie nie wie, jakie przyjął na siebie zobowiązania wobec banku, a jakie
bank ma wobec niego. Klienci nie zdają sobie sprawy, że wiążące dla nich są zapisy nie
tylko zawarte w umowie ale i długim nieczytelnym regulaminie. W sytuacjach konfliktowych i roszczeniowych bank zawsze w swojej obronie zacytuje odpowiedni paragraf
regulaminu, którego treść klient zaakceptował swoim podpisem.
Regulamin bardzo często nie przedstawia, jakie są koszty związane z obsługą rachunku tylko odsyła do cennika. Cenniki usług, które są niezwykle istotne dla klientów, bardzo często
są nieczytelne. W jednym dokumencie przedstawione jest:
• oprocentowanie wszystkich rachunków oferowanych przez bank klientom detalicznym,
• prowizje pobierane przez bank,
• opłaty.
Nagminnym zjawiskiem jest ujmowanie najistotniejszych informacji w odnośnikach
napisanych jeszcze drobniejszym drukiem niż całość cennika, np. informacja o skutkach
rozwiązania umowy rachunku terminowego przed terminem jego zapadalności,(np. informacja, że bank nie dopisze odsetek do rachunku, jeśli ich wysokość nie przekracza
kwoty 5 PLN itp.).
Oprócz wyżej opisanych aspektów stwarzających ryzyko dla klienta detalicznego zawarcia
niekorzystnej umowy bardzo duże znaczenia mają warunki, w jakich klienci detaliczni są obsługiwani. W większości banków klienci obsługiwani są przy tak zwanej ladzie, za nimi stoi
kolejka i pod presją denerwujących się klientów oczekujących w kolejce oraz pracownika
banku podpisują dokumenty właściwie ich nie czytając.

1.2.1.3. Merytoryczna zawartoÊç umowy / regulaminu
Treść regulaminu ogólnego ujęta jest w kilkudziesięciu paragrafach. Banki w zapisach regulaminowych posługują się zawiłym, często bankowym językiem, co powoduje, że treść regulaminu nie
jest zrozumiała dla klienta. Bardzo często banki określają warunki funkcjonowania rachunku
w taki sposób, aby nie pokazać niekorzystnych dla klienta szczegółów. Przykładowo w regulaminie użytkowania kart kredytowych brak jest informacji na temat różnego kosztu transakcji
realizowanych taką kartą np. transakcje realizowane w sklepach tj. bezgotówkowe, nie podlegają
oprocentowaniu, czyli klient nie ponosi kosztów kredytu, natomiast transakcje wypłaty gotówki
przy użyciu karty kredytowej są oprocentowane oraz obciążone dodatkowo prowizją od wypłaty
gotówkowej. Te zasady obciążania klientów kosztami transakcji realizowanych za pomocą karty
kredytowej wynikają z cennika. Wynikają tzn. w cenniku zawarta jest wysokość oprocentowania
od transakcji gotówkowych realizowanych kartą kredytową, natomiast jednoznaczne zapisy
o opisanych wyżej zasadach ani w regulaminach ani w cenniku nie są zawarte.
W cenniku usług zawarte są informacje na temat funkcjonowania produktu, które
powinny być ujęte w regulaminie. Jest to ukryty sposób informowania klienta o niekorzystnych dla niego rozwiązaniach, które jeśli byłyby przedstawione w regulaminie mogłyby spowodować że klient zrezygnowałby z otwarcia rachunku w danym banku.
Przykładowo w regulaminie warunków funkcjonowania rachunków oszczędnościowych
(lokat) nie ma zapisu, jakie są skutki zamknięcia rachunku lokaty przed terminem wynikającym z umowy rachunku. Taka informacja zawarta jest w cenniku w odnośnikach np. że jeżeli lokata zostanie zerwana przed upływem połowy okresu deponowania to bank nie naliczy
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żadnych odsetek, lub zostaną naliczone odsetki za okres deponowania według zmniejszonej
stopy, lub też kapitał zostanie pomniejszony o określoną kwotę. Tak istotnych informacji brak
w regulaminie dotyczącym produktu.
Zapisy regulaminu nie są jednoznaczne. Bardzo często używany zwrot „bank zastrzega sobie prawo” bądź „bank może” sprowadza się do jednego, że bank pozostawia sobie swobodę do podejmowania określonych działań nie dając żadnych praw klientom, którzy
podpisali z bankiem umowę.
Często zapisy są niejednoznaczne. Przykładowo w regulaminie wydawania i użytkowania kart
kredytowych jest zapis, że transakcje realizowane przy użyciu karty będą obciążały rachunek, ale ani
pojedynczo, ani łącznie nie mogą przekroczyć środków dostępnych w ramach limitu kredytu. W związku z takim zapisem klienci uważają, że bank nie dopuści do realizacji transakcji, która spowodowałaby przekroczenie limitu. Niestety nie jest to prawidłowe rozumowanie, gdyż w końcowych
paragrafach tegoż regulaminu jest zapis, że w przypadku, gdy pomimo wykorzystania przez klienta całego limitu kredytu bank rozliczy kolejną transakcję, kwota o którą został przekroczony limit
jest płatna w całości przy najbliższym rozliczeniu, a bank z tytułu przekroczenia pobierze stosowną opłatę ujętą w cenniku. Tak więc klient nieświadomie realizuje transakcje kartą kredytową nie
licząc na jaką kwotę wykorzystał limit kredytu, będąc przekonanym, że nie może go przekroczyć,
a potem dowiaduje się, że ponosi koszty przekroczenia, do którego dopuścił bank.
W regulaminach są zapisy bardzo ogólne, które nie wyjaśniają bardzo ważnych dla klienta aspektów związanych z korzystania z określonej usługi. Przykładowo klient wystąpi o przyznanie dozwolonego limitu do zadłużania się w ciężar rachunku prowadzonego w banku. W regulaminie
zapisy dotyczące zasad korzystania z limitu ograniczają się z reguły do informacji, że limit taki
można uzyskać. Brak jest informacji, na jaki czas jest on przydzielany, kiedy klient powinien ponownie wystąpić o powtórne przyznanie limitu, nie mówiąc już o zasadach spłaty wykorzystanego limitu, terminach spłaty, kosztach korzystania z kredytu w ramach przyznanego limitu,
skutkach przekroczenia limitu itp.
Bank w regulaminie nakłada na siebie obowiązek realizacji dyspozycji klienta najpóźniej
w np. następnym dniu roboczym po złożeniu dyspozycji przez klienta. Jednak bank nie nakłada na siebie opłaty od nieterminowej realizacji dyspozycji bądź błędnej realizacji.
Reasumując konstrukcja umów z klientami detalicznymi nie pozwala na stwierdzenie, że
umowę podpisali równorzędni partnerzy i to klient pozostaje w roli wykorzystanego.

1.2.1.4. Przyk∏ady ryzykownych zapisów dla klienta zawarte w regulaminach do rachunków
oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowych
W regulaminie przedstawiona jest możliwość skorzystania z usługi tzw. zlecenia stałego. A jednocześnie jest zapis, że bank zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania dyspozycji klienta np. gdy
na rachunku nie będzie wystarczających środków. Bank zastrzegł sobie prawo niezrealizowania
dyspozycji klienta, jednak nie zobowiązał się do poinformowania klienta o niewykonaniu dyspozycji. Klient dowiaduje się o tym po czasie z comiesięcznych wyciągów transakcji dokonanych na rachunku. Tylko wtedy może już ponieść skutki nieterminowego regulowania określonej płatności, której dotyczyło zlecenie stałe. Jednocześnie w regulaminie nie ma zapisu,
w jakim dniu mają być zapewnione środki na rachunku dla realizacji zlecenia stałego, czy
w dniu jego realizacji, czy na jeden dzień wcześniej.
Następny z takich zapisów: bank zastrzega sobie prawo do nieprzedłużania wcześniej zawartych
umów na kolejny taki sam okres umowy. Oświadczenie banku o nieprzedłużaniu umowy
powinno być złożone posiadaczowi rachunku w formie pisemnej na co najmniej 7 dni
przed upływem terminu umownego. Jeśli ta informacja przesłana jest droga pocztową
a klient nie otrzyma listu powstaje ryzyko, że np. rachunek lokaty nie zostanie odnowiony,
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pozostaje bez oprocentowania na rachunku przejściowym do czasu otrzymania wyciągu.
Klientowi pozostaje udowadnianie bankowi, że nie otrzymał korespondencji.
Kolejny ryzykowny, niekorzystny zapis dla klienta: bank będzie informował posiadacza rachunku o zmianach cennika, a informacja o zmianach wywieszana będzie w oddziałach banku. Tak więc
klient może dowiedzieć się z comiesięcznego wyciągu o tym, że został obciążony jakąś opłatą za usługę bankową, która przed zmianą cennika była bezpłatna, dopiero po poniesieniu
kosztu tj. obciążeniu rachunku tą opłatą.
Kolejny niekorzystny zapis narzucający termin zgłoszenia bankowi zastrzeżeń do salda na rachunku. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zgłosić oddziałowi niezgodność salda najpóźniej
w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyciągu i wskazać ewentualne różnice. Wyciąg z rachunku
bankowego uważa się za doręczony po 14 dniach od daty jego wysłania. Tak więc po 14 dniach
bank uważa że klient wyciąg otrzymał i powinien w tym samym terminie zgłosić zastrzeżenia ze
wskazaniem różnic. Jest to bardzo niekorzystny zapis dla klienta. Klient powinien mieć prawo
zawsze wyjaśnić saldo na rachunku, nawet jeśli upłynął jakiś czas od realizacji transakcji, a bank
winien mieć obowiązek sprawdzenia i udzielenia wyjaśnień.
Bardzo niekorzystnym dla klientów jest zapis o tym, że bank ma prawo do wypowiedzenia
umowy rachunku w sytuacji wycofania produktu z oferty banku. Przyjmując założenie,
że termin wypowiedzenia umowy rachunku wynosi 30 dni, jest to bardzo ryzykowny zapis
dla klienta. Załóżmy, że klient korzysta z przyznanego kredytu w rachunku bieżącym,
a bank wycofuje z oferty ten produkt. W takiej sytuacji klient zmuszony jest do spłaty
całego zadłużenia w ciągu 30 dni. Właściwym byłby zapis, że w sytuacji wycofania produktu z oferty bank zastrzega sobie prawo do nie przedłużania umowy na następny okres
rozliczeniowy z prawidłową drogą poinformowania o tym klienta tj. listem za potwierdzeniem odbioru.

1.2.1.5. Nieprofesjonalna obs∏uga klientów detalicznych przez pracowników banku
Przy opisanej wyżej konstrukcji umów, regulaminów bardzo ważną kwestią jest profesjonalna obsługa klienta detalicznego przez pracowników banku. W sytuacji, gdy klient uzyska prawidłowe
wyczerpujące informacje, będzie świadom warunków obsługi bankowej rachunku, z którego chce
skorzystać. Natomiast z obserwacji obsługi klientów w bankach wynika, że pracownik jest zainteresowany sprzedażą produktu klientowi i temu celowi poświęca całą uwagę, tak aby przedstawić
tylko walory danego rachunku. Nie informuje więc klienta o ryzyku, jakie może się wiązać z wykorzystywaniem danego produktu, czy też z dodatkowymi kosztami. Wręczając klientom wniosek
o otwarcie rachunku wraz regulaminem pracownik nie daje czasu klientowi na zaznajomienie się
z zapisami regulaminu, nie wyjaśnia jego zawiłej i skomplikowanej treści. Przykładowo klient
zwraca się z prośbą uzyskania w banku karty i nie określa, jaka to ma być karta, czy debetowa, czy
kredytowa, bo nie jest świadom jakiego rodzaju są karty. Pracownik z reguły oferuje kartę debetową nie wyjaśniając, że można uzyskać też kredytową, i nie wskazuje jakie są różnice pomiędzy tymi kartami. Dla klienta są to bardzo ważne informacje, np. że realizacja transakcji kartą debetową
powoduje natychmiastowe obciążenie rachunku z tytułu tej transakcji, natomiast wykorzystanie
karty kredytowej nie powoduje zmniejszenia salda na rachunku klienta, a rozliczenie wszystkich
transakcji następuje po dłuższym czasie w określonym dniu. Tak wiec karta kredytowa daje możliwość korzystania z nieoprocentowanego kredytu przy transakcjach bezgotówkowych.
Pracownik banku winien wskazać klientowi ryzyko, jakie wiąże się z określonym produktem.
Przykładowo klienci wyrażają wolę otwarcia rachunku wspólnego. Pracownik powinien
poinformować icho tym, że wypowiedzenie umowy rachunku wspólnego wiąże się ze złożeniem wspólnego oświadczenia woli w tym zakresie. Rodzi to ryzykowne skutki w sytuacji,
gdy jeden ze współwłaścicieli rachunku obsługuje ten rachunek niezgodnie z regulaminem
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(np. powoduje nieprawidłowe saldo debetowe). Wówczas drugi właściciel nie może wypowiedzieć umowy rachunku i go zamknąć. Ponosi więc koszty nieprawidłowej obsługi powodowane przez drugiego współwłaściciela.
Klienci przy zakupie kart z np. dwuletnim okresem ważności nie są poinformowani, że opłata, którą ponoszą przy odbiorze karty dotyczy tylko pierwszego roku użytkowania karty
i zostaną w drugim roku obciążeni taką samą opłatą.
Przy skomplikowanych produktach pracownicy banku powinni bardzo dokładnie wyjaśnić
zasady ich działania. Przykładowo banki oferują klientom karty kredytowe z określonym limitem tj. przyznaną kwotą, na jaką mogą się dokonywać transakcji w ciężar rachunku. Spłata
zadłużenia powstałego z tytułu transakcji realizowanych kartą następuje w określonym dniu miesiąca. O wysokości spłaty klient informowany jest poprzez wyciąg. Większość klientów sądzi, że
po spłacie, czyli obciążeniu ich rachunku tą kwotą przyznany limit zostaje udostępniony w całości. Oznacza to, że pracownik banku w dniu podpisywania umowy, nie zwrócił uwagi klientowi na fakt, że spłata karty dotyczy transakcji zrealizowanych w poprzednim miesiącu, a więc
limit pozostaje obciążony transakcjami zrealizowanymi w danym miesiącu. Ta niepełna wiedza
klientów powoduje przekroczenie limitu bądź sytuacje, w której kolejna transakcja klienta, jaką
chce zrealizować przy pomocy karty zostaje odrzucona z powodu braku wolnych środków.
Przykładów potwierdzających nieprofesjonalną obsługę w oddziałach banków jest bardzo
dużo W tym wywodzie chodziło o zasygnalizowanie problemu.
1.2.2. Stosowane na polskim rynku praktyki oferowania produktów w postaci pakietów
Przyjętą formą sprzedaży produktów bankowych dla klientów detalicznych jest sprzedaż pakietów. Oznacza to, że do określonego rachunku przypisane są dodatkowe usługi, jakie bank będzie świadczył na rzecz właściciela danego rachunku. Zakup pakietu daje klientowi możliwość
skorzystania z określonych w pakiecie usług po odmiennych cenach w porównaniu z ceną jaką
płaci za daną usługę klient nie posiadający pakietu. W zależności od rodzaju rachunku różny jest
skład pakietu. Przedstawienie oferty i pakietów w ulotkach wystawionych w bankach jest bardzo ogólne. W materiałach tych ujęte są zalety każdego z pakietów, nie ma natomiast wyszczególnienia całości kosztów związanych z wyborem określonego rachunku wraz z pakietem. Przykładowo w folderze reklamowym opisana jest dla określonego rachunku wraz z pakietem
jakaś wybrana usługa z podkreśleniem, że jest bezpłatna. Innych usług i kosztów folder już nie
przedstawia. Klient dopiero po bardzo uważnym przestudiowaniu cennika z wyszczególnionymi wszystkimi rachunkami i kosztami usług może stwierdzić, czy dany rachunek wraz z całością
oferowanych usług jest opłacalny.
Jak widać sprzedaż pakietowa z jednej strony daje klientowi możliwość skorzystania
z wielu usług oferowanych i narzuconych przez bank w postaci przypisania danej usługi
do rachunku. Ceny pakietów nie są przedstawiane w przejrzysty sposób i to powoduje,
że klient nie zawsze otwierając rachunek w banku dokonana właściwego, dostosowanego
do swoich potrzeb wyboru rodzaju rachunku.
1.2.3. Proces aktualizacji oferty i jego wp∏yw na stosunki z klientami
Banki na bieżąco śledzą rozwój usług bankowych oferowanych klientom detalicznym
w konkurencyjnych bankach, jak również zmiany poziomu cen za poszczególne usługi
u swoich głównych konkurentów. Analiza zmian zachodzących w bankach konkurencyjnych
powoduje konieczność wprowadzania zmian w ofercie. Jest to główna przyczyna zmian
wprowadzanych przez banki tj. stały rozwój. Przejawem takiego rozwoju jest rozszerzanie
oferty o nowe produkty.
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Wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży z reguły wiąże się z przesłaniem do klientów
posiadających już rachunki w danym banku informacji, że oferta banku wzbogaciła się
o nowy produkt. Jest to najmniej konfliktowa zmiana oferty.
Często banki zwiększają obsługę rachunków otwartych o nową usługę oferowaną w ramach czynnego rachunku np. ubezpieczenie karty. Przeprowadzają to informując klientów listownie z prośbą, aby chęć skorzystania z nowej usługi zgłosili w oddziale banku. Często jednak banki nie informują klientów o wprowadzeniu nowej usługi, a klient dowiaduje się o tym z miesięcznego
zestawienia transakcji zrealizowanych na rachunku, gdzie widnieje opłata za nową usługę.
Najbardziej trudnymi zmianami są zmiany związane z wprowadzeniem nowych odmiennych zasad funkcjonowania czynnego rachunku. Dla zapewnienia sobie możliwości wprowadzenia takich
zmian banki w regulaminach zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w treści regulaminu,
a następnie określają zasady wprowadzania tych zmian. Większość banków przyjęła rozwiązanie
polegające na informowaniu klientów o wprowadzonej zmianie poprzez przesyłanie listu drogą
pocztową. Bank przyjmuje, że list został doręczony po upływie 3 dni od daty wysłania. Klientowi
pozostawia się prawo do nie wyrażenia zgody na wprowadzane zmiany tylko poprzez wypowiedzenie umowy rachunku. w ciągu określonego podanego w korespondencji czasu. W sytuacji,
gdy klient nie chce zaakceptować niekorzystnych dla niego zmian, bank nie daje klientowi
możliwości korzystania z rachunku na dotychczasowych zasadach. Jest to szczególnie
istotne w sytuacji, gdy klient korzysta z rachunku o charakterze kredytowym. Wówczas
w przypadku, gdy klient nie zgadza się z wprowadzanymi zmianami, wypowiadając umowę zobowiązany jest do spłaty zadłużenia kredytowego. W ten sposób banki wymuszają
na klientach przyjęcie nowych warunków.
Biorąc pod uwagę, że na rynku bankowym nie ma praktycznie konkurencji na odcinku obsługi
klientów detalicznych, mamy do czynienia z sytuacją, w której klient mając do wyboru wiele banków, nie ma właściwie żadnego wyboru. Tak więc mając na uwadze zbliżoną politykę wszystkich
banków wobec klientów detalicznych, żaden klient nie zdecyduje się na wypowiedzenie umowy
rachunku, jeśli jest już przyzwyczajony do banku, z którego usług korzysta, a jednocześnie zdaje
sobie sprawę, że taka sama zmiana może dotknąć go w innym banku w bardzo krótkim czasie.
Istotnym jest również fakt, że listy o zmianach wysyłane są drogą pocztową listem zwykłym,
tak więc może zaistnieć sytuacja, że korespondencja o zmianach nie dotrze do klienta i nie
będzie on miał możliwości wypowiedzenia umowy rachunku w wyznaczonym terminie
i zmiany go również obejmą.
Bardzo ważnym aspektem jest również fakt, że banki wprowadzając zmiany do oferty nie wyjaśniają klientom ich istoty i skutków, jakie z nich wynikają dla obsługi rachunku. Z reguły
w liście dotyczącym zmian bank ogranicza się do podania nowej treści zmienionego paragrafu
danego regulaminu. Gdyby bank podawał wyjaśnienie wprowadzonych zmian, uzasadnił je,
może zmiana nie wywoływałaby tak negatywnych reakcji klientów. Obecnie bank wysyłając informację o zmianach z podaniem nowej treści zmienionego paragrafu nie przesyła jednolitego
teksu regulaminu po dokonanych zmianach. To z kolei powoduje, że klient na posiadanym starym regulaminie powinien nanieść zmiany, aby uzyskać możliwość zrozumienia ich istoty
i w konsekwencji zmian.
Banki wprowadzają również zmiany, które skutkują modyfikacjami w funkcjonowaniu
rachunków np. banki zmieniając system informatyczny obsługujący rachunki klientów informują o tym fakcie klientów drogą listowną, ale nie przekazują pełnej informacji, że nowy
system oprócz udogodnień wprowadza inne zasady funkcjonowania rachunku bądź jego
obsługi, np. że dla realizacji przez bank zlecenia stałego zdefiniowanego przez klienta
po zmianie systemu klient zobowiązany jest do zapewnienia środków na rachunku nie
w dniu realizacji zlecenia, tylko na jeden dzień przed dniem jego realizacji. Brak tej informa28

cji powoduje, że większość klientów zapewnia tak jak poprzednio środki na rachunku
w dniu realizacji zlecenia, co skutkuje nie wykonaniem przez bank zlecenia.
Szczególne ważne dla klientów są zmiany w regulaminach związanych z produktami kredytowymi. Z reguły w przypadku wprowadzenia nowego regulaminu związanego z kredytowaniem osób fizycznych, klienci korzystający już z danego kredytu mogą w dalszym ciągu
kontynuować spłatę kredytu na warunkach określonych w starym regulaminie. Dlatego też
nowe regulaminy nie są wysyłane do klientów korzystających już z produktów kredytowych.
Jednak nie zawsze ma to zastosowanie do wszystkich kredytów. Przykładowo dla klientów,
którzy korzystają z linii kredytowej w rachunku bieżącym udzielanej na okres roczny, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy bez konieczności spłaty wykorzystywanego kredytu
z chwilą upływu okresu rozliczeniowego. Do takich klientów nie jest wysyłany nowy zmieniony regulamin, gdyż do końca okresu kredytowego korzystają z linii kredytowej udzielonej na starych zasadach. Dopiero w dniu przedłużania linii na następny okres rozliczeniowy
może okazać się, że według nowego regulaminu wysokość przyznanego limitu jest mniejsza
od limitu, z którego klient korzystał w oparciu o poprzedni regulamin i w konsekwencji
klient zobowiązany jest do spłaty części linii kredytowej.
Nie o wszystkich zmianach bank informuje klienta listownie. Zgodnie z regulaminem wiele
banków stosuje zasadę informowania klientów o zmianie cennika poprzez wywieszenie nowego cennika w oddziałach banku. Klient, jeśli nie chce być zaskoczony zmianą cen, zmuszony jest do stałych odwiedzin oddziału i studiowania cennika. Jednocześnie dla ukrycia
zmian na tablicy ogłoszeń wywieszane są nowe cenniki, a nie informacja o zmianach i wprowadzonych nowych opłatach. Klient zmuszony jest więc do przestudiowania całości zapisów
nowego cennika, porównania z poprzednimi zapisami i uchwycenia różnic. W ten sposób
może mu umknąć istotna zmiana i za usługę bankową, która przed zmianą cennika nie podlegała opłacie, będzie musiał po zmianie cennika ponieść opłatę. Zmiany cennika są najbardziej konfliktowymi zmianami.
Bardzo popularna jest stosowana przez banki następująca polityka. Banki chcąc zachęcić klientów wprowadzają nową bezpłatną (w momencie jej wprowadzania) usługę bankową. Po jakimś
czasie, kiedy klienci przyzwyczają się już do korzystania z niej, bank w cenniku wprowadza
opłatę. Przykładowo w wielu bankach wypłata gotówki przy pomocy karty z bankomatu nie
była obciążona opłatą, ale w niedługim czasie banki wprowadziły opłatę od tej transakcji.
Dyskusyjna pozostaje postawa banków w zakresie wprowadzania nowej opłaty do cennika.
Banki interpretują wprowadzenie nowej opłaty do cennika jako zmianę cennika i zgodnie
z regulaminem informują o niej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Takie działanie
może być uznane za uzasadniane w przypadku zmiany wysokości opłat i prowizji zawartych
w cenniku w momencie, gdy klient podpisywał umowę prowadzenia rachunku. Natomiast
sytuację wprowadzania nowej opłaty, nowej prowizji można uważać za zmianę warunków
umowy, gdyż jeden z paragrafów regulaminu zawiera zapis, że cennik jest integralną częścią
umowy. Taki zapis skutkuje koniecznością wprowadzania zmian poprzez podpisywanie
aneksów do zawartych umów, jednak banki o tym zapominają.
Szczególnie niekorzystne są zasady dotyczące wprowadzania zmian oprocentowania rachunku. Zapisy w regulaminach określające te zasady zawierają z reguły następującą treść: Bank
zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stopy procentowej, jeśli zaistnieją następujące
okoliczności i w tym miejscu wymienione zostają bardzo skomplikowane i ogólne okoliczności takie jak np. zmiany parametrów rynkowych, zmiana przepisów podatkowych, zmiana
zasad alokacji kosztów itp. Tak więc bank nie określa, jaka zmiana, jaki będzie powodowała
skutek. Taki zapis daje bankowi swobodę w podnoszeniu stóp procentowych w odniesieniu
do rachunków rozliczeniowych, czy też ich obniżania w odniesieniu do rachunków oszczęd29
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nościowych. Nawet, jeśli bank ustali bardziej szczegółowo zasady zmian np. określając, że
wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku zależy od określonej zmiany stawki WIBOR bądź zmiany stóp przez NBP, to zaistnienie tych okoliczności nie obliguje
banku do zmiany stopy. A to dlatego, że zapis „bank zastrzega sobie” nie jest zapisem stanowiącym zobowiązanie dla banku, gdyby zapis brzmiał „bank ma obowiązek”, bądź „bank
zmienia” wówczas klient mógłby wyegzekwować zmianę oprocentowania w sytuacji, gdy
byłaby to zmiana dla niego korzystna. Jednocześnie w żadnym banku nie ma wywieszonej
informacji na temat zmian zachodzących w stawkach stanowiących podstawę ustalania stopy procentowej dla poszczególnych rachunków, więc klienci nie mają możliwości ich śledzenia. Przy obecnie przyjętych w regulaminach zapisach dotyczących zasad zmiany wysokości
oprocentowania, bank zmienia wysokość stóp procentowych tylko wówczas, gdy jest to korzystne dla banku.
Opisana wyżej polityka wprowadzania zmian przyjęta została przez większość banków
obsługujących klientów detalicznych.

1.3.

Identyfikacja najwa˝niejszych zagro˝eƒ dla praw konsumentów
na rynku bankowoÊci detalicznej
Najważniejszym źródłem zagrożeń praw konsumenta usług bankowych w Polsce jest nałożenie się na siebie zmian wynikających z globalizacji systemu finansowego, jego włączania
do wewnętrznego rynku Unii Europejskiej oraz transformacji systemowej. Globalizacja pozostaje w jawnej sprzeczności z narodowym charakterem praw konsumenta. Za ostateczną
liberalizacją prawa dewizowego od 1 października br. nie poszło umiędzynarodowienie praw
konsumenckich. Prawa konsumentów nie są ujednolicone ani w OECD ani na Europejskim
Obszarze Gospodarczym. Mimo zatem postępów globalizacji zarówno prawa konsumentów
jak i ich zagrożenia mają narodowy charakter. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej
pociąga za sobą zmianę punktu oceny ochrony praw konsumenta. Dotychczasowa ocena
historyczna, na ile obecnie prawa konsumenta są chronione lepiej niż to miało miejsce
w przeszłości, jest zastępowana przez ocenę czy prawa konsumentów nadążają za zmianami
w technologii. Pojawia się zapotrzebowanie na ocenę na ile krajowe prawa konsumenta
odpowiadają realiom społeczeństwa informatycznego.
Pobudzone przez rewolucję informatyczno-telekomunikacyjną przywrócenie klientowi pełnych
praw podmiotowych w gospodarce rynkowej musi być rozpatrywane jako element szerszego
procesu przywrócenia konsumentowi swobody wyboru usługodawcy. Konsument ma formalne
i faktyczne prawo wyboru dostawcy usług bankowych oraz sposobu świadczenia usługi.
Splot zmian wywołanych globalizacją, integracją i transformacją polaryzuje społeczność konsumentów usług bankowych. Na jednym biegunie znajdują się ci, dla których globalizacja oznacza dostęp do jakościowo lepszych i tańszych usług, na drugim tacy, którzy są
wykluczeni z dostępu do usług bankowych. Kumulowanie się negatywnych lub pozytywnych efektów triady: globalizacji, transformacji, integracji utrudnia jednoznaczny podział
praw konsumenta według typu usług bankowych: pasywnych, aktywnych i rozliczeniowych.
W nowej rzeczywistości pojawiają się funkcjonalne równoważniki każdego z typów usług.
Depozyty bankowe są zastępowane przez zakup jednostek uczestnictwa w funduszach
pieniężnych, co pozwala na uniknięcie opodatkowania dochodów odsetkowych. Fundusze
wspólnego inwestowania gwarantują płynność jednostek uczestnictwa. Mogą być one
sprzedawane i kupowane bez ograniczeń i w dowolnym momencie. Kredyty bankowe są zastępowane przez leasing finansowy i zadłużanie się przy pomocy kart bankowych. Usługi roz-
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liczeniowe są świadczone przez podmioty gospodarcze nie mające licencji bankowej,
na przykład duże sieci handlowe i spółki informatyczne.
Szybkie tempo zmian warunków egzekwowania praw konsumentów prowadzi do znacznej
niepewności, co do właściwej oceny stopnia ich ważności dla ochrony konkurencji i praw
konsumentów. Pytanie projekcyjne dla reprezentatywnej próby mieszkańców kraju od 16
do 64 lat (N=1075) oraz próby celowej pracowników banku (N=375) jaki bank jest dobry
w opinii respondenta pozwoliło odtworzyć subiektywną wagę kryteriów oceny usługodawców usług bankowych. I tak, dobry bank to bank9:
• z korzystnym oprocentowaniem – 52,5% respondentów
(w miastach do 50 tys. mieszkańców – 61,0%; bankowcy – 43,6%),
• z szybką obsługą – 51,8% respondentów
(kadra kierownicza – 67,4%; 84,3% – bankowcy),
• wiarygodny – 44,9% respondentów (z wyższym wykształceniem – 52%;
po 55 roku życia- 51,0%; 79,8% – bankowcy),
• w którym nie ma kolejek – 40,5% respondentów
(z wyższym wykształceniem – 49,5%; po 55 roku życia – 48,5%;
w dużych miastach – 48,0%; 44,8% – bankowcy),
• łatwo dostępny, blisko mojego miejsca zamieszkania – 19,9% respondentów
(32,6% – bankowcy),
• czynny 24 godziny na dobę – 19,5% respondentów
(w dużych miastach – 26,0%, ze wsi -14,4%; 58,8% – bankowcy),
• znany osobiście – 7,5% respondentów
(ze strefy budżetowej – 12,1%; 34,1% – bankowcy),
• z samoobsługą – 4,9% respondentów (mieszkańcy miast 50-200 tys. – 7,8%; uczniowie
– 7,6%; w wieku od 25 do 39 lat – 7,1%; 23,7% – bankowcy).
Przytoczone dane nie są w pełni porównywalne. Próba reprezentatywna i celowa daje jedynie wyobrażenie o tym jak różny może być świat po obu stronach lady.
Presja konkurencji nie doprowadziła do likwidacji kolejek w bankach. Prawo do nietracenia czasu w bankach pozostaje zatem jednym z podstawowych i nie zawsze zrealizowanych praw konsumentów. Pracownicy banku są skłonni do bagatelizowania problemu kolejek i nieuznawania
prawa klienta do bycia obsłużonym w ciągu 5-10 minut od wejścia do placówki bankowej.
Potwierdzeniem tego nadrzędnego kryterium oceny zagrożenie praw konsumenta mogą być
kryteria stosowane przy wyborze banku dla siebie. Ponownie przytoczono i zderzono z sobą
poglądy personelu badanych banków i ich klientów10:
• oferowanym oprocentowaniem – 68,2% respondentów (65,6% – bankowcy),
• gwarancjami Skarbu Państwa – 35,2% respondentów
(z wyższym wykształceniem – 42,9%; z wykształceniem podstawowym – 27,7%;
37,7% – bankowcy),
• jakością obsługi – 30,6% respondentów (69,4% – bankowcy),
• renomą banku – 26,9% respondentów
(uczniowie – 32,8%; wieś – 21,2%; 47,5% – bankowcy),
• czasem obsługi – 26,4% respondentów (51,6% – bankowcy),
• dostępnością – 23,8% respondentów (34,4% – bankowcy),
• szerokością oferty – 18,4% respondentów (kadra kierownicza – 40,0%;
z wyższym wykształceniem – 31,9%; 47,5% – bankowcy),
9
10

Wyniki badań Pracowni Badań Społecznych w Sopocie, wrzesień 1999 roku.
Wyniki badań Pracowni Badań Społecznych w Sopocie, wrzesień 1999 roku.
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reputacją banku u znajomych – 13,3% respondentów
(uczniowie – 19,4%; podstawowe – 17,0%; 35,9% – bankowcy),
• liczbą bankomatów- 10,0% respondentów
(wyższe -17,6%; duże miasta -16,5%; 30,3% – bankowcy),
• dostępem do nowoczesnych usług – 7,5% respondentów
(wyższe – 15,4%; podstawowe – 5,8%; 36,8% – bankowcy),
• typem oferowanych kart bankowych – 4,8% respondentów
(duże miasta – 7,2%; 17,2% – bankowcy),
• odległością do banku od miejsca pracy – 4,4% respondentów
kadra kierownicza – 11,1%; wyższe wykształcenie – 8,8%; 15,1% – bankowcy.
Ważność poszczególnych zagrożeń praw konsumentów może więc być różna gdy wynika
z stopnia ich dolegliwości dla usługobiorców, a tym samym stopnia niezadowolenia z istniejącego stanu rzeczy. Skala zagrożenia praw konsumentów może mieć też charakter potencjalny,
a więc wynikający z zastępowania obsługi przy ladzie samoobsługa przy pomocy bankomatów
i dynamiczny, a więc zmienny w czasie. Najważniejsze wówczas jest wskazanie na te zagrożenia które mają charakter systemowy, a nie subiektywny.
W tej części opracowania przyjęto, że najważniejszymi zagrożeniami są te które mają systemowy charakter, mogą więc z jednej strony wywołać destabilizację krajowego systemu finansowego, z drugiej nie dają się łatwo usunąć w ramach międzynarodowych konglomeratów
finansowych działających w Polsce.
Ochrona słabszego, która jest zapisana w prawach konsumentów może być nieskuteczna
w wyniku zbyt daleko idącej podziału systemu bankowego na banki lokalne oraz banki
wchodzące w skład dużych i międzynarodowych grup finansowych. Wiele z dotychczas samodzielnych banków krajowych przekształciło się w jednostki organizacyjne znajdujące się
na peryferiach międzynarodowego systemu finansowego.
Najważniejsze z tego punktu widzenia jest:
• wyposażenie organizacji ochrony praw konsumentów i odpowiednich agend rządowych
w możliwość gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji o naruszaniu praw
konsumentów,
• łączenie na forum tych organizacji wysiłków usługobiorców, usługodawców i ich regulatorów,
• inicjowanie standardów ex ante i ex post dobrej praktyki w zakresie usług bankowych.
Ważnym źródłem informacji dla konsumentów i ich organizacji oraz regulatorów rynków
usług bankowych może być arbiter bankowy i jego monitorowanie najbardziej jaskrawych typów konfliktów między usługodawcą i usługobiorcą.

•

1.3.1. Najwa˝niejsze zagro˝enia praw konsumenta na rynku depozytowym
1.3.1.1. Prowizje i op∏aty za obs∏ug´ depozytowego konta bankowego
Uprawnienia do zastrzegania na swoją rzecz prowizji i opłat mają swoje źródło w zasadzie swobody zawierania umów. Prawo bankowe nakazuje expressis verbis wskazać w umowie rachunku bankowego zasady i sposób ustalania prowizji i opłat za czynności związane z prowadzeniem
rachunku. W orzecznictwie sądowym i Komisji Nadzoru Bankowego wyrażany jest pogląd, że
zastrzeżenie budzi obciążanie klientów banków prowizją lub opłatami za czynności, które
stanowią element składowy rachunku bankowego. W opiniach przeciwnych wskazuje się,
że ustalenie nie wynikowej, lecz ryczałtowej opłaty za prowadzenie rachunku bankowego wiązałoby się z daleko idącym i krzywdzącym klientów uśrednieniem rachunku kosztów usługi bankowej. W ten sposób następowałoby nieuzasadnione uprzywilejowanie jednych klientów
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kosztem innych. Postanowienia zastrzegające na rzecz banku wynagrodzenie wynikowe
za prowadzenie rachunku bankowego nie może być uznane, za niedozwolone postanowienie
umowne rażąco niekorzystne dla konsumenta.
Stabilizacja cen pozbawia deponentów udziału w premii inflacyjnej, która pozwala
na zachowanie iluzji, że oprocentowanie depozytów jest godziwe. Ludzie łatwo ulegają iluzji
nominalizmu i nie odnoszą oprocentowania depozytów do ruchu cen, lecz jedynie podziału
biegunowego: zysk lub strata. Są bardzo niezadowoleni gdy obserwują straty oprocentowania i czerpią ograniczoną satysfakcję gdy oprocentowanie depozytów rośnie.
Awersja do strat urzeczywistnia się gdy na rachunkach walutowych po potrąceniu prowizji
i opłat za jego prowadzenie stan konta wykazuje niższy poziom niż w okresie porównywalnym.
Kryje się za tym założenie, że przyszłość będzie podobna do przeszłości. Stąd na skali konkurencyjności depozytów bankowych wobec innych inwestycji finansowych badani przez Instytut
Badania Opinii i Rynku Pentor pracownicy 200 placówek bankowych ocenili na skali od zera
do dziewięciu11:
• obligacje skarbu państwa – 5,39,
• jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych – 4,26,
• nieruchomości – 3,68,
• waluty obce – 3,57,
• derywaty – 3,53,
• polisy i inne produkty zakładów ubezpieczeniowych – 3,37,
• mieszkania na wynajem – 2,77,
• wierzytelności – 2,77,
• akcje spółek giełdowych – 2,79.
Tversky i Kahneman zwracają uwagę na ogólną awersje ludzi do strat. Jeśli zatem klienci banków nie płacili opłat i prowizji w czasie wysokiej inflacji to obecnie nie znajdują uzasadnienia
dla ich pobierania obecnie. Usługobiorcy uznają, że ich nabyte prawa zostały naruszone.
Rezygnują z depozytów w bankach. O prawdziwych motywach tej rezygnacji nie chcą jednak
publicznie mówić. Poprawność polityczna skłania pracowników banków do szukania makroekonomicznych uzasadnień powodów spadku tempa wzrostu depozytów w bankach. Są nimi
miedzy innymi12:
• niska stopa wzrostu dochodów ludności – 55%,
• kurczenie się segmentu ludności mającej nadwyżki finansowe – 48%,
• opodatkowanie zysków z dochodów odsetkowych – 32%,
• konkurencyjność innych instrumentów oszczędnościowych – 11,5%,
• spadek atrakcyjności lokat antypodatkowych – 3,5%,
• wzrost niechęci do oszczędzania w bankach -1,5%,
• wzrastające koszty usług bankowych – 0,5%.

1.3.1.2. Konkurencja gwarancjami depozytów
Ocieranie się oprocentowania efektywnego depozytów o poziom subiektywnie oceniany jako
strata powoduje, że gwarancje depozytów wyrażone explicite stają się ważnym elementem praw
konsumenta. System 10% udziału w kosztach upadłości banku przez deponenta, który
trzyma w banku więcej niż jeden tysiąc złotych, może potencjalnie wpłynąć na odpłyniecie depozytów do systemów bankowych, które obejmują depozyty osób fizycznych
stuprocentową gwarancją.
11
12

Pentor, październik 2002 roku.
Pentor, październik 2002 roku.
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W konkurencji o depozyty wygrają banki mające bardziej zrozumiały i oparty o gwarancje państwa system gwarantowania depozytów. Deponenci mogą korzystać z usług przygranicznych
banków oraz bankowości elektronicznej. Lata funkcjonowania w systemie gwarancji Skarbu
Państwa odcisnęły swój ślad. W potocznej świadomości brak jest odbicia prawnego stanu rzeczy, w myśl którego depozyty od 1 stycznia 2003 gwarantuje do wysokości 22500 EUR Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Prawem konsumenta jest egzekwowanie zasady, że w reklamie nie wolno wykorzystywać
atutu bardziej korzystnych od krajowych rozwiązań w zakresie depozytów. Brak skutecznej egzekucji tego postanowienia dyrektywy o nieuczciwej reklamie może zachwiać stabilnością
krajowego systemu finansowego i zagrozić dobrze rozumianym interesom konsumentów.
W tym kontekście ważne są spodziewane przez pracowników banków skutki nowelizacji
prawa bankowego.
Tablica 1.3.1.
Skutek

Zdecydowanie Raczej Raczej Zdecydowanie Brak opinii
tak
tak
nie
nie

Uatrakcyjnienie oferty

15

60

20

3

2

Wzrost konkurencji o najbogatszych klientów

20

49

28

1

2

Utratę zamożnych klientów

8

46

39

5

2

Odpływu zagranicę oszczędności krajowych

4

20

62

12

2

Źródło Pentor, 7-9 października 2002 roku.

Pracownicy banków liczą, że lojalność klientów wobec ich banków będzie powszechna i będzie sprzyjała uatrakcyjnieniu oferty dla klienta, bez negatywnych skutków ubocznych dla
stabilności krajowego systemu finansowego.

1.3.1.3. Zagro˝enie zara˝eniem si´ kryzysem deflacyjnym
Walka o depozyty bankowe rezydentów i nierezydentów może się bardzo zaostrzyć, ze względu
na zagrożenie gospodarki Niemiec kryzysem deflacyjnym, a więc sytuacją w której ogólny indeks
cen detalicznych towarów i usług spada poniżej zera. Wówczas depozyty w banku mają zerowe
nominalne oprocentowanie. Polityka zerowej stopy procentowej jest ściśle powiązana z nadprodukcją oraz stagnacją w gospodarce.
Międzynarodowe konglomeraty finansowe będą w tej sytuacji poszukiwały tanich źródeł
refinansowania poza macierzystymi granicami. Ich zdolność do przetrwania w znacznym
stopniu zależeć będzie od podaży taniego pieniądza pozyskiwanego za pośrednictwem oaz
podatkowych. Należy przy tym pamiętać, że akcje Commerzbanku straciły w tym roku 70%
swojej wartości rynkowej, zaś Bayerische Hypo und Vereinsbank – 67%.
W interesie konsumentów jest zagwarantowanie, że depozyty pozyskane w strukturalnie zacofanych regionach naszego kraju były wykorzystywane do finansowania ich rozwoju, a nie transferowane za granicę lub lokowane w bankach specjalistycznych nie
mających sieci placówek terenowych.
Bankowe spółki matki, dominujące nad spółkami zależnymi, zwanymi spółkami córkami są
w stanie zagrozić egzystencji zależnych od siebie podmiotów. Konsument ma prawo do bezpiecznego systemu bankowego. Takim systemem nie jest system krajowy, w którym udział kapitału
zagranicznego w sektorze bankowym przekracza granice bezpieczeństwa systemowego.
1.3.1.4. Brak oprocentowania rezerw obowiàzkowych
Bezpośredni związek pomiędzy wysokością oprocentowania depozytów, oraz wielkością akcji
kredytowej banków a wysokością naliczanych i odprowadzanych rezerw obowiązkowych kon34

centruje uwagę konsumentów na wysokości tych rezerw. Porównuje się zatem 5-procentowy poziom rezerw obowiązkowych w Polsce z 2-procentowym poziomem rezerw w eurosystemie.
Skupianie się na trzy punktowej różnicy wysokości tych rezerw jest pozorowanym działaniem.
Istota sprawy sprowadza się to tego czy rezerwy te są oprocentowane czy też nie. W Unii
Europejskiej rezerwy obowiązkowe są oprocentowane w taki sposób aby były neutralne wobec
wyniku finansowego banku, a więc aby nie pogarszały jego pozycji konkurencyjnej na świecie.
Rezerwy nie przynoszą dochodu większego niż uzyskiwany przeciętnie na rynku. Nie są więc
źródłem nadzwyczajnych dochodów lub strat.
W Polsce środki finansowe pozyskane w formie rezerw obowiązkowych są wykorzystywane
na finansowanie działalności banku centralnego i pokrywania kosztów prowadzonej przez bank
centralny polityki pieniężnej. Jeśli zatem dla ochrony konsumenta usług bankowych postulować się będzie zmniejszenia wysokości rezerw obowiązkowych w Polsce to równocześnie zmusi się podatnika do pokrycia kosztów funkcjonowania banku centralnego. Jeśli zatem większość
konsumentów usług bankowych jest rezydentami i podatnikami to ostateczny wynik tego typu
zmian regulacji nadzorczych jest co najmniej wątpliwy z punktu widzenia ich interesów ekonomicznych. Należy przy tym pamiętać, że rozmiar środków potrzebnych bankowi centralnemu do zarządzania płynnością sektora bankowego może być w Polsce relatywnie większy niż
w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zbyt szybkie obniżanie wysokości
rezerw obowiązkowych może wywołać zaburzenia w funkcjonowaniu krajowego systemu
finansowego. Za tego typu zaburzenia koniec końców płaci konsument.

1.3.1.5. Brak oferty systematycznego oszcz´dzania
Ochrona konsumenta w jego kontaktach z bankami ma służyć zwiększeniu skłonności
gospodarstw domowych do oszczędzania. Trudno więc uznać wprowadzenie podatku
od odsetek depozytów bankowych za czynnik zmniejszający lukę oszczędności krajowych. Polega ona na tym, że dla wykorzystania potencjału rozwojowego Polski konieczne są
inwestycje na poziomie 30% PKB, zaś skłonność do oszczędzania w kraju jest na poziomie
ok. 20% PKB. Również próba wprowadzania powszechnych deklaracji majątkowych i odejście od obietnic zmniejszenia podatku dochodowego dla podmiotów gospodarczych nie
sprzyjają zwiększaniu skłonności do oszczędzania w naszym kraju.
Banki zlikwidowały pojęcie wkładu oszczędnościowego. Nie ma w Polsce banku oszczędnościowego. Wszystko to świadczy o odwróceniu się banków od drobnych ciułaczy. Uzasadnieniem dla
takich działań są wysokie koszty obsługi rachunku na którym nie ma osadu oszczędności i nie
ma obrotu. Jest to argument całkowicie nie trafiony w dobie rewolucji technologii informatycznej i telekomunikacyjnej w bankach. Samoobsługa w bankomatach oraz pieniądz elektroniczny
ładowany do portmonetki i saszetki elektronicznej w pełni pokonują barierę kosztową obsługi
masowej biednych klientów banku. Banki nie wykazują dobrej woli, aby zorganizować system
powszechnego oszczędzania w warunkach XXI wieku.
1.3.2. Najwa˝niejsze zagro˝enia praw konsumenta na rynku kredytowym
1.3.2.1. Utrzymywanie spo∏ecznoÊci wykluczonych z oferty bankowej
Polaryzacja ludności kraju na dwie nieomal równe części korzystających i niekorzystających
z usług banków jest faktem od początku naszej transformacji ustrojowej. Dyskusyjne jest czy ten
rozłam ma tendencję do pogłębienie się czy też osłabienia swojej skali. W tej sytuacji za największe zagrożenie dla realizacji praw konsumenta usług bankowych, w tym kredytowych należy uznać wykluczenie na trwałe znacznej części potencjalnych klientów z pola uwagi
dostawców usług.

35

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Jeśli strategicznym celem usługodawców jest zwiększenie udziału w rynku, a nie rozbudowa istniejącego rynku to wykluczenie jako adresatów oferty banków znacznej grupy potencjalnych ich
klientów nie jest przypadkiem, lecz wynikiem przemyślanych działań. Stąd brak jest jednoznacznych szacunków dotyczących skali wykluczenia potencjalnych klientów z oferty banków. Jest
jednak udowodnione empirycznie, że połowa osób pominiętych w ofercie banków, sama nie
uznaje się za potencjalnych klientów banków. Ostatecznie zatem, od jednej trzeciej do jednej
czwartej liczby dorosłej ludności kraju nie jest objęta ofertą licencjonowanych instytucji kredytowych. W ich miejsce wkraczają lombardy oraz pożyczki finansowe oferowane przez zorganizowaną przestępczość.
W wielu wysokorozwiniętych gospodarczo krajach bank centralny ma prawo polecić w trybie
administracyjnym, aby wskazany przez niego bank komercyjny otworzył rachunek bankowy
danej osobie. W dobie obrotu bezgotówkowego ma to na celu zapewnienie efektywnego
adresowania pomocy finansowej dla bezdomnym i skrajnie biednym.
Dynamika wydawanych kart bankowych oraz otwieranych rachunków bankowych sama
w sobie nie może świadczyć o ograniczaniu sfery wykluczenia z dostępności do usług bankowych. Co szósty adresat oferty banków korzysta z usług dwóch i więcej banków. Dynamika
tworzenia przez klientów portfela dostawców usług jest na tyle znaczna, że sam wzrost liczby
ROR i wydawanych kart bankowych nie jest dowodem, że sfera wykluczonych z rynku usług
bankowych ulega systematycznemu zmniejszeniu.
Grupę wykluczonych nie różnicuje płeć. Są oni częściej osobami starszymi. Legitymują się
wykształceniem podstawowym. Deklarują najniższe dochody na głowę członka rodziny lub brak
jakichkolwiek źródeł dochodu. Liczba osób w gospodarstwie domowym nie różnicuje populacji
wykluczonych z rynku usług bankowych. Co trzeci bezrobotny znalazł się w tej grupie oraz co
trzecia osoba nie pracująca. Co trzeci robotnik niewykwalifikowany oraz rolnik jest wykluczony
z oferty banków. Podobnie co trzeci uczeń i student znalazł się poza zasięgiem oddziaływania
placówek bankowych. Zamieszkanie na wsi wpływa na prawdopodobieństwo znalezienia się
w grupie wykluczonych z oferty banków.

1.3.2.2. Brak gwarancji rzetelnoÊci informacji w portalach finansowych
Odchodzenie od papierowych nośników informacji w relacjach usługodawca i usługobiorca
stwarza pokusę erozji praw konsumenta w powodzi informacji i przykładów wyliczeń efektywnej stopy procentowej. Konsument nie ma możliwości weryfikacji informacji pierwotnych
przedstawionych mu w formie graficznej lub kalkulatorka finansowego. Musi mieć zaufanie do informacji przekazywanym mu w czasie rzeczywistym drogą elektroniczną.
Prawa konsumenta dotyczą wówczas:
• prawa do publicznej informacji o usługach bankowych, redagowanych przez organizacje
konsumenckie lub agendy rządowe,
• prawa do informacji o najważniejszych właściwościach produktu i usługi,
• prawa do informacji o alternatywnych produktach i usługach oraz usługobiorcach,
• prawa dostępu do baz danych informacji użytkowej i prostych narzędzi ich wyszukiwania,
• prawa do informacji o charakterze wiadomości komercyjnej czy eksperckiej,
• prawa do obrony przed zalewem informacjami nierzetelnymi i manipulowaniem informacjami,
• prawa do informacji w języku ojczystym.
Na straży prawa konsumentów do prawdziwej informacji stoi Arbiter bankowy. Wydawane
w toku postępowania arbitrażowego orzeczenia, którego stronami są wyłącznie osoby fizyczne
związane z bankami umowami nie dotyczącymi ich działalności gospodarczej, są publikowane.
Zadaniem Katarzyny Marczyńskiej, Arbitra bankowego konsument powinien być traktowany jako
równorzędny partner, który ma prawo do rzetelnej informacji na temat zalet i ewentualnych wad
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oferowanego produktu bankowego oraz jego uprawnień i obowiązków wynikających z umowy.
Każda wątpliwość powinna być wyjaśniana konsumentowi przez kompetentnych pracowników
instytucji kredytowych w krótkim terminie i bez pobierania dodatkowych opłat.

1.3.2.3. Brak czasu do namys∏u
Funkcja czasu do namysłu jest postrzegana dwojako. Po pierwsze, jest to czas na wyrównanie
poziomu poinformowania pomiędzy usługodawca i usługobiorcą. Po drugie, jest to czas
na wycofanie się z irracjonalnych zachowań konsumenckich.
Instytucja czasu do namysłu rodzi obawy o pokusę nadużycia możliwości wycofania się z umowy
przez usługobiorcę. Uzasadnione odstąpienie od umowy wynika z sytuacyjnego monopolu. Polega on na tym, ze w danym momencie jest dostępny jeden jedyny dostawca usługi z bardzo ograniczoną ofertą produktową. Wiąże on klienta umową która nie daje żadnej możliwości zmiany sytuacji wyjściowej, często niekorzystnej dla usługobiorcy. W przypadku dóbr reputacyjnych jakimi
są usługi bankowe występuje asymetria informacji między usługodawcą a usługobiorcą. Produkty
bankowe jest trudno eksperymentalnie sprawdzić, a następnie zwrócić bez poniesienia żadnych
kosztów. Stąd czas niezbędnego namysłu musi być odpowiednio wydłużony. Powinien być on rozszerzony na usługi rozliczeniowe w czasie rzeczywistym. Wielu bowiem przypadkach użytkownicy home banking mogą ulegać iluzji, ze dokonują operacji w czasie rzeczywistym. W rzeczywistości są one odkładane do czasu sesji rozliczeniowych dwa lub trzy razy w ciągu dnia roboczego.
Znaczenie czasu do namysłu w systemie ochrony praw konsumenta usług bankowych
zostało podkreślone w nowelizacji dyrektywy o kredycie konsumenckim. Zakazuje ona
obwoźnej, czy też bezpośredniej sprzedaży kredytów.
1.3.2.4. Nieprzestrzeganie ustawy o kredycie konsumenckim
Brak nadzoru konsumentów spowodował, że mimo 12 miesięcznego vacatio legis ustawy
o kredycie konsumenckim jej postanowienia nie są szerzej znane ani usługodawcom ani
usługobiorcom. Widocznym tego objawem jest brak informacji o rzeczywistej stopie oferowanego kredytu konsumenckiego. Niektóre banki nie podając tych danych tłumaczyły się
niejasnością przepisów. Brak jasności dotyczyły zakresu tego obowiązku. Przepisy nie
precyzowały, czy wszystkie informacje dla klienta muszą zawierać rzeczywistą roczną
stopę oprocentowania, czy też jedynie te, w których podawane są koszty kredytu
konsumenckiego. Tylko bowiem w ten sposób klienci będą mieli realną szansę na porównanie oferty na rynku i wybranie najbardziej odpowiadającej ich potrzebom.
Opinie na temat ustawy o kredycie konsumenckim są wśród bankowców podzielone. Większość
z nich nie ma problemów z prezentowaniem klientom całkowitego kosztu kredytu. Więcej kontrowersji budzi prawo kredytobiorcy do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu trzech dni
od zawarcia umowy kredytowej. Najbardziej krytykowane przez pracowników banku jest ograniczenie uprawnień banku do pobierania opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, w tym kredytu dewizowego. Całe ryzyko kursowe spada wówczas wyłącznie na bank. Klienci obawiają się, że wydłużenie z trzech do dziesięciu dni okresu namysłu wydłuży oczekiwanie na kredyt. Dostrzegają
lukę w przepisach, dzięki której usługodawca może wprowadzić opłatę za prowadzenie rachunku kredytowego, na którym dokumentowana jest spłata kredytu. Ta opłata nie musi być uwzględniana przy wyliczaniu rzeczywistej stopy procentowej kredytu konsumenckiego.
1.3.2.5. Brak nadzoru konsumentów nad Biurem Informacji Kredytowej i listami zastrze˝eƒ Zwiàzku
Banków Polskich
Kodeks Dobrej Praktyki Bankowej Związku Banków Polskich nie reguluje funkcjonowania baz
danych o klientach niewywiązujących się ze swych umów wobec banków. Rozsyłanie infor37
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macji o tego typu wydarzeniach przez Związek Banków Polskich oraz Biuro Informacji Kredytowej jest konieczne aby chronić obrót gospodarczy przed nieuczciwymi jego uczestnikami.
Problem pojawia się gdy usługodawca zostaje oczyszczony z zarzutów na drodze sądowej, a nie ma możliwości wpłynięcia na treść nieaktualnych informacji rozsyłanych
w obu tych systemach.
Celowe byłoby powołanie powiernika interesów klientów, którzy kontrolowaliby procedury aktualizacji danych w bazach informacji wykorzystywanych wspólnie przez cały sektor bankowy.

1.3.2.6. Arbitralne rozwiàzywanie umowy kredytowej
Dyrektywa 93/13/UE w art. 5. przykłada wielką wagę do klarowności i zrozumiałości treści
zawartej umowy: „W przypadku umów, w których wszystkie lub niektóre z przedstawionych
konsumentów warunków są przedstawione na piśmie, warunki te powinny być sporządzone
prostym i zrozumiałym językiem. Wszystkie wątpliwości co do treści tego warunku, należy
interpretować na korzyść konsumenta”.
Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim banki mają prawo wypowiedzenie kredytu klientowi, który nie zapłaci dwóch rat. Operuje się nieostrym pojęciem pełnych rat. Nie wiadomo czy
zapłacenie połowy raty zabezpiecza przed wypowiedzeniem kredytu czy też nie.
Trudności z zarządzaniem płynnością banku wprost prowadzą do bezzasadnego wypowiadania umów kredytowych. Skomplikowane treści umowy nie sprzyjają skutecznej ochronie
przed arbitralnym i w istocie rzeczy bezprawnym wypowiadaniem umowy kredytowej.
Ochrona konsumenta wymaga więc specjalizacji kancelarii adwokackich w tym zakresie oraz
wspieraniu ich przez stowarzyszenia konsumenckie. Mimo znacznej staranności ze strony
przeciętnego konsumenta istnieje duża szansa przeoczenia lub niezrozumienia istotnych
warunków umowy kredytowej. Jednocześnie trudno jest tego typu klauzulę zaliczyć
do ewidentnie nieuczciwych.
Pracownicy banku są wówczas narażeni na pokusę wypowiadania kredytu, aby uzyskać korzyści majątkowe lub doprowadzać do celowej upadłości kredytobiorcę wskazanego przez
nieuczciwą konkurencję. Procedury wymawiania kredytu muszą być poddane szczególnemu
nadzorowi ze strony audytu wewnętrznego banku.
1.3.2.7. Brak wystarczajàcej presji konkurencyjnej
Wskaźnikiem stanu konkurencji na rynku usług bankowych w każdym kraju jest wysokość
marży odsetkowej. Im niższa jest ona, tym bardziej konkurencyjne warunki panują na danym
rynku. W Polsce marże odsetkowe mierzone różnicą oprocentowania depozytów i kredytów
są jednymi z najwyższych na świecie. Wynika to z konieczności zapełnienia 10 punktowej
luki w poziomie oszczędności krajowych napływem oszczędności zagranicznych. Jest to sytuacja
bardzo niekorzystna z punktu widzenia interesów konsumenta.
1.3.2.8. Brak umiej´tnoÊci finansowania projektów
Stosowanie przez bank nadmiernych zabezpieczeń umowy kredytowej jest nagminnym
zagrożeniem praw konsumenta. Banki nie starają się zniwelować asymetrii informacji między
usługodawcą a usługobiorca przez koordynowanie w czasie i przestrzeni działalności gospodarczej. Cały ciężar zarządzania ryzykiem systematycznym oraz ryzykiem kredytowym jest
przerzucany na usługobiorcę.
Banki nie mają umiejętności finansowania projektów biznesowych, których stopa zwrotu jest
samoistnym zabezpieczeniem udzielonego kredytu. Brak tego typu oferty kredytów podwyższonego ryzyka świadczy o oligopolistycznej pozycji banków komercyjnych w Polsce.
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1.3.2.9. Brak oferty mikrofinansowania
Ochrona praw konsumenta usług bankowych ma na celu ograniczenie nierównowagi stron
umowy. Dotychczas omówiono niektóre wybrane czynniki tej nierównowagi:
• deformacje konkurencji na rynku usług bankowych wywołane strukturą własności
w sektorze bankowym,
• manipulowanie informacją i brak informacji dla usługobiorcy,
• zarażanie się kryzysami walutowymi i finansowymi.
Najpoważniejszym ograniczeniem praw konsumenta w Polsce jest jednak niedorozwój
instytucjonalny sektora finansowego w naszym kraju. Najbardziej jaskrawym jego
przykładem jest brak instytucji mikrofinansowych.
Dotychczasowa uwaga analityków była skupiona na makroekonomicznych aspektach stabilności systemów finansowych. O mikroekonomicznych źródłach zaburzeń w funkcjonowaniu
rynków finansowych mówiło się dotychczas sporadycznie i jedynie w kontekście nieracjonalnych ekonomicznie zachowań niefinansowych podmiotów gospodarczych. Ochrona praw
konsumenta wymaga zwrócenia uwagi na te zaburzenia w funkcjonowaniu systemu finansowego, które maja swój początek w negowaniu potrzeby i znacznie samopomocy finansowej
i dostępności do profesjonalnego pośrednictwa finansowego wśród wykluczonych z korzyści
transformacji, globalizacji i integracji regionalnej. Jest to koszt zewnętrzny pogoni za zyskiem
przez instytucje kredytowe w krótkim okresie.
Problematyka mikrofinansowania ma bogatą rodzimą i zagraniczną tradycję. Jej elementem są
kościelne banki dla ubogich oraz kasy rolnicze Strzelczyka. Sukcesy gospodarcze Irlandii są tłumaczone tradycją samopomocy sąsiedzkiej, która w XVIII i XIX wieku, w czasie zarazy ziemniaczanej, niejednokrotnie ratowała od śmierci głodowej. Wzajemna pomoc wobec następstw klęski
przyrodniczej jest trwałym elementem tradycji ubezpieczeń i bankowości.
Etatystyczna wiara w czasach realnego socjalizmu, że samopomoc sąsiedzka może być
skutecznie zastąpiona przez państwo, zrodziła obowiązek zapewnienia dostępności do usług
bankowych dla dorosłej ludności kraju.
Transformacja ustrojowa spowodowała bezwarunkowe odrzucenie żądania od instytucji kredytowych zagwarantowania powszechnego dostępu do ich usług. Mechanizm konkurencji rynkowej
miał doprowadzić do objęcia profesjonalnym pośrednictwem finansowym wszystkich zainteresowanych i dysponujących efektywnym popytem.
Praktyka pokazuje, że w trakcie transformacji ustrojowej jedni są jej beneficjentami inni
czasowymi lub trwałymi przegranymi. Wyrzuceni przez mechanizm rynkowy na peryferie
gospodarki rynkowej i społeczeństwa są w Polsce bezrobotni i biedni. Oni nie korzystają
z usług bankowych. Wśród wielu przyczyn tego stanu rzeczy ważne miejsce zajmuje dualna
struktura krajowego systemu bankowego. Jego trzon stanowią duże uniwersalne banki stanowiące część międzynarodowych grup finansowych kontrolowanych głównie przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Na marginesie systemu bankowego znajdują się banki lokalne
w formie spółdzielni. Są one zmuszane przez regulatorów krajowych do przekształcenia się
w małe banki uniwersalne. Stąd formułowane są tezy o oligopolu bankowym, w którym nie
ma miejsca na małe banki oraz konkurencję między bankami sieciowymi. Następstwem tej
struktury podmiotowej sektora bankowego jest utrudniony i niepowszechny dostęp do usług
bankowych, w szczególności do kredytu dla mikroprzedsiębiorstw.
W teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, w szczególności z małych i średnich przedsiębiorstw jest traktowany jako warunek konieczny, choć nie
wystarczający sukcesu gospodarczego. Wówczas dominacja kapitału zagranicznego w dualnym, co
do struktury podmiotowej systemie bankowym, jest postrzegana jako bariera wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.
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W teoretycznym schemacie wyjaśniania popytu na mikrofinansowanie dualna struktura sektora bankowego, brak małych banków niszowych wyspecjalizowanych w zagwarantowaniu dostępu do usług bankowych powoduje, że mikroprzedsiębiorstwa nie korzystają z kapitału zasiewu. Są skazane na korzystanie z oferty parabankowych funduszy podwyższonego ryzyka.
Transformacja ustrojowa ujawniła prawdziwą skalę produkcji deficytowej i zatrudnienia socjalnego w Polsce. Bezrobotni i zatrudnieni w przedsiębiorstwach, których upadłości nie ogłoszono
nie mają środków na poszukiwanie pracy poza miejscem zatrudnienia. Musza się godzić
na lichwiarskie warunki pożyczek gotówkowych oraz płacę poniżej minimum socjalnego.
Docelowy rynek mikrofinansowania w Polsce to cztery miliony osób. Połowa z nich próbuje
pracy na swoim i działa w ramach mikroprzedsiebiorstw, pozostali to trwale bezrobotni oraz
ubodzy. Stąd też, mikrofinansowanie i ryzyko jemu towarzyszące wymaga badań. Ich wstępne wyniki zostały przedstawione poniżej.
Zakres pojęcia mikrofinansowania kształtował się w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Jest on pochodną globalizacji i światowej walki z nędzą i głodem z udziałem szerokiej sieci banków rozwojowych. Rewolucja technologiczna umożliwiła dotarcie do biedoty w trzecim świecie po koszcie
tak niskim, że pozwalającym na uzyskanie wymaganej rentowności tego typu banków.
Współcześnie współwystępują następujące formy mikrofinansowania:
• pośrednicy kredytowi,
• bankowość lokalna,
• gwarancje i pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw,
• instrumenty bankowości bezodstekowej,
• samopomoc sąsiedzka i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i),
• mikrofinansowanie profesjonalne,
• lombardy,
• pożyczki zorganizowanej przestępczości.
Przedstawiciele bankowości komercyjnej głoszą, że nie oferują usług w zakresie mikrofinansowania dlatego, że są za ryzykowne, a tym samym za drogie dla ewentualnych klientów banków.
Z drugiej strony zwracają uwagę, że pracochłonność tego typu usług jest znacznie wyższa
od innych masowych produktów bankowych. Żaden z tych argumentów nie wytrzymuje konfrontacji z faktami. Ludzie ubodzy skazani na usługi lombardu lub mafii są skłonni zapłacić
wyższe oprocentowanie za pozyskane środki, są również gotowi zabezpieczyć kredyt bankowy
przez uczestnictwo w programach celowego oszczędzania. Tak więc argument domniemanej
nieopłacalności usług mikrofinansowania opiera się na ich wyższej pracochłonności. Istotnie jest
ona wyższa gdy bank stosuje tradycyjną technologię, używa nośników papierowych, nie jest
gotowy na akceptowanie podpisu elektronicznego i inwestuje w mury zamiast w technologię
informatyczną. Trudno jednak uznać zacofanie banków sieciowych za argument dostatecznie
obiektywny na rzecz nieopłacalności angażowania się banków w mikrofinansowanie.
Praktyka wielu banków udowadnia, że czerpią zadawalające je korzyści z mikrofinansowania. Czynią to jednak pośrednio przez szeroką sieć pośredników kredytowych i rozwijanie
metod punktowych oceny wiarygodności finansowej potencjalnych kredytobiorców.
Profesjonalne mikrofinansowanie wykształciła praktyka Grameen Bank w Bangladeszu, BKK
w Indonezji, BankcoSol w Boliwii uogólnione i rozpowszechnione przez Bank Światowy.
W perspektywie lat, mikrofinansowanie ma:
• zmniejszyć obszary głodu i nędzy,
• zagwarantować awans społeczny wykluczonym i upośledzonym,
• tworzyć nowe miejsca pracy i warunki do samozatrudnienia,
• dostarczyć kapitału zasiewu dla mikroprzedsiebiorstw.
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1.3.3. Najwa˝niejsze zagro˝enia praw konsumenta w zakresie us∏ug transferowych
Praktyka świadczenia usług transferowych przez banki w obrocie krajowym i zagranicznym zawsze
wywoływała protesty konsumentów. Zalecenia UE z 14 lutego 1990 r. o przezroczystości warunków
na jakich banki dokonują zagranicznych transferów finansowych oraz idącą w ślad za nimi Dyrektywa 97/5/UE z 27 stycznia 1997 o transakcjach zagranicznych świadczy o ostrości sporu między
usługodawcami i usługobiorcami. Również przeszkody we wprowadzaniu gotówkowego euro
wywołane traktowaniem przez banki rozliczeń w Unii Gospodarczej i Walutowej jako rozliczeń
zagranicznych wskazuje na stopień zagrożenia praw konsumenta w tej sferze działania banków.
Odpowiedzią Komisji Europejskiej na bezkarne naruszanie praw konsumentów transgranicznych
usług finansowych było wprowadzenie Zarządzeniem UE nr 2560 z 2001 r. zasad transgranicznych
transferów kredytowych z wykorzystaniem euro w ramach eurosystemu.
Mianem transgranicznego transferu kredytu określa się przekazanie kredytu przez inicjatora,
poprzez jego bank lub oddział w jednym kraju członkowskim UE na rzecz beneficjenta,
do jego banku lub oddziału w innym kraju członkowskim.
Transgraniczny transfer środków finansowych może być dokonany przez:
• system hurtowy TARGET, w założeniu jest to system zbyt drogi aby z niego chciał korzystać konsument,
• jeden z 32 systemów detalicznych rozliczeń z wykorzystaniem sieci banków krajowych
i zagranicznych,
• bank korespondent lub zdalny dostęp do rachunku bankowego w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Dla prowadzenia jednolitej polityki monetarnej w Unii Gospodarczej i Walutowej niezbędne
było stworzenie sprawnego systemu płatności na terenie eurosystemu. System ten można było
tworzyć od podstaw lub przy wykorzystaniu istniejącej narodowej infrastruktury. Przy tworzeniu europejskiego systemu rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (TARGET – Trans-European
Automated Gross Settlement Express Transfer) zdecydowano się na wykorzystanie istniejących
już systemów rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS). Oznacza to konieczność stworzenia systemu wymiany pomiędzy RTGS a TARGET zwanego interlinkingiem. Ze względu
na czysto techniczny charakter systemu wzajemnych powiązań zostanie on pominięty w dalszych rozważaniach. Jego efekt ma głównie kosztowy wymiar, gdyż dotyczy wymogów
sprzętowych, teletransmisyjnych oraz oprogramowania które musi być wykorzystywane aby
zapewnić kompatybilność RTGS z TARGET.
Uczestnikami TARGET jest obecnie 15 banków centralnych i RTGS krajów członkowskich oraz
Norwegia i Islandia jako kraje EFTA, które wchodzą w Europejski Obszar Gospodarczy. Administratorem systemu TARGET jest Europejski Bank Centralny. On też na koniec dnia sporządza bilans rozliczeń, kontrolując aby żadna operacja nie została nierozliczona. Przy czym Frankfurt nie
jest centrum architektury informatycznej TARGET. Wszystkie NBC zajmują równą pozycję w architekturze systemu informatycznego obsługującego TARGET. Teoretycznie operacja rozliczeniowa powinna się odbywać w czasie rzeczywistym, a więc poniżej 10 sekund. Jeśli w ciągu 30 minut nie nastąpi potwierdzenie danej operacji, będące sprzężeniem zwrotnym, to bank centralny
banku, który zainicjował rozliczenie musi wszcząć procedurę poszukiwania błędu. Zamykanie
jednoczesne jednolitego rynku pieniężnego ma pozwolić na uniknięcie zbyt dużych różnic w stopach procentowych na narodowych rynkach pieniężnych. Oznacza to, że rozpoczynanie pracy
w RTSG może być uregulowane odmiennie, lecz jej zakończenie jest w pełni ujednolicone.
System TARGET działa tylko w euro i tylko do transferów wielkokwotowych. Jako takie
przyjmuje się zwyczajowo przekazy powyżej 2 milionów EUR. Dla zapewnienia pewności
obrotu gospodarczego nie jest możliwe rozliczanie sald rozrachunków z dnia na dzień
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przy pomocy pożyczek z banku centralnego. Wszelkie kredyty EBC śróddzienne (intraday)
na zachowanie płynności muszą być w pełni zabezpieczone i spłacone w czasie tej samej sesji
rozliczeniowej od 7 do 18 czasu środkowoeuropejskiego. Zlecenia płatnicze, od 350 tys.
do 470 tys. dziennie, są realizowane pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego pokrycia
na rachunku lub zabezpieczenia transakcji środkami banku zlecającego dokonanie płatności.
Dla transferów drobnych płatności z mniejszymi wymaganiami co do ich czasochłonności są wykorzystane prywatne systemy rozliczeniowe. Ich prekursorem był system rozliczeń Europejskiego Stowarzyszenia Banków na rzecz ECU (EBA -European Banking Association for ECU).
Powstały w 1985 r. System Rozliczeń w ECU (ENS) powstał z inicjatywy 18 dużych banków
europejskich oraz przy poparciu Komisji Europejskiej Wspólnot Europejskich i Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. Jego podstawowym zadaniem było promowanie ECU jako jednostki
rozliczeniowe pod patronatem Europejskiej Stowarzyszenia Banków. Pierwotnie system ten występował pod nazwą MESA (Mutual ECU Settelment Accounts, a więc Wielostronny Rachunek
Rozliczeniowy w ECU). Zarządzającym systemem rozliczeń w ECU jest ECU Banking Association
(Związek Banków używających ECU) zarejestrowany jako spółka prawa handlowego w Paryżu.
Przed wprowadzeniem euro system ECU netting obejmował 56 banków clearingowych
z 16 krajów i rozliczał dziennie 6500 zleceń, od 100 uczestników systemu, na łączną kwotę
50 mld ECU. Był to system netto, a więc z kolejką zleceń oczekujących na realizację w miarę
jak pojawią się środki na koncie rozrachunkowym w BIS w Bazylei. Ocenia się, że w ramach
tego systemu dokonywało się 85% transgranicznych zleceń na obszarze Unii Europejskiej oraz
60% transakcji w systemie SWIFT. Bank Handlowy w Warszawie był uczestnikiem ENS.
Banki clearingowe ENS mogły indywidualnie śledzić swoje pozycje, limity i płatności chwilowo wstrzymane, jak również uruchamiać środki z linii kredytowych na podtrzymanie płynności. Istniała możliwość podglądu w czasie rzeczywistym pozycji wszystkich banków clearingowych w ciągu dnia roboczego. Przepływy płatności były codziennie monitorowana dla
identyfikacji nieoczekiwanych opóźnień i wprowadzenia koniecznych korekt.
Działające w Unii Europejskiej 32 systemy podobne do ENS obejmują:
• banki clearingowe,
• Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, działający jako agent dokonujący
ostatecznego rozliczenia pozycji netto na zakończenie dnia,
• SWIFT jako system rejestrujący zlecenia płatnicze i zestawiający bilans netto dla każdego
z banków clearingowych.
Rozliczenia w systemach detalicznych odbywają się w trzech fazach:
1. Faza clearingu do godziny 14.00 czasu środkowo-europejskiego.
Banki przekazują sobie zlecenia płatnicze w euro za pośrednictwem SWIFT. Automatycznie przeprowadzana jest archiwizacja komunikatów, kontrola dwustronnych limitów
oraz ich autoryzacja.
2. Faza redukcji bilansu do 15.15 czasu środkowo-europejskiego.
SWIFT sporządza bilans dla każdego z banków i przedstawia go zwrotnie do BIS oraz
każdego z banków clearingowych. Banki na tej podstawie zaciągają pożyczki typu overnight
do wysokości zapewniającej płynne rozliczenie jak największej liczby banków. Pożyczki te są
oprocentowane według stopy deklarowanej przez banki clearigowe codziennie. Po ustaleniu
parametrów pożyczki nie większej niż 1 milion euro dokonywane są odpowiednie transfery
za pośrednictwem SWIFT do centralnego komputera danego systemu.
3. Faza rozliczeń od 15.45 czasu środkowo-europejskiego.
Komputer danego systemu detalicznego wychodząc ze wstępnego bilansu danego banku
w systemie oraz uzyskanych pożyczek overnight sporządza bilans ostateczny dla danego
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banku. BIS na tej podstawie dokonuje odpowiednich korekt na rachunku w księdze głównej. Rozliczenia ostateczne są dokonywane po kursie euro zafiksowanym przez banki
uczestniczące w systemie w dniu poprzednim.
Doskonalenie detalicznych systemów rozliczeniowych rozpoczęło się w 1991r. po opublikowaniu raportu Lamfalussy na temat warunków jakie muszą spełnić bezpieczne systemy
rozrachunkowe. Sprowadzały się one do dziesięciu zasad:
• instytucje dopuszczone bezpośrednio do systemów rozliczeniowych muszą gwarantować
niskie ryzyko upadłości oraz przejrzystość wynikającą z kompetentnego nadzoru,
• nie należy utrudniać dostępu do systemu kraju goszczącego dla oddziałów banków zagranicznych,
• kryteria dostępu do krajowego systemu rozliczeniowego muszą być jasne i obiektywne,
• respektowanie czasu rzeczywistego w systemie rozrachunku,
• istniejące systemy rozrachunkowe typu netto mogą działać jeśli spełniają normy międzynarodowe,
• detaliczne systemy rozrachunkowe mogą działać nie tylko w czasie rzeczywistym,
• przepisy prawa o upadłości nie mogą kolidować z zasadą nieodwoływalności zlecenia
płatniczych, dokonywanie kompensaty należności i zobowiązań musi mieć prawne
umocowanie,
• techniczne parametry systemów muszą być kompatybilne,
• polityka cenowa usług rozliczeniowych musi uwzględnić pełne pokrycie kosztów ich
świadczenia,
• godziny pracy systemów rozliczeniowych muszą być skoordynowane wewnętrznie oraz
z pozostałymi centrami finansowymi świata.
Tablica 1.3.2.
Ocena spe∏niania przez krajowe systemy p∏atnicze zasad UE
Numer zasady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Treść zasady
Bezpośredni dostęp
Brak dyskryminacji
Przejrzystość dostępu
System brutto
Systemy netto
Konkurencja
Regulacje prawne
Problemy techniczne
Cenotwórstwo banku centralnego
Godziny pracy

SORBNET
+
++
tak, brutto
nie dotyczy
nie dotyczy
++-

ELIXIR
+
++
nie, netto
+
+
+nie dotyczy
nie dotyczy

SYBIR
+
++
nie, netto
+
+
+nie dotyczy
nie dotyczy

Legenda: SORBNET – system rozrachunków międzybankowy, którego nadzorca i administratorem jest NBP, ELIXIR – system
rozliczeń elektronicznych, SYBIR – system rozliczeń na nośniku papierowym.

Przypomnienie systemowych granic praw konsumenta w systemach rozliczeniowych
i transgranicznym transferze kredytów jest niezbędne dla właściwego zakreślenia pola jego
suwerennych wyborów oraz form ich ograniczania.

1.3.3.1. Pozbawianie klienta prawa wyboru szybkoÊci i kosztu rozliczeƒ
Dyrektywa reguluje transfery detaliczne, a więc o wartości do 50 000 euro. Nadaje ona klientom prawo do:
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informowania, na piśmie lub w formie elektronicznej w formie zrozumiałej i przystępnej
o warunkach operacji, zarówno przed jak i po dokonaniu przelewu,(ex ante limity czasowe, zasady kalkulacji ceny usługi, ex post pierwotną kwotę transferu, wysokość opłat i ich
status our lub inny, walutę oraz kurs przeliczeniowy i uczestników transferu),
• przeprowadzania operacji w terminie nieprzekraczającym 5 bankowych dni roboczych,
lub przeprowadzenia jest w terminie uzgodnienia banków nadawcy i beneficjenta,
nie dłuższym jednak niż 14 dni,
• refundacji środków, które nie wpłynęły na rachunek odbiorcy przelewu, plus zadośćuczynienie do kwoty 12 500 euro za odsetki utracone i poniesione koszty,
• uruchomienia procedur reklamacji i rozwiązywania sporów między nadawcami i odbiorcami przelewów, a usługodawcami.
Częstym przedmiotem sporów jest problem tzw. podwójnej opłaty. Formalnie transfery
środków finansowych dzieli się na:
• our – w tym przypadku wszystkie opłaty i prowizje pokrywa inicjator transferu,
• share – koszty są dzielone między inicjatora i beneficjenta,
• ben – wszystkie opłaty i prowizje pokrywa beneficjent.
W praktyce banki wbrew umowie typu our pobierają opłaty i prowizje od beneficjenta transferu środków. Generalnie opłaty i prowizje w obrocie zagranicznym są wielokrotnie wyższe
niż w rozliczeniach i rozrachunkach krajowych.
Zarządzenie 2560 z 2001 r. nałożyło na usługodawcę obowiązek zrównania opłat i prowizji za obsługę kart w obrocie krajowym i zagranicznym w euro do 1 lipca 2002 r.
Banki zostały zobowiązane do zrównanie kosztów przelewów wewnątrz kraju i w ramach eurosystemu do 1 lipca 2003 r. Ustępstwem na rzecz banków było objecie tymi
rygorami transferów detalicznych do 12 500 euro. W roku 2006 tymi regulacjami zostaną
objęte transgraniczne transfery do 50 000 euro.
Eksporterzy, szerzej wszyscy wystawcy faktur, będą musieli przy zleceniu usługi transferu
transgranicznego środków podać numery IBAN (międzynarodowy numer rachunku) oraz
BIC. Jeśli zlecający usługę nie będzie w stanie spełnić tych żądań usługobiorcy to musi się
liczyć z naliczeniem dodatkowej opłaty za dokonanie przelewu.
Kraje nie uczestniczące w Unii Gospodarczej i Walutowej mogą z własnej inicjatywy przyłączyć się do przestrzegania tych regulacji.
•

1.3.3.2. Ustalanie warunków kontraktu godzàcych w interes klienta
Dyrektywa 93/13/UE z 5 kwietnia 1993 o ustaleniach kontraktów godzących w interesy
konsumentów zawiera ustalenia istotne dla usług transferów finansowych. Wśród nich
należy przywołać:
• zapisy pozwalające usługodawcy jednostronnie wypowiedzieć umowę w czasie niekorzystnym dla usługobiorcy, bez odpowiedniego wyprzedzenia,
• zapisy blokujące natychmiastowe zerwanie umowy w warunkach zmiany oprocentowania
kredytu o zmiennej stopie procentowej,
• zapisy przyznające wyłącznie usługodawcy prawo ustalania czy świadczona usługa
odpowiada warunkom kontraktu,
• zapisy przerzucające na usługobiorcę obowiązek dostarczanie dowodów naruszenia
kontraktu, mimo, ze ustawodawca nakłada ten ciężar na usługodawcę.
Zakaz stosowania klauzul jednostronnie korzystnych nie dotyczy indeksacji cen, obrotu
papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi opartymi na zmiennych stopach
procentowych i kursach walut jasno wynikających z kontraktów ich kupna i sprzedaży.
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Umowy zawierane poza siedzibą usługodawcy lub jak to się niekiedy określa na odległość
mają chronić konsumenta jako słabszą stronę umowy. Obrona obejmuje zatem zarówno
ochronę prywatności konsumenta jak i jego ekonomicznych interesów. Ochronę prywatności konsumenta ma zapewnić obowiązek:
• wyrażania przez konsumenta zgody na używanie pewnych środków komunikacji
„na odległość”,
• wyrażenia przez konsumenta wcześniejszej zgody na indagowania go przez usługodawcę,
• poszanowania woli konsumenta, że w ogóle nie życzy sobie usług świadczonych
na odległość.
Ochronę interesów ekonomicznych konsumenta zapewnia przyznanie mu prawa do:
• zapłacenia za usługę po jej realizacji,
• uprzedniego lub najpóźniej w momencie świadczenia usługi dostarczenia pisemnej kopii
umowy,
• może odstąpić od umowy w terminie nie dłuższym niż siedem dni,
• ustalenia jednoznacznej tożsamości usługodawcy,
• uprzedzenia o handlowym charakterze kontaktu i usługodawcą oraz jego potencjalnym
koszcie dla usługobiorcy.
We wrześniu 2002 r. weszła w życie Dyrektywa nr 65 z 2002 r. o sprzedaży na odległość usług
finansowych. Zakłada ona polubowną procedurę rozstrzygania sporów pomiędzy usługodawcą
i usługobiorcą. Usługodawca ma prawo do rezygnacji z usługi bankowej w ciągu 14 dni. Dyrektywa wprowadza zakaz wysyłania poczty elektronicznej w ramach działalności marketingowej
oraz zamieszczania negatywnych wyłączeń z listy wysyłkowej. Domniema się, ze klient nie chce
znaleźć się na liście wysyłkowej.

1.3.3.3. Utrata prywatnoÊci danych
Należy podkreślić, że ochrona danych osobowych wykracza poza przedmiot opracowania.
Przy zagrożeniu praw konsumenta myślimy głównie o ochronie danych osobowych przetwarzanych poza granicami naszego kraju w ramach outsuorsingu, czyli wyprowadzania na zewnątrz
instytucji kredytowych wybranych typów usług bankowych. Nowelizacja prawa bankowego dotyka tej kwestii lecz jej nie rozwiązuje.
1.3.4. Najwa˝niejsze zagro˝enia praw konsumenta na rynku kart p∏atniczych
1.3.4.1. Wprowadzenie
Rozwój polskiego rynku kart płatniczych datuje się na początek lat dziewięćdziesiątych.
Od tego czasu rynek kart płatniczych w Polsce podlegał intensywnym przeobrażeniom. Przez
te lata zmieniło się nastawienie banków do kart płatniczych. Początkowo niewielka liczba
banków zainteresowana była wydawaniem nowego instrumentu płatniczego. Stopniowo
jednak karty stały się dla banków kluczowym elementem oferty skierowanej do klientów
detalicznych, narzędziem umożliwiającym doskonałą segmentację klientów, a także instrumentem do którego banki mogły dodawać inne swoje usługi i produkty. Wraz z poszerzaniem
się oferty banków w zakresie kart, wzrastało stopniowo zainteresowanie nimi ze strony
konsumentów. Zaczęli oni dostrzegać w nich walory nowoczesnego instrumentu płatniczego,
który umożliwiał im nie tylko szybki dostęp do gotówki w bankomatach i sprawne realizowanie płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych, ale także możliwość dokonywania zakupów przekraczających bieżące środki zdeponowane na rachunku
bankowym, w ramach uzgodnionego wcześniej z bankiem kredytu. Permanentnie poprawiała się także sieć placówek handlowych honorujących płatności kartami. Reasumując,
rynek kart płatniczych rozwinął się bardzo dynamicznie; w jego funkcjonowanie zaan45
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gażowanych jest wiele podmiotów. Jednym z najważniejszych uczestników rynku kart
płatniczych są oczywiście posiadacze kart, czyli konsumenci. Niniejsze opracowanie koncentruje się na pokazaniu najistotniejszych zagrożeń praw konsumenta na polskim rynku
kart płatniczych.

1.3.4.2. Rozwój rynku a ochrona praw konsumenta
Zanim zostanie podjęta próba oceny poziomu ochrony praw konsumenta na polskim rynku kart
płatniczych, w kontekście zagrożeń łamania tych praw, należy postawić pytanie, w jaki sposób mogą być łamane prawa, których tak naprawdę nie ma? Wraz z rozwojem rynku ewoluowały w różnym zakresie poszczególne jego części składowe. Dopiero jednak 11 października
2002 r. rynek doczekał się ustawy kompleksowo regulującej zagadnienia związane z kartami płatniczymi, precyzującej prawa i obowiązki podmiotów w niego zaangażowanych, gdyż w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Jednak
ustawa ta zacznie obowiązywać dopiero po roku od daty jej opublikowania. Do tego czasu rynek
będzie funkcjonował w oparciu o obecne zasady. Tymczasem dotychczasowe regulacje dotyczące
funkcjonowania kart płatniczych w Polsce nie wyczerpywały całości zagadnień związanych z obrotem kartami płatniczymi i zostawiały ten obszar do swobodnego regulowania w ramach stosunków umownych pomiędzy stronami obrotu kartowego, a w praktyce jednej ze stron, czyli wydawcy karty. Wynika to głównie z faktu, iż od początku rozwoju tego rynku w Polsce uregulowania
prawne dotyczące kart płatniczych opierały się głównie na regulaminach banków wydających
karty13. Powodowało to poważne luki, zwłaszcza w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Na rynku miały miejsce takie sytuacje jak brak całodobowej możliwości zgłoszenia przez klienta
faktu kradzieży lub zgubienia karty, czy też regulacje niektórych banków, mówiące o tym, że bank
przejmuje odpowiedzialność za transakcje zrealizowane kartą, dopiero po 48 godzinach do momentu zgłoszenia faktu jej utraty przez posiadacza. W związku z tego typu zapisami często warunki korzystania z kart płatniczych, określone przez wydające je banki chroniły w większym
stopniu interesy banku, niż klienta. W przeciągu kilku lat sytuacja ta uległa nieznacznej poprawie.
Niektóre banki stworzyły warunki do natychmiastowego zastrzeżenia karty i zaczęły przejmować
odpowiedzialność za transakcje kartą od momentu jej zastrzeżenia przez posiadacza lub nawet
na kilka godzin przed jej zastrzeżeniem. Jednak nie było to spowodowane pojawieniem się zmian
w ogólnie obowiązujących regulacjach prawnych, lecz wynikało głównie z zaostrzenia konkurencji między bankami, a także z rosnącej skali nadużyć kartami zgubionymi bądź skradzionymi
prawowitym właścicielom.
1.3.4.3. Przypadki wystàpienia zagro˝eƒ interesów konsumenta
Niezdefiniowanie odpowiednich przepisów powodowało brak jednakowego podejścia banków
w zakresie obsługi posiadaczy kart. Tak naprawdę to obecnie poziom ochrony posiadacza karty
zależy w praktyce od uznania wydawcy. Karty, ze względu na swoje niektóre cechy, są dla klientów bezpiecznie i wygodniejsze niż inne bezgotówkowe formy płatnicze, ale także stały się instrumentem narażającym posiadacza na ryzyko poniesienia znacznych strat. Związane jest to właśnie
z niedostatecznym poziomem zabezpieczenia interesów posiadaczy kart. Mimo, że w ostatnim
czasie generalnie poprawiła się jakość świadczonych przez banki usług w zakresie kart, to jednak
nadal podejście wielu banków jest takie, że znaczna odpowiedzialność za bezpieczeństwo leży
po stronie posiadaczy kart. W przypadku utraty lub kradzieży karty, posiadacz jest narażony
na utratę środków zdeponowanych na rachunku bankowym wraz z przyznanym przez bank
13
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kredytem w ramach tego rachunku. Niektóre banki wprowadziły, za stosowną opłatą, specjalne
ubezpieczenia uwzględniające taki przypadek, ale nie jest to jednolita zasada. Ubezpieczenia tego
typu chronią posiadacza karty za transakcje kartą na 12 czy 24 godziny przed zastrzeżeniem karty,
czyli zgłoszenia przez posiadacza faktu jej zgubienia lub kradzieży. Zakres odpowiedzialności
banku jest uzależniony od rozwiązań przyjętych przez konkretnego wydawcę, a także rodzaju
karty (karty złote czy platynowe, a więc należące do najlepiej usytuowanych klientów mogą liczyć
na większy zakres ubezpieczenia). Są jednak nadal banki, które poprzestają na okresie
1–2-godzinnym albo w ogóle nie dają żadnej ochrony wstecznej.
Zdecydowana większość banków nie odpowiada także za transakcje z użyciem PIN-kodu14. Są to transakcje polegające na wypłacie gotówki z bankomatów, a także bezgotówkowe transakcje w określonych punktach handlowo-usługowych posiadających elektroniczne terminale wyposażone w specjalną klawiaturę. W tym przypadku istnieje także
duże zagrożenie poniesienia strat przez konsumentów, którego nie są oni w ogóle
świadomi. Wraz z rozwojem światowych rynków kart, wzrastało zainteresowanie przestępców nowymi formami płatniczymi. Wymyślali oni różnorodne sposoby uzyskiwania nielegalnych korzyści z kart płatniczych. Pod tym względem polski rynek niestety nie odróżnia się
od innych krajów – od kilku lat można zaobserwować wzmożoną aktywność przestępczą
ukierunkowaną na te instrumenty płatnicze. Jednym z rodzajów przestępstw kartowych jest
zdobycie kodu identyfikacyjnego podczas transakcji w bankomacie i skopiowanie danych
zawartych na karcie prawowitego właściciela. Wiele bankomatów zainstalowanych w Polsce
stanowią tzw. urządzenia wolnostojące, które umiejscowione są poza placówkami banków
i do których istnieje swobodny dostęp. Zdecydowana większość z tych bankomatów nie jest
objęta systemem całodobowego monitoringu. Wykorzystują to z premedytacją przestępcy.
Na jakiś czas np. na godzinę instalują oni na bankomacie specjalną nakładkę, która wyglądem
zupełnie nie różni się od oryginalnej. Zainstalowana jest w niej miniaturowa kamera umożliwiająca przestępcom na odtworzenie sekwencji kodu identyfikacyjnego wpisywanego przez
prawowitego posiadacza karty. Ponadto, w szczelinie do której wsuwa się kartę, przestępcy
umieszczają specjalne urządzenia kopiujące dane zawarte na pasku magnetycznym karty.
W ten sposób przestępcy uzyskują wszystkie niezbędne elementy umożliwiające im wyprodukowanie fałszywej karty (co nie jest już dla nich żadnym skomplikowanym i czasochłonnym
procesem) i wypłacanie pieniędzy z konta prawowitego posiadacza, który nawet nie jest świadomy zagrożenia, ponieważ posiada cały czas swoją kartę przy sobie. Oczywiście oprócz ww.
przypadku, istnieją także inne możliwości zdobycia kodu identyfikacyjnego przez osoby
do tego nieuprawnione np. poprzez podejrzenie wpisywania kodu i następnie kradzież karty
czy wręcz bezpośrednią kradzież karty i wydobycie „na siłę” kodu od posiadacza karty.
Interesy konsumenta na rynku kart płatniczych nie były wystarczająco zabezpieczone. Dotychczasowe regulacje, oparte na regulaminach banków-wydawców kart, powodowały istnienie wielu zagrożeń dla posiadaczy kart, w związku z dość znaczną dozą odpowiedzialności będącą
po stronie klientów a nie banków. Wraz z rozwojem polskiego rynku stopniowo wzrastała presja na potrzebę prawnego uregulowania wielu kwestii związanych z kartami płatniczymi. Wielu
specjalistów z dziedziny kart płatniczych zwracało uwagę, że regulacje umowne niezależnie
od techniki i doskonałości ich brzmienia, powinny być uzupełniane przez bezwzględnie
i względnie obowiązujące przepisy prawa. Przepisy względnie obowiązujące działałyby wtedy,
gdy strony nie postanowiły inaczej w łączącej je umowie. Przepisy bezwzględnie obowiązujące
stanowiłyby pewne ramy lub minimalne wymagania dla stosunków umownych. Dotyczyć one
powinny głównie ochrony strony słabszej w umowie, czyli konsumenta. Na potrzebę ochrony
14

W dalszej części opracowania będzie używane pojęcie „kodu identyfikacyjnego”.
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konsumenta wskazywały nie tylko przykłady dotyczące obrotu kartowego w Polsce, ale przede
wszystkim konieczność dostosowywania regulacji polskich do wymogów Unii Europejskiej, która była podstawowym i nadrzędnym powodem stworzenia ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Pierwszy projekt ustawy o kartach płatniczych powstał już w 1995 r., jednak
w późniejszym okresie, z różnych powodów, zaniechano prac nad tym projektem. Okazją do powrotu do idei stworzenia aktu prawnego regulującego problematykę kart płatniczych stał się proces integracji europejskiej.
W stanowisku negocjacyjnym w obszarze „Swoboda przepływu kapitału”, część II, D, Płatności elektroniczne, stwierdzono, że Polska deklaruje starania, aby stopniowo dostosowywać istniejące w Polsce rozwiązania w tym zakresie do zaleceń unijnych. W związku z powyższym,
z inicjatywy Związku Banków Polskich, powstał projekt ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, która porusza tę problematykę i umożliwia wprowadzenie regulacji Unii Europejskiej do polskiego systemu prawnego. Projekt ustawy o elektronicznych instrumentach
płatniczych wprowadza głównie Zalecenie Komisji z dnia 30 lipca 1997 r. dotyczące transakcji elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności stosunków pomiędzy
wydawcami a posiadaczami kart. Zalecenie to znalazło się na tzw. liście screeningowej B.
Z uwagi na to, że Polska, jako kraj akcesyjny, zobowiązała się do wdrożenia wszystkich regulacji unijnych z list A i B, zalecenie to musiało zostać uwzględnione w polskim systemie prawnym. Kolejną regulacją unijną, wprowadzaną omawianą ustawą, jest Dyrektywa 2000/46/EC
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania
i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością
Opracowanie polskiego projektu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych jest próbą
uregulowania tego segmentu rynku i dostosowania polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej. Projekt ten został w marcu 2002 r. przekazany do Sejmu. W dniu 11 października 2002 r.
ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych została opublikowana w Dzienniku Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 169.).

1.3.4.4. Zakres odpowiedzialnoÊci i ochrona konsumenta w ustawie o elektronicznych instrumentach
p∏atniczych
Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych jest dokumentem w sposób dość kompleksowy regulującym wszelkie zagadnienia związane z rynkiem kart płatniczych. Znajduje się tu nie
tylko wyjaśnienie głównych pojęć i definicji związanych z tymi zagadnieniami, ale także szczegółowo określony jest zakres praw i obowiązków wydawców kart płatniczych, a także stopień odpowiedzialności posiadaczy kart. Ustawa ta wejdzie w życie od 11 października 2003 r., jednak już teraz należy zweryfikować, w jakim stopniu poprawi ona kwestię ochrony interesów konsumenta.
1.3.4.5. Umowa o elektroniczny instrument p∏atniczy
Ważny dla konsumenta jest zwłaszcza zapis mówiący o tym, że wydanie karty nie będzie
możliwe bez wcześniejszego podpisania umowy. Klient musi wyrazić chęć posiadania karty.
Na karcie znajduje się imię i nazwisko posiadacza, który powinien być świadomy swoich praw
i obowiązków. Precyzuje się to w art. 21 ust. 1, mianowicie: wydanie karty następuje po zawarciu umowy o kartę płatniczą. Do chwili jej wydania wydawca ponosi odpowiedzialność
za szkodę wynikającą z użycia karty przez osobę nieuprawnioną. Obecnie banki wysyłają
czasami karty klientom. Zdarza się także, że w ten sposób karty otrzymują klienci tak
naprawdę niezainteresowani ich posiadaniem, gdyż bank wysyła np. karty debetowe
do wszystkich klientów posiadających rachunek w tym banku. Zdarzają się przypadki,
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że zanim karta dotrze do prawowitego posiadacza, zostaje przechwycona przez osoby nieuprawnione, które w ten sposób, kosztem prawowitego posiadacza, czerpią nielegalnie
korzyści. Banki w takich sytuacjach pokrywają zazwyczaj straty klientom, ale proces reklamacyjny w wielu bankach jest czasochłonny i uciążliwy. Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 1
wydawca jest obowiązany przyjmować przez całą dobę, zgłoszenia posiadaczy lub użytkowników kart płatniczych o utracie lub zniszczeniu karty płatniczej, dokonywane przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikowania się.
Ustawa precyzuje, że umowę o elektroniczny instrument płatniczy pomiędzy wydawcą
a posiadaczem zawiera się w formie pisemnej. W art. 3 ust. 2 wymienione zostały elementy,
które powinna określać umowa o elektroniczny instrument płatniczy. Są to zwłaszcza:
pkt 7. rodzaj i wysokość opłat i prowizji oraz warunki ich zmian,
pkt 9. zasady obliczania odsetek,
pkt. 10. zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji,
pkt. 13. sposób postępowania w przypadku utraty elektronicznego instrumentu płatniczego.
Szczegółowe określenie elementów umowy jest bardzo istotne. Wyeliminuje to występowanie sytuacji, jakie zdarzały się na polskim rynku, a były niekorzystne dla konsumentów. Otóż
banki potrafiły w trakcie trwania umowy zmienić rodzaj i wysokość niektórych opłat
i prowizji związanych z używaniem karty płatniczej, co powodowało dość duże zaskoczenie dla posiadaczy. Teraz konsument już w momencie podpisywania umowy, będzie
z góry znał warunki na jakich opłaty i prowizje mogą ulec modyfikacji. Korzystne jest także
to, że zostaną sprecyzowane zasady, tryb i terminy składania i rozpatrywania reklamacji.
Obecnie zasady te nie zawsze są sformułowane korzystnie dla posiadacza karty.

1.3.4.6. Zakres odpowiedzialnoÊci i obowiàzków posiadacza
Z jednej strony ustawa kładzie duży nacisk na zabezpieczenie i zwiększenie poziomu ochrony
interesów konsumenta na rynku kart płatniczych, zwłaszcza w przypadku utraty lub kradzieży
jego karty, a z drugiej szczegółowo określa obowiązki posiadacza karty. W art. 28 ust. 2 znalazł
się zapis mówiący o tym, że posiadacza obciążają operacje dokonane z użyciem utraconej
karty płatniczej, do czasu zgłoszenia wydawcy jej utraty, do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro.
Zapis ten radykalnie zmieni obecnie panującą na rynku sytuację konsumenta w przypadku
utraty lub kradzieży jego karty. Jak już wspomniano wcześniej, w momencie utraty karty
posiadacz, w zależności od oferty poszczególnych banków, narażony jest na stratę o wiele
wyższą niż 150 euro.
Poza tym, zgodnie z art. 5 posiadacza nie obciążają operacje dokonane przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego, których zlecenia nie potwierdził, z zastrzeżeniem art. 28
ust. 1 i 6 oraz art. 32 ust. 2.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 posiadacza obciążają operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił kartę płatniczą lub ujawnił kod identyfikacyjny.
Natomiast ust. 6 tego artykułu brzmi następująco: „o ile umowa o kartę płatniczą przewiduje taką możliwość, posiadacza obciążają operacje dokonane na odległość, mimo iż karta płatnicza została wykorzystana bez fizycznego przedstawienia”.
Z kolei art. 32 ust. 2 mówi o tym, że posiadacza obciążają operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił informacje o działaniu elektronicznego instrumentu płatniczego udostępnionego
w ramach umowy o usługi bankowości elektronicznej, których ujawnienie może spowodować
brak skuteczności mechanizmów zabezpieczających bezpieczeństwo zlecanych operacji.
Ustawa szczegółowo wyznacza także obowiązki posiadacza karty, co definiuje art. 16.
W Art. 16 ust. 1. Jest zapisane, że posiadacz jest obowiązany do:
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1) przechowywania karty płatniczej i ochrony kodu identyfikacyjnego, zachowaniem należytej staranności,
2) nieprzechowywania karty płatniczej razem z kodem identyfikacyjnym,
3) niezwłocznego zgłoszenia wydawcy utraty lub zniszczenia karty płatniczej,
4) nieudostępniania karty płatniczej i kodu identyfikacyjnego sposobom nieuprawnionym.
Niezwykle istotny jest zapis wymagający od posiadacza nieprzechowywania karty płatniczej
razem z kodem identyfikacyjnym. Zdarza się bowiem dosyć często, że konsumenci przez swą
nieświadomość sami narażają się na straty. Przechowując numer identyfikacyjny wraz z kartą lub
co gorsza zapisując ten numer na samej karcie, zwiększają znacznie niebezpieczeństwo utraty
środków, do których istnieje dostęp za pośrednictwem karty. Ważne jest także wymaganie
od posiadacza nieudostępniania karty płatniczej i kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym. Może to w konsekwencji spowodować, że konsumenci będą obchodzić się ze swoją kartą
w sposób bardziej ostrożny, bo obecnie często ich zachowanie w tym zakresie jest zbyt beztroskie
i sami narażają się na poniesienie strat. Zmianę nastawienia konsumentów może także zmienić,
omówiony wcześniej, zapis umieszczony w art. 28 ust. 1.

1.3.4.7. Obowiàzki wydawcy i akceptanta p∏atnoÊci kartami
Ustawa dosyć szczegółowo ustala także zakres obowiązków wydawcy
i akceptanta elektronicznego instrumentu płatniczego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, karta
płatnicza może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne zostały
umieszczone na karcie płatniczej.
Aby przepis ten mógł w praktyce obowiązywać w art. 10 ust. 1 znalazł się następujący zapis:
akceptant może żądać, aby posiadacz elektronicznego instrumentu płatniczego lub użytkownik karty płatniczej okazał dokument stwierdzający tożsamość w razie uzasadnionych wątpliwości co do jego tożsamości.
Ponadto, w ust. 2 tego artykułu sprecyzowane zostały sytuacje, w których akceptant może
zatrzymać elektroniczny instrument płatniczy, o ile przewiduje toumowa pomiędzy agentem
rozliczeniowym i akceptantem.
Art. 10 ust. 2 akceptant może zatrzymać elektroniczny instrument płatniczy w przypadku:
1) nieważności elektronicznego instrumentu płatniczego,
2) zastrzeżenia elektronicznego instrumentu płatniczego,
3) niezgodności podpisu na elektronicznym instrumencie płatniczym z podpisem na dokumencie obciążeniowym,
4) posługiwania się elektronicznym instrumentem płatniczym przez osobę nieuprawnioną,
5) otrzymania polecenia zatrzymania elektronicznego instrumentu płatniczego od agenta
rozliczeniowego.
Istotny jest także zapis precyzujący w jakich okolicznościach akceptant ma prawo, o ile przewiduje to umowa pomiędzy akceptantem i agentem rozliczeniowym, odmowy przyjęcia zapłaty. Są to w szczególności następujące przypadki. Które określa art. 9:
1) nieważność elektronicznego instrumentu płatniczego,
2) zastrzeżenie elektronicznego instrumentu płatniczego,
3) niezgodności podpisu na elektronicznym instrumencie płatniczym z podpisem na dokumencie obciążeniowym,
4) odmowy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość przez posiadacza lub użytkownika, albo stwierdzenia posługiwania się elektronicznym instrumentem płatniczym przez
osobę nieuprawnioną,
5) niemożności uzyskania akceptacji dokonania operacji.
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Umieszczenie w ustawie zapisów określających zakres obowiązków wydawcy i akceptanta płatności kartami zmienią zasadniczo sytuację na rynku kart płatniczych. Obecnie bowiem znaczna część odpowiedzialności spoczywa na konsumentach. Po wejściu w życie
ustawy zakres obowiązków i odpowiedzialności zostanie zrównoważony i przerzucony również
na wydawców i akceptantów.
1.3.5. Podsumowanie
Wejście w życie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych diametralnie zmieni
sytuację konsumentów na rynku kart płatniczych. Rynek kart płatniczych będzie mieć ramy prawne, w których będzie mógł funkcjonować, a także przepisy określające zakres praw
i obowiązków posiadacza. Zostanie zamknięty pewien etap, polegający na ustalaniu odpowiedzialności konsumenta w sposób uznaniowy przez banki wydające karty. Nowe przepisy znacząco poprawią kwestię ochrony interesów konsumenta. Jednak ustawa nie wyeliminuje wszystkich luk stanowiących zagrożenie interesów konsumenta. Kontrowersyjny jest
zwłaszcza, zarówno dla samych konsumentów, jak i banków wydających karty, zapis mówiący, że posiadacza nie obciążają operacje dokonane przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, których zlecenia nie potwierdził. Oznacza to, że tak jak dotychczas
konsument odpowiedzialny będzie za wszelkie transakcje z użyciem kodu identyfikacyjnego, a więc w bankomatach i niektórych punktach handlowo-usługowych. Mimo, że wśród
obowiązków posiadacza ustawa wymienia nieudostępnianie karty płatniczej i kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym, to jednak w praktyce niezmiernie trudno będzie
udowodnić klientowi, że nie udostępnił nikomu świadomie i dobrowolnie tego kodu (z drugiej jednak strony także bankowi niełatwo będzie udowodnić, że posiadacz tak postąpił).
W ten sposób nie wiele się zmieni sytuacja posiadacza karty w przypadku omawianych
dokładnie wcześniej przestępstw w bankomatach. Nieco inaczej będzie to wyglądało podczas transakcji w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminale z klawiaturą
do wpisywania kodu identyfikacyjnego. Tu dużo będzie zależało od samych akceptantów.
Ustawa daje im bowiem pewne uprawnienia, dzięki którym poziom bezpieczeństwa w tego
typu transakcjach może się zwiększyć. Akceptanci będą mogli nie tylko wylegitymować posiadacza karty płatniczej, ale także zatrzymać kartę, w przypadku niezgodności podpisu
na elektronicznym instrumencie płatniczym z podpisem na dokumencie obciążeniowym.
Reasumując, ustawa wprowadzi reguły, dzięki którym będzie można mówić wreszcie
o prawach konsumenta na rynku kart płatniczych. Jednak na jej ocenę jest jeszcze zbyt
wcześnie. Wszystko bowiem zależały od tego, w jaki sposób przepisy te będą funkcjonować w praktyce. Na pewno zmianie ulegnie polityka banków w zakresie rynku kart płatniczych. Ustawa jest bowiem mocno prokonsumencka. Spełnienie przez banki wszystkich
wymogów w niej zawartych wiązać się będzie z poniesieniem przez nie określonych kosztów, które mogą zostać pośrednio przerzucone na konsumentów w postaci zwiększonych
opłat i prowizji związanych z używaniem kart płatniczych. Niemniej ustawa wejdzie w życie po upływie dwunastu miesięcy od jej ogłoszenia, a więc 11 października 2003 r. Tak
więc przez najbliższy rok rynek będzie funkcjonował w odniesieniu do konsumentów tak
jak dotychczas, czyli w oparciu o regulaminy banków wydających karty i interesy konsumentów nie zawsze będą należycie chronione. Do momentu obowiązywania ustawy wielu
konsumentów może ponieść straty, będąc zupełnie nieświadomych zagrożeń wynikających
z używaniem kart płatniczych. Karty wydawane przez banki w Polsce oparte są bowiem
na technologii paska magnetycznego, która nie jest w stanie zagwarantować posiadaczowi
zupełnego bezpieczeństwa. W krajach Europy Zachodniej, gdzie rynki kart płatniczych charakteryzują się dłuższą tradycją funkcjonowania, banki już dawno zaczęły przygotowywać
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się i stopniowo wprowadzać najnowszej generacji karty z mikroprocesorem. Karty te gwarantują o wiele wyższy poziom bezpieczeństwa niż karty magnetyczne i eliminują w zasadzie możliwość skopiowania przez przestępców danych na nich zawartych i na ich podstawie wyprodukowanie fałszywej karty. Jednak banki w Polsce na chwilę obecną nie kwapią
się z wprowadzeniem tego rodzaju kart, bo wiąże się to z poniesieniem znaczących kosztów.
Co więcej niedostatecznie informują opinię publiczną o przestępstwach i zagrożeniach wynikających z używania kart. Niestety tak długo, jak na rynku dominować będą karty magnetyczne, będzie istniało i zwiększało się zagrożenie wystąpienia przestępstw kartowych i poniesienie przez konsumentów strat. Dlatego z jednej strony bardzo ważne będzie wejście
w życie omawianej ustawy, a z drugiej strony, banki powinny położyć większy nacisk
na edukację konsumentów w zakresie zagrożeń wynikających z używania kart płatniczych.
Przełom w zakresie poszanowania praw konsumenta może przynieść w Polsce technologia
informatyczna i rozwój bankowości elektronicznej. Jest to taki typ bankowości w którym
usługobiorca sam i bezpośrednio wybiera usługodawcę. Tworząc warunki dla rozwoju bankowości elektronicznej skutecznie usuwamy ograniczenia w realizacji praw klientów naszych
krajowych banków.

1.4.

Analiza porównawcza cen us∏ug na rynku bankowoÊci detalicznej
w Polsce z cenami us∏ug na wybranych rynkach bankowoÊci detalicznej
w paƒstwach OECD

1.4.1. Ceny przelewów w Polsce na tle cen przelewów w wybranych krajach OECD
Analiza cen przelewów w Polsce i w wybranych krajach OECD przeprowadzona została
w dwóch wariantach:
1. klient detaliczny dokonuje przelewu na rachunek krajowego odbiorcy,
2. klient detaliczny dokonuje przelewu na rachunek zagranicznego odbiorcy.
W przypadku przelewów krajowych ceny usług analizowane były dodatkowo pod kątem
kanału dystrybucji wybranego przez klienta detalicznego – placówka bankowa, internet,
telefon. Jednocześnie przyjęto, iż klient detaliczny dokonuje przelewu w banku, w którym
posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
Klient detaliczny w Polsce ponosi najwyższe opłaty za wykonanie przelewu krajowego
korzystając z placówki bankowej – średnio około 3,0 zł. Miesięczna opłata za prowadzenie
standardowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (wpływy na konto – około 1700 zł)
nie obejmuje bowiem z reguły bezpłatnych przelewów. Taką możliwość posiadać mogą klienci
o wyższych dochodach, wybierający rachunek z szerszą gamą usług bankowych i płacący wyższą miesięczną opłatę za prowadzenie rachunku, przy czym bezpłatne przelewy możliwe są
w przypadku komunikowania się z bankiem za pośrednictwem internetu i automatycznej
obsługi telefonicznej.
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Tablica 1.4.1.
Ceny przelewów krajowych w najwi´kszych bankach w Polsce (paêdziernik 2002 r.)
Lp.

Nazwa Banku

Placówka
bankowa

Telefon

Internet
0,0 zł

1

PKO BP SA

3,0 zł

-

2

PEKAO SA

3,0 zł

0,6 zł

-

3

BPH PBK SA

4,0 zł

0,0 zł

0,0 zł

4

ING BSK SA

3,0 zł

1,0 zł

1,0 zł

5

BZ WBK SA

2,5 zł

0,5 zł

0,0 zł

6

BGŻ SA

3,0 zł

2,0 zł

0,5 zł

7

MILLENNIUM

4,0 zł

3,0 zł

-

8

KREDYT BANK SA

3,0 zł

0,0 zł

0,0 zł

9

LUKAS BANK SA

2,5 zł

0,0 zł

0,0 zł

10

BHW SA

2,0 zł

1,0 zł

0,0 zł

Średnia

3,0 zł
(0,75 EUR)*

0,9 zł
(0,23 EUR)*

0,19 zł
(0,05 EUR)*

– brak usługi w ramach standardowej oferty konta osobistego
*) Kurs euro z października 2002 r.
Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Krajowi klienci detaliczni mogą jednak obniżyć koszty comiesięcznych przelewów wybierając elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych – internet i telefon. Średni
koszt wykonania przelewu przy pomocy automatycznego serwisu telefonicznego w Polsce
kształtuje się na poziomie 0,9 zł.
Zdecydowanie najtańszym sposobem wykonania przelewu krajowego jest natomiast
komunikacja klienta z bankiem za pośrednictwem internetu. W tym przypadku średni
koszt przelewu krajowego wynosi około 0,19 zł.
W przypadku krajów OECD, ceny przelewów krajowych kształtują się na znacznie
niższym poziomie. Dodatkowo, w niektórych bankach podkreśla się, iż klient detaliczny
utrzymujący miesięczne saldo na rachunku powyżej określonej kwoty (np. w Citibank USA
powyżej 1500 USD), nie ponosi miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku, czyli de facto
płaci tylko za wykonywane usługi, w tym przelewy, nie ponosząc tym samym żadnych
dodatkowych kosztów.
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Tablica 1.4.2.
Ceny przelewów krajowych w wybranych krajach OECD (paêdziernik 2002 roku)

1

AIB – Irlandia

Placówka
bankowa
0,30 EUR

2

Bank of Irland – Irlandia

0,28 EUR

3

Citibank – USA

4

Canadian Western Bank – Kanada

0,00 CAD

0,00 CAD

0,00 CAD

5

Bank Austria CreditAnstalt – Austria

0,20 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

6

BBL – Belgia

0,20 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

7

DB 24 – Niemcy

0,26 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Średnia dla krajów europejskich

0,25 EUR

0,01 EUR

0,01 EUR

Lp.

Nazwa Banku

Telefon

Internet

0,20 EUR

0,20 EUR

0,28 EUR

4,95 USD*

0,28 EUR
0,00 USD

* Zryczałtowana opłata miesięczna
Kurs euro z października 2002
Źródło: Na podstawie ofert banków dostępnych na stronach www.

Podobnie jak w przypadku banków krajowych, klient ponosi najwyższy koszt wykonując
przelew krajowy w placówce bankowej. Niemniej jednak, średnia cena przelewu złożonego
w placówce bankowej w krajach europejskich kształtuje się na poziomie trzykrotnie niższym
niż w największych bankach krajowych.
Klient detaliczny z krajów OECD ponosi również niższe koszty przelewu w przypadku komunikowania się z bankiem za pośrednictwem telefonu i internetu. Średnia opłata za złożenie przelewu w oparciu o te kanały dystrybucji kształtuje się na poziomie około 0,01 euro,
podczas gdy w bankach krajowych – 0,23 euro w przypadku telefonu i 0,05 euro w przypadku internetu.
Podstawową przyczyną znacznych różnic w kosztach przelewów krajowych w Polsce i w wybranych krajach OECD jest przede wszystkim odmienna konstrukcja pobieranych przez bank
opłat za prowadzenie rachunku i wykonywane usługi.
W większości krajów OECD klient detaliczny w ramach miesięcznej opłaty otrzymuje pakiet
darmowych usług, w tym możliwość bezpłatnego składania przelewów, lub też koszt przelewów
krajowych ustalany jest na stosunkowo niskim poziomie.
W drugim wariancie analizy cen przelewów w Polsce i w wybranych krajach OECD dokonano
porównania opłat za złożenie przelewu zagranicznego.
Klient detaliczny składając dyspozycję wykonania przelewu zagranicznego musi liczyć się
z poniesieniem dwojakiego rodzaju kosztów: opłat za przelew pobieranych przez bank,
w którym składa dyspozycję oraz kosztów banków zagranicznych, które pośredniczą
w transakcji, przy czym opłaty pobierane przez banki zagraniczne składający zlecenie może
przerzucić na beneficjenta przelewu.
Średnia opłata za polecenie wypłaty za granicę pobierana przez największe krajowe banki
kształtuje się na poziomie 33,9 zł (8,47 euro), przy czym koszty te znacznie różnią się w zależności od banku.
Istotnym zagrożeniem dla krajowych klientów detalicznych składających polecenie wypłaty za granicę jest natomiast brak możliwości określenia z góry wysokości opłat pobieranych przez banki zagraniczne uczestniczące w transakcji. Dlatego też klient musi
posiadać rachunek w banku w którym dokonuje przelewu, który następnie zostaje obciążony „z dołu” kosztami banków zagranicznych po sfinalizowaniu transakcji.
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Z przeprowadzonych z bankowcami rozmów wynika, iż średni koszt banków zagranicznych
oscyluje wokół 4-5 USD za przelew.
W Polsce jedynie klienci Banku Millenium SA chcąc pokryć koszty banków zagranicznych
znają z góry ich poziom – zryczałtowana oplata w wysokości 145 zł. Nie mniej jednak, w sytuacji gdy rzeczywiste koszty przekroczą ten poziom, bank podobnie jak w innych instytucjach, obciąża rachunek klienta.
Tablica 1.4.3.
Ceny przelewów zagranicznych w najwi´kszych bankach w Polsce bez
uwzgl´dniania kosztów banków zagranicznych (paêdziernik 2002 roku)
Lp Nazwa Banku

Koszt polecenia wypłaty

Koszt polecenia
wypłaty 100 EUR*

0,2% kwoty polecenia (min. – 20 zł; max. 150 zł)
+ opłata za system SWIFT – 10 zł

30 zł
(7,5 EUR)

0,25% – 0,50% kwoty polecenia (min. – 20 zł, max. 250 zł)
+ opłata za system SWIFT – 10 zł

30 zł
(7,5 EUR)

1

PKO BP

2

PEKAO SA

3

BPH PBK SA

65 zł

65 zł (16,25 EUR)

4

ING BSK SA

0,25% kwoty polecenia (min. – 30 zł; max. – 100 zł)
+ opłata za system SWIFT – 30 zł

60 zł
(15 EUR)

5

BZ WBK SA

0,2% kwoty polecenia (min. – 25 zł; max. – 200 zł)
+ opłata za system SWIFT – 10 zł

35 zł
(8,75 EUR)

6

BGŻ SA

0,2% kwoty polecenia (min. – 20 zł)
+ opłata za system SWIFT – 10 zł

30 zł
(7,5 EUR)

7

MILLENNIUM

0,5% kwoty polecenia (min. – 10 zł; max. – 100 zł)
+ opłata za system SWIFT – 5 zł

15 zł
(3,75 EUR)

8

Kredyt Bank SA

0,15% kwoty polecenia (min. – 25 zł; max. – 300 zł)
+ opłata za system SWIFT – 10 zł

35 zł
(6,25 EUR)

9

Lukas Bank SA

Nie realizuje poleceń wypłaty za granicę

-

1% kwoty polecenia (min. – 15 zł)

15 zł (3,75 EUR)

10 BHW SA

– brak usługi w ramach standardowej oferty konta osobistego
* Kurs euro z października 2002 r.
Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską wynika, iż średni koszt przelewu transgranicznego w Unii Europejskiej, obejmujący opłaty pobierane przez bank, w którym składane
jest zlecenie jak i opłaty związane z pokryciem kosztów banków zagranicznych uczestniczących
w transakcji, kształtuje się na poziomie 17,10 euro (15,51 euro + 1,59 euro – dla banków
zagranicznych).
Uwzględniając szacunkowe dane krajowe dotyczące kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w transakcji płatniczej (4-5 USD), średni koszt przelewu zagranicznego w Polsce wyniesie natomiast około 13,5 euro, czyli mniej niż w analizowanych
krajach europejskich.
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Tablica 1.4.4.
Âredni koszt przelewu zagranicznego w wybranych krajach OECD (kwiecieƒ 2000 r.)
Lp Kraj

Średni koszt transferu
pobierany przez bank
100 EUR*
8,68 EUR

Średni koszt transferu
pobierany przez bank zagraniczny
100 EUR
1,32 EUR
1,05 EUR

1

Holandia

2

Austria

9,56 EUR

3

Belgia

13,37 EUR

0,00 EUR

4

Niemcy

13,39 EUR

0,39 EUR

5

Francja

15,36 EUR

1,52 EUR

6

Hiszpania

15,48 EUR

5,02 EUR

7

Włochy

16,10 EUR

2,18 EUR

8

Finlandia

19,77 EUR

0,34 EUR

9

Portugalia

25,13 EUR

4,55 EUR

25,61 EUR

0,37 EUR

10 Irlandia

Źródło: Bank charges in Europe, Report for European Commission (Directorate-General Sanco, April 2000).

Z uwagi na występujące znaczne różnice w kosztach przelewów transgranicznych w krajach UE,
Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do zrównania opłat pobieranych za płatności transgraniczne denominowane w euro z analogicznymi usługami wykonywanymi w ramach kraju członkowskiego będącego siedzibą danej instytucji (97/5/EC). Dyrektywa ta
w zakresie przelewów transgranicznych obowiązywać będzie w UE w pełni od 1 lipca 2003 roku.
Dyrektywa Komisji Europejskiej znacznie wzmocniła prawa konsumenta, przez
nałożenie na banki obowiązków informacyjnych i określanie korzystnych domyślnych
warunków realizacji płatności. Nie mniej jednak banki europejskie mają pewną możliwość
omijania dyrektywy z uwagi na to, iż domyślne warunki realizacji płatności można zmienić
w drodze umowy, którą klient banku, z braku innych opcji musi zaakcentować chcąc
zrealizować przelew.
Wysokie koszty przelewów transgranicznych w Unii Europejskiej wynikają między innymi
z niskich efektów skali, gdyż przelewy te stanowią jedynie około 1-2 proc. ogółu realizowanych transakcji, jak również z uwagi na nałożone na banki obowiązki sprawozdawcze
utrudniające sprawne przetwarzanie tego typu transakcji.
1.4.2. Ca∏kowity koszt prowadzenia rachunku ROR w Polsce na tle kosztów prowadzenia rachunków ROR w wybranych bankach krajów OECD
W celu obliczenia całkowitego kosztu prowadzenia rachunku ROR należałoby przede wszystkim określić profil klienta korzystającego z rachunku. Każdy klient banku posiada własne
specyficzne tylko dla niego potrzeby i preferencje, trudno więc jednoznacznie określić profil
tzw. klienta standardowego. Do obliczeń całkowitego kosztu rachunku ROR przyjęto pewne
założenia. Stworzony przez zespół pracowników IBnGR standardowy klient bankowy wpłaca co miesiąc na rachunek ROR minimalną kwotę w wysokości 1700 złotych. Dokonuje
co miesiąc pięciu przelewów na rachunki zlokalizowane w innych bankach. Wypłaca
w każdym miesiącu cztery razy gotówkę z bankomatów, przy czym trzy razy z bankomatów własnych, natomiast raz z bankomatu obcego. Standardowy klient banku
operuje jedną kartą płatniczą (debetową). Oprócz tego klient realizuje dwa zlecenia stałe w miesiącu, dwa razy w roku je ustanawia i dwa razy modyfikuje.
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Wskazuje się, że w bankowości detalicznej w najbliższych latach będzie dominował wielokanałowy model dystrybucji (multi channel distribution). Obecnie w Polsce prawie 80%
klientów kontaktuje się z bankiem poprzez placówki bankowe. Z wielokanałowego modelu
dystrybucji korzysta nie więcej niż 10% klientów. Jeszcze mniej wykorzystuje tylko elektroniczne kanały dystrybucji.
Dla większości klientów indywidualnych w Polsce ważny jest przede wszystkim całkowity
koszt prowadzenia rachunku bankowego w oparciu o placówkę bankową. Jednak w perspektywie kilku najbliższych lat powinny zmienić się w istotny sposób preferencje klientów
w zakresie korzystania z kanałów dystrybucji. Zgodnie z tendencjami światowymi klienci
będą w większym stopniu niż obecnie wykorzystywać elektroniczne i wirtualne kanały dystrybucji. Standardem stanie się wielokanałowy model dystrybucji detalicznych produktów
bankowych.
W świetle prognoz IBnGR w 2006 roku:
– 30% klientów banków będzie się kontaktować tylko poprzez placówki bankowe,
– 60% klientów będzie wykorzystywać różnorodne kanały dystrybucji,
– 10% klientów będzie posługiwać się wyłącznie elektronicznymi i wirtualnymi kanałami
dystrybucji.
Całkowity koszt prowadzenia rachunku ROR obliczono dla dziesięciu największych
pod względem udziału w rynku bankowości detalicznej banków w Polsce.
Tablica 1.4.5.
Roczny ca∏kowity koszt prowadzenia rachunku ROR w najwi´kszych bankach
w Polsce (paêdziernik 2002 roku)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa Banku
PKO BP SA
PEKAO SA
BPH PBK SA
ING BSK SA
BZ WBK SA
BGŻ SA
MILLENNIUM
KREDYT BANK SA
LUKAS BANK SA
BHW SA

Placówka bankowa
306 zł
396 zł
360 zł
280 zł
354 zł
324 zł
381 zł
367,5 zł
419,5 zł
240 zł

Telefon
224,4 zł
146 zł
210 zł
222 zł
288 zł
381 zł
132 zł
203,5 zł
240 zł

Internet
216 zł
160 zł
234 zł
108 zł
186 zł
203,5 zł
120 zł

– brak usługi w ramach standardowej oferty konta osobistego
Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Całkowity koszt prowadzenia rachunku bankowego jest zróżnicowany w zależności
od kanału dystrybucji. Jeśli klient w kontaktach z bankiem wykorzystuje tylko placówkę
bankową i bankomaty, to średni całkowity koszt prowadzenia rachunku ROR w październiku 2002 roku kształtował się na poziomie 335 złotych. Całkowity koszt prowadzenia
rachunku wahał się od 240 zł w Banku Handlowym w Warszawie SA do 419,5 zł w Lukas
Banku SA.
Mniejsze opłaty poniesie klient banku w przypadku korzystania tylko z elektronicznych
form kontaktu z bankiem. Średni całkowity koszt prowadzenia rachunku ROR w oparciu o telefon i bankomaty wyniósł 208 zł, a w oparciu o internet i bankomaty 186 zł.
Z powyższej analizy wyraźnie wynika, że najwyższy koszt prowadzenia rachunku ROR klienci
ponoszą w przypadku obsługi poprzez placówkę bankową, najniższy zaś poprzez internet.
Strukturę całkowitego kosztu rachunku ROR, przy założonym profilu klienta przedstawiono
w tablicy 1.4.6.
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Tablica 1.4.6.
Struktura rocznego ca∏kowitego kosztu prowadzenia rachunku ROR w najwi´kszych bankach w Polsce przy za∏o˝onym profilu tzw. klienta standardowego
Rodzaj opłaty
Opłata za prowadzenie rachunku
Opłata za kartę
Wypłata z bankomatu własnego
Wypłata z bankomatu obcego
Złożenie zlecenia stałego
Realizacja zlecenia stałego
Przelew
Opcja internetowa (opłata)
Opcja telefoniczna (opłata)
Łączny koszt

Placówka bankowa
w zł
w%
53,1
15,9
3,4
1,0
0,0
0,0
84,0
25,1
2,4
0,7
20,6
6,2
171,4
51,2
335,0
100,0

Telefon
w zł
w%
53,1
25,6
3,4
1,6
0,0
0,0
84,0
40,5
7,6
3,7
13,7
6,6
38,9
18,7
6,9
3,3
208,0
100,0

Internet
w zł
w%
53,1
26,8
3,4
1,8
0,0
0,0
84,0
45,2
1,4
0,8
8,6
4,6
12,9
6,9
22,3
12,0
186,0
100,0

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

W przypadku, gdy klient banku wykonuje wszystkie operacje poprzez placówki bankowe
w strukturze całkowitego kosztu prowadzenia rachunku ROR dominują koszty przelewów,
które stanowią 51,2% ogólnego kosztu. Udział kosztów przelewów jest znacznie niższy
w przypadku, gdy klient korzysta z bankowości telefonicznej i internetowej. Analizując
strukturę całkowitego kosztu prowadzenia rachunku można stwierdzić, iż koszt rachunku
w dużej mierze zdeterminowany jest kosztem przelewów.
Drugą dużą pozycję w strukturze kosztów prowadzenia rachunku stanowią wypłaty z bankomatów obcych. Opłata za prowadzenie rachunku waha się w strukturze całkowitego kosztu prowadzenia rachunku bankowego od 15,9% (w przypadku placówki bankowej)
do 26,8% (w przypadku internetu). W tej opłacie w większości banków mieści się opłata
za wydanie debetowej karty płatniczej.
Oferta konta osobistego w bankach krajów OECD jest bardziej rozbudowana (bogatszy
zakres usług) oraz większym stopniu niż w Polsce dostosowana do potrzeb klienta.
Analizie poddano całkowity koszt prowadzenia standardowego rachunku bankowego
w: Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.
W ramach standardowego rachunku Service-Konto 24 w Deutsche Banku AG „stworzony” przez
IBnGR klient zapłaciłby miesięczną opłatę w wysokości 5,62 euro (23 zł). Opłata obejmuje prowadzenie rachunku bankowego, wydanie karty płatniczej, wpłaty i wypłaty z kasy, wypłaty
z bankomatów Deutsche Banku AG oraz grupy Cash Group, wydruki z drukarek kont, informacje o koncie przez telefon i internet, zlecenia stałe, przelewy na konta w innych bankach w oparciu o telefon, internet, terminal multimedialny. Osobną opłatę pobiera Deutsche Bank AG
za przelew papierowy. Wysokość tej opłaty wynosi 0,26 EUR. Reasumując, całkowity koszt
prowadzenia rachunku ROR w Deutsche Banku AG kształtuje się w zależności od kanału
dystrybucji od 276 zł (telefon, Internet) do 339,5 zł (placówka bankowa).
W największych brytyjskich bankach detalicznych (HSBC, LLOYDS, NatWest) w zakresie
najbardziej popularnego konta klient standardowy nie poniósłby żadnej opłaty. Do najważniejszych bezpłatnych usług w ramach konta osobistego należy zaliczyć:
• debetową kartą płatniczą, która jest najczęściej kartą poświadczającą wystawiane czeki
do wysokości wskazanej na odwrocie karty,
• czeki,
• miesięczny wydruk z konta,
• przelewy na konta w innych bankach,
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• zlecenia stałe (ustanowienie, wykonanie, modyfikacja),
• serwis elektroniczno-internetowy,
• limit zadłużenia w koncie.
W ramach standardowego konta w banku irlandzkim (AIB) klient ponosi kwartalną opłatę
za prowadzenie konta w wysokości 4,5 euro (18,45 zł). Bank oferuje klientom w ramach
tej opłaty m. in. kartę płatniczą. Przelewy papierowe kosztują 0,3 euro. Tańsze są przelewy
w oparciu o telefon i internet, które kosztują 0,2 euro.
Reasumując, całkowity koszt prowadzenia rachunku w krajach OECD jest zróżnicowany.
Klient standardowy nie poniósłby żadnej opłaty w bankach brytyjskich, w Niemczech
(Deutsche Bank) kosztowałoby to poprzez placówkę bankową 339,5 zł, a w Irlandii (AIB).
Na tym tle całkowity koszt prowadzenia rachunku ROR w Polsce jest wysoki, zwłaszcza jeśli
się odniesie go do PKB na jednego mieszkańca.
1.4.3. Analiza porównawcza cen depozytów i kredytów w Polsce i w wybranych
krajach OECD z cenami na rynku mi´dzybankowym
Stopy rynku międzybankowego są silnie skorelowane ze stopami podstawowymi banku centralnego. Przykładowo stopa referencyjna NBP była w 2001 roku była obniżana sześciokrotnie, łącznie o 750 punktów bazowych, a stopa rynku pieniężnego (jednomiesięczna
stawka WIBOR) spadła w tym samym czasie o 741 punktów bazowych.
Oprocentowanie depozytów i kredytów w bankach jest skorelowane ze stopami rynku
międzybankowego w mniejszym stopniu niż stopy rynku międzybankowego ze stopami
banku centralnego.
Wśród wielu czynników zakłócających mechanizm transmisyjny polityki pieniężnej na politykę banków komercyjnych istotną rolę odgrywa stopień konkurencji międzybankowej.
Jednym z kryteriów oceny poziomu konkurencji na rynku bankowości detalicznej jest
stopień zróżnicowania cen, a w szczególności:
• odchylenia stóp procentowych od cen na rynku międzybankowym,
• zróżnicowanie oprocentowania depozytów i kredytów między poszczególnymi bankami
komercyjnymi.
Niezależnie od innych czynników, silna konkurencja międzybankowa powinna przyczyniać
się do ujednolicania się bankowych stóp depozytów i kredytów z poziomem stóp rynku
międzybankowego oraz oprocentowania depozytów i kredytów w poszczególnych instytucjach bankowych.
Porównując ceny depozytów i kredytów z cenami na rynku międzybankowym w krajach
OECD skoncentrowano się na analizie państw Unii Europejskiej. Analiza poziomu stóp procentowych na rynku bankowości detalicznej jest szczególnie ważna w kontekście bliskiego
wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Pomimo deregulacji, liberalizacji oraz integracji prawnej, a także funkcjonowania
od 1994 roku w obszarze UE jednolitego rynku wewnętrznego na towary i usługi, unijny
rynek bankowych usług detalicznych charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem
integracji i konkurencji. Do najważniejszych czynników niesprzyjających ujednolicaniu się
rynku bankowości detalicznej w UE należy zaliczyć przede wszystkim lokalny charakter
usług detalicznych oraz falę fuzji i przejęć w latach dziewięćdziesiątych.
Do wzrostu konkurencji i ujednolicania się cen na rynku bankowości detalicznej w UE,
a zwłaszcza w krajach Eurolandu przyczyniło się wprowadzenie w 1999 roku wspólnej waluty euro. Dalszy wzrost konkurencji na rynku bankowych usług detalicznych będzie zależał
od rozwoju kredytów transgranicznych. Działalność detaliczna jest bowiem obecnie wyraźnie ukierunkowana zarówno w działalności depozytowej i kredytowej na rynek krajowy.
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W 1999 roku 72,8% wszystkich kredytów dla ludności i 86,5% wszystkich depozytów
od osób prywatnych w krajach Eurolandu stanowiły transakcje krajowe.
O niskim poziomie konkurencji na rynku detalicznych usług bankowych w UE
świadczą duże różnice pomiędzy oprocentowaniem kredytów i depozytów a stopą
rynku międzybankowego oraz duże zróżnicowanie cen kredytów i depozytów między poszczególnymi krajami wchodzącymi w skład UE.
Tablica 1.4.7.
Stawka EURIBOR (trzymiesi´czna), oprocentowanie depozytów (do trzech
miesi´cy), oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów konsumpcyjnych w Unii Europejskiej w latach 1999-2001
Stopy procentowe
(1) EURIBOR 3M
(2) Depozyty dla ludności do 3 miesięcy
(3) Kredyty konsumpcyjne
(4) Kredyty mieszkaniowe
Różnice
(3) – (1)
(1) – (2)

1999
2,96
2,15
9,39
5,29

2000
4,40
2,25
9,87
6,34

2001
4,26
2,40
10,12
5,97

6,43
0,81

5,47
2,15

5,86
1,86

Źródło: IBnGR.

Różnica między oprocentowaniem depozytów a stawką EURIBOR kształtowała się w latach
1999-2001 w przedziale od 0,81 do 2,15 pkt. proc. W okresie wzrostu stawki EURIBOR
(2000 rok) poziom stopy oprocentowania depozytów pozostał na względnie stałym poziomie.
Wskazywałoby to na niski stopień konkurencji na rynku depozytowym w Unii Europejskiej,
choć z drugiej strony trzeba podkreślić, iż rynek depozytowy w Unii jest w dużym stopniu
oparty na stałych stopach procentowych.
Ceny kredytów konsumpcyjnych są w Unii Europejskiej relatywnie wysokie. Średnie
oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych w latach 1999–2001 wyniosło 9,8 proc. Duża
jest również różnica pomiędzy stawką EURIBOR a oprocentowaniem kredytów konsumpcyjnych, która w latach 1999–2001 kształtowała się w przedziale od 5,47 w 2000 roku
do 6,47 pkt. proc. w 1999 roku.
Rozpiętość pomiędzy oprocentowaniem depozytów i kredytów dla ludności a stopą rynku pieniężnego wykazuje duże zróżnicowanie regionalne. Największe różnice regionalne występują pomiędzy stopą rynku międzybankowego a oprocentowaniem kredytów konsumpcyjnych, wyraźnie mniejsze zaś w przypadku kredytów mieszkaniowych. W przypadku kredytów konsumpcyjnych najwyższą różnicą pomiędzy stawką rynku międzybankowego a oprocentowaniem kredytów konsumpcyjnych charakteryzują się Niemcy, Francja i Hiszpania. Różnica w tych krajach
przekraczała w latach 1995–2001 5 pkt. proc.
Zróżnicowanie cen na rynku kredytów konsumpcyjnych w UE przedstawiono na rysunku.
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Rysunek 1.4.1.
Realne i nominalne stopy kredytów konsumpcyjnych w wybranych krajach Unii
Europejskiej w latach 1995-2001
Panel B. Consumer lending rates

15

AUS

13

BEL
FIN

11

FRA

9

GER

7

GRE
ITA

5

NET
POR

2000

1999

1998

1997

1996

1995

3

SPA

Panel B. Consumer lending rates

19
17

AUS

15

BEL

2000

SPA

1999

POR

5

1998

GER

7

1997

FRA

9

1996

FIN

11

1995

13

Źródło: S. Kleimeier, H. Sander, Consumer Credit Rates in the Eurozone, ECRI Research Report, No 2, January 2002.

Dla rynku polskiego porównano poziom stawki trzymiesięcznej WIBOR15 i WIBID16 ze średnim ważonym oprocentowaniem kredytów złotowych dla osób prywatnych oraz oprocentowaniem depozytów trzymiesięcznych od osób prywatnych.
Rysunek 1.4.2.
Trzymiesi´czne stawki WIBID i WIBOR oraz poziom oprocentowania depozytów i kredytów dla osób prywatnych w latach 1997-2001
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.
15
16

Warsaw Interbank Offered Rate (roczna stopa procentowa po jakiej banki udzielą pożyczek innym bankom).
Warsaw Interbank Bid Rate (roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków).
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Poziom stawki trzymiesięcznej WIBID jest dodatnio skorelowany z poziomem oprocentowania trzymiesięcznego lokat bankowych dla osób prywatnych. Średnia różnica między oprocentowaniem WIBID a oprocentowaniem lokat wyniosła w okresie 01.1997-12.2001 4,4 pkt. proc.
Najniższą różnicę między oprocentowaniem depozytów od osób prywatnych a stawką WIBID
odnotowano w 1999 roku – 3,5 pkt. proc., najwyższą zaś w 2000 roku – 4,7 pkt. proc.
Poziom stawki WIBID był w latach 1997-2001 w większym stopniu skorelowany
z oprocentowaniem lokat w bankach w warunkach spadku niż w warunkach wzrostu
jej poziomu. W okresach wzrostu poziomu stopy rynkowej WIBID banki utrzymywały
bowiem oprocentowanie lokat bankowych na względnie stałym poziomie, natomiast spadek
poziomu stopy rynkowej WIBID, wywoływał w dużej mierze adekwatne do tego spadku
reakcje oprocentowania lokat bankowych.
Poziom rynkowej stopy WIBOR w latach 1997-2001 był w mniejszym stopniu skorelowany
z oprocentowaniem kredytów dla osób prywatnych niż poziom skorelowania stawki WIBID
z oprocentowaniem lokat bankowych.
W okresie grudzień 2000 – grudzień 2001 pomimo relatywnie dużego spadku poziomu
stawki WIBOR, poziom oprocentowania kredytów dla osób prywatnych pozostał
na relatywnie stałym poziomie. Obniżenie oprocentowania kredytów nie było możliwe
przede wszystkim z uwagi na wzrost ryzyka kredytowego i związanych z tym kosztów
tworzenia rezerw na należności zagrożone.
1.4.4. Op∏aty za pobieranie gotówki z bankomatów w∏asnych i obcych w Polsce
i w wybranych bankach krajów OECD
Sieć bankomatów w Polsce rozwija się intensywnie od 1996 roku. W latach 1998-2001 przybyło w Polsce prawie 6 tys. bankomatów. Na koniec 2001 roku liczba bankomatów w Polsce
wynosiła 6,3 tys. urządzeń.
Większość dużych banków komercyjnych realizuje strategię budowy własnej sieci bankomatów. Część banków (Lukas Bank SA, BIG Bank Gdański SA) korzysta z zewnętrznej sieci bankomatów spółki Euronet, która w końcu 2001 roku dysponowała siecią 886 bankomatów.
Tablica 1.4.8.
Sieç bankomatów w najwi´kszych bankach komercyjnych w Polsce w 2001 roku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bank
PKO BP SA
Bank Pekao SA
BPH PBK SA
Bank Zachodni WBK SA
ING Bank Śląski SA
Kredyt Bank SA
Bank Gospodarki Żywnościowej SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
Euronet

Stan na koniec 2001
1485
956
702
554
506
438
270
219
886

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Największą sieć bankomatów w Polsce posiada PKO BP SA. W sieci tego banku funkcjonowało na koniec 2001 roku 1485 bankomatów. Drugą pozycję pod względem liczby bankomatów zajmuje Bank Pekao SA (956 bankomatów).
Korzystanie z bankomatu wiąże się z kosztem dla klienta. Banki pobierają prowizje od wypłaty
gotówki z bankomatu przede wszystkim od klientów innych banków, rzadziej od własnych.
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Wysokość prowizji od wypłaty gotówki z bankomatów w dziesięciu największych
pod względem udziału w rynku bankowości detalicznej bankach w Polsce przedstawiono
w tablicy 1.4.9.
Tablica 1.4.9.
Prowizja od wyp∏aty gotówki w bankomatach za pomocà karty debetowej w najwi´kszych pod wzgl´dem udzia∏u w rynku bankowoÊci detalicznej bankach w Polsce
Lp. Nazwa banku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PKO BP SA
Bank Pekao SA
BPH PBK SA
BZ WBK SA
ING Bank Śląski SA
BIG BG SA (Millennium)
BGŻ SA
Kredyt Bank SA
Lukas Bank SA
BHW SA

Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach
własnych
Obcych
0,00 zł
2,5%, min. 4 zł
0,00 zł
3%, min. 4 zł
0,00 zł
5 zł
0,00 zł
3%, min. 5 zł
0,00 zł
4 zł
1,00 zł*
3,5 zł
0,00 zł
2%, min. 3,5 zł
0,00 zł
3%, min. 5 zł
0,00 zł
3%, min. 4 zł
0,00 zł*
4 zł

* w bankomatach EURONET.
Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Banki krajowe z reguły nie pobierają prowizji od wypłat z bankomatów przez własnych
klientów. Wyjątkiem jest tutaj BIG BG SA, który pobiera opłatę w wysokości 1,00 zł
od każdej transakcji. Opłaty za wypłaty z bankomatów obcych ustalane są kwotowo lub procentowo. W przypadku procentowej opłaty banki ustalają również minimalną opłatę.
Wypłacając gotówkę w wysokości 610,5 zł (równowartość 150 euro)17 w bankomacie obcego
banku klient w lipcu 2002 roku musiał zapłacić prowizję w wysokości od 3,5 zł (0,9 euro)
do 18,3 zł (4,5 euro). Średnia kwota prowizji w złotych od wypłaty gotówki w bankomatach
10 największych pod względem udziału w rynku bankowości detalicznej bankach w Polsce
wynosiła w lipcu 2002 roku 11,7 zł (2,9 euro).
Tablica 1.4.10.
Kwota prowizji w z∏otych przy wyp∏acie gotówki w wysokoÊci 610,5 z∏otych
(równowartoÊç 150 euro)18 z bankomatu obcego za pomocà karty debetowej
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa banku
PKO BP SA
Bank Pekao SA
BPH PBK SA
BZ WBK SA
ING Bank Śląski SA
BIG BG SA (Millennium)
BGŻ SA
Kredyt Bank SA
Lukas Bank SA
BHW SA

Opłata w złotych za pobranie gotówki w wysokości 610,5 zł
15,3 zł
18,3 zł
5,0 zł
18,3 zł
4,0 zł
3,5 zł
12,2 zł
18,3 zł
18,3 zł
4,0 zł

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
17
18

Średni kurs Euro w NBP z dnia 11 października 2002 roku: 4,07 zł.
Średni kurs Euro w NBP z dnia 11 października 2002 roku: 4,07 zł.
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W bankach z krajów OECD wypłata gotówki kartą debetową w bankomatach własnych
jest w większości przypadków wolna od prowizji. Wypłaty gotówki z bankomatów
obcych są wolne m. in. w bankach belgijskich, holenderskich, austriackich i portugalskich. Wypłacając 150 euro w bankomacie obcego banku w bankach niemieckich opłata
wahała się w lipcu 2002 roku między 2,04 euro, a 5,11 euro. W bankach hiszpańskich
prowizja kształtowała się na w zakresie 0,45 euro, a 6,00 euro.
Pomimo istnienia wspólnego obszaru walutowego banki europejskie różnicowały
prowizje w bankomatach na terenie Unii Europejskiej. Od lipca 2002 roku regulacja
Parlamentu Europejskiego nakazuje stosowanie tych samych prowizji w obszarze Unii
Europejskiej, co w kraju pochodzenia.

1.5.

Reakcje cen kredytów i depozytów w Polsce na zmiany podstawowych
stóp procentowych banku centralnego

1.5.1. Reakcje ceny pieniàdza na rynku mi´dzybankowym na decyzje banku centralnego
Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu ale tylko wówczas gdy nie ogranicza to
realizacji podstawowego celu banku centralnego. Działalność NBP polega przede wszystkim
na prowadzeniu polityki pieniężnej mającej za zadanie trwałe obniżenie inflacji.
W kontekście powyższego nasuwa się pytanie: jakimi drogami („kanałami”) wpływa bank
centralny na gospodarkę?
Na rysunku 1.5.1. przedstawiono mechanizm transmisji stóp procentowych stanowiących
podstawowe narzędzia polityki pieniężnej banku centralnego, na ceny. Zarówno badania teoretyczne jak i praktyka potwierdzają, iż przedsięwzięcia z zakresu polityki pieniężnej oddziaływują na gospodarkę po upływie znacznego czasu ale ich dokładny wpływ jest trudny
do ocenienia i jest on zmienny w różnych okresach i nie zawsze pewny.
W ramach licznych i bardzo złożonych „kanałów” transmisji impulsów polityki pieniężnej
banku centralnego19 przedmiotem dalszych rozważań będzie tylko jeden z przedstawionych
na rys. 1.5.1. – a mianowicie „kanał” transmisji zmian oficjalnych stóp procentowych banku
centralnego na zmiany bankowych i rynkowych stóp procentowych.
W Polsce do oficjalnych stóp procentowych banku zalicza się: stopę referencyjną, stopę
lombardową, stopę depozytową oraz stopę redyskonta weksli.
Stopami NBP, które wyznaczają kierunek polityki pieniężnej są: stopa referencyjna, stopa
lombardowa i stopa depozytowa20.
.

19

Szerzej na temat mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej patrz: Mechanizm transmisji impulsów polityki
pieniężnej i przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce. Praca zbiorowa pod red. R. Kokoszczyńskiego. NBP. „Materiały i Studia” Zeszyt nr 91, Warszawa 1999.
20
Por. Raport Roczny 2001. Narodowy Bank Polski. Warszawa 2002, s. 28.
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Rysunek 1.5.1
Mechanizm transmisji stóp procentowych na ceny
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Źródło: The monetary policy of the EBC. European Central Bank. Frankfurt am Main 2001, str. 43.

Stopa referencyjna określa minimalną rentowność 28-dniowych bonów pieniężnych NBP,
sprzedawanych w ramach operacji otwartego rynku. Stopa ta wyznacza poziom oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym o porównywalnym terminie zapadalności,
tj. jednomiesięcznych stóp rynku międzybankowego (WIBOR 1M).
Stopa lombardowa wyznacza maksymalny koszt pozyskania pieniądza w banku centralnym,
określając górny poziom wahań stóp rynkowych o najkrótszych terminach zapadalności
(zwłaszcza O/N).
Stopa depozytowa została wprowadzona od 1 grudnia 2001 r. w celu ograniczenia od dołu
wahań stóp rynkowych, zwłaszcza o najkrótszych terminach zapadalności (O/N). Depozyt
na koniec dnia stworzył bankom możliwość deponowania nadwyżek płynnych środków
na rachunku lokat terminowych w NBP.
Zatem stopy: lombardowa i depozytowa wytyczają swoisty korytarz wahań stóp procentowych na rynku międzybankowym. Kształt tego korytarza, wzorowanego na rozwiązaniach
stosowanych w Europejskim Banku Centralnym, zmienia się wraz ze zmianami oficjalnych
stóp procentowych wprowadzanych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Rada Polityki Pieniężnej w okresie 2001-2002r. prowadziła systematyczną obniżkę oficjalnych stóp procentowych. Najważniejszą z tych stóp – stopę referencyjną – obniżono
w 2001 r. o 750 pkt. bazowych, zaś w 2002 r. (do października) o 450 pkt. bazowych. Łącznie stopa ta uległa, w rozpatrywanym okresie, obniżeniu z poziomu 19% na początku 2001 r.
do poziomu 7% w końcu października 2002 r. Konsekwencją tego obniżenia był spadek stóp
procentowych zarówno na rynku międzybankowym jak i w odniesieniu do depozytów przyjmowanych przez banki oraz kredytów udzielanych przez banki.
W ustabilizowanych gospodarkach, np. krajów wchodzących w skład Unii Gospodarczej i Walutowej, stopy rynku międzybankowego mieszczą się w korytarzu wyznaczonym przez stopę lombardową i stopę depozytową. Systemy bankowe tych krajów cechują się bowiem niedoborem
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płynności (w żargonie bankowym twierdzi się, iż banki komercyjne wiszą u klamki banku
centralnego). Oznacza to, że banki komercyjne w Unii Gospodarczej i Walutowej są bardzo
wrażliwe na transmisję impulsów polityki pieniężnej banku centralnego. W konsekwencji
oddziaływanie banku centralnego na poziom stóp procentowych na rynku międzybankowym
i na rynku bankowym w tych krajach jest bardziej skuteczne i precyzyjne aniżeli w Polsce.
W Polsce bowiem, począwszy od 1995 r., występuje nadpłynność sektora bankowego.
Nadpłynność ta ma zarówno charakter strukturalny jak i charakter operacyjny. O nadpłynności strukturalnej mówi się wówczas gdy bank centralny jest na trwale dłużnikiem netto
banków komercyjnych z tytułu operacji krótko- i długookresowych łącznie. Natomiast
o nadpłynności operacyjnej mówi się wówczas gdy bank centralny jest dłużnikiem netto
banków komercyjnych z tytułu operacji krótkoterminowych.
Występowanie nadpłynności w sektorze bankowym powoduje, iż banki są mniej wrażliwe
na impulsy polityki pieniężnej banku centralnego. Nie są one bowiem w takim stopniu uzależnione od dopływu płynnych środków z banku centralnego jak ma to miejsce w systemach
bankowych, w których występuje niedobór płynności. W konsekwencji polskie banki nie reagują na impulsy polityki pieniężnej banku centralnego w takim stopniu w jakim można by oczekiwać. Trzeba także pamiętać i o tym, iż banki w Polsce prezentują znacznie większe oczekiwania
na obniżkę stóp procentowych aniżeli banki w krajach o stabilnej gospodarce. Oczekiwania te mają niejednokrotnie charakter spekulacyjny, wyrażający się w krótkookresowym wzroście zapotrzebowania na środki płynne. W konsekwencji powyższego polityka pieniężna NBP jest mniej skuteczna aniżeli w krajach o stabilnej gospodarce, a stopy procentowe na rynku międzybankowym,
jak wynika z rys. 1.5.2., wykraczają niekiedy poza granice korytarza utworzonego przez stopę
lombardową i stopę depozytową. Jest oczywiste, iż przenosi się to w pewnym stopniu na kształtowanie się poziomu stóp procentowych od depozytów i od kredytów na rynku bankowym.
Rysunek 1.5.2.
Stopy NBP oraz oprocentowanie depozytów mi´dzybankowych O/N i 1M
%

Stopa interwencyjna

Stopa kredytu lombardowego

O/N

24.06.2002

7.06.2002

15.06.2002

30.05.2002

23.05.2002

7.05.2002

15.05.2002

29.04.2002

19.04.2002

11.04.2002

3.04.2002

26.03.2002

18.03.2002

8.03.2002

28.02.2002

20.02.2002

4.02.2002

12.02.2002

25.01.2002

17.01.2002

9.01.2002

1.01.2002

23
21
19
17
15
13
11
9
7
5

Stopa depozytowa
1M

Źródło: Raport o inflacji w II kwartale 2002 roku. NBP. Warszawa 2002, str. 60.

Przyczyny nadpłynności w sektorze bankowym są wielorakie i złożone. Ograniczone tematem
rozmiary niniejszego opracowania nie pozwalają na ich bardziej wnikliwą analizę. Stąd też
trzeba się ograniczyć do wskazania dwu podstawowych przyczyn nadpłynności, którymi są:
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napływ do Polski walut obcych związanych przede wszystkim z procesem prywatyzacji oraz
deficyt sektora finansów publicznych.
Niestety, w 2003 r. NBP zmuszony będzie realizować politykę pieniężną w warunkach zarówno
strukturalnej jak i operacyjnej nadpłynności sektora bankowego. Przejście do operacyjnego
niedoboru płynności wiązałoby się z koniecznością dużej emisji obligacji NBP. W warunkach wysokiego deficytu sektora finansów publicznych i stosunkowo niskich wpływów z prywatyzacji
duża emisja obligacji NBP stanowiłaby konkurencję dla papierów skarbowych i prowadziłaby
do niepożądanego wzrostu ich rentowności. Dlatego w warunkach operacyjnej nadpłynności
kontynuowane mają być działania NBP zmierzające w kierunku ograniczenia nadpłynności
strukturalnej. Cel ten ma być osiągnięty stopniowo21.
1.5.2. Reakcje oprocentowania depozytów i kredytów na rynku detalicznym
W warunkach nadpłynności sektora bankowego wpływ polityki pieniężnej banku centralnego na oprocentowanie depozytów i kredytów zarówno na rynku detalicznym jak i hurtowym
odbywa się w stosunkowo długim okresie. Badania wskazują, iż okres ten trwa w Polsce
około 8 miesięcy22.
System bankowy, jako całość, nie jest bowiem zainteresowany, w warunkach nadpłynności, do aktywnego zachęcania klientów do zwiększania depozytów, drogą podwyższenia oprocentowania depozytów. Przykładowo w 2001 r. bank centralny obniżył oprocentowanie kredytu lombardowego i stopę referencyjną o 7,5 pkt. proc., banki komercyjne obniżyły natomiast oprocentowanie depozytów złotowych osób prywatnych średnio o 6,5 pkt.
proc. Brak większej aktywności banków komercyjnych w zakresie zachęcania ludności
do zwiększania depozytów bankowych powodowany jest także istniejącą w Polsce tradycyjną formą lokowania oszczędności przez ludność. Oszczędności te są bowiem tradycyjnie
lokowane w sektorze bankowym. Szacuje się, że jesienią 2001 r. lokaty bankowe stanowiły
ponad 77% oszczędności ludności. Reszta tych oszczędności lokowana była w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i w ubezpieczeniach na życie.
Warto jednocześnie zauważyć, iż w Unii Europejskiej lokaty bankowe stanowią zaledwie około 25% oszczędności ludności23. Jednak i w Polsce od 2002 roku rozpoczął się
proces dewersyfikacji lokowania oszczędności ludności. Należy więc oczekiwać, iż
dominująca rola sektora bankowego w zakresie gromadzenia oszczędności ludności
będzie malała, co zmusi banki do podjęcia bardziej intensywnych działań w celu zwiększenia depozytów ludności. Działania te będą wyrażały się m. in. w oferowaniu bardziej
atrakcyjnego oprocentowania tych depozytów.
Obniżki oficjalnych stóp procentowych banku centralnego dokonywane przez Radę Polityki
Pieniężnej od początku 2001 r. znajdowały odzwierciedlenie w obniżaniu stóp oprocentowania kredytów udzielanych przez banki zarówno klientom detalicznym jak i korporacyjnym.
Jednak obniżanie oprocentowania kredytów detalicznych było z reguły opóźniane w stosunku do momentu obniżenia oprocentowania depozytów, a ponadto skala tej obniżki była
mniejsza od skali obniżki dokonanej przez NBP. Banki utrzymywały także stosunkowo dużą
marżę kredytową, rozumianą jako różnica między odsetkami pobieranymi i płaconymi przez
bank. Ta wysoka marża kredytowa sprawiała, iż poziom oprocentowania kredytów detalicznych pozostawał relatywnie wysoki.
21

Założenia polityki pieniężnej na 2003 rok. Narodowy Bank Polski. Warszawa 2002, str. 10.
Por. T. Łyziak: Reakcja aktywów banków komercyjnych na instrumenty oddziaływania banku centralnego. „Bank
i Kredyt” 2000, nr 3.
23
Conseil National de Crédit et du Titre. Rapport Annuel 2000. Banque de France. Paris 2001, s. 152 i nast.
22
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W 2001 r. bank centralny, jak już wskazywano, obniżył oprocentowanie kredytu lombardowego i stopę referencyjną o 7,5 pkt. proc., natomiast banki komercyjne obniżyły oprocentowanie
kredytów dla osób prywatnych zaledwie o 2,1 pkt. proc. Na postępowanie banków wpływ miało kilka czynników. Najważniejszy z nich, jak się wydaje, to wzrost ryzyka kredytowego, który
związany był z pogarszającą się sytuacją gospodarczą: spadającym tempem wzrostu PKB i rosnącą stopą bezrobocia.
Wzrostowi ryzyka bankowego towarzyszyła pogarszająca się spłacalność zaciągniętych przez
osoby prywatne kredytów. O ile udział należności zagrożonych banków komercyjnych
od osób prywatnych stanowił na dzień 31 grudnia 2001 r. 10,8%, to już trzy miesiące później
wskaźnik wzrósł do 11,7% i w dalszym ciągu wzrastał.
Konsekwencją wzrostu udziału należności zagrożonych banków komercyjnych od osób
prywatnych jest konieczność tworzenia rezerw na te należności. To zaś znajduje odbicie
w poziomie stóp procentowych od udzielanych kredytów.
Czynnikiem wpływającym na wysokość oprocentowania kredytów były także zwiększone potrzeby pożyczkowe sektora budżetowego. Skarbowe papiery wartościowe są stosunkowo wysoko oprocentowane i cechują się wysokim poziomem płynności oraz pozbawione są w zasadzie ryzyka. Stąd też dla banków korzystniejsze jest w wielu przypadkach lokowanie wolnych
środków w skarbowe papiery wartościowe aniżeli udzielanie kredytów obarczonych ryzykiem.
Bardzo istotną zaletą skarbowych papierów wartościowych kupowanych przez banki jest także
ich duża płynność. Skarbowe papiery wartościowe zaczęły więc pełnić w bankach funkcję
„poduszki płynności”, stając się wygodnym amortyzatorem w przypadku zaostrzenia polityki
pieniężnej przez bank centralny, ograniczając skuteczność tej polityki. Kupowanie przez banki
komercyjne skarbowych papierów wartościowych w znacznych ilościach uruchamia także znany efekt „wypychania”.
Stosunkowo wysokie stopy oprocentowania kredytów bankowych związane są, jak już
wskazywano, z wysoką marżą kredytową utrzymywaną przez banki. Jest ona skutkiem kilku
czynników. Jednym z tych czynników są ciągle jeszcze w wielu bankach wysokie koszty ich
funkcjonowania. Redukcja tych kosztów, a szczególnie kosztów osobowych, pozwoliłyby
zmniejszyć te marże, a w rezultacie obniżyć stopę procentową od udzielanych kredytów.
Innym niebagatelnym czynnikiem wymuszającym wysoki poziom marży odsetkowej jest
obowiązujący system rezerw obowiązkowych. Rezerwy te, w ich obecnym kształcie, stanowią
swoiste obciążenie fiskalne na rzecz budżetu państwa (via zysk NBP). Są one bowiem
nieoprocentowane.
Wydaje się, iż w przyszłości należałoby wielkość tych rezerw nie tylko zmniejszyć ale i oprocentować te rezerwy. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w Unii Gospodarczej i Walutowej
maksymalny poziom rezerw obowiązkowych wynosi tylko 2%, a ponadto rezerwy te są oprocentowane według stopy głównych operacji refinansowych Europejskiego Banku Centralnego
(Main refinancing operation), która odpowiada stosowanej w Polsce stopie referencyjnej.
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CONSUMERS’ RISKS ASSOCIATED
WITH THE SERVICES AVAILABLE
IN INDIVIDUAL BANKING SECTOR IN POLAND
It is my real pleasure to introduce to you the first publication from the set of policy
booklets elaborated under the aegis of the Office for Competition and Consumers’
Protection.
Report on Consumers’ risks associated with the services available in individual banking
sector in Poland has been written under the aegis of the OCCP by the group of
distinguished experts in the field of individual banking services, under the
guidance of Prof. Leszek Pawłowicz. I believe that the hereby shall initiate
a national discussion on the subject in question, which in turn will rise the general
level of awareness on the individual banking services available to the consumers,
thus alowing for further strengthening of protection system for consumers’ rights.
dr. Cezary Banasiński
President of the Office for Competition and Consumers’ Protection
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Conclusions
1. The often delayed and asymmetrical reaction of commercial banks to the change of NBP
interest rates is treated as the discrimination of customers. When the Monetary Policy Board
reduces interest rates, the interest rates for deposits in commercial banks are much more
depressed than those for credits. Indeed, if we verify the above statement on the basis of the
data for 2001, the depression of the reference rate by 7.5% entailed a 6.5% reduction of
interest rates for deposits by commercial banks, whereas the depression of interest rates for
credits offered to individuals was only 2.1%.
In stabilised economies, commercial banks are very sensitive to the transmission of
monetary policy impulses.
So, for example, the reaction of British banks to the decisions of the Monetary Policy Board
is immediate. On the same day on which the repo rates are changed in the Bank of England,
there is also a change of the key rates of commercial banks. Key rates are translated
immediately into short-term interest rates on the monetary market. This, in turn, entails:
• fast change of the price of variable-interest credits including overdrafts on personal bank
accounts,
• delayed (and usually not automatic) reaction of mortgage credit interest rates,
• provision of interest on savings so that revenue from interest can be maintained.
In Poland, the time of the reaction of deposit and credit interest rates to the changes of the
central bank rates is long (about eight months), difficult to assess, volatile in various periods,
and, what is more, it is not always certain. The main reason is the structural overliquidity (NBP
is the permanent net debtor of commercial banks in respect of short- and long-term operations)
of the banking sector in Poland, unlike the banking sectors in stabilised economies, which are
characterised by underliquidity. Banks, therefore, are less sensitive to Central Bank impulses.
The aim of NBP is to gradually limit the structural overliquidity, so it can be expected that in
a few years the reaction of commercial banks to monetary policy impulses will be faster.
At the same time, our expectations regarding the disproportionate depression of interest
rates for deposits and credits, which is unfair from the customerís point of view, are more
pessimistic. The reasons are mainly as follows:
• the banking sectorís overliquidity makes the consequences of losing the deposit market
less drastic than in the case of underliquidity,
• increased borrowing needs of the budget-funded sector decrease the motivation to
depress the interest rate for credits, and there is a classic effect of „forcing out” credits by
Treasury securities,
• extended period of unfavourable economic situation, the lack of system reforms and
growing unemployment result in increased credit risk, which limits the possibility of
reducing the prices of credits.
It is not possible to eliminate the factors mentioned in a short period of time, and the
possible administrative influence on the price of credits offered to people can be exerted
only at the expense of taxpayers.
2. Compared with the majority of countries with developed marked economies (e.g. the USA,
United Kingdom, Japan, Germany), the Polish system of law does not provide for so-called
consumer bankruptcy. It occurs in the case of the excessive debt of households that do not run
their own business. It refers to a situation in which a consumer is not able to repay the credit
out of his or her current income. There can be many reasons for such situation, which often are
not dependent on the debtor, such as the loss of health as a result of which he or she is not able
to continue work, the loss of a job, natural disasters and others as well as the lack of concern
on the part of banks granting consumer credits, the lack of professional behaviour of bank
officials or credit brokers and motivation systems for door-to-door salespeople offering credit
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products. As a result of the lack of legal opportunities for the repayment of credits, debtors are
prosecuted by collectors, and when they see no chance for a „normal” life they often become
frustrated, reach for alcohol or drugs and undertake activities in the „grey” economic zone or
sometimes even in the criminal sphere.
Consumer bankruptcy means the reduction of the liabilities of households with excessive
debt and giving them opportunities for further „normal” development.
The lack of consumer bankruptcy not only discriminates the Polish debtor in relation to his
or her counterparts in countries with more civilised systems of law, but also poses threat to
social order, stimulates the development of various pathologies and the „grey” economic
zone. There is a rhetorical question whether Poland can afford such high social costs
resulting from the lack of bankruptcy regulations for consumers.
It is said that there are two reasons for the lack of the aforementioned regulations in Poland.
First, there is an inefficient judicial system, which when burdened with the expected large
number of bankruptcy cases would be totally paralysed. Secondly, it is believed that
household debts are not high in Poland compared with the countries in which the system
of law provides for consumer bankruptcy.
It is worth pointing out that both arguments contradict each other and they are irrational,
for which we do not want to give more reasons in this paper.
In general, it should be stated that there is an urgent need to adopt consumer bankruptcy
regulations in the Polish system of law. Itís too bad that they were not included in the new
bankruptcy and reparation bill that was submitted to the Parliament in August this year.
Due to the advanced legislative process it would not be reasonable to supplement the bill
currently under discussion with provisions on consumer bankruptcy.
3. A number of banks offer their retail customers packages of services combined with their personal
accounts. These are usually typical marketing activities exposing those services in the package
that are exceptionally cheap or free of charge, and camouflaging the high prices of other services
offered within the same package. Apart from their unquestionable advantages for customers, such
offers reduce the transparency of the market of retail financial services, thereby violating many
times the interests of consumers by misleading them. The situation of consumers in this respect
could be made better thanks to the periodic comparative analyses of product packages offered by
banks to specific segments of customers. Such analyses could be prepared and made public by
independent experts in co-operation with the Office for Competition and Consumer Protection.
The professional periodic comparative assessments of packages offered on the financial market
should be published approximately every six months due to a relatively short lifecycle of financial
products and the frequent changes of prices. Such tentative analysis is presented in Chapter 1.4
entitled „Comparative Analysis of Retail Banking Service Prices in Poland and the Prices of
Services on Selected Retail Banking Markets in OECD States”. It appears from this analysis that:
• prices of domestic bank transfers in Polish banks are three times as high as in OECD,
• domestic retail customers are not informed about the total costs of foreign bank transfers
and in effect they are forced to buy this service irrespective of its price,
• total cost of a service package offered by banks along with a personal account to the large
extent depends on the cost of bank transfers; in Poland such cost is relatively high and
for a „standard” retail customer it is about PLN 300.00-350.00 annually.
4. It does not appear from the research on the level of concentration on the market of retail
banking services that there is any threat of restricted competition.
The market of payment cards (including credit cards) that is currently dominated by the
largest retailers will be soon more deconcentrated.
The majority of market segments experience a weakening deconcentration process. The
liberalisation of foreign currency law, Polandís accession to the European Union, and the
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development of virtual banking and the main factors that in short- and long-term
perspective act in favour of increased competition on the market of financial services.
The existing banking sectorís privatisation process has provided a basis for strong
competition on the market of retail banking services, which in the light of the protection
of consumer rights is a very important factor.
Also, thanks to this situation, the reaction of retail banks to the further proposed system of
monitoring the level of customer satisfaction with financial services should be crucial.
5. A favourable trend for retail customers on the Polish banking market is the evolution of
distribution channels toward the so-called multichannel model, i.e. services offered via
bank branches, phone, Internet, mobile sales, electronic sales etc. As a result of this trend,
there is a general decline of the importance of the stationary distribution network, and the
importance of virtual banking, in particular Internet banking, is growing.
In the era of the Internet, stationary offices do not have a monopolistic position on the market
even in small towns. In addition, the offer of virtual banks is much cheaper and more
transparent. The problem for prospective customers is the safety of transactions conducted on
the Internet. The system of guarantees increasing trust in virtual banking would probably
result in intensified competition on the market of standard retail banking services
6. The mass retail customer requires the unification and standardisation of services. The networks
of Mc-Banks are being created in which the offer is almost identical and non-negotiable. The
mass customer practically has no right to make any amendments to the agreement. If he or she
does not accept the content of the agreement, he or she can only renounce the services. The
comparison of the prices of services offered by individual banks is easier for the customer than
the comparison of agreements and regulations applied. Banks understand that there is no
alternative to the standardisation and unification of services offered to a retail customer, that
the price competition in the conditions of common unification is very difficult and that is why
they strive to shift the burden of many risks to the customer in the form of binding agreements
and regulations taking advantage of the mass customerís lack of knowledge and ignorance.
It appears from the conducted analyses that the most serious threats to consumer rights
result from the practices used in constructing agreements with retail customers.
As a rule, there are standard specimen forms for each product (settlement account, deposit,
credit) including:
• application for opening the bank account or granting a credit,
• regulations,
• price-list.
These are binding specimens and the customer has no right to make any changes in a situation
when he or she does not accept or does not agree with any of the statements and wants an
individual solution. Usually, the agreement form is very short and the obligations and rights are
presented in the bank regulations. The filled out application form usually automatically
becomes an agreement for the customer, and the customer is usually not aware of this. Unclear
statements, juggling the regulations with which the customer is usually not familiar due to their
size, placing the most important information in footnotes that are purposefully printed in much
smaller font, and signing application forms and agreements under the pressure of irritated
customers who are waiting in a queue create a situation in which consumer rights are actually
violated despite their formal protection by law.
The monitoring of the transparency of procedures with respect to retail banking
services offered is, as it seems, a necessary condition to respect customer rights.
Public information and distinction for banks having the most transparent procedures
that are easy to understand by the customer may be an effective measure in the actual
protection of consumer rights.
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1.1.

Characteristics of the Main Groups of Products Offered on the Market
of Retail Banking Services in the Aspect of Customer Safety

1.1.1. Characteristics of Deposit Services
One of the key functions of commercial banks in the economy is their ability to raise peopleís
savings. The collection of peopleís deposits is one of passive bank operations.
All the household funds deposited on bank accounts can be divided into two basic categories
of deposits:
• current deposits (sight deposits) - monies that are deposited in a bank for an
unspecified period of time and can be drawn from a bank account at any time without
a loss of due interest.
• time deposits - monies that are held on bank accounts for a period of time determined in
advance by the customer. The withdrawal of the part of such deposited means by the
customer has financial consequences: depressed or lost interest on the deposit.

1.1.1.1. Types of Current Deposits
Current deposits are characterised by relatively low interest rates, and in some highly
developed countries there is no interest on such deposits at all. The reason for low interest on
current deposits is that the customersí account balance is variable.
The running of bank accounts with current deposits is of major importance to the banks,
because1:
• it binds the customer to the bank,
• it encourages the customer to use other bank products and services,
• it involves depositing monies that can be utilised by the bank,
• monies held on bank accounts are the source of relatively inexpensive capital in banks
(because of low interest on deposits).
Sight Deposits
The customersí sight deposits are available at any time and there is usually low interest or no
interest on them. Sight deposits are very liquid and so they are close to cash.
Passbooks
A current passbook is the evidence of concluding an agreement for a savings deposit that is
payable on request. Passbooks enable their owners to withdraw monies deposited by them at
any time and - if they are paid by a branch in which the passbook account is run - in any
amount. Payments made by another branch of the bank, post offices or banks with which the
bank has concluded an agreement on the mutual substitute service of savings-related
transactions are made up to the appropriate amount agreed upon.
The following passbooks are used in the banking practice:
• passbooks payable on request,
• time deposit passbooks ,
• housing saving account passbook.
Deposits Bearing no Capitalised Interest
They are related to a savings and settlement account (ROR) or a sight deposit account (interest is
calculated after the lapse of a contractual period of time and it is transferred to the savings and
settlement account and, if such account does not exist, to the sight deposit account).

1
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1.1.1.2. Types of Time Deposits
Standard Time Deposits
The owner of a bank account undertakes to make available to the bank a certain amount for a
specific period of time (minimum one month) in exchange for interest on the deposited savings.
Deposits can be made both on already existing and newly opened bank accounts. Instructions for
making standard deposits can be given through a bank infoline and selected ATMs that have a
deposit function. No supplementary payments can be made over the deposit period.
After the lapse of the declared period of time, deposits along with interest calculated on them
are automatically renewed for another period unless the customer orders otherwise.
In the case of deposits opened for a period of up to twelve months inclusive, the interest is
calculated at the end of the declared period. In the case of deposits opened for the period of
twenty-four or thirty-six months, interest is calculated at the end of the deposit period
including the annual capitalisation (compound interest).
Rentier Deposits
The owner of a bank account undertakes to make available to the bank an amount of money for
a certain period in exchange for the possibility of using interest after the lapse of each
month. Rentier deposits can be established in PLN and in convertible currencies. The frequency
of calculating interest cannot be changed over the deposit period.
Same-Day Funds
• Overnight deposits (O/N) - a time deposit that is not capitalised or renewed. The customer
undertakes to make available to the bank a certain amount of money for a specific period
(one day) in exchange for interest on deposited savings,
• Tomnext (T/N - tomorrow-next after tomorrow) deposit - the transfer of funds on the day
following the conclusion of an agreement, repayment on the next day,
• Spotnext (S/N - spot-next after spot) deposit - the transfer of funds on the second day
following conclusion of an agreement, repayment on the third day.
Weekend Deposits
On Friday, after the closing of a bank day, the monies held on the current account are
automatically transferred to a weekend deposit, and on Monday morning (before the opening of
a bank day) they are transferred back (along with accrued interest) to the customerís current
account. The weekend deposit can be realised also in the form of direct debits.
Negotiated Deposits
Negotiated deposits are a form of a time deposit accepted on individual terms. Negotiated
deposits are opened for a number of days ranging from 1 to 365 as agreed upon individually
with the customer. They are opened in PLN and in convertible currencies within the existing or
a newly established bank account.
The deposit interest is negotiated with the Customer on an individual basis. A fixed interest
rate is usually applied to deposits established for one day, whereas for deposits ranging from 2 and
365 days there is a fixed or variable interest rate (depending on the Customerís preferences).
Interest on the negotiated deposit is calculated at the end of the declared period. The negotiated
deposit is not automatically renewed for successive periods. No supplementary payments can
be made during the deposit period.
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Dynamic Deposits
Dynamic deposits are characterised by interest increasing each month of the deposit; the
advantage of dynamic deposits is that the deposit is terminated without the loss of interest for the
deposit period; this instrument is particularly convenient in a situation when it is not known how
long it will be possible to use the financial surpluses; dynamic deposits are short-term deposits.
Automatic Deposits
Funds on the customerís current account are automatically transferred at the end of the
accounting day to the deposit account in order to open a one-day deposit. While opening an
automatic deposit, the customer negotiates with the bank the minimum balance on his or
her current account, above which the monies held on the account will be transferred to
an automatic deposit, and the amount of the one-day deposit unit. The interest rate on
automatically made deposits is agreed upon individually with each customer and it is more
attractive than the current account rate.
The automatic transfer of monies to a deposit can be made every day or on selected weekdays or
in accordance with an agreement on selected days of a week or month. After the closing of an
accounting day the monies are automatically entered in books as a deposit. On the following
working day, the funds along with interest due are automatically transferred back to the account
indicated by the customer.
Call Deposits
Call deposits make it possible to deposit monies for periods ranging from 3 to 21 days. This
deposit can be withdrawn after the prior repayment notice. The customer is obliged to
notify the bank 24 or 48 hours prior to the repayment, hence the names call-24, call-48.

1.1.1.3. Deposit Guarantee System in Poland
From the point of view of the safety of retail customers on the market of deposit services a key
issue is to guarantee the customers that their monies deposited on bank accounts are
repaid if the financial institution goes bankrupt.
The Polish deposit guarantee system was established by the Act on the Bank Guarantee Fund
of 14th December 1994 and it is based on the rules that are close to EU standards (the rule of
obligatory and common participation in the system).
The Act has defined the rules of establishing and operations of the mandatory deposit guarantee
system and the types of actions that can be taken to give assistance to banks faced with insolvency.
The fundamental task of the Bank Guarantee Fund is to guarantee deposits. This task is
implemented through:
• protection of monies deposited on bank accounts up to the specified amount and their
repayment to depositors if the bank is declared bankrupt,
• measures preventing banksí bankruptcy by providing financial assistance to banks that are
faced with insolvency and take their own remedial measures, and the banks that take over
other banks threatened by insolvency,
• gathering and analysing information about banks, which makes it possible to identify early
the threat of insolvency and possibly take the proper preventive measures.
The notion of guaranteed monies should be understood as monies collected by the depositor
on individual bank accounts and his or her receivables in respect of other bank operations
confirmed by personal documents issued by the bank in Polish currency or in convertible currencies
irrespective of the number of agreements concluded with the bank, up to the amount specified by
law, being calculated in accordance with the status as of the day of suspending the bankís operations,
including interest due from the day of issuing a decision on the bankís bankruptcy.
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In the year 2003, the Fund Guarantees cover 100% of monies constituting the PLN
equivalent of up to EUR 1,000, and 90% of those constituting the PLN equivalent of the
amount ranging from more than EUR 1,000 to EUR 22,500 (calculated in total irrespective
of the number of agreements concluded by the depositor with the bank).
From the point of view of the depositorsí interests, an important issue is to determine the time
framework within which the depositorsí direct claims can be covered by the deposit guarantee
system. According to the Act on the Bank Guarantee Fund, the moment of initiating repayments
depends on the declaration of bankís bankruptcy or the rejection of an application for declaring
bankruptcy because the assets and amount of the guarantee fund established by the bank are not
sufficient to cover the cost of bankruptcy proceedings and repayment. It appears from the
existing practice that the issuance of a court judgement on bankruptcy was preceded by many
months of the bankís suspension during which period the depositor was deprived of the
possibility of using his or her deposit. During that period he or she could not use the guarantee
system funds or lodge any claims against the Bank Guarantee Fund2.
1.1.2. Characteristics of Credit Services
The offer of bank credits addressed to retail customers in Poland becomes wider and wider.
Apart from housing credits, individuals are offered at least a dozen or so types of consumer
credits to finance their consumer needs, and some of them have only different names (for
marketing reasons) and different minor details.
Among housing credits, the most frequent credit forms are as follows:
• classic long-term housing credits (mortgage credits), i.e. credits for the purchase of
apartments built by developers or apartments provided within the existing housing stock,
• construction credits, i.e. credits intended for financing the construction of single-family or
multifamily houses erected by developers or housing co-operatives. These are short- and
medium-term credits that are not secured by mortgage, because the house does not exist yet, so
they have to be secured by guarantors or insurance provided by an insurance company,
• construction and mortgage credits granted to individuals for financing advance payments to
cover the costs of an apartment built by a developer or a housing co-operative (at this stage they
have a form of a construction credit), and when the investment is completed and it is possible
to establish a mortgage on the property they are converted into mortgage credits.
Classic housing credits are dominant in Poland. Customers can usually choose between
two models of the repayment of a contracted credit: in equal or decreasing instalments. In
the case of an equal instalment, the principal part is systematically growing and the interest
part is decreasing. In the case of fixed interest, their total is the same for the whole credit
repayment period. With decreasing instalments, at the first repayment stage the instalments are
higher than at further stages, because the interest on the principal is higher. As the time passes,
the interest encumbrance decreases, which, given a fixed principal instalment, leads
to the gradual reduction of the whole instalment. Now banks practically do not grant credits
in which part of interest is capitalised, as it was in the case of the very popular „Alicja”
credit offered in the past years by PKO BP. This results from the fact that customers are more
willing to accept mortgage credits in which the whole interest and part of the principal are
repaid on an ongoing basis.
At the same time, among consumer credits the most important thing from the point of view of
bank practice is the classification of such credits according to two criteria:

2

„Usługi i procedury bankowe”, ed. Ewa Bogackiej-Kisiel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
we Wrocławiu, Wrocław 2000.
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1. currency criterion - where we distinguish credits in the Polish currency and in foreign
currencies
2. purpose of credit obtained - then we distinguish cash credits and instalment credits3.
The majority of consumer credits in Poland are contracted in PLN. According to the data as
of the end of 2001, such credits represented 92% of the whole consumer credit portfolio. The
remaining 8% was represented by credits denominated in foreign currencies. These are
credits expressed in a currency other than PLN but they are actually paid in PLN and then
repaid also in PLN in accordance with the current foreign exchange rate. They are
characterised by much lower interest rates but at the same time there is a foreign
exchange risk. Retail customers contract credits denominated in foreign currencies first of all
to finance their housing investments or to buy new cars.
At the same time, taking into consideration the classification of credits according to the criterion of
the purpose of funds obtained, it turns out that in the year 2001 36% of all the consumer credits
are instalment credits that are mainly used for financing the purchase of new cars.
Other credits include a large and very diverse group of cash credits. Cash credits offered to
individuals include, among others, credits on the current account, seasonal credits,
minor cash loans, collateral credits, student credits, credits for the purchase of
securities etc. However, there are no full data on the structure of such credits.
While analysing the debt of individuals (residents)4 in Polish banks, one should draw on the
classification of consumer credits used by the National Bank of Poland, because it provides a basis
for bank reporting and the preparation of collective statistical data on such credits.
NBP distinguishes the following types of consumer credits:
• credits on the current account,
• credits related to the functioning of credit cards,
• other credits and loans - including instalment credits.
Table 1.1.1.
The structure of bank receivables in respect of consumer credits in Poland
between 1998 and 2001
Type of credit

1998

1999

2000

2001

billion PLN share in % billion PLN share in % billion PLN share in % billion PLN share in %

Consumer credits in total

20,9

100,0

30,8

100,0

38,7

100,0

41,2

100,0

Current account credits

2,6

12,0

5,4

18,0

8,1

21,0

9,0

22,0

Credit related
to credit cards

0,1

0,0

0,3

1,0

0,7

2,0

1,2

3,0

Other credis and loans

17,4

84,0

24,1

78,2

29,4

76,0

30,1

73,0

- including
instalment credits

8,7

42,0

13,3

43,2

15,3

40,0

15,0

36,0

Interest payable

0,8

4,0

1,0

3,2

0,6

1,0

0,9

2,0

Source: „Bankowość detaliczna. Perspektywy-Rekomendacje” red. Błażej Lepczyński, CeDeWu, Warszawa 2002, str. 85

The largest share in peopleís debt in respect of consumer credits is represented by so-called
other credits and loans in which NBP included all the types of credits for consumer purposes
apart from current account credits and credits related to credit cards. They represent 73% of
the whole household debt in respect of consumer credits.
3
4
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Based on Bankowość detaliczna. Perspektywy-Rekomendacje ed. Błażej Lepczyński, CeDeWu, Warszawa 2002.
Non-residents are also using credits in Polish banks. Their debt amounts to PLN 74,000,000 and it results mainly from foreign
currency credits contracted by them for housing purposes. The relation of non-residents’ debt to residents’ debt is only 0.2%
and therefore credits for non-residents are not included in this paper.

More than half of the „other credits and loans” is represented by instalment credits. One of the
factors influencing slowdown in the dynamics of instalment credits in Poland was the
replacement of the instalment credit with a more convenient current account credit or a
payment card credit in the case of minor purchases, which is in line with trends on the
market of consumer credits in countries with developed market economies.
Current account credits are a popular form of credits on the credit market for retail customers.
Current account credits offered to people are short-term revolving credits granted to the owners
of current accounts to which significant regular payments are made. They are granted by almost
all the banks, most often without any additional security. A current account credit is a very
flexible credit and it is usually granted to the best bank customers with good financial
standing. One can contract credit with a bank branch by making a bank transfer or withdrawing
cash (also from an ATM) or making payment with a debit card in a shop. Each payment of money
to the bank account reduces the overdraft balance and thus depresses the basis for calculating
interest. Although interest rates for current account credits are relatively high, they enjoy large
interest among customers, mainly thanks to the simple procedure of obtaining them.
The rapidly growing number of savings and settlement accounts and the aggressive entry of
Internet banks into the retail banking market have recently resulted in the high dynamics of
current account credits.
In Poland, the weakest development in the consumer credit market is observed in credits
related to credit cards, but it is a segment of the highest dynamics of growth and big
development opportunities that have not been taken yet. The rapid growth or payment card
credits is the consequence of popularised credit cards, the number of which in Poland has
exceeded already 1,000,000 items.
To obtain a credit card, a customer has to have a regular source of income and a good credit record.
At the same time, there is no requirement that he or she has to keep an account in the bank that
issues the card. A credit card is a very convenient consumer credit instrument. It allows its owner
to make cashless payments but only up to a certain limit that depends on the amount of monthly
proceeds to the bank account. In addition, with some credit cards it is possible to obtain discounts
in selected shops, travel agencies, hotels, airlines and mobile phone companies. The repayment of
card credits is made according to the rules previously determined by the bank that issued the credit
card. Banks usually require a monthly repayment of the part of the card credit used.
The issuance of credit cards entails quite a high risk for the bank. Banks try to make up
for their risk by applying higher interest rates for credits contracted with a card compared with
other credits, and by collecting charges for issuing the card as well as commission on
transaction conducted with a card. From the point of view of the profitability of a credit card
as a bank product, of major importance is the exceeded limit of the critical number of cards
issued. On the basis of international experience, this number may be estimated at 400,000
cards5. The bankís and customerís benefits from the card and pressure exerted on banks by
organisations such as EURpay and Visa International, which are interested in selling as many
credit cards in Poland as possible, will lead to a situation in which the card-based credit will
be gradually replacing other forms of consumer credits.
Relations between a bank and a retail customer resulting from the fact of contracting a credit
in a bank have been regulated for some time now by the Act on Consumer Credit that
entered into force on 19th September 2002.
The following reasons can be given as regards the necessity to protect the interests of
retail borrowers6:
5
6

See P. Kuśmirowski, Tendencje na rynku kart kredytowych, in: „Gazeta Finansowa” 5–11th January 2002. p. 7.
„Usługi i procedury bankowe”, ed. Ewa Bogackiej-Kisiel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
we Wrocławiu, Wrocław 2000.
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strong disproportion of powers and abilities of the parties to a credit agreement - the
consumer credit is not a contract negotiated on an individual basis; the customerís
choice is limited to analysing standard credit offers existing on the market,
• dependence of the benefits leading to their use against the consumerís intentions - the
consumer credit becomes one of the elements of a comprehensive service offered by the
bank to its customers (the credit agreement itself is a package whose components can
be formed in various ways from the point of view of the customerís benefit),
• tendency to reduce the bankís risk too much (obliging customers to provide
excessive security, forcing them to incur the costs of guarantee funds, unfounded
difficulties or burdens when the customer withdraws from a credit agreement),
• misinformation taking advantage of the customersí poor economic knowledge
(especially manipulating information about the interest rate, the calculation method and the repayment of the principal and interest instalments),
leading to the miscalculations of credit costs and causing difficulty in making
a good choice.
The new act on consumer credit introduced many changes in relationships between the
creditor and the borrower - in favour of the latter. One of the major changes is the
obligation to calculate the actual cost and the actual annual interest rate that will allow
a reliable comparison of credits offered by various banks.
The act covers credits in the amount between PLN 500.00 and PLN 80,000 or their
equivalent in foreign currencies. At the same time, it is not applicable to credits repaid in a
period shorter than three months, and housing credits intended for the purchase of real estate
or the right of perpetual usufruct, construction, reconstruction, extension, building additional
structures, redevelopment, repair of a building or a unit constituting a separate real property
and the acquisition of the co-operative ownership title to a residential unit and making a
memberís contribution to the co-operative.
Pursuant to the new provisions of law, the bank will have to inform the customer about the
actual credit service costs and the actual annual interest rate. The actual service costs
represent a difference between the money that will be paid by the bank as credit and what the
retail customer will repay to the bank in total, whereas the actual annual interest rate is the
comparable price of money including not only nominal interest but also other fees, e.g. the
application fee, commission etc. The act contains mathematical formulae that are helpful in
calculating the actual annual interest rate.
The banksí failure to obey the provisions of the law entails a sanction in the form of depriving
such bank (other institutions granting loans to consumers) of interest that should be paid by the
consumer, and in such case he or she repays only the principal. The legislator decided to adopt
such solution instead of control, e.g. banking supervision and issuing decisions with regard to
violations.
In addition, in the light of the new Act, the repayment of credit (loan) prior to the deadline
will exempt the consumer from further interest, and banks (institutions granting loans)
will not be able to charge any commission in respect of this in the case of credits
granted in PLN.
The consumer will also be entitled to cancel a credit within three days without giving reasons. If
information about this is not included in the agreement, such period is extended to ten days,
counting from the receipt of written information about the right of withdrawal (however, not
longer than two months from the conclusion of the agreement). Also, within ten days it will be
possible to cancel a credit contracted through a broker (outside of business premises and at
a distance). Such withdrawal, however, will entail costs for the consumer, because he or she has
to return the preparation fee and charges related to credit security.
•
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If the creditor does not provide all that is required by the law in the agreement, it will
lose its right to interest due from the consumer. The latter will have to repay the credit on
time and in the manner specified in the agreement, and if the agreement does not provide for
a deadline, he or she can repay it in equal monthly instalments. In addition, they are not
allowed to limit of exclude consumer rights referred to by the act in the agreements. Creditors
who violate the law will have to pay a fine.
1.1.3. Characteristics of Transfer Services
The forms of settlements made through banks are determined by the Order of the Governor of
the National Bank of Poland of 29th May 1998.
The notion of bank settlements (transfer services) according to the definition provided by the
Banking Law (Art. 63) should be understood as: operations consisting in making changes in
the state of cash on a bank account by the customerís order or as a result of actions that by
virtue of the law lead to the indicated changes in the status of the customerís property rights.
In retail banking practice, transfer services are usually classified as cash and cashless
settlements. From the point of view of safety and the reduction of bank service costs, currently
there is a tendency to minimise cash operations.
There is also a distinction between settlement services in domestic and foreign transactions.

1.1.3.1. Cash Payments
Cash settlements are settlements involving contact with money. Payments to bank accounts and
counter cheques are the most common forms of cash payments made by banks. Banks usually
collect fees determined in their own tariffs for the acceptance of payments made in cash.
A counter cheque is a written instruction of the cheque issuer given to a bank that is running
his or her account to debit his or her account with the amount stated on the cheque and pay
this amount to the person indicated on the cheque7.
In this category of cheques, the most important are savings and settlement account cheques.
The majority of such cheques do not serve as a form of settlement but as an instrument of
withdrawing cash from an account. Given the growing number of ATMs, the role of open
cheques will be decreasing.
1.1.3.2. Cashless Payments
Cashless payments should be understood as the settlements of accounts that do not involve
money in its material form.
Cashless payments include, among others: transfer orders, payment orders and giro cheques as
well as payments made with a payment card.
The time of effecting a cashless payment is important from the customerís point of view.
However, the Banking Law does not specify the time in which the bank should carry out
its customerís instruction. The law says only that an agreement for a bank account should
specify among others the way of using monies deposited on the bank account and the dates of
executing the orders of the owner of such account.
The currently functioning system of settling the customersí transactions through KIR SA allows
settlements between the customers of two various banks; in the case of credit orders, within
two working days in the paper-based SYBIR system, or even on the same day in the electronic
ELIXIR system. For cheques, this period is extended to three working days.

7

Studium bankowości w systemie nauczania na odległość, part II, eds., Gdańsk-Katowice-Warszawa, 1999, p. 115.
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Table 1.1.2.
The use of cashless payment instruments* (transaction totals in millions)
Cheques
Travelleris cheques
Payment cards
Transfer order in paper format
Transfer order in electronic format
Order of payment to another country
Payment order
Electronic money
including:
Payments by card-based products
Network money
Other**
Suma

1993
3,1
0,1
0,6
50,1
0,4
-

1994
6,4
0,0
0,9
103,0
0,4
0,6
-

1995
6,9
0,2
1,5
132,2
2,4
0,7
-

1996
7,3
0,3
2,5
165,0
6,8
0,9
-

1997
6,8
0,3
5,1
196,6
13,7
1,0
-

129,6
184,0

133,2
244,0

131,6
276,0

137,2
320,0

130,5
354,0

* Interbank settlement systems exclusive of the SORBNET system.
** Mail instruments: postal money orders (between natural entities who do not have bank accounts) and payments of annuities and pensions.
Source: System płatniczy w Polsce, Narodowy Bank Polski, August 1999

Transfer Order
The transfer order is a dominant form of settlements in Poland. It is a debtorís instruction given
to the bank to debit his or her account with a specific amount of money and credit the
creditorís account with this amount.
Cheque
The cheque as a form of settlement is regulated by the provisions of the Act of 28th April 1936
Law on Cheques. A giro cheque is the cheque issuerís order to debit his or her own bank account
and transfer the indicated amount of money to a contractor. To eliminate a situation in which
the cheque that has no coverage is cleared, a certified cheque has been introduced. The bank
certifies the cheque by blocking a certain amount of money on the issuerís bank account until
the moment when the cheque is submitted for payment.
Payment Order
The payment order was introduced by NBP in October 1997 through an amendment to the Order of
the Governor of the National Bank of Poland on the Forms and Procedure of Making Bank
Settlements.
The payment order is a creditorís instruction given to a bank to debit a debtorís bank account
with a specific amount of money and credit this amount to the creditorís bank account. It is,
therefore, a form contrary to the transfer order in which the debtor initiates payment.
It should be stressed that all the parties to the transaction, i.e. the creditor and the debtor and
their banks, have to sign appropriate agreements before they begin to use this form of
settlement. In addition, the debtor has to authorise the creditor to debit the debtorís bank
account on the contractual days of payment in respect of specific liabilities.
Payment order settlements are currently made exclusively in the electronic ELIXIR system.
Payment Cards
Payment cards are the most dynamically growing form of cashless settlements in Poland. The
use of a payment card increases the convenience, safety and speed of cashless transactions as
well as reduces the costs of such transactions.
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Recent years have brought a considerable increase of both the number of cards in circulation
and the number of operations conducted with them.
Cards issued by Polish banks are usually provided with the logo of one of international
organisation systems, i.e. VISA International or Eurocard/MasterCard International, which
facilitates access to points accepting payment cards.
In the case of payment cards, the pattern of settlements is similar to that of debit and credit
cards. The only difference between them is in the bank - customer system. If the service
provider does not have an electronic POS terminal (reading information from the card, making
it possible to authorise the transaction and transmitting the data necessary to settle the
transaction) it has to provide a printout in paper format containing the transaction details to
the settlement centre with which it has concluded an agreement (the agreement may be
concluded directly with the settlement centre or with the closest branch of a bank that is
member of the system.) The agreement with a settlement centre provides for the time of
performing the above activity.
Cards issued by Polish banks are provided with a magnetic strip. The card owner has to place
his or her signature at the moment of making a purchase or enter his or her PIN code in the
case of cash withdrawn from an ATM. Polish banks are considering providing cards with a
microchip. Several banks have started to test this type of a card8.
Debit Cards
Debit cards provide authorisation for making payments and withdrawing cash in the total amount
that does not exceed the value of monies deposited by the customer on his or her bank account.
Credit Cards
The owner of a credit card is a customer who has been granted a credit, and therefore he or she
can make payments and withdraw cash in the total amount that does not exceed the value of
monies deposited on the bank account and increased by the amount of the credit granted.
Prepaid Cards
The first to introduce prepaid cards in Poland was ING Bank Śląski SA. The card can be
acquired in a branch of ING Bank Śląski, and an amount indicated by the customer (minimum
PLN 30.00) should be paid to its account. The amount of payment determines the limit of
payments to be made with the card. Every effected payment or the withdrawal of cash from an
ATM reduces the available limit. However, always when needed, its balance can be
supplemented. The prepaid card offered by ING Bank Śląski SA is not related to a personal
account. In addition, the prepaid card is very safe, because using it one can spend only the
money that is previously paid on its account. The card can be used for payments in points of
sale and in cash withdrawals from ATMs.
1.1.4. Characteristics of Additional Services
1.1.4.1. Safes, Deposit Boxes
A safe is a metal container that is permanently fixed in a bankís strongroom, and a deposit
box is a container made from steel. Access to their content is protected by a lock operated with
two keys, one of which is received by a person who leases the safe or the deposit box, another
one is held by the bankís branch. The safe and the deposit box can be used for keeping all
precious objects such as jewellery, works of art, or securities. On request, the bank may provide
them with additional insurance.
8

System płatniczy w Polsce, Narodowy Bank Polski, August 1999.
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A power of attorney can be established for using the safes and deposit boxes, and the lease
agreement can be concluded both for a specified and an unspecified period of time. Precious
objects are placed, reviewed, and taken from safes and deposit boxes in a specially separated
room that is secured against third persons and closely guarded by the bankís security staff.

1.1.4.2. Night Safes
The night safe, i.e. a night collection box, allows payments outside the bankís opening
hours. With the help of the night collection box, the money placed in special packages is sent
to the night safe. The night safe door is secured with a special key (identification card) obtained
by the customer at the moment of signing an agreement. Payments are made in special
packages and it can be a portfolio provided with a control number or a safe envelope marked
with an individual number.

1.2.

Banks’ Ways of Influencing Retail Customers

1.2.1. Practice of Constructing and Signing Agreements with Retail Customers
1.2.1.1. Retail Customer Characteristics Adopted by Banks
While developing their strategy toward customers, banks define basic customer characteristics that
are decisive for the rules of customer service. As regards retail customers, the banks have adopted
the following characteristics as conditions for their general customer service policy:
• mass nature of customers,
• customer as a representative of a homogenous group,
• customers as entities having uniform bank service requirements,
• customers as entities having uniform expectations toward the bank.
On the one hand, mass nature of retail customers forces banks to use very simplified rules of
customer service, and on the other hand they allow banks to force them to accept
conditions set by banks, which are not always favourable to them, because there is no
risk that one lost customer cannot be replaced by another one.
A decision that a retail customer represents a homogeneous group and does not require an
individual approach allows banks to determine the uniform rules of customer service. With
such assumptions, banks develop similar offers for all the retail customers.
What are the consequences of this retail customer service strategy? Those customers find
almost the same offer in each bank and the same banks’ policy toward retail customers, which
puts them in a situation where there is no possibility of changing one bank to another that
would provide them with better service. What they find unacceptable in one bank will be
found in another one in the same or very similar form.
In effect, the customer accepts the adopted bank service rules as a standard and agrees to the
conditions proposed by banks that are often unfavourable to him or her.

1.2.1.2. Retail Customer Procedures
While preparing the products (settlement accounts, deposits, credits), banks determine conditions
for the functioning of each product, the rules of selling it, and the prices. As regards retail customers,
those arrangements are obligatory, and they cannot be modified in any way due the customer’s
specific requirements. As a rule, each product, i.e. a savings and settlement account, deposit or
credit, is provided with basic binding specimen forms. A set of specimens is composed of an
application for opening a specific bank account or granting a credit, specimen of an agreement,
regulations, and a price-list. These are approved specimens that are binding in a given bank, and
their layout and content have specific parameters in computer systems operating customers’
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accounts and they cannot be changed on customer’s request. This means that the customer has
no right to make any changes in the agreement in a situation when he or she does not accept
or does not agree with some provision or wants to be provided with an individual solution.
Banks impose certain contractual provisions on their customers. In the majority of banks, the
agreement form is very short and it is limited to provisions regarding the parties to a given
agreement, determining the subject of the agreement, and all the rules of the functioning of a given
product. Other provisions, responsibilities and rights of the parties to the agreement are provided in
the regulations. Many banks have adopted a rule, according to which an application form filled in
by the customer becomes an agreement when it is signed by the bank employees who are entitled
to represent it. The customer is informed about this in the regulations and he or she is not
always aware that at the moment of signing an application for opening a bank account he
or she concluded an agreement with the bank with all the consequences of a given
agreement.
Another simplification practised in many banks is the preparation of one general type of the
regulations of running a bank account with general provisions, and supplementary regulations, e.g.
credit card regulations and deposit account regulations. With this solution, a customer who opens
an account and at the same time submits an application for a credit card is obliged to become familiar
with the general regulations, the specific regulations, the price-list etc. If he or she already has an
account in a given bank and submits an application for a new product, he or she obtains only the
specific regulations regarding a given product, and the bank assumes that he or she is already familiar
with the general regulations. At the same time, in the system involving one type of general regulations
and other specific regulations, very often the provisions of specific regulations refer the customer to
the general regulations. This results in the lack of clarity in provisions, difficulties in understanding
the rules of a given account. To secure themselves against the risk such as a customer stating that he
has not received the regulations and is not familiar with its content, banks provide an application
form with a statement in which the customer confirms that he has received the regulations, become
familiar with its provisions and accepts them. In some banks, this statement is repeated on the
printed regulations, which protects the bank against a customer’s statement that he or she has not
received the regulations and signed only an application. Customers who sign the application very
often do not pay attention to that very important provision.
The graphic form of the application, regulations, and the price-list is also of extreme
importance. An application form with blank spaces to be filled in by the customer on the
day of submitting an application for opening an account and other information given at
the end of the form make the customer concentrate on filling in the proper places of the
form and pay no attention to other provisions. The customer is not aware that filling in
such an application form is, in effect, the conclusion of an agreement, so very often he or
she does not read the other provisions.
Similarly, the content of the regulations is very often presented on several sheets of paper in
several dozen paragraphs. Illegible small font does not make it easier for customers to become
familiar with the provisions of the bank regulations. It is the moment of the highest risk for
the customer who at the time of signing the agreement in fact does not know what
obligations toward the bank he or she has undertaken, and what are the Bank’s
responsibilities toward him or her. Customers are not aware that they are bound not only
by provisions included in the agreement but also in the long illegible regulations. In
conflict and claim situations, to defend itself the bank will always quote the relevant
paragraph the content of which was accepted by the customer with his or her signature.
Bank regulations very often do contain information about account service costs, and instead
they refer the customer to the price-list. Service price-lists, which are extremely important for
the customers, are very often unclear. A single document presents:
85

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
• interest on all the accounts offered by the bank to retail customers,
• commission fees collected by the bank,
• charges.
It is commonplace that the most important information is given in footnotes printed in even
smaller font than the whole price-list, e.g. information about the consequences of terminating a
term account agreement prior to its maturity date ,(e.g. information that the bank will not add
interest to the account if the amount of interest does not exceed PLN 5.00 etc.).
Apart from the aspects described above that pose a risk of concluding an unfavourable agreement
by the retail customer, of very high importance are the conditions in which retail customers are
serviced. In the majority of banks customers are serviced at a counter, and there is a queue
of people behind them, so they sign documents under the pressure of irritated customers
waiting in the queue and the bank employee, and they actually do not read them.

1.2.1.3. Technical Content of the Agreement / Regulations
The content of general regulations is given in several dozen paragraphs. Banks are using complex
language, often a bank jargon, as a result of which the content of the regulations is not easy to
understand for the customer. Banks very often determine the conditions of a bank account
in such a way as not to disclose the details that are unfavourable to the customer. For
example, the regulations for the use of credit cards lack information about the various costs of
transactions made with such card, e.g. that there is no interest on transactions conducted in shops,
i.e. cashless transactions, which means that the customer does not incur the cost of credit, whereas
there is interest on transactions such as the withdrawal of cash with a credit card and in addition
there is a commission fee on cash withdrawal. Those rules of charging customers with the costs of
transactions conducted with a credit card result from a price-list. They result, i.e. the price-list
presents the amount of interest on cash transactions conducted with a credit card, but neither the
regulations nor the price-list provide clear information about the aforementioned rules.
The service price-list contains information about the functioning of a product that
should be presented in the regulations. It is a concealed way of informing the customer
about solutions that are unfavourable to him or her, which, if they were presented in the
regulations, could make the customer decide not to open an account in a given bank. For
example, the regulations on the conditions of savings accounts (deposits) lack a provision stating
what are the consequences of closing a deposit account prior to the date stated in the account
agreement. Such information is given in the price-list footnotes stating, for example, that if a
deposit is discontinued before the lapse of the half of the deposit period, the bank will not
calculate any interest or the interest will be calculated in accordance with a reduced interest rate,
or that the principal will be reduced by a certain amount of money. Such crucial information is
not given in the product regulations.
The bank regulations are ambiguous. The very often used expression such as „the bank
reserves itself the right” or „the bank may” represents a single idea that the bank leaves
itself discretion as to taking specific measures and does not give any rights to the
customers who signed an agreement with the bank.
The provisions are often ambiguous. For example, in the regulations of issuing and using credit
cards it is stated that transactions conducted with a card will debit the account, but neither a single
transaction nor the total of transactions may exceed the credit limit available. In connection with such
statement, customers think that the bank will not allow them to conduct a transaction that would
result in exceeding the limit. Unfortunately, it is not the correct way or reasoning, because the final
paragraphs of the regulations state that if despite the use of the whole credit limit by the customer
the bank clears accounts in respect of another transaction, the amount by which the credit limit is
exceeded is payable in total at the nearest settlement of payments, and the bank will charge the
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proper fee provided in the price-list in respect of that excessive payment. Thus, a customer who is
not aware of this conducts transactions with the credit card and does not count the amount that
he or she has used within the credit limit, because he or she is certain that it cannot be exceeded,
and then he or she is informed that he or she incurs the costs of an excessive payment that was
allowed by the bank.
The regulations contain very general provisions that do not explain aspects connected with the
use of a given service, which are important for the customer. For example, the customer will
apply for an acceptable borrowing limit of an account run in the bank. The regulations of using
the limit usually only inform that such limit can be obtained. There is no information about the
period for which it is granted, when the customer should apply again for a limit, not to speak
about the rules of repaying the limit used, repayment dates, the cost of credit used within the
granted limit, and the consequences of exceeding the limit etc.
In its regulations, the bank undertakes to carry out the customer’s instructions e.g. at
the latest on the working day following the day on which the instructions are given.
However, the bank does not provide for any charge to be paid by it for delays or
mistakes in carrying out the instructions.
To sum up, the construction of agreements concluded with retail customers does not allow us
to state that the agreement has been signed by equal partners, and the role of the exploited
party is played by the customer.

1.2.1.4. Examples of Savings and Settlement Account Regulations That Are Risky for Customer
The regulations provide for a possibility of using a direct debit service. At the same time, there is a
provision that the bank reserves itself the right not to carry out the customer’s instructions e.g. when
there is no sufficient amount of money on the account. The bank reserved itself the right not to carry
out the customer’s instructions, however, it does not undertake to inform the customer that the
instructions were not carried out. The customer learns about it after some time from his or her
monthly statements of transactions on the account. But then he or she may already bear the
consequences of delayed direct debit payment. At the same time, the regulations do not inform the
customer when money intended for the direct debit should be made available on the account:
whether it should be the day of such debit or the preceding day.
Another such provision is as follows: the bank reserves itself the right not to extend previously
concluded agreements for the same contractual period. The bank’s statement that the agreement
may not be extended should be submitted to the account owner in written form at least seven
days prior to the lapse of the contractual period. If this information is sent by mail and the
customer does not receive the letter there is a risk that e.g. the deposit account will not be
renewed, the deposit is held on a temporary account bearing no interest until the moment
when the customer receives his or her bank statement. The customer has to prove at the bank
that he or she has not received any correspondence.
Another risky and unfavourable provision for the customer: the bank shall inform the account owner
about the change of the price-list, and the information about the changes shall be displayed in the bank’s
branches. Thus, the customer may find out from his or her monthly statement that he or she has
been charged for a bank service that was free before the change of the price-list only when the cost
is incurred, i.e. when the account is debited with such charge.
Another unfavourable provision imposes the date of informing the bank about any objections
regarding the account balance. The account owner is obliged to inform the bank branch that the
balance is not correct at the latest within 14 days from the day of receiving the statement and
indicate the possible disparities. The bank statement is considered to be served after the lapse of
14 days of sending it. Thus, after 14 days the bank considers the statement to have been received
by the customer who should present his or her objections and indicate disparities within the same
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period. This provision is very unfavourable to the customer. The customer should always have the
right to clarify the account balance even if some time has passed since the transaction, and the bank
should be obliged to check it and give explanations.
A provision stating that the bank has the right to terminate the account agreement in a situation
when a product is withdrawn from the bank’s offer is very unfavourable to the customer. Assuming
that the termination period for the account agreement is 30 days, it is a very risky provision for the
customer. Let us assume that the customer is using a current account credit granted to him or her
and the bank withdraws this product from its offer. In such situation, the customer is forced to repay
the whole debt within 30 days. The proper provision would state that if a product is withdrawn from
the offer, the bank reserves itself the right not to extend the agreement for another settlement period,
and the customer should be informed about it properly, i.e. by registered mail.

1.2.1.5. Unprofessional Retail Customer Service Provided by Bank’s Staff
Given the construction of agreements and regulations described above, a very important issue is the
professional retail customer service provided by the bank’s staff. If the customer obtains correct and
exhaustive information he or she will be aware of the conditions of servicing the bank account that
he or she wants to use. But it appears from the observations of customer service in banks that the
employee is interested in selling the product to the customer and he or she devotes the whole
attention to this objective in order to present only the advantages of a given account. Thus, he or
she does not inform the customer about the risk or additional costs that a given product may entail.
While handing in an application for opening a bank account along with regulations to the customers
the employee does not give the customer any time for becoming familiar with the regulations, nor
does he or she explain its crabbed and complex content. For example, the customer requests the
bank to issue a card and does not specify what card it should be, i.e. a debit card or a credit card,
because he or she does not know the types of cards. The employee usually offers a debit card and
does not explain that one can also obtain a credit card, nor does he or she indicate the differences
between those cards. This information is very important for the customer, e.g. the information that
a transaction conducted with a debit card results in putting an immediate debit to the account in
respect of such transaction, whereas the use of a credit card does not result in reducing the balance
on the customer’s account, and all the transactions are settled on a specific day, after a longer period.
Thus, the credit card allows the user to enjoy credit bearing no interest in cashless transactions.
The bank employee should indicate the risk connected with a specific product. For example,
customers express their will to open a joint account. The employee should inform them that the
termination of a joint account agreement entails the submission of a joint statement of will in this
respect. The consequences of this are risky in a situation when one of the account co-owners
operates the account contrary to the regulations (e.g. causes an improper debit balance)., to Then
the other owner cannot terminate the account agreement and close the account. Thus he or she
incurs the costs of incorrect operations caused by the other co-owner.
When buying cards with e.g. a two-year validity period, the customers are not informed that the
charge incurred by them at the moment of collecting the card applies only to the first year of the
card use, and that they will be charged with the same amount in the second year.
In the case of complex products, bank employees should explain their rules very precisely. For
example, banks offer their customers credit cards with a certain limit, i.e. a granted amount of
money for which they can conduct transactions debited against their account. The debt in respect
of transactions conducted with the card is repaid on a specific day of the month. The customer is
informed about the amount to be repaid on his or her bank statement. The majority of customers
think that after the repayment, i.e. when their account is debited with that amount, the limit is made
available in full. This means that on the day of signing the agreement the bank employee did not
draw the customer’s attention to the fact that the card credit is repaid in respect of transactions
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conducted in the preceding month, and so the limit is still debited with transactions conducted in
the current month. This lack of the customers’ full knowledge causes the excessive use of the limit
or situations in which another transaction that the customer wants to conduct using the card is
rejected because no money is available on the account.
There are a lot of examples confirming unprofessional service in bank branches. The purpose
of this section was only to signal the problem.

1.2.2.

Practices of Offering Products in the Form of Packages on the Polish Market
The sale of packages is an accepted form of the sale of bank products designed for retail
customers. This means that a specific account is offered along with additional services that the
bank will render to the owner of a given account. The purchase of a package enables the
customer to use specific services within the package at prices different from those paid by a
customer who does not have a package. Depending on the type of an account, the package
composition is varied. The offer and packages presented in leaflets displayed in banks are very
general. Such materials present the advantages of each package, but they do not specify the
total of the costs connected with the choice of a specific account along with the package. For
example, a folder contains a description of some selected service available for a specific account
along with a package and stresses that the service is provided for free. But the folder does not
present other services and costs. Only after a thorough analysis of the price-list specifying all
the accounts and costs of services can the customer decide whether a given account along with
all the services offered is profitable.
As one can see, on the one hand the sale of packages allows the customer to use many
services offered and enforced by the bank that assigns a given service to the account.
The prices of packages are not presented in a transparent way and as a result of this a
customer who opens an account with the bank will not always choose the proper type
of a bank account adjusted to his or her needs.

1.2.3. Offer Updating Process and Its Impact on Customer Relations
Banks follow the development of bank services offered to retail customers in competitive banks
as well as changes in the prices of individual services offered by their main competitors on an
ongoing basis. The analysis of changes that occur in competitive banks makes it necessary to
change the offer. This, i.e. constant development, is the main reason for changes made by banks.
Such development is reflected in the offer extended by new products.
The launching of a new product for sale is usually connected with sending information to the
customers who already have accounts in a given bank stating that the bank’s offer has been
extended by a new product. Such change of the offer causes the smallest number of conflicts.
Banks often increase their opened account services by a new service offered as part of an active
account, e.g. card insurance. They do this by informing their customers by mail and asking them
to inform the bank that they want to use the new service in the bank’s branch. However, banks
often do not inform the customers that they have launched a new service, and the customer finds
out about it from his or her monthly statement of transactions conducted on the account
showing that they have been charged for the new service.
The most difficult changes are those connected with the introduction of new altered rules of the
functioning of an active account. To ensure themselves the possibility of making such changes, in
their regulations banks reserve themselves the right to make changes in the content of the
regulations, and then they determine the rules of making such changes. The majority of banks have
adopted a solution such as informing the customers about the change by mail. The bank assumes
that the letter is served after the lapse of three days from the day of sending it. The customer has the
right not to give his or her consent to the changes by terminating an account agreement within a
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specific period of time stated in the correspondence. In a situation when the customer does not
want to accept changes that are unfavourable to him or her, the bank does not give the
customer a possibility of using the account under the existing rules. This is particularly
crucial in a situation when the customer is using a credit account. Then, if the customer
does not agree to the changes and terminates the agreement he or she is obliged to repay
the debt. In this way, banks force their customers to accept new conditions.
Given that there is practically no competition in the customer service sector of the bank market, we
are faced with a situation in which the customer who can choose between many banks practically
has no choice. Thus, taking into consideration the similar policy of all the banks toward retail
customers, no customer will decide to terminate an account agreement if he or she is already
accustomed to the bank whose services he or she is using, and at the same time he or she is aware
that the same change may affect him or her in another bank within a very short period.
It is also crucial that letters informing about changes are sent by ordinary mail, so there may
be a situation in which the correspondence informing about changes will not reach the
customer and he or she will not have an opportunity of terminating the account agreement
within the fixed period of time, and the changes will also affect him or her.
A very important aspect is also the fact that while making changes in the offer banks do not explain
their essence and effects for the account service to their customers. In its letter regarding changes,
the bank usually limits itself to giving the new content of the amended paragraph of the
regulations. If the bank provided an explanation of the changes, if it gave reasons for them, perhaps
the change would not cause such negative reactions of the customers. Currently, while sending
information about the changes and giving the new content of the paragraph, the bank does not
send the amended consolidated text of the regulations. As a result of this, in turn, the customer
should make amendments in the old regulations to be able to understand their essence and, in
consequence, the changes.
Banks make also changes that result in the modified functioning of accounts, e.g. while changing
the computer system that operates customers’ accounts the banks inform their customers about
this fact by mail, but they do not give full information that apart from its advantages the new system
entails the altered rules of account or service, e.g. that in order to have a customer-defined direct
debit instruction carried out by the bank after the change of the system the customer is obliged to
make the amount of money available on the account not on the day of carrying out the instructions
but on the preceding day. As a result of the lack of this information, the majority of customers
provide, as previously, their money to the account on the day of carrying out the instructions,
which entails the bank’s failure to carry them out.
Of particular importance to the customers are amendments made to regulations related to credit
products. Usually, in the case of introducing new regulations on credits for natural entities the
customers who are already using a given credit can still continue to repay it under conditions
specified in the old regulations. Therefore, new regulations are not sent to customers who are
already using credit products. However, this is not always applicable to all the credits, for
example, to the customers who are using a current account credit line granted for one year with
the possibility of extending it for further periods without a necessity to repay the credit used at
the lapse of the settlement period. The new regulations are not sent to such customers, because
they are using the credit line granted according to the old rules until the end of the credit period.
Only on the day of extending the credit line for another period may it turn out that according
to the new regulations the new limit granted is smaller than the limit used by the customer
under the previous regulations and, in consequence, the customer is obliged to repay part of the
credit line.
Not all the changes are communicated by the bank to the customer by mail. In accordance with
the regulations, many banks apply the principle of informing their customers about the change
90

of the price-list by displaying a new price-list in the bank’s branches. If the customer does not
want to be surprised by the change of prices he or she is forced to visit the branch regularly and
study the price-list. At the same time, to conceal the changes, new price-lists are placed on notice
boards instead of information about changes and new charges introduced by the bank. Thus, the
customer is forced to study the whole content of the new price-list, compare it with previous ones
and find the differences. In this way, he or she may not notice an important change, and after the
change of the price-list he or she will have to pay for a bank service that was free before the
change. Price-list changes cause the largest number of conflicts.
The following policy applied by the banks is very common. In order to encourage their customers,
banks introduce a new service offered for free (at the moment of launching it). After some time, when
the customers get accustomed to using it, the bank introduces a charge in its price-list. For example,
in many banks there was no charge on the withdrawal of cash from ATMs with a card, but within a
short period of time banks introduced a charge on this transaction.
The banks’ attitude such as entering a new charge in their price-list remains controversial. Banks
interpret the introduction of a new charge in their price-list as a change of the price-list and in
accordance with their regulations they inform about it by placing such information on their notice
board. Such measure may be regarded as reasonable if the charges and commission fees given in
the price-list were changed at the moment when the customer was signing an account agreement.
But the situation of introducing a new charge or a new commission fee can be regarded as the
change of the conditions of the agreement because one of the paragraphs of the regulations
contains a provision stating that the price-list is an integral part of the agreement. Such provision
results in a necessity for making amendments by signing annexes to the concluded agreements,
but the banks forget about it.
Particularly unfavourable are the rules of changing account interest rates. The regulations that
determine those rules usually have the following content: the bank reserves itself the right to
change the interest rate in the following circumstances, and this is followed by a list of very
complex and general circumstances such as, for example, changes of market parameters, amended
tax provisions, the change of cost allocation rules etc. Thus, the bank does not specify the
consequence of a given change. Such provision gives the bank freedom to increase interest rates
for settlement accounts, or reduce them in the case of savings accounts. Even if the bank defines
more specific rules of change stating that the rate of interest on money deposited on the account
depends on a specific WIBOR change or the change of NBP rates, the occurrence of such
circumstances does not obligate the bank to change its interest rate. This is because the provision
stating that „the bank reserves itself the right” is not a binding statement for the bank. If it was
stated that „the bank shall be obliged to” or „the bank shall change”, then the customer would be
able to enforce the change of interest rates if such change were favourable to him or her. At the
same time, no bank displays information about changes in the rates that provide a basis for
determining interest rates for individual accounts, so the customers have no possibility of tracking
them. Under the current regulations on interest rate changes, the bank changes interest rates only
when it is favourable to the bank.
The policy of introducing changes described above has been adopted by the majority of banks
providing services to retail customers.

1.3.

Identification of Most Important Threats to Consumer Rights
on Retail Banking Market
Overlapping changes resulting from the globalisation of the financial system, making it part of the
EU internal market, and the system transformation are the major source of threats to banking
91

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
consumer rights in Poland. Globalisation is in evident conflict with the national nature of consumer
rights. The final liberalisation of foreign currency law effective from 1st October is not followed by
the internationalisation of consumer rights. Consumer rights are not unified either in OECD or in
the European Economic Area. Therefore, despite progress in globalisation, both consumer rights
and threats posed to them are national in their nature. Poland’s membership in the European Union
entails the change of the point of assessment of the protection of consumer rights. The existing
assessment of the history of consumer rights, which is made to find out to what extent they are
protected better currently than in the past, is replaced by the assessment of consumer rights in
terms of whether they keep up with technological changes. There is a need for assessment of the
extent to which national consumer rights satisfy the reality of the information society.
Stimulated by a revolution in computer science and telecommunications, the restoration of
customer’s full rights in a market economy has to be considered as part of a wider process of
restoring a consumer’s freedom to choose a service provider. The consumer has the formal and
actual right to choose a banking service provider and the manner of providing the service.
The combination of changes caused by globalisation, integration and transformation
polarises the community of banking service consumers. One extreme is represented by those
for whom globalisation means access to cheaper services of higher quality, and the other one is for
those who are excluded from access to banking services. The cumulating negative or positive effects
of the triad, i.e. globalisation, transformation, and integration, impede the clear classification of
consumer rights according to the type of banking services: passive, active, and related to the
settlement of accounts. The functional equivalents of each type of services emerge in the new
reality. Bank deposits are replaced by the purchase of participation units in funds, which allows
people to avoid the taxation of income generated from interest. Joint investment funds guarantee
the liquidity of participation units. They may be sold and bought without limitation and at any
moment. Bank credits are replaced by financial leasing and incurring debt with cards. Services
related to the settlement of accounts are rendered by business entities that do not have a bank
licence, for example by large distributive networks and IT companies.
The fast pace of changes in the conditions of enforcing consumer rights leads to considerable
uncertainty as to the proper assessment of the degree of their importance to the protection of
competition and consumer rights. A projective question for the representative sample of Poland’s
residents at the age ranging from 16 to 64 (N=1075) and the target sample of bank employees
(N=375) about how good the bank is in the respondent’s opinion made it possible to reconstruct
a subjective importance of the assessment criteria for the providers of banking services. And so,
a good bank is a bank with the following features9:
• offering favourable interest - 52.5% of the respondents
(in cities of up to 50,000 residents - 61.0%; bankers - 43.6%),
• providing fast service - 51.8% of the respondents
(managerial staff - 67.4%; 84.3% - bankers),
• reliable - 44.9% of the respondents (people with university degree - 52%;
over 55 years of age - 51.0%; 79.8% - bankers),
• no queues - 40.5% of respondents (people with university degree - 49.5%;
over 55 years of age - 48.5%; in big cities - 48.0%; 44.8% - bankers),
• easy to access, close to my place of residence - 19.9% of respondents
(32.6% - bankers),
• open 24 hours a day - 19.5% of the respondents
(in big cities - 26.0%, from rural areas -14.4%; 58.8% - bankers),

9
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Results of research conducted by Pracownia Badań Społecznych (Social Research Laboratory) in Sopot - September 1999.

known personally - 7.5% of the respondents
(the budget-funded sector - 12.1%; 34.1% - bankers),
• offering self-service - 4.9% of the respondents
(residents of cities 50,000-200,000 - 7.8%; pupils - 7.6%
people at the age between 25 and 39 - 7.1%; 23.7% - bankers).
The data presented is not fully comparable. The representative and target sample gives only an
idea of how different the world may be on either side of the counter.
Pressure exerted by competition has not led to the liquidation of queues in banks. The right not to
waste time in banks remains, therefore, one of the fundamental and not always realised consumer
rights. Bank employees tend to ignore the problem of queues and not to recognise the customer’s
right to be serviced within 5-10 minutes from the moment of entering the bank.
This primary assessment criterion for threats posed to consumer rights may be confirmed by
criteria used when an individual selects a bank. The views of the staff of the banks analysed
and their customers are presented and compared again10:
• interest rate offered - 68.2% of the respondents (65.6% - bankers),
• State Treasury guarantees - 35.2% of the respondents (people with university degrees 42.9%; people with elementary education - 27.7%; 37.7% - bankers),
• quality of service - 30.6% of the respondents (69.4% - bankers),
• bank’s renown - 26.9% of the respondents
(pupils - 32.8%; rural areas - 21.2%; 47.5% - bankers),
• time of service - 26.4% of the respondents (51.6% - bankers),
• accessibility - 23.8% of the respondents (34.4% - bankers),
• offer range - 18.4% of the respondents
(managerial staff - 40.0%; people with university degree - 31.9%; 47.5% - bankers),
• bank’s reputation among acquaintances - 13.3% of the respondents
(pupils - 19.4%; elementary - 17.0%; 35.9% - bankers),
• number of ATMs - 10.0% of the respondents
(higher education - 17.6%; big cities - 16.5%; 30.3% - bankers),
• access to modern services - 7.5% of the respondents
(university degree - 15.4%; elementary education - 5.8%; 36.8% - bankers),
• type of cards offered - 4.8% of the respondents (big cities - 7.2%; 17.2% - bankers),
• distance from the bank to the place of work - 4.4% of the respondents
managerial staff - 11.1%; university degree - 8.8%; 15.1% - bankers.
The importance of individual threats to consumer rights may, therefore, be various if it results from
the extent of trouble they cause to the recipients of services, and thereby the degree of dissatisfaction
from the existing state of affairs. The scale of threat posed to consumer rights may be potential in its
nature, and thus result from replacing service provided at the counter with self-service provided
through ATMs, and it can be dynamic and thus change over time. Then the most important thing
is to indicate those threats that are of system-based rather than subjective nature.
In this part of this paper it is assumed that the most important threats are those that are of
system-based nature, and thus on the one hand may cause the destabilisation of the financial
system, and on the other hand are not easy to remove within international financial
conglomerates operating in Poland.
The protection of the weaker, which is provided for by consumer rights, may be ineffective as
a result of the too far-reaching division of the bank system into local banks and banks that are
part of large and international financial groups. Many of the existing independent domestic
•
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Results of research conducted by Pracownia Badań Społecznych in Sopot - September 1999.
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banks have been converted into organisational units that operate on the peripheries of the
international financial system.
From this point of view, the most important thing is to:
• give consumer rights protection organisations and the relevant government agencies the possibility of gathering, processing and distributing information about the violation of consumer rights,
• combine the efforts of service recipients, service providers and their regulators at the
forum of such organisations,
• initiate the ex ante and ex post standards of good practice in bank services.
An important source of information for consumers and their organisations as well as the regulators
of banking service markets may be a bank arbitrator and the fact of monitoring by him or her the
most flagrant types of conflicts between the service provider and the service recipient.
1.3.1. Most Serious Threats to Consumer Rights on Deposit Market
1.3.1.1. Commission Fees and Charges for Deposit Account
The powers to reserve commission fees and charges for [the bank’s] benefit result, in principle,
from the freedom of concluding agreements. The banking law explicitly orders banks to indicate
the rules and manner of determining commission fees and charges for operations related to
running a bank account in an agreement. Judicial decisions and the Commission for Banking
Supervision express a view that there are objections as to charging bank customers with a
commission fee or payments in respect of the operations that are bank account
components. Contradictory opinions indicate that the determining of a lump-sum charge
instead of a result-based charge for running a bank account would entail the far-reaching
calculation of an average cost of bank service that would be unfair to customers. In this way,
some customers would be unjustifiably more privileged at the expense of others. Provisions
stipulating result-based remuneration for the bank in respect of running a bank account cannot
be regarded as an illicit contractual provision that is flagrantly unfair to the consumer.
Stabilised prices deprive deponents of their rights to participate in the inflation bonus
that makes it possible to maintain the illusion that interest on deposits is fair. People tend to
succumb to the illusion of nominalism easily and they do not see a relationship between
interest on deposits and the movement of prices, but they only see a division between two
extremes: profit or loss. They are very dissatisfied when they observe interest losses and they
have limited satisfaction when the interest on deposits is growing.
Aversion to losing becomes realised when in currency conditions after the deduction of
commission fees and charges in respect of running an account the balance of such account is lower
than in the comparable period. What underlies this is an assumption that the future will be similar
to the past. Hence, the employees of 200 bank branches who were surveyed by the Pentor Opinion
and Market Research Institute assessed the following items on the scale of the competitiveness of
bank deposits in relation to other financial investments between zero and nine11:
• State Treasury bonds - 5.39,
• investment fund participation units - 4.26,
• real estate - 3.68,
• foreign currencies - 3.57,
• derivatives - 3.53,
• insurance policies and other insurance company products - 3.37,
• apartments for rent - 2.77,
• receivables - 2.77,
• shares of companies listed on the stock market - 2.79.
11
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Tversky and Kahneman point out to people’s general aversion to losing. If, therefore, bank
customers did not pay charges and commission fees at the time of high inflation, then currently
they do not see a point in collecting them now. Service recipients think that their acquired
rights are violated. They give up their bank deposits. However, they do not want to talk in
public about the real motivation of this resignation. Political correctness makes bank employees
seek macroeconomic reasons for the falling pace of deposit increase in banks. These include,
but are not limited to12:
• low rate of growth of the population’s income - 55%,
• diminishing segment of the population with financial surplus - 48%,
• taxation of profit from interest-generated income - 32%,
• competition created by other savings instruments -11.5%,
• non-tax deposits losing their attractiveness - 3.5%,
• growing reluctance to save money in banks - 1.5%,
• growing costs of bank services - 0.5%.

1.3.1.2. Deposit Guarantee Competition
As a result of the fact that the compounded interest rate of deposits comes very close to the level
that is subjectively believed to be a loss, explicit deposit guarantees become an important part of
consumer rights. The system in which a 10% share in the bank bankruptcy costs is that of
a depositor who keeps more than PLN 1,000 in the bank may potentially cause the outflow
of deposits to those bank systems that provide a 100% guarantee for individual deposits.
Successful competitors in the field of deposits will be those banks that have a deposit guarantee
system that is easier to understand and based on the state guarantees. Depositors can use the
cross-border and electronic banking services. The years of functioning in the State Treasury
guarantee system have left their impression. Common awareness does not reflect the legal
status quo according to which starting from January 1st, 2003 the Bank Guarantee Fund
guarantees deposits up to the amount of 22,500 EUR.
It is the consumer’s right to enforce the rule that advertising mut not take advantage of
deposit solutions that are more favourable than domestic solutions. The lack of the efficient
enforcement of this provision of the directive on unfair advertising may shake the stability of the
national financial system and threaten the well-understood consumer interests.
In this context, the effects of the amended banking law expected by bank employees are
important.
Table 1.3.1.
Effect

Definitely Rather Rather
yes
yes
not

Definitely
no

No opinion

More attractive offer

15

60

20

3

2

Increased competition for the richest customers

20

49

28

1

2

Loss of well-off customers

8

46

39

5

2

Outflow of domestic savings to other countries

4

20

62

12

2

Source: Pentor, 7-9th October 2002.

Bank employees hope that the customers’ loyalty to their banks will be common and that it will
facilitate a more attractive offer for the customer, causing no negative side effects for the
stability of the national financial system.
12

Pentor, October 2002
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1.3.1.3. Threat of Becoming Infected with Deflation Crisis
The fight for residents’ and non-residents’ bank deposits may become fiercer due to the threat
posed by a deflation crisis to the German economy, and thus the situation in which the general
index of retail prices for goods and services is falling below zero. Then the nominal interest on
deposits in banks is at the zero level. The zero-interest rate policy is closely connected with
overproduction and economic stagnation.
In such situation, international financial conglomerates will seek the cheap sources of
refinancing outside of their home borders. Their ability to survive will depend to a considerable
extent from the supply of inexpensive money obtained through tax havens. It should be
remembered that this year the shares of Commerzbank have lost 70% of their market value,
and those of Bayerische Hypo und Vereinsbank have lost 67%.
It is in the interest of the consumers to guarantee that deposits obtained in the structurally
underdeveloped regions of this country are used for financing their development instead
of being transferred abroad or deposited in specialist banks having no regional branches.
Bank mother companies dominating over their subsidiaries that are referred to as daughter
companies are able to pose threat to the existence of their subordinated entities. The consumer
has the right to be provided with a safe banking system. A national system in which the share
of foreign capital in the banking sector exceeds the limits of the system safety is not a safe system.
1.3.1.4. No Interest on Mandatory Reserves
The direct relationship between the interest rates on deposits, the scale of banks’ credit-related
activities and the value of calculated and paid mandatory reserves attracts the consumers’ attention to
the amount of such reserves. Thus, a comparison is made between the 5% level of mandatory reserves
in Poland with the 2% level of Eurosystem reserves. Focus on the three-point difference between
those reserves is a simulated measure. The essence of this issue is whether these reserves bear any
interest or not. In the European Union, interest on mandatory reserves is provided in such a way as
to make them neutral in relation to the bank’s financial result, and thus not to worsen its global
competitive position. Reserves do not bring higher income than that generated on average on the
market. Thus they are not the source of extraordinary income or loss.
In Poland, funds obtained in the form of mandatory reserves are used for financing the operations
of the central bank and covering the cost of monetary policy pursued by that bank. If, therefore,
in order to protect the consumer of banking services there is a postulate of reducing the amount
of mandatory reserves in Poland, at the same time this will force the taxpayer to cover the central
bank’s costs. If the majority of bank service consumers are residents and taxpayers, the final result
of such changes of supervisory regulations is at least doubtful from the point of view of their
economic interests. At the same time, it should be remembered that the amount of resources
necessary for the central bank to manage the banking sector’s liquidity may be relatively higher
in Poland than in other Member States of the European Union. The too rapid reduction of the
amount of mandatory reserves may cause trouble in the functioning of the national financial
system. In consequence, the cost of such trouble will be borne by the consumer.
1.3.1.5. No Regular Saving Offer
The protection of the consumer in his or her contact with banks is aimed at increasing the
tendency of households to save money. Therefore, it is difficult to regard the enforcement of
taxation on bank deposit interest as a factor reducing the gap of domestic savings. The gap
results from the fact that in order to use Poland’s development potential one needs to make
investments at the level of 30% of GDP, whereas the domestic tendency to save money represents
around 20% of GDP. Also, the attempt to introduce common property declarations and giving up
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the promises to reduce income tax for business entities is not favourable to increasing people’s
inclination to save money in Poland.
Banks have liquidated the notion of a savings deposit. There is no savings bank in Poland. All this
testifies to the fact that banks have turned their back on people who have little amounts to save.
The reasons for such measures include the high cost of servicing an account with no savings and
no transactions on it. It is a fully failed argument in the times of the IT and telecommunications
revolution in banks. Self-service in ATMs and electronic money downloaded to an electronic
purse and sachet fully overcome the cost-related barrier of the mass service of poor bank
customers. Banks do not show their good will to organise a common savings system under the
21st century conditions.
1.3.2. Most Important Threats to Consumer Rights on Credit Market
1.3.2.1. Maintaining Communities Excluded from Bank Offer
The division of the population into two nearly equal parts of those using and those who do not
use bank services has been a fact since the beginning of our system transformation. It is a matter
of discussion whether this division tends to become deeper of whether its scale will become
smaller. In this situation, one should regard the permanent exclusion of the considerable
part of potential customers from the range of attention of service providers as the most
serious threat to the realisation of bank service consumer’s rights.
If the service providers’ strategic goal is to increase their share in the market rather than extend the
existing market, the exclusion of a considerable group of potential bank customers as bank offer
addressees is not accidental and it is rather a result of deliberate measures. Hence the lack of clear
estimates regarding the scale of excluding potential customers from banks’ offer. However, it is
empirically proved that half of the people ignored in the banks’ offer do not regard themselves as
potential bank customers. Therefore, finally, between one-third and one-fourth of the country’s adult
population is not taken into consideration in the offer of licensed credit institutions. Their place is
taken by pawnshops and loans offered by organised criminals.
In many countries with highly developed economies, the central bank is entitled to order, by way
of administrative procedure, that a commercial bank indicated by it should open a bank account
for a given individual. In the times of cashless transactions, this is aimed at ensuring the efficient
addressing of financial assistance to homeless and extremely poor people.
The dynamics of bank cards issued and bank accounts opened cannot in itself testify to the
restriction of the sphere of excluding people from bank services. Every sixth bank offer
addressee uses the services of two or more banks. The dynamics of creating a portfolio of
service providers by customers is so considerable that the increase of the number of savings
and settlement accounts and issued bank cards is not proof that the sphere of those who are
excluded from the market of bank services is systematically diminishing.
The group of the excluded is not differentiated in terms of sex. More often, they are elderly
people. They have elementary education. They declare the lowest income per family member
or no source of income at all. The number of people in a household does not differentiate the
population of those excluded from the market of bank services. This group includes every third
unemployed person and every third person who does not work. Every third unqualified worker
and farmer is excluded from banks’ offer. Similarly, every third pupil and student is outside of
the range of the operations of bank branches. The fact of living in a rural area influences the
possibility of being a member of a group of those who are excluded from banks’ offer.

1.3.2.2. No Guaranteed Reliability of Information in Financial Portals
Abandoning the paper carriers of information in relationships between the service provider and
the service recipient creates temptation for eroding consumer rights in the flood of information
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and examples of compounded interest rate calculations. The consumer has no possibility of
verifying initial information presented to him or her in graphic or financial calculator
format. He or she has to trust the information conveyed to him or her by electronic means
in real time.
Then consumer rights are about the following:
• right to public information on bank services prepared by consumer organisations or
government agencies,
• right to information about the most important properties of the product or service,
• right to information about alternative products and services and service recipients,
• right to have access to useful information databases and the simple tools of searching them,
• right to information having the nature of commercial or expert’s news,
• right to protection against the flood of unreliable information and the manipulation
of information,
• right to information provided in the mother tongue.
The one who safeguards consumers’ right to true information is a bank arbiter.
Decisions issued in the course of arbitration proceedings, the parties to which are only natural
persons bound with banks by agreements that are not related to their business activities, are
published. According to bank arbiter Katarzyna Marczyńska, the consumer should be treated
as an equal partner who has the right to reliable information about the advantages and the
possible disadvantages of the bank product offered as well as his or her rights and obligations
under the agreement. Each doubt should be clarified to the consumer by the competent
employees of credit institutions within a short period and without any extra charges.

1.3.2.3. No Time to Think
The function of time to think is perceived in two ways. First, it is a time for levelling
information between the service provider and the service recipient. Secondly, it is a time for
giving up irrational consumer behaviour.
The institution of time to think arouses concerns about the temptation to abuse the possibility
of withdrawing from the agreement by the service recipient. The reasonable withdrawal from
an agreement results from situational monopoly. It consists in a situation where at a given
moment there is only one service provider available with a very limited offer of products. It
binds the customer with an agreement that does not give any possibility of changing the initial
situation, often unfavourable to the service recipient. In the case of reputation-based goods
such as bank services, there is an asymmetry of information between the service provider and
the service recipient. It is difficult to test bank products by way of an experiment and then
return them at no cost. Hence, the time necessary to think should be extended properly. It
should be extended to include services related to the settlement of accounts in real time. In
many cases, home banking users may have an illusion that they are conducting an operation
in real time. In fact, they are postponed till account settlement sessions twice or three times
within a working day.
The importance of time to think in the system of protecting bank service consumer rights
has been stressed in the amended directive on consumer credit. It forbids the door-todoor or direct sale of credits.
1.3.2.4. Failure to Comply with Law on Consumer Credit
The lack of consumer supervision despite the 12-month vacatio legis for the law on consumer
credit, its provisions are not better known either to service providers or to service recipients.
A visible symptom of this is the lack of information about the effective rate of the consumer
credit offered. Some banks failing to give these data explained that the provisions were unclear.
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The lack of clarity refers to the scope of this obligation. The provisions did not specify if the
whole information for the customer has to contain the effective annual percentage rate,
or whether it should contain only those stating the cost of consumer credit. Only in this
way will the customers have a real chance to compare offers on the market and choose the one
that best suits their needs.
Bankers have various opinions on the consumer credit law. The majority of them have no
problems with presenting the customers with the total cost of credit. More controversy is
aroused by the borrower’s right to withdraw from the credit agreement within three days from
concluding such agreement. What bank employees criticise most is that the bank has limited
rights to collect charges for the early repayment of a credit, including a credit contracted in
foreign currency. Then the whole foreign exchange risk devolves exclusively upon the bank.
Customers are afraid that the extension of the time to think from three to ten days will make
them wait longer for a credit. They see a gap in the provisions thanks to which the service
provider may impose a charge for running a credit account with the credit repayment record.
This charge does not have to be taken into consideration in the calculation of the consumer
credit effective rate.

1.3.2.5. No Consumer Supervision over Credit Information Office and Polish Banking Association
Lists of Stipulations
The Polish Banking Association Code of Good Practice does not regulate the functioning of the
databases of customers who do not abide by their agreements with banks. The distribution of
information about such events by the Polish Banking Association and the Credit Information
Office is necessary to protect business transactions against dishonest participants. The
problem occurs when the service recipient is exculpated by a court from charges and
he or she cannot influence the content of outdated information distributed in both
those systems.
It would be advisable to appoint the advocates of customers’ interests who would control the
procedures of updating the databases commonly used by the whole banking sector.
1.3.2.6. Arbitrary Termination of Credit Agreement
Article 5 of Directive 93/13/UE attaches great importance to the clarity and understandability of
the content of a concluded agreement: in the case of agreements in which all or some of the
conditions presented to consumers are presented in written form, such conditions should be
made in simple language that is easy to understand. All the doubts about the content of such
condition should be interpreted in favour of the consumer.
Pursuant to the law on consumer credit, banks have the right to terminate a credit with a
customer who will not pay two instalments. The notion of full instalments being used is vague.
It is not clear whether the payment of half of the instalment prevents the customer from the
termination of the credit or not.
Difficulties in managing a bank’s liquidity directly lead to the unfounded termination of credit
agreements. The complicated content of an agreement does not facilitate efficient protection
against the arbitrary and, in fact, unlawful termination of a credit agreement.
Therefore, consumer protection requires law firms specialised in this area and supported by
consumers’ associations. Despite considerable diligence on the part of an average
consumer, there is a big chance of overlooking or misunderstanding the crucial
conditions of a credit agreement. At the same time, it is difficult to qualify this type of
a clause as one of those that are clearly unfair.
Bank employees are then exposed to the temptation of terminating a credit for financial benefit
or deliberately lead to the bankruptcy of a borrower indicated by dishonest competitors.
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Credit termination procedures should be subject to special supervision by the bank’s internal
audit system.

1.3.2.7. No Sufficient Pressure from Competition
The amount of interest margin is the indicator of the condition of competition on the market
of banking services in each country. The lower the margin, the more competitive are the
conditions on a given market. In Poland, interest margins measured by the difference
between interest on deposits and interest on credits are among the highest in the world. This
results from the necessity to fill a 10-point gap in the level of domestic savings with the influx
of foreign savings. This situation is very unfavourable from the point of view of the consumer’s
interests.
1.3.2.8. No Project Financing Skills
The use of excessive credit agreement security is a common threat to consumer rights.
Banks do not try to offset the asymmetry of information between the service provider and the
service recipient by co-ordinating business activities in time and space. The whole burden of
managing the systematic risk and the credit risk is shifted to the service recipient.
Banks do not have the skill of financing business projects in which the rate of return provides
independent collateral for the credit granted. The lack of this type of high-risk credit offers
testifies to the oligopolistic position of commercial banks in Poland.
1.3.2.9. No Microfinancing Offer
The protection of bank service consumer rights is aimed at limiting the imbalance between the
parties to the agreement. So far, some selected factors of this imbalance have been discussed:
• distortions of competition on the market of banking services caused by ownership
structure in the banking sector,
• manipulating information and the lack of information for the service recipient,
• becoming infected by foreign currency and financial crises.
The most serious restriction of consumer rights in Poland, however, is the institutional
underdevelopment of the country’s financial sector. The most vivid example of this is the
lack of micro-financial institutions.
So far, the analysts have focused on the macroeconomic aspects of the stability of financial systems.
So far, the microeconomic sources of disorder in the functioning of financial markets have been
referred to sporadically and only in the context of economically irrational behaviour of nonfinancial business entities. The protection of consumer rights requires paying attention to such
financial system functioning disorders that have their source in the negation of the need and
importance of mutual financial aid and access to professional financial brokerage among those who
are excluded from the benefits of transformation, globalisation and regional integration. It is the
external cost of credit institutions’ quest for profit in a short period.
The micro-financing issues have a rich domestic and foreign tradition. They involve church
banks for the poor and Strzelczyk’s funds for farmers. Ireland’s economic success is explained
by the tradition of neighbours’ mutual aid that many times saved people from starvation during
the period of potato blight in the 18th and 19th centuries.
The etatist belief in the times of real socialism that neighbours’ mutual aid can be effectively
supplemented by the state gave rise to an obligation to ensure access to bank services for the
country’s adult population.
The system transformation resulted in the unconditional rejection of demanding that credit
institutions should guarantee common access to their services. The market competition
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mechanism was supposed to provide professional financial brokerage to all the stakeholders
who have effective demand at their disposal.
The practice shows that in the course of the system transformation some people are its beneficiaries,
and others are temporary or permanent losers. In Poland, the market mechanism places the
unemployed and the poor on the peripheries of the market economy and the society. They do not
enjoy bank services. Among many reasons for this state of affairs an important one is the dual
structure of the national banking system. Its essential part is composed of large universal banks that
are members of international financial groups controlled mainly by insurance companies. Local
banks having the form of co-operatives play a secondary role in the banking system. They are forced
by domestic regulators to convert themselves into small universal banks. Hence the arguments that
there is a bank oligopoly offering no place for small banks and competition between bank networks.
This structure of banking sector entities results in impeded and not common access to bank services,
in particular to credits for micro-enterprises.
In the theory of endogenic economic growth, access to credit for entrepreneurs, in particular
those representing small and medium-size enterprises, is treated as a necessary although
insufficient condition to achieve economic success. Then the domination of foreign capital in the
banking system with the dual structure of entities is perceived as an impediment to economic
growth and the creation of new jobs.
In the theoretical scheme explaining demand for micro-financing, the dual structure of the
banking sector, and the lack of small niche banks specialised in guaranteeing access to banking
services results in a situation in which micro-enterprises do not use the sowing seed capital.
They are doomed to use the offer of high-risk parabank funds.
The system transformation has revealed the true scale of deficit production and social
employment in Poland. The unemployed and those who are the employees of the enterprises that
have not been declared bankrupt do not have funds for seeking jobs outside of their place of
work. They have to accept usurious conditions and a pay that is below the social minimum.
The target market of micro-financing in Poland involves four million people. Half of them try
to work as self-employed persons and operate as micro-enterprises, others are permanently
unemployed and poor. Hence, the micro-financing and its accompanying risk need to be
analysed. The preliminary results of such research are presented below.
The scope of the notion of micro-financing was taking its form over the last twenty years. It is a derivative of globalisation and the global struggle with poverty and hunger involving a wide network of
development banks. The technological revolution made it possible to reach the poor in the third
world at such low cost that it enabled this type of banks to reach the required profitability level.
The following forms of micro-financing are currently available:
• Credit brokers,
• Local banking,
• Guarantees and loans for micro-enterprises,
• Banking instruments bearing no interest,
• Neighbours’ mutual aid and Co-operative Savings and Loan Establishments (SKOKs),
• Professional micro-financing,
• Pawnshops,
• Loans offered by organised criminals.
The representatives of commercial banking say that they do not offer micro-financing services
because they are too risky and at the same time too expensive for potential bank customers. On the
other hand, they point out that such services are much more labour-consuming than other quantity
products offered by banks. None of those arguments holds confrontation with facts. Poor people
who are doomed to use services offered by pawnshops or mafia are willing to pay higher interest for
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funds obtained, they are also ready to secure their bank credit by participating in earmarked savings
programmes. Thus, the argument that micro-financing services are presumed to be unprofitable is
based on the fact that they are more labour-consuming. Indeed, they are more labour-consuming
when the bank uses traditional technology and paper carriers, it is not ready to accept the electronic
signature and invests in walls instead of information technology. However, it is difficult to regard the
underdevelopment of bank networks as a sufficiently objective argument in favour of the
unprofitability of the banks’ involvement in micro-financing.
The practice of many banks is proof that they derive satisfactory benefits from micro-financing.
They do this, however, indirectly through a wide network of credit brokers and by developing the
score-based methods of assessing the creditworthiness of their potential borrowers.
Professional micro-financing has been developed in the practice of Grameen Bank in
Bangladesh, BKK in Indonesia, BankcoSol in Bolivia, and it was made general and disseminated
by the World Bank. In perspective, the micro-financing is supposed to:
• Reduce the areas of hunger and poverty,
• Guarantee the social rise of those who are excluded and underprivileged,
• Create new jobs and conditions for self-employment,
• Supply sowing seed capital for micro-enterprises.
1.3.3. Most Important Threats to Consumer Rights in Transfer Services
The practice of rendering transfer services by banks in domestic and foreign transactions has
always caused consumers’ protests. The EU Recommendations of 14th February 1990 on the
transparency of conditions under which banks make foreign financial transfers and the following
Directive 97/5/UE of 27th January 1997 on foreign transactions testify to a sharp dispute between
the service providers and the service recipients. Also, impediments to the implementation of the
cash euro caused by the fact that banks treated the settlements of accounts in the Economic and
Monetary Union as foreign settlements indicates the degree of threat to consumer rights in this
sphere of bank operations. The European Commission responded to the unpunished violation
of the rights of the consumers of trans-border financial services by imposing the rules of transborder credit transfers using the euro as part of the Eurosystem, which was done by means of
the EU Regulation No. 2560 of 2001.
The term of trans-border credit transfer is used to refer to the transfer of credit by the initiator
through his or her bank or branch in one EU Member Country for a beneficiary, to his or her
bank or branch in another Member Country.
The trans-border transfer of financial means may be made through the following:
• TARGET system; this system is assumed to be too expensive for a consumer to be willing
to use it,
• One of 32 retail settlement systems using the network of domestic and foreign banks,
• Correspondent bank or remote access to a bank account in the European Economic Area.
In order to pursue a uniform monetary policy in the Economic and Monetary Union, it was
necessary to establish an efficient payment system within the Eurosystem. The system could be
created from the very beginning or using the existing national infrastructure. During the creation of
the Trans-European Automated Gross Settlement Express Transfer (TARGET) it was decided to use
the existing real time gross settlement systems (RTGS). This means a necessity to establish a system
of exchange between RTGS and TARGET referred to as interlinking. Due to the purely technical
nature of the system of mutual links, it will be omitted in further considerations. Is effect is mainly
that of cost, because it is about equipment requirements, teletransmission and software that has to
be used to ensure the compatibility of RTGS and TARGET.
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Currently, TARGET members include 15 central banks and Member Countries’ RTGS along with
Norway and Iceland as EFTA countries that are part of the European Economic Area. The
TARGET system is administered by the European Central Bank. At the end of the day, it prepares
a statement of settlements making sure that there is no unsettled operation. Frankfurt is not the
centre of the TARGET computer system architecture. All the NCBs have equal positions in the
architecture of the TARGET computer system. Theoretically, the settlement operation should be
conducted in real time, and thus within not more than ten seconds. If a given operation is not
confirmed within 30 minutes as feedback, the central bank that initiated the settlement has to
start an error search procedure. The simultaneous closing of the single monetary market should
make it possible to avoid too large differences between interest rates on national monetary
markets. This means that starting work in RTSG may be regulated in various ways, but its
completion is fully unified.
The TARGET system is working only with the euro and it is used only for the transfers
of large amounts of money. These are usually regarded to be higher than 2 million EUR. To
ensure the certainty of business transactions, it is not possible to make account balance
settlements from day to day using central bank loans. All the ECB intraday credits provided for
maintaining liquidity have to be fully secured and repaid during the same settlement session
between 7 a.m. and 6 p.m. of the Central European Time. Payment orders between 350,000 and
470,000 a day are executed on condition that the proper account coverage is ensured or that the
transaction is secured with the funds of a bank that orders such payment.
Private settlement systems are used for minor payment transfers with minor requirements
regarding the time needed for them. Their precursor was the settlement system of the European
Banking Association for ECU (EBA).
Established in 1985, the ECU settlement system (ENS) was created on the initiative of 18 large
European banks and with the support of the European Commission of the European Communities
and the European Investment Bank. Its basic task was to promote the ECU as a settlement unit
under the auspices of the European Banking Association. Initially, the system was used under the
name of MESA (Mutual ECU Settlement Accounts). The system of settlements in ECU is managed
by the ECU Banking Association registered in Paris as a commercial company.
Before the introduction of the euro, the ECU netting system involved 56 clearing banks from
16 countries and every day it settled 6,500 orders from 100 participants of the system for the
total of ECU 50 billion. It was a netting system, and so there was a queue of orders waiting to
be executed till the funds were made available on the settlement account in BIS in Basel,
Switzerland. It is estimated that 85% of trans-border orders within the European Union and
60% of SWIFT transactions were conducted in this system. One of ENS participants was Bank
Handlowy in Warsaw.
ENS clearing banks could track their items, limits and payments that were temporarily
discontinued as well as release funds from credit lines on an individual basis to maintain
liquidity. It was possible to view the items of all the clearing banks in real time during the
business day. The flows of payments were monitored every day to identify unexpected delays
and make the necessary adjustments.
The 32 systems working in the European Union similar to ENS involve:
• clearing banks
• Bank for International Settlements in Basel, Switzerland acting as an agent making the
final net settlement of items at the end of the day,
• SWIFT as a system recording payment orders and providing a net balance for each of the
clearing banks.
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There are three stages of settlements made in retail systems:
1. Clearing stage by 2 p.m. CET
Banks convey payment orders to each other in the euro through SWIFT. The
communications are automatically placed in the archive system, and the mutual limits are
controlled and authorised.
2. Balance reducing stage by 3.15 p.m. CET
SWIFT prepares a balance for each of the banks and presents it back to BIS and each of the
clearing banks. On these grounds, banks get overnight loans up to the amount ensuring
the liquid settlement of accounts of as many banks as possible. The interest on such loans
is determined according to the rate declared by clearing banks every day. After the
determination of a loan not exceeding EUR 1 million, the relevant transfers are made
through SWIFT to the central computer of a given system.
3. Settlement stage starting from 3.45 p.m. CET
Starting from the initial balance of a given bank in the system and the overnight loans obtained,
the computer of a given retail system prepares the final balance for a given bank. On this basis,
BIS makes the relevant adjustments to the account in the ledger. Final settlements are made
according to the euro rate fixed by participating banks on the preceding day.
Retail settlement systems began to be upgraded in 1991 after the publication of Lamfalussa’s report
on the conditions that have to be met by safe settlement systems. They could be presented as ten rules:
• institutions directly admitted to settlement systems have to guarantee the low risk of
bankruptcy and transparency resulting from competent supervision,
• access of foreign bank branches to the host country’s system should not be impeded,
• criteria for accessing the national settlement system should be clear and objective,
• respecting real time in the settlement system,
• existing net settlement systems can be operated in they meet international standards,
• retail settlement systems can be operated not only in real time,
• provisions of bankruptcy law cannot collide with the rule of the irrevocability of payment
orders, the offsetting of receivables and liabilities should be authorised by law,
• technical parameters of the systems should be compatible,
• pricing policy for settlement services should take into consideration the full coverage of the
cost of providing them,
• working hours of settlement systems should be co-ordinated internally as well as with
other global financial centres.
Table 1.3.2.
The assessment of obeying EU rules by national payment systems
Rule No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rule Content
Direct access
No discrimination
Transparency of access
Gross system
Net systems
Competition
Regulations of law
Technical problems
Central bank’s pricing policy
Business hours

SORBNET
+
++
yes, gross
not applicable
not applicable
++-

ELIXIR
+
++
no, net
+
+
+not applicable
not applicable

SYBIR
+
++
no, net
+
+
+not applicable
not applicable

Legend: SORBNET - interbank settlement system supervised and administered by NBP; ELIXIR - electronic settlement system;
SYBIR - paper format settlement system.
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The remainder of the system limits of consumer rights in settlement systems and the transborder transfer of credits is necessary for the proper definition of the area of its sovereign
choices and the forms of restricting them.

1.3.3.1. Depriving Customer of the Right to Choose the Speed and Cost of Settlements
The Directive regulates retail transfers, i.e. those up to the amount of EUR 50,000 thousand.
It gives the customers the right to:
• information, in written or electronic form that is easy to understand and clear, about the
conditions of operations, both before and after the transfer is made,(ex ante time limits,
service price calculation rules, ex post initial transfer total, charges and their ‘our’ status or
other, currency and the foreign exchange rate, and the transfer participants),
• operations conducted in the period not exceeding five bank business days, or conducted
within the period agreed upon by the sender’s and the beneficiary’s banks, however not
longer than 14 days,
• reimbursement of money that has not appeared on the order beneficiary’s account plus
compensation up to the amount of EUR 12,500 for interest lost and costs incurred,
• starting claim and dispute resolve procedures between the senders and beneficiaries of
orders and the service providers
The frequent subject of disputes is the problem of so-called double charge. Money transfers are
formally divided into:
• our - in such case all the payments and commission fees are covered by the transfer
initiator,
• share - costs are shared by the initiator and the beneficiary,
• ben - all the charges and commission fees are covered by the beneficiary.
In practice, in defiance of the „our” type agreement, banks collect charges and commission fees
from the money transfer beneficiary. In general, charges and commission fees in foreign
transactions are many times as high as in domestic settlements.
Regulation No. 2560 of 2001 obligated the service provider to level charges and
commission fees for servicing cards in domestic and foreign transactions conducted in
the euro by 1st July 2002. Banks were obligated to level the costs of bank transfers
made domestically and within the Eurosystem by 1st July 2003. As a concession made
for those banks, this regime was also provided for retail transfers of up to EUR 12,500. In the
year 2006 these regulations will cover trans-border transfers of up to EUR 50,000.
Exporters, and more specifically all those who issue invoices, will have to give IBAN and BIC
numbers when ordering a trans-border transfer of money. If the entity ordering the service is
not able to meet these requirements of the service recipient, it has to be ready to pay an
additional charge for the transfer.
The countries that are not members of the Economic and Monetary Union may, on their
initiative, join to observe those regulations.
1.3.3.2. Determining Contract Conditions That Are Detrimental to Customer’s Interest
Directive No. 93/13/UE of 5th April 1993 on contract arrangements detrimental to
consumers’ interests contains arrangements that are crucial for financial transfer
services. Among them, the following should be mentioned:
• provisions allowing the service provider to terminate an agreement unilaterally in time
unfavourable to the service recipient, without any proper notification in advance,
• provisions impeding the immediate termination of the agreement if the interest rate for a
variable-interest credit is changed,
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provisions giving the service provider the exclusive right to decide whether the service
provided meets the conditions of the contract,
• provisions shifting to the service recipient an obligation to provide the evidence of contract
violation despite the fact that the legislator imposes this burden on the service provider.
The ban on using unilaterally favourable clauses does not apply to the adjustment of prices,
trading in securities and financial instruments based on variable interest rates and foreign
exchange rates that clearly result from the contracts for their purchase and sale.
Agreements concluded outside of the service provider’s office or, as it is sometimes referred
to, at a distance are supposed to protect the consumer as the weaker party to the agreement.
Thus the protection includes both the protection of consumer’s privacy and his or her
economic interests. The protection of consumer’s privacy should be ensured by the
obligation of:
• expressing consumer’s consent to using certain communication means „at a distance”,
• expressing consumer’s prior consent to being questioned by the service provider,
• respecting the consumer’s will that he or she does not want any services rendered at
a distance at all.
The protection of consumer’s economic interests is ensured by granting him or her the right to:
• pay for the service after its provision,
• be provided with a copy of the agreement prior to or at the moment of providing the
service at the latest,
• withdraw from the agreement not later than within seven days,
• establish the service provider’s clear identity,
• be warned of the commercial nature of contact with the service provider and its potential
cost to the service recipient.
Directive No. 65 of 2002 on the sale of financial services at a distance came into force in
September 2002. It provides for an amicable settlement procedure for disputes between the
service provider and the service recipient. The service provider has the right to give up the bank
service within 14 days. The Directive introduces a ban on sending electronic mail as part of
marketing activities and placing negative exclusions from the mailing list. It is presumed that
the customer does not want to be included in the mailing list.
•

1.3.3.3. Loss of Data Privacy
It should be stressed that the protection of personal data goes beyond the subject of this paper.
In the context of threat to consumer rights, we think mainly about the protection of personal
data processed outside of Poland as part of outsourcing, i.e. contracting selected types of bank
services outside of institutions offering credits. The amended bank law touches on this issue,
however it does not solve it.
1.3.4. Major Threats to Consumer Rights on Payment Card Market
1.3.4.1. Introduction
The development of the Polish market of payment cards is dated back to the early 1990s. Since
that time, the market of payment cards in Poland has undergone intensive transformations. For
those years, the banks’ attitude toward payment cards has changed. Initially, a small number of
banks were interested in issuing a new payment instrument. However, payment cards gradually
became a key element of the banks’ offer addressed to retail customers, a tool enabling the banks
to make a perfect segmentation of customers as well as an instrument to which banks could add
other services and products. Along with extending the banks’ offer of payment cards, there was a
gradual increase of interest in them on the part of consumers. They began to notice the advantages
of this modern payment instrument that not only gave them quick access to cash in ATMs and
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allowed them to make efficient cashless payments in points of sales but also provided them with
the possibility of making purchases exceeding the current amount of money deposited on the
bank account within a credit limit previously agreed upon with the bank. There was also a
permanent improvement of distributive networks accepting payments made by cards. To sum up,
the market of payment cards developed very dynamically; its functioning involves many entities.
Of course, the holders of cards, i.e. the consumers, are one of the most important payment card
market players. The focus of this paper is to show the major threats to consumer rights on the
Polish market of payment cards.

1.3.4.2. Market Development and Protection of Consumer Rights
Before an attempt is made to assess the level of the protection of consumer rights on the Polish
market of payment cards in the context of the threat of violating those rights, one should
ask how the rights that actually do not exist can be violated? The market’s development
was accompanied by the evolution of its individual components, the extent of which was varied.
However, only on 11th October 2002 did the market see a law that provided a comprehensive
regulation of the issues related to payment cards, specifying the rights and obligations of entities
participating in it, as the act on electronic payment instruments was published in the Journal of
Laws. However, this law will become effective only one year after publishing it. Until that
moment, the market will be functioning under the existing rules. In the meantime, the existing
provisions on the functioning of payment cards in Poland have not covered all the issues related
to payment card transactions leaving space for a free regulation within contractual relationships
between the parties to payment card transactions, and in practice for one of the parties, i.e. the
card issuer. This results mainly from the fact that from the beginning of the development of this
market in Poland the provisions of law on payment cards were based mainly on the regulations
of banks issuing cards13. This caused serious gaps, in particular as regards the protection of
consumers’ interests. The market was faced with such situations as the lack of the possibility of
informing the bank about the theft or loss of a card for 24 hours a day, or the regulations of some
banks saying that the bank takes over responsibility for transactions conducted with a card only
after 48 hours from the moment of informing it about its loss by the holder. In connection with
such provisions, the conditions of using payment cards determined by banks issuing them often
protected the interests of the bank to the larger extent than those of the customer. This situation
was slightly improved within a few years. Some banks created conditions for the immediate
blocking of a card and they began to take over responsibility for transactions conducted with the
card from the moment of blocking it by the holder or even a few hours before this. However,
this was not caused by the amendments to the generally binding provisions of the law, but it
mainly resulted from fiercer competition between banks as well as from the growing scale of the
misuse of cards lost or stolen from their legal owners.
1.3.4.3. Cases of Threats Posed to Consumer Interests
The lack of appropriate provisions resulted in the lack of banks’ equal approach to servicing the
holders of cards. In fact, currently the holder protection level in practice depends on the issuer’s
discretion. The cards, due to some of their characteristics, are safe for customers and more
convenient than other cashless forms of payment, but they also became an instrument exposing
the holder to the risk of incurring considerable losses. This is connected with the insufficient level
of securing the holders’ interests. Despite the fact that recently there has been a general
improvement in the quality of payment card services rendered by banks, the approach of many
13

R. Janowicz, R. Klepacz Pieniądz elektroniczny na świecie. Istota i zastosowanie elektronicznej portmonetki. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warsaw 2002, p. 93.
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banks is such that the bulk of responsibility for security is on the holders’ side. In the case of the
loss or theft of a card, the holder is exposed to the loss of money deposited on his or her bank
account along with the credit granted by the bank within that account. Some banks have
introduced special insurance against payment that provides for such case, but it is not a universal
rule. This type of insurance protects the holder with respect to transactions paid by card 12 or 24
hours before the card is blocked, i.e. the moment when the holder informs the bank about its loss
or theft. The scope of bank’s responsibility depends on solutions adopted by a specific issuer as well
as the type of card (gold or platinum cards, i.e. cards owned by the richest customers can be
provided with the broader scope of insurance). However, there are still banks that offer only a 1 or
2-hour time limit or do not offer any retroactive protection at all.
The vast majority of banks do not take their responsibility for transactions conducted with
a PIN code, either14. These are transactions that consist in withdrawing cash from ATMs as
well as cashless transactions in specific points of sale equipped with electronic terminals
and a special keyboard. In such case, there is also a big threat of consumers’ losses that they
are not aware of at all. The development of global payment card markets has been accompanied
by criminals’ growing interest in new payment forms. They invented various ways of earning illegal
profit from payment cards. In this respect, unfortunately the Polish market is not different from other
countries: increasing criminal activities oriented toward those payment instruments have been
observed for several years now. One of the types of card-related crime is the obtaining of a PIN code
during transactions conducted in an ATM and copying the data contained in the card held by its
legal owner. Many ATMs installed in Poland are freestanding devices placed outside of bank
branches and there is free access to them. The vast majority of such ATMs are not provided with a
24-hour monitoring system. Criminals take advantage of this with malice aforethought. For some
time, e.g. an hour, they install a special overlay that in no way is different from the original one. A
mini-camera installed in it enables the criminals to reconstruct the sequence of the identification
code entered by the lawful owner of the card. In addition, criminals place special devices copying
data from the magnetic strip in the slot in which the card is inserted. In this way, they obtain all the
necessary elements that allow them to make a forged card (which is not a complicated or timeconsuming process for them) and withdraw money from the bank account of the lawful owner who
is even not aware of the threat because he or she actually has the card. Of course, apart form the case
described above, there are also other ways of obtaining the identification code by unauthorised
persons, e.g. by spying on somebody entering the code and then stealing the card, or even assaulting
the owner to grab the card and forcing him or her to give the code.
Consumer interests on the payment card market have not been sufficiently secured. The existing
provisions based on the regulations of banks issuing cards have been posing many threats to
holders, as the quite considerable part of responsibility was placed on the side of customers instead
of banks. The development of the Polish market has been accompanied by gradual pressure for the
need to regulate many issues related to payment cards by legislative means. Many specialists
pointed out that contractual regulations, irrespective of their technique and excellent wording,
should be supplemented with absolutely and relatively binding provisions of law. The relatively
binding provisions would be applicable if the parties did not decide otherwise in their agreement.
The absolutely binding provisions would provide certain framework or minimum requirements for
contractual relationships. They should apply mainly to the protection of the weaker party to the
agreement i.e. the consumer. The need to protect the consumer was indicated not only by the
examples of transactions conducted with cards in Poland but first of all the necessity to adapt
Polish regulations to the requirements of the European Union, which was the fundamental and
primary reason for developing the law on electronic payment instruments. The first bill on
14
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payment cards was prepared as early as 1995; however, the work on it was given up later for
various reasons. The European integration process became an opportunity for returning to the idea
of preparing a law regulating the issues of payment cards.
The negotiation position on the area of the „Freedom of Capital Flow”, Part II, D, Electronic
Payments, says that Poland declares to take effort to adapt the solutions existing in Poland to
EU recommendations. In connection with the above, a bill on electronic payment instruments
was prepared on the initiative of the Polish Banking Association. The bill touches on these
issues and allows the implementation of the EU regulation in the Polish system of law. The bill
on electronic payment instruments introduces mainly the Recommendation of the Commission
of 30th July 1997 on transactions conducted with electronic payment instruments, and in
particular relationships between the issuers and the holders of cards. This recommendation was
placed in the so-called screening list B. Since Poland as an acceding country has undertaken to
implement all the EU regulations from lists A and B, this recommendation had to be taken into
consideration in the Polish system of law. Another EU regulation implemented by said law is
Directive 2000/46/EC of the European Parliament and the Council of 18th September 2000 on
taking up and conducting activities by electronic money institutions and prudence-based
supervision over their operations.
The preparation of the Polish bill on electronic payment instruments is an attempt to regulate this
segment of the market and adapt Polish law to EU regulations. The bill was submitted to the
Parliament in March 2002. On 11th October 2002 the law on electronic payment instruments was
published in the Journal of Laws of the Republic of Poland (Journal of Laws No 169.).

1.3.4.4. Scope of Responsibility and Consumer Protection in the Law on Electronic Payment
Instruments
The law on electronic payment instruments is a document that regulates all the issues related to the
market of payment cards in a quite comprehensive manner. It provides not only the explanation of
the main concepts and definitions related to those issues, but also the detailed scope of rights and
obligations of the issuers of payment cards as well as the degree of the responsibility of card holders.
The law will become effective from 11th October 2003, however already now one should
check to what extent it would improve the issue of the protection of consumer interests.
1.3.4.5. Agreement for Electronic Payment Instrument
A provision important for the consumer is particularly the one stating that the card cannot
be issued without the prior conclusion of an agreement. The customer has to express his or her
willingness to have a card. The card shows the name and surname of the holder who should be aware
of his or her rights and responsibilities. This is specified in Article 21 Section 1, namely: the card shall
be issued after the conclusion of an agreement for a payment card. Until the moment of its issuance,
the issuer bears responsibility for any damage resulting from the use of the card by an unauthorised
person. Currently banks sometimes send cards to their customers. It also happens that in this way
cards are obtained by those customers who in fact are not interested in having them, because
the banks sends e.g. debit cards to all the customers who have an account in that bank. There
are cases in which the card is intercepted by unauthorised persons who in this way derive
illegal benefit at the holder’s expense, before it reaches the lawful holder. In such situations,
banks usually cover the customers’ losses, but in many banks the claim process is timeconsuming and hard. In addition, pursuant to Article 22 Section 1, the issuer is obliged to receive
information from payment card holders or users about the loss or destruction of a payment card 24
hours a day using the available communication means.
The law specifies that the agreement for an electronic payment instrument between the issuer
and the holder should be concluded in written form. Article 3 Section 2 lists the elements that
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should be specified by the agreement for an electronic payment instrument. These include
in particular:
Point 7. The type and amount of charges and commission fees as well as the conditions of
changing them,
Point 9. The rules of calculating interest,
Point 10. The rules, procedure and dates of submitting and considering claims,
Point 13. The mode of procedure in the case of the loss of an electronic payment instrument.
The detailed specification of the elements of the agreement is very important. This will eliminate
situations that used to occur on the Polish market and were unfavourable to consumers. Namely,
during the agreement period banks used to change the type and amounts of some of the
charges and commission fees related to the use of a payment card, which surprised the
holders quite seriously. Now, already at the moment of signing the agreement, the consumer
will know in advance the conditions under which charges and fees can be modified. Another
advantage is that the rules, procedure and dates of submitting and considering claims will be
specified. Currently these rules are not always formulated in favour of the holder.

1.3.4.6. Scope of Holder’s Responsibility and Obligations
On the one hand, the law seriously emphasises the security and increase of the protection of
consumer interests on the market of payment cards, particularly in the case of the loss or theft
of the card, and on the other hand it specifies the holder’s obligations. Article 28 Section 2
contains a provision stating that the holder is responsible for operations conducted with
the lost payment card until the moment of informing the issuer about its loss, up to the
amount constituting the equivalent of EUR 150,00.
This provision will radically change the existing situation of the consumer if his or her card is
lost or stolen. As it has already been mentioned before, at the moment of losing the card its
holder, depending on the offer of individual banks, is exposed to the loss that is much higher
than EUR 150,00.
Apart from that, pursuant to Article 5, the holder is not liable for operations conducted with
an electronic payment instrument the order of which is not confirmed by him or her, subject
to Article 28 Section 1 and 6 and Article 32 Section 2.
Pursuant to Article 28 Section 1, the holder is liable for operations conducted by persons to whom
he or she has made his or her payment card available or revealed his or her identification code.
At the same time, the wording of Section 6 of that article is as follows: if the agreement for a
payment card provides for such a possibility, the holder is liable for operations conducted at a
distance, even though the payment card is used without being physically presented.
In turn, Article 32 Section 2 states that the holder is liable for operations conducted by persons
to whom he or she has given information about the operations of an electronic payment
instrument made available under an agreement for electronic banking services, the revealing of
which may result in the lack of efficient mechanisms securing the operations ordered.
The law specifies also the obligations of the holder, which are defined in Article 16.
Article 16 Section 1 contains a provision saying that the holder is obliged to:
1) keep the payment card and protect the identification code with due diligence,
2) not to keep the payment card along with its identification code,
3) inform the issuer immediately about the loss or destruction of the payment card,
4) not to make the payment card and the identification code available to unauthorised
persons.
Of extreme importance is the provision that requires the holder not to store the payment
card along with the identification code. It happens quite often that consumers, due to their
unawareness, expose themselves to losses. By keeping the identification code along with the
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card or, what is even worse, putting down that code on the same card, they increase the danger
of losing the money to which access is provided through the card. It is also important to require
the holder not to make the payment card and the identification code available to unauthorised
persons. This, in consequence, may lead to a situation in which consumers will use their cards
more carefully, because nowadays their behaviour is often inconsiderate and they expose
themselves to losses. The consumers’ attitude can also be changed by the provision of Article
28 Section 1 discussed above.

1.3.4.7. Obligations of the Issuer and Acceptor of Payments Made by Cards
The law determines also the scope of obligations of the issuer and the acceptor of an electronic
payment instrument in a quite detailed manner. Pursuant to Article 20 Section 1 of the law, the
payment card may be used only by a person whose identification data is placed on the payment
card.
To make this provision effective in practice, Article 10 Section 1 states as follows: the acceptor
may require the holder of an electronic payment instrument or the user of a payment card to
show an identity document if there are grounded doubts about his or her identity.
In addition, Section 2 of this Article specifies situations in which the acceptor may retain an
electronic payment instrument if this is provided for in the agreement between the settlement
agent and the acceptor.
Article 10 Section 2 states that the acceptor may retain an electronic payment instrument if:
1) electronic payment instrument is invalid,
2) electronic payment instrument is blocked,
3) signature on the electronic payment instrument is not consistent with the signature on the
debiting document,
4) electronic payment instrument is used by an unauthorised person,
5) there is an order from the settlement agent to retain the electronic payment instrument.
The provision specifying circumstances in which the acceptor has the right to refuse to accept
payment, if this is provided for by an agreement between the acceptor and the settlement agent,
is also crucial. These, in particular, are the following cases specified by Article 9:
1) electronic payment instrument is invalid,
2) electronic payment instrument is blocked,
3) signature on the electronic payment instrument is not consistent with the signature on the
debiting document,
4) holder or user refuses to show an identity document, or the electronic payment instrument
is used by an unauthorised person,
5) operation cannot be approved.
The inclusion of provisions determining the scope of responsibilities of the card issuer
and the acceptor of payments made by cards in the law will radically change the
situation on the market of payment cards. Currently the major part of responsibility
rests on consumers. When the law becomes effective the scope of obligations and
responsibilities will be balanced and shifted also to the issuers and acceptors.
1.3.5. Recapitulation
The entry of the law on electronic payment instruments into force will diametrically change the
situation of consumers on the market of payment cards. The market will be provided with legal
framework within which it will be able to function, as well as provisions determining the scope
of the holder’s rights and obligations. A certain stage consisting in leaving the consumer’s
responsibility at the discretion of banks issuing cards will be closed. The new provisions will
considerably improve the issue of the protection of consumer interests. However, the law will
111

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
not eliminate all the gaps posing threat to the consumer’s interests. A provision that is
controversial both for the consumers and the banks issuing cards is particularly the one stating
that the holder is not made responsible for operations conducted with electronic payment
instruments the orders of which are not confirmed by him or her. This means that, as it has
been the case so far, the consumer will be liable for all the transactions requiring the
identification code, and thus those conducted in ATMs and some points of sale. Despite the fact
that the law mentions that one of the holder’s obligations is not to make the payment card or
the identification code available to unauthorised persons, in practice it will be extremely
difficult for the customer to prove that he or she has not made the code available consciously
and voluntarily to anybody (on the other hand, however, it will not be easy for the bank to
prove that the holder did so, either). In this way, the holder’s situation will not change much
in the case of offences committed in ATMs, which are discussed above in detail. It will be
slightly different in transactions conducted in points of sale equipped with terminals and a
keyboard for entering the identification code. Here much will depend on the acceptors. The
law provides them with certain rights thanks to which the level of security in such transactions
may increase. Acceptors will be able to check the holders’ identity document and also retain
the card if the signature on the electronic payment instrument is inconsistent with the signature
on the debiting document. To sum up, the law will introduce the rules thanks to which
it will be possible at last to talk about consumer rights on the market of payment cards.
However, it is still too early to assess it, as everything depends on how these provisions
will be working in practice. Certainly, there will be a change of banks’ policy regarding the
market of payment cards, as the law is strongly consumer-oriented. The meeting of all its
requirements by banks will entail their certain costs that may be directly shifted to consumers
in the form of increased charges and commission fees related to the use of payment cards.
Nonetheless, the law will become effective after the lapse of twelve months from the moment
of announcing it, thus on 11th October 2003. Therefore, for the coming year the market will
be functioning for the consumers as it has been so far, i.e. on the basis of the regulations of
banks issuing cards, and the consumers’ interests will not always be duly protected. Until the
moment of the law becoming effective, many consumers may incur losses being completely
unaware of threats resulting from the use of payment cards. The cards issued by banks in
Poland are based on a magnetic strip technology that cannot guarantee their full security to the
holder. In west-European countries, where the payment card markets have a longer tradition
of functioning, banks began to prepare themselves and gradually introduce microchip cards of
the latest generation long ago. Those cards guarantee much more safety than magnetic cards
and in principle they eliminate the possibility of copying their data by criminals and using
them to make a forged card. However, for now, banks in Poland are not so willing to introduce
this type of cards, because this entails considerable costs. What is more, they provide
insufficient information to the public about offences and threats resulting from the use of cards.
Unfortunately, as long as the market is dominated by magnetic cards, the threat of card-related
offences and losses incurred by consumers will exist and increase. Therefore, on the one hand
the entry of said law into force will be very important, and on the other hand banks should put
more stress on informing consumers about threats resulting from the use of payment cards.
A breakthrough in the respect for consumer rights in Poland may be brought by information
technology and the development of electronic banking. It is a type of banking in which the
service recipient selects the service provider himself or herself and directly. By creating
conditions for the development of electronic banking we efficiently remove restrictions on the
execution of the rights of the customers of domestic banks.
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1.4.

Comparative Analysis of Retail Banking Service Prices in Poland and the
Prices of Services on Selected Retail Banking Markets in OECD States

1.4.1. Prices of Bank Transfers in Poland vs. Prices of Bank Transfers in Selected
OECD Countries
The analysis of bank transfer prices in Poland and in the selected OECD countries was
conducted in two options:
1. Retail customer makes a bank transfer to a domestic recipient’s account
2. Retail customer makes a bank transfer to a foreign recipient’s account.
In the case of domestic bank transfers, the prices of services were additionally analysed in terms
of the distribution channel chosen by the retail customer: bank branch, Internet, telephone. At
the same time it was assumed that the retail customer makes a transfer in the bank in which
her or she has a savings and settlement account.
The retail customer in Poland pays much higher charges for a domestic bank transfer
made in the bank branch - on average it is approx. PLN 3.0. The monthly charge for running
a standard savings and settlement account (proceeds amounting to PLN 1,700) usually does
not include free transfers. Such possibility is offered to customers with higher income who
choose an account with a wider range of bank services and pay a higher monthly charge for the
account, the free bank transfers being possible if they communicate with their bank via the
Internet or an automated call service.
Table 1.4.1.
The prices of domestic bank transfers in Poland’s largest banks (October 2002)
Item No.

Bank Name

Bank
Branch

Telephone

Internet
PLN 0.0

1

PKO BP SA

PLN 3.0

-

2

PEKAO SA

PLN 3.0

PLN 0.6

-

3

BPH PBK SA

PLN 4.0

PLN 0.0

PLN 0.0

4

ING BSK SA

PLN 3.0

PLN 1.0

PLN 1.0

5

BZ WBK SA

PLN 2.5

PLN 0.5

PLN 0.0

6

BGŻ SA

PLN 3.0

PLN 2.0

PLN 0.5

7

MILLENNIUM

PLN 4.0

PLN 3.0

-

8

KREDYT BANK SA

PLN 3.0

PLN 0.0

PLN 0.0

9

LUKAS BANK SA

PLN 2.5

PLN 0.0

PLN 0.0

10

BHW SA

PLN 2.0

PLN 1.0

PLN 0.0

Average

PLN 3.0
(EUR 0.75)*

PLN 0.9
(EUR 0.23)*

PLN 0.19
(EUR 0.05)*

- no service within the standard bank account offer
*) euro exchange rate dated October 2002.
Source: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Gdansk Institute for Market Economics)

Domestic retail customers can, however, reduce the cost of bank transfers made every
month by choosing electronic channels for the distribution of banking services such as
the Internet and the telephone. The average cost of making a bank transfer using an
automated call service in Poland is approx. PLN 0.9.
Communication between the customer and his or her bank via the Internet is definitely
the cheapest way of making a bank transfer. In this case, the average cost of a domestic
bank transfer is approximately PLN 0.19.
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In OECD countries, the prices of domestic bank transfers are much lower. In addition, some
banks stress that a retail customer who maintains his or her monthly account balance above a certain level (more than $1,500 in Citibank USA) does not pay the monthly charge for the account, i.e.
in fact he or she pays only for the services provided including bank transfers at no additional cost.
Table 1.4 .2.
Domestic bank transfer prices in selected OECD countries (October 2002)
Item No.
1

Bank Name
AIB – Ireland

Bank Branch
EUR 0.30

Telephone
EUR 0.20

Internet
EUR 0.20

2

Bank of Irland – Ireland

EUR 0.28

EUR 0.28

EUR 0.28

3

Citibank – USA

4

Canadian Western Bank – Canada

CAD 0.00

CAD 0.00

CAD 0.00

5

Bank Austria CreditAnstalt – Austria

EUR 0.20

0.00

EUR 0.00

6

BBL – Belgium

EUR 0.20

EUR 0.00

EUR 0.00

7

DB 24 – Germany

EUR 0.26

EUR 0.00

EUR 0.00

Average for European countries

EUR 0.25

EUR 0.01

EUR 0.01

$4.95*

$0.00

* Lump-sum monthly charge
euro exchange rate dated October 2002
Source: based on banks’ offers available on websites

Like in the case of domestic banks, the customer incurs the highest cost when he or she makes a bank
transfer in a bank branch. Nonetheless, the average price of a bank transfer made in bank branches
in European countries constitutes one-third of the price charged by the largest domestic banks.
The retail customer from OECD countries incurs also a lower bank transfer cost if he or she
communicates with the bank by making a call or through the Internet. The average charge for
making a bank transfer through those distribution channels is approximately EUR 0.01, whereas in
domestic banks it is EUR 0.23 in the case of call service and EUR 0.05 on the Internet.
The basis reason for considerable differences between the costs of bank transfers in Poland
and in selected OECD countries is first of all a different construction of charges collected
by banks in respect of the account and the services rendered.
In the majority of OECD countries, the retail customer is offered a package of free services as
part of his or her monthly charge including the possibility of submitting bank transfers for free,
or the cost of domestic bank transfers is determined at a relatively low level.
The second option of the analysis of bank transfer prices in Poland and OECD countries
involved the comparison of charges for a foreign bank transfer.
The retail customer who orders a foreign bank transfer has to be ready to incur two types of
costs: charges for the transfer that are collected by the bank in which the order is made, and
the costs of foreign banks involved in the transaction, and the person who orders a bank
transfer may shift charges collected by foreign banks to the bank transfer beneficiary.
The average charge for a foreign payment order collected by the largest domestic banks, is
approx. PLN 33.9 (EUR 8.47), the costs being considerably varied depending on the bank.
A major threat to domestic retail customers making a foreign payment order is the lack
of the possibility of determining in advance the charges collected by foreign banks
involved in the transaction. Therefore, the customer has to hold an account with the bank
in which he or she makes a transfer; the account is then debited with the costs of foreign banks
when the transaction is finalised.
It appears from interviews with bankers that the average cost of foreign banks ranges between
$4.00 and $5.00 per bank transfer.
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In Poland, only the customers of Bank Millenium SA who want to cover the costs of foreign banks
know them in advance: the lump-sum payment is PLN 145.00. Nevertheless, in a situation when
the actual costs are higher than this amount, the bank, like other institutions, debits the customer’s
account.
Table 1.4.3.
Foreign bank transfer prices in Poland’s largest banks exclusive of foreign
bank costs (October 2002)
Item Bank Name
No.

Payment Order Cost

Payment Order Cost
EUR 100*

0.2% of the total of payment ordered (min PLN 20.00;
max PLN 150.00) + SWIFT charge - PLN 10.00

PLN 30.00
(EUR 7.5)

0.25%-0.50% of the total of payment ordered (min PLN 20.00,
max PLN 250.00) + SWIFT charge - PLN 10.00

PLN 30.00
(7,5 EUR)

3 BPH PBK SA

PLN 65.00

PLN 65 (EUR 16.25)

4 ING BSK SA

0.25% of the total of payment ordered (min PLN 30.00;
max PLN 100.00) + SWIFT charge - PLN 30.00

PLN 60.00
(15 EUR)

5 BZ WBK SA

0.2% of the total of payment ordered (min PLN 25.00;
max PLN 200.00) + SWIFT charge - PLN 10.00

PLN 35.00
(8.75 EUR)

6 BGŻ SA

0.2% of the total of payment ordered (min PLN 20.00)
+ SWIFT charge - PLN 10.00

PLN 30.00
(7.5 EUR)

7 MILLENNIUM

0.5% of the total of payment ordered (minimum PLN 10.00;
maximum PLN 100.00) + SWIFT charge - PLN 5.00

PLN 15.00
(3.75 EUR)

8 Kredyt Bank SA

0.15 % of the total of payment ordered (minimum PLN 25.00;
maximum PLN 300.00) + SWIFT charge - PLN 10.00

PLN 35.00
(6.25 EUR)

9 Lukas Bank SA

No foreign payment orders are executed.

-

1% of the total of payment ordered (minimum PLN 15.00)

PLN 15.00 (3.75 EUR)

1 PKO BP
2 PEKAO SA

10 BHW SA

- no service within the standard personal bank account offer
euro exchange rate dated October 2002
Source: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Gdansk Institute for Market Economics).

It appears from research conducted by the European Commission that the average cost of a transborder bank transfer in the European Union including charges collected by the bank in which the
order is made as well as charges related to covering the costs of foreign banks involved in the
transaction is approximately EUR 17.10 (EUR 15.51 + EUR 1.59 - for foreign banks).
Taking into consideration the domestic estimates of costs collected by foreign banks involved
in a payment transaction ($4.00-5.00), the average cost of a foreign bank transfer in
Poland will amount to EUR 13.5, i.e. less than in the analysed European countries.
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Table 1.4.4.
The average cost of a foreign bank transfer in selected OECD countries (April 2000)
Item
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Country
Netherlands
Austria
Belgium
Germany
France
Spain
Italy
Finland
Portugal
Irleand

Average Bank Transfer Cost
Collected by Bank (EUR 100)
EUR 8.68
EUR 9.56
EUR 13.37
EUR 13.39
EUR 15.36
EUR 15.48
EUR 16.10
EUR 19.77
EUR 25.13
EUR 25.61

Average Bank Transfer Cost
Collected by Foreign Bank (EUR 100)
EUR 1.32
EUR 1.05
EUR 0.00
EUR 0.39
EUR 1.52
EUR 5.02
EUR 2.18
EUR 0.34
EUR 4.55
EUR 0.37

Source: Bank charges in Europe, Report for European Commission (Directorate-General Sanco, April 2000)

Due to major differences in the costs of trans-border bank transfers between EU countries, the
European Commission took measures aimed at levelling charges collected in respect of transborder payments denominated in the euro with analogous services rendered within
a Member Country in which a given institution has its registered office (97/5/EC). This
directive on trans-border bank transfers will become fully effective in the UE on 1st July 2003.
The Directive of the European Commission considerably reinforced consumer rights, by
imposing on banks the obligations to inform people and determine favourable constructive terms of
payments. Nonetheless, European banks have a certain possibility of evading the directive, because
the constructive terms of payments can be changed by way of an agreement that the bank customer,
in view of no other options, has to accept of he or she wants to make the bank transfer.
The high costs of trans-border bank transfers in the European Union among others result from
the low economies of scale, because those bank transfers represent only approximately 1-2
percent of the total of transactions conducted, as well as due to reporting obligations imposed
on banks that impede the efficient processing of such transactions.
1.4.2. Total Cost of Running Savings and Settlement Account (ROR) in Poland vs.
Costs of Running Savings and Settlement Accounts in Selected OECD Countries
In order to calculate the total cost of running the savings and settlement account, first of all one
should specify the profile of a customer using such account. Each bank customer has his or her
own specific needs and preferences, so it is difficult to clearly determine the profile of a standard
customer. Certain assumptions are made to estimate the total cost of the savings and settlement
account. A standard bank customer created by the team of the Gdansk Institute for Market
Economics (IBnGR) employees pays the minimum amount of PLN 1,700 to the savings and
settlement account on a monthly basis. Every month he or she makes five bank transfers to
accounts located in other banks. Every month he or she withdraws cash from ATMs four
times a month, of which three times in his/her bank ATMs, and once from the ATM of
another bank. The standard bank customer uses one payment (debit) card. Apart from that,
the customer makes two direct debits within a month, establishes them twice a year, and
modifies them twice a year.
This shows that in the coming years retail banking will be dominated by a multichannel
distribution model. Currently nearly 80% of customers in Poland contact their bank through
bank branches. The multichannel distribution model is used by not more than 10% of customers.
An even smaller number of customers are using only electronic distribution channels.
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For the majority of retail customers in Poland, first of all the most important cost is the cost of
running a bank account in a bank branch. However, within a few coming years there should
be a major change of customers’ preferences regarding the use of distribution channels.
According to global trends, customers will be using electronic and virtual distribution channels
to the larger extent than now. A multichannel distribution model for retail banking products
will become a standard.
In the light of IBnGR forecasts, in the year 2006:
- 30% of customers will be contacting their banks only through bank branches,
- 60% of customers will be using various distribution channels,
- 10% of customers will be using only electronic and virtual distribution channels.
The total cost of running a savings and settlement account has been estimated for ten banks in
Poland having the largest share in the retail banking market.
Table 1.4.5.
The annual total cost of running a savings and settlement account in the
largest banks in Poland (October 2002)
Item No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bank Name
PKO BP SA
PEKAO SA
BPH PBK SA
ING BSK SA
BZ WBK SA
BGŻ SA
MILLENNIUM
KREDYT BANK SA
LUKAS BANK SA
BHW SA

Bank Branch
PLN 306.00
PLN 396.00
PLN 360.00
PLN 280.00
PLN 354.00
PLN 324.00
PLN 381.00
PLN 367.50
PLN 419.50
PLN 240.00

Telephone
PLN 224.40
PLN 146.00
PLN 210.00
PLN 222.00
PLN 288.00
PLN 381.00
PLN 132.00
PLN 203.50
PLN 240.00

Internet
PLN 0.00
PLN 216.00
PLN 160.00
PLN 234.00
PLN 108.00
PLN 186.00
PLN 203.50
PLN 120.00

- no service within the standard personal bank account offer
Source: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Gdansk Institute for Market Economics).

The total cost of running a bank account is diversified depending on the distribution
channel. If the customer contacts the bank only through the bank branch and ATMs, then the total
average cost of running a savings and settlement account in October 2002 was approximately PLN
335.00. The total cost of running the account was ranging between PLN 240.00 in Bank Handlowy
w Warszawie SA and PLN 419.50 in Lukas Bank SA.
Smaller charges will be paid by a bank customer who is using only electronic forms of contact with
the bank. The average total cost of running a settlement and savings account using the telephone and
ATMs was PLN 208.00, and in the case of the Internet combined with ATMs it was PLN 186.00.
It clearly appears from the above analysis that the highest cost of running a savings and
settlement account is incurred by those customers who are serviced through their bank branch,
and the lowest cost is when the Internet is used.
The structure of the total cost of the savings and settlement account, given the assumed
customer profile, is presented in Table 1.4.6.

117

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Table 1.4.6.
The structure of the annual total cost of running a savings and settlement
account in banks in Poland given the assumed standard customer profile
Type of charge
Charge for running an account
Charge for card
Cash withdrawal from own ATM
Cash withdrawal from the ATM
of another bank
Direct debit instructions
Execution of direct debit
Bank transfer
Internet option (charge)
Call service option (charge)
Total cost

Bank Branch
in PLN
in %
53.1
15.9
3.4
1.0
0.0
0.0

Telephone
in PLN
in %
53.1
25.6
3.4
1.6
0.0
0.0

Internet
in PLN
in %
53.1
26.8
3.4
1.8
0.0
0.0

84.0

25.1

84.0

40.5

84.0

45.2

2.4
20.6
171.4
335.0

0.7
6.2
51.2
100.0

7.6
13.7
38.9
6.9
208.0

3.7
6.6
18.7
3.3
100.0

1.4
8.6
12.9
22.3
186.0

0.8
4.6
6.9
12.0
100.0

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Gdansk Institute for Market Economics).

If the bank customer conducts all the operations through bank branches, the structure of the savings
and settlement account total costs is dominated by the costs of bank transfers, which constitute 51.2
percent of the total cost. The share of bank transfer costs is much smaller when the customer is using
phone-operated and Internet banking. While analysing the total account cost structure, one can find
out that the account cost is to the large extent determined by the cost of bank transfers.
Cash withdrawal from the ATMs of other banks is another major item in the account cost
structure. The share of the account charge in the total bank account cost structure is between
15.9% (in the case of a bank branch) and 26.8% (in the case of the Internet). In the majority
of banks, this charge includes a charge for issuing a debit card.
The personal bank account offer in banks located in OECD countries is more extended (wider range of services) and better adapted to the customer’s needs than in Poland. An analysis
was made of the total cost of running a standard bank account in Germany, UK, and Ireland.
As part of the standard Service-Account 24 at Deutsche Bank AG, every month the customer „created”
by IBnGR would pay a charge of EUR 5.62 (PLN 23.00). The charge includes running the bank
account, issuing a payment card, payments to and from the account made at the cash desk, cash
withdrawal from Deutsche Bank AG and Cash Group ATMs, account printouts, information about
the account given on the phone and provided through the Internet, direct debits, bank transfers to
accounts in other banks made by phone, Internet, and a multimedia terminal. Deutsche Bank AG
collects a separate charge for a bank transfer made in paper format. This charge is EUR 0.26. To sum
up, the total cost of running the savings and settlement account in Deutsche Bank AG, depending on
the distribution channel, is between PLN 276.00 (phone, Internet) and PLN 339.50 (bank branch).
In the largest British retail banks (HSBC, LLOYDS, NatWest), the standard customer would pay
no charge for the most common bank account. The major free services provided as part of the
personal account include:
• debit card that most often is a card authenticating cheques issued up to the amount
indicated on the card reverse,
• cheques,
• printed monthly statement of account,
• bank transfers made to accounts in other banks,
• direct debits (establishment, execution, modification),
• electronic and Internet service,
• account borrowing limit.
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Within a standard bank account in an Irish bank (AIB), the customer pays a quarterly charge
for running the account in the amount of EUR 4.5 (PLN 18.45). One of the items offered by
the bank to its customers within this charge a payment card. The cost of bank transfers made
in paper format is EUR 0.3. Transfers made by phone or via the Internet are cheaper and they
cost EUR 0.2.
To sum up, the total cost of running an account in OECD countries is diversified. The standard
customer would pay no charge in British banks; in Germany (Deutsche Bank) this would cost
PLN 339.50 in a bank branch. Against this background, the total cost of running a savings and
settlement account in Poland is high, in particular when compared with GDP per capita.
1.4.3. Comparative Analysis of Deposit and Credit Prices in Poland and in Selected
OECD Countries and Interbank Market Prices
Interbank market rates are strongly correlated with basic rates of the central bank. For
example, in 2001 the NBP reference rate was reduced six times, by 750 basis points in total, and
in the same period the money market rate (monthly WIBOR rate) fell by 741 basis points.
Deposit and credit interest rates in banks are correlated with interbank market rates to
a smaller extent than the interbank market rates are correlated with the central bank rates.
Among many factors disturbing the mechanism of transmitting the monetary policy into the
policy of commercial banks the major one is the extent of interbank competition.
One of the assessment criteria for competition level on the retail banking market is the extent
of the diversification of prices, and in particular:
• deviation of interest rates from interbank market prices,
• differences between interest rates for deposits and credits applied by individual commercial
banks.
Irrespective of other factors, strong interbank competition should contribute to the unification
of bank interest rates for deposits and credits with interbank market rates and interest rates for
deposits and credits offered in individual banking institutions.
The focus of comparison between deposit and credit prices in OECD countries and those on
the interbank market was on the analysis of EU Member States. The analysis of the level of
interest rates on the retail banking market is particularly important in the context of coming
Poland’s accession to the EU.
Despite deregulation, liberalisation, and the integration of legislation as well as the fact of
functioning within the EU single internal market for goods and services since 1994, the EU
market of retail banking services represents a relatively low level of integration and
competition. The major factors that do not facilitate the unification of the EU retail banking
market include first of all the local nature of retail services and the scale of mergers and takeovers
effected in the 1990s.
What contributed to increased competition and the unification of prices on the EU retail
banking market, in particular in the Euroland countries, was the implementation of the
common Euro currency in 1999. Further increase of competition on the retail banking market
will depend on the development of trans-border credits. Retail activities, both in the deposit
area and in the credit sphere, are currently clearly domestic market-oriented. In 1999, 72.8%
of all the credits for people and 86.5% of all the deposits from individuals in Euroland
countries represented domestic transactions.
The low level of competition on the EU retail banking market is reflected in large
differences between interest on credits and deposits and the interbank market rate, as
well as big differences in the prices of credits and deposits between individual EU
countries.
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Table 1.4.7.
(Three-month) EURIBOR rate, deposit rates (up to three months),
consumer and lending rates in the European Union between 1999 and 2001
Interest Rates
(1) EURIBOR 3M
(2) People’s depositsof up to three months
(3) Consumer Credits
(4) Housing Credits
Różnice
(3) – (1)
(1) – (2)

1999
2.96
2.15
9.39
5.29

2000
4.40
2.25
9.87
6.34

2001
4.26
2.40
10.12
5.97

6.43
0.81

5.47
2.15

5.86
1.86

Source: IBnGR

Between 1999 and 2001, the difference between deposit rates and the EURIBOR rate was
ranging from 0.81 to 2.15 percentage points. In the period of growing EURIBOR rates (in the
year 2000), the deposit rates were relatively constant. This would indicate a low degree of
competition on the EU deposit market, although, on the other hand, it should be stressed that
the EU deposit market is based to the large extent on fixed interest rates.
The prices of consumer credits in the EU are relatively high. Between 1999 and 2000, the
average consumer lending rate was 9.8 percent. There is also a big difference between the
EURIBOR rate and the consumer lending rates, which between 1999 and 2001 was ranging
from 5.47 in 2000 to 6.47 percentage points in 1999.
Differences between deposit and lending rates for people and the monetary market rate highly
depend on the region. The largest regional differences are between the interbank market rate
and the consumer lending rates, and clearly smaller differences exist in the case of housing
credits. As regards consumer credits, the largest difference between the interbank market rate
and the consumer lending rate exists in Germany, France, and Spain. Between 1995 and 2001,
the difference in those countries was higher than five percentage points.
The figure presents differences between prices on the EU market of consumer credits.

120

Figure 1.4.1.
Real and nominal consumer lending rates in selected EU countries between
1995 and 2001
Panel B. Consumer lending rates
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Source: S. Kleimeier, H. Sander, Consumer Credit Rates in the Eurozone, ECRI Research Report, No 2, January 2002

For the Polish market, a comparison was made between the three-month WIBOR15 and
WIBID16 rates and the average weighted PLN lending rate offered to individuals and interest on
three-month deposits from individuals.
Figure 1.4.2.
Three-month WIBID and WIBOR rates and the interest on deposits and
credits for individuals between 1997 and 2001
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15
16

Warsaw Interbank Offered Rate (annual interest rate at which banks will grant loans to other banks).
Warsaw Interbank Bid Rate (annual interest rate to be paid by banks for funds taken as deposit from other banks).
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The three-month WIBID rate is positively correlated with the three-month interest rate
for bank deposits offered to individuals. The average difference between the WIBID rate and
the deposit rate between January 1997 and December 2001 was 4.4 percentage points. The
smallest difference between deposit rates offered to individuals and the WIBID rate was
recorded in 1999 and it was 3.5 percentage points; the largest difference was in 2000, i.e. 4.7
percentage points.
Between 1997 and 2001, the WIBID rate was more correlated with bank deposit rates
when it was falling than when it was growing. In the periods when the WIBID market rate
was growing, banks maintained deposit rates at a relatively stable level, and the falling WIBID
market rate was causing a response of bank deposit rates, which largely corresponded to that
decrease.
Between 1997 and 2001, the correlation between the WIBOR market rate and the lending rate for
individuals was weaker than the correlation between the WIBID rate and the bank deposit rate.
Between December 2000 and December 2001, despite a relatively serious reduction of
the WIBOR rate, lending rates for individuals remained on a relatively stable level. The
decrease of lending rates was not possible first of all due to the increased credit risk and the
related costs of creating provisions for doubtful receivables.
1.4.4. Charges for Cash Withdrawal from Own and Other Banks’ ATMs in Poland
and in Selected Banks in OECD Countries
The network of ATMs in Poland has been growing intensively since 1996. Between 1998 and
2001 the number of ATMs in Poland increased by nearly 6,000. At the end of 2001, there were
6,300 ATMs in this country.
The majority of large commercial banks pursue a strategy of building their own network of
ATMs. Some banks (Lukas Bank SA, BIG Bank Gdański SA) are using the external ATM
network run by Euronet, a company that at the end of 2001 had a network of 886 ATMs.
Table 1.4.8.
ATM network in the largest commercial banks in Poland at the end of 2001
Item No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bank
PKO BP SA
Bank Pekao SA
BPH PBK SA
Bank Zachodni WBK SA
ING Bank Śląski SA
Kredyt Bank SA
Bank Gospodarki Żywnościowej SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
Euronet

State as of end of 2001
1485
956
702
554
506
438
270
219
886

Source: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Gdansk Institute for Market Economics).

The largest network of ATMs in Poland is that of PKO BP SA. At the end of 2001, the network
of this bank was composed of 1,485 ATMs. The second bank is Bank Pekao SA (956 ATMs).
The use of an ATM entails customer’s cost. Banks collect commission fees on cash withdrawn from
an ATM first of all from the customers of other banks, and more seldom from their own customers.
The commission fee on cash withdrawn from ATMs in ten banks having the largest share in the
retail banking market in Poland is presented in Table 1.4.9.

122

Table 1.4.9.
Commission fee on cash withdrawn in ATMs with a debit card in banks
having the largest share in the retail banking market in Poland
Item No. Bank Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PKO BP SA
Bank Pekao SA
BPH PBK SA
BZ WBK SA
ING Bank Śląski SA
BIG BG SA (Millennium)
BGŻ SA
Kredyt Bank SA
Lukas Bank SA
BHW SA

Commission Fee on Cash Withdrawn in ATMs
Own Customer
Other Customer
PLN 0.00
2.5%. min. PLN 4.00
PLN 0.00
3%. min. PLN 4.00
PLN 0.00
5.00
PLN 0.00
3%. min. 5.00
PLN 0.00
PLN 4.00
PLN 1.00*
PLN 3.50
PLN 0.00
2%. min. PLN 3.50
PLN 0.00
3%. min. PLN 5.00
PLN 0.00
3%. min. PLN 4.00
PLN 0.00*
PLN 4.00

* in EURONET ATMs.
Source: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Gdansk Institute for Market Economics).

Domestic banks usually do not collect a commission fee on cash withdrawn from ATMs by their
own customers. One exception here is BIG BG SA, which collects a PLN 1.00 fee for each transaction. Fees for cash withdrawn from the ATMs of other banks are determined as certain amounts or
percent. In the case of a percent-based fee, the banks determine also the minimum fee.
A customer who withdrew cash in the amount of PLN 610.50 (the equivalent of EUR 150.00)17
from the ATM of another bank in July 2002 had to pay a commission fee ranging from PLN
3.50 (EUR 0.90) to PLN 18.30 (EUR 4.50). In July 2002, the average PLN fee on cash
withdrawn from the ATMs of ten banks having the largest share in the retail banking market in
Poland was PLN 11.70 (EUR 2.90).
Table 1.4.10.
The commission fee in PLN with respect to the amount of PLN 610.50 (equivalent
of EUR 150.00)18 withdrawn with a debit card from the ATM of another bank
Item No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bank Name
Fee in PLN in respect of Cash Withdrawn in the Amount of PLN 610.50
PKO BP SA
PLN 15.30
Bank Pekao SA
PLN 18.30
BPH PBK SA
PLN 5.00
BZ WBK SA
PLN 18.30
ING Bank Śląski SA
PLN 4.00
BIG BG SA (Millennium)
PLN 3.50
BGŻ SA
PLN 12.20
Kredyt Bank SA
PLN 18.30
Lukas Bank SA
PLN 18.30
BHW SA
PLN 4.00

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Gdansk Institute for Market Economics).

In OECD banks, in the majority of cases there is no fee on cash withdrawn from own ATMs
with a debit card. Belgian, Dutch, Austrian and Portugese banks do not charge any fee on
cash withdrawn from the ATMs of other banks. In July 2002, in German banks, the fee for cash
17
18

Average NBP exchange rate of the euro of 11th October 2002 roku: PLN 4.07.
Average NBP exchange rate of the euro of 11th October 2002 roku: PLN 4.07.
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withdrawn in the ATM of another bank in the amount of EUR 150.00 was between EUR 2.04 and
EUR 5.11. In Spanish banks, the fee was ranging from EUR 0.45 to EUR 6.00.
Despite the existence of the common monetary area, European banks have charged
various fees in ATMs located within the European Union. Since July 2002, the regulation
of the European Parliament orders to use the same fees within the European Union as those
used in the country of origin.

1.5.

Credit and Deposit Price Responses to Change of Basic Central Bank
Rates in Poland

1.5.1. Response of Money Price on the Interbank Market to Central Bank’s Decisions
The primary goal of NBP operations is to maintain the stable level of prices and at the same
time support the Government’s economic policy, but only when this does not restrict the
pursuit of the central bank’s primary goal. NBP activities first of all consist in carrying out
monetary policy aimed at the permanent reduction of inflation.
In the context of the above, the following question arises: what are the ways („channels”) by
which the central bank influences the economy?
Figure 1.5.1. presents the mechanism of transmitting interest rates, which are the central bank’s
basic monetary policy tools, into prices. Both theoretical research and practice confirm that
monetary policy projects affect the economy after the lapse of a considerable period of time, but
their exact influence is difficult to assess, it changes in various periods and it is not always certain.
Among many and very complex „channels” of transmitting the impulses of central bank’s
monetary policy19, further considerations will focus only on one of those presented in Figure,
1.5.1., i.e. the „channel” of transmitting the changes of official central bank rates into the change
of bank and market rates.
In Poland, official bank rates include: reference rate, lombard rate, deposit rate, and bill of
exchange discount rate.
NBP rates that determine the monetary policy include: reference rate, lombard rate, and
deposit rate20.

19

For broader discussion of the mechanism of transmitting monetary policy impulses see: Mechanizm transmisji impulsów
polityki pieniężnej i przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce. Praca zbiorowa pod red.
R. Kokoszczyńskiego. NBP. „Materiały i Studia” Zeszyt nr 91, Warsaw 1999.
20
Compare Raport Roczny 2001. Narodowy Bank Polski. Warsaw 2002. p. 28.
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Figure 1.5.1
Mechanism of transmitting interest rates into prices
Official interest
rates

Bank and market
interest rates

Expectations

Money, credits

Salary and price
arrangements

Prices of assets

Foreign
exchange rates

Supply and demand on the
product and labour market

Domestic prices

Import prices

Price change
Source: The monetary policy of the EBC. European Central Bank. Frankfurt am Main 2001. p. 43.

The reference rate determines the minimum profitability of NBP monetary coupons valid for
28 days that are sold as part of open market operations. This rate determines the interest on
deposits on the interbank market having comparable maturity dates, i.e. one-month interbank
market rates (WIBOR 1M).
The lombard rate determines the maximum cost of obtaining money in the central bank,
determining the fluctuation ceiling for market rates with the shortest maturity periods (in
particular O/N).
The deposit rate was implemented on December 1, 2001 for the upward restriction of the
fluctuations of market rates, in particular those with the shortest maturity periods (O/N). The
end-of-the-day deposit gave the banks a possibility of placing also liquid surpluses on the time
deposit account in NBP.
Therefore, the rates such as the lombard rate and the deposit rate set a specific range of interest
rate fluctuations on the interbank market. This range, which is based on the model of solutions
used in the European Central Bank, changes along with the alterations of official interest rates
introduced by the Monetary Policy Board.
Between 2001 and 2002, the Monetary Policy Board was regularly reducing official interest
rates. The most important of those rates, i.e. the reference rate, was reduced by 750 basis points
in 2001, and by 450 basis points in 2002 (by October). In total, in the period under
consideration, that rate was reduced from 19% at the beginning of 2001 to 7% at the end of
October 2002. In consequence, there was a decline in interest rates both on the interbank
market and in the case of deposits accepted by banks and credits granted by them.
In stabilised economies e.g. of the Economic and Monetary Union Member States, interbank
market rates fall within the range determined by the lombard rate and the deposit rate.
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The banking systems of those countries are characterised by underliquidity (it is said in
the bank jargon that commercial banks rely on the central bank). This means that
commercial banks in the Economic and Monetary Union are very sensitive to the
transmission of the central bank’s monetary policy impulses. In consequence, the central
bank’s influence on those interest rates on the interbank market and on the bank market in
those countries is more effective and exact than in Poland.
In Poland, the banking sector has been faced with overliquidity since 1995. The overliquidity is both
structural and operational in its nature. It is said that the structural overliquidity exists when the
central bank is the permanent net debtor of commercial banks in respect of the total of short- and
long-term operations. At the same time, it is said that structural overliquidity exists when the central
bank is the net debtor of commercial banks in respect of short-term operations.
As a result of overliquidity in the banking sector, banks are less sensitive to the central bank’s
monetary policy impulses. They are not dependent on the inflow of liquid assets from the
central bank to such an extent as in the banking systems characterised by underliquidity. In
consequence, Polish banks do not response to the central bank’s monetary policy impulses to the
extent that one might expect. It should also be remembered that in Poland banks have much higher
expectations as regards the reduction of interest rates than banks in the countries with stable
economies. Those expectations are often of speculative nature expressed by a short-term increase
of demand for liquid assets. As a result of the above, NBP’s monetary policy is less effective than in
the countries with stable economy, and, as it appears from Figure 1.5.2., interest rates on the
interbank market sometimes go beyond the range determined by the lombard and deposit rates. It
is obvious that this to a certain extent is translated into the level of deposit and lending rates on
the bank market.
Figure 1.5.2.
NBP rates and interest on O/N and 1M bank deposits
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Source: Raport o inflacji w II kwartale 2002 roku. NBP. Warsaw 2002. p. 60.

There are many complex reasons for overliquidity in the banking sector. As this paper is limited
to a specific subject, is not possible to make a more thorough analysis of them. Hence, we have
to limit ourselves to indicating two basic reasons for overliquidity such as the influx of foreign
currencies to Poland, which first of all is connected with the privatisation process, and the
deficit of the public finance sector.
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Unfortunately, in 2003 NBP will be forced to pursue its monetary policy in the conditions of
both the structural and operational overliquidity of the banking sector. Transformation to
operational underliquidity would entail a necessity to issue a large number of NBP bonds. In
the conditions such as a high deficit of the public finance sector and relatively low proceeds
from privatisation, a major issue of NBP bonds would compete with treasury bonds and lead
to the unwanted increase of their profitability. Therefore, in the conditions of operational
overliquidity, NBP should continue its activities aimed at reducing structural overliquidity. This
objective should be attained gradually21.
1.5.2. Response of Deposit and Credit Rates on Retail Market
In the situation of banking sector overliquidity, the influence of the central bank’s monetary
policy on deposit and credit rates both on the retail and wholesale market is exerted within a
relatively long period. Analyses show that in Poland this period is about eight months long22.
In the conditions of overliquidity, the banking system as a whole is not interested in
encouraging actively its customers to increase their deposits, by way of increasing
deposit rates. For example, in 2001 the central bank reduced the lombard lending rate and
the reference rate by 7.5 percentage points, and commercial banks reduced interest on deposits
held by individuals in PLN on average by 6.5 percentage points. The lack of commercial banks’
more intensive activity as regards encouraging people to increase banks deposits is also caused
by the traditional form of depositing money by people, which exists in Poland. Such savings
are traditionally deposited in the banking sector. It is estimated that in autumn 2001 bank
deposits represented over 77% of people’s savings. The rest of those savings was invested in
shares, bonds, investment funds and life insurance.
At the same time, it is worthwhile to point out that deposits in the European Union represent
merely approx. 25% of people’s savings23. However, in Poland the year 2002 saw the
beginning of the process of diversifying the ways of depositing people’s savings. Thus, it
should be expected that the dominant role of the banking sector as regards collecting savings
from people will be decreasing, which will force banks to take more intensive measures to
increase people’s deposits. These measures will be expressed, among others, by a more
attractive interest offer for such deposits.
The reduction of official central bank rates by the Monetary Policy Board since the early 2001
was reflected in reduced lending rates offered by banks both to retail and corporate customers.
However, the reduction of retail credit rates was usually delayed in relation to the moment of
reducing interest on deposits, and, in addition, the scale of this reduction was smaller than the
scale of the reduction made by NBP. Banks maintained also a relatively high lending margin
understood as the difference between interest collected and paid by the bank. As a result of a
high lending margin, the level of interest on retail credits was relatively high.
In 2001, as it has already been pointed out, the central bank reduced the lombard lending rate and
the reference rate by 7.5 percentage points, whereas commercial banks reduced their lending rates
offered to individuals merely by 2.1 percentage points. The banks’ attitude was influenced by
several factors. The major one, as it seems, was the increase of credit risk, which was connected
with the worsening economic situation: the falling rate of GDP growth and the growing
unemployment rate.

21

Założenia polityki pieniężnej na 2003 rok. Narodowy Bank Polski. Warsaw 2002. p. 10.
Compare T. Łyziak: Reakcja aktywów banków komercyjnych na instrumenty oddziaływania banku centralnego. „Bank
i Kredyt” 2000. No. 3.
23
Conseil National de Crédit et du Titre. Rapport Annuel 2000. Banque de France. Paris 2001, p. 152 iand next.
22
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The increased bank risk was accompanied by the individuals’ diminishing ability to repay their
credits. On 31st December 2001 she share of commercial banks’ doubtful receivables from
individuals was 10.8%, and three months later this index already rose to 11.7% and it was still
growing.
The increased share of commercial banks’ doubtful receivables from individuals has its
consequences such as the need to create provisions for such receivables. This is reflected in the
level of lending rates.
Another factor influencing the lending rates involved the increased borrowing needs of the budgetfunded sector. Treasury bonds have a relatively high interest rate, they represent a high liquidity
level, and in principle they bear no risk. Hence, in many cases, it is more favourable for the banks
to invest their free funds in treasury bonds than to grant credits burdened with a risk.
Another very important advantage of treasury bonds purchased by banks is their very high
liquidity. Thus, treasury bonds in banks began to play the role of an „airbag” for liquidity and
became a convenient absorber restricting the efficiency of the central bank’s tightened monetary
policy. The purchase of large amounts of treasury securities by commercial banks activates also
the familiar „forcing out” effect.
The relatively high bank lending rates, as it has already been pointed out, are connected with a high
lending margin maintained by banks. It is caused by several factors. One of them is that the costs of
operations in many banks are still high. The reduction of such costs, in particular personal costs,
would make it possible to reduce those margins, and in effect also the lending rate.
Another significant factor that causes high lending margin is the existing system of mandatory
reserves. Those reserves in their current shape represent a specific fiscal liability to the state
budget (via NBP profit), because they bear no interest.
It seems that in future the amount of such reserves should be not only reduced but also there
should be interest provided for them. Here it is worth stressing that in the Economic and
Monetary Union, the maximum level of mandatory reserves is only 2%, and the interest on such
reserves is determined in accordance with the rate of the major refinancing operations of the
European Central Bank that corresponds with the reference rate applied in Poland.
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